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การประเทศ์” เม่�อวันำที� 6 ติุลีาคม 2563 ในำ 
รูปแบบ Virtual Conference 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

บรรณาธิิการบริหาร
จำิรากร ยิ�งไพบูลีย์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนำา กาญจำนำานำิจำ
ออกแบบ
wrongdes ign
ผู้้�สรุป
อรพัทธ์ วงศ์าโรจำนำ์
กัญจำนำ์ จำิระวุฒิพงศ์์ 
เขมภััทร ทฤษฎิิคุณ 
อติินำุช นำวมสันำเทียะ
ผู้้�ประสานงาน
นำันำทพร เมธาคุณวุฒิ 

รายงานำที่่ด่อาร์ไอ ฉบับที่่� 172
มกราคม 2564



2 รายงานทีดีอาร์ไอ



3ฉบับที่ 172 มกราคม 2564

กฎหมายในฐานะชุุดคำาสั�งของ
ประเที่ศ

เม่ื่�อเทีียบกฎหมื่ายเป็็นชุุดคำำาสั่่� งของระบบ
คำอมื่พิิวเตอร์ ถ้้าโป็รแกรมื่เมื่อร์ใสั่่เง่�อนไขหร่อต่วแป็ร
ผิิดเพิี�ยน คำอมื่พิิวเตอร์ก็จะฟัังก์ชุ่นผิิดเพิี�ยน กฎหมื่ายก็
เชุน่เดยีวก่น ถ้้าออกมื่าเหมื่าะสั่มื่และกำาหนดมื่าตรการทีี�
ไดส้ั่ด่สั่ว่นก่บแนวทีางการแกป้็ญัหากจ็ะทีำาใหป้็ระชุาชุนมื่ี
ชุวีติดขี้�น แต่ถ้า้ออกแบบผิดิพิลาด เง่�อนไขและตว่แป็รผิดิ
เพิี�ยน ยอ่มื่ทีำาใหผ้ิลล่พิธ์ถู์้กบดิเบ่อน กระทีบสั่ทิีธิ์เสั่รีภาพิ 
และสั่ร้างภาระให้ป็ระชุาชุน หร่อการบ่งค่ำบใชุ้ไมื่่เป็็นไป็
ตามื่เจตนารมื่ณ์์ของกฎหมื่าย 

ปัญหาของชุุดคำาสั�ง

กฎหมื่ายคำ่อกฎเกณ์ฑ์์หร่อข้อบ่งค่ำบทีี�ร่ฐเป็็นผิู้
บ่ญญ่ติถ้้งสั่ิทีธ์ิ หน้าทีี� และคำวามื่ส่ั่มื่พิ่นธ์์ระหว่างคำนใน
สั่่งคำมื่ เพิ่�อแก้ป็ัญหาสั่่งคำมื่ ตามื่คำวามื่ต้องการของคำนใน
สั่่งคำมื่ ด่งน่�นกฎหมื่ายจ้งต้องมื่ีคำวามื่เป็็นพิลว่ต สั่ามื่ารถ้
เป็ลี�ยนแป็ลงได้ตามื่บริบทีของสั่ง่คำมื่ทีี� เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ แต่
กฎหมื่ายไม่ื่ใชุ่ยาวิเศษทีี�สั่ามื่ารถ้แก้ไขปั็ญหาทุีกอย่างบน
โลกนี�ได ้กฎหมื่ายเป็็นเพีิยงมื่าตรการทีางเล่อกอยา่งหน้�ง
เทีา่น่�น ด่งน่�นการออกกฎหมื่ายจง้คำวรทีำาเทีา่ทีี�จำาเป็็น ไมื่่
ซ้ำำ�าซ้ำอ้น และเลอ่กมื่าตรการทีี�กระทีบสิั่ทีธ์แิละเสั่รีภาพิของ
ป็ระชุาชุนน้อยทีี�สัุ่ด

กระบวนการทีางกฎหมื่ายน่�นมีื่ต้นทุีน ในส่ั่วน
ของภาคำร่ฐต้นทีุนจะอยู่ทีี�กระบวนการตรากฎหมื่าย และ
กระบวนการบ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่าย ในส่ั่วนของภาคำป็ระชุาชุน
น่�นต้นทีุนจะอยู่ทีี�การเรียนรู้กฎหมื่าย โดยป็ระมื่วล
กฎหมื่ายอาญา มื่าตรา 64 กำาหนดว่าป็ระชุาชุนไมื่่
สั่ามื่ารถ้อ้างคำวามื่ไม่ื่รู้กฎหมื่ายเป็็นเหตุใหพ้ิน้คำวามื่ร่บผิดิ
ทีางอาญา แต่หากมีื่กฎหมื่ายจำานวนมื่ากแล้วจะสั่ามื่ารถ้
รู้ได้อย่างไรว่ามื่ีกฎหมื่ายใดเกี�ยวข้องก่บการดำาเนินชุีวิต
ป็ระจำาว่นบ้าง
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1. ปัญหาจากการม่ชุุดคำาสั�งเยอะเพราะเชุื�อว่าชุ่วย
แก�ปัญหาได�

 ป็ัจจุบ่นป็ระเทีศไทียมื่ีกฎหมื่ายจำานวนมื่ากและ
มื่ีแนวโน้มื่ทีี�จะเพิิ�มื่ข้�น โดยเฉพิาะในชุ่วงเวลา 3 ป็ีทีี�ผิ่าน
มื่ามีื่การบ่ญญ่ติกฎหมื่ายใหม่ื่เพิิ�มื่ข้�นมื่ากกว่า 70,000 
ฉบ่บ ในทีางกล่บก่นก็มีื่การยกเลิกเพิิกถ้อนกฎหมื่ายทีี�
ไมื่จ่ำาเป็็นหร่อลา้หลง่ในสั่ด่ส่ั่วนทีี�นอ้ยมื่าก สั่ำาหรบ่ในสั่ว่น
ของใบอนญุาตซ้ำ้�งมื่ขี้�นเพิ่�อใชุใ้นการกำาก่บดแูลกจิการบาง
อย่างทีี�สั่่งผิลกระทีบต่อป็ระชุาชุนจำานวนมื่ากน่�น พิบว่า
กฎหมื่ายกำาหนดให้ต้องขอใบอนุญาตมื่ากกว่า 1,700 ใบ
อนุญาต โดยมื่ีกระบวนงานในการขอใบอนุญาตมื่ากกว่า 
10,500 กระบวนงาน ซ้ำ้�งข่�นตอนในการขอใบอนุญาตน่�น
เป็็นการเพิิ�มื่ต้นทีุนของผิู้ป็ระกอบการ ท่ี�งคำ่าใชุ้จ่ายใน
การขอใบอนุญาต คำ่าใชุ้จ่ายในการต่อใบอนุญาต คำ่าเสั่ีย
โอกาสั่จากกระบวนการพิิจารณ์าใบอนุญาตทีี�ซ้ำ่บซ้ำ้อน
และยาวนาน รวมื่ถ้้งค่ำาใชุ้จ่ายในการทีำาตามื่เง่�อนไขใน
ใบอนุญาต 

ต้นทีุนทีี�เพิิ�มื่ข้�นจากการมื่ีใบอนุญาตนี�สั่่งผิล 
กระทีบต่อการแข่งข่นทีางการคำ้าและเศรษฐกิจ กล่าวคำ่อ 
หากเป็็นผิู้ป็ระกอบการรายเล็กทีี�ไม่ื่สั่ามื่ารถ้แบกร่บ
ต้นทีุนได้ ก็ต้องเลิกกิจการไป็ สั่่วนผิู้ป็ระกอบการราย
ใหญ่ก็จะนำาต้นทุีนไป็เพิิ�มื่ในราคำาสิั่นคำ้าหร่อบริการ ซ้ำ้�ง
เป็็นการผิล่กภาระให้แก่ป็ระชุาชุนในฐานะผิู้บริโภคำ 
ต่วอย่างเชุ่น พิระราชุบ่ญญ่ติโรคำระบาดสั่่ตว์ พิ.ศ. 2558 
กำาหนดให้การขายไข่และเคำล่�อนย้ายไข่ป็ระเภทีไข่เพิ่�อ
การบริโภคำต้องได้ร่บอนุญาตจากนายทีะเบียน โดยการ
ย่�นคำำาขอร่บใบอนญุาตขายไขน่่�น จากการป็ระเมื่นิตน้ทีนุ
เชุิงเศรษฐศาสั่ตร์ของภาคำธ์ุรกิจและป็ระชุาชุนพิบว่า  
ผิู้ขอใบอนุญาตมื่ีคำ่าใชุ้จ่ายต่อคำร่�งเฉลี�ยป็ระมื่าณ์ 2,700 
บาที และมีื่ต้นทุีนเชิุงเศรษฐศาสั่ตร์ในการพิิจารณ์าใบ
อนุญาตของภาคำร่ฐแต่ละคำร่�งเฉลี�ย 93 บาที สั่ำาหร่บการ
ย่�นคำำาขอเคำล่�อนยา้ยไขป่็ระเภทีไขเ่พ่ิ�อการบรโิภคำน่�น จาก
การป็ระเมื่ินต้นทีุนเชุิงเศรษฐศาสั่ตร์ของภาคำธ์ุรกิจและ
ป็ระชุาชุนป็รากฏว่า ผิู้ขอใบอนุญาตมีื่คำ่าใชุ้จ่ายต่อคำร่�ง
เฉลี�ย 1,977 บาที และมื่ีต้นทีุนเชุิงเศรษฐศาสั่ตร์ในการ

พิิจารณ์าใบอนุญาตของภาคำร่ฐแต่ละคำร่�งเฉลี�ย 93 บาที1 
ซ้ำ้�งต้นทีุนการดำาเนินการตามื่กฎหมื่ายเหล่านี�ย่อมื่สั่่งผิล
ต่อผิู้ป็ระกอบการรายเล็กอย่างแน่นอน 

นอกจากตน้ทีนุจากการดำาเนนิการตามื่กฎหมื่าย
แล้ว กฎหมื่ายหลายฉบ่บกำาหนดให้มื่ีการต่�งคำณ์ะ
กรรมื่การเพ่ิ�อพิจิารณ์าอนุญาตด้วย ป็จัจุบ่นป็ระเทีศไทีย
มื่ีคำณ์ะกรรมื่การต่างๆ รวมื่ 345 คำณ์ะทีี�ต่�งตามื่กฎหมื่าย 
215 ฉบ่บ โดยมื่หีนา้ทีี�ตามื่กฎหมื่ายในการทีำาหนา้ทีี�ตา่งๆ 
เชุ่น การให้คำวามื่เห็นชุอบ การอนุญาต และการกำาก่บ
ดแูลภารกิจตามื่ทีี�กฎหมื่ายกำาหนดไว้ อย่างไรก็ดแีม้ื่ว่ารูป็
แบบคำณ์ะกรรมื่การจะมื่ผีิลดใีนแง่ของการมื่สีั่ว่นรว่มื่จาก
ผิู้เชุี�ยวชุาญเฉพิาะทีางหลายสั่าขา รวมื่ถ้้งลดการผิูกขาด
การต่ดสิั่นใจ แต่ระบบด่งกล่าวกล่บกลายเป็็นอุป็สั่รรคำ
ในการดำาเนินการต่างๆ ทีี�ต้องการมื่ติของทีี�ป็ระชุุมื่คำณ์ะ
กรรมื่การ สั่่งผิลให้การดำาเนินการมื่ีคำวามื่ล่าชุ้า ต่วอย่าง
เชุ่น ในคำวามื่ป็ลอดภ่ยบนท้ีองถ้นน แม้ื่ป็ระเทีศไทียมีื่
การต่�งคำณ์ะกรรมื่การนโยบายป้็องก่นและลดอุบ่ติเหตุ
ทีางถ้นนแหง่ชุาต ิ(นป็ถ้.) แตด่ว้ยภาระหนา้ทีี�การทีำางาน
ของกรรมื่การแต่ละท่ีาน ทีำาให้สั่ามื่ารถ้น่ดป็ระชุุมื่คำณ์ะ
กรรมื่การไดโ้ดยเฉลี�ย 5 คำร่�งตอ่ป็เีท่ีาน่�น ที่�งๆ ทีี�เป็็นเร่�อง
สั่ำาคำ่ญและป็ระเทีศไทียก็มื่ีอ่ตราการเกิดอุบ่ติเหตุสัู่งเป็็น
อ่นด่บ 9 ของโลก และเสีั่ยชีุวิตจากอุบ่ติเหตุทีางถ้นนปี็
ละถ้้ง 22,491 ราย (ข้อมืู่ล ณ์ ว่นทีี� 15 ก่นยายน พิ.ศ. 
2563) เป็็นต้น

