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 ๑จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคาร ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น ๑ ตึกเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

 ปัจจุบันได้มีปัญหาประเด็นความสงสัยและความวิตกห่วงใยของหลาย ๆ ฝ่าย เกี่ยวกับการ 
ขอพระราชทานอภยัโทษใหแ้กผู่ต้อ้งโทษหรอืบคุคลทีไ่ดร้บัโทษทางอาญานัน้ กระบวนการและขัน้ตอน 
ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางวิชาการรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ต่าง ๆ ตามประเพณีที่เคยยึดถือและปฏิบัติมา ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัด 
ใหม้กีารสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง “พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิใ์นการพระราชทานอภยัโทษ” 
ขึน้ เมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีผ่า่นมา ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในทกุภาคสว่น 
และประชาชนผู้มีความสนใจได้เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และหลักการที่ถูกต้องในทางวิชาการ รวมทั้ง 
แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตเท่าที่มีมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน 
ทั่วไปได้นำไปคิดตรึกตรองต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้อง 
แห่งหลักการ มิใช่เป็นไปตามกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมในขณะนี้ 
       โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ทางวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวมทั้ งได้อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง 

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

   นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และขั้นตอนของ 

การพระราชทานอภัยโทษ ดังนี้   
 “การพระราชทานอภัยโทษ” หมายถึง การพระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ในการพระราชทานอภัยโทษ๑
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แล้วให้ได้รับการปล่อยตัวหรือลดโทษแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของ 
พระมหากษตัรยิต์ามพระราชอำนาจทีก่ำหนดไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๙๑ ประกอบประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค ๗ อภยัโทษ เปลีย่นโทษหนกัเปน็เบา 
และลดโทษ ตั้งแต่มาตรา ๒๕๙ ถึงมาตรา ๒๖๗
    การพระราชทานอภัยโทษ หากแบ่งตามลักษณะของผู้ได้รับการอภัยโทษแล้ว อาจแบ่งได้เป็น  
๒ ประเภท คือ
 ประเภทที่ ๑ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง 
ราชทัณฑ์หรือผู้ต้องโทษ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามการถวายคำแนะนำของคณะรัฐมนตร ี
ต่อพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๒๖๑ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีนี้ 
ทางราชการจะเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยที่ผู้ต้องราชทัณฑ์มิต้อง 
ดำเนินการใด ๆ ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนี้ มักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ  
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธี 
รัชมังคลาภิเษก เป็นต้น
 ประเภทที่ ๒ การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง 
ราชทัณฑ์หรือผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล โดยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการ 
ถวายคำแนะนำของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม สว่นจะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษหรอืไมเ่พยีงใด 
ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์ โดยผู้มีสิทธิยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ 
พระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ได้แก่ ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
บดิามารดา บตุร และคูส่มรส และสถานทตู (ในกรณทีีเ่ปน็นกัโทษชาวตา่งประเทศ) โดยแบง่ระยะเวลา 
ในการยื่นฎีกาทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายออกเป็น ๒ กรณี คือ 
  กรณีที่ ๑   หากเป็นผู้ต้องโทษกรณีทั่วไปให้ยื่นได้ทันทีที่คดีถึงที่สุด 
  กรณีที่ ๒   แต่ถ้าเป็นกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิต ต้องยื่นภายใน ๖๐ วัน 
      นับแต่คดีถึงที่สุด 
 สำหรับขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้น ผู้ต้องโทษ (โทษประหารชีวิต 
จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องราว 
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผ่านเรือนจำ/ทัณฑสถาน หรือกระทรวงยุติธรรม หรือ 
สำนักราชเลขาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตตามแต่กรณี หลังจากรับเรื่องแล้ว  
กรมราชทัณฑ์จะไปสอบสวนเรื่องราวยังเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ควบคุมผู้ต้องโทษ จากนั้นจะเสนอ 
ความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ผ่านสำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักราชเลขาธิการ เมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเช่นไร ก็จะส่งผลฎีกา 
ดังกล่าวให้กรมราชทัณฑ์ทราบและดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ทราบต่อไป 
 สำหรับกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงของกรมราชทัณฑ์ที่มีการขอพระราชทานอภัยโทษว่า ก่อนที่ 
กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษจะต้องพิจารณา 
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องค์ประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ ให้ครบถ้วนเป็นเบื้องต้น 
เสียก่อน กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญา หรือเป็นผู้ที่มีประโยชน ์
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา หรือญาติที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเท่านั้น ไม่รวมถึง 
ทนายความซึ่งไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความแล้ว 
ว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๕๙ จึงไม่อาจยื่นได้) เมื่อองค์ประกอบ 
ครบถ้วนแล้วกรมราชทัณฑ์ก็จะดำเนินเรื่องตามขั้นตอนต่อไป 
 ตัวอย่าง การขอพระราชทานอภัยโทษ เช่น กรณีฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน  
โดยร่วมกันกระทำความผิด ๒ คน คนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้อีกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้าย 
เพือ่ไปยงิผูอ้ืน่ ศาลมคีำพพิากษาลงโทษประหารชวีติจำเลยทัง้สอง ตอ่มาจำเลยไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา  
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ผูท้ีท่ำหนา้ทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตม์อีายเุพยีง ๒๐ ป ีและไมเ่คยมปีระวตักิารกระทำ 
ความผิดมาก่อน แต่อีกรายที่มีหน้าที่ยิงนั้นเคยกระทำความผิดในข้อหาซ่องโจรและเสพยาเสพติด 
ดังนั้น จำเลยที่ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงได้รับการอภัยโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ส่วนอีกคน 
ที่มีประวัติการกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้รับการอภัยโทษ 

