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ทีม่า: การนำาเสนอเร่�อง “เติม่พลงัหลากหลายิ่ 
ให้โลด้แล่น.” โด้ยิ่ ด้ร.บุูญวรา สุมะโน 
นักวิชัาการอาวุโส นโยิ่บูายิ่เพ่�อการพัฒนา
สงัคม และ ด้ร.สลล่ธ์ร ทองมนีสุข นกัวิชัาการ 
นโยิ่บูายิ่ด้้านการขนส่งและโลจิิสติ่กส์ใน 
TDRI Annual Public Virtual Conference 
2022 เร่�อง ทำาอยิ่่างไรให้ประเทศ์ไทยิ่หนุ่ม
สาวข้�น?, 29 พฤศ์จิิกายิ่น 2565
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“เติิมพลัังหลัากหลัาย
ให�โลัดแลั่น:” เคลั่่อนไหวช้�า 
ยากติ่อการปรับติัว

ความท�าทายขีองไทยต่ิอการเติมิพลัังความหลัากหลัาย
ในอนาคติ

การขัับเคลื่่�อนประเทศไทยในอนาคตอาจต้อง
เผชิิญกับประเด็็นความท้าทายในหลื่ายมิติ รวมถึึง 
ความท้าทายจากมิติประสิิทธิิภาพทางด็้านขัีด็ความ
สิามารถึในการแขั่งขัันขัองประเทศ การจัด็อันด็ับ 
ขัีด็ความสิามารถึในการแขั่งขัันขัองประเทศ “IMD 
World Competitiveness Ranking” ประจำปี พ.ศ. 
2565 โด็ยสิถึาบันการจัด็การนานาชิาติ (International 
Institute for Management Development: IMD)  
แสิด็งให้เห็นว่าประเทศไทยมีขัีด็ความสิามารถึในการ
แขัง่ขันัลื่ด็ลื่ง 5 อนัด็บัจากปกีอ่นหนา้ โด็ยในป ีพ.ศ. 2565 
ไทยถึูกจัด็อยู่อันด็ับที� 33 จาก 63 เขัตเศรษฐกิจทั�วโลื่ก1 
ซึ่ึ�งถึอ่เปน็อนัด็บัที�ต�ำกวา่ช่ิวงกอ่นเกดิ็การแพรร่ะบาด็ขัอง
โรคตดิ็เช่ิ�อไวรัสิโคโรนา 2019 (โควดิ็-19) โด็ยหนึ�งในตวัชิี�
วดั็ขัองไทยที�อนัด็บัลื่ด็ลื่งมากจากปกีอ่นหนา้ คอ่ ตวัชีิ�วัด็
ด็้านประสิิทธิิภาพขัองภาครัฐ (Government Efficiency) 
ซึ่ึ�งอันด็ับลื่ด็ลื่ง 11 ตำแหน่งมาอยู่ที�อันด็ับที� 31 แลื่ะมี
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเด็ียวกันกับประสิิทธิิภาพขัอง
ภาคธิรุกจิ จงึไมอ่าจปฏิิเสิธิได็ว้า่ประสิทิธิภิาพขัองภาครฐั
มีความสิัมพันธิ์กับประสิิทธิิภาพขัองธิุรกิจแลื่ะเศรษฐกิจ
ขัองประเทศในภาพรวม

รายงานขัอง IMD ยั งแสิด็งให้ เห็นการ
จัด็อันด็ับขัีด็ความสิามารถึในการแขั่งขัันด็้านด็ิจิทัลื่  
“IMD World Digital Competitiveness Ranking” ซึ่ึ�งถึ่อ
เป็นอีกหนึ�งขั้อท้าทายขัองประเทศ กลื่่าวค่อ แม้ว่าทุก
คนจะทราบกันด็ีว่าด็ิจิทัลื่ถึ่อเป็นอนาคตขัองการพัฒนา 
เศรษฐกิจแลื่ะสิังคมขัองทุกประเทศทั�วโลื่ก แต่ขัีด็ 
ความสิามารถึในการแขั่งขัันด็้านด็ิจิทัลื่ขัองประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2565 ยังต�ำกว่าชิ่วงก่อนการแพร่ระบาด็
ขัองโควิด็ -19 โด็ยในปีด็ังกล่ื่าว ประเทศไทยถูึกจัด็
อยู่ในอันด็ับที�  40 จาก 63 เขัตเศรษฐกิจทั�วโลื่ก2  

1  IMD, “The IMD World Competitiveness Ranking,” https://
worldcompetitiveness.imd.org/rankings/wcy

2  IMD, “The IMD World Digital Competitiveness Ranking,” 

https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/digital
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แลื่ะมีแนวโน้มสิวนทางกับประเทศอ่�นในอาเซึ่ียน เชิ่น 
สิิงคโปร์ มาเลื่เซึ่ีย แลื่ะฟิิลื่ิปปินสิ์ ที�ลื่้วนมีขัีด็ความ
ความสิามารถึในการแข่ังขัันในด้็านดิ็จิทัลื่ที�เพิ�มขัึ�น 
ทั�งนี� ตัวชิี�วัด็ที�เกี�ยวขั้องกับความสิามารถึในการแขั่งขััน 
ด็้านดิ็จิทัลื่ขัองไทยที�อันด็ับลื่ด็ลื่งมากที�สิุด็ ค่อ ด็้าน
ความพร้อมในอนาคตที�จะสิามารถึใชิ้ประโยชิน์จาก
เทคโนโลื่ยีด็ิจิทัลื่ (Future Readiness) ซึ่ึ�งอันด็ับลื่ด็ลื่ง 
5 ตำแหน่งจากปีก่อนหน้ามาอยู่อันด็ับที� 49 รองลื่งมา 
ค่อ ด็้านความรู้ที�จะค้นพบ ทำความเข้ัาใจ แลื่ะพัฒนา
เทคโนโลื่ยีใหม่ๆ (Knowledge) ซึึ่�งอยู่อันดั็บที� 45  
โด็ยถึ่อเป็นอันด็ับที�ลื่ด็ลื่ง 3 ตำแหน่งจากปีก่อนหน้า

อีกทั�งสิภาพแวด็ลื่้อมขัองประเทศไทยก็ยังไม่
เอ่�อต่อการพัฒนาธิุรกิจที�เป็นกระแสิในอนาคตหร่อธิุรกิจ
ซึ่ึ�งเป็นที�นิยมในกลืุ่่มคนรุ่นใหม่ เช่ิน ธิุรกิจสิตาร์ตอัป 
(Startup) การจัด็อันดั็บประเทศที�เอ่�อต่อการทำธุิรกิจ
สิตาร์ตอัป (Startup Ecosystem Report) โด็ยองค์กร 
StartupBlink ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยถึูก
จัด็อยู่อันด็ับที� 53 จาก 100 ประเทศทั�วโลื่ก3 หากเปรียบ
เทียบกับประเทศอ่�นในอาเซีึ่ยน พบว่า อันดั็บขัองไทย
ยังเป็นรองทั�งประเทศสิิงคโปร์ อินโด็นีเซึ่ีย แลื่ะมาเลื่เซึ่ีย 
มีเพียงประเทศเวียด็นามที�ตามหลัื่งอยู่เพียงหนึ�งอันด็ับ
เท่านั�น ทั�งนี� ตัวชิี�วัด็ที�ถึ่อเป็นจุด็อ่อนที�ไม่เอ่�อต่อการเกิด็
ธิรุกิจสิตาร์ตอัปในไทย คอ่ ตวัชิี�วดั็ด้็านคุณภาพ (Quality 
Score) เช่ิน จำนวนพนักงานต่อหนึ�งธิุรกิจสิตาร์ตอัป  
จำนวนยนิูคอร์น (Unicorn) แลื่ะตัวชิี�วดั็ด็า้นสิภาพแวด็ลื่อ้ม 
ทางธุิรกิจ (Business Environment Score) เช่ิน เสิรีภาพ 
แลื่ะความเร็วอินเทอร์เน็ต แลื่ะความสิามารถึทางภาษา
องักฤษ เป็นต้น

ประเทศไทยไม่ติอบสนองติ่อความติ�องการในอนาคติ 
สาเหติุที่บอกว่าประเทศส้งวัย?

จากประเด็็นความทา้ทายที�ประเทศไทยอาจตอ้ง
เผชิญิในอนาคตทั�งในมิตคิวามสิามารถึในการแข่ังขันั แลื่ะ
การมีสิภาพแวด็ล้ื่อมที�เอ่�อต่อการทำธุิรกิจที�เป็นที�นิยม

3   StartupBlink, “Global Startup Ecosystem Index 2022,” https://
www.startupblink.com/startupecosystemreport

ขัองคนรุ่นใหม ่ซึึ่�งได้็อธิบิายไว้ในสิว่นก่อนหนา้สิะท้อนให้
เหน็วา่ประเทศไทยอาจยังไมส่ิามารถึตอบสินองต่อความ
ต้องการในอนาคตมากนัก นำมาสิู่การตั�งคำถึามสิำคัญที�
ว่า “หร่อเป็นเพราะประเทศไทยอายุเยอะ?”

ขั้อมูลื่จากองค์การสิหประชิาชิาติ (United 
Nations) แสิด็งให้เห็นว่าค่ากลื่างหร่อค่ามัธิยฐานอายุ
ประชิากรไทย (Median age of population) ในชิ่วง
ปี พ.ศ. 2561–2565 อยู่ที�อายุ 38.8 ปี4 ซึึ่�งกลื่่าวได็้ว่า
เป็นชิ่วงอายุที�ยังไม่สิูงมากนัก การพิจารณาถึึงสิาเหตุ
ที�ทำให้ประเทศไทยไม่โด็ด็เด่็นในการขัับเคล่ื่�อนเร่�อง
อนาคตหร่อการมีมุมมองว่าประเทศไทยอายุเยอะจึง
อาจพิจารณาได็้จากประเด็็นอ่�นๆ โด็ยรายงานฉบับนี� 
จะนำเสินอประเด็็นที�แสิด็งให้เหน็วา่ประเทศไทยอายุเยอะ
ในสิองปัจจัย ประกอบด็้วย 

ปัจจัยแรก ค่อ การขัับเคลื่่�อนประเทศในปัจจุบัน
มีตัวแทนจากชิ่วงวัยที�ไม่หลื่ากหลื่าย ทั�งที�คนในแต่ลื่ะ
ชิ่วงวัยจะมีมุมมองหร่อประสิบการณ์ในการจัด็การ
กับประเด็็นปัญหา หร่อรับม่อกับความท้าทายต่างๆ  
ที�แตกต่างกัน อีกทั�งความแตกต่างด็ังกลื่่าวสิามารถึ
เสิรมิสิรา้งหร่อสินบัสินนุใหป้ระเทศมแีนวทางการพฒันา 
ที�เหมาะสิมสิำหรับอนาคต นอกจากนี� การขัาด็ความ
หลื่ากหลื่ายขัองตัวแทนในแต่ลื่ะช่ิวงวัยยังอาจทำให้
ประเทศ “สิายตาพร่ามัว” หร่อมีอาการมองอนาคตไม่
ชิดั็เจนจากการมมุีมมองจากคนไมกี่�ชิว่งวัย หร่ออาจทำให้
ประเทศมีอาการ “หูตึง” ที�ไม่ได้็รับฟิังความเห็นหร่อไม่
เขั้าใจความต้องการขัองคนในชิ่วงวัยอ่�น

ปัจจัยที�สิอง ค่อ การมีกฎระเบียบจำนวน
มากที�อาจไม่เหมาะสิมกับสิภาพแวด็ล้ื่อมในปัจจุบัน  
ซึ่ึ�งกฎระเบียบดั็งกล่ื่าวอาจกลื่ายเป็นโซึ่่ตรวนที�ทำให้
ประเทศไทยไม่สิามารถึปรับตัวต่อความท้าทาย
ประเด็็นต่างๆ ในอนาคต หร่อกล่ื่าวได้็ว่าเป็นสิิ�งที�ทำให้
ประเทศไทย “เคลื่่�อนไหวชิ้า ปรับตัวยาก”

