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หลักนิติธรรมในหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ป�จจุบัน ความเป�นธรรมในสังคมเป�นสิ่งท่ีหลายฝ&ายให'ความสําคัญ ความเป�นธรรมในสังคม
เกิดได'ด'วยป�จจัยหลายอย*าง หนึ่งในป�จจัยหลักก็คือการปกครองโดยใช'หลักนิติธรรม และไม*เฉพาะกับ
การปกครองของภาครัฐ แต*นิติธรรมถูกนํามาใช'อย*างแพร*หลายในหน*วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยด'วย 
บทความนี้ มุ*งเน'นสร'างความเข'าใจและแสดงถึงมุมมองในความเหมือนและความต*างของคําว*า “นิติ
ธรรม” “นิติรัฐ” และ “ธรรมาภิบาล” รวมถึงการนํามาใช'ในหน*วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย*างยิ่ง 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือเป�นหน*วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ* เป�นสายการบิน
แห*งชาติ และเป�นบริษัทมหาชน ซ่ึงต'องมีการบริหารจัดการพนักงานหลายหม่ืนคน การให'บริการผู'
โดยสายหลายล'านคนในแต*ละป? และเป�นหน*วยงานท่ีส*วนเก่ียวข'องกับผู'มีส*วนได'เสียหลายภาคส*วน 

บทความนี้ กล*าวถึงความเป�นมาของการนําหลักนิติธรรม และหลักธรรมาภิบาลมาใช'ใน
หน*วยงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กรอบแนวทางดําเนินงาน และความสําริดผลในการบริหารงานตาม
หลักนิติธรรม รวมถึง ความหมายของหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให'เกิด
ความรู'ความเข'าใจ เพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการวิเคราะห@ และการประยุกต@หลักการเหล*านั้นมาในการ
บริหารงาน และการปกครองในหน*วยงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ต*อไป 

 “นิติธรรม” หมายถึงอะไร? 

คําว*า “นิติธรรม” หรือ “Rule of Law” มีต'นกําเนิดจากประเทศอังกฤษแต*นิยมใช'ในหลาย
ประเทศท่ัวโลก คําว*า “นิติธรรม” ประกอบด'วยคําว*า “นิติ” แปลว*า กฎหมาย บวกกับ “ธรรม” 
หมายถึง ความจริง, ความดี, ความถูกต'อง, และความยุติธรรม ดังนั้น “นิติธรรม” จึงมีความหมายว*า 
ความเป�นธรรมในการใช'กฎหมาย หรือ กฎหมายสามารถสร'างความเป�นธรรมได' หรือสรุปได'ว*าเป�น 
“คุณธรรมทางด'านกฎหมาย” และเม่ือเราพูดถึงคุณธรรมทางด'านกฎหมาย ก็หมายถึงการนํากฎหมาย
มาสร'างความเป�นธรรมและความสมดุลข้ึนในสังคม   

และป�จจัยสําคัญท่ีจะทําให'เกิดการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมได'ก็คือ กฎหมาย เพราะกฎหมาย
เป�นเครื่องมือท่ีสร'างความเป�นธรรมและสมดุลได' แต*ในความเป�นจริง ลําพังเครื่องมือหรือตัวกฎหมาย
เองไม*สามารถสร'างความเป�นธรรมได' ต'องอาศัยกระบวนการและผู'ท่ีใช'เครื่องมือหรือผู'ใช'กฎหมาย ไม*
ว*าจะเป�นการกําหนดตัวบทกฎหมาย การตีความ และการบังคับ เข'ามามีส*วนช*วยด'วย 

คําถามต*อมา... 