 นายสัก  กอแสงเรือง  อดีตนายกสภาทนายความและโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับ 
การอภัยโทษตามกฎหมายว่า การที่บุคคลจะไม่ต้องรับผิดหรือพ้นจาก 
ความผิดในทางอาญานั้นจะต้องพิจารณาว่าเป็นความผิดในทาง 
การเมอืงดว้ยหรอืไม ่เพราะหากเปน็ความผดิในทางการเมอืงแลว้ 
เช่น การปฏิวัติรัฐประหารหรือการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง ก็จะนิรโทษกรรมโดยการตราเป็นพระราชกำหนด 
หรือการมีบทบัญญัติยกเว้นความผิดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙  
ซึ่งได้บัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็น 
การชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับ 
กรณดีงักลา่วไมว่า่กอ่นหรอืหลงัวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนญูนี ้ใหถ้อืวา่การนัน้และการกระทำนัน้ชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญนี้” 
 ซึ่งถือว่าเป็นการยกเว้นความผิดให้แก่คณะปฏิรูปการปกครองฯ นั่นเอง แต่ในกรณีของการ 
อภัยโทษหรือยกเว้นโทษเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะตราเป็นกฎหมายใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ผ่านทางรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ เช่น การออก 
กฎหมายเพื่อยกเว้นให้การกระทำใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความผิดอีกต่อไป หรือยกเว้นความผิด อาทิเช่น 
ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีทหาร อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เป็นต้น 