4  United Nations, “Data Portal Population Division: Median 
age of population,” https://population.un.org/dataportal/
data/indicators/67/locations/764/start/1990/end/2022/table/
pivotbysex
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“สายติาพร่ามัว ห้ติึงฟัังไม่ช้ัด” ประเทศไทยส้งวัยจาก
การไม่มีติัวแทนที่หลัากหลัาย

เม่�อพิจารณาผู้ที�มีสิ่วนร่วมในการขัับเคล่ื่�อน
ประเทศไทยผ่านอำนาจอธิิปไตย 3 ฝ่่าย ซึึ่�งประกอบ
ด็ว้ย ฝ่า่ยบรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี ฝ่า่ยนติบิญัญตั ิ(สิมาชิกิ
สิภาผูแ้ทนราษฎร แลื่ะสิมาชิกิวุฒสิิภา) แลื่ะฝ่า่ยตุลื่าการ 
(ตลุื่าการศาลื่ยตุธิิรรม ตลุื่าการศาลื่ปกครอง ตลุื่าการศาลื่
รัฐธิรรมนูญ แลื่ะตุลื่าการศาลื่ทหาร) ตลื่อด็จนผู้แทนจาก
หน่วยงานอิสิระอ่�นๆ เชิ่น องค์กรอิสิระภายในประเทศ 
พบว่า

(1) คณะรััฐมนตรัี ประกอบด็้วยกลุ่ื่มคนอายุ
มากซึึ่�งเป็นตัวแทนขัองคนช่ิวงวัยหนึ�งค่อนข้ัางชัิด็เจน  
เม่�อเปรียบเทียบกับประเทศอ่�นในอาเซึ่ียน พบว่า ค่า
กลื่างอายุขัองคณะรัฐมนตรีไทย ณ ปี พ.ศ. 2565 ค่อ  
อายุ 65 ปี ขัณะที�ประเทศที�เป็นสัิงคมสิูงวัยสิูงกว่า
ประเทศไทยมีค่ากลื่างอายุขัองคณะรัฐมนตรีอยู่ที� 59 ปี 
เชิ่นเดี็ยวกับคณะรัฐมนตรีขัองประเทศเวียด็นามที�มีค่า
กลื่างอายุ ณ ปี พ.ศ. 2565 อยู่ที�อายุ 59 ปี

(2) สมาชิิกวุุฒิิสภา (ส.วุ.) เป็นพ่�นที�ขัองคน
อายุเยอะ มากกว่า 1 ใน 3 ขัอง สิ.ว. (ร้อยลื่ะ 36.3) 
เป็นคนในชิ่วงอายุ 66–69 ปี (ค่ากลื่างอายุขัอง สิ.ว. 
ณ ปี พ.ศ. 2565 เท่ากับอายุ 68 ปี) แม้ว่ากฎหมาย 
จะกำหนด็อายุขัั�นต�ำขัองผู้ที�จะมาเป็น สิ.ว. อยู่ที�อายุ 40 
ปี5 [รูปที� 1] นอกจากนี� เกินกว่าร้อยลื่ะ 40 ขัอง สิ.ว. ลื่้วน
เปน็นายพลื่ในทั�ง 4 เหล่ื่าทัพทั�งที�ยงัด็ำรงตำแหน่งอยูแ่ลื่ะ
ที�เกษียณอายุราชิการไปแลื่้ว6 

(3) สมาชิิกสภาผู้้�แทนรัาษฎรั (ส.ส.) ที�มีอายุ
น้อยกว่า 40 ปียังมีสิัด็ส่ิวนไม่มาก แม้ว่า สิ.สิ. จะเป็น
พ่�นที�ขัองคนที�มีอายุน้อยกว่า สิ.ว. แต่ก็ยังมีสิัด็สิ่วน
ขัองคนอายุน้อยไม่สิูงมากนัก (ค่ากลื่างอายุขัอง สิ.สิ. 

5  รัฐธรรมน้ญแห่งราชื่อาณ์าจัักรไทย พืุ่ทธศักราชื่ 2560 มาตั้รา 108 
บััญญัตั้ิวิ่า สมาชื่ิกวิุฒิสภาตั้้องมีคุณ์สมบััตั้ิแลั่ะไม่มีลั่ักษ์ณ์ะตั้้องห้าม ดีังตั้่อ
ไปนี� ก. คุณ์สมบััตั้ิ (2) มีอายุไม่ตั้ำ�ากวิ่าสี�สิบัปีในวิันสมัครรับัเลั่ือก

6  คณ์ะผ้้วิิจััยรวิบัรวิมจัากสำานักงานเลั่ขาธิการวิุฒิสภา, Wikipedia แลั่ะ
เวิ็บัไซตั้์อื�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง

ณ ปี พ.ศ. 2565 ค่อ 58 ปี) อย่างไรก็ตาม ค่ากลื่างอายุ
ขัอง สิ.สิ. ยังน้อยกว่าค่ากลื่างอายุขัอง สิ.ว. ถึึง 10 ปี  
สิ่วนหนึ�งอาจเป็นเพราะ สิ.สิ. มาจากการเล่ื่อกตั�งที�
สิามารถึทำให้ได็้คนในชิ่วงวัยที�หลื่ากหลื่ายมากกว่า [รูป
ที� 1]

(4) คณะกรัรัมการัภายใต�องค์กรัอิสรัะ เต็ม
ไปด้็วยคนสูิงวัย ยกตัวอย่างจากคณะกรรมการภายใต้
องค์กรอิสิระจำนวน 4 องค์กร ค่อ คณะกรรมการสิิทธิิ
มนุษยชินแห่งชิาติ (กสิม.) คณะกรรมการการเลื่่อกตั�ง 
(กกต.) คณะกรรมการป้องกันแลื่ะปราบปรามการทุจริต
แห่งชิาติ (ป.ป.ชิ.) แลื่ะศาลื่รัฐธิรรมนูญ (ค่ากลื่างอายุ ณ 
ปี พ.ศ. 2565 ขัองคณะกรรมการในแต่ลื่ะแห่ง ค่อ 61 ปี, 
66 ปี, 68 ปี แลื่ะ 69 ปี ตามลื่ำด็ับ) ทั�งนี� ปัจจัยหนึ�งที�อาจ
ทำให้องค์กรอิสิระมีสิัด็สิ่วนขัองคณะกรรมการที�มีอายุ
ค่อนขั้างมาก ค่อ กฎเกณฑ์์ในการสิรรหาผู้เข้ัามาด็ำรง
ตำแหนง่ที�กำหนด็คณุสิมบตัใินลื่กัษณะการลื่อ็กสิเปคเพ่�อ
ให้ได็้คนสิูงวัย เชิ่น การกำหนด็อายุขัั�นต�ำที�สิูง ตำแหน่ง
หนา้ที�การงานที�สิงู แลื่ะประสิบการณก์ารทำงานที�มรีะยะ
เวลื่านาน เป็นต้น7

7  ตั้ัวิอย่างการกำาหนดีคุณ์สมบััติั้ในลั่ักษ์ณ์ะการล็ั่อกสเปคเพ่ื่�อให้ได้ีคน
ส้งวิัย เช่ื่น (1) คุณ์สมบััติั้ของผ้้ที�จัะเป็นคณ์ะกรรมการการเลืั่อกตัั้�งตั้าม
รัฐธรรมน้ญแห่งราชื่อาณ์าจัักรไทย พืุ่ทธศักราชื่ 2560 ส่วินหน่�งระบุัวิ่า
กรรมการต้ั้องเป็นผ้้มคีวิามร้้ ควิามเชื่ี�ยวิชื่าญ แลั่ะประสบัการณ์ด้์ีานกฎหมาย 
มีควิามซ่�อสัตั้ย์สุจัริตั้เป็นที�ประจัักษ์์แลั่ะเคยดีำารงตั้ำาแหน่งไม่ตั้ำ�ากว่ิาอธิบัดีีผ้้
พื่พิื่ากษ์า หรอ่ตั้ำาแหนง่ไม่ตั้ำ�ากวิา่อธิบัดีีอยัการมาแลั่ว้ิเปน็เวิลั่าไมน่อ้ยกว่ิา 5 ปี 

ซ่�งไดี้รับัการคัดีเลั่ือกจัากที�ประชืุ่มใหญ่ศาลั่ฎีกา จัำานวิน 2 คน (มาตั้รา 222) 
(2) คณุ์สมบััตั้ขิองผ้ที้�จัะเปน็คณ์ะกรรมการปอ้งกนัแลั่ะปราบัปรามการทจุัรติั้
แหง่ชื่าตั้ ิตั้ามรัฐธรรมนญ้แห่งราชื่อาณ์าจักัรไทย พื่ทุธศักราชื่ 2560 สว่ินหน่�ง
ระบุัผ้ท้ี�ได้ีรบััการสรรหาต้ั้องมคีณุ์สมบัติัั้อย่างหน่�งอย่างใดี เช่ื่น (ก) รบััราชื่การ
หรอ่เคยรบััราชื่การในตั้ำาแหน่งไมต่ั้ำ�ากวิา่อธบิัดีีผ้พ้ื่พิื่ากษ์า อธบิัดีีศาลั่ปกครอง
ชื่ั�นตั้้น ตัุ้ลั่าการพื่ระธรรมน้ญหัวิหน้าศาลั่ทหารกลั่าง หร่ออธิบัดีีอัยการมา
แลั่้วิไม่น้อยกวิ่า 5 ปี (ข) เป็นหร่อเคยเป็นผ้้ดีำารงตั้ำาแหน่งผ้้บัริหารส้งสุดีของ
รัฐวิิสาหกิจั หร่อหน่วิยงานอื�นของรัฐที�ไม่เป็นส่วินราชื่การหร่อรัฐวิิสาหกิจัมา
แลั่้วิไม่น้อยกวิ่า 5 ปี (ค) ดีำารงตั้ำาแหน่งหร่อเคยดีำารงตั้ำาแหน่งศาสตั้ราจัารย์
ของมหาวิิทยาลัั่ยในประเทศไทยมาแลั่้วิไม่น้อยกวิ่า 5 ปี แลั่ะยังมีผลั่งานทาง
วิิชื่าการเป็นที�ประจัักษ์์ (มาตั้รา 232)



6 รายงานทีดีอาร์ไอ

ร้ปที่ 1: สัดส่วนขีอง ส.ว. แลัะ ส.ส. จำาแนกติามอายุ ณ ปี พ.ศ. 2565

การเปรียบเทียบความแตกต่างขัองอายุขัองผู้
แทนขัองประชิาชินที�มาจากการเล่ื่อกตั�งแลื่ะที�มาจาก 
การแตง่ตั�งในกรณขีัอง สิ.สิ. แลื่ะ สิ.ว. แสิด็งใหเ้หน็วา่ สิ.ว. 
ที�มาจากการแต่งตั�งมีแนวโน้มที�จะได้็คนอายุมากกว่า 
ขัณะที� สิ.สิ. ที�มาจากการเลื่่อกตั�งมีแนวโน้มที�จะได็้คนใน
ชิว่งวัยที�หลื่ากหลื่าย นอกจากนี� มอีีกหนึ�งกรณีซึ่ึ�งสิามารถึ
สิะท้อนให้เห็นความหลื่ากหลื่ายระหว่างชิ่วงวัยขัองผู้
แทนที�มาจากการเลื่่อกตั�งแลื่ะการแต่งตั�ง ค่อ กรณีขัองผู้
บริหารท้องถึิ�นที�มาจากการแต่งตั�ง (ผู้ว่าราชิการจังหวัด็) 
แลื่ะผูบ้รหิารทอ้งถึิ�นที�มาจากการเล่ื่อกตั�ง (นายกองคก์าร
บริหารสิ่วนจังหวัด็ หร่อ นายก อบจ.) [รูปที� 2] ซึ่ึ�งจาก

