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แมผมจะไมไดเรียนกฎหมายมาอยางจริงจังคือเรียนมาบางเล็กนอยเทานั้น  เพราะฉะนั้นตัวเอง
ก็ไมเคยคิดวาตัวเองเปนนักกฎหมายในลักษณะที่แทจริง หรือเปนผูท่ีรอบรูเก่ียวกับกฎหมาย  อยางไร
ก็ตามที่ไดมีโอกาสไดเขามาสัมผัสเกี่ยวกับกฎหมายในหลาย ๆ ฐานะ ประสบการณทั้งหลายเทานั้น
เหลานั้นท ําใหผมไดเห็นภาพของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยหลายมุม ผมจึงรู
สึกยินดีถาหากจะไดมีโอกาสมีสวนชวยใหระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยไดพัฒนา
ไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ท่ีผมรับเชิญมาในวันน้ี เหตุผลส ําคัญก็คือ ตองการที่จะสนับสนุนและเปนก ําลังใจใหแกคณะ
ผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการวิจัยเพื่อปฏิรูปกฎหมายนี้ ซ่ึงผมคิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่ง เน้ือหาท่ีพูดวันน้ีอาจจะไมตรงกับหัวขอนักเพราะรายละเอียดตามหัวขอน้ันในวันน้ีท้ังวันก็จะ
มีผูเชี่ยวชาญมาคุยกันอยางละเอียดลึกซึ้งอยูแลว ผมคงจะเพียงแตจะใหมุมมองของผมในภาพกวาง ๆ
ในฐานะที่เคยบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวกับความเกี่ยวพันของกฎหมายในการที่จะเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเทานั้น

คํ าวา ธรรมาภิบาลหรือ Good governance น้ัน แมจะยังไมแนใจวาจะใชค ําอะไรดีระหวาง
“ธรรมรัฐ”  “สุประศาสนาการ” หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด”ี ตามระเบียบส ํานัก



นายกรัฐมนตรี แตไมวาวันใดวันหนึ่งในอนาคตที่สังคมจะเลือกใชค ําใดเปนคํ าถาวร ในระยะนี้ดู
เหมือนวาเริ่มจะเปนแนวคิดที่พอจะรูจักกวางขวางมากขึ้นในเมืองไทย
ลักษณะที่ส ําคัญของคํ าวาธรรมาภิบาล  คือการที่ทุกฝายในสังคมไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ
ภาคประชาสังคม  มีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสงเสริมซึ่งกันและกันผลักดัน
ใหสังคมเกิดการพัฒนาที่เปนธรรมและยั่งยืน  ซึ่งในการด ําเนินการดังกลาวนั้น  จํ าเปนตองอยูภายใต
หลักการที่ส ําคัญดังตอไปน้ี

๑.! คือความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน  และมีเหตุผลที่อธิบายได  อันเปนคํ าอธิบาย
ยาว ๆ จากค ําภาษาอังกฤษที่เรียกวา  accountability

๒.! ตองมีสวนรวมของประชาชน
๓.! จะตองมีการคาดการณได  คือสิ่งที่เรียกวา  predictability น้ัน  หมายความวา  ในสังคมมี

กฎเกณฑที่ชัดเจน  มีกฎเกณฑที่คนพอจะไมใชเดา  แตคนพอจะคาดคะเนไดวา  ถาเผื่อ
อยางน้ันอยางนี้แลว  จะเปนอยางน้ันอยางน้ี  กฎหมายที่แนนอน  สัญญาท่ีแนนอน หลัก
การท่ีแนนอน  สิ่งเหลานี้มีความส ําคัญในสังคม

๔.! จะตองมีความโปรงใส  คือ  transparency
๕.!  จะตองมีความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบทั้ง ๔ องคประกอบน้ี