๖๙
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 โดยกระบวนการหรือขั้นตอนของการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย 
กำหนด ซึ่งมีวิธีการคิดที่สำคัญสรุปได้ ๓ ประการ คือ 
 ประการที่ ๑ การที่จะอภัยให้แก่บุคคลใดได้ บุคคลนั้นจะต้องสำนึกผิดเสียก่อน เนื่องจาก 
เจตนารมณข์องการยกเวน้หรอืลดหยอ่นโทษคอื เพือ่ใหโ้อกาสผูก้ระทำผดิไดก้ลบัตวัเปน็คนด ีปญัหาคอื 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีพฤติกรรมใดบ้างที่แสดงออกให้เห็นว่ามีความสำนึกผิดแล้วหรือไม่ 
 ประการท่ี ๒ คำร้องขอต้องไม่กล่าวถึงความไม่ถูกต้องหรือความไม่เป็นธรรมของคำพิพากษา 
เนือ่งจากคำพพิากษาของศาลนัน้เมือ่ถงึทีส่ดุแลว้ยอ่มเปลีย่นแปลงแกไ้ขไมไ่ด ้ดงันัน้ การขอพระราชทาน 
อภัยโทษต้องยอมรับผลคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่โต้เถียงหรือกล่าวพาดพิงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ชอบธรรม มิฉะนั้น ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้
 ประการที่ ๓ การได้รับพระราชทานอภัยโทษ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นนักโทษชั้นดี เพราะหาก 
เป็นนักโทษชั้นเลวก็อาจจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งความเป็นนักโทษชั้นดีหรือไม่ต้องมีการ 
รวบรวมพยานหลกัฐาน และขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ  ประกอบเพือ่พจิารณา เชน่ กระทำความผดิฐานใด 
ได้รับโทษมาแล้วมากน้อยเพียงใด และมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 พรอ้มกนันี ้ใครข่อยกตวัอยา่งคดทีีเ่กดิขึน้ทีม่กีารขอพระราชทานอภยัโทษ ซึง่ทกุตวัอยา่งลว้นเปน็ 
คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งสิ้น 
    ตัวอย่างที่ ๑  นักโทษชายชาวออสเตรเลียได้ขอพระราชทายอภัยโทษผ่านทาง 
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียในคดียาเสพติด ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๑๕ ปี โดยให้ 
เหตุผลว่าตนเป็นบุตรคนเดียวซึ่งมีมารดาที่กำลังป่วย และตนได้กระทำความผิดเป็นครั้งแรก 
มีความสำนึกผิดในการกระทำแล้ว อีกทั้งตัวจำเลยเองก็มีอาการป่วยต้องรักษาตัวในออสเตรเลีย 
จึงขอพระราชทานอภัยโทษ ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
    ตัวอย่างที่ ๒  นกัโทษหญงิ อาย ุ๖๓ ป ีกระทำความผดิคดยีาเสพตดิถกูจำคกุ 
ตลอดชีวิต และได้รับการลดโทษจากจำคุก ๕๐ ปี เหลือ ๒๕ ปี ขอพระราชทานอภัยโทษ 
ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือ ๑๒ ปี ๖ เดือน
     ตัวอย่างที่ ๓  นักโทษชายต้องโทษในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรอง 
ไว้ก่อนและด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตขอพระราชทาน 
อภยัโทษแตไ่มไ่ดร้บั ทัง้นีร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมไดใ้หค้วามเหน็วา่ไมม่เีหตผุล 
อันสมควรให้อภัยโทษ ซึ่งก็มีพระราชกระแสให้ยกฎีกาเสีย
    ตัวอย่างที่ ๔  นายวรีะ มสุกิพงศ ์ตอ้งคดหีมิน่พระบรมเดชานภุาพ 
ถูกจำคุกที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาซึ่งได้รับการอภัยโทษ 
ปล่อยตัวไป 
 สำหรบัวตัถปุระสงคแ์ละประโยชนข์องการอภยัโทษมดีว้ยกนัหลายประการ  
ได้แก่
     (๑) ก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิด 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ 
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    (๒) เปน็สิง่จงูใจใหค้นประพฤตดิ ีปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ทำประโยชนใ์หก้บัสว่นรวม 
เพราะถ้าเป็นนักโทษชั้นเลวแล้วก็จะไม่ได้รับพิจารณาให้อภัยโทษ 
    (๓) สามารถแกไ้ขความรนุแรงของโทษหรอืความผดิพลาดในกระบวนการตา่ง ๆ ได ้
ดังตัวอย่างเช่น กรณีเหตุการณ์วิกฤติตุลา การที่ผู้พิพากษาต้องถูกไล่ออก ซึ่งผู้พิพากษาเหล่านั้น 
กไ็ดท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ และไดร้บัพระราชทานอภยัโทษใหก้ลบัเขา้รบัราชการ  
อันเป็นการบรรเทาโทษที่ต้องถูกให้ออกจากราชการ 
    หรือในกรณีของนักศึกษาแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่เรียน 
จนปสีดุทา้ยแลว้ ไดน้ำโทรศพัทม์อืถอืของเพือ่นไปซอ่นเพือ่กลัน่แกลง้เลน่ จนถกูมตสิภาแพทยพ์ระมงกฎุ 
ลงความเหน็วา่เปน็ความผดิฐานลกัทรพัย ์และเปน็การกระทำทีไ่มส่มควรจงึลงโทษไลอ่อก ซึง่การไลอ่อก 
ทำใหก้ารเรยีนมาตลอดระยะเวลา ๖ ป ีตอ้งลม้เหลวหมด มารดาของนกัศกึษาแพทยผ์ูน้ีจ้งึขอพระราชทาน 
อภัยโทษ ก็ได้รับพระราชทานพระกระแสลงมาว่าให้ตัดสิทธินักศึกษาแพทย์คนนี้ไม่ให้เข้ารับปริญญา 
ในปีนี้ แต่ให้ไปทำงานเป็นแพทย์ผู้ช่วยแพทย์ประจำบ้าน และให้เข้ารับปริญญาในปีต่อไป ผลปรากฏ 
ตอ่มาวา่นกัศกึษาแพทยค์นนีไ้ดร้บัรางวลัเปน็แพทยด์เีดน่ ซึง่หากเรือ่งนีไ้มไ่ดม้กีารทลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา 
ประเทศเราก็จะเสียแพทย์ที่ดีไปอีกหนึ่งคน 
 สำหรับตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในกรณีมีการอภัยโทษนั้น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา 
อภยัโทษกจ็ะมกีารตัง้คณะกรรมการตรวจสอบผูท้ีจ่ะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎกีา 
โดยจะแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาเขา้ไปเปน็คณะกรรมการ ซึง่ตรวจสอบแลว้กจ็ะสง่รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัพระราชทาน 
อภยัโทษไปยงัศาลแหง่ทอ้งทีข่องเรอืนจำนัน้ ๆ  เพือ่ดำเนนิการออกหมายตอ่ไป เชน่ หากเปน็การอภยัโทษ 
ปล่อยก็จะออกหมายปล่อยตัวไป แต่ถ้าเป็นการอภัยโทษลดโทษก็จะออกหมายจำคุกฉบับใหม่ให้เหลือ 
โทษตามที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลง เป็นต้น และศาลก็จะตรวจสอบการปฏิบัติตามผลของ 
การพระราชทานอภัยโทษต่อไปด้วย 
 ส่วนกรณีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาโดยบุคคลอื่นที่ เกิดขึ้นในขณะนี้  ถือเป็นเรื่องใหม่  
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเป็นปัญหาที่ต้องขบคิดอย่างรอบคอบว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่ 
ถ้าทำได้แล้ว จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ หรือจะขอ 
พระราชทานอภัยโทษโดยฝ่าฝืนต่อความประสงค์ของผู้ที่ถูกลงโทษได้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวเหล่านี ้
สมควรที่ทุกฝ่ายจะได้พิจารณาศึกษาข้อมูลและกฎหมายต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ 
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดหรือถูกกล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่ทราบได้ นั่นเอง 

