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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่่�มา: การนำำ�เสนอของกิิรติิพงศ์์ แนวมาลีี
และ สลิิ ล ธร ทองมีี นสุุ ข ในงานสัั ม มนา
สาธารณะทีีดีีอาร์์ไอ ประจำำ�ปีี 2563 เรื่่�อง
“แฮกระบบราชการ เปลี่่� ย นระบบปฏิิ บัั ติิ
การประเทศ” เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563 ใน
รููปแบบ Virtual Conference
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กฎหมายในฐานะชุุดคำำ�สั่่�งของ
ประเทศ

เมื่่� อ เทีี ย บกฎหมายเป็็ น ชุุ ด คำำ� สั่่� ง ของระบบ
คอมพิิวเตอร์์ ถ้้าโปรแกรมเมอร์์ใส่่เงื่่�อนไขหรืือตััวแปร
ผิิดเพี้้�ยน คอมพิิวเตอร์์ก็็จะฟัังก์์ชัันผิิดเพี้้�ยน กฎหมายก็็
เช่่นเดีียวกััน ถ้้าออกมาเหมาะสมและกำำ�หนดมาตรการที่่�
ได้้สััดส่่วนกัับแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาก็็จะทำำ�ให้้ประชาชนมีี
ชีีวิติ ดีีขึ้น้� แต่่ถ้า้ ออกแบบผิิดพลาด เงื่่อ� นไขและตััวแปรผิิด
เพี้้�ยน ย่่อมทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ถูกู บิิดเบืือน กระทบสิิทธิเิ สรีีภาพ
และสร้้างภาระให้้ประชาชน หรืือการบัังคัับใช้้ไม่่เป็็นไป
ตามเจตนารมณ์์ของกฎหมาย

ปััญหาของชุุดคำำ�สั่่�ง
กฎหมายคืือกฎเกณฑ์์หรืือข้้อบัังคัับที่่�รััฐเป็็นผู้้�
บััญญััติิถึึงสิิทธิิ หน้้าที่่� และความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนใน
สัังคม เพื่่�อแก้้ปััญหาสัังคม ตามความต้้องการของคนใน
สัังคม ดัังนั้้�นกฎหมายจึึงต้้องมีีความเป็็นพลวััต สามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ตามบริิบทของสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป แต่่
กฎหมายไม่่ใช่่ยาวิิเศษที่่�สามารถแก้้ไขปััญหาทุุกอย่่างบน
โลกนี้้�ได้้ กฎหมายเป็็นเพีียงมาตรการทางเลืือกอย่่างหนึ่่�ง
เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นการออกกฎหมายจึึงควรทำำ�เท่่าที่่�จำำ�เป็็น ไม่่
ซ้ำำ��ซ้อ้ น และเลืือกมาตรการที่่�กระทบสิิทธิแิ ละเสรีีภาพของ
ประชาชนน้้อยที่่�สุุด
กระบวนการทางกฎหมายนั้้�นมีีต้้นทุุน ในส่่วน
ของภาครััฐต้้นทุุนจะอยู่่�ที่่�กระบวนการตรากฎหมาย และ
กระบวนการบัังคัับใช้้กฎหมาย ในส่่วนของภาคประชาชน
นั้้� น ต้้ น ทุุ น จะอยู่่�ที่่� ก ารเรีี ย นรู้้�กฎหมาย โดยประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 64 กำำ� หนดว่่ า ประชาชนไม่่
สามารถอ้้างความไม่่รู้้�กฎหมายเป็็นเหตุุให้้พ้น้ ความรัับผิิด
ทางอาญา แต่่หากมีีกฎหมายจำำ�นวนมากแล้้วจะสามารถ
รู้้�ได้้อย่่างไรว่่ามีีกฎหมายใดเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินชีีวิิต
ประจำำ�วัันบ้้าง
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1. ปัญหาจากการมีชุดคำ�สั่งเยอะเพราะเชื่อว่าช่วย
แก้ปัญหาได้
	ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีกฎหมายจำำ�นวนมากและ
มีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะในช่่วงเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่าน
มามีีการบััญญััติิกฎหมายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 70,000
ฉบัับ ในทางกลัับกัันก็็มีีการยกเลิิกเพิิกถอนกฎหมายที่่�
ไม่่จำำ�เป็็นหรืือล้้าหลัังในสััดส่่วนที่่�น้อ้ ยมาก สำำ�หรัับในส่่วน
ของใบอนุุญาตซึ่่�งมีีขึ้น้� เพื่่อ� ใช้้ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการบาง
อย่่างที่่�ส่่งผลกระทบต่่อประชาชนจำำ�นวนมากนั้้�น พบว่่า
กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องขอใบอนุุญาตมากกว่่า 1,700 ใบ
อนุุญาต โดยมีีกระบวนงานในการขอใบอนุุญาตมากกว่่า
10,500 กระบวนงาน ซึ่่�งขั้้�นตอนในการขอใบอนุุญาตนั้้�น
เป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนของผู้้�ประกอบการ ทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายใน
การขอใบอนุุญาต ค่่าใช้้จ่่ายในการต่่อใบอนุุญาต ค่่าเสีีย
โอกาสจากกระบวนการพิิจารณาใบอนุุญาตที่่�ซัับซ้้อน
และยาวนาน รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�ตามเงื่่�อนไขใน
ใบอนุุญาต
ต้้ น ทุุ น ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น จากการมีี ใ บอนุุ ญ าตนี้้� ส่่ ง ผล
กระทบต่่อการแข่่งขัันทางการค้้าและเศรษฐกิิจ กล่่าวคืือ
หากเป็็ น ผู้้�ประกอบการรายเล็็ ก ที่่� ไ ม่่ ส ามารถแบกรัับ
ต้้นทุุนได้้ ก็็ต้้องเลิิกกิิจการไป ส่่วนผู้้�ประกอบการราย
ใหญ่่ก็็จะนำำ�ต้้นทุุนไปเพิ่่�มในราคาสิินค้้าหรืือบริิการ ซึ่่�ง
เป็็ น การผลัักภาระให้้ แ ก่่ ป ระชาชนในฐานะผู้้�บริิ โ ภค
ตััวอย่่างเช่่น พระราชบััญญััติิโรคระบาดสััตว์์ พ.ศ. 2558
กำำ�หนดให้้การขายไข่่และเคลื่่�อนย้้ายไข่่ประเภทไข่่เพื่่�อ
การบริิโภคต้้องได้้รัับอนุุญาตจากนายทะเบีียน โดยการ
ยื่่น� คำำ�ขอรัับใบอนุุญาตขายไข่่นั้้น� จากการประเมิินต้้นทุุน
เชิิง เศรษฐศาสตร์์ ข องภาคธุุรกิิจและประชาชนพบว่่ า
ผู้้�ขอใบอนุุญาตมีีค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�งเฉลี่่�ยประมาณ 2,700
บาท และมีีต้้นทุุนเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในการพิิจารณาใบ
อนุุญาตของภาครััฐแต่่ละครั้้�งเฉลี่่�ย 93 บาท สำำ�หรัับการ
ยื่่น� คำำ�ขอเคลื่่อ� นย้้ายไข่่ประเภทไข่่เพื่่อ� การบริิโภคนั้้�น จาก
การประเมิินต้้นทุุนเชิิงเศรษฐศาสตร์์ของภาคธุุรกิิจและ
ประชาชนปรากฏว่่า ผู้้�ขอใบอนุุญาตมีีค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�ง
เฉลี่่�ย 1,977 บาท และมีีต้้นทุุนเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในการ
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พิิจารณาใบอนุุญาตของภาครััฐแต่่ละครั้้�งเฉลี่่�ย 93 บาท1
ซึ่่�งต้้นทุุนการดำำ�เนิินการตามกฎหมายเหล่่านี้้�ย่่อมส่่งผล
ต่่อผู้้�ประกอบการรายเล็็กอย่่างแน่่นอน
นอกจากต้้นทุุนจากการดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
แล้้ ว กฎหมายหลายฉบัับกำำ� หนดให้้ มีี ก ารตั้้� ง คณะ
กรรมการเพื่่อ� พิิจารณาอนุุญาตด้้วย ปััจจุุบัันประเทศไทย
มีีคณะกรรมการต่่างๆ รวม 345 คณะที่่�ตั้้�งตามกฎหมาย
215 ฉบัับ โดยมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายในการทำำ�หน้้าที่่�ต่า่ งๆ
เช่่น การให้้ความเห็็นชอบ การอนุุญาต และการกำำ�กัับ
ดููแลภารกิิจตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ อย่่างไรก็็ดีแี ม้้ว่า่ รููป
แบบคณะกรรมการจะมีีผลดีีในแง่่ของการมีีส่ว่ นร่่วมจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา รวมถึึงลดการผููกขาด
การตััดสิินใจ แต่่ระบบดัังกล่่าวกลัับกลายเป็็นอุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�ต้้องการมติิของที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินการมีีความล่่าช้้า ตััวอย่่าง
เช่่น ในความปลอดภััยบนท้้องถนน แม้้ประเทศไทยมีี
การตั้้�งคณะกรรมการนโยบายป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุ
ทางถนนแห่่งชาติิ (นปถ.) แต่่ด้ว้ ยภาระหน้้าที่่�การทำำ�งาน
ของกรรมการแต่่ละท่่าน ทำำ�ให้้สามารถนััดประชุุมคณะ
กรรมการได้้โดยเฉลี่่ย� 5 ครั้้�งต่่อปีีเท่่านั้้�น ทั้้�งๆ ที่่�เป็็นเรื่่อ� ง
สำำ�คััญและประเทศไทยก็็มีีอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุสููงเป็็น
อัันดัับ 9 ของโลก และเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนปีี
ละถึึง 22,491 ราย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 15 กัันยายน พ.ศ.
2563) เป็็นต้้น
2. ปัญหาจากคำ�สั่งกว้าง ทำ�ให้เกิดความสับสน
นอกจากปััญหากฎหมายเฟ้้อแล้้ว บทบััญญััติิใน
กฎหมายจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยก็็ยัังมีีปัญ
ั หาความไม่่ชััดเจนของ
กฎหมาย ซึ่่�งส่่งผลให้้บางประเด็็นสามารถตีีความได้้กว้้าง
ขวาง ก่่อให้้เกิิดความสัับสนทั้้�งกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐผู้้�บัังคัับใช้้
1

