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“หลักนิติรัฐกับการตรากฎหมาย 
            นิร โทษกรรม”

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

ในระยะเวลา ๓ – ๔ ปี ที่ผ่านมานี้ สภาพ 
ของสังคมไทยดูจะไม่ปกติสุขหรือมีความ 

สงบร่มร่ืนดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะปัญหาอัน 
เกี่ยวกับการแบ่งแยกทางความคิด และการ 
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายใต้แนวความคิดทาง 
การเมืองท่ีแตกต่าง จนนำมาสู่ปัญหาความ 
ขัดแย้งทางสงัคมและทางการเมอืงทีร่นุแรงอยา่งทีไ่มเ่คย 

มีปรากฏมาก่อน เช่น มีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองและเกิดการกระทำผิดต่อ 
กฎหมายบ้านเมืองอย่างกว้างขวาง สภาพปัญหาดังกล่าวได้ร้าวลึกลงไปสู่สังคมไทย 
ในทุกระดับ และนำไปสู่วิกฤตที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติ 
ทั้งทางด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลก ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังคง
คุกรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

  ภายใต้วิกฤตความขัดแย้งดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง 
ต่างพยายามที่จะหาทางออกให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะฝ่ายรัฐสภาในฐานะ 
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้มีความพยายามที่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
ไดร้บัการแกไ้ขเยยีวยาใหย้ตุลิงโดยเรว็ เพือ่ใหส้งัคมไทยกลบัมาสูค่วามสงบสขุเรยีบรอ้ย  
มีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง 
และเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ในความพยายามที่จะหาทางออกให้แก่ประเทศชาติของฝ่ายรัฐสภานั้น ได้มี 
การดำเนินการในหลายส่วนด้วยกัน นับตั้งแต่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 
ปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ เพื่อทำการพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ การปฏิบัติตาม 
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อที่จะนำไปสู่การ 
ปฏิรูปการเมือง หรือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง 
และศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญู๒ เพือ่พจิารณาแสวงหาแนวทางในการปฏริปูการเมอืง 
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมืองโดยเร็ว  
ซึ่งผลการพิจารณาศึกษา ทั้งของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ต่างก็มีข้อเสนอแนะตรงกัน โดยเฉพาะในประเด็นการเสนอให้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบางประเด็น 
หรือบางมาตราดังเป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนแล้ว 

นอกจากนี้ เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ทางสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่ งได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
แก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน ระหว่างวันที่  
๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่  
๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร๓ ซึ่งมีหลักการ 
หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุม 
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มแนวร่วม 
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ รวมทั้งเจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ซึ่งกระทำการเกี่ยวกับหรือกระทำต่อบุคคลที่ชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวด้วย 

๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งขึ้น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยวิสามัญ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกพรรคการเมือง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากภายนอก 
โดยมี ศ. ดร. กระมล  ทองธรรมชาติ เป็นประธาน และต่อมาภายหลังได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ.

๒ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งรัฐสภา  
ที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ โดยมีนายดิเรก  ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน.

๓ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนระหว่างวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ พ.ศ. .... (นายบุญจง  
วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒.
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ทัง้นี ้รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมเีหตผุลในการเสนอโดยสรปุ คอื สบืเนือ่งจาก 
ประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง มีการรวมกลุ่มและชุมนุม 
ประทว้งของประชาชนภายใตค้วามคดิและความขดัแยง้ทางการเมอืงทีร่นุแรง จงึสง่ผล 
ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนได้กระทำผิดในการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว  
ลว้นแลว้แตเ่ปน็ผูท้ีม่คีวามสจุรติทางการเมอืง และแสดงออกตามสทิธใินฐานะประชาชน 
ประกอบกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ ต้องการความรัก ความสามัคคี 
และการให้อภัยซึ่งกันและกัน จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อให้ 
คนไทยกลับคืนสู่ความสามัคคีอีกครั้งหนึ่ง

ในการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องใน 
การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวนี้ ปรากฏว่าได้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการที่จะ 
ตรากฎหมายนิรโทษกรรม โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมีความเห็นว่าการตรากฎหมาย 
นิรโทษกรรมจะทำให้สังคมไทยมีความสมานฉันท์และกลับสู่ความสงบเรียบร้อย 
อีกครั้ง ในขณะที่ฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการตรากฎหมาย 
นริโทษกรรมครัง้นีจ้ะทำใหส้งัคมไทยเกดิความสมานฉนัทแ์ละกลบัสูค่วามสงบเรยีบรอ้ย 
ได้จริงหรือไม่ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการกระทำความผิดเนื่องใน 
การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา ต่างก็ออกมาคัดค้านการตรากฎหมายนิรโทษกรรม 
พร้อมท้ังได้ยืนยันว่าการกระทำของกลุ่มหรือฝ่ายตนเป็นการกระทำท่ีชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมแต่ประการใด  
ซึ่งความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวต่างก็มีเหตุผลที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม การที่จะตรากฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องมีการพิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบ ต้องมีการพิจารณาชั่งน้ำหนักให้ดี เพราะการนิรโทษกรรม 
ใหแ้กผู่ก้ระทำความผดินัน้เปรยีบเสมอืนเปน็การทำลายหลกักฎหมายทัว่ไปและทำลาย 
หลักนิติรัฐ (Legal State) ซึ่งเป็นเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
กล่าวคือ ต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักให้ดีว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ กับการที่ต้องทำลาย 
หลักการดังกล่าว ดังที่นักปราชญ์แต่โบราณได้แสดงทรรศนะไว้ว่า การนิรโทษกรรม 
เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะหลักที่ว่า “ผู้ใดทำผิด ผู้นั้นต้องรับผิดเพื่อการกระทำ 
ของตน” เป็นหลักศักดิ์สิทธิ์ หากทำให้เสื่อมไปแล้ว สังคมย่อมจะปั่นป่วน ประชาชน 
จะสับสน เยาวชนจะไม่มีหลักยึด และในที่สุดการออกกฎหมายยกเว้นความผิด 
ก็จะปราศจากขอบเขต ในกรณีเดียวกันนี้ พลาโต้ (Plato) นักปรัชญาชาวกรีกโบราณ 
ซึ่งคัดค้านการออกกฎหมายยกเว้นผู้กระทำผิดให้พ้นผิด จึงได้กล่าววาจาที่เป็นอมตะ 
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ไวต้อนหนึง่วา่ “การทำความผดินัน้นบัเปน็สิง่ชัว่รา้ย แตย่งัตอ้งนบัวา่เปน็สิง่ชัว่รา้ย 
ลำดับสอง เพราะสิ่งชั่วร้ายอันดับหนึ่งก็คือ การปล่อยให้ผู้กระทำความผิด 
ลอยนวล”๔ 

นอกจากนี้ ผลของการนิรโทษกรรมในครั้งนี้อาจจะส่งผลและกลายเป็น 
บรรทัดฐานที่ใช้อ้างอิงในอนาคตเพื่อตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตนเอง 
ภายหลงัมกีารฝา่ฝนืกฎหมาย อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไมใ่หค้วามสำคญัตอ่หลกันติริฐั  
(Legal State) เน่ืองจากหลักการดังกล่าวน้ี มิได้มีไว้เพ่ือจำกัดอำนาจของรัฐหรือผู้ปกครอง 
เพยีงฝา่ยเดยีวเทา่นัน้ แตย่งัไดก้ำหนดหนา้ทีข่องผูถ้กูปกครองซึง่ไดแ้กป่ระชาชนทีต่อ้ง 
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

ดังนั้น จุลนิติฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการจึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก  
รศ. ดร. ทวเีกยีรต ิ มนีะกนษิฐ อาจารยป์ระจำคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
และ อาจารย์คมสัน  โพธิ์คง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “หลักนิติรัฐ 
กับการตรากฎหมายนิรโทษกรรม” ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึง แนวความคิด หรือทฤษฎี 
เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม วัตถุประสงค์ และผลในทางกฎหมายของการนิรโทษกรรม  
ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าความผิดประเภทใดหรือสถานการณ์อย่างไร 
จงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งตรากฎหมายนริโทษกรรมขึน้ใชบ้งัคบั รวมทัง้ในสถานการณ์ 
ทางการเมืองในปัจจุบัน การตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ซึ่งกระทำความผิด 
เนื่องในการชุมนุมทางการเมืองนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองได้หรือไม่ เพียงใด 