เราจะทราบได'อย*างไรว*ากฎหมาย การตีความกฎหมาย การกําหนดตัวบทกฎหมายมีความ
เป�นธรรมหรือไม*?  ให'ลองนึกตามว*า หากมีใครสักคนบอกว*าชีวิตเค'ามีแต*ความทุกข@ ท*านคิดว*าจะ
เป�นไปได'หรือ เพราะคนท่ีไม*เคยมีความสุข ย*อมไม*มีทางรู'ว*าความทุกข@เป�นอย*างไร ฉันใดก็ฉันนั้น การ
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ท่ีเราจะรู'ได'ว*ากฎหมายเป�นธรรมแล'วหรือไม* ก็ต'องให'ดูจากความไม*เป�นธรรม นั่นเอง  

ความไม*เป�นธรรมเกิดได'จาก 2 สาเหตุ1 คือ 

1.  ความไม*เป�นธรรมจากตัวกฎหมายเอง ซ่ึงเกิดจากตัวบทกฎหมายเอง การกําหนด
กฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน@ หรือให'ความสําคัญแก*กลุ*มบุคคลบางกลุ*มในสังคม 

2.  ความไม*เป�นธรรมจากการใช'กฎหมาย หรือการตีความตัวบทกฎหมายท่ีกําหนดไว' นี่จึง
จําเป�นต'องใช'กฎ (Rule) ท่ีมีในกฎหมาย (Law) ให'ถูกต'องและเหมาะสมด'วย 

สาระสําคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด'วย 

1.  กฎหมายต'องเป�นการใช'บังคับท่ัวไป 

 หมายความว*า การบังคับใช'กฎหมายมีวัตถุประสงค@ให'ใช'บังคับกับบุคคลทุกคนในสังคม
โดยเสมอภาคกัน มิใช*ใช'บังคับเฉพาะกลุ*มบุคคลใดกลุ*มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรือกรณีท่ี
กฎหมายออกมาเพ่ือบังคับเฉพาะกลุ*มบุคคลใดกลุ*มบุคคลหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ก็ยังเป�นการบังคับ
ใช'เป�นการท่ัวไปสําหรับกลุ*มบุคคลหรือกลุ*มอาชีพนั้น ๆ ท้ังนี้ ก็เพราะหากกฎหมายออกมาบังคับใช'
เฉพาะบางกลุ*มคน กลั่นแกล'งบางคน กฎหมายนั้น ย*อมไม*เป�นธรรม ไม*เป�น “นิติธรรม” 

2. กฎหมายจะบัญญัติให'การกระทําใดเป�นความผิดอาญา และมีโทษย'อนหลัง หรือมีโทษ
ย'อนหลังหนักกว*าเดิมไม*ได' 

 ถ'าไม*มีกฎหมาย ถ'าไม*มีโทษ ก็ไม*มีความผิด ... เช*น วันนี้เราทําความผิด แต*กฎหมายมิได'
ระบุโทษ หรือไม*กําหนดความผิดไว' แล'วอยู*ๆ พรุ*งนี้จะออกกฎหมายมาเพ่ือเอาผิดเราย'อนหลังมาวันนี้ 
หรือลงโทษเราวันนี้ จะทําไม*ได' อย*างนี้ จะเรียกว*าขัดกับหลัก “นิติธรรม” 

3. ในคดีอาญา ให'สันนิษฐานไว'ก*อนว*า ผู'ต'องหาหรือจําเลยบริสุทธิ์อยู*จนกว*าศาลจะมีคํา
พิพากษาเด็ดขาดว*ามีความผิด 

 หลักนิติธรรมข'อนี้ พวกเราค*อนข'างคุ'นเคย แต*ท่ีมาท่ีไปของหลักการนี้ก็คือ ต'องการ
ปTองกันไม*ให'ผู'มีอํานาจ หรือผู'บังคับใช'กฎหมายลงโทษจําเลยท่ีถูกกล*าวหา (ยังไม*มีคําพิพากษา) โดย
ยังไม*ผ*านกระบวนการต*อสู'คดีในศาล เพ่ือให'ผู'ถูกกล*าวหามีโอกาสในการต*อสู'คดีให'เต็มท่ี ท้ังนี้ ก็
เพ่ือให'เกิดความเป�นธรรมในการใช'กฎหมาย  