ในการดํ าเนินการภายใตหลักการดังกลาวนี้  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหแนวทางเอาไวแลว
กลาวคือภาครัฐตองมีการปฏิรูปการเมือง  ท ําระบบการเลือกตั้งใหดีขึ้น  ท ําใหรัฐบาลมีประสิทธิภาพดี
ขึ้น  และในขณะเดียวกันก็มีเสถียรภาพมากขึ้นดวย  โดยทั้งนี้ตองสรางความโปรงใสในการท ํางาน
ในการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบไดมากขึ้น  ทั้งจากประชาชนและองคกรตาง ๆ เร่ืองการตรวจ
สอบน้ันเปนหลักการส ําคัญท่ีวาไมไดตรวจสอบกันเอง  ไมไดตรวจสอบภายในโดยพนักงานขององค
กรเดียวกัน  แตจะตองตรวจสอบจากท่ีอ่ืน จากคนขางนอก

ในสวนภาคธุรกิจตองโปรงใสและถูกตรวจสอบไดเชนกัน  สรางการประพฤติปฏิบัติที่ดีในภาค
ธุรกิจ  ที่เรียกวา  corporate good governance  ใหเกิดขึ้นใหได

ในภาคประชาสังคม  รัฐธรรมนูญไดเสนอแนวทางใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
โดยใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น  ใหการศึกษา  ใหสามารถรวมกลุมท ํากจิกรรมได  มีโอกาส
ไดรวมจัดสรรทรัพยากร  ไดรับรูขาวสารจากทางราชการ  และมีสวนในการประชาพิจารณ  ซึ่งลวน
แลวแตเปนแนวทางของธรรมาภิบาลทั้งสิ้น



ในการที่จะสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น  ผมเคยไดพูดหลายครั้งแลววา
กฎหมายเปนองคประกอบที่มีความส ําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะกฎหมายน้ันยอมเปนเคร่ืองมือท่ีสํ าคัญ
ในการจัดระเบียบของสังคมใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่พึงประสงค แตอยางไรก็ตามจะตองตระหนัก
ไวเสมอวากฎหมายโดยตัวของตัวเองน้ัน  มิใชหมายถึงความถูกตองและเปนธรรมเสมอไป  กฎหมาย
มีทั้งเปนกฎหมายที่ชอบธรรม  มุงถึงความเปนธรรมของสังคมและผลประโยชนของมหาชน  และ
กฎหมายที่ไมชอบธรรมหรือกฎหมายที่มุงปกปองผลประโยชนของอํ านาจหรือสถานภาพของบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น

กฎหมายที่จะสามารถสงเสริมธรรมาภิบาลน้ันจะตองเปนกฎหมายที่จะสามารถจัดสรร
ประโยชนของบุคคลทุกคนทุกหมูทุกเหลาในสังคมใหไดอยางเปนธรรม  หรืออาจกลาวไดวาเปน
กฎหมายที่อยูภายใตหลักนิติธรรม  คือ  the rule of law  ซึ่งตองมีทั้งกฎหมายที่มีความยุติธรรมตอทุก
ฝายในสังคมและปจเจกชน  และตองมีผูใชกฎหมายและระบบยุติธรรมที่ดีดวย  ซึ่งหลักนิติธรรมนี้
ยอมแตกตางโดยสิ้นเชิงกับกฎหมายที่เปนเครื่องมือของรัฐในการปกครอง โดยมองในมุมมองของ
อํ านาจ  หรือท่ีเรียกวา  rule by law  สวน  rule of law  หรือนิติธรรมน้ันมีความจํ าเปนที่จะเสริมสราง
ในสิ่งที่เรียกวา  predictability หรือการคาดคะเนดวย  เพราะถาเผื่อม ี rule of law  หรือมีหลักนิติธรรม
ในสังคม  ก็หมายความวาทุกคนไมวาจะอยูในสถานะใด ตํ าแหนงใด มีอํ านาจวาสนาประการใด  ทุก
คนอยูภายใตกฎหมายโดยทัดเทียมกัน  จะเปนสังคมที่เกิดความเสมอภาคใตกฎหมาย  เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนย่ิงข้ึน