๔ กิตติศักดิ์  ปรกติ, “นิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมทางการเมือง หรือนิรโทษกรรมนักการเมือง?”, มติชนรายวัน  
วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒, หน้า ๗.
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จลุนติ ิ: แนวความคดิ หรอืทฤษฎเีกีย่วกบัการนริโทษกรรม 
(amnesty) มีความเป็นมา หลักการ และสาระสำคัญอย่างไร

รศ. ดร. ทวเีกยีรตฯิ : การใหค้วามกรณุาแกผู่ก้ระทำความผดิ
นัน้เปน็แนวความคดิทีม่มีาแตโ่บราณและปรากฏอยูใ่นระบบกฎหมาย
ของประเทศตา่ง ๆ  ซึง่การใหค้วามกรณุาแกผู่ก้ระทำความผดิดงักลา่ว
นัน้มคีวามหมายรวมถงึการอภยัโทษ (pardon) และการนริโทษกรรม 
(amnesty)

“การอภัยโทษ” (pardon) นั้น เป็นเรื่องทางฝ่ายบริหาร 
โดยประมุขของรัฐแสดงความกรุณา (act of grace) แก่ผู้กระทำความผิด
เป็นการเฉพาะราย โดยการยกโทษหรือการลดโทษให้ ซึ่งมีผลทำให้ 
ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับความผิดนั้น

ส่วน “การนิรโทษกรรม” เป็นมาตรการทั่วไปทำโดย 
ฝ่ายนิติบัญญัติท่ีมุ่งให้ประชาชนลืมการกระทำความผิดท่ีผ่านมาแล้ว

การให้ความกรุณาแก่ผู้กระทำความผิดนอกจากจะกระทำ 
โดยวธิกีารอภยัโทษและการนริโทษกรรมแลว้ ในกระบวนการยตุธิรรม 
ในปัจจุบันยังมีการให้ความกรุณาแก่ผู้กระทำความผิดด้วยวิธีการอื่น 
อีกหลายวิธี เช่น การให้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษาในการลงโทษ (the 
discretion of the sentencing judge) การคุมประพฤติ (parole) 
และการออกกฎหมายเพือ่ลดโทษสำหรบันกัโทษทีป่ระพฤตดิ ี(good 
time laws) การรือ้ฟืน้คดขีึน้พจิารณาใหมใ่นกรณทีีม่คีวามผดิพลาด 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
เนติบัณฑิตไทย, LL.M. (University of Pennsylvania), ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางกฎหมายอาญา (D.E.A.de sciences criminelles),  
ปริญญาเอกเกียรตินิยมทางกฎหมายอาญา (l’ Université de Nancy ๒); Doctorat en droit pénal, mention très honorables  
(l’ Université de Nancy ๒), รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รศ. ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ*
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ในกระบวนการยุติธรรม การขจัดรอยตราของความผิด (criminal stigma) โดยการ 
เปิดเผยประวัติอาชญากรรมในกรณีจำกัด หรือโดยการคัดออกจากประวัติ 
อาชญากรรม วิธีการท่ีมีผลเช่นน้ี เรียกว่า การกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือการ “ล้างมลทิน” 
(purging)

การนิรโทษกรรมเป็นการกำหนดให้ลืมการกระทำน้ันเสียถือเสมือนว่าการกระทำ 
นั้นมิได้เกิดขึ้นเลยเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดในบางสถานการณ์ และ
การตรากฎหมายนิรโทษกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์พื้นฐานคือการขจัดความผิดออกจาก 
การกระทำซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิด การนิรโทษกรรมมักเป็นมาตรการที่
มีการหยิบยกขึ้นมาใช้ภายหลังเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งกันทางความคิด 
ที่เกิดความรุนแรงขึ้น เช่น ความวุ่นวายทางการเมือง ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ  
หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เป็นต้น

จุลนิติ : เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ และผลในทางกฎหมาย 
ของการนิรโทษกรรม (amnesty) เปรียบเทียบกับการอภัยโทษ (pardon) 
และการล้างมลทินแล้ว มีความแตกต่างกันในหลักการและสาระสำคัญอย่างไร

