
สรุปประเด็นและขอเสนอแนะในการอภิปราย  

“สองป คปก.กับการปฏิรูปกฎหมาย สรางความเปนธรรม ขจัดความเหล่ือมลํ้า” 

วันพุธท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร 

----------------------------- 

ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ศ.ดร.คณิต ณ นคร) กลาวเปดการสัมมนาโดยสรุปวา  

การปฏิรูปกฎหมายเกิดข้ึนในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และดําเนินการเรื่อยมา

ตลอดทําทาวาจะเปนเรื่องเปนราวในสมัยปฏิรูปการเมืองในชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ แตเม่ือถึงท่ีสุดแลวก็ดําเนินไปได

ไมตลอดรอดฝง  ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้จึงเปนครั้งท่ี ๓ และตองชวยกันผลักดันใหไปถึงตลอดรอด

ฝงใหจนได  

ในการปฏิ รูปกฎหมายหรือแก ไขกฎหมายในอดีตไมคอยได เ กิดจากองคความรู                

แตในพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ไดเนนวา การปฏิรูปกฎหมายจะตองเกิดข้ึน

บนฐานของความรูและการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผู ท่ีตองไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้น

ประกอบดวย และตองสรางการมีสวนรวมจากทุก ๆ ภาคสวน  เพราะฉะนั้น จึงคิดวาการปฏิรูปกฎหมายนาจะ

ประสบผลสําเร็จในบานเรา  

ในชวงสองปท่ีผานมา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดยึดหลักการเหลานี้เสมอมาเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  ดังนั้น ในวันนี้จึงมานําเสนอใหไดรับทราบวาท่ีผานมาคณะกรรมการ ฯ ไดทําภารกิจใดไปบาง

แลว และอยากรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท้ังหลายเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการปฏิรูปกฎหมายใน

สองปท่ีผานมาและในอีกสองปขางหนา 

ภาคเชา: อภิปราย “การปฏิรูปกฎหมาย: การสรางความเปนธรรมและขจัดความเหล่ือมลํ้า” 

ผูอภิปราย: 

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา อภิปรายโดยสรุปวา 

  การปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยนั้น ไมไดเพ่ิงเกิดข้ึนมาในชวงระยะเวลาท่ีผานมานี้      

หากสืบสาวเรื่องราวในทางประวัติศาสตรจะพบวา การปฏิรูปกฎหมายไดเกิดข้ึนมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕     

และมีการจัดตั้งกรมรางกฎหมายข้ึนมาเพ่ือปฏิรูปกฎหมายไทยเขาสูกฎหมายสมัยใหมเพ่ือจัดทําประมวล

กฎหมาย  ในยุคตอมา ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙)      

ซ่ึงมีความพยายามท่ีแตงตั้ งคณะบุคคลข้ึนมาทําหนา ท่ีเฉพาะในดานท่ีเ ก่ียวกับการปฏิรูปกฎหมาย           

ความพยายามนี้มาสําเร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 

๒๕๒๒ ใหตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายข้ึนมามาทําหนาท่ีพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ซ่ึงปจจุบัน

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายยังคงดํารงอยูโดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ เปนประธาน  นอกจากนี้ ในยุคท่ี พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ข้ึนมา ซ่ึงนําไปสูการยกเลิกและแกไขประกาศคณะปฏิวัติ คณะรัฐประหารจํานวนมาก  ในเวลาตอมา ในยุค

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ สมัยท่ีสองไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมาย

ข้ึนมาอีกคณะหนึ่ง โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม เปนประธาน  คณะกรรมการชุดนี้มีการจัดทําแผนพัฒนา



๒ 

 
 
กฎหมายสาขาตาง ๆ และมีการใหความสําคัญกับปญหาความยากจนและความเหลี่อมล้ําทางสังคมดวย 

จนกระท่ังมาถึงคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในวันนี้ ซ่ึงมีอายุเกือบสองปแลว  เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีและ

วิสัยทัศนท่ีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้กําหนดข้ึน ก็เห็นวาเปนวิสัยทัศนท่ีนาใหการสนับสนุน  ดังนั้น 

หากพิจารณาวิสัยทัศนแลวเปนความพยายามสังเคราะหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายฯ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ สิทธิมนุษยชน การขจัดความ

เหลื่อมล้ํา การทางความเปนธรรมและความเสมอภาคทางสังคม  สิ่งเหลานี้คือเปาหมายการดําเนินงานของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ และมีวิธีการดําเนินการโดยเปนอิสระและพัฒนากฎหมายท้ังระบบ        

ซ่ึงก็เปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายจัดตั้ง 

  เม่ือพิจารณาผลงานใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีปรากฏในรายงานประจําป พบวามีผลงานการ

ศึกษาวิจัยอยูจํานวน ๕ เรื่อง ซ่ึงในจํานวน ๕ เรื่องนี้มีงานวิจัยท่ีจะเก่ียวของกับการขจัดความเหลื่อมล้ําและ

สรางความเปนธรรมอยูจํานวน ๒ เรื่อง ก็คือเรื่อง “การกระจายอํานาจในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง” และ

เรื่อง “ประมวลกฎหมายแรงงาน” ซ่ึงนาจะเขาไปอยูในเรื่องการขจัดความเหลื่อมล้ําและการสรางความเปน

ธรรม และขอเนนย้ําในประเด็นท่ีทานประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายกลาวไว คือ การปฏิรูปกฎหมายนั้น

ตองอาศัยฐานความรู  ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายใหความสําคัญกับองคความรูและงานวิจัยจึง

เปนสิ่งท่ีเดินมาถูกทางแลว แตขอตั้งขอสังเกตวางานวิจัยท่ีทําใหเห็นภาพรวมของแผนยุทธศาสตรดานการขจัด