หมายเหตัุ้: (1) อายุ ณ์ วิันที� 31 ธ.ค. 65 (2) จัำานวิน ส.วิ. ทั�งหมดี (ณ์ วิันที� 29 ตั้.ค. 65) 249 คน คณ์ะผ้้วิิจััยมีข้อม้ลั่ปีเกิดี/อายุ จัำานวิน 248 คน 
[ที�มา: สำานักงานเลั่ขาธิการวิุฒิสภา, Wikipedia แลั่ะเวิ็บัไซตั้์อื�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย] (3) จัำานวิน ส.ส. ทั�งหมดี (ณ์ 
วิันที� 29 ตั้.ค. 65) 483 คน ทั�งนี� คณ์ะผ้้วิิจััยไม่ทราบัข้อม้ลั่ปีเกิดีของ ส.ส. จัำานวิน 7 คน จั่งใชื่้ข้อม้ลั่จัากเวิ็บัไซตั้์ wevis.info ประกอบัการวิิเคราะห์ 
[ที�มา: ระบับับัริหารจััดีการสารสนเทศดี้านทรัพื่ยากรบัุคคลั่ สำานักงานเลั่ขาธิการสภาผ้้แทนราษ์ฎร, Facebook, Wikipedia แลั่ะเวิ็บัไซตั้์อื�นๆ ที�
เกี�ยวิข้อง รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย]

สมาชิิกวุุฒิิสภา (ส.วุ.)
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ะ

อาย ุณ ปี 2565 (ปี)

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 45 ปีี,

สุูงสุุด = 88 ปีี,

ค่่ากลาง = 68 ปีี
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อาย ุณ ปี 2565 (ปี)

รวม บญัชรีายชื5อ แบง่เขตเลอืกตั =ง 

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 30 ปีี,

สุูงสุุด = 86 ปีี,

ค่่ากลาง = 58 ปีี

ขัอ้มลูื่ พบวา่ รอ้ยลื่ะ 70.7 ขัองผูว่้าฯ ที�คณะผูวิ้จยัมขีัอ้มลูื่ 
เปน็คนในชิว่งอาย ุ56–59 ป ีโด็ยชิว่งอายดุ็งักลื่า่วถึอ่เปน็
จดุ็สูิงสิดุ็ขัองการด็ำรงตำแหน่งหร่อการสิะสิมอำนาจแลื่ะ
ประสิบการณท์างราชิการ ขัณะที�ช่ิวงอายขุัองนายก อบจ. 
ซึ่ึ�งคณะผู้วิจัยมีขั้อมูลื่มีความหลื่ากหลื่ายทางชิ่วงอายุที�
ชิัด็เจน ประเด็็นด็ังกลื่่าวสิะท้อนได็้ว่าการเขั้ามาเป็นผู้
บริหารท้องถึิ�นเป็นไปตามความต้องการที�เป็นเสิียงสิ่วน
ใหญข่ัองคนในพ่�นที�ไมว่า่จะเป็นคนอายุมากหร่ออายุนอ้ย 
ตราบใด็ที�บุคคลื่ผู้นั�นสิามารถึแสิด็งผลื่งานหร่อสิามารถึ
ตอบสินองต่อความต้องการขัองประชิาชินภายในพ่�นที�



7ฉบับที่ 194 พฤศจิกายน 2565

ร้ปที่ 2: สัดส่วนขีองผู้้�ว่าราช้การจังหวัด แลัะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำาแนกติามอายุ ณ ปี พ.ศ. 2565

หมายเหตัุ้: (1) อายุ ณ์ วิันที� 31 ธ.ค. 65 (2) ข้อม้ลั่ผ้้วิ่าราชื่การจัังหวิัดี วิิเคราะห์จัากผ้้วิ่าฯ จัำานวิน 41 คนที�คณ์ะผ้้วิิจััยสำารวิจัพื่บัข้อม้ลั่ปีเกิดี/
อายุ โดียไม่นับัรวิมผ้้วิ่าฯ กทม. [ที�มา: รายชื่่�อผ้้วิ่าราชื่การจัังหวิัดี (ณ์ วิันที� 1 พื่.ย. 65) จัากกระทรวิงมหาดีไทย, Facebook, Wikipedia แลั่ะ
เว็ิบัไซตั้์อื�นๆ] (3) ข้อม้ลั่นายกองค์การบัริหารส่วินจัังหวิัดี (อบัจั.) วิิเคราะห์จัากนายกฯ จัำานวิน 58 คนที�คณ์ะผ้้วิิจััยสำารวิจัพื่บัข้อม้ลั่ปีเกิดี/อายุ  
[ที�มา: รายชื่่�อนายก อบัจั. (ณ์ ตั้.ค. 65) จัากเวิ็บัไซตั้์ของแตั้่ลั่ะหน่วิยงาน, Facebook, Wikipedia แลั่ะเวิ็บัไซตั้์อื�นๆ]
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ต่่ำสุุด = 45 ปีี,

สุูงสุุด = 88 ปีี,

ค่่ากลาง = 68 ปีี
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อาย ุณ ปี 2565 (ปี)

รวม บญัชรีายชื5อ แบง่เขตเลอืกตั =ง 

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 30 ปีี,

สุูงสุุด = 86 ปีี,

ค่่ากลาง = 58 ปีี

พรรคการเมอ่งแลัะการเปิดพ้�นทีใ่ห�คนในช่้วงวัยทีห่ลัาก
หลัาย

ในปัจจุบัน พรรคการเม่องบางพรรคมีสิัด็สิ่วน
ขัอง สิ.สิ. จากคนในหลื่ายชิ่วงอายุมากขัึ�น เม่�อพิจารณา
สิัด็สิ่วนอายุขัอง สิ.สิ. ชิุด็ที� 25 จากการเลื่่อกตั�งทั�วไป
เม่�อปี พ.ศ. 2562 โด็ยเฉพาะ สิ.สิ. จาก 5 พรรคการเม่อง
ใหญ่ พบว่า พรรคการเม่องซึ่ึ�งมี สิ.สิ. ที�มีค่ากลื่างอายุ ณ 
ปัจจุบันน้อยที�สิุด็ หร่อกลื่่าวได็้ว่าเป็นพรรคการเม่องที�
มีค่าเฉลีื่�ยผู้แทนประชิาชินอายุน้อยที�สิุด็ ค่อ พรรคก้าว
ไกลื่ (ค่ากลื่างอายุ 44 ป)ี ขัณะที�อีก 4 พรรคการเม่องมีคา่
กลื่างอายุขัอง สิ.สิ. ที�สิงูกวา่พรรคกา้วไกลื่อยา่งเหน็ได็ชั้ิด็ 

ผู้้�วุ่าราชิการจัังหวุัด

0.0% 0.0% 2.4%

14.6%

70.7%

12.2%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

น้อ
ยก

วา่
 *+

 ปี 

*+
 - 

*/
 ปี 

*0
 - 

*1
 ปี 

/+
 - 

//
 ปี 

/0
 - 

/1
 ปี 

0+
 - 

0/
 ปี 

00
 - 

01
 ปี 

2+
 - 

2/
 ปี 

20
 - 

21
 ปี 

3+
 ปี

ขึ6น
ไป

 

รอ้
ยล
ะ

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 48 ปีี,

สุูงสุุด = 60 ปีี,

ค่่ากลาง = 58 ปีี

นายกองค์์การบริหารส่วุนจัังหวุัด
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อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 38 ปีี,

สุูงสุุด = 83 ปีี,

ค่่ากลาง = 58.5 ปีี

โด็ยมีค่ากลื่างอายุขัอง สิ.สิ. ตั�งแต่อายุ 57 ปีขัึ�นไป  
(ค่ากลื่างอายุขัอง สิ.สิ. พรรคพลัื่งประชิารัฐ 57 ปี  
สิ.สิ. พรรคประชิาธิิปัตย์ 58 ปี สิ.สิ. พรรคภูมิใจไทย 58 ปี 
แลื่ะ สิ.สิ. พรรคเพ่�อไทย 60 ปี) [รูปที� 3]

นอกจากนี� เม่�อพิจารณานโยบายขัองพรรค
ก้าวไกลื่ในการเลื่่อกตั�งทั�วไปเม่�อปี พ.ศ. 2562 พบว่า  
มีหลื่ายนโยบายที�มุ่งเปลีื่�ยนโครงสิร้างทางอำนาจหร่อ
โครงสิร้างทางสิังคมขัองประเทศ เชิ่น นโยบายสิมรสิ 
เท่าเทียม การเขั้าชิ่�อเสินอกฎหมายเพ่�อเปิด็โอกาสิ
ให้ประชิาชินสิามารถึเสินอกฎหมายให้เป็นไปตาม
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ร้ปที่ 3: สัดส่วนขีอง ส.ส. ชุ้ดที่ 25 (พ.ศ. 2562) ขีอง 5 พรรคการเม่อง จำาแนกติามอายุ ณ ปี พ.ศ. 2565  

หมายเหตัุ้: : (1) อายุ ณ์ วิันที� 31 ธ.ค. 65 (2) จัำานวิน ส.ส. ที�มีข้อม้ลั่ พื่รรคพื่ลั่ังประชื่ารัฐ 99 คน พื่รรคประชื่าธิปัตั้ย์ 52 คน พื่รรคภ้มิใจัไทย  
64 คน พื่รรคเพื่่�อไทย 133 คน แลั่ะพื่รรคก้าวิไกลั่ 51 คน
ที�มา: ระบับับัริหารจัดัีการสารสนเทศด้ีานทรัพื่ยากรบุัคคลั่ สำานกังานเลั่ขาธิการสภาผ้้แทนราษ์ฎร, Wikipedia แลั่ะเว็ิบัไซต์ั้อื�นๆ ที�เกี�ยวิขอ้ง รวิบัรวิม
แลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 30 ปีี,

สุูงสุุด = 81 ปีี,

ค่่ากลาง = 57 ปีี

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 31 ปีี,

สุูงสุุด = 84 ปีี,

ค่่ากลาง = 58 ปีี

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 32 ปีี,

สุูงสุุด = 80 ปีี,

ค่่ากลาง = 58 ปีี

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 31 ปีี,

สุูงสุุด = 86 ปีี,

ค่่ากลาง = 60 ปีี

อายุุ ณ ปีี พ.ศ. 2565

ต่่ำสุุด = 30 ปีี,

สุูงสุุด = 68 ปีี,

ค่่ากลาง = 44 ปีี
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ความต้องการขัองประชิาชิน แลื่ะขั้อเสินอนโยบายสิุรา
ก้าวหน้าที�ถ่ึอเป็นการช่ิวยให้ผู้ประกอบการสุิราราย
ย่อยสิามารถึเข้ัาสู่ิตลื่าด็ได็้ง่ายขัึ�น อีกทั�งเม่�อพิจารณา
นโยบายขัองพรรคการเม่องที�มีตัวแทนขัองประชิาชิน 
ที�หลื่ากหลื่ายอย่างพรรคก้าวไกลื่สิำหรับการเล่ื่อกตั�งใน
อนาคต พบว่า มีหลื่ายนโยบายที�มุ่งเปลีื่�ยนโครงสิร้าง
ทางสิังคมขัองประเทศ เชิ่น ชิุด็นโยบายสิวัสิด็ิการไทย
กา้วหนา้8 การปฏิิรปูระบบงบประมาณแลื่ะโครงสิรา้งภาษี 
การตอ่สิูกั้บทนุผูกขัาด็ การสิร้างเคร่�องยนตท์างเศรษฐกจิ
ตัวใหม่ แลื่ะการกระจายอำนาจ9 เป็นต้น