2. ปัญหาจากคำาสั�งกว�าง ที่ำาให�เกิดความสับสน 
นอกจากป็ัญหากฎหมื่ายเฟั้อแล้ว บทีบ่ญญ่ติใน

กฎหมื่ายจำานวนไมื่น่อ้ยกย่็งมื่ปี็ญัหาคำวามื่ไม่ื่ชุ่ดเจนของ
กฎหมื่าย ซ้ำ้�งสั่ง่ผิลให้บางป็ระเด็นสั่ามื่ารถ้ตีคำวามื่ได้กวา้ง
ขวาง กอ่ใหเ้กดิคำวามื่สั่บ่สั่นท่ี�งก่บเจ้าหนา้ทีี�ร่ฐผิูบ่้งค่ำบใชุ้

1 สำานำักงานำขับเคลี่�อนำการปฏิิรูปประเทศ์ ยุทธศ์าสติร์ชาติิแลีะการสร้างความ
สามัคคีปรองดีอง (สำานำักงานำ ป.ย.ป) แลีะมูลีนำิธิสถาบันำวิจำัยเพ่�อการพัฒนำา
ประเทศ์ไทย (TDRI). (2562). รายงานำฉบับสมบูรณ์ [Final Report] 
โครงการศ์ึกษาวิเคราะห์์ทบทวนำกฎิห์มาย กฎิ ระเบียบ ข้อบังคับแลีะกระบวนำ
งานำที�เกี�ยวกับการอนุำญาติ เพ่�อลีดีขั�นำติอนำการดีำาเนำินำการแลีะการอนำุญาติ
ที�ไม่จำำาเป็นำ ห์ร่อเป็นำอุปสรรคติ่อการประกอบอาชีพแลีะการดีำาเนำินำธุรกิจำของ
ประชาชนำ เลี่มที�2 ห์นำ้า 79-89. 
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กฎหมื่าย และก่บป็ระชุาชุนทีี�ถู้กกฎหมื่ายบ่งค่ำบให้ต้อง
ป็ฏิบ่ติตามื่ ทีำาให้กฎหมื่ายขาดคำวามื่แน่นอน ต่วอย่าง
เชุ่น พิระราชุบ่ญญ่ติคำวบคำุมื่เคำร่�องด่�มื่แอลกอฮอล์ พิ.ศ. 
2551 “มื่าตรา 32 หา้มื่โฆษณ์าเคำร่�องด่�มื่แอลกอฮอล์ หรอ่
แสั่ดงชุ่�อ หร่อเคำร่�องหมื่ายของเคำร่�องด่�มื่แอลกอฮอล์อ่น
เป็็นการอวดอ้างสั่รรพิคำุณ์ หร่อชุ่กจูงให้ผิู้อ่�นด่�มื่ โดยตรง
หร่อโดยอ้อมื่” เน่�องจากกฎหมื่ายมิื่ได้มื่ีนิยามื่ทีี�ชุ่ดเจน
ว่าการกระทีำาใดถ้่อเป็็นการโฆษณ์าและกรณี์ใดจะถ่้อ
เป็็นการชุ่กจูงใจผิู้อ่�นให้ด่�มื่ ทีำาให้เกิดการตีคำวามื่ทีี�แตก
ต่างก่นระหว่างผิู้ป็ระกอบการและเจ้าหน้าทีี�ร่ฐ สั่่งผิลให้
ป็ระชุาชุนและร้านคำ้าได้ร่บผิลกระทีบเพิราะเจ้าหน้าทีี�
ตีคำวามื่ว่ากระทีำาคำวามื่ผิิดและโดนลงโทีษโดยมื่ีโทีษป็ร่บ
สัู่งสัุ่ดไมื่่เกินห้าแสั่นบาทีด้วย 

3. ปัญหาจากคำาสั�งไม่อัปเดตให�เป็นปัจจุบัน
นอกจากป็ัญหาข้างต้นแล้ว กฎหมื่ายไทียหลาย

เร่�องมีื่บทีบ่ญญ่ติทีี�สั่อดคำล้องก่บสั่ภาพิการณ์์ปั็จจุบ่น
ด้วย เน่�องจากกฎหมื่ายมีื่ว่ตถุ้ป็ระสั่งค์ำสั่ำาคำ่ญเพ่ิ�อแก้
ป็ญัหาของสั่ง่คำมื่ ด่งน่�นกฎหมื่ายจง้ตอ้งมื่คีำวามื่เป็็นพิลวต่
เป็ลี�ยนแป็ลงได้ตามื่บริบทีของสั่่งคำมื่ทีี�เป็ลี�ยนแป็ลง การ
ทีี�กฎหมื่ายไมื่ป่็ร่บป็รงุใหส้ั่อดคำลอ้งก่บภาวการณ์ป์็จัจบุ่น
ย่อมื่สั่่งผิลต่อป็ระสั่ิทีธิ์ภาพิในการใชุ้บ่งคำ่บกฎหมื่ายให้
เป็็นไป็ตามื่เจตนารมื่ณ์์อ่นแที้จริง เชุ่น ในกรณ์ีกฎหมื่าย
กำาก่บดูแลการป็ระกอบกิจการไป็รษณี์ย ์ซ้ำ้�งอยู่ภายใต้พิระ
ราชุบ่ญญ่ติไป็รษณ์ีย์ พิ.ศ. 2477 ซ้ำ้�งให้อำานาจแก่บริษ่ที
ไป็รษณ์ยีไ์ทีย จำาก่ด เป็็นผิูม้ื่สีั่ทิีธ์ขิาดในการดำาเนนิการจด่
สั่่งไป็รษณ์ีย์ภ่ณ์ฑ์์แต่เพิียงผิู้เดียวและหากบริษ่ทีเอกชุน
ใดๆ ทีี�ต้องการจ่ดสั่่งไป็รษณ์ีย์ก็จะต้องเสั่ียคำ่าธ์รรมื่เนียมื่
ให้ก่บบริษ่ทีไป็รษณ์ีย์ไทียฉบ่บละ 25-67 บาที เน่�องจาก
บริษ่ทีเอกชุนเหล่าน่�นไม่ื่สั่ามื่ารถ้ป็ระกอบกิจการได้เอง
โดยตรงโดยเฉพิาะอย่างยิ�งหากเป็็นการจ่ดสั่่งไป็รษณ์ีย์
จากต่างป็ระเทีศเข้ามื่าในป็ระเทีศ คำ่าป็ร่บทีี�เรียกเก็บก่อ
ให้เกิดต้นทีุนแก่ภาคำเอกชุนป็ีละป็ระมื่าณ์ 60 ล้านบาที2 

2 กรมเจำรจำาการค้าระห์ว่างประเทศ์. (2556). “ธุรกิจำบริการไปรษณีย์ 
พัสดีุภััณฑ์์ แลีะจำัดีส่งด่ีวนำ” วิเคราะห์์ข่าวเศ์รษฐกิจำการค้าระห์ว่างประเทศ์ 
รายสัปดีาห์์. 

ซ้ำ้�งสั่ร้างต้นทีุนรายจ่ายแก่ภาคำธ์ุรกิจทีำาให้เอกชุนหลาย
รายทีี�ใหบ้รกิารขนสั่ง่ไป็รษณ์ย์ีภณ่์ฑ์์เกดิคำวามื่เสั่ยีเป็รยีบ
ในแง่ต้นทีุนในการดำาเนินกิจการ นอกจากน่�นล่าสัุ่ดศาล
ป็กคำรองสูั่งสั่ดุกไ็ดม้ื่คีำำาสั่่�งทีี� 352/63 วา่ไมื่ร่่บฟัอ้งอทุีธ์รณ์์ 
เพิราะผิู้ร้องสั่่งไป็รษณ์ีย์ภ่ณ์ฑ์์ผิ่าน Kerry แต่ Kerry ไมื่่มื่ี
อำานาจในการสั่่งไป็รษีย์ภ่ณ์ฑ์์ตามื่กฎหมื่าย ด่งน่�นการทีี�
กฎหมื่ายไมื่ม่ื่กีารป็รบ่เป็ลี�ยนแกไ้ขใหส้ั่อดคำลอ้งก่บสั่ภาพิ
การณ์์ป็ัจจุบ่นเพิ่�อเป็ิดโอกาสั่ให้เอกชุนสั่ามื่ารถ้เข้ามื่าให้
บรกิารจง้เป็็นการจำาก่ดการแข่งขน่ในตลาดซ้ำ้�งกระทีบต่อ
ผิูบ้รโิภคำ และอาจขด่ต่อกฎหมื่ายร่ฐธ์รรมื่นูญทีี�เนน้คำวามื่
สั่ำาคำ่ญในเร่�องการแข่งข่นในตลาดทีี�เที่าเทีียมื่ก่นด้วย 

จากป็ญัหาของกฎหมื่ายในฐานะชุดุคำำาส่ั่�งทีี�กลา่ว
มื่าข้างต้น จ้งจำาเป็็นต้องมื่ีการป็ร่บป็รุงแก้ไขกฎหมื่าย
ให้ท่ีนสั่ม่ื่ยผ่ิานกระบวนการป็ระเมิื่นคำวามื่จำาเป็็นและ
วเิคำราะหผ์ิลสั่ม่ื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่ายเพ่ิ�อทีบทีวนกฎหมื่ายทีี�
บ่งคำบ่ใชุว้า่ยง่มื่คีำวามื่เหมื่าะสั่มื่ ทีน่สั่ม่ื่ย และไมื่ส่ั่รา้งภาระ
ต้นทีุนเกินสั่มื่คำวรต่อภาคำป็ระชุาชุนและธ์ุรกิจ 

บที่เรียนการสร�างชุุดคำาสั�งที่่�ด่ในต่างประเที่ศ

ป็ัจจุบ่นมีื่มื่าตรการแก้ไขกฎหมื่ายทีี�มื่ีป็ัญหาอยู่ 
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2 มื่าตรการ ได้แก่ มื่าตรการ Regulatory Impact As-
sessment (RIA) ค่ำอ การตรวจสั่อบกฎหมื่ายก่อนออก 
โดยป็ระเมิื่นวา่ป็ญัหาของส่ั่งคำมื่ดง่กล่าวสั่มื่คำวรแก้ไขโดย
กฎหมื่ายหร่อไมื่่ และถ้้าจำาเป็็นต้องออกกฎหมื่าย จะมื่ี
ต้นทุีน และคำุ้มื่ค่ำาก่บป็ระโยชุน์ทีี�ได้หร่อไม่ื่ และอีกหน้�ง
มื่าตรการ ได้แก่ Regulatory Guillotine หร่อการกิโยติน 
กฎหมื่าย คำ่อ การทีบทีวนคำวามื่เหมื่าะสั่มื่ของกฎหมื่าย 
ว่าย่งที่นสั่ม่ื่ย เหมื่าะสั่มื่ก่บสั่ถ้านการณ์์ หร่อสั่ร้างภาระ
เกินสั่มื่คำวรไหมื่ โดยที่�ง 2 มื่าตรการมื่ีคำวามื่เกี�ยวข้องก่บ
การร่บฟังัคำวามื่เห็นของป็ระชุาชุนเป็็นสั่ำาค่ำญ ที่�งนี� ขอ้มูื่ล
จะถู้กใชุ้โดยเจ้าหน้าทีี�บ่งคำ่บใชุ้กฎหมื่ายเพิ่�อป็ระเมื่ิน
ว่าการใชุ้บ่งคำ่บกฎหมื่ายเหมื่าะสั่มื่หร่อไมื่่ อย่างไร

มื่าตรการ RIA เริ�มื่ใชุ้ในป็ี คำ.ศ. 1980 โดยมื่ีการ
ใชุ้ในป็ระเทีศสั่มื่าชุิกกลุ่มื่ OECD 3 ป็ระเทีศ ป็ัจจุบ่นมื่ี
ป็ระเทีศสั่มื่าชุกิกลุ่มื่ OECD ใชุม้ื่าตรการนี�ถ้ง้ 30 ป็ระเทีศ 
แสั่ดงให้เห็นว่ามื่าตรการด่งกล่าวเป็็น Best Practice ทีี�
คำวรทีำาตามื่ ท่ี�งนี� ในการทีำา RIA น่�นมื่รีายการทีี�ตอ้งตรวจ
สั่อบ 10 ป็ระการ ได้แก่ (1) ล่กษณ์ะของปั็ญหาทีี�ทีำาใหต้อ้ง
ตรากฎหมื่าย (2) คำวามื่เหมื่าะสั่มื่ของการแทีรกแซ้ำงโดย
ร่ฐ (3) การออกกฎหมื่ายเป็็นหนทีางเดียว (4) คำวามื่ข่ด
แย้งก่นของกฎหมื่าย (5) หน่วยงานมื่ีคำวามื่เหมื่าะสั่มื่ใน