ความเหลื่อมล้ําและการสรางความเปนธรรมนั้นจึงไมมีปรากฏ ซ่ึงเห็นวาอาจเปนความสําคัญท่ีจะตองมีงานวิจัย

ในเชิงแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหเห็น “พิมพเขียว” ของเรื่องดังกลาว  ประการตอมา ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ

ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปกฎหมายยังไมชัดเจนนัก จึงขอฝากไววาในสองปขางหนาฐานขอมูลดานการ

ปฏิรูปกฎหมายจะเปนสิ่งท่ีนาสนใจอีกประเด็นหนึ่ง 

  ในสวนผลงานดานการใหความเห็นและขอเสนอแนะนั้น ขอตั้งขอสังเกตวา เม่ือเสนอ

ความเห็นไปแลวมีผลลัพธ หรือผลกระทบอยางไรบาง ซ่ึงไมปรากฏในรายงานประจําป ประการตอมา

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดเสนอความเห็นไปถูกกาละหรือไม เพราะวาถาเสนอไปถูกกาละ หมายความวา

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะไดเห็นความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แตเทาท่ี

ทราบจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบวากฤษฎีกาไมไดนําความเห็นไปใชประโยชนเลย เพราะ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอความเห็นและขอเสนอแนะไปภายหลังจากท่ีรางพระราชบัญญัติผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแลว  ดังนั้น จึงเปนการสมควรท่ีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะได

ประสานงานกับสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให

ความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสามารถนําไปใหประกอบการพิจารณาในชั้นดังกลาวได ซ่ึงตาม

ความเปนจริงการใหความเห็นควรจะใหกอนท่ีจะผานการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา แตอยางไรก็ดี

แมคณะกรรมการเสนอความเห็นไปแลวรัฐบาลหรือรัฐสภาอาจไมเห็นดวย ก็หาใชวาความเห็นนั้นจะหมด

ความสําคัญลงไป เพราะวาฝายคานหรือสาธารณชนอาจนําความเห็นมาแปรญัตติหรือวิพากษวิจารณกฎหมาย

นั้นก็ได  



๓ 

 
 
  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา ๑๙ (๔) ในสวนท่ีเก่ียวกับการให

ความเห็นตอแผนนิติบัญญัติ นั้น ตนไมเห็นดวยเนื่องจาก อาจกระทบตอความเปนอิสระของคณะกรรมการ แต

อยางไรก็ดีคณะกรรมการ ไดดําเนินการสํารวจแผนการนิติบัญญัติแลวพบวามีบางเรื่องตรงกับแผนนิติบัญญัติ

ของรัฐบาล อยางไรก็ดีตองระวังเพราะคณะกรรมการเห็นเพียงชื่อกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีตองการผลักดัน 

โดยท่ีไมมีเนื้อหากฎหมาย ดังนั้น หากรัฐบาลเอาความเห็นของคณะกรรมการไปยกอางสนับสนุนการได   

  วันนี้ตองการเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยกรางกฎหมายท่ีวาดวยการสรางความเปน

ธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม การท่ีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ไวถึง ๙ ขอ นั้น มองในแงดีก็ดี คือ มีภารกิจมากทํางานไดมาก แตหากมองในแงเสียคือการประเมินผลลัพธ

หรือผลกระทบนั้นก็อาจทําไดยาก 

  หากตนเองเปนกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จะใหความสําคัญกับการใหความเห็นทางกฎหมาย

นอยลงแตจะมามุงเนนในประเด็นการทําใหวิสัยทัศนของคณะกรรมการเกิดข้ึนจริง คือ ทําความรูใหเปนภาพ

ใหญเพ่ือใหเห็น “แผนแมบทในสรางความเปนธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม” เพ่ือนํามาสูการ

ขับเคลื่อนทางสังคมอันจะนําไปสูรางกฎหมาย หากมีความเปนไปไดหากมีการแกไขรัฐธรรมนูญควรมี

คณะกรรมการสรางความเปนธรรมขจัดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น การทําแผนแมบทเรื่องดังกลาวจึงมีความสําคัญ ประการสุดทาย สํานักงานของคณะกรรมการจะตอง

สามารถทํางานท่ีสมดุลระหวางการประสานประชาชนกับหนวยงานของรัฐได  

สรุปประเด็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๑. เจตนารมณในการใหมีองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายหรือคณะกรรมปฏิรูปกฎหมายนั้น   

ก็เพ่ือตองการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของสังคม  ท้ังนี้ ผลงานท่ีผานมาของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยังไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการสรางเปนธรรมและขจัดความเลื่อมล้ํา 

และถึงแมจะมีการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยแตก็ยังไมมีเรื่องท่ีเก่ียวกับการสรางความเปนธรรมและขจัดความ

เลื่อมล้ําโดยตรง   

๒. บทบาทการหนาท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดานการใหความเห็นเก่ียวกับการ

ปรับปรุงกฎหมายยังไมเปนท่ียอมรับ คณะกรรมการกฤษฎีกาไมไดนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไป

ประกอบการพิจารณากฎหมาย เนื่องจากการเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ผานมานั้นไมเหมาะสมกับ

เวลาและสถานการณ กลาวคือไดเสนอความเห็นหลังการพิจารณากฎหมายฉบับนั้นผานไปแลว  ดังนั้น คณะ

กรรมการกฯ ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในดานนี้ดวย  อยางไรก็ตาม การเสนอความเห็นในเรื่องการปฏิรูป

กฎหมายจําเปนตองระมัดระวังดวยวาการเสนอความเห็นนั้นจะถูกนํามาเปนประเด็นถกเถียงในทางการเมือง 

๓. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไมมีการจัดทําแผนแมบทใหสอดคลองกับวิสัยทัศนมุงสราง

ความเปนธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ํา 

๔. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไมไดจัดทําฐานความรูและรวบรวมขอมูลการขจัดความ

เหลื่อมล้ําและการปฏิรูปกฎหมายจากองคกร หนวยงานตางๆ  



๔ 

 
 