ขี�อเสนอติอ่การเติมิพลัังหลัากหลัายให�ประเทศไทยโลัด
แลั่น

ปฏิิเสิธิไม่ได็้ว่าคนสูิงวัยมีความสิำคัญต่อการ
ขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคตเพราะคนกลุ่ื่มดั็งกล่ื่าว 
ได็้ สัิ� งสิมความรู้แลื่ะประสิบการณ์ ตลื่อด็จนมีมุม
มองต่อโลื่กที�เป็นประโยชิน์ในการขัับเคล่ื่�อนประเทศ  
อย่างไรก็ตาม การมีคนจากหลื่ากหลื่ายชิ่วงวัยจะทำให้
ประเทศได้็ตัวแทนที�หลื่ากหลื่ายเพ่�อมาช่ิวยสินับสินุน
ขัับเคล่ื่�อนอนาคตขัองประเทศ เพราะคนในแต่ลื่ะชิ่วง
วัยล้ื่วนมีมุมมอง ประสิบการณ์ แลื่ะวิธิีการจัด็การ 
กับปัญหาที� ไม่ เหม่อนกัน ตลื่อด็จนความหลื่าก
หลื่ายดั็งกล่ื่าวจะชิ่วยประกอบแลื่ะสิ่งเสิริมกันเพ่�อให้ 
การขัับเคล่ื่�อนประเทศเป็นไปได็้ดี็ยิ�งขัึ�น โด็ยเฉพาะเม่�อ
ประเทศต้องเผชิิญกับสิถึานการณ์หร่อความท้าทาย 
ต่างๆ ในอนาคต

ทั�งนี� เพ่�อเพิ�มความหลื่ากหลื่ายให้ประชิาชินทุก
ชิว่งวยัสิามารถึเขัา้มามสีิว่นรว่มในการขับัเคล่ื่�อนประเทศ
สิูอ่นาคต คณะผูวิ้จยัขัอนำเสินอข้ัอเสินอแนะเชิงินโยบาย 
4 ประการ ประกอบด็้วย

8  ศก่ษ์าเพิื่�มเตั้มิไดีที้� https://www.moveforwardparty.org/article/
policies/15634/

9  ศ่กษ์าเพื่ิ�มเตั้ิมไดี้ที� https://www.moveforwardparty.org/
article/14889/

(1) การัลดอคตดิ�านอายทุี�มอีย้�ในกฎรัะเบียีบี 
เช่ิน การกำหนด็อายุขัั�นต�ำที�สิูงเกินไปสิำหรับคัด็เล่ื่อก
คณะกรรมการหร่อผู้แทนในหน่วยงานต่างๆ แลื่ะการ
กำหนด็คุณสิมบัติที�จะเป็นตัวแทนขัองอายุ เชิ่น การระบุ
ตำแหน่งทางอาชีิพที�สิูง หร่อการกำหนด็ประสิบการณ์
การทำงานที�ต้องใชิ้ระยะเวลื่านานในการสิั�งสิม

(2) การัขจััดกลไกที�ไม�สะท�อนเสียงของ
ปรัะชิาชิน โดยเฉพาะกลไกการัแต�งตั�ง เชิ่น การแต่ง
ตั�ง สิ.ว. การแต่งตั�งผู้ว่าฯ แลื่ะการแต่งตั�งคณะกรรมการ
หร่อผูแ้ทนในองคก์รระด็บัประเทศ ซึึ่�งอาจไมส่ิะทอ้นเสีิยง
ที�ประชิาชินต้องการอย่างแท้จริง

(3) การัเปิดพ้�นที�ให้�คนในห้ลายชิ�วุงวุัยห้รั้อ
ห้ลายภาคส�วุนได�เข�ามามีส�วุนรั�วุม เพ่�อที�จะสิามารถึ
มีมุมมองหร่อขั้อเสินอจากคนในหลื่ากหลื่ายรุ่นต่อการ
กำหนด็นโยบายแลื่ะยุทธิศาสิตร์ในการพัฒนาประเทศ 
แลื่ะ

(4) การัรัับีฟัังเสียงของคนแต�ละภาคส�วุน
ห้รั้อแต�ละชิ�วุงวุัยอย�างจัรัิงจััง โด็ยการรับฟิังเสิียงขัอง
ประชิาชินตอ้งพรอ้มเขัา้ใจสิิ�งที�คนในแตล่ื่ะชิว่งวยัตอ้งการ
ที�จะสิ่�อสิาร ตลื่อด็จนสิิ�งที�คนแต่ลื่ะรุ่นต้องการในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต

ประเทศไทย “เคลั่่อนไหวช้�า ปรับติัวยาก”
ปัจจัยที�สิะท้อนว่าประเทศไทยในปัจจุบัน

เคล่ื่�อนไหวชิา้แลื่ะมสีิภาพที�ปรบัตวัตอ่สิถึานการณต์า่งๆ  
ได็้ยากขัึ�น ได็้แก่ การที�เคร่�องม่อซึ่ึ�งใชิ้ในการบริหาร
จัด็การประเทศหลื่ายประการกลื่ับกลื่ายเป็นสิิ�งเหนี�ยวรั�ง
ประเทศไว้ ไม่ให้เคล่ื่�อนไปขั้างหน้าได็้อย่างรวด็เร็วเท่า
ที�ควร ประการแรกค่อกฎหมาย ซึ่ึ�งถึ่อเป็นเคร่�องม่อหนึ�ง
ขัองรัฐที�ใชิ้ในการขัับเคล่ื่�อนนโยบายต่างๆ แต่ปัจจุบัน
กลื่ับมีกฎหมายจำนวนไม่น้อยที�มีลื่ักษณะไม่สิอด็คลื่้อง
กบัเศรษฐกจิ สิงัคม เทคโนโลื่ยี ทำใหเ้คร่�องม่อสิำคญักลื่บั
กลื่ายเป็นอุปสิรรคใหญ่ อีกประการหนึ�งค่อยุทธิศาสิตร์
ชิาต ิที�ถึกูกำหนด็ใหม้สีิภาพบงัคับยาวนานถึงึ 20 ป ีตั�งแต่
ป ีพ.ศ. 2561-2580 ทั�งยงัมสีิถึานะคลื่า้ยคลื่งึกับกฎหมาย 
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แลื่ะยังกำหนด็ให้กลื่ไกขัับเคลื่่�อนต่างๆ เชิ่น แผนปฏิิบัติ
งานขัองหนว่ยงาน หร่อนโยบายตา่งๆ ขัองรฐับาลื่จำเปน็
ต้องสิอด็คลื่้องตาม

“กฎหมายลั�าสมยั” ปจัจัยแรกท่ีเหน่ียวรั�งการเคลั่อ่นไหว
ขีองประเทศ 

ในสิ่วนขัอง “กฎหมาย” ที�เป็นหนึ�งในเคร่�องม่อ
ขัองรัฐในการขัับเคลื่่�อนนโยบายต่างๆ ทั�งด็้านการกำกับ
ด็ูแลื่ด็้านความปลื่อด็ภัย ด็้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวม
ถึงึด็า้นการส่ิงเสิรมิการประกอบธุิรกจิขัองประชิาชิน ทว่า
กฎหมายที�ถึูกตราออกมาแต่ลื่ะฉบับอาจเหมาะสิมกับ
สิภาพเศรษฐกิจสิังคมในเวลื่าหนึ�งเท่านั�น ขัณะที�สิังคม
ในปจัจบุนัเปลีื่�ยนแปลื่งไปอยา่งรวด็เรว็ ด็งันั�น เม่�อบงัคบั
ใชิ้กฎหมายฉบับใด็ไปชิ่วงระยะเวลื่าหนึ�ง กฎหมายฉบับ
นั�นก็อาจเกิด็ความลื่้าสิมัย หมด็ความจำเป็น หร่ออาจ
กลื่ายเป็นปัญหาแลื่ะอุปสิรรคในการประกอบธิุรกิจหร่อ
การด็ำรงชิีวิตขัองประชิาชิน หร่อเป็นอุปสิรรคต่อการนำ
เอาเทคโนโลื่ยีใหม่ๆ เข้ัามาใช้ิในประเทศได้็ โด็ยจะยก
ตัวอย่างกฎหมายที�บังคับใช้ิมาเป็นระยะเวลื่านานแลื่ะ
เป็นปัญหาจำนวน 2 ฉบับ ได้็แก่ (1) กฎหมายว่าด็้วย
การพนัน แลื่ะ (2) กฎหมายว่าด็้วยการควบคุมการขัาย
ทอด็ตลื่าด็แลื่ะการคา้ขัองเก่า นอกจากนี�จะเสินอตวัอยา่ง
ประเด็็นที�กฎหมายในปัจจุบนัยงัไม่อาจวิวฒันาการได้็ทนั
ต่อการเปลื่ี�ยนแปลื่งอีก 4 ประเด็็น ได็้แก่ (1) ธิุรกิจรังนก
อีแอ่นบ้าน (2) ธิุรกิจโรงแรมรูปแบบใหม่ (3) ยานยนต์
ขัับเคล่ื่�อนอัตโนมัติ แลื่ะ (4) การประกอบการวิสิาหกิจ
ขันาด็กลื่างแลื่ะขันาด็ย่อม (กลืุ่ม่ SME) โด็ยมีรายลื่ะเอียด็
ด็ังต่อไปนี�

ตัวุอย�างกฎห้มายที�บีังคับีใชิ�มาเป็นรัะยะเวุลานาน
และเป็นปัญห้า

(1) กฎห้มายวุ�าด�วุยการัพนัน
พระราชิบัญญัติการพนัน พุทธิศักราชิ 2478 ถึูก

แก้ไขัเพิ�มเติมครั�งลื่่าสิุด็เม่�อปี พ.ศ. 2505 หร่อประมาณ 
60 ปีที�แลื่้ว โด็ยเจตนารมณ์ที�แท้จริงขัองกฎหมาย
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ฉบับนี�เป็นไปเพ่�อต้องการควบคุมการเล่ื่นการพนัน 
ที�อาจจะก่อให้เกิด็ความเด่็อด็ร้อนวุ่นวายในสัิงคม ซึึ่�งได็้
กำหนด็ประเภทการพนันไว้ภายใต้บัญชีิท้ายพระราชิ
บัญญัติ 2 บัญชิี โด็ยในบัญชิี ก. จะกำหนด็กลืุ่่มการพนัน
ที�หา้มคอ่นขัา้งเด็็ด็ขัาด็ เชิน่ การเลื่น่โปถึั�ว ไฮโลื่ว ์เปน็ตน้ 
สิ่วนในบัญชีิ ขั. เป็นกลุ่ื่มการพนันที�จะต้องขัออนุญาต
กอ่นเลื่น่ เชิน่ การเลื่น่ไพน่กกระจอก เคร่�องเลื่น่เสิี�ยงโชิค
ชิิงตุ�กตา เป็นต้น อีกทั�งในมาตรา 8 ยังได็้กำหนด็ว่าการ
จะจัด็ให้มีการแถึมพกหร่อรางวัลื่ด้็วยการเสิี�ยงโชิคโด็ย
วธิิใีด็ๆ ในการประกอบกจิการคา้หร่ออาชิพี จะตอ้งได็ร้บั
อนญุาตก่อนอีกด้็วย อย่างไรก็ตาม ปจัจบุนักฎหมายฉบับ
นี�ไม่สิามารถึควบคุมการพนันรูปแบบใหม่เชิ่นการพนัน
ออนไลื่น์ได้็ แต่กลื่ับสิ่งผลื่กระทบต่อการจัด็ทำกิจกรรม
สิ่งเสิริมการขัาย (Marketing Campaign) เชิ่น การให้สิ่ง
ฝ่าขัวด็เคร่�องด็่�มหร่อคปูองมาจบัสิลื่ากชิงิโชิค หร่อการให้
สิง่ SMS ตอบคำถึามหร่อแสิด็งความคดิ็เห็นเพ่�อชิิงรางวลัื่ 
ซึ่ึ�งผู้จัด็กิจกรรมต้องขัออนุญาตภายใต้มาตรา 8 แห่ง
กฎหมายฉบับนี�กอ่น แมว้า่เจตนาไม่ได้็เป็นไปเพ่�อการเล่ื่น 
การพนันก็ตาม จึงเห็นได้็ว่ากฎหมายฉบับนี�อาจจะไม่
สิามารถึบรรลื่วุตัถึปุระสิงคข์ัองการรา่งแลื่ะอาจสิรา้งภาระ
แก่การด็ำเนินธิุรกิจเกินจำเป็น