สำำ�นัักงานขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ ยุุทธศาสตร์์ชาติิและการสร้้างความ
สามััคคีีปรองดอง (สำำ�นัักงาน ป.ย.ป) และมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย (TDRI). (2562). รายงานฉบัับสมบููรณ์์ [Final Report]
โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกระบวน
งานที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุญาต เพื่่�อลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการอนุุญาต
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น หรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อการประกอบอาชีีพและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ประชาชน เล่่มที่่�2 หน้้า 79-89.
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กฎหมาย และกัับประชาชนที่่�ถููกกฎหมายบัังคัับให้้ต้้อง
ปฏิิบััติิตาม ทำำ�ให้้กฎหมายขาดความแน่่นอน ตััวอย่่าง
เช่่น พระราชบััญญััติิควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ พ.ศ.
2551 “มาตรา 32 ห้้ามโฆษณาเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ หรืือ
แสดงชื่่�อ หรืือเครื่่�องหมายของเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์อััน
เป็็นการอวดอ้้างสรรพคุุณ หรืือชัักจููงให้้ผู้้�อื่่�นดื่่�ม โดยตรง
หรืือโดยอ้้อม” เนื่่�องจากกฎหมายมิิได้้มีีนิิยามที่่�ชััดเจน
ว่่าการกระทำำ�ใดถืือเป็็นการโฆษณาและกรณีีใดจะถืือ
เป็็นการชัักจููงใจผู้้�อื่่�นให้้ดื่่�ม ทำำ�ให้้เกิิดการตีีความที่่�แตก
ต่่างกัันระหว่่างผู้้�ประกอบการและเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ส่่งผลให้้
ประชาชนและร้้านค้้าได้้รัับผลกระทบเพราะเจ้้าหน้้าที่่�
ตีีความว่่ากระทำำ�ความผิิดและโดนลงโทษโดยมีีโทษปรัับ
สููงสุุดไม่่เกิินห้้าแสนบาทด้้วย
3. ปัญหาจากคำ�สั่งไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน
นอกจากปััญหาข้้างต้้นแล้้ว กฎหมายไทยหลาย
เรื่่�องมีีบทบััญญััติิที่่�สอดคล้้องกัับสภาพการณ์์ปััจจุุบััน
ด้้วย เนื่่�องจากกฎหมายมีีวััตถุุประสงค์์สำำ�คััญเพื่่�อแก้้
ปััญหาของสัังคม ดัังนั้้�นกฎหมายจึึงต้้องมีีความเป็็นพลวััต
เปลี่่�ยนแปลงได้้ตามบริิบทของสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง การ
ที่่�กฎหมายไม่่ปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับภาวการณ์์ปัจั จุุบััน
ย่่อมส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการใช้้บัังคัับกฎหมายให้้
เป็็นไปตามเจตนารมณ์์อัันแท้้จริิง เช่่น ในกรณีีกฎหมาย
กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการไปรษณีีย์์ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้พระ
ราชบััญญััติิไปรษณีีย์์ พ.ศ. 2477 ซึ่่�งให้้อำำ�นาจแก่่บริิษััท
ไปรษณีีย์ไ์ ทย จำำ�กััด เป็็นผู้้�มีีสิทธิ
ิ ขิ าดในการดำำ�เนิินการจััด
ส่่งไปรษณีีย์์ภััณฑ์์แต่่เพีียงผู้้�เดีียวและหากบริิษััทเอกชน
ใดๆ ที่่�ต้้องการจััดส่่งไปรษณีีย์์ก็็จะต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียม
ให้้กัับบริิษััทไปรษณีีย์์ไทยฉบัับละ 25-67 บาท เนื่่�องจาก
บริิษััทเอกชนเหล่่านั้้�นไม่่สามารถประกอบกิิจการได้้เอง
โดยตรงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากเป็็นการจััดส่่งไปรษณีีย์์
จากต่่างประเทศเข้้ามาในประเทศ ค่่าปรัับที่่�เรีียกเก็็บก่่อ
ให้้เกิิดต้้นทุุนแก่่ภาคเอกชนปีีละประมาณ 60 ล้้านบาท2

ซึ่่�งสร้้างต้้นทุุนรายจ่่ายแก่่ภาคธุุรกิิจทำำ�ให้้เอกชนหลาย
รายที่่�ให้้บริิการขนส่่งไปรษณีีย์ภััณ
์ ฑ์์เกิิดความเสีียเปรีียบ
ในแง่่ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินกิิจการ นอกจากนั้้�นล่่าสุุดศาล
ปกครองสููงสุุดก็็ได้้มีคำี ำ�สั่่ง� ที่่� 352/63 ว่่าไม่่รัับฟ้้องอุุทธรณ์์
เพราะผู้้�ร้้องส่่งไปรษณีีย์์ภััณฑ์์ผ่่าน Kerry แต่่ Kerry ไม่่มีี
อำำ�นาจในการส่่งไปรษีีย์์ภััณฑ์์ตามกฎหมาย ดัังนั้้�นการที่่�
กฎหมายไม่่มีกี ารปรัับเปลี่่�ยนแก้้ไขให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
การณ์์ปััจจุุบัันเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้เอกชนสามารถเข้้ามาให้้
บริิการจึึงเป็็นการจำำ�กััดการแข่่งขัันในตลาดซึ่่�งกระทบต่่อ
ผู้้�บริิโภค และอาจขััดต่่อกฎหมายรััฐธรรมนููญที่่�เน้้นความ
สำำ�คััญในเรื่่�องการแข่่งขัันในตลาดที่่�เท่่าเทีียมกัันด้้วย
จากปััญหาของกฎหมายในฐานะชุุดคำำ�สั่่ง� ที่่�กล่่าว
มาข้้างต้้น จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมาย
ให้้ทัันสมััยผ่่านกระบวนการประเมิินความจำำ�เป็็นและ
วิิเคราะห์์ผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมายเพื่่อ� ทบทวนกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้้ว่า่ ยัังมีีความเหมาะสม ทัันสมััย และไม่่สร้า้ งภาระ
ต้้นทุุนเกิินสมควรต่่อภาคประชาชนและธุุรกิิจ

บทเรีียนการสร้้างชุุดคำำ�สั่่�งที่่�ดีีในต่่างประเทศ

2

กรมเจรจาการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ. (2556). “ธุุ ร กิิ จ บริิ ก ารไปรษณีี ย์์
พััสดุุภััณฑ์์ และจััดส่่งด่่วน” วิิเคราะห์์ข่่าวเศรษฐกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ
รายสััปดาห์์.
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ปััจจุุบัันมีีมาตรการแก้้ไขกฎหมายที่่�มีีปััญหาอยู่่�
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2 มาตรการ ได้้แก่่ มาตรการ Regulatory Impact Assessment (RIA) คืือ การตรวจสอบกฎหมายก่่อนออก
โดยประเมิินว่่าปััญหาของสัังคมดัังกล่่าวสมควรแก้้ไขโดย
กฎหมายหรืือไม่่ และถ้้าจำำ�เป็็นต้้องออกกฎหมาย จะมีี
ต้้นทุุน และคุ้้�มค่่ากัับประโยชน์์ที่่�ได้้หรืือไม่่ และอีีกหนึ่่�ง
มาตรการ ได้้แก่่ Regulatory Guillotine หรืือการกิิโยติิน
กฎหมาย คืือ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ว่่ายัังทัันสมััย เหมาะสมกัับสถานการณ์์ หรืือสร้้างภาระ
เกิินสมควรไหม โดยทั้้�ง 2 มาตรการมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
การรัับฟัังความเห็็นของประชาชนเป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููล
จะถููกใช้้โดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อประเมิิน
ว่่าการใช้้บัังคัับกฎหมายเหมาะสมหรืือไม่่ อย่่างไร
มาตรการ RIA เริ่่�มใช้้ในปีี ค.ศ. 1980 โดยมีีการ
ใช้้ในประเทศสมาชิิกกลุ่่�ม OECD 3 ประเทศ ปััจจุุบัันมีี
ประเทศสมาชิิกกลุ่่�ม OECD ใช้้มาตรการนี้้�ถึึง 30 ประเทศ
แสดงให้้เห็็นว่่ามาตรการดัังกล่่าวเป็็น Best Practice ที่่�
ควรทำำ�ตาม ทั้้�งนี้้� ในการทำำ� RIA นั้้�นมีีรายการที่่�ต้อ้ งตรวจ
สอบ 10 ประการ ได้้แก่่ (1) ลัักษณะของปััญหาที่่�ทำำ�ให้้ต้อ้ ง
ตรากฎหมาย (2) ความเหมาะสมของการแทรกแซงโดย
รััฐ (3) การออกกฎหมายเป็็นหนทางเดีียว (4) ความขััด
แย้้งกัันของกฎหมาย (5) หน่่วยงานมีีความเหมาะสมใน
6