การดำาเนินการ (6) คำวามื่คำุ้มื่ต้นทีุนของกฎหมื่าย (7) ผิล 
กระทีบตอ่ผิูม้ื่สีั่ว่นไดเ้สั่ยีรอบดา้น (8) ขอ้บญ่ญต่กิฎหมื่าย
ชุ่ดเจนและเข้าใจได้ง่าย (9) ผิู้มื่ีสั่่วนได้เสั่ียได้แสั่ดงคำวามื่
เหน็ และ (10) การใชุบ้ง่ค่ำบกฎหมื่ายอย่างมีื่ป็ระสิั่ทีธิ์ภาพิ

RIA ในแต่ละป็ระเทีศก็มื่ีที่�งคำวามื่คำล้ายคำล้งและ
แตกต่างก่น ป็ระเทีศสั่หร่ฐอเมื่ริกากำาหนดว่ากฎหมื่าย
ทีี�ต้องทีำา RIA คำ่อกฎหมื่ายทีี�สั่ร้างผิลกระทีบโดยมื่ีมืู่ลคำ่า
ไมื่่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญ ในขณ์ะทีี�ป็ระเทีศแคำนาดา 
และเกาหลีใต้ กำาหนดไว้ทีี� 50 ล้านเหรียญ และ 1 หมื่่�น
ล้านวอน ตามื่ลำาด่บ สั่่วนป็ระเทีศออสั่เตรเลียกำาหนด
ขอบเขตไว้กว้างๆ ว่า ร่างกฎหมื่ายใดกระทีบอย่างมื่ีน่ย
สั่ำาคำ่ญจะต้องเข้าสัู่่การตรวจสั่อบเชุ่นก่น3

ในสั่่วนเน่�อหาของกฎหมื่ายทีี�ต้องตรวจสั่อบน่�น
แต่ละป็ระเทีศก็จะมื่ีแนวทีางทีี�แตกต่างก่น เชุ่น ป็ระเทีศ
เนเธ์อร์แลนด์จะเน้นตรวจสั่อบผิลกระทีบของกฎหมื่าย
ทีี�มื่ีต่อภาคำธ์ุรกิจ สั่่วนป็ระเทีศฟัินแลนด์และฝร่�งเศสั่ ให้
คำวามื่สั่ำาค่ำญสั่ำาหร่บผิลกระทีบในมื่ิติอ่�นๆ นอกเหน่อไป็
จากเศรษฐกิจด้วยโดยรวมื่ถ้้งสั่่งคำมื่ สั่ิ�งแวดล้อมื่ และ
แรงงาน อย่างไรก็ดีทีุกป็ระเทีศมื่ีล่กษณ์ะร่วมื่ทีี�น่าสั่นใจ 
ค่ำอทีุกป็ระเทีศทีี�สั่ำารวจต่างมื่ีหน่วยงานอิสั่ระทีี�ทีำาหน้าทีี�
ตรวจสั่อบคำวบคำมุื่คุำณ์ภาพิรายงาน RIA ทีี�จด่ทีำาโดยหนว่ย
งานผิู้ร่กษากฎหมื่าย เชุ่น ป็ระเทีศเกาหลีใต้มื่ีหน่วยงาน
เฉพิาะกิจทีี�มื่ีชุ่�อว่า Regulatory Reform Committee 
(RRC) ซ้ำ้�งป็ระกอบด้วยตว่แทีนจากภาคำร่ฐและเอกชุนใน
คำณ์ะกรรมื่การด่งกล่าวเพิ่�อทีำาหน้าทีี�ตรวจสั่อบกฎหมื่าย
ที่�งหมื่ด โดยต้องรายงานผิลการทีบทีวนต่อป็ระธ์านาธิ์บดี
ด้วย4

แมื่้ว่ามื่าตรการ Regulatory Guillotine ในต่าง
ป็ระเทีศอาจมีื่รูป็แบบและแนวป็ฏิบ่ติทีี�แตกต่างก่นออก
ไป็ แต่สั่ิ�งหน้�งทีี�ป็ระเทีศทีี�ป็ระสั่บคำวามื่สั่ำาเร็จในการกิโย
ตินกฎหมื่ายมื่ีคำล้ายคำล้งก่นค่ำอ การทีี�ภาคำร่ฐมื่ีเจตจำานง
ทีี�แข็งแกรง่ทีี�จะตด่กฎหมื่ายทีี�สั่ร้างอุป็สั่รรคำในการป็ฏิบติ่

3 สำานำักงานำคณะกรรมการกฤษฎิีกา แลีะมูลีนำิธิสถาบันำวิจำัยเพ่�อการพัฒนำา
ประเทศ์ไทย (TDRI). (2557). รายงานำฉบับสมบูรณ์ โครงการศ์ึกษาวิจำัยเร่�อง
การวิเคราะห์์ผลีกระทบในำการออกกฎิห์มาย ห์นำ้า 2.7-2.10. 
4 อ้างแลี้ว. 
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งาน เชุ่น เกาหลีใต้ซ้ำ้�งเคำยเกิดป็ัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่่�อ
ป็ี 2540 ป็ระธ์านาธ์ิบดีจ้งมื่ีคำำาสั่่�งให้ยกเลิกกฎหมื่ายทีี�ไมื่่
จำาเป็็นลงให้ได้ร้อยละ 50 ผิลจากการตด่ลดกฎหมื่ายทีี�ไม่ื่
จำาเป็็นชุ่วยให้ลดคำ่าใชุ้จ่ายคำิดเป็็นร้อยละ 4.4 ของ GDP 
รวมื่ไป็ถ้้งทีำาให้เพิิ�มื่การจ้างงานถ้้ง 1 ล้านตำาแหน่ง ใน
ขณ์ะเดยีวก่น ป็ระเทีศเวยีดนามื่ก็มื่นีโยบายในการยกเลิก
ทีี�ไม่ื่จำาเป็็นเหม่ื่อนก่น จากการศ้กษาพิบว่าในปี็ พิ.ศ. 
2550 ร่ฐบาลเวียดนามื่สั่ามื่ารถ้ลดกระบวนการเกี�ยวก่บ
การอนุญาตได้เก่อบ 500 กระบวนงาน สั่่วนมื่อลโดวาก็
สั่ามื่ารถ้โละทีิ�งกฎหมื่ายทีี�ล้าสั่ม่ื่ยลงได้เก่อบ 100 ฉบ่บ
ภายใน 5 เด่อน5

จากบทีเรียนในต่างป็ระเทีศชุี�ให้เห็นว่าปั็จจ่ยทีี�
จะนำาไป็สู่ั่การทีำา RIA และกิโยตินเพิ่�อพิ่ฒนากฎหมื่าย
สั่ำาหร่บการกำาก่บดูแลทีี�ดีจะต้องอาศ่ยป็ัจจ่ยอย่างน้อย
สั่ามื่ป็ระการ ได้แก่ คำวามื่ร่วมื่มื่่อจากทีุกภาคำสั่่วนในการ
ทีำาการป็ระเมิื่นกฎหมื่าย การมีื่หนว่ยงานภายนอกทีี�เป็็น
อิสั่ระซ้ำ้�งมื่ีขีดคำวามื่สั่ามื่ารถ้ในการคำวบคุำมื่คุำณ์ภาพิของ
การป็ระเมื่ินผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่ายทีี�ดำาเนินการโดย
หนว่ยงาน และร่ฐตอ้งมื่เีป็า้หมื่ายทีี�ชุด่เจนในการทีำา RIA 
และกิโยตินเพิ่�อป็ฏิรูป็กฎหมื่ายอ่นนำาไป็สู่ั่การกำาก่บดูแล
ทีี�มื่ีคำุณ์ภาพิ

ก�าวย่างของการสร�างชุุดคำาสั�งที่่�ด่ในไที่ย

ป็ระเทีศไทียมื่ีแนวคำิดทีี�จะใชุ้มื่าตรการ RIA และ 
Regulatory Guillotine ต่�งแตป่็ ีพิ.ศ. 2531 โดยมื่รีะเบยีบ
สั่ำาน่กนายกทีี�พิูดถ้้งให้หน่วยงานป็ระเมิื่นกฎหมื่ายก่อน
เสั่นอร่างกฎหมื่ายในคำณ์ะร่ฐมื่นตรีพิิจารณ์า และในป็ี 
2544 มื่ีคำณ์ะกรรมื่การป็ร่บป็รุงกฎหมื่ายเพิ่�อการพิ่ฒนา
ป็ระเทีศ รวมื่ถ้้งมื่ีพิระราชุบ่ญญ่ติอำานวยคำวามื่สั่ะดวก
ในการพิิจารณ์าอนุญาตของทีางราชุการ พิ.ศ. 2558 
และพิระราชุกฤษฎีกาการทีบทีวนคำวามื่เหมื่าะสั่มื่ของ
กฎหมื่าย พิ.ศ. 2558 ตามื่ลำาด่บ

5 Scott Jacobs (2006) “Effective and Sustainable Regula-
tory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and  
Developing Countries”, Jacobs and Associates Inc.

อย่างไรกด็ใีนอดตีการป็ระเมื่นิผิลกระทีบของรา่ง
กฎหมื่ายของป็ระเทีศไทียย่งไม่ื่บรรลุป็ระสิั่ทีธิ์ภาพิและ
สั่อดคำล้องก่บมื่าตรฐานสั่ากลเที่าทีี�คำวร เหตุผิลสั่ำาคำ่ญ
เน่�องจาก ป็ระการแรก การทีำารายงานป็ระเมิื่นผิลกระทีบ
ม่ื่กดำาเนนิการเฉพิาะในข่�นตอนทีี�ร่างกฎหมื่ายออกมื่าแลว้ 
หน่วยงานซ้ำ้�งต้องการเร่งออกกฎหมื่ายให้เร็วทีี�สัุ่ดจ้งม่ื่ก
มื่องว่าการป็ระเมื่ินผิลกระทีบของกฎหมื่ายเป็็นอุป็สั่รรคำ
ทีี�ทีำาใหก้ารตรากฎหมื่ายลา่ชุา้ การป็ระเมิื่นผิลกระทีบของ
ร่างกฎหมื่ายใหมื่่จ้งมื่่กขาดรายละเอียดการวิเคำราะห์เชุิง
ล้ก ป็ระการทีี�สั่อง การป็ระเมิื่นผิลกระทีบของกฎหมื่าย
ก็ม่ื่กจำาก่ดในกฎหมื่ายระด่บพิระราชุบ่ญญ่ติเที่าน่�น
ทีำาให้กรอบการทีบทีวนค่ำอนข้างจำาก่ด ป็ระการทีี�สั่ามื่ 
ป็ระเทีศไทียในเวลาน่�นย่งขาดคู่ำม่ื่อการป็ระเมื่ินผิลกระ
ทีบของกฎหมื่ายทีำาให้เจา้หนา้ทีี�ผิูเ้กี�ยวขอ้งขาดแนวทีาง
ในการป็ฏิบ่ติสั่ำาหร่บการป็ระเมิื่นกฎหมื่าย ป็ระการทีี�
สั่ี� กระบวนการป็ระเมิื่นกฎหมื่ายย่งขาดกรอบแนวทีาง
ในการร่บฟัังป็ระชุาชุนและผิู้มีื่สั่่วนได้สั่่วนเสีั่ยทีี�ได้ร่บ 
ผิลกระทีบจากกฎหมื่าย ด่งน่�นการร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นทีี�
ผิ่านมื่าในอดีตจ้งเป็็นการร่บฟัังข้อมูื่ลแบบกว้างๆ และ
ป็ระการสั่ดุทีา้ย ป็ระเทีศไทียยง่ขาดหนว่ยงานกลางอสิั่ระ
ทีี�ทีำาหน้าทีี�ตรวจสั่อบคุำณ์ภาพิของรายงานการป็ระเมิื่น
ผิลกระทีบของกฎหมื่าย ทีำาใหคุ้ำณ์ภาพิของรายงานไม่ื่ได้
มื่าตรฐานตามื่หล่กสั่ากลเที่าทีี�คำวร6