ผมอยากจะขยายค ําวาหลักนิติธรรม  ตามความเขาใจของผมเพื่อใหสามารถมีกรอบที่จะมอง
เห็นวา  ระบบกฎหมายของไทยมีปญหาที่จะตองปฏิรูปหรือไม  และหากจะตองปฏิรูปจะไปในทิศทาง
ใดจึงจะสามารถสรางธรรมาภิบาลขึ้นได  ผมคิดวาองคประกอบของหลักนิติธรรมตองมีดังน้ี

๑.! ตองมีกฎหมายที่เปนธรรม  กฎหมายที่เปนธรรมกับสังคม  กฎหมายที่เปนธรรมกับคน
ทุกคนในสังคมไดอยางเปนธรรม  มิใชเปนกฎหมายที่ปกปองประโยชนหรือเอื้อ
ประโยชนใหกับคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น  ดังท่ีเปนมาในอดีตจนถึงปจจุบันน้ี

๒.! การที่จะมีกฎหมายเปนธรรมไดนั้น กระบวนการในการออกกฎหมายตองเปดโอกาสให
ทุกฝายในสังคม ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  มีกระบวนการที่
โปรงใส  มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะอธิบายวาท ําไมจึงตองมีกฎหมายฉบับนั้น

๓.! จะตองมีกระบวนการยุติธรรมที่เปนอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงอํ านาจจากภายนอก
รวมทั้งภายในดวย  ขณะเดียวกันก็ตองมีระบบตรวจสอบ  accountability  ที่เหมาะสม  มิ



ใหสามารถครอบงํ ากันเองจากภายใน  อันจะท ําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางยุติ
ธรรม

๔.! บุคลากรในวงการกฎหมายตองมีจริยธรรมและคณุธรรม  อันจะท ําใหการตีความการใช
กฎหมายเปนไปตามเจตนารมณท่ีถูกตอง

๕.! จะตองมีสื่อที่อิสระ  และไมรับเงินจากกลุมธุรกิจหรือนักการเมืองหรือผูอ่ืนใด ส่ือจะ
ตองอิสระที่จะสามารถเขามาตรวจสอบได  เพื่อใหแนใจวากฎหมายและการบังคับใชมี
ความยุติธรรม  แตถาสื่อไมอิสระและสื่อเปนทาสขององคกรหรือหนวยงานใดหนวย
งานหนึ่งแลว  การตรวจสอบก็ยอมจะไมมีเกิดขึ้น

สํ าหรับประเทศไทยนั้น  แมจะเปนประเทศที่มีกฎหมายมากไมแพประเทศอื่น  แตกฎหมายที่มีมากนั้น
ไมจํ าเปนจะตองเปนส่ิงท่ีดี  ความจริงแลวผมคิดวาปญหาสวนหน่ึงของประเทศท่ีเกิดข้ึน  เปนเพราะ
กฎหมายและนักกฎหมายบางคนที่มุงรับใชอํ านาจรัฐมากกวาพิทักษผลประโยชนของสังคมโดยรวม  
อันเปนการสวนทางกับหลักนิติธรรมดังที่กลาวมา  จากประสบการณของผมในหลายฐานะที่ตองเขามี
สวนพัวพันเกี่ยวกับกฎหมาย ผมมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยดังนี้