๕.  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรมีแผนผลักดันใหรัฐมีแนวทางสนับสนุนและสงเสริม

หรือหาปจจัยและทุนในการผลิตสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลุมคนท่ีออนแอดอยโอกาส 

๖. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรผลักดันใหมีการปฏิรูประบบภาษีอยางคอยเปนคอยไป 

๗. สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประกอบดวยสองสวนท่ีสําคัญ ไดแก สวนธุรการ 

และสวนวิชาการ การคัดเลือกสรรหาพนักงานหรือบุคลากรของสํานักงานฯ นั้นจะตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

กับงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนวิชาการ  

ศ.วิทิต มันตาภรณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อภิปรายโดยสรุปวา  

  จากประสบการณสวนตัวไดเห็นประสบการณงานไดการปฏิรูปกฎหมายท่ีผานมา และมี

ขอสังเกตวาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรมีบทบาท “คุยมากกวาเขียน” หรือ “เขียนมากกวาคุย” ในอดีต

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในตางประเทศประสบความสําเร็จมากในการรับฟงความคิดเห็นหรือการทํา

ประชาพิจารณ กลาวคือในยุคแรก  ๆ  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะ “คุยมากกวาเขียน” คือรับฟงมาแลว

ก็เสนอออกไป แตในยุคหลัง ๆ พบวาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะ “เขียนมากกวาคุย” คือเสนอแนะ

ออกไปมากกวารับฟง สวนประสบการณของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของอังกฤษนั้น กรอบในการทํางาน

ไมใชริเริ่มทํางานเองไดเสียทุกอยางแตกรอบการทํางานจะถูกตั้งโดยกระทรวง ทบวง กรม ท้ังหลาย         

สวนประสบการณคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของออสเตรเลียประสบความสําเร็จในดานการรับฟงความ

คิดเห็นมาก  ปรัชญาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของไทย คือ การเขาถึงประชาชนประกอบกับการคาน

หรือดุลอํานาจในการริเริ่มกฎหมายหรือการปฏิบัติกฎหมาย 

  ดังท่ีกลาวไปแลววาประสบการณในตางประเทศเดิมท่ีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย       

“คุยมากกวาเขียน” แตปจจุบันตอง “เขียนมากกวาคุย” และในปจจุบันหลาย ๆ ประเทศไดจัดตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระดับมลรัฐหรือภูมิภาคในลักษณะคณะกรรมการชุดยอย ๆ 

  ประเด็นตอมาฝากคิดไววา ในการกอตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ๑) อะไรคืออาณัติ 

(Mandate)  ๒) อะไรคือบุคลากร ๓) อะไรคือเนื้อหาสาระของงานท่ีทํา ๔) อะไรคือการบริหารจัดการหรือ

งบประมาณ ๕) อะไรคือผลลัพธหรือผลกระทบท่ีคาดไวบาง 

  เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ แลว พบวา

อาณัติของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายปรากฏอยูในมาตรา ๑๙ แตกอนจะมาถึงมาตรา ๑๙ จะตองพิจารณา

มาตรา ๔ เสียกอน  มาตรา ๔ คือปรัชญาของการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวของกับมาตรา ๑๙  ดังนั้น อาณัติของ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมีหลายประการ เชน ศึกษาก็ได แนะนําก็ได ปรึกษาก็ได รางกฎหมายเสนอ  

ก็ได และรายงานหรือเสนอก็ได  ประการท่ีสอง คือองคประกอบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมี ๑๑ คน    

ตองมีความเปนอิสระเปนฐานทางความคิดและการปฏิบัติ  ประการท่ีสาม งานท่ีทํานั้น คณะกรรมการชุดนี้ได

แบงงานออกเปน ๘ ดาน ในสวนดานการกระจายอํานาจนั้นขอฝากประเด็นท่ีเก่ียวกับจังหวัดเก่ียวกับทองถ่ิน

และท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับเรื่องระหวางประเทศคือ ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต         

ทําอยางไรจะใหเกิดการกระจายอํานาจลงสูภาคใต หรือการเจรจาใหลงสูการแกปญหาภาคใต ดานสวัสดิการ
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สังคมท่ีไดรับการชื่นชมท่ัวโลกในเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตอีกประการหนึ่งท่ีตองพิจารณาถึงคือ

ความยากจนและการกระจายรายได  นอกจากนี้ ตองพิจารณาวามีการเลือกปฏิบัติในเรื่องสวัสดิการหรือไม 

หรือวาสวัสดิการดานตาง ๆ มีการเอ้ือเฟอท่ัวถึงทุกคนในสังคมไทยหรือไม เชน ตองพิจารณาวาสวัสดิการนั้น

ครอบคลุมถึงคนตางดาวท่ีอยูในประเทศดวยหรือไม  

สรุปประเด็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๑. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรมีในระดับยอย ๆ ในพ้ืนท่ี เทียบเคียงกับระดับมลรัฐ

ของคณะกรรมการฯ ตางประเทศ 

๒. ปรัชญาในการจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายนั้น องคกรดังกลาว

หรือคณะกรรมการฯ จะตองเขาถึงประชาชน และมีการริเริ่มทางกฎหมาย 

๓. พิจารณาอาณัติหรืออํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ แลว มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

- ดานการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

เนื้อหาหลักคือประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน การเจรจาอยางสันติ

ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  และสนับสนุนการเลือกตั้งผูนําทองถ่ินใหมีความโปรงใส 

- ดานสวัสดิการสังคม  

ความยากจน การกระจายรายได สวัสดิการสังคมท่ีมีอยูนั้นจะเอ้ือเฟอตอคนไทยและ

คนตางดาวดวย   

- ดานความเสมอภาคระหวางเพศ  

ปญหาในการบังคับใชและกฎหมายบางขอท่ีลาสมัยไมสอดคลองกับหลักการสากล 

- ดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

ปญหาประโยชนทับซอนระหวางอํานาจรัฐ เชน เรื่องปาสงวนกับท่ีดินของชาวบาน 

ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสหประชาชาติคอนขางหวงใยและใหความสําคัญ ตลอดจนปญหาดานสิทธิชุมชน 

- ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

ประเด็นการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองควรจะตองมี

หลักการใหอุทธรณได ซ่ึงประเด็นนี้ประชาคมระหวางประเทศคอนขางใหความสนใจ 

- ดานกระบวนการยุติธรรม  

ประเด็นการดุลและคานอํานาจ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และความลาชาใน

กระบวนการยุติธรรมถือเปนความไมยุติธรรม ตลอดจนตองเอ้ือเฟอและพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมใน

ทองถ่ินดวย 

- ดานหลักประกันธุรกิจ  

ควรใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมของกลุมประชาชนชาวบานใหสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมธุรกิจท่ีเหมาะสม 

- ดานกฎหมายเอกชนและการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ควรใหความสําคัญท้ังสามเสาหลัก กลาวคือ นอกเหนือจากมิติเศรษฐกิจแลว จะตอง

ใหความสําคัญกับมิติการเมืองความม่ันคง และมิติสังคมและวัฒนธรรมดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นสิทธิ

มนุษยชนในอาเซียน 

๔. สรุปขอเสนอแนะอนาคตคณะกรรมการฯ ใน ๔ มิติ ไดแก 

- มิติความเปนธรรม (Equity): ทางเศรษฐกิจ สรางการกระจายรายได และสราง

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจใชกลไกทางภาษี 

- มิติ Globalization: การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Racial Discrimination)  การ

ทรมานและการเหยียดหยาม สิทธิเด็ก ปญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีสี่จังหวัดภาคใต ปญหาสิ่งแวดลอม และ

ปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

- มิติโครงสรางในการบริหารท่ีไมเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่น 

- มิติบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ไดแก การเสนอความเห็นโดยท่ีไม

จําเปนตองเสนอกฎหมาย การเสนอองคประกอบของกฎหมายท่ีไมเคยมี การเสนอกฎหมาย การเสนอการ

เชื่อมตอประชาสังคม การโอนการทําหนาท่ีคณะกรรมการฯ ตอถาคณะกรรมการฯ ไมสามารถทําได และการ

ทําหนาท่ีเปนตัวกระตุนหรือตัวเรง (Catalyze) ตอประชาชนหรือสังคมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

(Change for Better) 

นางจินตนา แกวขาว ผูแทนกลุมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบานกรูด อภิปรายโดยสรุปวา 

  ท่ีผานมาตนไดเขาไปมีสวนรวมกับหลายเวที เชน เวทีของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป    

ในหลายเวทีพูดถึงการมีสวนรวมของประชาชนมายาวนาน แตรัฐบาลก็ไมคอยใหความสนใจเทาใดนัก ทุกวันนี้

ประชาชนมีปญหาอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของประชาชนหรือผูตองหา จําเลย         

ในกระบวนการยุติธรรมไมคอยไดรับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เชน การขอประกันตัวผูตองหา

หรือจําเลยระหวางดําเนินคดี ประชาชนไมคอยไดรับการปฏิบัติตอ  นอกจากนี้ การมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีภาคประชาชนมีสวนรวมและเรียกรอง

มายาวนาน แตก็ไมรับการปฏิบัติจากภาครัฐ เชน เรื่องกฎหมายผังเมืองซ่ึงเปนปญหามาก ผูมีอํานาจเงินทอง

สามารถขอเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองได ขณะท่ีประชาชนซ่ึงมีสวนเก่ียวของโดยตรงในฐานะเจาของท่ีดินไมมีสิทธิ

ในเรื่องดังกลาว  

  นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับท่ีกระทบประชาชนโดยตรงแตประชาชนไมไดมีสวนรวมใน

กระบวนการนั้น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงตองพิจารณาวาจะทําอยางไรใหประชาชนไดรับ

สิทธิ ประโยชน จากกฎหมาย เชน เสนอแนะเรื่องท่ีกระทบประชาชนโดยรงใหรัฐบาลทํา และตองพิจารณาตอ

วาจะทําอยางไรใหรัฐบาลทําตาม เพราะวาหากรัฐบาลไมทําตามรัฐบาลก็ไมกระทบอะไรมากนัก แตหากเสนอ

แลวรัฐบาลไมทําคนท่ีไดรับผลกระทบคือประชาชน  นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมในการจัดสรรหรือ

การจัดการทรัพยากรและการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ วาไดใชอํานาจเปนไปตามกฎหมาย

หรือไม เพราะบางครั้งการใหอํานาจหรือการไมใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐตามกฎหมายนั้น กระทบสิทธิของ
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ประชาชน จึงฝากประเด็นเรื่องกลไกการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใหกฎหมายไวใหคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายพิจารณาใหความสําคัญเพราะสิ่งเหลานี้กระทบตอประชาชนมาก 

สรุปประเด็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๑. การทํางานของคณะกรรมการฯ มีปญหาในการเสนอบันทึกความเห็น แตรัฐบาลไมได

นําไปใชประกอบการพิจารณาในการเสนอรางพระราชบัญญัติ  

๒. กฎหมายหลายฉบับใชบังคับแลวลาสมัยและสรางความเดือดรอนแกประชาชน เห็นควร

ปรับปรุง เชน กฎหมายวาดวยการจัดผังเมือง ไมไดตราข้ึนเพ่ือประโยชนของผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจริง เปนตน 

๓. รัฐยังไมสามารขจัดความเหลื่อมล้ําและความไมยุติธรรมในสังคมได ปญหาการบังคับใช

กฎหมายก็ยังไมเปนธรรม  ดังนั้น รัฐบาลจะตองเปดโอกาสใหคนกลุมอ่ืน ๆ ไดมีสวนรวมและรับฟงความ