เพ่ิ�อให้การป็ระเมื่ินผิลกระทีบของกฎหมื่ายมื่ี
สั่ภาพิบ่งค่ำบและคุ้ำมื่คำรองสั่ิทีธ์ิภาคำป็ระชุาชุนและภาคำ
ธ์ุรกิจ มื่าตรา 77 แห่งร่ฐธ์รรมื่นูญแห่งราชุอาณ์าจ่กร
ไทีย พิ.ศ. 2560 กำาหนดให้หน่วยงานผิูใ้ชุ้บ่งค่ำบกฎหมื่าย
จะต้องดำาเนินการป็ระเมิื่นผิลกระทีบของกฎหมื่ายผ่ิาน
กระบวนการ RIA และ Regulatory Guillotines ซ้ำ้�ง
เป็็นการป็ระเมื่ินผิลกระทีบของกฎหมื่ายที่�งก่อนตรา
กฎหมื่ายและภายหล่งกฎหมื่ายใชุ้บ่งคำบ่ไป็แลว้ตามื่ลำาด่บ

ในสั่่วนของมื่าตรการ RIA ได้กำาหนดในมื่าตรา 
77 วรรคำสั่อง ซ้ำ้�งกำาหนดวา่ “ก่อนการตรากฎหมื่าย ร่ฐพิง้

6 สำานำักงานำคณะกรรมการกฤษฎิีกา แลีะมูลีนำิธิสถาบันำวิจำัยเพ่�อการพัฒนำา
ประเทศ์ไทย (TDRI). (2557). รายงานำฉบับสมบูรณ์ โครงการศ์ึกษาวิจำัยเร่�อง
การวิเคราะห์์ผลีกระทบในำการออกกฎิห์มาย. ห์นำ้า 4.28-4.30.
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จ่ดให้มีื่การร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นของผิูเ้กี�ยวข้อง วิเคำราะห์
ผิลกระทีบทีี�อาจเกิดข้�นจากกฎหมื่ายอย่างรอบด้านและ
เป็็นระบบ รวมื่ที่�งเป็ิดเผิยผิลการร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นและ
การวิเคำราะห์น่�นต่อป็ระชุาชุน และนำามื่าป็ระกอบการ
พิจิารณ์า ในกระบวนการตรากฎหมื่ายทีกุข่�นตอน” และใน
สั่ว่นการ Regulatory Guillotine กไ็ด้กำาหนดในมื่าตรา 77 
วรรคำสั่อง ด้วยว่า “เมื่่�อกฎหมื่ายมื่ีผิลใชุ้บ่งคำ่บแล้ว ร่ฐพิ้ง
จด่ใหมี้ื่การป็ระเมื่นิผิลสั่ม่ื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่ายทีกุรอบระยะ
เวลาทีี�กำาหนดโดยร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นของผิู้เกี�ยวข้อง
ป็ระกอบด้วย เพิ่�อพิ่ฒนากฎหมื่ายทีุกฉบ่บให้สั่อดคำล้อง
และเหมื่าะสั่มื่ก่บบริบทีต่างๆ ทีี�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็” 

นอกจากบทีบ่ญญ่ติในร่ฐธ์รรมื่นูญข้างต้นแล้ว 
ป็ัจจุบ่นร่ฐบาลก็ได้มีื่การตรากฎหมื่ายสั่ำาค่ำญเพิ่�อให้
บรรลุเป็้าหมื่ายในการทีำา RIA/Guillotine ซ้ำ้�งได้แก่พิระ
ราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์การจ่ดทีำาร่างกฎหมื่ายและการ
ป็ระเมื่ินผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย พิ.ศ. 2562 กำาหนด
เน่�อหาและแนวทีางการป็ระเมื่ินผิลกระทีบของร่าง
กฎหมื่ายใหมื่่และการป็ระเมื่ินผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย
เพิ่�อทีบทีวนว่ากฎหมื่ายย่งคำงมีื่คำวามื่เหมื่าะสั่มื่หร่อ
จำาเป็็นอยูห่ร่อไม่ื่ โดยในภาพิรวมื่น่�นพิระราชุบ่ญญติ่หล่ก
เกณ์ฑ์์ฯ มื่ีหล่กการสั่ำาคำ่ญหกป็ระการด่งนี�7

1.	 กำำ�หนดหลัักำเกำณฑ์์กำ�รจััดทำำ�ร่�งกำฎหม�ย	เป็็นการ

ตรวจสั่อบคำวามื่จำาเป็็นในการตรากฎหมื่าย การร่บ

ฟังัคำวามื่เห็นของผิูเ้กี�ยวข้องต่างๆ และการวิเคำราะห์

ผิลกระทีบทีี�อาจเกิดข้�นจากกฎหมื่ายเพ่ิ�อป็ระกอบ

การจ่ดทีำาร่างกฎหมื่าย และเปิ็ดเผิยผิลการร่บฟััง

คำวามื่เห็นและการวิเคำราะห์ผิลกระทีบต่อป็ระชุาชุน

2. กำำ�หนดหลัักำเกำณฑ์์กำ�รตรวจัสอบเน้�อห�ของร่�ง

กำฎหม�ย เป็็นการตรวจสั่อบในเร่�องระบบอนุญาต 

ระบบคำณ์ะกรรมื่การ การใชุ้ดุลยพิินิจของเจ้าหน้าทีี�

ร่ฐ ระยะเวลาในการดำาเนินการตามื่ข่�นตอนต่างๆ 

และการกำาหนดโทีษอาญาเพ่ิ�อให้การตรากฎหมื่าย

เป็็นไป็โดยละเอียดรอบคำอบ ไม่ื่สั่ร้างภาระแก่

7 สำานำักงานำคณะกรรมการกฤษฎิีกา. (2562). คำาอธิบายสาระสำาคัญของ 
พระราชบญัญติัิห์ลีกัเกณฑ์์การจำดัีทำารา่งกฎิห์มายแลีะการประเมนิำผลีสัมฤทธิ�
ของกฎิห์มาย พ.ศ์. 2562. ห์นำ้า 6.

ป็ระชุาชุนเกินสั่มื่คำวร

3. กำำ�หนดหลัักำเกำณฑ์์กำ�รประเมินผลัสัมฤทำธิ์ิ�ของ

กำฎหม�ย	เป็็นการป็ระเมื่ินผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย

หล่งจากใชุ้บ่งคำ่บกฎหมื่ายไป็แล้วเพ่ิ�อพิ่ฒนา

กฎหมื่ายให้ที่นสั่ม่ื่ยและสั่อดคำล้องก่บบริบทีทีี�

เป็ลี�ยนแป็ลงไป็

4. กำำ�หนดกำลัไกำเกำ่�ยวกัำบกำ�รเข้�ถึึงบทำบัญญัติของ

กำฎหม�ย	 เป็็นการกำาหนดหน้าทีี�ของหน่วยงานร่ฐ

ในการดำาเนินการให้ป็ระชุาชุนสั่ามื่ารถ้เข้าใจและ

เข้าถ้้งกฎหมื่ายได้โดยสั่ะดวก

5. กำำ�หนดกำลัไกำกำ�รโต้แย้งหร้อตรวจัสอบบทำบัญญัติ

แห่งกำฎหม�ยทำ่�ม่โทำษอ�ญ�	โทำษทำ�งปกำครอง	หร้อ

สภ�พบังคับท่ำ�เป็นผลัร้�ยอ้�นแก่ำผ้้ฝ่่�ฝื่นหร้อไม่

ปฏิิบัตติ�ม	เป็็นการเปิ็ดโอกาสั่ให้ศาลนำามื่าป็ระกอบ

การพิิจารณ์าพิิพิากษาคำดีได้ และ

6. กำำ�หนดกำลัไกำเร่งรัดให้หน่วยง�นของรัฐต้องออกำ

กำฎหร้อดำ�เนินกำ�รอ้�นใดเพ้�อให้ประช�ชนส�ม�รถึ

ปฏิิบัติต�มกำฎหม�ยได้โดยเร็ว

ในการทีำา RIA และการกิโยตินกฎหมื่ายน่�น ได้
กำาหนดใหด้ำาเนนิการสั่ำาหร่บกฎหมื่ายในทุีกระด่บทีี�สั่ร้าง
ผิลกระทีบหร่อก่อให้เกิดภาระก่บป็ระชุาชุน อย่างไร
ก็ดี ภายใต้มื่าตรา 29 แห่งพิระราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์
การจ่ดทีำาร่างกฎหมื่ายและการป็ระเมื่ินผิลส่ั่มื่ฤทีธ์ิ�
ของกฎหมื่าย พิ.ศ. 2562 ก็ได้มื่ีกำาหนดข้อยกเว้นบาง
ป็ระการสั่ำาหร่บกฎหมื่ายบางล่กษณ์ะทีี�ไมื่่ต้องนำาเข้ามื่า
สัู่่กระบวนการทีำากิโยตินกฎหมื่าย ซ้ำ้�งได้แก่ กฎหมื่ายทีี�
มื่ผีิลบ่งคำบ่ใชุเ้ป็็นการชุ่�วคำราว กฎหมื่ายกำาหนดใหด้ำาเนนิ
การอย่างใดอย่างหน้�ง และกฎหมื่ายว่าด้วยการป็ร่บป็รุง
กระทีรวง ทีบวง กรมื่ รวมื่ถ้้งกฎหมื่ายกำาหนดวิทียฐานะ 
เคำร่�องหมื่ายหร่อเคำร่�องแบบ และกฎหมื่ายอ่�นทีี�ป็ระกาศ
ในกฎกระทีรวง 

นอกจากการกำาหนดหน้าทีี�ให้แก่หน่วยงานผิู้ใชุ้
บ่งค่ำบกฎหมื่ายแล้ว พิระราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์การจ่ด
ทีำาร่างกฎหมื่ายและการป็ระเมิื่นผิลสั่ม่ื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย 
พิ.ศ. 2562 ก็ได้กำาหนดให้มื่ีหน่วยงานทีี�ต้องทีำาหน้าทีี�
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ตรวจสั่อบติดตามื่การวิเคำราะห์และการทีำารายงาน RIA 
และกิโยตินกฎหมื่ายด้วย โดยในสั่่วนการพิิจารณ์าตรวจ
สั่อบผิลการวิเคำราะห์ผิลกระทีบ RIA น่�น มื่ีหน่วยงานทีี�
เกี�ยวข้องได้แก่สั่ำานก่เลขาธิ์การคำณ์ะร่ฐมื่นตรี (ซ้ำ้�งจะตรวจ
สั่อบคำวามื่คำรบถ้้วนของรายงานวิเคำราะห์ก่อนสั่่งคำณ์ะ
ร่ฐมื่นตรพีิรอ้มื่รา่งกฎหมื่ายเพิ่�อพิจิารณ์า) สั่ำานก่งานคำณ์ะ
กรรมื่การกฤษฎีกา (จะทีำาหน้าทีี�ตรวจสั่อบการวิเคำราะห์
และแจง้ใหห้นว่ยงานป็รบ่ป็รงุใหส้ั่อดคำลอ้งก่บหล่กเกณ์ฑ์์
ตามื่พิระราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์ฯ) และร่ฐสั่ภา (จะนำา
รายงานผิลการวิเคำราะห์ผิลกระทีบของร่างกฎหมื่าย
ป็ระกอบการพิจิารณ์าร่างกฎหมื่าย) ในขณ์ะเดียวก่นการ
ตรวจสั่อบผิลการวิเคำราะห์การกิโยตินกฎหมื่ายน่�น หน่วย
งานทีี�สั่ำาคำ่ญได้แก่คำณ์ะกรรมื่การพิ่ฒนากฎหมื่าย (ให้คำำา
แนะนำาเพ่ิ�อใหห้น่วยงานร่ฐแก้ไขป็รบ่ป็รุงรายงานป็ระเมิื่น
ผิลส่ั่มื่ฤทีธ์ิ�ให้สั่อดคำล้องก่บหล่กเกณ์ฑ์์ตามื่กฎหมื่าย) 
และป็ระชุาชุน (ซ้ำ้�งมื่ีบทีบาทีในการติดตามื่และแสั่ดง
คำวามื่คำิดเห็นเพิ่�อตรวจสั่อบกฎหมื่ายของหน่วยงานร่ฐ) 

อน้�ง พิระราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์การจ่ดทีำาร่าง
กฎหมื่ายและการป็ระเมื่ินผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย พิ.ศ. 
2562 มื่าตรา 6 ได้กล่าวถ้้งบทีบาทีของศาลไว้ว่า “ศาลมื่ี
อำานาจไมื่ล่งโทีษ หร่อลงโทีษนอ้ยกวา่ทีี�กฎหมื่ายกำาหนด” 
นอกจากน่�นย่งมีื่ระเบียบทีี�ป็ระชุุมื่ใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วย
การดำาเนินการกรณ์ีบทีบ่ญญ่ติแห่งกฎหมื่ายทีี�ศาลจะ
ใชุ้บ่งคำ่บแก่คำดีหมื่ดคำวามื่จำาเป็็นหร่อไม่ื่สั่อดคำล้องก่บ
สั่ภาพิการณ์ ์หร่อทีี�เป็็นอุป็สั่รรคำต่อการดำารงชุวีติหร่อการ
ป็ระกอบอาชุีพิ พิ.ศ. 2563 