 นายรณกรณ์  บุญมี  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการอภัยโทษ และความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงผลคำพิพากษาตาม 
กฎหมายอาญา ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษามี ๓ กรณี คือ
 กรณีที่ ๑ การอภัยโทษ คือ การให้อภัย โดยให้อภัยที่โทษ ซึ่งโทษในทางอาญา มี ๕ ฐาน ได้แก่ 
ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แต่มิได้ให้อภัยที่การกระทำหรือความผิด 

๗๐ ๗๑
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 การอภยัโทษถอืเปน็การอภยัทานอยา่งหนึง่ของพระมหากษตัรยิ ์โดยใชอ้ำนาจทางบรหิารในการ 
ให้อภัยแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด 
เป็นการเฉพาะรายว่ามีแนวโน้มที่จะกลับตนเป็นคนดีได้หรือไม่ หรือมีลักษณะพิการหรือทุพพลภาพ 
ซึ่งสมควรได้รับโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้เร็วขึ้น
 “อภัยโทษ” ตามภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า Grâce (กรา (เซอ)) มีความหมายว่า การให้อภัย  
หรือความเมตตาปรานี ซึ่งศาสตราจารย์เอช เอกูต์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายของฝรั่งเศสกล่าวว่า  
“การอภัยโทษ คือ ความเมตตาปรานีอันมาจากอธิปัตย์หรือประมุขแห่งรัฐอันมีที่ประสงค์ที่จะ 
ให้ผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษนั้น ได้รับโทษทั้งหมดหรือแต่บางส่วน” ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้
ปรากฏอย่างชัดเจนในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน  
ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรก็มีลักษณะพิเศษในรูปแบบพ่อปกครองลูก เช่น 
ในสมยัสโุขทยั เปน็ตน้ นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑  
กบ็ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอำนาจในการพระราชทานอภยัโทษ”  
 การอภัยโทษหากแบ่งตามผลของการได้รับอภัยโทษแล้ว แบ่งได้ ๓ ประเภท คือ 
    ๑) การอภัยโทษปล่อย ในกรณีของการอภัยโทษปล่อยนั้นจะมีผลทางกฎหมายทำให้ 
ผู้ได้รับการอภัยโทษพ้นจากการถูกบังคับตามคำพิพากษาเลย เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้อง 
คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หากได้รับการอภัยโทษปล่อยแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตาม 
คำพิพากษาอีกต่อไป
    ๒) การอภัยโทษลดโทษ ในกรณีของการอภัยโทษลดโทษนั้นจะมีผลทางกฎหมาย 
ทำให้ผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ไม่ต้องถูกคำบังคับตามคำพิพากษาแต่เพียง 
บางส่วน เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต หากได้รับการ 
อภัยโทษลดโทษเป็นจำคุก ๕๐ ปีแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาคือไม่ต้องถูกจำคุก 
ตลอดชีวิต แต่จำคุก ๕๐ ปี แทน 
    ๓) การอภัยโทษเปลี่ยนโทษ  ในกรณีของการอภัยโทษเปลี่ยนโทษนั้นจะมีผล 
ทางกฎหมายทำให้ผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ไม่ต้องถูกคำบังคับโทษตาม
คำพิพากษา เช่น กรณีผู้ได้รับการอภัยโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต หากได้รับ 
การอภัยโทษเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้ว ผลก็คือ ผู้นั้นไม่ต้องถูกบังคับตาม 
คำพิพากษาคือ ไม่ต้องถูกประหารชีวิต แต่เปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอด 
ชีวิตแทน 
 กรณีที่ ๒ นิรโทษกรรม  คำว่า “นิร” หมายความว่า ปราศจาก 
และคำว่า “กรรม” หมายถึง การกระทำ ดังนั้น “นิรโทษกรรม” 
จงึหมายถงึ การกระทำทีเ่ปน็โทษนัน้ปราศจาก หมดสิน้ไป หรอืลมืไปนัน่เอง 
ซึ่งจะนำมาใช้เมื่อสังคมเกิดความวุ่นวายหรือเกิดความขัดแย้งในทาง 
การเมืองอย่างรุนแรงและมีผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมากหรือเกือบ 
ทั้งประเทศ ซึ่งหากจะเอาผิดแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดำเนินการ 
กับทุกคนทั้งหมดจึงจำเป็นต้องนิรโทษกรรม  