ขอ ๑ กระบวนการรางกฎหมายในประเทศในอดีตที่ผานมา  เปนกระบวนการการราง
กฎหมายที่ไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมดังที่กลาวมาแลวขางตน  เพราะเปนหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐและขาราชการแตเพียงฝายเดียว  และเปนที่ทราบกันอยูวา  ขาราชการของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐน้ันมีวัฒนธรรมความคิด วัฒนธรรมในการแสดงความคิดออกมาเปนกฎหมายที่ไมสื่อความ
เปนธรรมกับสังคมเทาใดนักในอดีต พรอมท่ีจะรางตามความตองการของผูมีอํ านาจโดยไมไดมีความ
เขาใจหรือตระหนักถึงความจํ าเปนของกฎหมายนั้น ๆ  แตแนวคิดของภาครัฐสวนใหญก็คือ  แนวคิดท่ี
จะควบคุม ดูไดจากช่ือของกรมการปกครอง  เร่ิมตนก็จะปกครองกันแลว  เม่ือมีการปกครองก็จะตอง
มีผูใหญและเด็ก  เหมือนอยางปกครองในโรงเรียน  ฉันใดฉันน้ัน  ลักษณะกฎหมายท่ีออกมาในอดีต
เปนจํ านวนไมนอยที่ออกมาเปนผลสะทอนถึงความคิดวาจะตองเขาไปปกครอง  ปกครองคน ปกครอง
นักธุรกิจ  ทัศนคตินี้ยอมท ําใหกฎหมายขาดหลักนิติธรรมและยังขัดกับหลักมาตรา ๘๗ ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ที่รัฐจะตองยกเลิกหรือละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ
ที่ไมสอดคลองกับความจํ าเปนทางเศรษฐกิจ  และจะตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน  ยกเวน
แตจะมขีอยกเวน  ซึ่งหมายความวากฎหมายที่ออกมาจึงเปนกฎหมายที่จะมุงควบคุมแทนที่จะเปนการ
กํ ากับดูแลและสงเสริม  ที่จะแบงปนผลประโยชนใหกับประชาชนเปนสวนใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกจิสามารถทํ าธุรกิจไดสะดวก  และไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ



นอกจากควบคุมแลวในทางตรงกันขาม  ลักษณะของกฎหมายไทยมุงที่จะก ําหนดลงโทษโดย
สันนิษฐานวาผูประกอบการหรือประชาชนมีเจตนาที่จะเลี่ยงกฎหมาย ใหความส ําคัญในการควบคุม
การลงโทษมากกวา  ซึ่งผลก็คือประชาชนผูประกอบธุรกิจที่สุจริตไมเคยคิดที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ตองไดรับผลกระเทือน ผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนการออกกฎหมายที่จะควบ
คุมคนผิด  คนไมดี  แตในสังคมคนผิดคนไมดีนั้นไมวาจะออกกฎหมายอะไรมา  ฝายทุจริตจะไมเกรง
กลัวกฎหมาย  ไมวาจะเปนการตีความที่มุงตัวอักษรเปนหลัก  หรือยอมใชเงินเพ่ือซ้ือความยุติธรรม
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เปนความจริงในสังคมไทย  และกอนที่จะเริ่มตนปฏิรูประบบกฎหมาย  จะตองเร่ิม
ตนดวยการยอมรับขอเท็จจริงน้ีเสียกอน  ถาหากไมยอมรับขอเท็จจริงน้ี  แลวยังปฏิเสธอยูตลอดเวลา
วาเปนการกลาวหา จะไมมีทางเริ่มตนกระบวนการปฏิรูปในทิศทางที่ถูกตอง  ปญหาของคนและ
ปญหาของสังคมนั้นเริ่มตนดวยการที่เรายอมรับวาเรามีปญหา ไมใชเปนของนาอาย  ไมใชเปนของที่
เราจะตองปกปดตลอดชีวิต  การเปดเผยนั้นเหมือนกับ  therapy  ชนิดหน่ึง  ไดพูดไดแสดงมองเขาหา
ตัวเองหาจุดบกพรอง  และเมื่อพบวามีต ําหนิที่ไหน  มีจุดออนท่ีใดจะไดแกปญหาใหถูกตองดวย  เรา
รอชาไปไมไดเพราะสังคมของเรานั้นจํ าเปนจะตองปฏิรูปทุก ๆ  ดาน  และดานแรกก็คือการปฏิรูป
ระบบกฎหมาย  เพราะสิ่งนั้นเปนรากฐานของสังคม