เพิ่�อให้การทีำา RIA และกิโยตินกฎหมื่ายมื่ี
ป็ระสิั่ทีธิ์ภาพิยิ�งข้�น พิระราชุบ่ญญ่ติหล่กเกณ์ฑ์์การจ่ด
ทีำาร่างกฎหมื่ายและการป็ระเมิื่นผิลส่ั่มื่ฤทีธ์ิ�ของกฎหมื่าย 
พิ.ศ. 2562 จ้งได้กำาหนดให้มีื่กลไกการเปิ็ดเผิยข้อมูื่ล
และร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นของป็ระชุาชุน โดยสั่ำาน่กงาน
คำณ์ะกรรมื่การกฤษฎีกาและสั่ำาน่กงานพิ่ฒนาร่ฐบาล
ดิจิท่ีล เป็็นหน่วยงานหล่กตามื่กฎหมื่ายทีี�มื่ีหน้าทีี�ร่วมื่
ก่นพิ่ฒนาและดูแลระบบกลางข้อมืู่ลเพิ่�อเป็็นศูนย์กลาง
ทีางด้านกฎหมื่ายของป็ระเทีศทีี�จะอำานวยคำวามื่สั่ะดวก
แก่ป็ระชุาชุนในการเข้าถ้้งข้อมืู่ลเกี�ยวก่บกฎหมื่าย และ

การดำาเนินการของหน่วยงานร่ฐแต่ละแห่งในการจ่ด
ทีำาร่างกฎหมื่ายและป็ระเมิื่นผิลสั่่มื่ฤทีธ์ิ�การบ่งค่ำบใชุ้
กฎหมื่าย เพ่ิ�อให้ป็ระชุาชุนทีี�ต้องการแสั่ดงคำวามื่เห็นใน
กระบวนการจ่ดทีำาร่างกฎหมื่ายและป็ระเมิื่นผิลส่ั่มื่ฤทีธ์ิ�
การบ่งคำ่บใชุ้กฎหมื่ายสั่ามื่ารถ้ร่บรู้ข้อมูื่ลทีี�เกี�ยวข้องโดย
สั่ะดวกด้วย

ในชุ่วงเวลาทีี�ผิ่านมื่า ป็ระเทีศไทียมื่ีการยกเลิก
กฎหมื่ายทีี� ไมื่่จำาเป็็นโดยสั่ำาน่กงานคำณ์ะกรรมื่การ
กฤษฎีกาหลายเร่�อง ซ้ำ้�งเป็็นการแสั่ดงให้เหน็ว่าร่ฐไทียก็มื่ี
คำวามื่พิยายามื่ในสั่ว่นนี� อยา่งไรกต็ามื่ จากการศ้กษาของ 
TDRI ภายใต้โคำรงการศ้กษาวิเคำราะห์ทีบทีวนกฎหมื่าย 
กฎ ระเบียบ ข้อบ่งคำ่บ และกระบวนงานทีี�เกี�ยวก่บการ
อนุญาตเพ่ิ�อลดข่�นตอนการดำาเนินการและการอนุญาตทีี�
ไมื่่จำาเป็็นหร่อทีี�เป็็นอุป็สั่รรคำต่อการป็ระกอบอาชีุพิและ
การดำาเนินธุ์รกิจของป็ระชุาชุน8 ซ้ำ้�งมีื่ขอบเขตการทีบทีวน
กฎและระเบียบเกี�ยวก่บการขออนุญาตจำานวนหน้�งพิ่น

8 สำานำักงานำขับเคลี่�อนำการปฏิิรูปประเทศ์ ยุทธศ์าสติร์ชาติิแลีะการสร้างความ
สามัคคีปรองดีอง (สำานำักงานำ ป.ย.ป) แลีะมูลีนำิธิสถาบันำวิจำัยเพ่�อการพัฒนำา
ประเทศ์ไทย (TDRI). (2562). รายงานำฉบับสมบูรณ์ [Final Report] 
โครงการศ์ึกษาวิเคราะห์์ทบทวนำกฎิห์มาย กฎิ ระเบียบ ข้อบังคับแลีะกระบวนำ
งานำที�เกี�ยวกับการอนุำญาติ เพ่�อลีดีขั�นำติอนำการดีำาเนำินำการแลีะการอนำุญาติ
ที�ไม่จำำาเป็นำ ห์ร่อเป็นำอุปสรรคติ่อการประกอบอาชีพแลีะการดีำาเนำินำธุรกิจำของ
ประชาชนำ. (รายงานำฉบับสมบูรณ์ดีาวนำ์โห์ลีดีไดี้ที� https://sto.go.th/th/
highlight/313)
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กระบวนงาน พิบว่ากฎหมื่ายและระเบียบเหล่าน่�นก่อให้
เกิดต้นทีุนทีางตรงและต้นทีุนคำ่าเสีั่ยโอกาสั่แก่ป็ระชุาชุน
และภาคำธ์ุรกิจรวมื่ราว 2 แสั่นล้านบาทีต่อป็ี ที่�งนี�หาก
ภาคำร่ฐสั่ามื่ารถ้ยกเลิกกฎและระเบียบทีี�ไมื่่จำาเป็็น ก็จะ
ชุ่วยป็ระหย่ดต้นทุีนให้แก่ป็ระชุาชุนและภาคำธุ์รกิจลงได้
ป็ระมื่าณ์ 1.4 แสั่นล้านบาทีต่อป็ี (หร่อเทีียบเที่าร้อยละ 
0.8 ของ GDP ป็ ี2561) ผิลการศก้ษาบ่งชุี�วา่การตด่ลดกฎ
และระเบียบเกี�ยวก่บการขออนุญาตทีี�ไมื่่จำาเป็็นไมื่่เพิียง
แต่จะชุ่วยลดภาระคำ่าใชุ้จ่ายแก่ภาคำป็ระชุาชุนและภาคำ
ธ์รุกจิในการป็ฏบ่ิตติามื่กฎหมื่าย แตย่ง่เป็็นเคำร่�องม่ื่อทีี�จะ
ชุ่วยเสั่ริมื่สั่ร้างให้เกิดการจ้างงาน การแข่งข่น และด้งดูด
การลงทีนุจากตา่งป็ระเทีศ ซ้ำ้�งเป็็นหนทีางไป็สัู่ก่ารกระตุน้
เศรษฐกิจทีี�ได้ร่บผิลกระทีบจากการแพิร่ระบาดของไวร่สั่ 
COVID-19 อีกทีางหน้�งด้วย

ปัญหาในการปฏิิบัติ และข�อเสนอแนะ

ป็ระเทีศไทียมื่ีกฎหมื่ายทีี�กำาหนดแนวทีางในการ
พิ่ฒนาคุำณ์ภาพิของการกำาก่บดูแลทีี�ดี อีกที่�งร่ฐบาลย่ง
มื่ีคำวามื่มุ่ื่งม่ื่�นในการผิล่กด่นการทีบทีวนกฎหมื่ายแต่ย่ง
มื่ีป็ัญหาในการป็ฏิบ่ติที่�งในเร่�องของขีดคำวามื่สั่ามื่ารถ้
ของเจ้าหน้าทีี�และหน่วยงานราชุการมีื่จำาก่ดโดยเฉพิาะ
ขาดรายละเอียดในเร่�องแนวป็ฏิบ่ติในการวิเคำราะห์ 
ผิลกระทีบของกฎหมื่าย และขาดระบบการป็ระเมื่ินทีี�
ชุ่ดเจนว่ากฎหมื่ายใดคำวรถู้กยกเลิก อีกที่�งหน่วยงาน
กลางอย่างสั่ำาน่กงานคำณ์ะกรรมื่การกฤษฎีกาและศาล 
ย่งขาดทีร่พิยากรคำวามื่พิร้อมื่ในการตรวจสั่อบ ติดตามื่ 
รวมื่ถ้ง้คำวบคุำมื่คำณุ์ภาพิของกระบวนการ RIA และกิโยตนิ 
กฎหมื่าย รวมื่ถ้้งระบบฐานข้อมืู่ลกลางของกฎหมื่าย
ย่งไม่ื่สั่มื่บูรณ์์เพีิยงพิอสั่ำาหร่บกระบวนการร่บฟัังคำวามื่ 
คำิดเห็นของป็ระชุาชุน

ข้อเสั่นอแนะในการแก้ป็ัญหาด่งกล่าวข้างต้นค่ำอ 
จะต้อง (1) เร่งพิ่ฒนาขีดคำวามื่สั่ามื่ารถ้ของเจ้าหน้าทีี� 
เพิ่�อให้เจ้าหน้าทีี�มีื่คำวามื่รู้ คำวามื่เข้าใจในหล่กการของ 
RIA และกิโยตินกฎหมื่าย (2) วางกรอบแนวทีางจ่ด
ทีำา RIA และการกิโยตินกฎหมื่ายทีี�ชุ่ดเจนมื่ากข้�น โดย

ป็ร่บป็รงุแบบฟัอรม์ื่/คู่ำม่ื่อ RIA และกโิยตนิกฎหมื่ายทีี�เป็็น
มื่าตรฐาน (3) พิ่ฒนาหน่วยงานกลางซ้ำ้�งทีำาหน้าทีี�ตรวจ
สั่อบมื่าตรฐานรายงาน RIA และกิโยตินกฎหมื่ายให้มีื่
คำวามื่พิร้อมื่มื่ากยิ�งข้�น (4) พิ่ฒนาระบบกลางเพ่ิ�อสั่ร้าง
การมื่ีสั่่วนร่วมื่ เชุ่�อมื่โยงกฎหมื่ายของทีุกหน่วยงาน และ
เพิิ�มื่การมีื่สั่ว่นรว่มื่ของป็ระชุาชุนทีกุภาคำสั่ว่นใหส้ั่ามื่ารถ้
ร่วมื่เสั่นอคำวามื่คำิดเห็นสั่ำาหร่บกระบวนการ RIA และกิโย
ตนิกฎหมื่ายไดโ้ดยสั่ะดวก และ (5) พิจิารณ์าใชุท้ีางเลอ่ก
อ่�นแทีนการออกกฎหมื่ายแทีรกแซ้ำงกลไกตลาด เชุน่ การ
ป็ร่บใชุ้ระบบการข้�นทีะเบียนแทีนการขออนุญาต การใชุ้
กฎหมื่ายทีี�มื่ีอยู่แล้วให้มื่ีป็ระสั่ิทีธ์ิภาพิมื่ากข้�นแทีนการ
ออกกฎหมื่ายใหม่ื่ซ้ำ้�งอาจซ้ำำ�าซ้ำอ้น รวมื่ท่ี�งการใชุ้กฎหมื่าย
แข่งข่นทีางการคำ้า หร่อกฎหมื่ายการคุำ้มื่คำรองผิู้บริโภคำ 
เป็็นต้น ในขณ์ะเดียวก่นก่อนการตรากฎหมื่าย คำวรสั่่ง
เสั่ริมื่ให้หน่วยงานมีื่การทีดลองใชุ้บ่งค่ำบกฎหมื่ายผ่ิาน
ระบบ Regulatory Sandbox เพิ่�อป็ระเมื่ินผิลกระทีบของ
กฎหมื่ายก่อนบ่งคำ่บใชุ้เป็็นการที่�วไป็ 

เม่ื่�อเทีียบกฎหมื่ายเป็็นชุุดคำำาสั่่� งของระบบ
คำอมื่พิิวเตอร์ ถ้้าโป็รแกรมื่เมื่อร์ใสั่่เง่�อนไขหร่อต่วแป็ร
ผิิดเพิี�ยน คำอมื่พิิวเตอร์ก็จะฟัังก์ชุ่นผิิดเพิี�ยน กฎหมื่ายก็
เชุน่เดยีวก่น ถ้้าออกมื่าเหมื่าะสั่มื่และกำาหนดมื่าตรการทีี�
ไดส้ั่ด่สั่ว่นก่บแนวทีางการแกป้็ญัหากจ็ะทีำาใหป้็ระชุาชุนมื่ี
ชุวีติดขี้�น แต่ถ้า้ออกแบบผิดิพิลาด เง่�อนไขและตว่แป็รผิดิ
เพิี�ยน ยอ่มื่ทีำาใหผ้ิลล่พิธ์ถู์้กบดิเบ่อน กระทีบสั่ทิีธิ์เสั่รีภาพิ 
และสั่ร้างภาระให้ป็ระชุาชุน หร่อการบ่งค่ำบใชุ้ไมื่่เป็็นไป็
ตามื่เจตนารมื่ณ์์ของกฎหมื่าย