4. หลักความเป�นอิสระและเป�นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ 

 อาจกล*าวได'ว*าผู'พิพากษาเป�นกลไกท่ีสําคัญมาก เพราะเป�นกระบวนการสุดท'ายท่ีจะ

                                           

1
 ท่ีมา http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1442 
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ยืนยันได'ว*าความยุติธรรมจะเกิดข้ึนจริง ดังนั้น ผู'พิพากษาจึงต'องเป�นอิสระ ไม*ถูกกําหนด ไม*ถูก
แทรกแซงจากฝ&ายใดท้ังนั้น 

5. รัฐและเจ'าหน'าท่ีของรัฐมีอํานาจและต'องใช'อํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดไว'เท*านั้น 

 ตรงนี้หมายความว*า ผู'ท่ีกํากับดูแลการใช'กฎหมายไม*ได'มีอํานาจตามอําเภอใจ อยากจะ
ตัดสินอะไรอย*างไรก็ได'... ไม*ใช*! แต*ผู'มีอํานาจจะมีอํานาจก็ตามท่ีกฎหมายได'กําหนดให'มี และสามารถ
ใช'อํานาจตามกฎหมายเท*านั้น จะใช'อํานาจเกินกว*าท่ีกฎหมายกําหนดไว'... ไม*ได'! 

6. กฎหมายต'องไม*ยกเว'นความผิดให'แก*การกระทําของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไว'ล*วงหน'าโดยเฉพาะ 

  กฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงให'เหมาะสมกับสภาวการณ@ท่ีเปลี่ยนไปได' แต*กฎหมายท่ี
บัญญัติใหม*จะนิรโทษหรืออภัยโทษให'กับการกระทําท่ีเกิดข้ึนมาแล'วไม*ได' แต*ถ'าเป�นการนิรโทษให'การ
กระทําท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย*างนั้น ทําได' ถือว*าไม*ขัดกับหลักนิติธรรม 

 “นิติรัฐ” หมายถึงอะไร? 

“นิติรัฐ” หรือ Legal State หมายถึง รัฐท่ีปกครองด'วยกฎหมาย ไม*ใช*ปกครองด'วยตัวคน 
หรืออํานาจบารมีของใคร คือเรียกได'ว*า ถือเอากฎหมายเป�นใหญ* ส*วนคนท่ีบังคับใช'กฎหมายสําคัญ
รองลงมา  

ส*วน “หลักนิติรัฐ” หมายถึง หลักการปกครองโดยใช'กฎหมายเป�นหลัก มีวัตถุประสงค@เพ่ือให'
เกิดความเป�นธรรมและเพ่ือคุ'มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักนิติรัฐมีสาระสําคัญ 2 ส*วนคือ 
การใช'อํานาจของรัฐต'องอยู*ภายใต'กฎเกณฑ@ของกฎหมาย และครอบคลุมอํานาจของรัฐทุกประเภท 

“นิติธรรม” VS “นิติรัฐ” 

ความเหมือน... 

นิติธรรมและนิติรัฐ เหมือนกันใน 2 ประเด็นหลักคือ เป�นแนวความคิดท่ีมีวัตถุประสงค@หลัก
เพ่ือควบคุมอํานาจของผู'ท่ีทําหน'าท่ีปกครอง และมุ*งเน'นท่ีกฎหมาย ต'องเป�นกฎหมายท่ีดี เป�นธรรม 
ชัดเจนและมีเหตุผล 

ความตาง... 