ขอ  ๒ ควรจะมีการปฏิรูปการรางกฎหมายโดยเปดโอกาสใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  มี
สวนรวมในกระบวนการรางกฎหมาย  ซึ่งคงจํ าตองไมจํ ากัดอยูแตเฉพาะเจาพนักงานของรัฐ  ฝายการ
เมือง  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  ควรเปดใหมีการรางกฎหมายโดยประชาชน  หรือประชา
สังคม  มีสวนรวมใหเอกชนที่มีความรูความชํ านาญในดานธุรกิจ  เขามามีสวนรวมในการรางกฎหมาย
แตแนนอนวาจะตองใหความรูวาผูที่มารวมรางกฎหมายนั้น  จะเปนผูที่มีความสํ านึกและเขาใจความ
หมายของคํ าวา  conflict of interest  ถาผูนั้นมีสวนไดสวนเสียจะตองถอนออกจากกระบวนการคํ าถาม
ที่ตองถามอยูเสมอคือ  คนไทยรูจักหรือไมวาเม่ือไรมีสวนไดสวนเสีย  ถาหากยังไมรูวามีสวนไดสวน
เสียหรือแกลงไมรู หรือรูแตไมสนใจวาคนอ่ืนจะพูดวาอยางไร  ยังคงจะนั่งอยูในกระบวนการนั้นตอ
ไป  กระบวนการการรางกฎหมายที่จะฟนฟูเศรษฐกิจนั้น  จะตองม่ันใจวาผูประกอบธุรกิจหรือผูอยู
ภายใตกฎหมาย   สามารถเปนคนดีในสังคมไดไมตองถูกเบียดเบียนจากการใชอํ านาจโดยไมชอบของ
ผูบังคับใชกฎหมาย

ขอ ๓ ที่สํ าคัญตอมาคือการตีความกฎหมาย  ผมเคยพูดหลายหนวาเมืองไทยมีศรีธนญชัย
มากมาย  นอกจากประเทศไทยจะมีกฎหมายมากมายแลว ยังมีนักกฎหมายบางประเภทที่ตีความโดย
มุงแตตัวอักษรหรือตัวหนังสือเปนหลัก ไมไดดูเจตนารมณของกฎหมาย ผมไมอยากที่จะเอยถึงกรณีที่
เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ น้ี  แมวาจะไมเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยตรง  แตจะเห็นไดวาการตีความ
กฎหมายของตุลาการรัฐธรรมนูญ  ท่ีผูวินิจฉัยกฎหมายหรือตุลาการรัฐธรรมนูญมุงจะเลนถอยคํ าหรือตี



ความตามถอยค ํา  โดยละท้ิงเจตนารมณของมาตราในรัฐธรรมนูญน้ัน  ดังน้ัน  ไมวาจะมีการปฏิรูป
หรือการออกกฎหมายใดมาก็ตาม  ถาหากยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหเปนไปตามหลัก
นิติธรรมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ผมยังมองไมเห็นแสงสวางที่จะพบวาจะปฏิรูปกฎหมายกันอยาง
ไร

ขอ ๔ กระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีปญหาอยูมาก  ปจจุบันมีการรับรูในระดับหน่ึงวา
มีปญหาอยูมากทั้งในแงของการจัดสรรอ ํานาจขององคกรท่ีเก่ียวของ  คือ ตํ ารวจ อัยการ และศาล  ยัง
ไมเหมาะสมทํ าใหขาดการตรวจสอบ  ขาดการถวงดุลอ ํานาจระหวางกันและกัน  และที่ส ําคัญที่สุดคือ
ขาดการตรวจสอบจากประชาชน นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมยังขาดการก ําหนดนโยบายในการ
ประสานงานรวมกัน  ท ําใหการท ํางานขาดเอกภาพ  มีความซับซอน  อันสงผลถึงปญหาในการบังคับ
ใชดวย

ขอ ๕ นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดกระบวนการระงับขอพิพาทนอกระบบศาล  หรือท่ี
เรียกวา  alternative dispute resolution  ที่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในทางการคา  commercial
arbitration  ซึ่งมีความจํ าเปนอยางยิ่งในโลกธุรกิจในปจจุบัน  แมกระทรวงยุติธรรมของไทยจะ
พยายามดํ าเนินการอยูแตคงยังตองมีการพัฒนาอีกมาก