เม่ื่�อกฎหมื่ายอยู่ในฐานะชุุดคำำาสั่่�งป็ระเทีศทีี�สั่ร้าง
ภาระให้ป็ระชุาชุนและเป็็นอุป็สั่รรคำในการป็ระกอบธ์ุรกิจ
จนสั่่งผิลกระทีบต่อเศรษฐกิจและสั่่งคำมื่ เพิ่�อขจ่ดภาระ
และอุป็สั่รรคำด่งกล่าวร่ฐจ้งจำาเป็็นต้องพิ่ฒนากำาล่งคำน 
เพิ่�อหนุนให้เกิดการทีำางานทีี�สั่ะดวกและพิร้อมื่มื่ีหน่วย
งานชุว่ยตรวจสั่อบ โดยเป็ดิโอกาสั่ใหป้็ระชุาชุนมื่สีั่ว่นรว่มื่ 
โดยร่ฐตอ้งตระหนก่เสั่มื่อว่ากฎหมื่ายไมื่ใ่ชุ่ทีางเลอ่กเดยีว
ทีี�สั่ามื่ารถ้แก้ป็ัญหาของป็ระเทีศได้
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เสวนา: ชุุดคำาสั�งม่ปัญหา 
ประชุาชุนจะด่บักอย่างไร

โดย คุณปกรณ์ นำิลีประพันำธ์ เลีขาธิการสำานำักงานำ
คณะกรรมการกฤษฎิีกา รศ์. สมชาย ปรีชาศ์ิลีปกุลี  
คณะนำิติิศ์าสติร์ มห์าวิทยาลีัยเชียงให์ม่ แลีะ คุณยิ�งชีพ 
อัชฌานำนำท์ ผู้จำัดีการ iLaw
ดำาเนินรายการโดย คุณกัญจำน์ำ จำิระวุฒิพงศ์์ นำักวิจำัย 
สถาบันำวิจำัยเพ่�อการพัฒนำาประเทศ์ไทย

ชุุดคำาสั�งม่ปัญหาจะสามารถใชุ�เครื�องมืออะไรใน
การแก�ไขปัญหาน่�ได�บ�าง 
โดย คุุณปกรณ์ นิิลประพัันิธ์์ 

กฎหมื่ายมื่ลีก่ษณ์ะเป็็นพิลว่ต (Dynamic) จำาเป็็น
ตอ้งเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ตามื่ยคุำสั่ม่ื่ย เชุน่ สั่ง่คำมื่กำาลง่จะกลาย
เป็็นสั่่งคำมื่ผู้ิสูั่งอายุ มื่ีจำานวนป็ระชุากรลดลง กฎหมื่าย
เกี�ยวก่บการคุำมื่กำาเนดิอาจจะไม่ื่ได้ผิลอีกต่อไป็ เป็็นต้น ด่ง
น่�น เม่ื่�อขอ้เทีจ็จรงิทีี�ทีำาใหก้ารออกกฎหมื่ายเป็ลี�ยนแป็ลง
ไป็กฎหมื่ายกค็ำวรจะตอ้งเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ด้วย และจะตอ้ง
ตามื่ใหท่้ีนในเร่�องต่างๆ ระบบกฎหมื่ายจากเดิมื่ทีี�เน้นการ
คำวบคุำมื่ทีำาให้เกดิตน้ทีนุเป็็นจำานวนมื่ากในทีางเศรษฐกิจ 
และในทีางสั่่งคำมื่ก็เป็็นการจำาก่ดสั่ิทีธิ์และเสั่รีภาพิของ
ป็ระชุาชุน ทีำาให้เกิดแนวคำิดทีี�จะต้องลดการคำวบคำุมื่ด้วย
กฎหมื่าย (Deregulation) แต่การลดการคำวบคุำมื่มื่ากเกิน
ไป็ก็ทีำาให้เกิดป็ัญหากรณ์ีจริยธ์รรมื่วิบ่ติ (Moral hazard) 
จากกรณ์ีของ Enron ทีำาให้ต้องเป็ลี�ยนกระบวนที่ศน์ใหมื่่
จากการลดการคำวบคำุมื่ด้วยกฎหมื่ายมื่าเป็็นการคำวบคำุมื่
ด้วยกฎหมื่ายทีี�ดี (Better regulation) โดยร่ฐย่งคำงเข้า
มื่าคำวบคำุมื่อยู่ แต่นำากลไกการร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นมื่าใชุ้
เพ่ิ�อให้การบ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่ายมื่ีป็ระสั่ิทีธ์ิภาพิสั่อดคำล้อง
ก่บพิฤตกิรรมื่และคำวามื่ตอ้งการของผิูต้กอยู่ภายใตบ่้งค่ำบ
ของกฎหมื่าย และเม่ื่�อสั่หป็ระชุาชุาติไดก้ำาหนดเป้็าหมื่าย
เพ่ิ�อการพิ่ฒนาทีี�ย่�งย่น (SDGs) ข้�นมื่า กระบวนที่ศน์
ในการออกกฎหมื่ายก็เป็ลี�ยนไป็เป็็นการคำวบคุำมื่ด้วย
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กฎหมื่ายทีี�ดีเพิ่�อคำุณ์ภาพิชุีวิตทีี�ดี (Better regulation for 
better life) 

เม่ื่�อพิิจารณ์ากฎหมื่ายไทียพิบว่าร้อยละ 90 
เป็็นการใชุ้ระบบการอนุญาต ซ้ำ้�งต้องขออนุม่ื่ติและขอ
อนุญาต ซ้ำ้�งสั่าเหตุมื่าจากเวลาออกกฎหมื่ายใหม่ื่น่�นผิู้
ร่างกฎหมื่ายม่ื่กจะใชุ้กฎหมื่ายทีี�มื่ีอยู่แล้วเป็็นต่วอย่าง
ในการร่าง ทีำาให้เกิดป็ัญหาว่า กฎหมื่ายทีี�นำามื่าเป็็นต้น
แบบซ้ำ้�งยกร่างจากในอดีตน่�นอาจจะไม่ื่สั่อดคำล้องก่บ
ยุคำสั่ม่ื่ยในปั็จจุบ่นแล้ว สั่ิ�งนี�เป็็นสั่าเหตุให้กฎหมื่ายไทีย
ไมื่่ที่นยุคำสั่ม่ื่ย ป็ระกอบก่บการร่างกฎหมื่ายน่�นขาดการ
ร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นของผูิ้มีื่สั่่วนได้เสั่ีย ผิู้ร่างกฎหมื่ายจ้ง
ไมื่่รู้คำวามื่เป็ลี�ยนแป็ลงทีี�เกิดข้�น ป็ัญหาที่�งสั่องป็ระการนี�
ทีำาให้เกิดบทีบ่ญญ่ติในมื่าตรา 77 ของร่ฐธ์รรมื่นูญฯ ซ้ำ้�ง
กำาหนดให้มื่ีการป็ระเมิื่นผิลกระทีบในการออกกฎหมื่าย 
(Ex-Ante analysis) และการป็ระเมื่ินผิลกระทีบจากการ
ออกกฎหมื่าย (Ex-post Evaluation) 

การร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นนี�กฎหมื่ายได้ดำาเนิน
การมื่านานแล้ว แต่ทีี�ผิ่านมื่าร่ฐบาลก็ไม่ื่คำ่อยได้ให้คำวามื่
สั่นใจมื่ากเที่าไร เน่�องจากเม่ื่�อก่อนหน่วยงานของร่ฐมื่ี
คำวามื่กล่วการร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นซ้ำ้�งไม่ื่แน่ใจว่าเกิดข้�น
จากสั่าเหตุอะไร แต่การร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นมีื่ป็ระโยชุน์
มื่าก เพิราะการร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นชุ่วยให้ผิู้ร่างกฎหมื่าย
ไดท้ีราบขอ้เทีจ็จรงิทีี�เป็็นอยู่อยา่งรอบดา้น สั่ิ�งสั่ำาค่ำญของ
การร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นค่ำอ การจริงใจในการร่บฟัังคำวามื่
คำิดเห็น โดยทีี�ผิ่านมื่าได้มื่ีการอบรมื่ การสั่่มื่มื่นา และการ
ร่บฟัังแลกเป็ลี�ยนคำวามื่คิำดเห็น แต่สั่าเหตุทีี�ทีำาให้การร่บ
ฟัังคำวามื่คิำดเห็นไม่ื่ได้ผิลก็ค่ำอที่ศนคำติของเจ้าหน้าทีี�ของ
ร่ฐไมื่่เป็ิดกว้างร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นเพิียงพิอ

สั่ิ�งทีี�สั่ำาน่กงานคำณ์ะกรรมื่การกฤษฎีกาพิยายามื่
ดำาเนนิการและพิยายามื่แนะนำาเจา้หนา้ทีี�ของรฐ่ในหน่วย
งานอ่�นให้ทีำาผ่ิานการฝึกอบรมื่น่กกฎหมื่ายภาคำร่ฐก็ค่ำอ 
การเป็ลี�ยนแป็ลงทีางที่ศนคำติทีี�มื่ีต่อการร่บฟัังคำวามื่คำิด
เห็น ลดคำวามื่เป็็นพิิธี์การลง และเข้าหาป็ระชุาชุนมื่าก
ข้�น เพิราะฉะน่�นวิธ์ีการทีี�จะทีำาให้การร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็น
มื่ีป็ระสั่ิทีธ์ิภาพิจ้งต้องป็ระกอบด้วย ป็ระการแรก เจ้า
หน้าทีี�ของร่ฐต้องมีื่ที่ศนคำติทีี�จริงใจต่อการร่บฟัังคำวามื่
คำิดเห็น และป็ระการทีี�สั่อง เม่ื่�อค้ำนพิบว่าการบ่งคำ่บใชุ้
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กฎหมื่ายมีื่ป็ัญหาและหล่กการเดิมื่ไม่ื่สั่อดคำล้องก่บข้อ
เท็ีจจริงอีกแล้ว ก็ต้องแก้ไขกฎหมื่าย แต่โดยสั่่วนใหญ่
เจ้าหน้าทีี�ของร่ฐจะไมื่่ยอมื่แก้ไขกฎหมื่าย เพิราะเคำยชุิน
ก่บสั่ภาพิทีี�เป็็นอยู่แบบน่�นหร่อกระทีบกระเที่อนต่อผิล
ป็ระโยชุนท์ีี�ไดร่้บจากการทีจุริตจากกฎหมื่ายทีี�เป็็นป็ญัหา 
เชุ่น ป็ัจจุบ่นได้พิยายามื่ผิล่กด่นให้ออกใบอนุญาตผ่ิาน
ทีางอิเล็กทีรอนิกสั่์ แต่ล่มื่กำาหนดเร่�องการออกใบเสั่ร็จ
ร่บเงินทีางอิเล็กทีรอนิกส์ั่ เม่ื่�อไป็ขอเจ้าหน้าทีี�ให้ออกใบ
เสั่ร็จร่บเงิน เจ้าหน้าทีี�กล่บคำิดคำ่าธ์รรมื่เนียมื่ในการเขียน
ใบเสั่ร็จ เป็็นต้น

คำวามื่ท้ีาทีายของกฤษฎีกาในป็ัจจุบ่นค่ำอ การ
พิยายามื่พิ่ฒนาคุำณ์ภาพิของน่กกฎหมื่ายโดยเริ�มื่จาก
การพิ่ฒนาคุำณ์ภาพิของน่กกฎหมื่ายกฤษฎีกา วิชุาพิ่�น
ฐานทีี�น่กกฎหมื่ายกฤษฎีกาต้องรู้คำ่อการศ้กษากฎหมื่าย
เป็รียบเทีียบ ต้องคำำาน้งถ้้งบริบทีทีางป็ระว่ติศาสั่ตร์ การ
ร่างกฎหมื่ายจะเป็รียบเทีียบแค่ำต่วบทีบ่ญญ่ติอย่างเดียว
ไมื่่ได้ ซ้ำ้�งวิชุาทีี�เรียนในป็ัจจุบ่นในหล่กสัู่ตรของสั่ำาน่กงาน
ก็เริ�มื่จะล้าสั่ม่ื่ย จำาเป็็นต้องป็ร่บเป็ลี�ยน โดยอาจไป็เน้น
บรบิทีของกฎหมื่ายก่บการพิฒ่นามื่ากข้�น และสั่ร้างคำวามื่
ร่บรู้ว่าปั็จจุบ่นไม่ื่ใชุ่ยคุำสั่ม่ื่ยของการคำงทีี�แล้ว นก่กฎหมื่าย
จำาเป็็นต้องป็ร่บต่วเข้าก่บคำวามื่เป็ลี�ยนแป็ลงให้ได้