การดำำ�เนิินการ (6) ความคุ้้�มต้้นทุุนของกฎหมาย (7) ผล
กระทบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียรอบด้้าน (8) ข้้อบััญญััติิกฎหมาย
ชััดเจนและเข้้าใจได้้ง่่าย (9) ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้แสดงความ
เห็็น และ (10) การใช้้บัังคัับกฎหมายอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
RIA ในแต่่ละประเทศก็็มีีทั้้�งความคล้้ายคลึึงและ
แตกต่่างกััน ประเทศสหรััฐอเมริิกากำำ�หนดว่่ากฎหมาย
ที่่�ต้้องทำำ� RIA คืือกฎหมายที่่�สร้้างผลกระทบโดยมีีมููลค่่า
ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านเหรีียญ ในขณะที่่�ประเทศแคนาดา
และเกาหลีีใต้้ กำำ�หนดไว้้ที่่� 50 ล้้านเหรีียญ และ 1 หมื่่�น
ล้้านวอน ตามลำำ�ดัับ ส่่วนประเทศออสเตรเลีียกำำ�หนด
ขอบเขตไว้้กว้้างๆ ว่่า ร่่างกฎหมายใดกระทบอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญจะต้้องเข้้าสู่่�การตรวจสอบเช่่นกััน3
ในส่่วนเนื้้�อหาของกฎหมายที่่�ต้้องตรวจสอบนั้้�น
แต่่ละประเทศก็็จะมีีแนวทางที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ประเทศ
เนเธอร์์แลนด์์จะเน้้นตรวจสอบผลกระทบของกฎหมาย
ที่่�มีีต่่อภาคธุุรกิิจ ส่่วนประเทศฟิินแลนด์์และฝรั่่�งเศส ให้้
ความสำำ�คััญสำำ�หรัับผลกระทบในมิิติิอื่่�นๆ นอกเหนืือไป
จากเศรษฐกิิจด้้วยโดยรวมถึึงสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
แรงงาน อย่่างไรก็็ดีีทุุกประเทศมีีลัักษณะร่่วมที่่�น่่าสนใจ
คืือทุุกประเทศที่่�สำำ�รวจต่่างมีีหน่่วยงานอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบควบคุุมคุณ
ุ ภาพรายงาน RIA ที่่�จััดทำำ�โดยหน่่วย
งานผู้้�รัักษากฎหมาย เช่่น ประเทศเกาหลีีใต้้มีีหน่่วยงาน
เฉพาะกิิจที่่�มีีชื่่�อว่่า Regulatory Reform Committee
(RRC) ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทนจากภาครััฐและเอกชนใน
คณะกรรมการดัังกล่่าวเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบกฎหมาย
ทั้้�งหมด โดยต้้องรายงานผลการทบทวนต่่อประธานาธิิบดีี
ด้้วย4
แม้้ว่่ามาตรการ Regulatory Guillotine ในต่่าง
ประเทศอาจมีีรููปแบบและแนวปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันออก
ไป แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ประเทศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการกิิโย
ติินกฎหมายมีีคล้้ายคลึึงกัันคืือ การที่่�ภาครััฐมีีเจตจำำ�นง
ที่่�แข็็งแกร่่งที่่�จะตััดกฎหมายที่่�สร้า้ งอุุปสรรคในการปฏิิบััติิ
3

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา และมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย (TDRI). (2557). รายงานฉบัับสมบููรณ์์ โครงการศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง
การวิิเคราะห์์ผลกระทบในการออกกฎหมาย หน้้า 2.7-2.10.
4
อ้้างแล้้ว.

รายงานทีดีอาร์ ไอ

งาน เช่่น เกาหลีีใต้้ซึ่่�งเคยเกิิดปััญหาวิิกฤตเศรษฐกิิจเมื่่�อ
ปีี 2540 ประธานาธิิบดีีจึึงมีีคำำ�สั่่�งให้้ยกเลิิกกฎหมายที่่�ไม่่
จำำ�เป็็นลงให้้ได้้ร้อ้ ยละ 50 ผลจากการตััดลดกฎหมายที่่�ไม่่
จำำ�เป็็นช่่วยให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายคิิดเป็็นร้้อยละ 4.4 ของ GDP
รวมไปถึึงทำำ�ให้้เพิ่่�มการจ้้างงานถึึง 1 ล้้านตำำ�แหน่่ง ใน
ขณะเดีียวกััน ประเทศเวีียดนามก็็มีนี โยบายในการยกเลิิก
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นเหมืือนกััน จากการศึึกษาพบว่่าในปีี พ.ศ.
2550 รััฐบาลเวีียดนามสามารถลดกระบวนการเกี่่�ยวกัับ
การอนุุญาตได้้เกืือบ 500 กระบวนงาน ส่่วนมอลโดวาก็็
สามารถโละทิ้้�งกฎหมายที่่�ล้้าสมััยลงได้้เกืือบ 100 ฉบัับ
ภายใน 5 เดืือน5
จากบทเรีียนในต่่างประเทศชี้้�ให้้เห็็นว่่าปััจจััยที่่�
จะนำำ�ไปสู่่�การทำำ� RIA และกิิโยติินเพื่่�อพััฒนากฎหมาย
สำำ�หรัับการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีจะต้้องอาศััยปััจจััยอย่่างน้้อย
สามประการ ได้้แก่่ ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในการ
ทำำ�การประเมิินกฎหมาย การมีีหน่่วยงานภายนอกที่่�เป็็น
อิิสระซึ่่�งมีีขีีดความสามารถในการควบคุุมคุุณภาพของ
การประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมายที่่�ดำำ�เนิินการโดย
หน่่วยงาน และรััฐต้้องมีีเป้้าหมายที่่�ชััดเจนในการทำำ� RIA
และกิิโยติินเพื่่�อปฏิิรููปกฎหมายอัันนำำ�ไปสู่่�การกำำ�กัับดููแล
ที่่�มีีคุุณภาพ

ประเทศไทยมีีแนวคิิดที่่�จะใช้้มาตรการ RIA และ
Regulatory Guillotine ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2531 โดยมีีระเบีียบ
สำำ�นัักนายกที่่�พููดถึึงให้้หน่่วยงานประเมิินกฎหมายก่่อน
เสนอร่่างกฎหมายในคณะรััฐมนตรีีพิิจารณา และในปีี
2544 มีีคณะกรรมการปรัับปรุุงกฎหมายเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศ รวมถึึงมีีพระราชบััญญััติิอำำ�นวยความสะดวก
ในการพิิจารณาอนุุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
และพระราชกฤษฎีีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 ตามลำำ�ดัับ

อย่่างไรก็็ดีใี นอดีีตการประเมิินผลกระทบของร่่าง
กฎหมายของประเทศไทยยัังไม่่บรรลุุประสิิทธิิภาพและ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลเท่่าที่่�ควร เหตุุผลสำำ�คััญ
เนื่่อ� งจาก ประการแรก การทำำ�รายงานประเมิินผลกระทบ
มัักดำำ�เนิินการเฉพาะในขั้้�นตอนที่่�ร่า่ งกฎหมายออกมาแล้้ว
หน่่วยงานซึ่่�งต้้องการเร่่งออกกฎหมายให้้เร็็วที่่�สุุดจึึงมััก
มองว่่าการประเมิินผลกระทบของกฎหมายเป็็นอุุปสรรค
ที่่�ทำำ�ให้้การตรากฎหมายล่่าช้้า การประเมิินผลกระทบของ
ร่่างกฎหมายใหม่่จึึงมัักขาดรายละเอีียดการวิิเคราะห์์เชิิง
ลึึก ประการที่่�สอง การประเมิินผลกระทบของกฎหมาย
ก็็ มัั กจำำ�กัั ดในกฎหมายระดัับพระราชบััญญััติิ เ ท่่ า นั้้� น
ทำำ�ให้้กรอบการทบทวนค่่อนข้้างจำำ�กััด ประการที่่�สาม
ประเทศไทยในเวลานั้้�นยัังขาดคู่่�มืือการประเมิินผลกระ
ทบของกฎหมายทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องขาดแนวทาง
ในการปฏิิบััติิสำำ�หรัับการประเมิินกฎหมาย ประการที่่�
สี่่� กระบวนการประเมิินกฎหมายยัังขาดกรอบแนวทาง
ในการรัับฟัังประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากกฎหมาย ดัังนั้้�นการรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�
ผ่่านมาในอดีีตจึึงเป็็นการรัับฟัังข้้อมููลแบบกว้้างๆ และ
ประการสุุดท้้าย ประเทศไทยยัังขาดหน่่วยงานกลางอิิสระ
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบคุุณภาพของรายงานการประเมิิน
ผลกระทบของกฎหมาย ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพของรายงานไม่่ได้้
มาตรฐานตามหลัักสากลเท่่าที่่�ควร6
เพื่่� อ ให้้ ก ารประเมิิ น ผลกระทบของกฎหมายมีี
สภาพบัังคัับและคุ้้�มครองสิิทธิิภาคประชาชนและภาค
ธุุรกิิจ มาตรา 77 แห่่งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักร
ไทย พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้หน่่วยงานผู้้�ใช้้บัังคัับกฎหมาย
จะต้้องดำำ�เนิินการประเมิินผลกระทบของกฎหมายผ่่าน
กระบวนการ RIA และ Regulatory Guillotines ซึ่่�ง
เป็็ น การประเมิิ น ผลกระทบของกฎหมายทั้้� ง ก่่ อ นตรา
กฎหมายและภายหลัังกฎหมายใช้้บัังคัับไปแล้้วตามลำำ�ดัับ
ในส่่วนของมาตรการ RIA ได้้กำำ�หนดในมาตรา
77 วรรคสอง ซึ่่�งกำำ�หนดว่่า “ก่่อนการตรากฎหมาย รััฐพึึง
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ก้้าวย่่างของการสร้้างชุุดคำำ�สั่่�งที่่�ดีีในไทย