รศ. ดร. ทวเีกยีรตฯิ : วตัถปุระสงคข์อง “การนริโทษกรรม” (Amnesty) คอื 
การไม่เอาโทษการกระทำบางฐานที่เป็นความผิดตามกฎหมายเฉพาะในเหตุการณ์ใด 
เหตกุารณห์นึง่ เปน็การยกโทษใหท้ัง้หมด ถอืเสมอืนหนึง่วา่มไิดเ้คยตอ้งโทษนัน้มาเลย 
คือให้ลืมการกระทำนั้นเสีย ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งโดยตรงไปที่การกระทำผิด 
นั้นเอง ซึ่งถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมาย นิรโทษกรรมนั้นต้องเป็นการกระทำโดยฝ่าย 
นิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ที่จะต้องตราเป็น “พระราชบัญญัติ” ทั้งนี้ เพราะว่าเมื่อการ 
นริโทษกรรมเปน็การถอืเสมอืนหนึง่วา่ ผูก้ระทำความผดินัน้ ๆ  มไิดก้ระทำความผดิเลย 
เท่ากับเป็นการออกกฎหมายย้อนหลัง (retroactive) เฉพาะกรณีที่เป็นคุณแก่ 
ผู้กระทำความผิด
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กฎหมายนิรโทษกรรมโดยท่ัวไปจะมีการตราข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการเมือง 
เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม เช่น ภายหลังมีการปฏิวัติ รัฐประหาร หรือ 
การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง นอกจากนีย้งัมวีตัถปุระสงคอ์ืน่อกี เชน่ ใชเ้ปน็ขอ้กำหนด 
ในสนธิสัญญาสันติภาพ หรือใช้เป็นมาตรการลดจำนวนผู้ต้องโทษในเรือนจำ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการนิรโทษกรรมสำหรับความผิดทางการเมืองน้ัน จะข้ึนอยู่กับ 
วตัถปุระสงคข์องผูม้อีำนาจในการปกครองบา้นเมอืง ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานการณแ์วดลอ้ม 
ทางการเมือง โดยอาจจะกล่าวได้ว่าการนิรโทษกรรมนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือ 
ตายตัวว่าเมื่อใดหรือการกระทำอย่างใดจะมีการนิรโทษกรรมให้บ้าง 

ผลในทางกฎหมายของการนิรโทษกรรมน้ันจะข้ึนอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
นิรโทษกรรมในแต่ละฉบับ ซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นการยกโทษให้ผู้กระทำความผิด  
บางกรณอีาจเปน็การยกเวน้ความผดิโดยถอืวา่การกระทำนัน้ไมเ่ปน็ความผดิอกีตอ่ไป 
โดยอาจเป็นการยกเว้นทั้งความรับผิดทางอาญาและความรับผิดในทางแพ่งด้วย ก็ได้

ในกรณีถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษสิ้นสุดลง เพราะ 
การนิรโทษกรรมนั้นถือเสมือนว่าไม่เคยมีการกระทำผิดนั้น ๆ เกิดขึ้นมาก่อนเลย  
หากผูท้ีไ่ดร้บันริโทษกรรมยงัมไิดถ้กูฟอ้งตอ่ศาล พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการ 
จะตอ้งระงบัการสอบสวนหรอืฟอ้งรอ้งแลว้แตก่รณนีัน้เสยี แตห่ากไดม้กีารฟอ้งรอ้งคดี
ตอ่ศาลแลว้ พนกังานอยัการจะตอ้งดำเนนิการถอนฟอ้ง ถา้พนกังานอยัการไมถ่อนฟอ้ง 
เมื่อจำเลยร้องขอหรือศาลเห็นเอง ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องหรือจำหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความและสทิธใินการนำคดอีาญามาฟอ้งยอ่มระงบัไปดว้ย และใหถ้อืเสมอืนวา่ 
ผู้น้ันไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดมาก่อนเลย ดังน้ัน หากผู้กระทำความผิด 
ซึ่งได้รับการนิรโทษกรรมแล้วได้กระทำความผิดอีก ในการพิพากษาลงโทษครั้งหลังนี้ 
ศาลจะพพิากษาเพิม่โทษโดยอา้งวา่เปน็การกระทำความผดิซำ้ไมไ่ด ้จะไมร่อการลงโทษ 
หรือไม่รอลงอาญาก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะกฎหมายนิรโทษกรรมถือว่าผู้นั้นไม่เคย 
กระทำความผดิใด ๆ  มากอ่น สว่นสทิธอิืน่ ๆ  ทีเ่คยสญูเสยีไปโดยผลของคำพพิากษานัน้ 
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กจ็ะไดร้บักลบัคนืมา เชน่ สทิธใินการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืสทิธทิีจ่ะเขา้รบัราชการ 
เป็นต้น 