ในขณะท่ีนิติธรรมมีจุดเริ่มต'นจากประเทศอังกฤษ นิติรัฐเริ่มต'นจากประเทศเยอรมัน และ
ขณะท่ีนิติธรรมเน'นท่ีการออกกฎหมาย นิติรัฐกลับเน'นท่ีสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 
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นิติธรรมและนิติรัฐอาจมีจุดเริ่มต'นและให'ความสําคัญต*างกัน แต*วัตถุประสงค@หลักของท้ังสอง
คํานี้เหมือนกัน นั่นคือ กําจัดและควบคุมอํานาจของผู'ปกครอง โดยให'กฎหมายมีอํานาจสูงสุดแทน 

“นิติธรรม” กับประเทศไทย?? 

รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 วรรค 3 กําหนดว*า “การ
ปฏิบัติหน'าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค@กรตามรัฐธรรมนูญ และหน*วยงานของรัฐ ต'อง
เป�นไปตามหลักนิติธรรม” 

นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดท่ี 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห*งรัฐ ส*วนท่ี 3 แนวนโยบายด'านการบริหารราชการแผ*นดิน มาตรา 78(6) ยังกําหนดว*า “รัฐ
ต'องดําเนินการตามแนวนโยบายด'านการบริหารราชการแผ*นดิน ดังต*อไปนี้ (6) ดําเนินการให'
หน*วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน'าท่ีให'ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอย*างเป�นอิสระ เพ่ือให'การบริหารราชการแผ*นดินเป�นไป
ตามหลักนิติธรรม 

ดังนั้น ก็จะเห็นว*าประเทศไทยเรามีการนําหลักนิติธรรมมายึดปฏิบัติ โดยอาจเรียกได'ว*า
ประเทศเราเป�นประเทศท่ีปกครองโดยใช'กฎหมาย (นิติรัฐ) และท่ีสําคัญ การปกครองโดยกฎหมายท่ี
ประเทศไทยยึดถือ ยังเป�นกฎหมายท่ีมีความเป�นธรรม (นิติธรรม)อีกด'วย ส*วนการนําไปใช'หรือการ
บังคับใช'กฎหมายนั้น หลายฝ&ายก็ยังคงพยายามกันอยู* 

“ธรรมาภิบาล” 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึงหลักการปกครอง หรือหลักการบริหาร
กิจการให'เป�นไปตามครรลองครองธรรม ซ่ึงสามารถใช'ได'ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ธรรมาภิบาลเป�น
หลักท่ีนิยมใช'อย*างแพร*หลายในป�จจุบัน ท้ังนี้เพราะ นอกจากจะช*วยเสริมสร'างให'กิจการดําเนินไป
อย*างมีประสิทธิภาพจากการท่ีพนักงานต้ังใจทํางานแล'ว ยังช*วยให'การพัฒนาเป�นไปอย*างต*อเนื่องจาก
การท่ีบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข'องเชื่อม่ันในองค@กรอีกด'วย 

หลักธรรมาภิบาลประกอบไปด'วย 6 องค@ประกอบตามระบุในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว*าด'วยการสร'างระบบบริหารกิจการบ'านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 กล*าวคือ 

1. หลักนิติธรรม ได'แก* การกําหนดตัวบทกฎหมาย กฎ ข'อบังคับ ให'เป�นไปอย*างเป�นธรรม
และทันสมัยเป�นท่ียอมรับในสังคม ไม*เลือกปฏิบัติ ซ่ึงอาจกล*าวได'ว*าเป�นการปกครองภายใต'กฎหมาย 
ไม*ใช*กฎหมู* หรือกฎของใครคนใดคนหนึ่ง 

2. หลักความโปร*งใส ได'แก* การให'และการรับข'อมูลท่ีเป�นจริง ทันเหตุการณ@ ตรงไปตรงมา มี
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ท่ีไปท่ีมีชัดเจน และมีกระบวนการท่ีตรวจสอบความถูกต'องได' ท้ังนี้ เพ่ือจะสร'างความไว'วางใจในการ
ทําธุรกรรมร*วมกัน 