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

ฉบับที่ 172 มกราคม 2564

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา และมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย (TDRI). (2557). รายงานฉบัับสมบููรณ์์ โครงการศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง
การวิิเคราะห์์ผลกระทบในการออกกฎหมาย. หน้้า 4.28-4.30.
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ประชาชนเกิินสมควร
จััดให้้มีีการรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง วิิเคราะห์์
3. กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ กา รประเมิิ น ผลสัั ม ฤทธิ์์� ข อง
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากกฎหมายอย่่างรอบด้้านและ
กฎหมาย เป็็นการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย
เป็็นระบบ รวมทั้้�งเปิิดเผยผลการรัับฟัังความคิิดเห็็นและ
หลัังจากใช้้ บัั งคัับกฎหมายไปแล้้ ว เพื่่� อ พััฒนา
การวิิเคราะห์์นั้้�นต่่อประชาชน และนำำ�มาประกอบการ
กฎหมายให้้ ทัั นสมััยและสอดคล้้ อ งกัับบริิ บ ทที่่�
พิิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุุกขั้้�นตอน” และใน
เปลี่่�ยนแปลงไป
ส่่วนการ Regulatory Guillotine ก็็ได้้กำำ�หนดในมาตรา 77
4. กำำ�หนดกลไกเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงบทบััญญััติิของ
วรรคสอง ด้้วยว่่า “เมื่่�อกฎหมายมีีผลใช้้บัังคัับแล้้ว รััฐพึึง
กฎหมาย เป็็นการกำำ�หนดหน้้าที่่�ของหน่่วยงานรััฐ
จััดให้้มีกี ารประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมายทุุกรอบระยะ
ในการดำำ�เนิินการให้้ประชาชนสามารถเข้้าใจและ
เวลาที่่�กำำ�หนดโดยรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้าถึึงกฎหมายได้้โดยสะดวก
ประกอบด้้วย เพื่่�อพััฒนากฎหมายทุุกฉบัับให้้สอดคล้้อง
5. กำำ�หนดกลไกการโต้้แย้้งหรืือตรวจสอบบทบััญญััติิ
และเหมาะสมกัับบริิบทต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป”
แห่่งกฎหมายที่่�มีีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรืือ
นอกจากบทบััญญััติิในรััฐธรรมนููญข้้างต้้นแล้้ว
สภาพบัั ง คัั บ ที่่� เ ป็็ น ผลร้้ า ยอื่่� น แก่่ ผู้้� ฝ่่ าฝืื น หรืือไม่่
ปัั จ จุุ บัั นรััฐบาลก็็ ไ ด้้ มีี ก ารตรากฎหมายสำำ�คัั ญเพื่่� อ ให้้
ปฏิิบัติั ติ าม เป็็นการเปิิดโอกาสให้้ศาลนำำ�มาประกอบ
บรรลุุเป้้าหมายในการทำำ� RIA/Guillotine ซึ่่�งได้้แก่่พระ
การพิิจารณาพิิพากษาคดีีได้้ และ
ราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััดทํําร่่างกฎหมายและการ
6. กำำ�หนดกลไกเร่่งรััดให้้หน่่วยงานของรััฐต้้องออก
ประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำำ�หนด
กฎหรืือดำำ�เนิินการอื่่�นใดเพื่่�อให้้ประชาชนสามารถ
เนื้้� อ หาและแนวทางการประเมิิ น ผลกระทบของร่่ า ง
ปฏิิบััติิตามกฎหมายได้้โดยเร็็ว
กฎหมายใหม่่และการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย
เพื่่� อ ทบทวนว่่ า กฎหมายยัังคงมีี ค วามเหมาะสมหรืือ
ในการทำำ� RIA และการกิิโยติินกฎหมายนั้้�น ได้้
จำำ�เป็็นอยู่่�หรืือไม่่ โดยในภาพรวมนั้้�นพระราชบััญญััติิหลััก
กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการสำำ�หรัับกฎหมายในทุุกระดัับที่่�สร้า้ ง
เกณฑ์์ฯ มีีหลัักการสำำ�คััญหกประการดัังนี้้�7
1. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�ร่่างกฎหมาย เป็็นการ ผลกระทบหรืือก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ภาระกัับประชาชน อย่่ า งไร
ตรวจสอบความจำำ�เป็็นในการตรากฎหมาย การรัับ ก็็ดีี ภายใต้้มาตรา 29 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์
ฟัังความเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ และการวิิเคราะห์์ การจััดทํําร่่ า งกฎหมายและการประเมิิ น ผลสััมฤทธิ์์�
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากกฎหมายเพื่่�อประกอบ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ก็็ได้้มีีกำำ�หนดข้้อยกเว้้นบาง
การจััดทำำ�ร่่างกฎหมาย และเปิิดเผยผลการรัับฟััง ประการสำำ�หรัับกฎหมายบางลัักษณะที่่�ไม่่ต้้องนำำ�เข้้ามา
ความเห็็นและการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อประชาชน สู่่�กระบวนการทำำ�กิิโยติินกฎหมาย ซึ่่�งได้้แก่่ กฎหมายที่่�
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การตรวจสอบเนื้้�อหาของร่่าง มีีผลบัังคัับใช้้เป็็นการชั่่ว� คราว กฎหมายกำำ�หนดให้้ดำำ�เนิิน
กฎหมาย เป็็นการตรวจสอบในเรื่่�องระบบอนุุญาต การอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง และกฎหมายว่่าด้้วยการปรัับปรุุง
ระบบคณะกรรมการ การใช้้ดุุลยพิินิิจของเจ้้าหน้้าที่่� กระทรวง ทบวง กรม รวมถึึงกฎหมายกำำ�หนดวิิทยฐานะ
รััฐ ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่างๆ เครื่่�องหมายหรืือเครื่่�องแบบ และกฎหมายอื่่�นที่่�ประกาศ
และการกำำ�หนดโทษอาญาเพื่่�อให้้การตรากฎหมาย ในกฎกระทรวง
นอกจากการกำำ�หนดหน้้าที่่�ให้้แก่่หน่่วยงานผู้้�ใช้้
เป็็ น ไปโดยละเอีี ย ดรอบคอบ ไม่่ สร้้ า งภาระแก่่
บัังคัับกฎหมายแล้้ว พระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััด
7
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา. (2562). คำำ�อธิิบายสาระสำำ�คััญของ ทํําร่่างกฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย
พระราชบััญญััติหลั
ิ กั เกณฑ์์การจััดทำำ�ร่า่ งกฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์� พ.ศ. 2562 ก็็ได้้กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�

ของกฎหมาย พ.ศ. 2562. หน้้า 6.
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ตรวจสอบติิดตามการวิิเคราะห์์และการทำำ�รายงาน RIA
และกิิโยติินกฎหมายด้้วย โดยในส่่วนการพิิจารณาตรวจ
สอบผลการวิิเคราะห์์ผลกระทบ RIA นั้้�น มีีหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้แก่่สำำ�นัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี (ซึ่่�งจะตรวจ
สอบความครบถ้้วนของรายงานวิิเคราะห์์ก่่อนส่่งคณะ
รััฐมนตรีีพร้อ้ มร่่างกฎหมายเพื่่อ� พิิจารณา) สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีีกา (จะทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการวิิเคราะห์์
และแจ้้งให้้หน่่วยงานปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์
ตามพระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์ฯ) และรััฐสภา (จะนำำ�
รายงานผลการวิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบของร่่ า งกฎหมาย
ประกอบการพิิจารณาร่่างกฎหมาย) ในขณะเดีียวกัันการ
ตรวจสอบผลการวิิเคราะห์์การกิิโยติินกฎหมายนั้้�น หน่่วย
งานที่่�สำำ�คััญได้้แก่่คณะกรรมการพััฒนากฎหมาย (ให้้คำำ�
แนะนำำ�เพื่่อ� ให้้หน่่วยงานรััฐแก้้ไขปรัับปรุุงรายงานประเมิิน
ผลสััมฤทธิ์์�ให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ตามกฎหมาย)
และประชาชน (ซึ่่�งมีีบทบาทในการติิดตามและแสดง
ความคิิดเห็็นเพื่่�อตรวจสอบกฎหมายของหน่่วยงานรััฐ)
อนึ่่�ง พระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััดทํําร่่าง
กฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย พ.ศ.
2562 มาตรา 6 ได้้กล่่าวถึึงบทบาทของศาลไว้้ว่่า “ศาลมีี
อำำ�นาจไม่่ลงโทษ หรืือลงโทษน้้อยกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด”
นอกจากนั้้�นยัังมีีระเบีียบที่่�ประชุุมใหญ่่ศาลฎีีกา ว่่าด้้วย
การดำำ�เนิินการกรณีีบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายที่่�ศาลจะ
ใช้้บัังคัับแก่่คดีีหมดความจำำ�เป็็นหรืือไม่่สอดคล้้องกัับ
สภาพการณ์์ หรืือที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีีวิติ หรืือการ
ประกอบอาชีีพ พ.ศ. 2563
เพื่่� อ ให้้ ก ารทำำ� RIA และกิิ โ ยติิ น กฎหมายมีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น พระราชบััญญััติิหลัักเกณฑ์์การจััด
ทํําร่่างกฎหมายและการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีกลไกการเปิิดเผยข้้อมููล
และรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน โดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีี ก าและสำำ�นัั กงานพััฒนารััฐบาล
ดิิจิิทััล เป็็นหน่่วยงานหลัักตามกฎหมายที่่�มีีหน้้าที่่�ร่่วม
กัันพััฒนาและดููแลระบบกลางข้้อมููลเพื่่�อเป็็นศููนย์์กลาง
ทางด้้านกฎหมายของประเทศที่่�จะอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ประชาชนในการเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกฎหมาย และ
ฉบับที่ 172 มกราคม 2564