ขอ ๖ สุดทายน้ีมีความจํ าเปนที่จะตองปรับปรุงการศึกษากฎหมายของไทยใหสามารถผลิต
บุคลากรที่มีมุมมองตอกฎหมาย ในฐานะเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคสังคมตามหลักนิติธรรม
และบุคลากรในวิชาชีพกฎหมายตองมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม  ท ําใหสามารถจะ
แขงขันในเวทีโลกไดดวย  เร่ืองการพัฒนาคนน้ีสํ าคัญที่สุด  เพราะหากมีนักกฎหมายที่ด ี  ท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีความสามารถแลวยอมสามารถสรางหลักนิติธรรมใหเกิดขึ้นได

จากสภาพปญหาที่ยกขึ้นมาโดยสังเขปนี ้  อาจทํ าใหทานทั้งหลายไดมองเห็นความจํ าเปนใน
การที่จะตองปฏิรูปกฎหมาย  เพื่อใหกฎหมายสอดคลองกับหลักนิติธรรมและจะเปนการสงเสริม
ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น  การปฏิรูปกฎหมายน้ันเปนเร่ืองท่ีทํ าไดล ําบากยากยิ่ง  แตในขณะเดียวกันก็
เปนเรื่องที่ส ําคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึง ดวยเหตุนี้ผมจึงรูสึกยินดีที่ไดทราบวามีความคิดเริ่มที่จะปฏิรูป
กฎหมายขึ้น  ผมเช่ือวาความพยายามในคร้ังน้ีเปนจุดเร่ิมตนท่ีสํ าคัญ  แมวาคงจะไมอาจคาดหวังผล
สํ าเร็จที่สมบูรณไดในเวลาอันใกล  แตอยางนอยกระบวนการของการปฏิรูป  ก็ไดถูกจุดประกายขึ้น
แลวและคงจะตองเดินตอไป  นอกจากการศึกษาวิจัยที่จะไดดํ าเนินการกันแลว  ผมยังอยากเห็นการ
ดํ าเนินการท่ีเปนรูปธรรมอันจะนํ าไปสูการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจังดวย  ความจริงแลวรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดนํ าเสนอหลักการใหม ๆ หลายประการที่เปนสิ่งจํ าเปน



สํ าหรับการปฏิรูปการเมือง  ซึ่งการน ําไปสูการเปลี่ยนแปลงตองอาศัยกฎหมายมากมาย  ทั้งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกตาง ๆ  ผมคิดวาในทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงเชนนี้
มีความจํ าเปนท่ีอาจจะตองจัดต้ังหนวยงานอิสระ  ไมขึ้นกับส ํานักนายกฯ  หรือข้ึนกับสวนราชการทาง
ฝายบริหาร  ในรูปของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ซึ่งประเทศอื่นก็ม ี   กลาวคือ Law Reform
Commission ใหมีหนาที่ในการจัดท ํารางกฎหมาย  และด ําเนินการตรวจสอบปญหาเก่ียวกับการบังคับ
ใชกฎหมาย  เพราะในชวงเวลาเชนนี้คงไมสามารถจะใชองคกรที่มีอยูในปกติได

สุดทายนี้ผมขอแสดงความชื่นชมและขอเปนก ําลังใจใหแกคณะวิจัย  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนที่ตองการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปกฎหมาย  เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคม
ไทย  ผมหวังวาการศึกษาคราวนี้จะไดรับการสืบสานตอโดยผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรง   ทางออม  เพราะ
วาจะปฏิรูปกฎหมายใหเกิดผลส ําเร็จน้ัน  ตองมีบุคคลทุกฝายเขามาเกี่ยวของ  กลาวคือตองไมใชเฉพาะ
เพียงภาครัฐบาล  สมาชิกรัฐสภา  และนักการเมืองเทานั้น  ยังตองรวมถึงการมีสวนรวมของภาคสังคม
และภาคธุรกิจ  ทั้งนี้เพื่อใหระบบกฎหมายในบานเมืองเปนระบบกฎหมายที่อยูบนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรม  สามารถสงเสริมการสรางธรรมาภิบาล  การแขงขันที่เปนธรรมในทางธุรกิจ  เพ่ือท่ีประเทศ
ไทยจะมีความเขมแข็งไมตองเผชิญกับวิกฤตการณอยางหนักหนวงที่ผานมาในระยะสองปนี้
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