
ตอนที� 4  :  หลกันิติธรรม 

 

หลกัที�จะกล่าวต่อไปเป็นตอนที�  
เป็นเรื�องการกาํหนดกฎเกณฑ ์ กติกาที�ใชป้กครอง
หรือการตราไวเ้ป็นตวับทกฎหมาย  
บา้นเมือง  ตลอดจนประชาชนทุกคนจะอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
บุคคลใดจะถูกจบักุมคุมขงั  ถูกยึดหรือริบทรัพย์
ของบา้นเมือง  แต่หากเป็นการปกครองโดยบุคคล
เพราะโดยธรรมชาติแลว้  ตวับุคคล
โลภ  โกรธ  หลง  หรือมีอคติสี�   อนัไดแ้ก่
มิเช่นนั1นแลว้กจ็ะกลายเป็น  The Rule of Man

นอกจากนั1น  ตวับทกฎหมาย 
ต่าง ๆ ที�ไดต้ราไว ้ จะตอ้งทนัสมยั  เป็นธรรม  และเป็นที�ยอมรับของสังคม
อีกด้วย  กล่าวคือ  ประชาชนเห็นด้วย
ข้อบังคับ  และกติกาต่าง ๆ นั1 น  
ถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาค 

ในเรื�อง “ความเป็นธรรม” 

�  ถ้ากฎหมายให้ประชาชนทุก ๆ คนเสียภาษีในอตัราเดียวกนัทั1งหมด
ใหค้วามเสมอภาคและเป็นธรรมหรือไม ่

�  การให้คนรวยเสียภาษีมากกว่าคนจน 
หรือไม ่

มารู้จกัธรรมาภบิาลกนัดกีว่า

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
หลกันิติธรรม หลกันิติธรรม ��������   หลกัคุณธรรม หลกัคุณธรรม ��������

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี   

   

   

โดย :  กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ

 สํานักผู้ว่าการ

 

จะกล่าวต่อไปเป็นตอนที�  4  คือ หลักนิติธรรม  หรือที�ภาษาองักฤษใชค้าํวา่
กติกาที�ใชป้กครองและบริหารบา้นเมือง  หรืออีกนยัหนึ�ง  คือ  การกาํหนดไว ้

 กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกติกาต่าง ๆ  ซึ� งการปกครองและการบริหาร
บา้นเมือง  ตลอดจนประชาชนทุกคนจะอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  และกฎระเบียบต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ ดงัเช่น  การที�

ยึดหรือริบทรัพย ์ ถูกลงโทษ  หรือถูกดาํเนินคดี  ก็จะตอ้งเป็นไปตาม
ปกครองโดยบุคคลซึ� งลุแก่อาํนาจ  อาจข่มเหงประชาชนอยา่งไม่เป็นธรรม

แลว้  ตวับุคคลมกัเป็นผูไ้ม่คงที�  เปลี�ยนแปลงไดง่้ายตามอารมณ์  
อนัไดแ้ก่  ลาํเอียงเพราะรัก  เพราะไม่ชอบกนั  เพราะเขลา

The Rule of Man  มิใช่  The Rule of Law 

นอกจากนั1น  ตวับทกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกติกา
ที�ไดต้ราไว ้ จะตอ้งทนัสมยั  เป็นธรรม  และเป็นที�ยอมรับของสังคม

ประชาชนเห็นด้วย  ยอมรับว่ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
  ดี  มีประโยชน์  และยินยอมพร้อมใจ 

 ขอตั1งคาํถามเพื�อความเขา้ใจดงันี1  

ถ้ากฎหมายให้ประชาชนทุก ๆ คนเสียภาษีในอตัราเดียวกนัทั1งหมด  จะเรียกว่ากฎหมายนั1น
ใหค้วามเสมอภาคและเป็นธรรมหรือไม ่ 

การให้คนรวยเสียภาษีมากกว่าคนจน  จะเรียกว่ากฎหมายนั1นไม่เป็นธรรม

 

มารู้จกัธรรมาภบิาลกนัดกีว่า  (ตอนที� 4) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
��������  หลกัความโปร่งใส หลกัความโปร่งใส ��������  หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการมีส่วนร่วม ��������หลกัความรับผดิชอบ หลกัความรับผดิชอบ ��������

การกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี  
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กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ. 