3. หลักการมีส*วนร*วม ได'แก* การเปqดโอกาสให'ประชาชนมีส*วนในการรับรู' การร*วมกันคิด 
ร*วมกันเสนอความคิดเห็นในป�ญหาสําคัญๆ ต*างๆ โดยให'มีความร*วมไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบ
และการรับผิดชอบต*อผลจากการกระทํานั้นๆ 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได' ได'แก* การสร'างกลไกให'มีผู'รับผิดชอบในหน'าท่ี และมี
สํานึกในการรับผิดชอบต*อสังคม 

5. หลักความคุ'มค*า ได'แก* การบริหารจัดการให'ทรัพยากรท่ีมีอย*างจํากัดถูกนําไปใช'ประโยชน@
ได'อย*างคุ'มค*า 

6. หลักคุณธรรม ได'แก* การยึดม่ันในความถูกต'องดีงาม สานึกในหน'าท่ีของตนเอง มีความ
ซ่ือสัตย@สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู'อ่ืน 

การใช'หลักธรรมาภิบาลทําให'องค@การสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได' อีกท้ังยัง
เป�นกลไกในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และมีประชาชนหรือองค@การภายนอกมีส*วนร*วม โดยมี
หลัก “นิติธรรม” เป�นองค@ประกอบหลักในการบริหารจัดการดังกล*าว 

“นิติธรรม” กับหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ?? 

ตามรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 วรรค 3 กําหนดว*า 
“การปฏิบัติหน'าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค@กรตามรัฐธรรมนูญ และหน*วยงานของ
รัฐ ต'องเป�นไปตามหลักนิติธรรม” บอกว*ารัฐ และหน*วยงานของรัฐต'องมีหลักนิติธรรม  

แล'วหน*วยงานรัฐวิสาหกิจจําเป�นต'องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญข'อนี้ไหม??? 

ก็ต'องตีความก*อนว*า รัฐวิสาหกิจ เป�นองค@กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเป�นหน*วยงานของรัฐ 
หรือไม*? 

มาเริ่มกันท่ีองค@กรตามรัฐธรรมนูญก*อน... 

องค@กรตามรัฐธรรมนูญหมายรวมถึง ศาล (เช*น ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง) 
องค@กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เช*น คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  ผู'ตรวจการแผ*นดิน) และ 
องค@กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ (เช*น  อัยการสูงสุด และ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห*งชาติ (ประเทศ
ไทย) เป�นต'น)  

ตามนี้ ... รัฐวิสาหกิจไม�ใช�องค@กรตามรัฐธรรมนูญ 
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พระราชบัญญัติข'อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระบุว*า “หน*วยงานของรัฐ 
หมายความว*า ราชการส*วนกลาง ราชการส*วนภูมิภาค ราชการส*วนท'องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส*วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส*วนท่ีไม*เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค@กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หน*วยงานอิสระของรัฐและหน*วยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

ตรงนี้ สรุปว�า รัฐวิสาหกิจเป=นหน�วยงานของรัฐ ดังนั้น การปฏิบัติหน!าท่ีของหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจต!องมีหลักนิติธรรม 

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจใหญ*ๆ หลายแห*งท่ีมีสภาพเป�นบริษัทมหาชน ยังต'องปฏิบัติตามกฎ
ต*างๆ ของตลาดหลักทรัพย@แห*งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย@และตลาด
หลักทรัพย@ (ก.ล.ต.) ซ่ึงท้ังตลาดหลักทรัพย@ฯ และ ก.ล.ต. รวมถึง สมาคมส*งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ล'วนให'ความสําคัญต*อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในหน*วยงานรัฐวิสาหกิจด'วย ซ่ึง 
หลัก “นิติธรรม” ถือว*าเป�นหนึ่งองค@ประกอบหลักในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
จะเห็นว*า หลัก “นิติธรรม” สอดแทรกอยู*ในส*วนต*างๆ ของการบริหารจัดการองค@กรท้ังในฐานะท่ีเป�น
องค@กรภาครัฐ และในฐานะท่ีเป�นรัฐวิสาหกิจเอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามภาพ อธิบายได'ว*า รัฐฯ หรือประเทศไทยของเราปกครองประชาชน ซ่ึงประกอบไปด'วย
บุคคลท่ัวไป และนิติบุคคล โดยใช'กฎหมายและต'องกํากับให'การใช'กฎหมายนั้น เป�นไปตามหลักนิติ
ธรรม เรียกได'ว*าประเทศไทยของเราเป�นนิติรัฐ โดยรัฐวิสาหกิจถือเป�นหน*วยงานหนึ่งท่ีเป�นนิติบุคคล 