การดำำ� เนิิ น การของหน่่ ว ยงานรััฐแต่่ ล ะแห่่ ง ในการจััด
ทำำ�ร่่ า งกฎหมายและประเมิิ น ผลสััมฤทธิ์์� ก ารบัังคัับใช้้
กฎหมาย เพื่่�อให้้ประชาชนที่่�ต้้องการแสดงความเห็็นใน
กระบวนการจััดทำำ�ร่่างกฎหมายและประเมิินผลสััมฤทธิ์์�
การบัังคัับใช้้กฎหมายสามารถรัับรู้้�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องโดย
สะดวกด้้วย
ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยมีีการยกเลิิก
กฎหมายที่่� ไ ม่่ จำำ� เป็็ น โดยสำำ�นัั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีีกาหลายเรื่่อ� ง ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่ารััฐไทยก็็มีี
ความพยายามในส่่วนนี้้� อย่่างไรก็็ตาม จากการศึึกษาของ
TDRI ภายใต้้โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ทบทวนกฎหมาย
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกระบวนงานที่่�เกี่่�ยวกัับการ
อนุุญาตเพื่่�อลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการอนุุญาตที่่�
ไม่่จำำ�เป็็นหรืือที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการประกอบอาชีีพและ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของประชาชน8 ซึ่่�งมีีขอบเขตการทบทวน
กฎและระเบีียบเกี่่�ยวกัับการขออนุุญาตจำำ�นวนหนึ่่�งพััน
8

สำำ�นัักงานขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ ยุุทธศาสตร์์ชาติิและการสร้้างความ
สามััคคีีปรองดอง (สำำ�นัักงาน ป.ย.ป) และมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย (TDRI). (2562). รายงานฉบัับสมบููรณ์์ [Final Report]
โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกระบวน
งานที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุญาต เพื่่�อลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการอนุุญาต
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น หรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อการประกอบอาชีีพและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ประชาชน. (รายงานฉบัับสมบููรณ์์ดาวน์์โหลดได้้ที่่� https://sto.go.th/th/
highlight/313)
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กระบวนงาน พบว่่ากฎหมายและระเบีียบเหล่่านั้้�นก่่อให้้
เกิิดต้้นทุุนทางตรงและต้้นทุุนค่่าเสีียโอกาสแก่่ประชาชน
และภาคธุุรกิิจรวมราว 2 แสนล้้านบาทต่่อปีี ทั้้�งนี้้�หาก
ภาครััฐสามารถยกเลิิกกฎและระเบีียบที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ก็็จะ
ช่่วยประหยััดต้้นทุุนให้้แก่่ประชาชนและภาคธุุรกิิจลงได้้
ประมาณ 1.4 แสนล้้านบาทต่่อปีี (หรืือเทีียบเท่่าร้้อยละ
0.8 ของ GDP ปีี 2561) ผลการศึึกษาบ่่งชี้้�ว่า่ การตััดลดกฎ
และระเบีียบเกี่่�ยวกัับการขออนุุญาตที่่�ไม่่จำำ�เป็็นไม่่เพีียง
แต่่จะช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายแก่่ภาคประชาชนและภาค
ธุุรกิิจในการปฏิิบััติติ ามกฎหมาย แต่่ยัังเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�จะ
ช่่วยเสริิมสร้้างให้้เกิิดการจ้้างงาน การแข่่งขััน และดึึงดููด
การลงทุุนจากต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นหนทางไปสู่่�การกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19 อีีกทางหนึ่่�งด้้วย

ปััญหาในการปฏิิบััติิ และข้้อเสนอแนะ
ประเทศไทยมีีกฎหมายที่่�กำำ�หนดแนวทางในการ
พััฒนาคุุณภาพของการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี อีีกทั้้�งรััฐบาลยััง
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการผลัักดัันการทบทวนกฎหมายแต่่ยััง
มีีปััญหาในการปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�องของขีีดความสามารถ
ของเจ้้าหน้้าที่่�และหน่่วยงานราชการมีีจำำ�กััดโดยเฉพาะ
ขาดรายละเอีี ย ดในเรื่่� อ งแนวปฏิิ บััติิ ใ นการวิิ เ คราะห์์
ผลกระทบของกฎหมาย และขาดระบบการประเมิินที่่�
ชััดเจนว่่ากฎหมายใดควรถููกยกเลิิก อีีกทั้้�งหน่่วยงาน
กลางอย่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกาและศาล
ยัังขาดทรััพยากรความพร้้อมในการตรวจสอบ ติิดตาม
รวมถึึงควบคุุมคุณ
ุ ภาพของกระบวนการ RIA และกิิโยติิน
กฎหมาย รวมถึึงระบบฐานข้้อมููลกลางของกฎหมาย
ยัังไม่่สมบููรณ์์เพีียงพอสำำ�หรัับกระบวนการรัับฟัังความ
คิิดเห็็นของประชาชน
ข้้อเสนอแนะในการแก้้ปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้นคืือ
จะต้้อง (1) เร่่งพััฒนาขีีดความสามารถของเจ้้าหน้้าที่่�
เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�มีีความรู้้� ความเข้้าใจในหลัักการของ
RIA และกิิโยติินกฎหมาย (2) วางกรอบแนวทางจััด
ทำำ� RIA และการกิิโยติินกฎหมายที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น โดย
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ปรัับปรุุงแบบฟอร์์ม/คู่่�มืือ RIA และกิิโยติินกฎหมายที่่�เป็็น
มาตรฐาน (3) พััฒนาหน่่วยงานกลางซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ตรวจ
สอบมาตรฐานรายงาน RIA และกิิโยติินกฎหมายให้้มีี
ความพร้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น (4) พััฒนาระบบกลางเพื่่�อสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วม เชื่่�อมโยงกฎหมายของทุุกหน่่วยงาน และ
เพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนทุุกภาคส่่วนให้้สามารถ
ร่่วมเสนอความคิิดเห็็นสำำ�หรัับกระบวนการ RIA และกิิโย
ติินกฎหมายได้้โดยสะดวก และ (5) พิิจารณาใช้้ทางเลืือก
อื่่น� แทนการออกกฎหมายแทรกแซงกลไกตลาด เช่่น การ
ปรัับใช้้ระบบการขึ้้�นทะเบีียนแทนการขออนุุญาต การใช้้
กฎหมายที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นแทนการ
ออกกฎหมายใหม่่ซึ่่ง� อาจซ้ำำ�ซ้
� อ้ น รวมทั้้�งการใช้้กฎหมาย
แข่่งขัันทางการค้้า หรืือกฎหมายการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
เป็็นต้้น ในขณะเดีียวกัันก่่อนการตรากฎหมาย ควรส่่ง
เสริิมให้้หน่่วยงานมีีการทดลองใช้้บัังคัับกฎหมายผ่่าน
ระบบ Regulatory Sandbox เพื่่�อประเมิินผลกระทบของ
กฎหมายก่่อนบัังคัับใช้้เป็็นการทั่่�วไป
เมื่่� อ เทีี ย บกฎหมายเป็็ น ชุุ ด คำำ� สั่่� ง ของระบบ
คอมพิิวเตอร์์ ถ้้าโปรแกรมเมอร์์ใส่่เงื่่�อนไขหรืือตััวแปร
ผิิดเพี้้�ยน คอมพิิวเตอร์์ก็็จะฟัังก์์ชัันผิิดเพี้้�ยน กฎหมายก็็
เช่่นเดีียวกััน ถ้้าออกมาเหมาะสมและกำำ�หนดมาตรการที่่�
ได้้สััดส่่วนกัับแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาก็็จะทำำ�ให้้ประชาชนมีี
ชีีวิติ ดีีขึ้น้� แต่่ถ้า้ ออกแบบผิิดพลาด เงื่่อ� นไขและตััวแปรผิิด
เพี้้�ยน ย่่อมทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ถูกู บิิดเบืือน กระทบสิิทธิเิ สรีีภาพ
และสร้้างภาระให้้ประชาชน หรืือการบัังคัับใช้้ไม่่เป็็นไป
ตามเจตนารมณ์์ของกฎหมาย
เมื่่�อกฎหมายอยู่่�ในฐานะชุุดคำำ�สั่่�งประเทศที่่�สร้้าง
ภาระให้้ประชาชนและเป็็นอุุปสรรคในการประกอบธุุรกิิจ
จนส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อขจััดภาระ
และอุุปสรรคดัังกล่่าวรััฐจึึงจำำ�เป็็นต้้องพััฒนากำำ�ลัังคน
เพื่่�อหนุุนให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�สะดวกและพร้้อมมีีหน่่วย
งานช่่วยตรวจสอบ โดยเปิิดโอกาสให้้ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วม
โดยรััฐต้้องตระหนัักเสมอว่่ากฎหมายไม่่ใช่่ทางเลืือกเดีียว
ที่่�สามารถแก้้ปััญหาของประเทศได้้