สํานักผู้ว่าการ 

หรือที�ภาษาองักฤษใชค้าํวา่  The Rule of Law    
หรืออีกนยัหนึ�ง  คือ  การกาํหนดไว ้

ซึ� งการปกครองและการบริหาร
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ ดงัเช่น  การที�

ก็จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ข่มเหงประชาชนอยา่งไม่เป็นธรรม  

  ไม่วา่จะดว้ยอารมณ์รัก  
เพราะเขลา  และเพราะกลวั 

จะเรียกว่ากฎหมายนั1น 

จะเรียกว่ากฎหมายนั1นไม่เป็นธรรม  เพราะเลือกปฏิบติั

��������  หลกัความคุ้มค่าหลกัความคุ้มค่า  



 
การที�กฎหมายกําหนดภาระเรียกเก็บภาษีคนที�มีรายได้สูงมากกว่าคนที�มีรายได้ตํ� า

การเลือกปฏิบติั  แต่เหตุผลของเรื�องอยูที่�ผลประโยชน์ของผูที้�เสียภาษี
กาํหนดใหผู้ไ้ดป้ระโยชน์ตามกฎหมายมากกวา่

เช่นเดียวกันกับเรื� องการรับโทษตามกฎหมาย  
การฆ่าคน  จะห้ามทุกคนกระทาํโดยไม่เลือกหน้า
ของคนในสังคมให้ปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนด
การปฏิบติัตามกฎหมายของผูถู้กบงัคบัดว้ย
หรือควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ 
และกระทาํความผิดโดยบนัดาลโทสะ
มาเป็นอยา่งดี  การลงโทษที�แตกต่างกนันี1  
พฤติกรรมตามที�กฎหมายตอ้งการ 

ดงันั1น  “ความเป็นธรรม” 
แมจ้ะไมเ่หมือนกบัคนอื�นกต็าม 

กฎหมายที%ไม่เป็นธรรม  

กฎหมายที%ไม่เลอืกปฏิบัติในเมื%อจําต้องเลอืกปฏิบัติ

ส่วนเรื�อง “ทนัสมัย” ขอทาํความเขา้ใจดงันี1

กฎหมายอาญาเดิมก่อนปี 
ความผิดเกี�ยวกับ “บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ทางการเงินในปัจจุบัน  มีเรื� องของ
ดงันั�นเพื�อให้กฎหมายมีความทนัสมยั  
ความผิดเกี�ยวกบัการปลอมและการแปลง
ตราพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2547 โดยบญัญติัเป็นความผดิตาม

เอาล่ะหลงัจากที�พาขี�ม้าเลียบค่ายอยู่นาน 
คราวนี1 ลองเหลียวหลงัมาดูองค์การของเรา
ต่าง ๆ  ที�ใช้บงัคบัอยูน่ั1น  ไดอ้อกโดยยึดหลกัการที�ถูกตอ้ง
เป็นกฎ  ระเบียบที�ออกตามอาํเภอใจ
ไมมี่การปรับปรุงใหท้นักบัยคุเทคโนโลยี
 
 
 

การที�กฎหมายกําหนดภาระเรียกเก็บภาษีคนที�มีรายได้สูงมากกว่าคนที�มีรายได้ตํ� า
เหตุผลของเรื�องอยูที่�ผลประโยชน์ของผูที้�เสียภาษี  จึงเป็นความยุติธรรมที�กฎหมาย

กาํหนดใหผู้ไ้ดป้ระโยชน์ตามกฎหมายมากกวา่  ตอ้งมีภาระทางภาษีมากกวา่ 

ยวกันกับเรื� องการรับโทษตามกฎหมาย  แม้ว่ากฎหมายอาญา  เช่น  การ
จะห้ามทุกคนกระทาํโดยไม่เลือกหน้า  ก็เพราะด้วยกฎหมายประสงค์จะกาํหนดพฤติกรรม

ของคนในสังคมให้ปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนด  แต่กระนั1นก็จาํตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการรับรู้และ
การปฏิบติัตามกฎหมายของผูถู้กบงัคบัดว้ย  เช่น  เด็กอายไุม่เกิน  15  ปี  ผูป่้วยทางจิตที�ไม่อาจรับรู้กฎหมาย
หรือควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้  กฎหมายก็ยกเวน้โทษให้  หรือคนที�ถูกย ั�วยุอย่างรุนแรงจนสุดทน

วามผิดโดยบนัดาลโทสะ  ยอ่มควรที�จะไดรั้บโทษนอ้ยกวา่คนที�กระทาํความผิดโดยคิดวางแผน
การลงโทษที�แตกต่างกนันี1   ไม่ใช่การเลือกปฏิบติั  แต่เป็นการลงโทษให้เหมาะสมกบั