(2) กฎห้มายวุ�าด�วุยการัควุบีคุมการัขายทอด
ตลาดและการัค�าของเก�า

พระราชิบัญญัติควบคุมการขัายทอด็ตลื่าด็แลื่ะ
การค้าขัองเก่า พุทธิศักราชิ 2474 ถึูกแก้ไขัเพิ�มเติมครั�ง
ลื่่าสิุด็เม่�อ 30 ปีที�แลื่้ว (พ.ศ. 2535) โด็ยเจตนารมณ์ขัอง
กฎหมายฉบับนี�เป็นไปเพ่�อป้องกันการรับซึ่่�อขัองโจร
แลื่ะการใชิ้กิจการเป็นแหลื่่งฟิอกเงิน รวมถึึงป้องกันการ
โจรกรรมแลื่ะลัื่กลื่อบค้าโบราณวัตถึุที�เป็นสิมบัติขัอง
ชิาติ จึงต้องมีการตรวจสิอบคุณสิมบัติขัองผู้ประกอบ
การแลื่ะกำหนด็ให้ผู้ประกอบการต้องมาขัออนุญาตก่อน
ด็ำเนินกิจการค้าขัองเก่าต่างๆ เสิียก่อน ทว่าคำนิยาม
ขัองคำว่า “ขัองเก่า” ตามมาตรา 3 ประกอบกับการ
กำหนด็อัตราค่าธิรรมเนียมการออกใบอนุญาตในกฎ

กระทรวงมหาด็ไทย ออกตามความในพระราชิบัญญัติ
ควบคุมการขัายทอด็ตลื่าด็แลื่ะค้าขัองเก่า พุทธิศักราชิ 
2474 (ฉบับที� 2) สิามารถึตีความคำว่าขัองเก่าที�ถึูก
กำกบัด็แูลื่ภายใตก้ฎหมายฉบับนี�ได็ก้ว้างแลื่ะครอบคลุื่ม
ไปถึึงขัองที�ใช้ิแล้ื่วโด็ยทั�วไปแลื่ะนำมาขัายต่อ เช่ิน  
ลื่ังกระด็าษ เศษเหลื่็ก เป็นต้น ซึ่ึ�งอัตราค่าธิรรมเนียม
การขัออนญุาตคา้ขัองเกา่นั�น มอีตัราขัั�นต�ำที�สิงูถึงึ 5,000 
บาทต่อปี จึงทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ื่กที�มีอยู่จำนวน
ไม่น้อยทั�วประเทศไทยอาจมีกำลื่ังทรัพย์ไม่เพียงพอ
ต่อการด็ำเนินการขัอใบอนุญาต แลื่ะกลื่ับกลื่ายเป็นผู้
กระทำผดิ็กฎหมายโด็ยไมม่เีจตนา อกีทั�งกฎหมายฉบบันี� 
ยังสิร้างผลื่กระทบต่อการด็ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ในทางอ้อม ซึึ่�งเป็น
นโยบายที�รัฐกำลื่ังสิ่งเสิริมอยู่อีกด็้วย

ตัวุอย�างปรัะเด็นที�กฎห้มายในปัจัจัุบีันยังไม�อาจั
วุวิุฒัินาการัได�ทันต�อการัเปลี�ยนแปลง 

(1) ธุุรักิจัรัังนกอีแอ�นบี�าน
ธิรุกจิรังนกอีแอ่นบา้นในปจัจุบนัได็รั้บความนยิม

เพิ�มขัึ�นอย่างมาก โด็ยกรมอุทยานแห่งชิาติ สิัตว์ป่า แลื่ะ
พันธิุ์พ่ชิ ให้ขั้อมูลื่ว่าปัจจุบันมีผู้ทำธิุรกิจบ้านรังนกกว่า 
17,800 ราย กระจายอยู่เก่อบทั�วประเทศไทย10 ซึึ่�งสิะท้อน
ให้เห็นว่ารูปแบบการด็ำเนินธิุรกิจ (Business Model) 
ขัองธุิรกิจรังนกอีแอ่นนั�นได้็เปลีื่�ยนแปลื่งไปจากเดิ็มที�จะ
นิยมทำธิุรกิจรังนกอีแอ่นธิรรมชิาติจากการรับสิัมปทาน
โด็ยรัฐ โด็ยภายใต้พระราชิบัญญตัอิากรรังนกอีแอน่ พ.ศ. 
2540 มาตรา 14 กำหนด็ห้ามไม่ให้เก็บรังนกที�มีอยู่ตาม
ธิรรมชิาติบนเกาะหร่อในที�สิาธิารณสิมบัติขัองแผ่นดิ็น
โด็ยไม่ได็้รับสิัมปทาน หากฝ่่าฝื่นต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หร่อปรับไม่เกิน 5 แสินบาท หร่อทั�งจำทั�ง
ปรับ แต่ปัจจุบันกลื่ับมีผู้สินใจย่�นประมูลื่สิัมปทานรังนก
ธิรรมชิาติน้อยลื่งอย่างมาก เชิ่น กรณีถึ�ำรังนกในจังหวัด็

10  ไทยพื่ีบัีเอส (Thai PBS), “เปิดีปม : ตั้ัดีตั้รวินบั้านนกแอ่น,” 16 มีนาคม 
2564, https://www.thaipbs.or.th/news/content/302460.
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ชิุมพรที�ไม่มีผู้สินใจย่�นประมูลื่ในหลื่ายเกาะ แม้จะมีการ
ลื่ด็ราคาสัิมปทานลื่งมาไม่นอ้ยแลื่ว้กต็าม11 อย่างไรกต็าม 
ธิุรกิจรังนกอีแอ่นบ้านในปัจจุบันยังไม่สิามารถึด็ำเนิน
การได็้อย่างถึูกกฎหมาย เน่�องจากขัาด็ความพร้อมขัอง
กฎหมายแลื่ะกฎระเบียบที�เกี�ยวขัอ้ง เพราะแมจ้ะได็ม้กีาร
จดั็ทำกฎหมายวา่ด็ว้ยการสิงวนแลื่ะคุ้มครองสิตัวป์า่ฉบบั
ปี พ.ศ. 2562 ที�กำหนด็ความในมาตรา 14 ซึ่ึ�งได็้รับรอง
ให้ผู้ที�ได็้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที� สิามารถึ
เก็บหร่อมีไว้ในครอบครองซึึ่�งรังขัองสัิตวป์า่คุ้มครองอย่าง
รังนกอีแอ่นแลื่้ว แต่ปัจจุบันยังคงขัาด็การออกกฎหมาย
ลื่ำด็ับรองว่าด็้วยการขัออนุญาตแลื่ะการออกใบอนุญาต
ด็งักล่ื่าว เพ่�อกำหนด็คุณสิมบัตแิลื่ะลัื่กษณะต้องหา้มขัอง
ผู้ขัอรบัใบอนญุาต รวมถึงึหลื่กัเกณฑ์์ วธิิกีาร แลื่ะเง่�อนไขั
การขัอรบัใบอนุญาตแลื่ะการออกใบอนญุาตนั�น เน่�องจาก
ในที�ประชิุมขัองคณะกรรมการสิงวนแลื่ะคุ้มครองสิัตว์ป่า 
ครั�งที� 3/2564 เม่�อวันที� 18 ตุลื่าคม พ.ศ. 2564 เห็นว่า
ประเด็็นนี�จะกระทบกบัสิทิธิปิระชิาชินแลื่ะมผีูมี้สิว่นได็เ้สิยี
หลื่ายฝ่า่ย ทั�งยงัมกีฎหมายอ่�นที�เกี�ยวขัอ้งกบัหลื่ายหนว่ย
งาน จงึเสินอให้ผลัื่กด็นัเป็นพระราชิบัญญัตฉิบบัใหม่แลื่ะ
ยังชิะลื่อการออกกฎหมายลื่ำด็ับรองด็ังกลื่่าวไว้ก่อน12

ทั�งนี�  กฎหมายอ่�นที� เกี�ยวข้ัองอย่างน้อย 3 
ฉบับ ค่อ (1) พระราชิบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
(2) พระราชิบัญญัติการผังเม่อง พ.ศ. 2562 เน่�องจากยัง
ไมม่กีฎหมายรองรบัการสิรา้งอาคารสิำหรบัทำรงันกบา้น 
ทำให้อาจมีการหลื่บเลีื่�ยงเป็นการสิร้างอาคารสิำหรับเลีื่�ยง
สิัตว์ ซึึ่�งอาจขััด็กับกฎหมายผังเม่องที�ห้ามเลีื่�ยงสัิตว์ใน
เขัตชิุมชิน แลื่ะ (3) พระราชิบัญญัติการสิาธิารณสิุขั พ.ศ. 
2535 ซึึ่�งอาคารรังนกจะมีการเปิด็เสีิยงนกไว้ตลื่อด็เวลื่า 
จงึอาจสิรา้งปัญหากลิื่�น เสิยีง แลื่ะพาหะนำโรคที�เปน็เหตุ

11  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพื่บักชื่่อง 7, “เปิดีปมสัมปทานรังนก จั.ชืุ่มพื่ร ไร้
ผ้้ประม้ลั่ ส้ญรายไดี้ชืุ่มชื่น เสียโอกาสพื่ัฒนาท้องถิ�น,” 22 มิถุนายน 2565, 
https://youtu.be/1zLVWsQ8jkU.

12  วิราวิุธ ศิลั่ปอาชื่า, สภาผ้้แทนราษ์ฎร, “คำาตั้อบักระท้้ถามแยกเฉพื่าะ
ที� 361/ร.,” ราชื่กิจัจัานุเบักษ์า เลั่่ม 139 ตั้อนพื่ิเศษ์ 146 ง, 23 มิถุนายน 
2565, https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/
E/146/T_0041.PDF.