รายงานทีดีอาร์ ไอ

เสวนา: ชุุดคำำ�สั่่�งมีีปััญหา
ประชาชนจะดีีบัักอย่่างไร
โดย คุุ ณ ปกรณ์์ นิิ ล ประพัั นธ์์ เลขาธิิ ก ารสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีี ก า รศ. สมชาย ปรีี ช าศิิ ล ปกุุ ล
คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และ คุุณยิ่่�งชีีพ
อััชฌานนท์์ ผู้้�จััดการ iLaw
ดำำ�เนิินรายการโดย คุุณกััญจน์์ จิิระวุุฒิิพงศ์์ นัักวิิจััย
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย

ชุุดคำำ�สั่่�งมีีปััญหาจะสามารถใช้้เครื่่�องมืืออะไรใน
การแก้้ไขปััญหานี้้�ได้้บ้้าง
โดย คุุณปกรณ์์ นิิลประพัันธ์์

กฎหมายมีีลัักษณะเป็็นพลวััต (Dynamic) จำำ�เป็็น
ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััย เช่่น สัังคมกำำ�ลัังจะกลาย
เป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ มีีจำำ�นวนประชากรลดลง กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการคุุมกำำ�เนิิดอาจจะไม่่ได้้ผลอีีกต่่อไป เป็็นต้้น ดััง
นั้้�น เมื่่อ� ข้้อเท็็จจริิงที่่�ทำำ�ให้้การออกกฎหมายเปลี่่�ยนแปลง
ไปกฎหมายก็็ควรจะต้้องเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วย และจะต้้อง
ตามให้้ทัันในเรื่่อ� งต่่างๆ ระบบกฎหมายจากเดิิมที่่เ� น้้นการ
ควบคุุมทำำ�ให้้เกิิดต้้นทุุนเป็็นจำำ�นวนมากในทางเศรษฐกิิจ
และในทางสัังคมก็็เป็็นการจำำ�กััดสิิทธิิและเสรีีภาพของ
ประชาชน ทำำ�ให้้เกิิดแนวคิิดที่่�จะต้้องลดการควบคุุมด้้วย
กฎหมาย (Deregulation) แต่่การลดการควบคุุมมากเกิิน
ไปก็็ทำำ�ให้้เกิิดปััญหากรณีีจริิยธรรมวิิบััติิ (Moral hazard)
จากกรณีีของ Enron ทำำ�ให้้ต้้องเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ใหม่่
จากการลดการควบคุุมด้้วยกฎหมายมาเป็็นการควบคุุม
ด้้วยกฎหมายที่่�ดีี (Better regulation) โดยรััฐยัังคงเข้้า
มาควบคุุมอยู่่� แต่่นำำ�กลไกการรัับฟัังความคิิดเห็็นมาใช้้
เพื่่�อให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายมีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้อง
กัับพฤติิกรรมและความต้้องการของผู้้�ตกอยู่่�ภายใต้้บัังคัับ
ของกฎหมาย และเมื่่อ� สหประชาชาติิได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ขึ้้�นมา กระบวนทััศน์์
ในการออกกฎหมายก็็เปลี่่�ยนไปเป็็นการควบคุุมด้้วย
ฉบับที่ 172 มกราคม 2564
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

กฎหมายที่่�ดีีเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี (Better regulation for
better life)
เมื่่� อ พิิ จ ารณากฎหมายไทยพบว่่ า ร้้ อ ยละ 90
เป็็นการใช้้ระบบการอนุุญาต ซึ่่�งต้้องขออนุุมััติิและขอ
อนุุญาต ซึ่่�งสาเหตุุมาจากเวลาออกกฎหมายใหม่่นั้้�นผู้้�
ร่่างกฎหมายมัักจะใช้้กฎหมายที่่�มีีอยู่่�แล้้วเป็็นตััวอย่่าง
ในการร่่าง ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาว่่า กฎหมายที่่�นำำ�มาเป็็นต้้น
แบบซึ่่� ง ยกร่่ า งจากในอดีี ต นั้้� น อาจจะไม่่ ส อดคล้้ อ งกัับ
ยุุคสมััยในปััจจุุบัันแล้้ว สิ่่�งนี้้�เป็็นสาเหตุุให้้กฎหมายไทย
ไม่่ทัันยุุคสมััย ประกอบกัับการร่่างกฎหมายนั้้�นขาดการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผู้้�ร่่างกฎหมายจึึง
ไม่่รู้้�ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ปััญหาทั้้�งสองประการนี้้�
ทำำ�ให้้เกิิดบทบััญญััติิในมาตรา 77 ของรััฐธรรมนููญฯ ซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลกระทบในการออกกฎหมาย
(Ex-Ante analysis) และการประเมิินผลกระทบจากการ
ออกกฎหมาย (Ex-post Evaluation)
การรัับฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น นี้้� ก ฎหมายได้้ ดำำ� เนิิ น
การมานานแล้้ว แต่่ที่่�ผ่่านมารััฐบาลก็็ไม่่ค่่อยได้้ให้้ความ
สนใจมากเท่่าไร เนื่่�องจากเมื่่�อก่่อนหน่่วยงานของรััฐมีี
ความกลััวการรัับฟัังความคิิดเห็็นซึ่่�งไม่่แน่่ใจว่่าเกิิดขึ้้�น
จากสาเหตุุอะไร แต่่การรัับฟัังความคิิดเห็็นมีีประโยชน์์
มาก เพราะการรัับฟัังความคิิดเห็็นช่่วยให้้ผู้้�ร่่างกฎหมาย
ได้้ทราบข้้อเท็็จจริิงที่่�เป็็นอยู่่�อย่่างรอบด้้าน สิ่่ง� สำำ�คััญของ
การรัับฟัังความคิิดเห็็นคืือ การจริิงใจในการรัับฟัังความ
คิิดเห็็น โดยที่่�ผ่่านมาได้้มีีการอบรม การสััมมนา และการ
รัับฟัังแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น แต่่สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้การรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นไม่่ได้้ผลก็็คืือทััศนคติิของเจ้้าหน้้าที่่�ของ
รััฐไม่่เปิิดกว้้างรัับฟัังความคิิดเห็็นเพีียงพอ
สิ่่�งที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกาพยายาม
ดำำ�เนิินการและพยายามแนะนำำ�เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในหน่่วย
งานอื่่�นให้้ทำำ�ผ่่านการฝึึกอบรมนัักกฎหมายภาครััฐก็็คืือ
การเปลี่่�ยนแปลงทางทััศนคติิที่่�มีีต่่อการรัับฟัังความคิิด
เห็็น ลดความเป็็นพิิธีีการลง และเข้้าหาประชาชนมาก
ขึ้้�น เพราะฉะนั้้�นวิิธีีการที่่�จะทำำ�ให้้การรัับฟัังความคิิดเห็็น
มีีประสิิทธิิภาพจึึงต้้องประกอบด้้วย ประการแรก เจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐต้้องมีีทััศนคติิที่่�จริิงใจต่่อการรัับฟัังความ
คิิดเห็็น และประการที่่�สอง เมื่่�อค้้นพบว่่าการบัังคัับใช้้
ฉบับที่ 172 มกราคม 2564
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กฎหมายมีีปััญหาและหลัักการเดิิมไม่่สอดคล้้องกัับข้้อ
เท็็จจริิงอีีกแล้้ว ก็็ต้้องแก้้ไขกฎหมาย แต่่โดยส่่วนใหญ่่
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐจะไม่่ยอมแก้้ไขกฎหมาย เพราะเคยชิิน
กัับสภาพที่่�เป็็นอยู่่�แบบนั้้�นหรืือกระทบกระเทืือนต่่อผล
ประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รัับจากการทุุจริิตจากกฎหมายที่่�เป็็นปััญหา
เช่่น ปััจจุุบัันได้้พยายามผลัักดัันให้้ออกใบอนุุญาตผ่่าน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แต่่ลืืมกำำ�หนดเรื่่�องการออกใบเสร็็จ
รัับเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เมื่่�อไปขอเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ออกใบ
เสร็็จรัับเงิิน เจ้้าหน้้าที่่�กลัับคิิดค่่าธรรมเนีียมในการเขีียน
ใบเสร็็จ เป็็นต้้น
ความท้้าทายของกฤษฎีีกาในปััจจุุบัันคืือ การ
พยายามพััฒนาคุุณภาพของนัักกฎหมายโดยเริ่่�มจาก
การพััฒนาคุุณภาพของนัักกฎหมายกฤษฎีีกา วิิชาพื้้�น
ฐานที่่�นัักกฎหมายกฤษฎีีกาต้้องรู้้�คืือการศึึกษากฎหมาย
เปรีียบเทีียบ ต้้องคำำ�นึึงถึึงบริิบททางประวััติิศาสตร์์ การ
ร่่างกฎหมายจะเปรีียบเทีียบแค่่ตััวบทบััญญััติิอย่่างเดีียว
ไม่่ได้้ ซึ่่�งวิิชาที่่�เรีียนในปััจจุุบัันในหลัักสููตรของสำำ�นัักงาน
ก็็เริ่่�มจะล้้าสมััย จำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยน โดยอาจไปเน้้น
บริิบทของกฎหมายกัับการพััฒนามากขึ้้น� และสร้้างความ
รัับรู้้�ว่า่ ปััจจุุบัันไม่่ใช่่ยุคสมัั
ุ ยของการคงที่่�แล้้ว นัักกฎหมาย
จำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวเข้้ากัับความเปลี่่�ยนแปลงให้้ได้้

กระบวนการกฎหมายหรืือระบบกฎหมาย
ในปััจจุุบัันมีีสภาพปััญหาอย่่างไร และจะ
ปรัับตััวอย่่างไรกัับสภาพเศรษฐกิิจสัังคมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป
โดย รศ.ดร. สมชาย ปรีีชาศิิลปะกุุล