”  จึงไม่ใช่  “การให้เท่า ๆ กัน”  แต่เป็น  “การให้ในสิ%งที%เขาควรจะได้

  จึงหมายถึงทั:งกฎหมายที%เลือกปฏิบัติในเมื%อไม่ควรเลือกปฏิบัติ

กฎหมายที%ไม่เลอืกปฏิบัติในเมื%อจําต้องเลอืกปฏิบัติ 

ขอทาํความเขา้ใจดงันี1  

ก่อนปี 2547 นั�น  ยงัมิได้มีบทบญัญติัว่าด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์”  แต่เนื�องจากการทําธุรกรรม

ทางการเงินในปัจจุบัน  มีเรื� องของบตัรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี�ยวข้อง  
ดงันั�นเพื�อให้กฎหมายมีความทนัสมยั  และสามารถบงัคบัใช้กบัผูก้ระทาํ
ความผิดเกี�ยวกบัการปลอมและการแปลงบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้  จึงได ้
ตราพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที� 17) 

โดยบญัญติัเป็นความผดิตามมาตรา 269/1 - 269/7 

เอาล่ะหลงัจากที�พาขี�ม้าเลียบค่ายอยู่นาน  คงพอจะมองเห็นภาพของ  “หลักนิติธรรม
มาดูองค์การของเราบา้ง  ไม่วา่จะเป็นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ตลอดจนการออกคาํสั�ง

ที�ใช้บงัคบัอยูน่ั1น  ไดอ้อกโดยยึดหลกัการที�ถูกตอ้งเป็นที�ยอมรับของคนในองค์การหรือไม่  หรือ
ระเบียบที�ออกตามอาํเภอใจ  มีคุณหรือโทษเฉพาะผูป้ฏิบติังานบางระดับเท่านั1 น  หรือล้าสมัย

เทคโนโลยกีารสื�อสารความเร็วสูง 3G (Third Generation)
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การที�กฎหมายกําหนดภาระเรียกเก็บภาษีคนที�มีรายได้สูงมากกว่าคนที�มีรายได้ตํ� านั1 น  ไม่ใช่ 
จึงเป็นความยุติธรรมที�กฎหมาย

อาญา  เช่น  การลักทรัพย์  หรือ 
ด้วยกฎหมายประสงค์จะกาํหนดพฤติกรรม 

แต่กระนั1นก็จาํตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการรับรู้และ
ผูป่้วยทางจิตที�ไม่อาจรับรู้กฎหมาย  

หรือคนที�ถูกย ั�วยุอย่างรุนแรงจนสุดทน 
ยอ่มควรที�จะไดรั้บโทษนอ้ยกวา่คนที�กระทาํความผิดโดยคิดวางแผน

แต่เป็นการลงโทษให้เหมาะสมกบั

การให้ในสิ%งที%เขาควรจะได้” 

จึงหมายถึงทั:งกฎหมายที%เลือกปฏิบัติในเมื%อไม่ควรเลือกปฏิบัติ  และ

หลักนิติธรรม”  บา้งแล้ว 
ตลอดจนการออกคาํสั�ง 

เป็นที�ยอมรับของคนในองค์การหรือไม่  หรือว่า 
บางระดับเท่านั1 น  หรือล้าสมัย 

)  ถา้ถูกตอ้ง  เหมาะสม 
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เป็นที�ยอมรับและมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาไม่เลือกปฏิบติั  เราก็คงจะฟันธงไดเ้ลยวา่  องคก์าร
ของเรามีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาลในเรื�องของ “หลักนิติธรรม” แต่จะมีมากนอ้ยเพียงใด 
กค็งจะตอ้งเขา้ไปดูในรายละเอียดต่อไป 

อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรม  หรือหลกัอื�นใดก็ตาม  ทุก ๆ หลกัก็เป็นเพียงหลกัการ
เทา่นั1น  ที�สาํคญักคื็อการนาํไปปฏิบติัใชใ้หเ้ป็นรูปธรรมโดยเป็นที�ยอมรับของทุกคนต่างหาก  จริงไหม 

สุดทา้ยขอขอบคุณ Website ต่างๆ ได้แก่  www.talkystory.com , www.panyathai.or.th , 
www.kodmhai.com , blog.spu.ac.th และ images.google.co.th ที�ได้นาํภาพและขอ้ความบางช่วง 
บางตอนที�ใช่เลย  มาใชป้ระกอบในการเรียบเรียงเขียนบทความนี1   แลว้พบกนัใหมใ่นหลกัการต่อไป 

 

 

 

 

สวสัด ี

 

กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.   สํานักผู้ว่าการ     โทรศัพท์ 63120   โทรสาร 63193 