คิดเห็นบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความสําคัญกับการเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีตอบโจทยประชาชนอยางแทจริง  

นายไพโรจน พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย  อภิปรายโดยสรุปวา  

  มีประเด็นอภิปราย ๔ ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นแรก สถานการณความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยเปนอยางไร  

ประเด็นท่ีสอง ความยุติธรรมในสังคมไทยบนฐานของสิทธิมนุษยชนเปนอยางไร  

ประเด็นท่ีสาม กฎหมายเก่ียวของกับการสรางความเปนธรรมในสังคมไดอยางไร  

ประการสุดทาย แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายท่ีกําลังดําเนินการ 

สถานการณความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยเปนอยางไร 

  ขอมูลท่ีไดนําเสนอในวันนี้ เปนขอมูลท่ีไดมีการศึกษา วิจัยและสังเคราะหมาจากงาน

ศึกษาวิจัยท่ีวาดวยปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยโดยสํานักงานปฏิรูป (สปร.) และสถาบันการศึกษาวิจัย

ตาง ๆ ซ่ึงนับเปนครั้งแรกของสังคมไทยท่ีมีขอมูลเชิงประจักษวามีความเหลื่อมล้ําในดานใด ๆ บาง ซ่ึงแมวาใน

อดีตจะมีการกลาวถึงประเด็นความเหลื่อมล้ําและความเปนธรรมในสังคมอยางกวางขวาง แตก็มิไดมีขอมูลเชิง

ประจักษ ซ่ึงถือวาขอมูลจากงานวิจัยดังกลาวเปนคุณูปการตอสังคมและตอการศึกษาอยางมาก  

  ท่ีผานมา มีการพูดถึงประเด็นเรื่องความม่ังค่ังหรือโภคทรัพยท่ีผลิตข้ึนในสังคมไทยวาควรเปน

ของใครและควรจะมีการแบงสรรปนสวนอยางไรถึงจะเรียกวายุติธรรม โดยมีการกลาวถึงในสองแนวคิด 

กลาวคือ แนวคิดแรกเห็นวา ความม่ังค่ังหรือโภคทรัพยท้ังหมดเปนผลประโยชนของปจเจกบุคคล  ดังนั้น หาก

ผูใดสรางความม่ังค่ังได สิ่งนั้นควรเปนผูครอบครองความม่ังค่ังไวแตฝายเดียว  ในขณะท่ีแนวฝายท่ีสองกลาววา 

โภคทรัพยของสังคมเปนผลผลิตมวลรวมรวมกันของคนท้ังสังคม  ดังนั้น จึงควรมีการแบงปนท่ียุติธรรม 

  ในการนี้ ไดนําเสนอขอมูลตัวเลขเพ่ือชี้ใหเห็นความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ดังนี้ 

                 ๑) ความเหลื่อมล้ําทางรายได 

เม่ือเปรียบเทียบสวนแบงรายไดประจําของกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงสุด (รวยท่ีสุดสุด) รอย

ละ ๒๐ กับกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ําสุด (จนท่ีสุด) รอยละ ๒๐ ในระหวางป ๒๕๔๓-๒๕๕๔ พบวากลุม
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ครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงสุดมีสวนแบงรายไดประจําอยูระหวางรอยละ ๔๘-๕๑ ของรายไดครัวเรือนท้ังประเทศ  

ในขณะท่ีกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ําสุดมีสวนแบงรายไดประจําอยูระหวางรอยละ ๔-๖ ของรายไดครัวเรือนท้ัง

ประเทศ 

๒) ความเหลื่อมล้ําในการถือครองทรัพยสิน 

สถิติธนาคารแหงประเทศไทยประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ชี้วา บัญชีเงินฝากทีมียอดเงิน

ฝากไมถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ถึง ๗๐.๑ ลานบัญชี คิดเปนรอยละ ๘๘ ของจํานวนเงินฝากท้ังหมด แตมี

ยอดเงิน ฝากรวมเพียง ๓๐๐,๙๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของเงินฝากท้ังระบบ  ในขณะท่ีบัญชีท่ีมีเงิน

ฝากตั้งแต ๑๐ ลานบาทข้ึนไปมีจํานวน ๗๐,๑๘๓ บัญชี หรือนอยกวารอยละ ๐.๑ ของจํานวนบัญชีเงินฝากท้ัง

ประเทศ และมียอดเงินฝากรวมกันประมาณ ๒.๙ ลานลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๐ ของเงินฝากธนาคารท้ัง

ระบบ หรือรอยละ ๓๙ ของผลิตภัณฑภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึง

ขอมูลเหลานี้ชี้วาความเหลื่อมล้ํานั้นมีอยูจริงในสังคมไทยและแสดงใหเห็นวาความม่ังค่ังนั้นถูกกระจุกตัว 

๓) ความเหลื่อมล้ําในการถือครองท่ีดิน 

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ท่ีดิน เปนตน  ทรัพยากรธรรมชาติ

ไมใชสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตทรัพยากรเปนสมบัติสวนรวมของคนทุกคน  ดังนั้น การแบงปนการ

เขาถึงจึงควรเปนไปอยางยุติธรรม  จากงานวิจัยพบวาคนไทยสวนมากประมาณรอยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินโดย

เฉลี่ยไมเกิน ๑ ไร ในขณะท่ีคนสวนนอยรอยละ ๑๐ ท่ีเหลือถือครองท่ีดินโดยเฉลี่ยคนละมากกวา ๑๐๐ ไร 

และประมาณรอยละ ๗๐ ของท่ีดินท่ีมีผูจับจองถูกปลอยท้ิงใหรกรางไมไดใชประโยชนหรือใชไมเต็มท่ี แตเปน

การถือครองเพ่ือเก็งกําไร 

๔) ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการท่ีรัฐจัดใหเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและ

บุคคลในครอบครัว ครอบคลุมสิทธิการใชบริการท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน สามารถเลือกใชบริการในสถาน

บริการของรัฐทุกแหง ครอบคลุมขาราชการ ลูกจางของรัฐและบุคคลในครอบครัวประมาณ ๔.๙ ลานคน 

ขณะท่ีกองทุนประกันสังคมซ่ึงเปนระบบท่ีครอบคลุมเฉพาะตัวลูกจางไมรวมคูสมรสและบุตร มีแหลงเงินจาก

การสมทบ ๓ ฝาย คือ นายจางรอยละ ๕ ลูกจางรอยละ ๕ และรัฐบาลรอยละ ๒.๕ ใชการจายแบบเหมาจาย

รายหัวโดยไมมีการปรับอัตราเหมาจายตามความเสี่ยง ครอบคลุมผูเอาประกันตนท่ีเปนลูกจางและพนักงาน

บริษัทเอกชนประมาณ ๙.๙ ลานคน และกองทุนสุดทาย คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมี

แหลงท่ีมาของเงินคารักษาพยาบาลจากภาษี ไมตองจายเม่ือเขารับบริการ ครอบคลุมสิทธิประโยชนอยางรอบ

ดานและใหความสําคัญตอระบบบริการ   ปฐมภูมิและบริการสงเสริมปองกันโรค โดยใชระบบงบประมาณและ

การจายคาบริการแบบปลายปดเพ่ือควบคุมคาใชจายดวยวิธีการเหมาจายแบบรายหัวเชนเดียวกับกองทุน

ประกันสังคม ครอบคลุมประชากรราว ๔๘ ลานคน 

จากขอมูลพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนามีงบเหมา

จายรายหัว ๒,๗๕๕.๖๐ บาทตอคนตอป กองทุนประกันสังคมมีงบเหมาจายรายหัว ๒,๕๐๐ บาทตอคนตอป         
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สวนกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการมีงบประมาณกวา ๖๐,๐๐๐ ลานบาท เฉลี่ยคาใชจายตอหัว

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงถือวาสูงมากเม่ือเทียบกับอีกสองกองทุน 

๕) ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

สิทธิทางการศึกษาเปนหนาท่ีข้ันต่ําของรัฐ เหตุท่ีสิทธิการศึกษามีความสําคัญ เพราะสิทธิ

ทางการศึกษาจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพและการเขาถึงสิทธิตาง ๆ ไดมากข้ึนและนําไปสูการเคลื่อนสถานะ

ท่ีเปนอยู (status quo) ไปอีกสถานะหนึ่ง จากขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติชี้ใหเห็นวา 

หัวหนาครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดรอยละ ๒๐ มีอัตราการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปเพียง

รอยละ ๑.๕ ในขณะท่ีกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดรอยละ ๒๐ มีอัตราการศึกษาในระดับดังกลาวรอยละ 

๑๖.๒  จากขอมูลการใชจายในดานการศึกษาของรัฐ (วิโรจน ณ ระนอง และสุเมธ องกิตติกุล (๒๕๕๓)) พบวา 

ประชาชนกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ ไดรับประโยชนจากการใชจายดานการศึกษาของรัฐในสัดสวนรอย

ละ ๒๙.๑ ในขณะท่ีกลุมท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดรอยละ ๒๐ ไดรับประโยชนสัดสวนรอยละ ๑๒.๐  

๖) ความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรม 

สิทธิและโอกาสในการไดรับความยุติธรรมเปนสิ่งท่ีสําคัญ กลาวคือ  สิทธิการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน จึงยอมเปนสิทธิของคนทุกคน แตในทางปฏิบัติประชาชนใน

ประเทศไทยไมไดมี “โอกาส” เทาเทียมกันในการเขาถึง แตในปจจุบันมีผูตองขังอยู ๒.๔ แสนคนท่ัวประเทศ 

เกือบท้ังหมดหรือเกินรอยละ ๙๐ เปนคนจน ในจํานวนนี้มีผูถูกขังกอนตัดสินคดี ๕๐,๐๐๐ คน สวนหนึ่งเพราะ

ไมมีหลักทรัพยประกันตัว นอกจากนี้ยังมีผูตองขังท่ีตองคําพิพากษาแลว แตไมมีเงินเสียคาปรับจึงตองจําขัง

แทน  โดยการเปรียบเทียบแลวพบวาคนสวนใหญซ่ึงเปนคนจนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดนอยกวาคนรวย

หรือคนท่ีมีฐานะในทางสังคม 

๗) สิทธิและโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และมีสิทธิกําหนดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แตคนยากจนเขาไมถึงกระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง ซ่ึงก็คือการ

ตัดสินใจในการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  จากท่ีนางจินตนา แกวขาว         

ไดอภิปรายไปกอนหนานี้จะทําใหเห็นภาพชัดเจนท่ีสุดวาแมวารัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิและโอกาสในการมี

สวนรวมทางการเมืองไวแลว แตในทางความเปนจริงประชาชนก็ยังขาดสิทธิและโอกาสในการมีสวนรวม

ทางการเมือง  

สิ่งเหลานี้จึงเปนภาพสะทอนของสังคมซ่ึงตองใหเครดิตแกนักวิชาการท้ังหลายท่ีไดพยายาม

ศึกษา วิจัย และชี้ใหเห็นวาสังคมไทยนั้นมีความเหลื่อมล้ําเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย 

ความยุติธรรมในสังคมไทยบนฐานของสิทธิมนุษยชนเปนอยางไร 

หากพิจารณาบนฐานสิทธิมนุษยชน การรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิท่ีเทาเทียม

กันเปนฐานท่ีสําคัญของเสรีภาพและความยุติธรรม หมายความวา ถาเราไมรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะท่ี
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เปนพลเมืองไทย อยางนอยในรัฐธรรมนูญหรือในกติการะหวางประเทศ คนไทยก็ยังเขาไมถึงกระบวนการ