รำคาญกระทบต่อชิุมชินได็้อีกด็้วย 
ด็ว้ยข้ัอจำกัด็ทางด้็านกฎหมาย ทำใหผู้ป้ระกอบ

ธิุรกิจรังนกอีแอ่นบ้านในปัจจุบันยังคงเสิียโอกาสิหลื่าย
ประการ โด็ยเฉพาะโอกาสิในการส่ิงออก ทั�งยังจะสิร้าง
ความเสีิ�ยงให้เกิด็การค้าในตลื่าด็ใต้ด็ินขัึ�นได็้ ผู้บริโภค
จึงต้องแบกรับความเสิี�ยงในการบริโภคผลื่ิตภัณฑ์์รังนก 
เน่�องจากรัฐยังไม่สิามารถึเข้ัาไปควบคุมมาตรฐานรังนก
บา้นได็ ้รวมไปถึึงชิมุชินเองกไ็ด็ร้บัความเด่็อด็ร้อน เพราะ
ขัาด็มาตรการกำกับด็ูแลื่สิถึานที�ที�ประกอบการให้เหมาะ
สิม ในขัณะเด็ยีวกนัรฐักเ็สิยีประโยชินจ์ากการไมส่ิามารถึ
เก็บภาษีจากรังนกอีแอ่นบ้านได็้เชิ่นกัน

(2) ธุุรักิจัโรังแรัมรั้ปแบีบีให้ม�
ในปัจจุบัน ธิุรกิจโรงแรมได้็ถึูกวิวัฒนาการจน

ทำให้เกิด็โรงแรมรูปแบบใหม่ขัึ�นเป็นจำนวนมาก อาทิ
เชิ่น แพ เต็นท์ บับเบิ�ลื่ โรงแรมแคปซูึ่ลื่ อย่างไรก็ตาม 
การกำหนด็ประเภทขัองโรงแรมด็ว้ยกฎหมายเดิ็มภายใต้
กฎกระทรวงกำหนด็ประเภทแลื่ะหลัื่กเกณฑ์์การประกอบ
ธิุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที�ออกภายใต้พระราชิบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 นั�น กำหนด็ประเภทโรงแรมไว้เพียง 
4 ประเภท ซึ่ึ�งไม่ครอบคลืุ่มการประกอบธิุรกิจโรมแรมใน
รปูแบบใหม ่ทำใหป้จัจุบนัมโีรงแรมขันาด็เลื่ก็แลื่ะโรงแรม
รูปแบบใหม่ที�ยังคงไม่มีใบอนุญาตแลื่ะไม่อาจเขั้าสิู่ระบบ
ได็จ้ำนวนไมต่�ำกวา่ 40,000 แหง่ทั�วประเทศ13 แลื่ะทำใหผู้้
ประกอบธิรุกจิโรงแรมจำนวนไมน่อ้ยกลื่ายเปน็ผูป้ระกอบ
ธิุรกิจผิด็กฎหมาย แม้ว่าแท้จริงแลื่้วจะมีความสิุจริตใจใน
การเขั้าสิู่ระบบ นอกจากนี� ภายใต้กฎหมายโรงแรมใน
ปัจจุบันยังไม่มีขั้อกำหนด็ที�ครอบคลุื่มถึึงการรองรับการ
ประกอบธุิรกิจโรงแรมในรูปแบบ Sharing Economy เช่ิน 
กรณีธิุรกิจ Airbnb จึงทำให้การประกอบธิุรกิจโรงแรมรูป
แบบเหล่ื่านี�ยังขัาด็การดู็แลื่จากภาครัฐ แลื่ะผู้บริโภคก็
ยังคงต้องแบกรับความเสิี�ยงในการใชิ้บริการด็้วยเชิ่นกัน

13  ประชื่าชื่าตั้ิธุรกิจั, “โรงแรมเถื�อน ขอรัฐคุ้มครอง หวิั�นถ้กย่ดีทรัพื่ย์แสน
ลั่้าน,” 16 กรกฎาคม 2565, https://www.prachachat.net/local-
economy/news-981877



13ฉบับที่ 194 พฤศจิกายน 2565

(3) ยานยนต์ขับีเคล้�อนอัตโนมัติ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงขัาด็กฎหมาย

ที�นำมาใชิ้รองรับเทคโนโลื่ยีใหม่ๆ อย่างเช่ินกรณี 
Autonomous vehicles หรอ่ยานยนตข์ับัเคล่ื่�อนอตัโนมตัิ 
ซึ่ึ�งเป็นเทคโนโลื่ยีที�มีความสิำคัญแลื่ะได็้รับความสินใจ
จากทั�วโลื่ก เน่�องจากเทคโนโลื่ยีนี�จะสิามารถึชิ่วยลื่ด็
ปัญหาสิิ�งแวด็ลื่้อม แลื่ะปัญหาอุบัติเหตุทางถึนนที�เกิด็
จากความบกพร่องขัองมนุษย์ โด็ยปัจจุบันประเทศอ่�นๆ 
ได็ม้กีารออกกฎหมายเพ่�อรองรบัเทคโนโลื่ยขีัองยานยนต์
ประเภทนี�เป็นที�เรียบร้อยแลื่้ว ทั�งยังจัด็ให้มีการทด็สิอบ 
รบัรอง แลื่ะออกมาตรฐานตา่งๆ ตวัอยา่งเชิน่ สิาธิารณรฐั
สิิงคโปร์ที�ให้อำนาจแก่ Land Transport Authority หร่อ 
LTA ใหส้ิามารถึใชิ ้Regulatory Sandbox กบัการทด็ลื่อง
ใชิ้ Autonomous vehicles บนถึนนสิาธิารณะ ทำให้ LTA 
สิามารถึกำหนด็เง่�อนไขัเร่�องพ่�นที�แลื่ะเสิ้นทางสิำหรับ
ทด็สิอบ โด็ยยกเว้นการบังคับใชิ้กฎหมายจราจรทางบก
บางสิ่วนเป็นการเฉพาะได็้14  สิ่วนขัองประเทศญี�ปุ่น ได็้
มีการแก้ไขัเพิ�มเติมกฎหมายเกี�ยวกับการขันส่ิงทางบก
จำนวน 2 ฉบับในปี พ.ศ. 2562 ได็้แก่ Road Transport 
Vehicle Law แลื่ะ Road Traffic Act เพ่�อให้ครอบคลืุ่ม
การกำกับดู็แลื่แลื่ะรองรับการขัับขัี�ยานยนต์ประเภทขัับ
เคลื่่�อนอัตโนมัติบนถึนนสิาธิารณะได็้15

(4) การัปรัะกอบีการัวิุสาห้กิจัขนาดกลางและ
ขนาดย�อม (กลุ�ม SME)

สิ่วนหนึ�งขัองปัญหาด้็านกฎหมายที�กลุื่่มผู้
ประกอบการวิสิาหกิจขันาด็กลื่างแลื่ะขันาด็ย่อม (Small 

14  Baker McKenzie, “Global Driverless Vehicle Survey 2018,” Mar 
2018, https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/
publications/03/2018/global-driverless-vehicle-survey2018-/
mm_global_driverlessvehiclesurvey2018_mar2018.pdf.

15  Akira Matsuda, Ryohei Kudo, and Taiki Matsuda (Iwata Good), 
“AI, Machine Learning & Big Data Laws and Regulations 2022 | 
Japan,” Global Legal Insights, https://www.globallegalinsights.
com/practice-areas/ai-machine-learning-and-big-data-laws-
and-regulations/japan#chaptercontent2.

and Medium Enterprises) รวมถึึงกลืุ่่มวิสิาหกิจเริ�ม
ต้น (กลุ่ื่ม Startup) บางส่ิวนกำลัื่งประสิบอยู่ในปัจจุบัน 
ได็้แก่ ประเด็็นการระด็มทุนสิาธิารณะ เน่�องจากก่อนปี 
พ.ศ. 2521 ภายใต้ประมวลื่กฎหมายแพ่งแลื่ะพาณิชิย์
ในสิ่วนขัองบริษัทจำกัด็ มาตรา 1102 ได้็เปิด็ให้บริษัท
จำกัด็สิามารถึระด็มทุนสิาธิารณะได็้ แต่ภายหลื่ังจากนั�น 
เม่�อกฎหมายวา่ด็ว้ยบรษิทัมหาชินจำกดั็ถึกูตราออกมาใน 
พ.ศ. 2521 ทำให้มีการแก้ไขัเพิ�มเติมประมวลื่กฎหมาย
แพ่งแลื่ะพาณิชิย์ เพ่�อห้ามไม่ให้บริษัทจำกัด็ระด็มทุน
จากสิาธิารณะได้็อีกต่อไป โด็ยให้เหตุผลื่ว่าเพ่�อป้องกัน
ไม่ให้ประชิาชินถูึกหลื่อกลื่วง16 กระทั�งจนถึึงปัจจุบันที�มี
การเกิด็ขึั�นขัองกลืุ่่มธิุรกิจ Startups-SME จำนวนมาก 
ซึ่ึ�งในปัจจุบันมีมากกว่า 3 ลื่้านราย กลื่ับพบว่าขั้อห้าม
ตามกฎหมายดั็งกล่ื่าวนี�สิร้างปัญหาในการด็ำเนินธิุรกิจ
ขัองกลุ่ื่ม Startups-SME เป็นอย่างมาก เน่�องจากกลืุ่่ม
ธิุรกิจเหลื่า่นี�มคีวามจำเปน็อยา่งยิ�งที�ต้องหาเงินทนุมาใชิ้
ในการด็ำเนนิกจิการ แลื่ะตลื่าด็ทนุกถ่็ึอเปน็แหลื่ง่เงนิทนุ
ที�สิำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสิำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลัื่กทรัพย์แลื่ะตลื่าด็หลัื่กทรัพย์ (ก.ลื่.ต.) ได้็ใชิ้
ชิอ่งทางในกฎหมายหลื่กัทรพัย์ด็ำเนินการชิว่ยเหล่ื่อกลุ่ื่ม
ธิุรกิจเหลื่่านี�บ้างแลื่้ว โด็ยใชิ้กลื่ไก SME-PP หร่อ SME 
Private Placement ที�ทำให้กลืุ่่ม SME สิามารถึออกหุ้น
กู้หร่อหุ้นกู้แปลื่งสิภาพเพ่�อเสินอขัายให้แก่บุคคลื่หร่อผู้
ลื่งทุนในวงจำกัด็ รวมถึึงการเปิด็โอกาสิให้สิามารถึขัาย 
ESOP หร่อ Employee Stock Option Program ให้กับ
กรรมการแลื่ะพนกังานบรษิทั เพ่�อใชิเ้ปน็เคร่�องม่อในการ
จูงใจบุคลื่ากรที�มีศักยภาพให้อยู่ร่วมงานกับกิจการได็้

นอกจากนี� ก.ลื่.ต. ยังออกกลื่ไก SME-PO 
หร่อ SME Public Offerings ซึึ่�งเป็นหลัื่กเกณฑ์์ที�ออก
มาเพ่�อรองรับการระด็มทุนขัอง SME จากผู้ลื่งทุน
เป็นวงกว้างแลื่ะนำหุ้นเข้ัาซึ่่�อขัายในตลื่าด็รองหร่อ  
LiVE Exchange อย่างไรก็ตาม กลื่ไก SME-PO นี�จำกัด็ 

16  พื่ระราชื่บััญญัตั้ิแก้ไขเพื่ิ�มเตั้ิมประมวิลั่กฎหมายแพื่่งแลั่ะพื่าณ์ิชื่ย์ (ฉบัับั
ที� 9) พื่.ศ. 2521, หมายเหตัุ้ท้ายพื่ระราชื่บััญญัตั้ิ
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SME ที�จะเข้ัาสิู่ระบบไว้ โด็ยกำหนด็ให้ต้องเป็น SME 
ขันาด็กลื่างขัึ�นไปที�มีผู้ถึ่อหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คนแลื่ะเป็น
บริษัทมหาชินจำกัด็เท่านั�น17 จึงทำให้กลุ่ื่ม Startups-
SME ที�เป็นบริษัทจำกัด็จำนวนไม่น้อยไม่สิามารถึเข้ัาสิู่
ระบบด็้วยกลื่ไกเชิ่นนี�ได็้ แลื่ะยังไม่สิามารถึระด็มทุนจาก
สิาธิารณะได็้ในปัจจุบัน ด็ังนั�น การกำหนด็ขั้อห้ามใน
กฎหมายแพ่งแลื่ะพาณิชิย์เร่�องการระด็มทุนสิาธิารณะ
บริษัทจำกัด็นี�จึงเป็นปัญหาที�ยังคงไม่ได็้รับการแก้ไขั
ให้เสิร็จสิิ�น แลื่ะอาจเป็นการดี็กว่าหร่อไม่ หากสิามารถึ
ปลื่ด็ลื่็อกขั้อห้ามทางกฎหมายเหลื่่านี� แลื่ะสิร้างกลื่ไกที�
มีประสิิทธิิภาพเพียงพอ เพ่�อมารองรับการขัยายตัวขัอง
กลืุ่่มธุิรกิจ Startups-SME ซึึ่�งจะทำให้เกิด็ประโยชิน์ต่อ
ระบบเศรษฐกจิแลื่ะตลื่าด็แรงงานในประเทศได็ม้ากยิ�งขัึ�น