๗๒ ๗๓



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 การอภัยโทษกับนิรโทษกรรมมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ อภัยโทษ ต้องมีโทษแล้วถึงจะอภัยได้ 
และคำพิพากษาต้องถึงที่สุดแล้วด้วย แต่นิรโทษกรรมนั้นจะย้อนหลังไปที่การกระทำตั้งแต่เริ่มต้น  
ดังนั้น แม้จะยังไม่ได้ฟ้องศาลและคำพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ก็นิรโทษกรรมได้เสมอ อีกทั้ง 
การนิรโทษกรรมก็เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นอำนาจของผู้แทนปวงชนชาวไทย 
 กรณีที่ ๓ ล้างมลทิน หมายถึง ผู้กระทำความผิดที่ได้รับโทษเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดไปแล้ว 
และไดร้บัการปลอ่ยตวัหรอืพน้โทษแลว้ แตอ่ยา่งไรกต็ามผูก้ระทำความผดิเหลา่นีก้ย็งัตอ้งมมีลทนิตดิตวั 
ไปตลอด ดังนั้น เมื่อรัฐได้แก้ไขเยียวยาพฤติกรรมโดยการจับกุมคุมขังแล้ว จึงควรล้างมลทินให้โดยการ 
ลบประวัติอาชญากรรมเพื่อมิให้มลทินติดตัวไปนั่นเอง 

 ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  อาจารย์ประจำภาควิชา 
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริ ย์ ในการ 
พระราชทานอภัยโทษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ว่า พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนั้น โดยทั่วไป 
แล้วเป็นอำนาจของประมุขของประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้น 
จะปกครองด้วยระบอบใดก็ตามเพียงแต่หลักเกณฑ์หรือกติกา 
ในการอภัยโทษอาจจะแตกต่างกันออกไป 
 ในส่วนของประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข ซึ่งมีหลักการ “The King Can Do No Wrong” ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๙๕ โดยบัญญัติว่า “บทกฎหมาย 
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ.... ” หลักการ The King Can Do No Wrong ดังกล่าวนี้มีความหมายว่า 
พระมหากษตัรยิจ์ะทรงใชพ้ระราชอำนาจไดต้อ่เมือ่มผีูท้ลูเกลา้ทลูกระหมอ่มขึน้ไปเทา่นัน้ ซึง่ผูท้ลูเกลา้ฯ 
คือ รัฐมนตรี ดังนั้น โดยหลักการของหลัก The King Can Do No Wrong ผู้ที่ต้องรับผิดคือรัฐมนตรี 
นั่นเอง เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง คือ อยู่เหนือความถูกผิดทางการเมือง ถ้าจะมี 
ใครที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นคนนั้นก็คือคนที่ทูลเกล้าฯ ถวายขึ้นไป 
 มาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่งตอนท้าย บัญญัติว่า “เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้” 
หมายความว่า หากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าใครเป็นผู้ลงนามและสนองพระบรมราชโองการก็ให้เป็นไป 
ตามนัน้ เชน่ มาตรา ๑๗๑ บญัญตัใิหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีบัญญัติไว้ในที่ใดหรือเขียนไว้กว้าง ๆ  ว่าพระมหากษัตริย์  
ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในเรื่องใด ๆ  ก็หมายถึง นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
และเมือ่เปน็ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการแลว้กต็อ้งเปน็ผูซ้ึง่มอีำนาจหนา้ทีใ่นการทลูเกลา้ฯ ถวายขึน้ไป  
แต่ถ้าหากว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่น กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอาจบัญญัติ 
ว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเป็นผู้สนองรับพระบรมราชโองการหรือผู้ทูลเกล้าฯ ก็ให้ 
เป็นไปตามนั้น 

๗๒ ๗๓



พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีมาตรา 
หลักที่เกี่ยวข้อง คือ 
 มาตรา ๒๕๙ บัญญัติว่า “ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใด ๆ  หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ  
จะยืน่ตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมกไ็ด”้ บทบญัญตัใินมาตรา ๒๕๙ นีเ้ปน็กรณกีารอภยัโทษเปน็ 
รายบุคคล (Individual Pardon) ซึ่งหากผู้ถวายเรื่องราวเป็นผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็ให้ยื่นต่อพัศดี 
หรือผู้บัญชาการเรือนจำ และเมื่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำได้รับเรื่องราวแล้วก็จะส่งเรื่องไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป (ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๖๑๒ ) และอีกกรณีหนึ่งคือ  
มาตรา ๒๖๑ ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้....” ซึ่งเป็นกรณีการอภัยโทษทั่วไป 
(General Pardon) โดยการอภัยโทษทั่วไปเป็นการให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษจำนวนมากที่เป็นการ 
แสดงออกถึงพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรของพระองค์ในวโรกาสที่สำคัญ ๆ  
ซึง่เทา่ทีไ่ดท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุนบัตัง้แตท่รงขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. ๒๔๘๙ เปน็ตน้มา อาจแยกแยะ 
เหตุการณ์ วโรกาส หรือโอกาสอันเป็นที่มาของการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปได้ ดังนี้๓ 
   ๑) เหตุการณ์ที่เกี่ยวแก่พระราชวงศ์ ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา ได้มีการ 
พระราชทานอภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์ที่เกี่ยวแก่พระราชวงศ์เป็นจำนวนมาก โดยพระราชกฤษฎีกา 
เช่น เนื่องในโอกาสแห่งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็น 
อภิลักขิตสมัยที่สำคัญ, เนื่องในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
   ๒) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ได้มีการพระราชทาน 
อภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์ดังกล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๐๐  
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมาครบ ๒๕ ศตวรรษ
   ๓) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ได้มีการ 
พระราชทานอภัยโทษทั่วไปในเหตุการณ์บ้านเมืองโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  เนื่องในโอกาสที่ได้มี 
พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑, เนื่องในโอกาสที่ได้มีการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ และในโอกาสที่สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงผนวช เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ และในโอกาส 
ที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