การทำำ� RIA และ Guillotine กฎหมายเป็็นเครื่่�อง
มืือที่่�นำำ�มาใช้้ในการแก้้ไขความบกพร่่องในระบบกฎหมาย
ปกติิของประเทศอื่่�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านมิิติิทาง
เศรษฐกิิจ แต่่ระบบกฎหมายไทยนั้้�นไม่่ใช่่แค่่บกพร่่อง
แต่่กำำ�ลัังเป็็นพิิษซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องล้้างพิิษ (Detoxification)
ยิ่่�งกว่่านั้้�น ในหลายปััญหาก็็เกิิดขึ้้�นในมิิติิทางสัังคมด้้วย
โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิและเสรีีภาพของ
ประชาชน
14

ปััญหาใหญ่่ของระบบกฎหมายไทยในปััจจุุบัันมีี
อยู่่� 3 ประการ ได้้แก่่
1. กฎหมายในฐานะชุุดคำำ�สั่่�งนั้้�นมีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวน
มาก และมีีความซ้ำำ��ซ้้อนคลุุมเครืือ
2. กฎหมายในฐานะชุุดคำำ�สั่่�งนั้้�นกระจายอยู่่�ตาม
หน่่วยงานต่่างๆ และ
3. กฎหมายในฐานะชุุดคำำ�สั่่�งนั้้�นการบัังคัับใช้้ถููก
แทรกแซงโดยระบอบการเมืือง (Regime)
การชุุมนุุมสาธารณะเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีที่่�สะท้้อน
ปัั ญ หาทั้้� ง 3 ประการ ซึ่่� ง ก่่ อ นจะมีี ก ฎหมายชุุ มนุุ ม
สาธารณะ ผู้้�ชุุมนุุมมีีหน้้าที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย
หลายฉบัับ เช่่น กฎหมายจราจร กฎหมายควบคุุมการ
โฆษณาด้้วยเครื่่อ� งขยายเสีียง และกฎหมายอาญา เป็็นต้้น
โดยกฎหมายแต่่ละฉบัับได้้กำำ�หนดให้้ประชาชนจะต้้อง
ขออนุุญาตต่่อหน่่วยงานของรััฐแตกต่่างกััน ซึ่่�งกฎหมาย
จำำ�นวนมากไม่่ได้้รัับการบัังคัับใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ แต่่ขึ้้�น
อยู่่�กัับหน่่วยงานจะตััดสิินใจบัังคัับใช้้กฎหมายของหน่่วย
งานตามระบอบการเมืือง รััฐบาลที่่�เป็็นเผด็็จการจะหยิิบ
กฎหมายมาบัังคัับใช้้กัับสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน
ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
สาเหตุุสำำ�คััญของการมีีกฎหมายเป็็นจำำ�นวนมาก
เกิิดจากความไม่่ไว้้วางใจของรััฐที่่�มีีต่่อประชาชน ซึ่่�ง
เป็็นปััญหาใหญ่่มากทำำ�ให้้เกิิดการออกกฎหมายเพื่่�อไป
ควบคุุมรายละเอีียดต่่างๆ และในบางกรณีีกฎหมายไทย
พยายามเข้้าไปในรายละเอีียดบางอย่่างซึ่่�งไม่่สามารถ
เข้้าไปได้้อย่่างเรื่่�องศีีลธรรมและคุุณธรรม เช่่น กฎหมาย
ควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งในยุุโรปหน้้าที่่�
ของกฎหมายในลัักษณะนี้้�ไม่่มีใี ครนำำ�มาใช้้แล้้ว กฎหมาย
ควรสนใจเรื่่อ� งที่่�เป็็นการใช้้สิทธิ
ิ แิ ละเสรีีภาพไปกระทบต่่อ
บุุคคลอื่่�นให้้เกิิดความเสีียหาย
ประเทศไทยมีีกฎหมายอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ในช่่วง
ก่่อนหน้้าปีี 2557 กฎหมายระดัับพระราชบััญญััติิประมาณ
600–700 ฉบัับ แต่่หลัังปีี 2557 มีีกฎหมายใหม่่ออกมา
อีีกประมาณ 800 ฉบัับ ซึ่่�งกฎหมายที่่�ออกในสมััยคณะ
รััฐประหารนี้้�ไม่่ได้้ออกโดยตััวแทนของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ในสัังคม แต่่ออกโดยข้้าราชการทหารเกษีียณอายุุ ทำำ�ให้้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

กฎหมายที่่�ออกมาเหล่่านั้้�นขาดความเข้้าใจบริิบทของ
สัังคม และคำำ�นึึงถึึงการใช้้สิทธิ
ิ แิ ละเสรีีภาพของประชาชน
ปััญหาถััดมาคืือ เมื่่�อกฎหมายเหล่่านี้้�ออกมาเป็็นจำำ�นวน
มากและเกิิดปััญหา ในขณะที่่�การแก้้ไขนั้้�นกลัับทำำ�ได้้
ยาก และต้้องใช้้ระยะเวลานานในการผลัักดัันให้้เกิิดการ
แก้้ไข ยกตััวอย่่างเช่่น ประกาศคณะปฏิิวััติิเรื่่�องการถอน
สััญชาติิ ซึ่่�งใช้้เวลาทั้้�งสิ้้�น 36 ปีีในการดำำ�เนิินการกว่่าจะ
แก้้ไขเสร็็จสิ้้�น
นอกจากนี้้� หลายครั้้�งหน่่วยงานของรััฐและผู้้�ร่่าง
กฎหมายออกกฎหมายมาโดยไม่่เข้้าใจข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยว
กัับกฎหมายฉบัับนั้้�น ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนผ่่านในรายงาน
การประชุุมยกร่่างกฎหมายแต่่ละครั้้�งโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในรััฐสภาที่่�มีกี ารล็็อบบี้้�กัันให้้กฎหมายออกมาในลัักษณะ
ที่่� ผิิ ด แปลกไปจากความตั้้� ง ใจแรก อย่่ า งไรก็็ ต าม ใน
ปััจจุุบัันกระบวนการร่่างกฎหมายมีีความไม่่โปร่่งใสมาก
ขึ้้�น แต่่ในรายงานการประชุุมฉบัับปััจจุุบัันที่่�เผยแพร่่ถููก
ตกแต่่งให้้สวยงาม
ในด้้านการมีีส่ว่ นร่่วม กฎหมายหลายฉบัับเกิิดขึ้้น�
มาได้้โดยอาศััยแรงกดดัันทางการเมืือง เช่่น กฎหมายลา
คลอด 90 วัันของผู้้�หญิิง เป็็นต้้น ซึ่่�งผู้้�อภิิปรายมีีความเห็็น
ว่่าสิ่่�งนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบรรดากฎหมายที่่�ควรจะเปิิดโอกาส
ให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง แต่่กฎหมายอย่่าง
เช่่นกฎหมายชุุมนุมส
ุ าธารณะไปจำำ�กััดสิิทธิขิ องประชาชน
เอาไว้้ ทำำ�ให้้ประชาชนไม่่สามารถแสดงออกหรืือมีีส่่วน
ร่่วมทางการเมืืองได้้อย่่างเต็็มที่่� ดัังนั้้�นสิ่่ง� สำำ�คััญนอกเหนืือ
ไปจากการรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�ไม่่ควรมองข้้ามได้้แก่่การ
เปิิดโอกาสให้้ประชาชนสามารถมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง
หรืือสามารถแสดงความคิิดเห็็นต่่อสาธารณะได้้อย่่าง
เต็็มที่่� เพราะจะเป็็นแรงกดดัันสำำ�คััญให้้กฎหมายผ่่าน
ออกมาได้้
ในการพััฒนานัักกฎหมายไทย ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้
เลยว่่าการศึึกษากฎหมายไทยสััมพัันธ์์กัับการประกอบ
วิิชาชีีพของอััยการ ผู้้�พิิพากษา และทนายความ ทำำ�ให้้
การเปลี่่�ยนแปลงระบบการศึึกษาแต่่เพีียงอย่่างเดีียวไม่่
สามารถเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิของนัักกฎหมายไทยได้้
เพราะสถาบัันวิิชาชีีพนั้้�นยัังคงตรึึงคุุณค่่าของการศึึกษา
ฉบับที่ 172 มกราคม 2564

กฎหมายแบบเดิิมเอาไว้้ สิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแปลง
มากที่่�สุุดคืือ การแก้้ไขปรัับปรุุงระบบกฎหมายไทยและ
สถาบัันทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับระบบกฎหมายให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทปัั จ จุุ บัั น เพราะคุุ ณค่่ า ทาง
สัังคมเดิิมๆ ได้้ถููกตั้้�งคำำ�ถามขึ้้�นใหม่่ ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�ไม่่อาจหลีีก
เลี่่�ยงได้้ มิิฉะนั้้�นระบบกฎหมายที่่�เป็็นอยู่่�ก็็จะไม่่สามารถ
ดำำ�รงอยู่่�ได้้