 

 
รัฐ 

นิติบุคคล บุคคลท่ัวไป  

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

ผู'มีส*วนได'เสีย 
(เช*น พนักงาน ลูกค'า คู*ค'า ผู'ถือหุ'น เป�นต'น) 

ปกครองด'วยกฎหมายโดยใช'
หลักนิติธรรม 

ปกครองด'วยกฎเกณฑ@ต*าง ๆ 
โดยใช'หลักธรรมาภิบาล 
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ซ่ึงต'องบริหารองค@กร ท้ังส*วนท่ีเป�นพนักงาน ผู'บริหาร ผู'ถือหุ'น ผู'มีส*วนได'เสียท้ังมวลให'เป�นไปให'
สอดคล'องกับกฎเกณฑ@ต*าง ๆ รวมถึงกฎหมายท่ีกําหนดโดยภาครัฐด'วย โดยใช'หลักธรรมาภิบาล และ
เช*นเดียวกัน คือเป�นไปตามหลักนิติธรรม เนื่องด'วยหลักนิติธรรมเป�นองค@ประกอบหนึ่งของหลัก    
ธรรมาภิบาลด'วย 

“นิติธรรมและธรรมาภิบาล” กับ “การบินไทย” 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป�นท้ังหน*วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชน ดังนั้น 
การบินไทยจึงต'องบริหารองค@กรให'เป�นไปท้ังตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมไปโดยปริยาย 

แล'วการบินไทย ทําอย*างไร? 

ในป? 2545 การบินไทยจัดทํา “จรรยาบรรณการบินไทย”  แจกจ*ายให'กับผู'ปฏิบัติงานของ
บริษัท ทุกระดับ พร'อมบังคับใช'เพ่ือเป�นกรอบในการปฏิบัติงาน และได'ปรับปรุงเนื้อหาอย*างต*อเนื่อง 
และในป? 2553 การบินไทยจัดทําเป�น “คู*มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม” ให'ครอบคลุมสอด
รับกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ท่ีบัญญัติให'มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมสําหรับกรรมการ ผู'บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป�นการกําหนดนโยบาย การ
ดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติงาน และการอยู*ร*วมกันของพนักงานและผู'ปฏิบัติงานทุกระดับในการบินไทย 
พร'อมท้ังติดตามให'ผู'ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามคู*มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมนี้ ควบคู*ไปกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ และคําสั่งอ่ืนๆ อย*างเคร*งครัด และเพ่ือเป�นการ
แสดงออกถึงความยึดม่ันของการบินไทยท่ีจะใช'หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงคู*มือฯ ให'สมบูรณ@และทันสมัยข้ึนอย*างต*อเนื่องจนถึงป�จจุบัน 

โดยการบินไทยมีองค@ประกอบของหลักบรรษัทภิบาล2 ดังนี้ 

1. การสร'างมูลค*าเพ่ิมให'แก*องค@กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) 
2. ความโปร*งใส (Transparency) 
3. ความรับผิดชอบในหน'าท่ี (Responsibility) 
4. ความรับผิดชอบต*อผลการปฏิบัติหน'าท่ี (Accountability) 
5. ความเป�นธรรม (Equitable Treatment) 