กระบวนการกฎหมายหรือระบบกฎหมาย
ในปัจจุบันม่สภาพปัญหาอย่างไร และจะ
ปรับตัวอย่างไรกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่่�
เปล่�ยนแปลงไป
โดย รศ.ดร. สมชาย ปรีชาศิลปะกุล 

การทีำา RIA และ Guillotine กฎหมื่ายเป็็นเคำร่�อง
ม่ื่อทีี�นำามื่าใชุใ้นการแก้ไขคำวามื่บกพิร่องในระบบกฎหมื่าย
ป็กติของป็ระเทีศอ่�น โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในด้านมื่ิติทีาง
เศรษฐกิจ แต่ระบบกฎหมื่ายไทียน่�นไม่ื่ใชุ่แคำ่บกพิร่อง 
แต่กำาล่งเป็็นพิิษซ้ำ้�งจำาเป็็นต้องล้างพิิษ (Detoxification) 
ยิ�งกว่าน่�น ในหลายปั็ญหาก็เกิดข้�นในมิื่ติทีางสั่่งคำมื่ด้วย
โดยเฉพิาะในส่ั่วนทีี�เกี�ยวข้องก่บสิั่ทีธิ์และเสั่รีภาพิของ
ป็ระชุาชุน

ป็ัญหาใหญ่ของระบบกฎหมื่ายไทียในป็ัจจุบ่นมื่ี
อยู่ 3 ป็ระการ ได้แก่ 

1. กฎหมื่ายในฐานะชุุดคำำาสั่่�งน่�นมื่ีอยู่เป็็นจำานวน
มื่าก และมื่ีคำวามื่ซ้ำำ�าซ้ำ้อนคำลุมื่เคำร่อ

2. กฎหมื่ายในฐานะชุุดคำำาสั่่�งน่�นกระจายอยู่ตามื่
หน่วยงานต่างๆ และ

3. กฎหมื่ายในฐานะชุุดคำำาสั่่�งน่�นการบ่งคำ่บใชุ้ถู้ก
แทีรกแซ้ำงโดยระบอบการเมื่่อง (Regime)

การชุุมื่นุมื่สั่าธ์ารณ์ะเป็็นต่วอย่างทีี�ดีทีี�สั่ะท้ีอน
ป็ัญหาที่�ง 3 ป็ระการ ซ้ำ้�งก่อนจะมื่ีกฎหมื่ายชุุมื่นุมื่
สั่าธ์ารณ์ะ ผิู้ชุุมื่นุมื่มื่ีหน้าทีี�จะต้องป็ฏิบ่ติตามื่กฎหมื่าย
หลายฉบ่บ เชุ่น กฎหมื่ายจราจร กฎหมื่ายคำวบคำุมื่การ
โฆษณ์าด้วยเคำร่�องขยายเสีั่ยง และกฎหมื่ายอาญา เป็็นต้น 
โดยกฎหมื่ายแต่ละฉบ่บได้กำาหนดให้ป็ระชุาชุนจะต้อง
ขออนุญาตต่อหน่วยงานของร่ฐแตกต่างก่น ซ้ำ้�งกฎหมื่าย
จำานวนมื่ากไมื่่ได้ร่บการบ่งค่ำบใชุ้อย่างสั่มื่ำ�าเสั่มื่อ แต่ข้�น
อยูก่บ่หน่วยงานจะต่ดสั่นิใจบง่คำบ่ใชุก้ฎหมื่ายของหน่วย
งานตามื่ระบอบการเม่ื่อง ร่ฐบาลทีี�เป็็นเผิด็จการจะหยิบ
กฎหมื่ายมื่าบ่งคำ่บใชุ้ก่บสั่ิทีธ์ิและเสั่รีภาพิของป็ระชุาชุน
ให้มื่ากทีี�สัุ่ดเที่าทีี�จะทีำาได้

สั่าเหตุสั่ำาค่ำญของการมีื่กฎหมื่ายเป็็นจำานวนมื่าก
เกิดจากคำวามื่ไม่ื่ไว้วางใจของร่ฐทีี�มื่ีต่อป็ระชุาชุน ซ้ำ้�ง
เป็็นป็ัญหาใหญ่มื่ากทีำาให้เกิดการออกกฎหมื่ายเพิ่�อไป็
คำวบคำุมื่รายละเอียดต่างๆ และในบางกรณ์ีกฎหมื่ายไทีย
พิยายามื่เข้าไป็ในรายละเอียดบางอย่างซ้ำ้�งไมื่่สั่ามื่ารถ้
เข้าไป็ได้อย่างเร่�องศีลธ์รรมื่และคำุณ์ธ์รรมื่ เชุ่น กฎหมื่าย
คำวบคำุมื่เคำร่�องด่�มื่แอลกอฮอล์ เป็็นต้น ซ้ำ้�งในยุโรป็หน้าทีี�
ของกฎหมื่ายในล่กษณ์ะนี�ไมื่ม่ื่ใีคำรนำามื่าใชุ้แลว้ กฎหมื่าย
คำวรสั่นใจเร่�องทีี�เป็็นการใชุส้ั่ทิีธิ์และเสั่รีภาพิไป็กระทีบตอ่
บุคำคำลอ่�นให้เกิดคำวามื่เสั่ียหาย 

ป็ระเทีศไทียมื่กีฎหมื่ายอยู่เป็็นจำานวนมื่าก ในชุว่ง
กอ่นหนา้ป็ ี2557 กฎหมื่ายระด่บพิระราชุบ่ญญต่ปิ็ระมื่าณ์ 
600–700 ฉบ่บ แต่หล่งป็ี 2557 มื่ีกฎหมื่ายใหมื่่ออกมื่า
อีกป็ระมื่าณ์ 800 ฉบ่บ ซ้ำ้�งกฎหมื่ายทีี�ออกในสั่ม่ื่ยคำณ์ะ
ร่ฐป็ระหารนี�ไมื่่ได้ออกโดยต่วแทีนของผิู้มีื่สั่่วนเกี�ยวข้อง
ในสั่่งคำมื่ แต่ออกโดยข้าราชุการทีหารเกษียณ์อายุ ทีำาให้
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กฎหมื่ายทีี�ออกมื่าเหล่าน่�นขาดคำวามื่เข้าใจบริบทีของ
สั่ง่คำมื่ และคำำานง้ถ้ง้การใชุ้สั่ทิีธ์แิละเสั่รภีาพิของป็ระชุาชุน 
ป็ัญหาถ้่ดมื่าคำ่อ เมื่่�อกฎหมื่ายเหล่านี�ออกมื่าเป็็นจำานวน
มื่ากและเกิดป็ัญหา ในขณ์ะทีี�การแก้ไขน่�นกล่บทีำาได้
ยาก และต้องใชุ้ระยะเวลานานในการผิล่กด่นให้เกิดการ
แก้ไข ยกต่วอย่างเชุ่น ป็ระกาศคำณ์ะป็ฏิว่ติเร่�องการถ้อน
สั่่ญชุาติ ซ้ำ้�งใชุ้เวลาที่�งสั่ิ�น 36 ป็ีในการดำาเนินการกว่าจะ
แก้ไขเสั่ร็จสั่ิ�น

นอกจากนี� หลายคำร่�งหน่วยงานของร่ฐและผิู้ร่าง
กฎหมื่ายออกกฎหมื่ายมื่าโดยไมื่่เข้าใจข้อเที็จจริงเกี�ยว
ก่บกฎหมื่ายฉบ่บน่�น ซ้ำ้�งสิั่�งเหลา่นี�สั่ะทีอ้นผิา่นในรายงาน
การป็ระชุุมื่ยกร่างกฎหมื่ายแต่ละคำร่�งโดยเฉพิาะอย่างยิ�ง
ในร่ฐสั่ภาทีี�มีื่การลอ็บบี�ก่นใหก้ฎหมื่ายออกมื่าในลก่ษณ์ะ
ทีี�ผิิดแป็ลกไป็จากคำวามื่ต่�งใจแรก อย่างไรก็ตามื่ ใน
ป็ัจจุบ่นกระบวนการร่างกฎหมื่ายมีื่คำวามื่ไม่ื่โป็ร่งใสั่มื่าก
ข้�น แต่ในรายงานการป็ระชุุมื่ฉบ่บป็ัจจุบ่นทีี�เผิยแพิร่ถู้ก
ตกแต่งให้สั่วยงามื่

ในด้านการมื่สีั่ว่นร่วมื่ กฎหมื่ายหลายฉบ่บเกิดข้�น
มื่าได้โดยอาศ่ยแรงกดด่นทีางการเมื่่อง เชุ่น กฎหมื่ายลา
คำลอด 90 วน่ของผู้ิหญงิ เป็็นตน้ ซ้ำ้�งผิูอ้ภปิ็รายมื่คีำวามื่เหน็
ว่าสั่ิ�งนี�เกี�ยวข้องก่บบรรดากฎหมื่ายทีี�คำวรจะเปิ็ดโอกาสั่
ให้ป็ระชุาชุนมีื่สั่่วนร่วมื่ทีางการเม่ื่อง แต่กฎหมื่ายอย่าง
เชุน่กฎหมื่ายชุมุื่นุมื่สั่าธ์ารณ์ะไป็จำาก่ดสั่ทิีธ์ขิองป็ระชุาชุน
เอาไว้ ทีำาให้ป็ระชุาชุนไม่ื่สั่ามื่ารถ้แสั่ดงออกหร่อมีื่สั่่วน
รว่มื่ทีางการเม่ื่องไดอ้ยา่งเตม็ื่ทีี� ด่งน่�นสั่ิ�งสั่ำาคำญ่นอกเหนอ่
ไป็จากการรบ่ฟังัคำวามื่คิำดเหน็ทีี�ไม่ื่คำวรมื่องขา้มื่ไดแ้ก่การ
เป็ิดโอกาสั่ให้ป็ระชุาชุนสั่ามื่ารถ้มื่ีสั่่วนร่วมื่ทีางการเม่ื่อง
หร่อสั่ามื่ารถ้แสั่ดงคำวามื่คิำดเห็นต่อสั่าธ์ารณ์ะได้อย่าง
เต็มื่ทีี� เพิราะจะเป็็นแรงกดด่นสั่ำาค่ำญให้กฎหมื่ายผิ่าน
ออกมื่าได้

ในการพิ่ฒนาน่กกฎหมื่ายไทีย ป็ฏิเสั่ธ์ไมื่่ได้
เลยว่าการศ้กษากฎหมื่ายไทียสั่่มื่พิ่นธ์์ก่บการป็ระกอบ
วิชุาชีุพิของอ่ยการ ผิู้พิิพิากษา และทีนายคำวามื่ ทีำาให้
การเป็ลี�ยนแป็ลงระบบการศ้กษาแต่เพิียงอย่างเดียวไมื่่
สั่ามื่ารถ้เป็ลี�ยนแป็ลงที่ศนคำติของน่กกฎหมื่ายไทียได้ 
เพิราะสั่ถ้าบ่นวิชุาชีุพิน่�นย่งคำงตร้งคุำณ์ค่ำาของการศ้กษา

กฎหมื่ายแบบเดิมื่เอาไว้ สั่ิ�งทีี�จำาเป็็นต้องเป็ลี�ยนแป็ลง
มื่ากทีี�สัุ่ดค่ำอ การแก้ไขป็ร่บป็รุงระบบกฎหมื่ายไทียและ
สั่ถ้าบ่นทีางส่ั่งคำมื่ทีี�เกี�ยวก่บระบบกฎหมื่ายให้สั่อดคำล้อง
ก่บสั่ถ้านการณ์์และบริบทีปั็จจุบ่น เพิราะคำุณ์ค่ำาทีาง
สั่่งคำมื่เดิมื่ๆ ได้ถู้กต่�งคำำาถ้ามื่ข้�นใหม่ื่ ซ้ำ้�งสั่ิ�งนี�ไมื่่อาจหลีก
เลี�ยงได้ มื่ิฉะน่�นระบบกฎหมื่ายทีี�เป็็นอยู่ก็จะไม่ื่สั่ามื่ารถ้
ดำารงอยู่ได้