ยุติธรรม   ดวยเหตุดังกลาว การสรางมาตรการทางดานบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ท่ีทําใหทุกคนไดรับ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองจึงเปนการสรางความ

ยุติธรรมทางสังคม  

กฎหมายเกี่ยวของกับการสรางความเปนธรรมในสังคมไดอยางไร 

ระบบกฎหมายจะตองออกแบบระเบียบกฎเกณฑเก่ียวกับสิทธิท่ัวไปของพลเมือง เสรีภาพ

ของพลเมือง สิทธิและโอกาสทางสังคม สิทธิและโอกาสในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสิทธิการตัดสินใจรวมกัน

เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหเกิดการแบงปนสิทธิและโอกาสอยางเทาเทียมกัน  ดังนั้น เม่ือเห็นแลววา

ความยุติธรรมจะตองอยูบนฐานอะไร การปฏิบัติกฎหมายก็จะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของของสิทธิมนุษยชนและ

การมีสวนรวมดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายท่ีกําลังดําเนินการ 

การปฏิรูปกฎหมายจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานและแนวทางดังนี้ 

๑. การปฏิรูปกฎหมายเชิงกระบวนการ 

         ตามท่ีนางจินตนา แกวขาว ไดอภิปรายเปนการสะทอนไดตรงท่ีสุดในสวนท่ีกลาววา เสียงของ

คนเล็กคนนอยไมมีความหมายเลยตอการออกกฎหมายในสังคมไทย เพราะสังคมไทยไมมีพ้ืนท่ีใหคนเหลานี้ยืน      

คนเหลานี้ไมสามารถสงสัญญาณวาเขาตองการใหมีกฎหมายอยางไร เพราะกระบวนการออกกฎหมายนั้นถูก

ผูกขาด  ดังนั้น กระบวนการปฏิรูปกฎหมายจะทําอยางไรใหคนเหลานี้ไดสะทอนหรือมีสวนรวมท่ีแทจริงในการ

ออกกฎหมาย หรือแมกระท่ังมองไกลไปถึงการปฏิรูปกระบวนตรากฎหมาย ซ่ึงในพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติหลักการนี้ไวชัดเจนวาประชาชนตองมีสวนรวม  ดังนั้น    

จึงจําเปนท่ีจะตองเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนสามารถมีสวนรวมไดอยางแทจริง  ตัวอยางกฎหมายท่ีตราออกมาใช

ประกาศแลวแตขาดการบังคับใชกฎหมาย เชน กฎหมายวาดวยบํานาญประชาชน ตอยังขาดการปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายโดยรัฐบาล และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน ท่ีปจจุบันยังไมมีการ

ออกกฎกระทรวงใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได  ดังนั้น กระบวนการออกกฎหมายตองมีพ้ืนท่ีใหกับ

ประชาชนซ่ึงเปนการปฏิรูปท่ีสําคัญของสังคมไทยอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจใหม  

  ๒. การปฏิรูปกฎหมายในทางเนื้อหา 

การปฏิรูปกฎหมายในทางเนื้อหาตองกลาวถึงสิทธิและโอกาส จะกลาวถึงสิทธิเพียงอยาง

เดียวไมได เพราะหากมีสิทธิแตไมมีโอกาส การเขาถึงสิทธิเกิดข้ึนไมได เชน การเขาถึงสิทธิและโอกาสใน

กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตรวจสอบอํานาจไมใชจํากัดอยูเพียงองคกร

อิสระท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญเทานั้น แตตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมและเขาถึงการตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐดวย  การเขาถึงสิทธิและโอกาสในสวัสดิการสังคมก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ ตลอดจนการเขาถึงสิทธิและ

โอกาสในท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไดกลาวมาแลว การเขาถึงสิทธิและโอกาสใน

การกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ซ่ึงกลาวมาแลววาสิทธิจะบังเกิดไดหรือไมตองข้ึนอยูกับโอกาสในการ
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เขาถึงสิทธินั้น ๆ ในสวนการเขาถึงสิทธิและโอกาสในความเสมอภาคระหวางเพศ แทจริงแลวเรื่องความเสมอ

ภาคระหวางเพศสอดแทรกอยูในทุกมิติ  ในขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะเฉพาะในบางเรื่องดวย ประเด็นสุดทาย 

การเขาถึงสิทธิและโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนเรื่องใหญมาก กลไกทางกฎหมายจะออกแบบอยางไรใหบรรลุ

สิ่งเหลานี้ 

  ดังนั้น แนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมุงปฏิรูปเชิงกระบวนการใหประชาชนมี

สวนรวมเพ่ือสรางดุลยภาพในทางกฎหมายในการตรากฎหมาย และปฏิรูปเชิงเนื้อหาเพ่ือใหเขาถึงสิทธิและ

โอกาสในกระบวนการยุติธรรม สวัสดิการสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสรางสมดุลอํานาจใหประชาชน

เขาถึงมากข้ึน  มิฉะนั้น กระบวนการทางกฎหมายและอํานาจตางๆ จะกระจุกตัวอยูเพียงคนกลุมหนึ่งเทานั้น 

สิ่งท่ีอภิปรายมาท้ังหมดนั้นจะเปนกลไกใหเกิดการปฏิรูปกฎหมาย อันนําไปสูการสรางความเปนธรรมและการ

ขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ซ่ึงเปนวิสัยทัศนของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ และทําใหสังคมได

ตระหนักเห็นประจักษแทวาความเหลื่อมล้ํานั้นมีอยูจริง และจะตองปฏิรูปกฎหมายเพ่ือใหบรรลุความมุงหมาย

นั้น     

ภาคบาย: นําเสนอผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และปาฐกถาพิเศษ 

นําเสนอผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

นําเสนอผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย ดร.ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ดร.ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ ไดนําเสนอความเปนมาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