นอกจากนี้ ยังมีหลักจริยธรรม (Ethics) คือ 

1. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย ให'การสนับสนุนและยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย@ทรงเป�นประมุข 

                                           

2
 ท่ีมา คู*มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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2. ยึดม่ันในประโยชน@ของบริษัท ปฏิบัติหน'าท่ีเพ่ือประโยชน@สูงสุดของบริษัท โดยไม*แสดงหา
ผลประโยชน@เพ่ือตนเองหรือผู'อ่ืน และไม*มีผลประโยชน@ทับซ'อน 

3. ยึดม่ันในความซ่ือสัตย@สุจริต ไม*ยินยอมให'เกิดการทุจริตข้ึนในงานท่ีตนมีหน'าท่ีรับผิดชอบ 
4. ยึดม่ันในความถูกต'อง ไม*ยินยอมให'เกิดการกระทําท่ีผิดกฎหมายข้ึนในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
5. ยึดม่ันในความโปร*งใส ไม*บิดเบือนข'อเท็จจริง ไม*ว*าจะในลักษณะใดๆ ในการให'ข'อมูล

ข*าวสารแก*ผู'ร*วมงาน ประชาชน ผู'ถือหุ'น และผู'มีส*วนได'เสียอ่ืนๆ 

การบินไทยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลทําหน'าท่ีกํากับดูแลให'กระบวนการด'านธรรมาภิบาล
ของบริษัทเป�นไปอย*างถูกต'องเหมาะสมและเป�นไปตามหลักนิติธรรม กล*าวคือ การดําเนินงานของการ
บินไทย ต'องเป�นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับทุกข'อท่ีเก่ียวข'อง ท้ังกฎหมายภายในและ
ภายนอกประเทศ ท้ังนี้เพราะการบินไทยเป�นบริษัทท่ีให'บริการและดําเนินกิจการท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ การปฏิบัติใดท่ีไม*ถูกต'องตรงตามกฎท่ีวางไว' อาจมีผลถึงความปลอดภัยของ
พนักงานและผู'โดยสาร และส*งผลถึงการดําเนินงานในฐานะสายการบินแห*งชาติได' การบินไทยจึงให'
ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลให'ปฏิบัติตามกฎเกณฑ@ (Compliance) ต*างๆ อย*างมาก บริษัทมี
หน*วยงานท่ีทําหน'าท่ีดูแลในเรื่องดังกล*าว โดยบุคลากรท่ีมีความรู'ความสามารถท้ังด'านกฎเกณฑ@ต*างๆ 
และรู'รอบในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงล'วนแต*เป�นงานท่ีต'องใช'ความสามารถเฉพาะทางท้ังสิ้น เป�นอย*างดี ท้ังยัง
มีหน*วยงานท่ีทําหน'าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการบริหารความเสี่ยงในทุกด'านอย*าง
ใกล'ชิด ซ่ึงอย*างนี้ เรียกได'ว*า การบินไทยมีการกํากับดูแลการบริหารงานและการดําเนินกิจการตาม
กฎเกณฑ@ (เทียบได'กับรัฐปกครองประเทศตามกฎหมาย) 

อย*างไรก็ตาม หากมีกรณีท่ีมีการปฏิบัติท่ีผิดเพ้ียนไปจากกฎเกณฑ@ท่ีกําหนดไว' การบินไทยก็
ยังมีระบบและกระบวนการการสอบสวน ไต*สวน หามูลเหตุ และประจักษ@พยาน รวมถึงหลักฐานต*างๆ 
เพ่ือให'ความเป�นธรรมแก*ผู'ถูกกล*าวหา โดยมีคณะกรรมการสอบสวนฯ เป�นผู'กํากับดูแลและรับผิดชอบ 
หากพนักงานมีความผิดจริง การตัดสินลงโทษนอกจากจะให'ความเป�นธรรมแล'ว คณะกรรมการฯ ยัง
สามารถมีเมตตาธรรมแก*พนักงานผู'นั้นได'อีกด'วย ท้ังหมด ก็เพ่ือให'การบินไทยมีกระบวนการท่ีส*งเสริม
การบริหารงานเพ่ือให'มีหลักนิติธรรมข้ึนอย*างแท'จริง  

ส*วนกระบวนการดังกล*าวถูกนํามาใช'อย*างได'ผลหรือไม*?  