แนวทางการแก�ไขีปัญหากฎหมายส้งวัยที่เป็นปัญหา
สิำหรับแนวทางการแก้ไขัปัญหากฎหมายที�ไม่

สิอด็คลื่้องกับสิถึานการณ์ปัจจุบัน ได็้แก่ การประเมิน
ผลื่สัิมฤทธิิ�ขัองกฎหมาย (Regulatory Guillotine) ซึึ่�ง
เป็นกระบวนการทบทวนกฎหมายที�บังคับใชิ้อยู่ เพ่�อนำ
ไปสิู่การยกเลิื่กหร่อแก้ไขัปรับปรุงกฎหมายที�หมด็ความ
จำเป็นหร่อไม่สิอด็คลื่้องต่อการปฏิิบัติ โด็ยภายหลื่ังจาก
การทบทวนอาจนำไปสิู่ขั้อเสินอได็้ทั�งหมด็ 5 ประการ 
(5Cs) ได็้แก่18

. 1 การตัด็ทิ�งหร่อยกเลิื่กกฎหมายที�หมด็ความ
จำเป็น (Cut)

. 2 การแก้ไขัปรับปรุง หร่อเปลีื่�ยนแปลื่ง
กฎหมายให้ด็ีขัึ�น (Changes)

17  สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัหลัั่กทรัพื่ย์แลั่ะตั้ลั่าดีหลั่ักทรัพื่ย์, 
“SME-PO การระดีมทุนทางเลืั่อกใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจัให้ SME ไทย 
เตั้ิบัโตั้ไดี้อย่างก้าวิกระโดีดี,” https://www.sec.or.th/TH/Template3/
Articles/2564/130964.pdf

18  ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ Regulatory Guillotine ปฏิิร้ปกฎหมาย 
เพิื่�มขดีีควิามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ,” https://www.bot.or.th/
Thai/BOTMagazine/Pages/256204Knowledge03.aspx

. 3 การนำกฎระเบียบหลื่ายขัั�นตอนมารวมกัน 
(Combine)

. 4 การบังคับใช้ิต่อไป สิำหรับกฎหมายใด็ที�ยัง
มีประสิิทธิิภาพ (Continue)

. 5 การสิร้างกฎหมายขัึ�นใหม่ เ พ่�อรองรับ
เทคโนโลื่ยี (Create)

ทั�งนี� จากการศึกษาทบทวนกรณีศึกษาในต่าง
ประเทศที�ได้็นำการประเมินผลื่สัิมฤทธิิ�ขัองกฎหมาย 
มาบังคับใชิ้จนประสิบความสิำเร็จ พบว่า สิาธิารณรัฐ
เกาหลื่ีใต้มีการประเมินผลื่สิัมฤทธิิ�ขัองกฎหมายจำนวน
ทั�งสิิ�น 11,125 ฉบับภายในระยะเวลื่าเพียง 11 เด่็อน 
โด็ยมีจำนวนกฎหมายที�ต้องยกเลื่ิกถึึงร้อยลื่ะ 48.80 ซึ่ึ�ง
สิามารถึสิรา้งงานเพิ�มเตมิได็เ้ปน็จำนวน 1,066,200 งาน 
แลื่ะทำให้ประเทศเตบิโตขัึ�นถึงึร้อยลื่ะ 4.4 ขัองผลิื่ตภัณฑ์์
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)19 เชิ่น
เด็ียวกับในสิาธิารณรัฐสิังคมนิยมเวียด็นามซึึ่�งได็้ยกเลื่ิก
กฎหมายร้อยลื่ะ 8.80 จากกฎหมายที�ได็้ประเมินผลื่
สิัมฤทธิิ�จำนวนทั�งสิิ�น 5,500 ฉบับ ภายในระยะเวลื่า 2 ปี 
ซึ่ึ�งสิามารถึชิ่วยลื่ด็ต้นทุนในการประกอบธิุรกิจได็้ถึึง 1.4 
พันลื่้านด็อลื่ลื่่าร์สิหรัฐ20

สิำหรับแนวทางขัองประเทศไทยนั�น ภาครัฐได็้
ให้ความสิำคัญกับการด็ำเนินการปฏิิรูปกฎหมายเพิ�ม
มากขัึ�น โด็ยได็้มีการบัญญัติรองรับหลื่ักการประเมินผลื่
สิัมฤทธิิ�ขัองกฎหมายไว้ในมาตรา 77 ภายใต้รัฐธิรรมนูญ 

19  “The Regulatory Reform System and Policy Coordination in 
Korea: A Guillotine Rule of Regulatory Clearance for Economic 
Crisis Management.” K-developedia. Sejong: KDI School of Public 
Policy and Management, 2014. https://www.kdevelopedia.org/
Resources/view/04201507290139166.do.

20  Vo Tri Thanh, Cuong Van Nguyen. “Regulatory Coherence: 
The Case of Viet Nam.” 2016, The Development of Regulatory 
Management Systems in East Asia: Country Studies ERIA 
Research Project Report, Jakarta: ERIA.
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แห่งราชิอาณาจักรไทย พ.ศ. 256021 อีกทั�งมีการ
จัด็ทำแผนการปฏิิรูปประเทศด็้านกฎหมายในระยะ 

21  มาตั้รา 77 รัฐธรรมน้ญแห่งราชื่อาณ์าจัักรไทย พื่.ศ. 2560 วิางหลั่ักให้
รัฐพ่ื่งจััดีให้มีกฎหมายเพื่ียงเท่าที�จัำาเป็น แลั่ะยกเลั่ิกหรือปรับัปรุงกฎหมาย
ที�หมดีควิามจัำาเป็นหรือไม่สอดีคลั่้องกับัสภาพื่การณ์์ หรือที�เป็นอุปสรรค
ตั้่อการดีำารงชื่ีวิิตั้หรือการประกอบัอาชีื่พื่โดียไม่ชื่ักชื่้าเพื่ื�อไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชื่าชื่น แลั่ะดีำาเนินการให้ประชื่าชื่นเข้าถง่ตัั้วิบัทกฎหมายต่ั้างๆ ได้ีโดียสะดีวิก
แลั่ะสามารถเข้าใจักฎหมายไดี้ง่ายเพื่ื�อปฏิิบััติั้ตั้ามกฎหมายไดี้อย่างถ้กตั้้อง 
โดียก่อนการตั้รากฎหมายทุกฉบัับั รัฐพื่่งจััดีให้มีการรับัฟังควิามคิดีเห็นของ
ผ้้เกี�ยวิข้องวิิเคราะห์ผลั่กระทบัที�อาจัเกิดีข่�นจัากกฎหมายอย่างรอบัดี้านแลั่ะ
เป็นระบับั รวิมทั�งเปิดีเผยผลั่การรับัฟังควิามคิดีเห็นแลั่ะการวิิเคราะห์นั�นตั้่อ
ประชื่าชื่น แลั่ะนำามาประกอบัการพื่จิัารณ์าในกระบัวินการตั้รากฎหมายทุกขั�น
ตั้อน เมื�อกฎหมายมีผลั่ใช้ื่บังัคับัแล้ั่วิ รฐัพื่ง่จัดัีให้มีการประเมินผลั่สมัฤทธ์ิของ
กฎหมายทุกรอบัระยะเวิลั่าที�กำาหนดีโดียรับัฟังควิามคิดีเห็นของผ้้เกี�ยวิข้อง
ประกอบัด้ีวิยเพืื่�อพัื่ฒนากฎหมายทุกฉบัับัให้สอดีคล้ั่องแลั่ะเหมาะสมกบัับัรบิัท
ตั้่างๆ ที�เปลั่ี�ยนแปลั่งไป อีกทั�งรัฐพื่่งใชื่้ระบับัอนุญาตั้แลั่ะระบับัคณ์ะกรรมการ
ในกฎหมายเฉพื่าะกรณ์ีที�จัำาเป็นพื่่งกำาหนดีหลั่ักเกณ์ฑ์การใชื่้ดีุลั่พื่ินิจัของเจั้า
หน้าที�ของรัฐแลั่ะระยะเวิลั่าในการดีำาเนินการตั้ามขั�นตั้อนตั้่างๆ ที�บััญญัติั้ไวิ้
ในกฎหมายให้ชื่ัดีเจัน แลั่ะพื่่งกำาหนดีโทษ์อาญาเฉพื่าะควิามผิดีร้ายแรง

เรง่ด็ว่น22 ซึ่ึ�งตอ่มาสิำนกังานขับัเคล่ื่�อนการปฏิิรปูประเทศ 
ยุทธิศาสิตร์ชิาติ แลื่ะการสิร้างความสิามัคคีปรองด็อง 
(สิำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับสิถึาบันวิจัยเพ่�อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research 
Institute: TDRI) ได้็จดั็ทำโครงการศึกษาการปรับปรงุหรอ่
ยกเลื่กิกฎหมายที�เปน็อปุสิรรคตอ่การประกอบอาชิพีแลื่ะ
การด็ำเนินธิุรกิจขัองประชิาชิน โด็ยได็้ทบทวนกฎหมาย
ทั�งสิิ�น 1,094 กระบวนงาน23

22  คณ์ะกรรมการปฏิิร้ปประเทศด้ีานกฎหมาย, “แผนการปฏิิร้ปประเทศ
ดีา้นกฎหมาย (ฉบัับัปรับัปรงุ),” http://n scr.nesdc.go.th/wp-content/
uploads/2021/07/แยกดี้าน-03-กฎหมาย.pdf

23  สถาบัันวิจิัยัเพื่่�อการพื่ฒันาประเทศไทย, 2562, “โครงการศก่ษ์าวิเิคราะห์
ทบัทวินกฎหมาย กฎ ระเบัยีบั ขอ้บัังคบััแลั่ะกระบัวินงานที�เกี�ยวิกบััการอนญุาตั้ 
เพื่่�อลั่ดีขั�นตั้อนการดีำาเนินการแลั่ะการอนุญาตั้ที�ไม่จัำาเป็นหร่อเป็นอุปสรรค
ตั้่อการประกอบัอาชื่ีพื่แลั่ะการดีำาเนินธุรกิจัของประชื่าชื่น,” https://tdri.or. 
th/07/2020/regulatory-guillotine/