ระบบกฎหมายมีีปััญหาอย่่างไร
โดยคุุณยิ่่�งชีีพ อััชฌานนท์์

ในมุุมมองของคนที่่�ทำำ�งานขัับเคลื่่�อน ทุุกคนเชื่่�อ
ว่่ากฎหมายไม่่ใช่่คำำ�ตอบสุุดท้้าย แต่่การเรีียกร้้องให้้มีี
กฎหมายนั้้�นเป็็นเรื่่�องนามธรรมที่่�สุุดในการยื่่�นข้้อเรีียก
ร้้องให้้รััฐบาลทำำ�อะไรบางอย่่าง สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ประชาชนห่่าง
ไกลจากกฎหมายที่่�สุดุ ก็็คืือ กฎหมายไทยนั้้�นอ่่านไม่่รู้้�เรื่่อ� ง
และต้้องใช้้ระยะเวลานานในการทำำ�ความเข้้าใจ ซึ่่�งสาเหตุุ
ที่่�เป็็นเช่่นนั้้�นเป็็นเพราะว่่า ผู้้�ร่่างกฎหมายไม่่มีีองค์์ความ
รู้้�เพีียงพอและไม่่ตกผลึึกในเรื่่�องที่่�ตนเองทำำ� จึึงทำำ�ให้้ใน
การร่่างกฎหมายมีีรููปแบบตายตััวโดยกำำ�หนดให้้มีีคณะ
กรรมการเป็็นคนกำำ�หนดเนื้้�อหาของกฎหมายในระดัับ
รองอีีกทีีหนึ่่�ง และกำำ�หนดให้้ต้้องขออนุุญาตในเรื่่�องที่่�รััฐ
ต้้องการจะควบคุุมโดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การขออนุุญาต
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายลำำ�ดัับรอง ผลที่่�ตามมาก็็คืือ เจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐซึ่่�งเป็็นผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายเมื่่�อมีีกฎหมาย
ออกมาบัังคัับให้้ ต้้ อ งทำำ� งานก็็ ไ ม่่ ส ามารถจะทำำ� งานได้้
เพราะก็็ไม่่มีีองค์์ความรู้้�และไม่่ตกผลึึกในงานที่่�ทำำ�
กฎหมายควรจะมีี เ ท่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น เพราะฉะนั้้� น
เรื่่� อ งใดที่่� ยัั งไม่่ มีี อ งค์์ ค วามรู้้�หรืือยัังไม่่ ต กผลึึกก็็ ยัั งไม่่
จำำ�เป็็นต้้องรีีบร้้อนออกมาในเวลานั้้�นก็็ได้้ เช่่น กฎหมาย
คอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งเจตนามีีไว้้เพื่่�อควบคุุมการกระทำำ�ความ
ผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ แต่่เมื่่�อเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็ว และไม่่สามารถตามให้้ทัันได้้ ก็็ไม่่ควรจะ
ต้้องออกกฎหมายฉบัับนี้้�ออกมา เป็็นต้้น การพยายาม
ออกฎหมายให้้ ครอบคลุุ มไปในอนาคตนั้้� นเป็็ น เรื่่� องที่่�
ทำำ� ได้้ ยาก จึึงจำำ� เป็็ นต้้ อ งออกกฎหมายไว้้ กว้้ างๆ ซึ่่� ง
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ท้้ายที่่�สุุดก็็เกิิดปััญหากระทบต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพของ
ประชาชน
นอกจากนี้้� เมื่่�อกฎหมายออกมาแล้้วจะมีีผลใช้้
บัังคัับตลอดไป เช่่น เมื่่อ� ปีี 2522 กฎหมายจำำ�กััดความเร็็ว
รถยนต์์ไว้้ที่่� 80 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง แต่่ในปััจจุุบัันรถยนต์์
มีีสมรรถนะมากขึ้้น� ความเร็็วที่่� 80 กิิโลเมตรต่่อชั่่ว� โมงอาจ
จะไม่่สอดคล้้องอีีกต่่อไปแล้้ว หรืือกฎหมายควบคุุมการใช้้
เครื่่�องขยายเสีียงซึ่่�งออกมาในสมััยสงครามเย็็นกำำ�หนด
มิิให้้ใช้้เครื่่�องขยายเสีียงเป็็นภาษาต่่างประเทศ เป็็นต้้น
กฎหมายเหล่่านี้้�ออกมาเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาสัังคม เศรษฐกิิจ
และการเมืืองในขณะนั้้�นๆ ฉะนั้้�น เมื่่�อระยะเวลาผ่่านไป
กฎหมายเหล่่านี้้�ย่่อมไม่่สอดคล้้องอีีกต่่อไป
ในแง่่ของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายก็็มีีส่่วน
ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายมีีปััญหา เพราะเจ้้าหน้้าที่่�
มีีแนวโน้้มจะบัังคัับใช้้กฎหมายโดยไม่่ใส่่ใจผลกระทบ
ต่่ อ ประชาชน รวมทั้้� ง ไม่่ ใ ส่่ ใ จความถูู ก ต้้ อ งและความ
เป็็นธรรมใดๆ แค่่ตนเองไม่่ผิิดกฎหมายก็็พอ
ลัักษณะของกฎหมายไทยนั้้� น ออกมาโดย
ศููนย์์กลางอำำ�นาจ และตััดขาดจากผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่�อยู่่�
กัับปััญหานั้้�นๆ ทำำ�ให้้ผู้้�ร่า่ งกฎหมายคิิดไปเองว่่ามีีข้อ้ เท็็จ
จริิงหรืือสภาพปััญหาเช่่นนั้้�น และแม้้ว่่าจะจััดให้้มีีการรัับ
ฟัังความคิิดเห็็นนั้้�นก็็ตาม แต่่ในความเป็็นจริิงก็็เป็็นเพีียง
พิิธีีกรรมเท่่านั้้�น แม้้ว่่าประชาชนจะมีีสิิทธิิในการเข้้าชื่่�อ
เสนอร่่างกฎหมายก็็ตาม แต่่ในทางปฏิิบััติร่ิ า่ งกฎหมายที่่�
เสนอโดยประชาชนมีีโอกาสผ่่านออกมาเป็็นกฎหมายที่่�มีี
ผลใช้้บัังคัับจริิงน้้อยมาก และกฎหมายหลายฉบัับที่่�ออก
มาก็็ได้้รัับการปรัับแต่่งโดยนัักกฎหมายของรััฐเสีียจนไม่่
เป็็นไปตามที่่�ประชาชนเข้้าชื่่�อเสนอกัันมา และในกรณีีที่่�
ประชาชนเข้้าชื่่อ� เสนอร่่างกฎหมายนั้้�นรััฐบาลจะต้้องเสนอ
ร่่างของตนเองมาประกบ แต่่หากรััฐบาลไม่่เห็็นด้้วยและ
ไม่่เสนอร่่างกฎหมายของตนเองมาประกบ กระบวนการ
เสนอกฎหมายก็็จะไม่่ดำำ�เนิินการต่่อไป
ปัั ญ หาสำำ�คัั ญของการเสนอร่่ า งกฎหมายโดย
ประชาชนคืือ เมื่่�อกฎหมายเข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณา
ประชาชนก็็ไม่่สามารถที่่�จะไปสู้้�กัับนัักกฎหมายภาครััฐ
หรืือบรรดานัักการเมืืองในสภาได้้ และประชาชนก็็จะพ่่าย
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แพ้้ไปในที่่�สุุด
ในส่่ ว นของการรัับฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น นั้้� น ความ
สำำ�คััญของการรัับฟัังความคิิดเห็็นไม่่ได้้อยู่่�ที่่�จำำ�นวน แต่่
อยู่่�ที่่�คุุณภาพของผู้้�ให้้ความคิิดเห็็นซึ่่�งควรจะต้้องใกล้้ชิิด
กัับปััญหา ยกตััวอย่่างเช่่น กฎหมายแร่่ฉบัับใหม่่นั้้�น
แทนที่่�จะไปรัับฟัังความคิิดเห็็นจากประชาชนที่่�อาจได้้รัับ
ผลกระทบจากสารพิิษรอบเหมืือง แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
กลัับไปจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�เป็็นเพีียงพิิธีกี รรมโดยไม่่
ให้้ประชาชนเหล่่านั้้�นเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วม เพราะความคิิดเห็็น
ของประชาชนเหล่่านั้้�นอาจไม่่ตรงกัับความคิิดเห็็นของ
ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจ
ใ น ก า ร พัั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ ห้้ เ ท่่ า ทัั น ค ว า ม
เปลี่่� ย นแปลงหรืือวิิ ก ฤตนั้้� น ระบบการเรีี ย นการสอน
กฎหมายของประเทศไทยมีีความสำำ�คััญมาก ตลอดระยะ
เวลาที่่�ผ่่านมาจำำ�นวนเรื่่�องที่่�นัักศึึกษากฎหมายต้้องเรีียน
นั้้�นมีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากและโดยส่่วนใหญ่่เป็็นการเรีียน
โดยใช้้การตีีความกฎหมาย ทำำ�ให้้นัักกฎหมายมีีองค์์
ความรู้้�เฉพาะสิ่่ง� ที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้เท่่านั้้�น สิ่่ง� ที่่�อยู่่�นอก
เหนืือจากกฎหมายเป็็นสิ่่�งที่่�ผิิด ซึ่่�งทััศนคติิต่่อการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายแบบนี้้�ไม่่ถููกต้้อง เพราะจะทำำ�ให้้นัักกฎหมาย
หลงลืืมสิ่่� ง สำำ�คัั ญคืือ การบัังคัับใช้้ ก ฎหมายว่่ า ควรจะ
ใช้้เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรม นัักศึึกษากฎหมายควรมีี
ความรู้้�ที่่�กว้้างขวางกว่่านี้้�และควรจะใช้้เวลากัับการศึึกษา
ปััญหาของการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม เพื่่�อ
ให้้เข้้าใจและรู้้�ว่่าการบัังคัับใช้้กฎหมายมีีปััญหาอยู่่�ตรง
ไหนบ้้าง ไม่่ใช่่ว่่าใช้้บัังคัับกฎหมายอย่่างเป็็นไม้้บรรทััด
สม่ำำ��เสมอจนละเลยความเป็็นจริิงไป

รายงานทีดีอาร์ ไอ