และการบริหารของการบินไทยเป�นไปตามหลักนิติธรรมแล'วหรือไม*?  

ก็อาจกล*าวได'ว*า “ในภาพรวมแล'ว... ใช*” เพราะในช*วงระยะเวลาหลายป?ท่ีผ*านมา การบิน
ไทยมีคดีความท่ีถูกตัดสินว*าเป�นฝ&ายผิดน'อยมากอย*างมีนัย และเม่ือการตัดสินโดยกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐเป�นไปตามหลักนิติธรรมแล'ว ย*อมอุปนัยได'ว*าการบริหารงานของการบินไทยใช'
หลักนิติธรรมในการบริหารอย*างได'ผล 
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กล�าวโดยสรุป... 

ถ'าเราบอกว*าว*า “นิติรัฐ” หมายถึง การปกครองโดยใช'กฎหมาย และ “นิติธรรม” คือการใช'
กฎหมายนั้นต'องใช'อย*างเป�นธรรม มีคุณธรรม มีความยุติธรรมต*อผู'ท่ีถูกปกครอง ดังนั้น การท่ี
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายต*างๆ ท่ีบัญญัติข้ึนเพียงฝ&ายเดียวอาจไม*เพียงพอท่ีจะก*อนให'เกิดการใช'
หลักนิติธรรมท่ีครบถ'วนข้ึนได' เพราะกุญแจหลักในเรื่องนี้ ก็คือผู'ท่ีบังคับใช'กฎหมาย และกระบวนการ
ท่ีสนับสนุนให'เกิดความเป�นธรรมอย*างท่ีสุด ท้ังนี้ ก็เพ่ือให'เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคม 

ฉันใดก็ฉันนั้น... 

หน*วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย ก็ต'องปฏิบัติตามกฎหมายเช*นกัน ดังนั้น จึงต'องมีหลักนิติธรรม
ตามมาด'วยอย*างไม*ต'องมีข'อสงสัย นอกจากนี้ สําหรับหน*วยงานรัฐวิสาหกิจเองก็ยังต'องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ@อ่ืนนอกเหนือจากกฎหมาย ซ่ึงเป�นกฎเกณฑ@ท่ีเก่ียวข'องกับการดําเนินธุรกิจโดยตรงด'วย และ
เม่ือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลแล'ว จึงต'องบริหารจัดการและดําเนินกิจการตามหลักนิติ
ธรรมไปด'วย เพราะหลักนิติธรรมถือเป�นองค@ประกอบหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล และเช*นกัน การท่ี
พนักงานในองค@กรปฏิบัติตามกฎระเบียบต*างๆ เพียงอย*างเดียวก็ไม*เพียงพอท่ีจะสร'างธรรมาภิบาลข้ึน
ในองค@กร แต*ฝ&ายบริหารหรือผู'ปกครองก็ต'องบริหารงานอย*างมีธรรมาภิบาล และยังต'องมีระบบหรือ
กระบวนการท่ีเป�นรูปธรรมท่ีสามารถเสริมสร'างธรรมาภิบาลข้ึนในองค@กร อีกด'วย ท้ังนี้ ก็เพ่ือให'การ
ดําเนินกิจการเป�นไปอย*างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให'ประโยชน@กับท้ังพนักงานในองค@กรเองและผู'ท่ี
เก่ียวข'องท้ังมวล นั่นเอง 

............... 