๗๔ ๗๕

 ๒มาตรา ๒๖๑ บัญญัติว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวาย 
ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้
 ๓โปรดดู “พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  
บทความวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ๒๕๕๒ หน้า ๔๑ – ๔๕.



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกี่ยวกับกรณีการเข้าชื่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายชื่อเพื่อขอ 
พระราชทานอภัยโทษให้แก่พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น จัดได้ว่าเป็นเรื่อง 
ของการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๒๕๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ทัง้นีเ้พือ่ความไมส่บัสนคลาดเคลือ่นในหลกัการทีถ่กูตอ้ง จงึมปีระเดน็ทีต่อ้งทำความเขา้ใจ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตอ้งเปน็บคุคลผูม้สีทิธยิืน่ขอพระราชทานอภยัโทษ ซึง่บคุคลผูท้ีจ่ะมสีทิธยิืน่ขอพระราชทาน 
อภัยโทษต้องเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
    (๑.๑)  ผูต้อ้งโทษตามคำพพิากษาถงึทีส่ดุ หมายถงึ ใครกต็ามทีต่อ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุ 
ให้รับโทษทางอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะขอพระราชทานอภัยโทษก็สามารถยื่นขอพระราชทาน 
อภัยโทษต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ 
    (๑.๒)  ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุพการี บุตร และคู่สมรส เท่านั้น ไม่รวมถึง 
ลูกพี่ลูกน้องและญาติในชั้นหลาน ดังนั้น การเข้าชื่อกันของผู้ที่ชื่นชอบในตัวบุคคลย่อมไม่ถือเป็น 
ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องที่จะมีสิทธิขอพระราชทานอภัยโทษได้แม้ว่าจะมีกี่ล้านรายชื่อก็ตาม 
เพราะฉะนั้นหากพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะขอพระราชทานอภัยโทษก็ต้อง
ดำเนินการด้วยตนเอง หรือจะให้บุพการีหรือบุตรดำเนินการแทนก็ได้ แต่สำหรับภริยาที่หย่ากันเฉพาะ
ในทางนิตินัยเท่านั้นยังเป็นประเด็นข้อสงสัยที่ต้องพิจารณาว่าจะยื่นได้หรือไม่ 
 (๒) ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษกับนิรโทษกรรมมีความ 
แตกต่างกันคือ ถ้าเป็นนิรโทษกรรมคดีไม่ต้องถึงที่สุด เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อทหารทำการ 
ยึดอำนาจเสร็จก็จะยกเลิกรัฐธรรมนูญซึ่งมีความผิดในข้อหากบฏ ดังนั้นก็จะนิรโทษกรรมตัวเอง 
ซึ่งสามารถทำได้ในทุกขั้นตอนและเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่สำหรับการพระราชทานอภัยโทษ
ตามความในมาตรา ๑๙๑ ประกอบกบัมาตรา ๑๙๕ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ถอืเปน็ 
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้หลัก The King Can Do No Wrong คือ ต้องมีผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ โดยทั้ง ๒ มาตราดังกล่าวนี้บัญญัติอยู่ในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี ดังนั้น 
การอภัยโทษจึงเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร  
 อย่างไรก็ตาม ก็มีกรณียกเว้นที่พระราชทานอภัยโทษได้แม้คดียังไม่ถึงที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติ 
ที่ผ่านมาถ้าเป็นคดีอาญาก็มีเฉพาะเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นที่มีการขอพระราชทาน 
อภัยโทษได้ในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
 เมือ่พจิารณากรณขีองพนัตำรวจโททกัษณิ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีพบวา่มคีดทีีม่คีำพพิากษา 
ถึงที่สุดเพียงคดีเดียวคือ คดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก ส่วนคดีอื่น ๆ ยังไม่ถึงที่สุดหรือต้อง 
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว เช่น คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว 
หรอืหวยบนดนิ อยูร่ะหวา่งการพจิารณา คดรีำ่รวยผดิปกตอิยูร่ะหวา่งการไตส่วนพยานหลกัฐาน สว่นคดี 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับรัฐบาลพม่า  
และคดีแปลงค่าสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นภาษีสรรพสามิตศาลได้จำหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจาก 
จำเลยหลบหนีคดี เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากจะขอพระราชทานอภัยโทษก็ทำได้เฉพาะคดีทุจริต 
การจดัซือ้ทีด่นิยา่นรชัดาภเิษกเพยีงคดเีดยีวเทา่นัน้ สว่นคดอีืน่ไมส่ามารถทีจ่ะขอพระราชทานอภยัโทษได ้ 
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 (๓) ต้องยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ เมื่อมีสิทธิยื่นขอพระราชทาน 
อภัยโทษแล้ว ไม่ว่าผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะยื่นต่อเรือนจำ 
ทัณฑสถาน หรือสำนักราชเลขาธิการก็ตามสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่กระทรวงยุติธรรม  ทั้งนี้  
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ว่า “รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง 
ถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่” จึงเป็นการ 

กำหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมมหีนา้ทีถ่วายเรือ่งราว 
ต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะยื่นไปที่ใครก็ตาม 
ผู้ที่จะถวายเรื่องราวการขอพระราชทานอภัยโทษก็คือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น และความในมาตรา ๒๖๑ 
วรรคสองยังบัญญัติอีกว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ถวายเรื่องราว  
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะ 

ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษ 
แก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้” 

    สำหรบัประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาคอืถอ้ยคำในมาตรา ๒๖๑ วรรคหนึง่ตอนทา้ย ทีบ่ญัญตัวิา่ 
“...พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่” ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องส่งทุกเรื่องหรือไม่ เนื่องจากสามารถตีความได้เป็น ๒ แนวทาง คือ 
    แนวทางแรก ด้วยสาเหตุที่กฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ว่าพร้อมทั้งถวายความเห็น 
ว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ ดังน้ัน ไม่ว่ารัฐมนตรีจะเห็นว่าควรหรือไม่ควรพระราชทานอภัยโทษ  
เมื่อได้รับเรื่องมาก็ต้องส่งทุกเรื่อง โดยมีความเห็นประกอบไปว่าเรื่องนี้ควรพระราชทานอภัยโทษ 
หรือไม่ควรพระราชทานอภัยโทษ และ
    แนวทางที่สอง คือ ถ้าพิจารณาตามหลัก The King Can Do No Wrong ของการ 
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
น่าจะมีอำนาจในการที่จะไม่ทูลเกล้าฯ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ เนื่องจาก 
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบผลในทางการเมืองและผลในทางกฎหมายหรือทุกเรื่องที่ตามมาก็คือ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอันเป็นหลักการสำคัญเพื่อปกป้อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ลงมาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมือง 
    ดังนั้น จึงมีความเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีอำนาจในการ 
ที่จะไม่ถวายการขอพระราชทานอภัยโทษได้ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวนั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแตกต่างจากกรณ ี
ที่ยื่นเรื่องราวต่อกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอไปทุกเรื่อง ไม่มีสิทธิที่จะแยกเรื่องใดออก
หรือดองเรื่องใดไว้ เพราะสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
คือคนสุดท้ายที่ตัดสินใจว่าจะทูลเกล้าฯ ถวายหรือไม่ ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
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 ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา วิทยากรและผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วม 
สัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ คือ  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวายความเห็นว่าสมควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้นจะต้อง 
ผ่านการพิจารณาของคณะองคมนตรีหรือไม่ และพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นแย้งกับความเห็นของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หรือไม่ 
   ต่อประเด็นดังกล่าว นายสัก  กอแสงเรือง ได้ให้ข้อมูลว่าขั้นตอนกระบวนการที่เรื่องจะมาสู่ 
พระมหากษัตริย์ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ 
ผ่านสำนักราชเลขาธิการ และสำนักราชเลขาธิการซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กองนิติการที่ดำเนินการรวบรวม 
ประมวลเรื่องเสนอต่อที่ประชุมองคมนตรีเพื่อพิจารณาถวายความเห็นหรือถวายคำแนะนำเพื่อทรงม ี
พระบรมราชวินิจฉัยต่อไป และด้วยเหตุที่การพระราชทานอภัยโทษมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
กระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมาย ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะทรงได้รับคำแนะนำจากองคมนตรี  
ส่วนพระบรมราชวินิจฉัยจะเป็นประการใดนั้นก็สุดแต่จะได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
 ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีว่า 
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒ วรรคสอง บญัญตัวิา่ “คณะองคมนตรมีหีนา้ทีถ่วาย 
ความเหน็ตอ่พระมหากษตัรยิใ์นพระราชกรณยีกจิทัง้ปวงทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงปรกึษาและมหีนา้ทีอ่ืน่ 
ตามทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนญูนี”้ ดงันัน้ จงึเหน็วา่ไมค่วรนำการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งเพราะบทบาทหนา้ที่ 
ขององคมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพระราชทานอภยัโทษนัน้เปน็แคเ่พยีงทีป่รกึษาเทา่นัน้ ซึง่พระราชอำนาจ 
ของพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 สำหรับประเด็นที่ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นแย้งหรือผูกพันที่ต้องตัดสินพระทัยไปตาม 
คำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในส่วนของผู้มีหน้าที่ในการ 
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ต่าง ๆ 
ที่ เกิดขึ้น รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่า หากพระองค์ต้องปฏิบัติตาม 
ทุกอย่างแล้วก็ทรงไม่ต่างอะไรกับตรายาง ดังนั้น หากเห็นว่าเรื่องที่ 
ทูลเกล้าฯ ถวายได้ดำเนินการถูกต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติในทางกฎหมาย 
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ย่อมเป็นเป็นพระบรมราชวินิจฉัย 
ของพระองค์ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ต้องรับผิดชอบก็คือผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการ

 จากการสัมมนาในครั้งนี้พบว่า มีความคิดเห็นในเชิงหลักการของกฎหมายไปในแนวทาง 
ที่สอดคล้องต้องกันว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์  
ตามพระราชอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา ดงัวลหีนึง่ซึง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. มาตาลกัษณ ์ ออรุง่โรจน ์หวัหนา้ภาควชิา 
กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวในที่สัมมนาว่า  

๗๖ ๗๗



พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

“อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่” ทั้งนี้ยังได้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ 
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบในการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างชัดเจนด้วย พร้อมกันนั้นยังให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน และประเภทของการอภัยโทษ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างคำว่า 
“การอภัยโทษ” “นิรโทษกรรม” และ “ล้างมลทิน” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ยังคงใช้สับสนกันอยู่ 
 นอกจากนี ้ยงัไดก้ลา่วถงึสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในขณะนีเ้กีย่วกบักรณกีารเขา้ชือ่ลา้นรายชือ่เพือ่ขอ 
พระราชทานอภัยโทษให้แก่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดเป็นกรณีการขอ 

พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๒๕๙  
แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา  
ซึ่งทำให้ปัญหาความสงสัยในพระราชอำนาจของการ 
พระราชทานอภัยโทษอันเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ 
ความสนใจและแสดงความคิดเห็นอย่างแพร่หลาย 
ที่อาจสับสนคลาดเคลื่อนอยู่ได้คลี่คลายลงบนพื้นฐาน 
แห่งหลักการที่ถูกต้องชัดเจนว่า การขอพระราชทาน 
อภัยโทษโดยบุคคลผู้ที่ชื่นชอบในตัวผู้กระทำความผิด 
นั้นไม่อาจทำได้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายได้ ซึ่งไม่ว่าจะเข้าชื่อกันเป็นจำนวนกี่ล้านรายชื่อก็ตามก็ไม่บังเกิดประโยชน์ 
ในทางกฎหมายแต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเพียงตัวผู้ต้องคำพิพากษา 
ถงึทีส่ดุหรอืผูท้ีม่ปีระโยชนเ์กีย่วขอ้งเพยีงชือ่เดยีวกส็ามารถยืน่ทลูเกลา้ฯ ไดแ้ลว้ ประกอบกบัพฤตกิรรม 
ที่มีการกล่าวพาดพิงถึงความไม่เป็นธรรมหรือความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมก็ถือเป็น 
ประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยว่าสมควรที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่  
เพราะเป็นเครื่องแสดงเจตนาให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีความประพฤติที่สำนึกในความผิดแล้วหรือไม่  
และด้วยเหตุท่ียังคงหลบหนีคดีไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็น่าจะเป็นผลร้ายต่อผู้ย่ืนเร่ืองทูลเกล้าฯ 
เองดว้ยซำ้ แมใ้นทีส่ดุจะไดร้บัการพระราชทานอภยัโทษในคดทีีม่คีำพพิากษาถงึทีส่ดุซึง่มเีพยีงคดเีดยีว 
คือ คดีที่ดินรัชดาที่ต้องโทษจำคุก ๒ ปีแล้ว๔ จะต้องได้รับพระราชทานอภัยโทษเช่นนี้ต่อไปอีกหรือไม่ 
ในอกีหลาย ๆ คดทีีก่ารพจิารณายงัไมถ่งึทีส่ดุหรอืตอ้งจำหนา่ยคดอีอกจากสารบบความชัว่คราวจงึเปน็ 
ปัญหาข้อสงสัยที่อาจตามมาได้ 
 ดังนั้น การสร้างกระแสให้ประชาชนเป็นจำนวนมากมาลงชื่อเพื่อยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษ จึงเป็นการก่อให้เกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของประชาชนขึ้น ซึ่งไม่ว่า 
พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นประการใดก็ตาม ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ในระหวา่งประชาชนหรอืกบัสถาบนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดด้ว้ย แตส่ิง่ทีเ่กดิขึน้ในขณะนีก้ไ็มอ่าจทีจ่ะโทษ
ประชาชนไดแ้ตอ่ยา่งใด ดว้ยเหตทุีป่ระชาชนยอ่มมเีจตนาหรอืความเชือ่เพยีงตอ้งการทีจ่ะชว่ยเหลอืคน 
คนหนึง่เทา่นัน้โดยมไิดพ้จิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะตามมา จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งรณรงคย์กเลกิสิง่เหลา่นี้ 
ด้วยการตระหนักและยับยั้งการกระทำของตนเองเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป 

๗๘ ๙
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ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑.