ร้ปที่ 4: ผู้ลัลััพธิ์การประเมินผู้ลัสัมฤทธิิ�ขีองกฎหมายในติ่างประเทศ

ที�มา: Jacobs, Cordova & Assoc. (2561)
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ทั�งนี� สิำนักงาน ป.ย.ป. มีเป้าหมายที�จะด็ำเนิน
การเพ่�อบรรลุื่ตามผลื่การศกึษาอย่างต�ำร้อยลื่ะ 80 ภายใน 
พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม จากขั้อมูลื่ลื่่าสิุด็พบว่าได็้มีการ
ด็ำเนินการแลื่้วเสิร็จไปทั�งสิิ�น 938 กระบวนงาน กระนั�น
ยังคงมีขั้อกังขัาบางประการว่าในจำนวนกระบวนงานที�
ได็้ทำการทบทวนไปนั�น หน่วยงานที�รับไปด็ำเนินการ
ได็้มีการนำไปปรับปรุงตามผลื่การศึกษาหร่อไม่แลื่ะมาก
น้อยเพียงใด็ ยิ�งไปกว่านั�น หลื่ังจากสิิ�นสุิด็โครงการดั็ง
กลื่่าว กลื่ับไม่ปรากฏิว่ามีการศึกษาด็้านแผนการปฏิิรูป
กฎหมายเพิ�มเติมแต่อย่างใด็ นอกจากนี� สิำนักงาน 
ป.ย.ป. ยังคงประสิบปัญหาความไม่แน่นอนในความต่อ
เน่�องขัององค์กร แลื่ะมีบคุลื่ากรค่อนขัา้งนอ้ย โด็ยมีอตัรา
กำลื่ังคนเพียง 27 คนจากกรอบที�สิามารถึมีอัตรากำลัื่ง
ได็้ถึึง 55 คน24 จึงอาจเห็นได็้ว่า แม้แนวคิด็ในเร่�องการ
ปฏิิรูปกฎหมายจะได้็รับความสินใจเพิ�มมากขัึ�น แต่การ
ด็ำเนนิการขัองประเทศไทยก็ยงัคงไม่ประสิบความสิำเร็จ
เทา่ที�ควร สิาเหตเุน่�องมาจากหลื่ายปจัจยัสิำคญั อนัได็แ้ก่ 
ประเทศไทยยังคงขัาด็มุมมองทางการเม่อง (Political 
view) อีกทั�งในหลื่ายหน่วยงานยังคงไม่เห็นความสิำคัญ
ขัองการด็ำเนนิการปฏิิรปูกฎหมาย รวมไปถึงึบคุลื่ากรที�มี
อยู่ ณ ปจัจบัุนอาจไมเ่พยีงพอตอ่การด็ำเนนิงานด็า้นการ
ประเมินผลื่สิัมฤทธิิ�ขัองกฎหมาย

ยุทธิศาสติร์ช้าติิ 20 ปี
ยุทธิศาสิตร์ชิาติ 20 ปีมีเป้าหมายสิำคัญเพ่�อ

กำหนด็ทิศทางขัองการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม ลื่ักษณะขัองการวางแผนงานฉบับด็ังกล่ื่าวกลัื่บ
ไม่สิอด็คลื่้องกับความเป็นจริงในทางปฏิิบัติ เน่�องจาก
ในระหว่างระยะเวลื่า 20 ปีนั�น อาจเกิด็เหตุการณ์ที�ไม่
อาจคาด็หมายได้็ซึ่ึ�งสิามารถึส่ิงผลื่ต่อทิศทางการพัฒนา
ขัองโลื่ก เช่ิน การแพร่ระบาด็ขัองเชิ่�อไวรัสิสิายพันธิุ์
ใหม่ หร่อการเกิด็สิงครามระหว่างประเทศ ด็ังนั�น การ
กำหนด็แผนงานเป็นระยะเวลื่าถึึง 20 ปีจึงเปรียบเสิม่อน

24  สำานักงาน ป.ย.ป., “รายงานผลั่การบัริหารแลั่ะพื่ัฒนาทรัพื่ยากรบัุคคลั่
ประจัำาปี”, https://sto.go.th/th/node/604.

กับการพยายามรั�งให้ประเทศอยู่บนโลื่กที�หยุด็นิ�ง ซึ่ึ�งไม่
สิอด็คล้ื่องกับสิภาพความเป็นจริงที�โลื่กมกีารเปลีื่�ยนแปลื่ง
แลื่ะมีความไม่แน่นอนอยู่ตลื่อด็เวลื่า

ยิ�งไปกว่านั�น เน่�องจากลื่ักษณะขัองยุทธิศาสิตร์
ชิาติเป็นแผนที�มีขันาด็ใหญ่ที�สิุด็ ทำให้แผนระด็ับรอง
ที�ถึูกสิร้างขัึ�นภายหลัื่งจำเป็นต้องสิอด็คล้ื่องกับแผน
ยุทธิศาสิตร์ชิาติ ด็ังนั�น หากรัฐบาลื่ชิุด็ใหม่ในอนาคต
ต้องการแถึลื่งนโยบาย หร่อจัด็ทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ก็จำเป็นต้องจัด็ทำให้สิอด็คลื่้องกับยุทธิศาสิตร์
ชิาติด็้วยเชิ่นกัน จึงอาจด็ูราวกับว่านโยบายที�มาจาก
รัฐบาลื่ซึ่ึ�งประชิาชินเป็นผู้ เลื่่อกนั�นสิำคัญน้อยกว่า
ยุทธิศาสิตร์ชิาติ แลื่ะอาจไม่สิะท้อนถึึงหลื่ักการทาง
ประชิาธิิปไตยด็้วยเชิ่นกัน

หากพิจารณาถึึงความหลื่ากหลื่ายขัองกลุ่ื่มคนใน
แต่ลื่ะช่ิวงอายุที�เกี�ยวขั้องกับการจัด็ทำยุทธิศาสิตร์ฉบับ
นี�จะพบว่า คณะกรรมการผู้จัด็ทำยุทธิศาสิตร์ฉบับด็ัง
กลื่่าวมีสิัด็สิ่วนขัองกลืุ่่มคนอายุมากที�ค่อนขั้างสิูง25  โด็ย
ผู้มีอายุน้อยที�สิุด็ ค่อ 52 ปี แลื่ะอายุมากที�สิุด็ ค่อ 84 ปี
ทำให้ค่าเฉลื่ี�ยอายุขัองผู้จัด็ทำยุทธิศาสิตร์ฉบับนี�อยู่ที� 
66.9 ปี26  ในขัณะที�อายุเฉลีื่�ยขัองคนไทยอยู่เพียง 38 
ปี จึงสิะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบขัองคณะกรรมการผู้
จัด็ทำยุทธิศาสิตร์ฉบับนี�ยังขัาด็ความหลื่ากหลื่าย แม้จะ
ประกอบไปด็้วยคณะกรรมการที�เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแลื่ะมี
ประสิบการณ ์แตก่ลื่บัไมเ่ปดิ็โอกาสิใหก้ลุ่ื่มคนที�อยู่ในชิว่ง
อายซุึ่ึ�งถึกูยทุธิศาสิตรฉ์บบันี�บงัคบัใชิเ้ขัา้มามสีิว่นรว่มใน
การกำหนด็ทิศทางอนาคตขัองตนเอง แม้ว่ายุทธิศาสิตร์
ชิาติจะมีจุด็มุ่งหมายต่อการกำหนด็ทิศทางขัองประเทศ
ในอนาคตขั้างหน้าถึึงอีก 20 ปีก็ตาม

25  อ้างอิงจัากประกาศคณ์ะกรรมการยุทธศาสตั้ร์ชื่าตั้ิ เร่�อง แตั้่งตั้ั�งคณ์ะ
กรรมการจััดีทำายุทธศาสตั้ร์ชื่าตั้ิดี้านตั้่างๆ

26  รวิบัรวิมแลั่ะวิเิคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิจัิัย ซ่�งคำานวินจัากอาศัยฐานคดิีอายุ ณ์ 
วินัที� 31 ธ.ค. 65 ของจัำานวินคณ์ะกรรมการฯ ที�คณ์ะผ้้วิจิัยัมีขอ้ม้ลั่ปีเกดิี/อายุ 
ดี้านการสร้างโอกาสฯ 9 คน (จัาก 12 คน) แลั่ะดี้านการปรับัสมดีุลั่ฯ 13 คน 
(จัาก 15 คน)
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ร้ปที่ 5: สถิิติิอายุขีองคณะกรรมการจัดทำายุทธิศาสติร์ช้าติิ 20 ปี

หมายเหตัุ้: (1) อายุ ณ์ วิันที� 31 ธ.ค. 65 (2) จัำานวินคณ์ะกรรมการฯ ที�คณ์ะผ้้วิิจััยมีข้อม้ลั่ปีเกิดี/อายุ ดี้านการสร้างโอกาสฯ 9 คน (จัาก 12 คน) 
แลั่ะดี้านการปรับัสมดีุลั่ฯ 13 คน (จัาก 15 คน)
ที�มา: ประกาศคณ์ะกรรมการยุทธศาสตั้ร์ชื่าตั้ิ เร่�อง แตั้่งตั้ั�งคณ์ะกรรมการจััดีทำายุทธศาสตั้ร์ชื่าตั้ิดี้านตั้่างๆ รวิบัรวิมแลั่ะวิิเคราะห์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย

(ขัอ้มูลื่ในปี พ.ศ. 2565)

จากที�ได็้กล่ื่าวมาขั้างต้นจึงนำมาสู่ิแนวทางการ
แก้ไขัที�สิำคัญสิำหรับประเทศไทย ได็้แก่ การให้ความ
สิำคัญกับการทบทวนแลื่ะปรับปรุงกฎหมายที�มากยิ�งขัึ�น 
โด็ยสิำนักงาน ป.ย.ป. ควรมีความต่อเน่�องในการด็ำเนิน
งานแลื่ะจัด็ให้มีบุคลื่ากรที�เพียงพอ รวมไปถึึงจัด็หาผู้
เชิี�ยวชิาญที�จำเปน็เพ่�อด็ำเนนิงานในด็า้นการประเมนิผลื่
สิัมฤทธิิ�ขัองกฎหมาย แลื่ะควรมีการวิจัยอย่างต่อเน่�อง
เกี�ยวกับการทบทวนกฎหมายในประเด็็นขัองแนวทาง
การลื่ด็ต้นทุนแลื่ะลื่ด็อุปสิรรคในการประกอบธิุรกิจขัอง
ประชิาชิน อกีทั�งควรมกีฎหมายรองรบัเทคโนโลื่ยใีหมเ่พ่�อ
ให้สิามารถึนำไปใชิ้ได็้จริง โด็ยอาจใชิ้กลื่ไก Regulatory 
Sandbox เพ่�อทด็สิอบการทำงานขัองเทคโนโลื่ยีในพ่�นที�
ที�กำหนด็ แลื่ะเพ่�อทด็สิอบการปฏิิบัติในตลื่าด็จริง ซึ่ึ�งจะ
ไม่สิ่งผลื่กระทบหร่อสิร้างความเสิียหายให้กับระบบใน
สิ่วนอ่�นๆ

นอกจากนี� ควรเพิ�มความหลื่ากหลื่ายขัองช่ิวงวยั
ในการขัับเคลื่่�อนประเทศ แลื่ะลื่ด็อายุขัั�นต�ำขัองผู้ด็ำรง
ตำแหน่งต่างๆ ลื่ง ทั�งฝ่่ายการเม่อง ฝ่่ายบริหาร แลื่ะ
องค์กรอิสิระ รวมไปถึึงขัจัด็กลื่ไกที�ไม่สิะท้อนเสีิยงขัอง
ประชิาชิน เชิ่น ระบบการแต่งตั�ง อีกทั�งควรเปิด็พ่�นที�ให้
แกก่ลุ่ื่มคนในหลื่ากหลื่ายชิว่งวยัแลื่ะหลื่ากหลื่ายภาคสิว่น
ได็้มีสิ่วนร่วมในการออกความเห็น แลื่ะควรมีการแก้ไขั 
ปรับปรุง กฎหมายที�ถึูกบังคับใชิ้มาเป็นเวลื่านานอย่าง
เป็นระบบแลื่ะมีประสิิทธิิภาพมากขัึ�น รวมทั�งทบทวน
การจัด็การแผนต่างๆ ที�อาจยังไม่สิอด็รับกับการพัฒนา
ประเทศได็อ้ยา่งแทจ้รงิ เพ่�อนำไปสิูก่ารสิรา้งประเทศไทย
ที�สิามารถึโลื่ด็แลื่น่แลื่ะปรบัตัวได้็ทนัตามกระแสิโลื่ก รวม
ถึึงมีขัีด็ความสิามารถึในการแขั่งขัันทั�งในตลื่าด็ระด็ับ
อาเซึ่ยีนแลื่ะในระดั็บโลื่ก ตลื่อด็จนโอบรบัการใชิชี้ิวิตขัอง
คนทุกชิ่วงวัย
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