เปนองคกรอิสระท่ีจัดตั้งข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๘๑ (๓) หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐวาดวยแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรมท่ีกําหนดใหรัฐ

ตองจัดทํากฎหมายเพ่ือจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดําเนินการเปนอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตองรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชน 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง    

 หลักการการทํางาน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหการปฏิรูปกฎหมายหมายถึงการดําเนินการ   

ใด ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหเกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ

ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนในดานการปฏิบัติการตาม

กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การวินิจฉัยกฎหมาย การรางกฎหมาย การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย    

ท้ังระบบ โดยใหคํานึงถึงหลักในการดําเนินการดังนี้ (๑) หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๒) หลักความเปนอิสระ (๓) หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล              

(๔) หลักการดําเนินการบนพ้ืนฐานขององคความรูท่ีไดจากการศึกษาและการวิจัย (๕) หลักการมีสวนรวมของ
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ทุกภาคสวน (๖) หลักความคุมครองและสงเสริมสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน (๗) หลักความ

สอดคลองและทันตอสถานการณ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของประเทศและอารยประเทศ 

อํานาจหนาท่ีสําคัญของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประการหนึ่งคือ การเสนอความเห็น

และขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเก่ียวกับรางกฎหมายท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศาล  

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงาน

และประชาชนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยท่ีผานมานั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดเนน

แนวการทํางานท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการนิติบัญญัติท่ีอยูบนฐานความรู และโดยเฉพาะกระบวนการ   

นิติบัญญัติท่ีมีสวนรวมของภาคประชาชน  ดังท่ีกฎหมายไดกําหนดบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายในการสนับสนุนและผลักดันรางกฎหมายท่ีประชาชนผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการเปนองคกรหลัก

ของชาติท่ีดําเนินการเปนอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท้ังระบบบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนมุงขจัดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือสรางความเปนธรรม และความเสมอภาคในสังคม 

ปาฐกถาพิเศษ 

“ขอเสนอแนะและความรวมมือของสภาผูแทนราษฎรกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิรูป

กฎหมาย” โดยนายเจริญ จรรยโกมล รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ี ๑ 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะตองเปนองคกรท่ี ทําใหกฎหมายมีความทันสมัย 

กระบวนการนิติบัญญัตินั้นมีความลาชาเนื่องจากตองผานการพิจารณาท้ังคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอาจเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการตรากฎหมาย ดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการฯ ควรเสนอความเห็นใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนท่ีจะมีการพิจารณา

รางกฎหมาย  ท้ังนี้ เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับขอมูลตางๆ ท่ีประโยชนตอการพิจารณามากยิ่งข้ึน 

๒. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรเปนเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายของ

สภาผูแทนราษฎรและในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณารางกฎหมาย

ดวย  

๓. คณะกรรมการฯ ควรตองประเมินการบังคับใชกฎหมายดวย เพราะแมวากฎหมายจะดี

อยางไรก็ตาม ถาผูปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก ประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐไมเคารพกฎหมายและควบคุมให

กฎหมายใหดี ไมมีการพัฒนาบุคคลท่ีเปนผูใชกฎหมายใหมีความเปนธรรมในการใชกฎหมาย กฎหมายนั้นจะ

กลายเปนกฎหมายท่ีไมมีประโยชนตอสังคม 

“ขอเสนอแนะและความรวมมือของสภาผูแทนราษฎรกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิรูป

กฎหมาย” โดยนายนิคม ไวยรัชพาณิช ประธานวุฒิสภา 

๑. ในการพิจารณากฎหมายนั้น สิ่งท่ีเปนประโยชน คือการเชิญกระทรวง หรือหนวยงานซ่ึง

เปน ผูรางกฎหมายนั้นๆ เขารวมตอบขอซักถาม ซ่ึงคําถามเหลานี้ จะเปนประโยชนตอสมาชิกในการนําเรื่อง



๑๓ 

 
 
เขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา  ดังนั้น หากสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสามารถเขารับฟงหรือมี

สวนรวมก็จะเปนประโยชนตอการศึกษากฎหมายตอไป 

๒. คณะกรรมการฯ จะมีความสําคัญเปนอยางมากตอการเสนอแนะหรือการพิจารณา

กฎหมาย  ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรเขารวมหรือสงผูแทนเขารวมในการพิจารณาของ

คณะกรรมการประสานงานรัฐสภา (วิปรัฐสภา) และวุฒิสภา ดวยก็จะเปนประโยชนตอการพิจารณาราง

กฎหมาย  

๓. การทํางานของวุฒิสภามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสอแนะ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีความชํานาญในกฎหมายนั้นๆ  ท่ีผานมาวุฒิสภาจะถามความคิดเห็นไปยัง

คณะกรรมการกฤษฎีกา  แตในบางครั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไมไดมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ี

ชัดเจนเทาท่ีควร  ดังนั้น หากคณะกรรมการฯ จะมีบทบาทและชวยใหการทํางานของวุฒิสภาไดมากข้ึน 

“ขอเสนอแนะและความรวมมือของสภาผูแทนราษฎรกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิรูป

กฎหมาย” โดยนายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี 

  สิ่งท่ีอยากเห็นคือการเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ตอคณะรัฐมนตรีไมควรซํ้าซอนกัน

ในเรื่องการเสนอกฎหมายเดียวกัน  การเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ นั้น หากเปนไปได  โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การเสนอความเห็นในรางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวดวยการเงิน ควรท่ีจะเสนอกอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะ

พิจารณาวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวดวยการเงินหรือไม  ท้ังนี้ เพ่ือท่ีคณะรัฐมนตรีจะไดเสนอราง

พระราชบัญญัติไปพรอมกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ในเรื่องดังกลาวไปพรอมกันในคราวเดียว 
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กลุมงานกฎหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

วันพุธที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 