ระบบกฎหมายม่ปัญหาอย่างไร 
โดยคุุณยิ�งชีพั อััชฌานินิท์์ 

ในมืุ่มื่มื่องของคำนทีี�ทีำางานข่บเคำล่�อน ทีุกคำนเชุ่�อ
ว่ากฎหมื่ายไม่ื่ใชุ่คำำาตอบสัุ่ดที้าย แต่การเรียกร้องให้มื่ี
กฎหมื่ายน่�นเป็็นเร่�องนามื่ธ์รรมื่ทีี�สัุ่ดในการย่�นข้อเรียก
ร้องให้ร่ฐบาลทีำาอะไรบางอย่าง สั่ิ�งทีี�ทีำาให้ป็ระชุาชุนห่าง
ไกลจากกฎหมื่ายทีี�สั่ดุกค่็ำอ กฎหมื่ายไทียน่�นอา่นไมื่รู่เ้ร่�อง
และตอ้งใชุร้ะยะเวลานานในการทีำาคำวามื่เขา้ใจ ซ้ำ้�งสั่าเหตุ
ทีี�เป็็นเชุ่นน่�นเป็็นเพิราะว่า ผิู้ร่างกฎหมื่ายไมื่่มื่ีองคำ์คำวามื่
รู้เพิียงพิอและไม่ื่ตกผิล้กในเร่�องทีี�ตนเองทีำา จ้งทีำาให้ใน
การร่างกฎหมื่ายมื่ีรูป็แบบตายต่วโดยกำาหนดให้มื่ีคำณ์ะ
กรรมื่การเป็็นคำนกำาหนดเน่�อหาของกฎหมื่ายในระด่บ
รองอีกทีีหน้�ง และกำาหนดให้ต้องขออนุญาตในเร่�องทีี�ร่ฐ
ตอ้งการจะคำวบคุำมื่โดยกำาหนดหล่กเกณ์ฑ์์การขออนุญาต
ให้เป็็นไป็ตามื่กฎหมื่ายลำาด่บรอง ผิลทีี�ตามื่มื่าก็ค่ำอ เจ้า
หน้าทีี�ของร่ฐซ้ำ้�งเป็็นผิู้บ่งคำ่บใชุ้กฎหมื่ายเม่ื่�อมีื่กฎหมื่าย
ออกมื่าบ่งค่ำบให้ต้องทีำางานก็ไมื่่สั่ามื่ารถ้จะทีำางานได้ 
เพิราะก็ไมื่่มื่ีองคำ์คำวามื่รู้และไมื่่ตกผิล้กในงานทีี�ทีำา

กฎหมื่ายคำวรจะมีื่เที่าทีี�จำาเป็็น เพิราะฉะน่�น
เร่�องใดทีี�ย่งไมื่่มีื่องคำ์คำวามื่รู้หร่อย่งไมื่่ตกผิล้กก็ย่งไมื่่
จำาเป็็นต้องรีบร้อนออกมื่าในเวลาน่�นก็ได้ เชุ่น กฎหมื่าย
คำอมื่พิิวเตอร์ ซ้ำ้�งเจตนามื่ีไว้เพิ่�อคำวบคำุมื่การกระทีำาคำวามื่
ผิิดเกี�ยวก่บคำอมื่พิิวเตอร์ แต่เมื่่�อเทีคำโนโลยีเป็ลี�ยนแป็ลง
ไป็อย่างรวดเร็ว และไมื่่สั่ามื่ารถ้ตามื่ให้ที่นได้ ก็ไมื่่คำวรจะ
ต้องออกกฎหมื่ายฉบ่บนี�ออกมื่า เป็็นต้น การพิยายามื่ 
ออกฎหมื่ายให้คำรอบคำลุมื่ไป็ในอนาคำตน่�นเป็็นเร่�องทีี�
ทีำาได้ยาก จ้งจำาเป็็นต้องออกกฎหมื่ายไว้กว้างๆ ซ้ำ้�ง
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ที้ายทีี�สัุ่ดก็เกิดป็ัญหากระทีบต่อสั่ิทีธ์ิและเสั่รีภาพิของ
ป็ระชุาชุน

นอกจากนี� เม่ื่�อกฎหมื่ายออกมื่าแล้วจะมื่ีผิลใชุ้
บ่งค่ำบตลอดไป็ เชุน่ เม่ื่�อปี็ 2522 กฎหมื่ายจำากด่คำวามื่เรว็
รถ้ยนต์ไว้ทีี� 80 กิโลเมื่ตรต่อชุ่�วโมื่ง แต่ในป็ัจจุบ่นรถ้ยนต์
มื่สีั่มื่รรถ้นะมื่ากข้�น คำวามื่เร็วทีี� 80 กโิลเมื่ตรต่อชุ่�วโมื่งอาจ
จะไม่ื่สั่อดคำล้องอกีต่อไป็แล้ว หร่อกฎหมื่ายคำวบคุำมื่การใชุ้
เคำร่�องขยายเสีั่ยงซ้ำ้�งออกมื่าในสั่ม่ื่ยสั่งคำรามื่เย็นกำาหนด
มื่ิให้ใชุ้เคำร่�องขยายเสั่ียงเป็็นภาษาต่างป็ระเทีศ เป็็นต้น 
กฎหมื่ายเหลา่นี�ออกมื่าเพิ่�อแกไ้ขป็ญัหาสั่ง่คำมื่ เศรษฐกจิ 
และการเม่ื่องในขณ์ะน่�นๆ ฉะน่�น เม่ื่�อระยะเวลาผิ่านไป็
กฎหมื่ายเหล่านี�ย่อมื่ไมื่่สั่อดคำล้องอีกต่อไป็

ในแง่ของเจ้าหน้าทีี�ผิู้บ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่ายก็มื่ีสั่่วน
ทีำาให้การบ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่ายมีื่ป็ัญหา เพิราะเจ้าหน้าทีี�
มื่ีแนวโน้มื่จะบ่งคำ่บใชุ้กฎหมื่ายโดยไม่ื่ใส่ั่ใจผิลกระทีบ
ต่อป็ระชุาชุน รวมื่ที่�งไมื่่ใสั่่ใจคำวามื่ถู้กต้องและคำวามื่ 
เป็็นธ์รรมื่ใดๆ แคำ่ตนเองไมื่่ผิิดกฎหมื่ายก็พิอ

ล่กษณ์ะของกฎหมื่ายไทียน่�นออกมื่าโดย
ศูนย์กลางอำานาจ และต่ดขาดจากผิู้มื่ีสั่่วนเกี�ยวข้องทีี�อยู่
ก่บป็ญัหาน่�นๆ ทีำาใหผ้ิูร้า่งกฎหมื่ายคำดิไป็เองวา่มื่ขีอ้เทีจ็
จริงหร่อสั่ภาพิป็ัญหาเชุ่นน่�น และแมื่้ว่าจะจ่ดให้มื่ีการร่บ
ฟังัคำวามื่คิำดเห็นน่�นก็ตามื่ แต่ในคำวามื่เป็็นจริงก็เป็็นเพีิยง
พิิธี์กรรมื่เที่าน่�น แมื่้ว่าป็ระชุาชุนจะมีื่สิั่ทีธิ์ในการเข้าชุ่�อ
เสั่นอรา่งกฎหมื่ายกต็ามื่ แตใ่นทีางป็ฏบ่ิตริา่งกฎหมื่ายทีี�
เสั่นอโดยป็ระชุาชุนมื่โีอกาสั่ผิา่นออกมื่าเป็็นกฎหมื่ายทีี�มื่ี
ผิลใชุ้บ่งคำ่บจริงน้อยมื่าก และกฎหมื่ายหลายฉบ่บทีี�ออก
มื่าก็ได้ร่บการป็ร่บแต่งโดยน่กกฎหมื่ายของร่ฐเสั่ียจนไมื่่
เป็็นไป็ตามื่ทีี�ป็ระชุาชุนเข้าชุ่�อเสั่นอก่นมื่า และในกรณ์ีทีี�
ป็ระชุาชุนเขา้ชุ่�อเสั่นอรา่งกฎหมื่ายน่�นร่ฐบาลจะตอ้งเสั่นอ
ร่างของตนเองมื่าป็ระกบ แต่หากร่ฐบาลไมื่่เห็นด้วยและ
ไมื่่เสั่นอร่างกฎหมื่ายของตนเองมื่าป็ระกบ กระบวนการ
เสั่นอกฎหมื่ายก็จะไมื่่ดำาเนินการต่อไป็

ป็ัญหาสั่ำาคำ่ญของการเสั่นอร่างกฎหมื่ายโดย
ป็ระชุาชุนค่ำอ เม่ื่�อกฎหมื่ายเข้าสัู่่กระบวนการพิิจารณ์า 
ป็ระชุาชุนก็ไมื่่สั่ามื่ารถ้ทีี�จะไป็สู้ั่ก่บน่กกฎหมื่ายภาคำร่ฐ
หร่อบรรดานก่การเม่ื่องในสั่ภาได้ และป็ระชุาชุนก็จะพิา่ย

แพิ้ไป็ในทีี�สัุ่ด
ในสั่่วนของการร่บฟัังคำวามื่คำิดเห็นน่�น คำวามื่

สั่ำาค่ำญของการร่บฟัังคำวามื่คิำดเห็นไม่ื่ได้อยู่ทีี�จำานวน แต่
อยู่ทีี�คำุณ์ภาพิของผิู้ให้คำวามื่คิำดเห็นซ้ำ้�งคำวรจะต้องใกล้ชุิด 
ก่บป็ัญหา ยกต่วอย่างเชุ่น กฎหมื่ายแร่ฉบ่บใหมื่่น่�น
แทีนทีี�จะไป็ร่บฟังัคำวามื่คิำดเห็นจากป็ระชุาชุนทีี�อาจได้รบ่ 
ผิลกระทีบจากสั่ารพิิษรอบเหม่ื่อง แต่เจ้าหน้าทีี�ของร่ฐ
กล่บไป็จด่รบ่ฟังัคำวามื่คิำดเหน็ทีี�เป็็นเพิยีงพิธีิ์กรรมื่โดยไม่ื่
ใหป้็ระชุาชุนเหลา่น่�นเขา้ไป็มีื่สั่ว่นร่วมื่ เพิราะคำวามื่คำดิเหน็ 
ของป็ระชุาชุนเหล่าน่�นอาจไมื่่ตรงก่บคำวามื่คำิดเห็นของ 
ผิู้มื่ีอำานาจต่ดสั่ินใจ

ในกา รพิ่ฒนากฎหมื่าย ใ ห้ เที่ าที่ นคำว ามื่
เป็ลี�ยนแป็ลงหร่อวิกฤตน่�น ระบบการเรียนการสั่อน
กฎหมื่ายของป็ระเทีศไทียมื่ีคำวามื่สั่ำาคำ่ญมื่าก ตลอดระยะ
เวลาทีี�ผิ่านมื่าจำานวนเร่�องทีี�น่กศ้กษากฎหมื่ายต้องเรียน
น่�นมื่ีอยู่เป็็นจำานวนมื่ากและโดยสั่่วนใหญ่เป็็นการเรียน
โดยใชุ้การตีคำวามื่กฎหมื่าย ทีำาให้น่กกฎหมื่ายมีื่องค์ำ
คำวามื่รู้เฉพิาะสั่ิ�งทีี�กฎหมื่ายบ่ญญติ่ไว้เท่ีาน่�น สั่ิ�งทีี�อยูน่อก
เหน่อจากกฎหมื่ายเป็็นสั่ิ�งทีี�ผิิด ซ้ำ้�งที่ศนคำติต่อการบ่งคำ่บ
ใชุ้กฎหมื่ายแบบนี�ไมื่่ถู้กต้อง เพิราะจะทีำาให้น่กกฎหมื่าย
หลงล่มื่สั่ิ�งสั่ำาค่ำญคำ่อ การบ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่ายว่าคำวรจะ
ใชุ้เพิ่�อให้เกิดคำวามื่เป็็นธ์รรมื่ น่กศ้กษากฎหมื่ายคำวรมีื่
คำวามื่รู้ทีี�กว้างขวางกว่านี�และคำวรจะใชุ้เวลาก่บการศก้ษา
ป็ัญหาของการบ่งคำ่บใชุ้กฎหมื่ายทีี�เกิดข้�นในส่ั่งคำมื่ เพ่ิ�อ
ให้เข้าใจและรู้ว่าการบ่งค่ำบใชุ้กฎหมื่ายมื่ีป็ัญหาอยู่ตรง
ไหนบ้าง ไม่ื่ใชุ่ว่าใชุ้บ่งค่ำบกฎหมื่ายอย่างเป็็นไม้ื่บรรท่ีด
สั่มื่ำ�าเสั่มื่อจนละเลยคำวามื่เป็็นจริงไป็
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