ส่วน “การพระราชทานอภัยโทษ” (Pardon) นั้น หมายถึงการกระทำยังคง 
เป็นความผิดอยู่ แต่ยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรืออาจลดหย่อนผ่อนโทษ 
ลงไปแก่นักโทษผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้รับโทษนั้นโดยยังถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด 
และเคยต้องคำพิพากษา ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจของ 
พระมหากษตัรยิโ์ดยเฉพาะ เนือ่งจากการตอ้งโทษจะมไีดก้แ็ตโ่ดยคำพพิากษาของศาล 
ซึ่งกระทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ดังนั้น การพระราชทานอภัยโทษจึงเป็น 
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ โดยพระราชอำนาจดังกล่าวรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ ได้มีการบัญญัติไว้ว่า  
“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ” และหาก 
พจิารณาจากบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค ๗ อภยัโทษ 
เปลีย่นโทษหนกัเปน็โทษเบา และลดโทษ อาจแบง่การอภยัโทษไดเ้ปน็ ๒ ลกัษณะ คอื 
การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย และการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป

(๑) การพระราชทานอภยัโทษเฉพาะราย ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ 
อาญา มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า  
ผู้มีสิทธิจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจะต้องเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษ 
ในทางอาญาอย่างใด ๆ และคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่จะยื่นคำขออาจเป็นผู้ต้องคำพิพากษา 
นัน้เอง หรอืผูท้ีม่ปีระโยชนเ์กีย่วขอ้ง ซึง่การทลูเกลา้ฯ ถวายเรือ่งราวตอ่พระมหากษตัรยิ์ 
เพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษนั้น จะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้  
หรือถ้าหากผู้ถวายเรื่องราวต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือ 
ผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้ เมื่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ก็จะ 
ดำเนินการส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป แต่ถ้าในกรณี
ที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควร  
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จะถวายคำแนะนำตอ่พระมหากษตัรยิข์อใหพ้ระราชทานอภยัโทษแกผู่ต้อ้งคำพพิากษา 
นั้นก็ได้

(๒) การพระราชทานอภัยโทษเป็นการท่ัวไป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา มาตรา ๒๖๑ ทวิ บัญญัติว่า 

“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้

การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”
การพระราชทานอภัยโทษเป็นการท่ัวไปน้ีมักกระทำในกรณีเม่ือมีเหตุการณ์ 

สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมือง เช่น ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือใน 
วโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพระราชทานอภัยโทษ 
เป็นการทั่วไปนี้  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อ 
พิจารณาว่านักโทษคนใดอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามที่กำหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่

สำหรบัวตัถปุระสงคข์องการพระราชทานอภยัโทษ อาจมขีึน้เพือ่เปน็การแกไ้ข 
ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อบรรเทาความรุนแรงของโทษตาม 
คำพิพากษา ซึ่งความรุนแรงของโทษดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการที่กฎหมายได้บัญญัติ 
โทษไว้รุนแรงเพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการปราบปรามการกระทำความผิด 
บางประเภทใหล้ดนอ้ยลง แตต่อ่มาเมือ่หมดความจำเปน็ดงักลา่วแลว้ยงัไมไ่ดม้กีารแกไ้ข 
เพิม่เตมิกฎหมายทำใหโ้ทษตามกฎหมายดงักลา่วมคีวามรนุแรงเกนิไป หรอือาจเกดิขึน้ 
จากศาลพิพากษาลงโทษรุนแรงเกินไปเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชน 
ในขณะนั้น นอกจากนี้ การพระราชทานอภัยโทษอาจมีขึ้นเพื่อลดจำนวนผู้ต้องโทษ 
ในเรือนจำ เนื่องจากสถานที่ควบคุมหรือขังผู้ต้องโทษมีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการ 
ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและคุมขังผู้ต้องโทษอีกด้วย

การอภัยโทษจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องรับโทษ 
อีกเลยหรือลดโทษให้ มีการรับโทษแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผลของการพระราชทาน 
อภัยโทษนั้นไม่ได้ทำให้สิทธิต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียไปเพราะคำพิพากษากลับคืนมา  
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ได้มี
การกำหนดผลของการอภัยโทษไว้ดังนี้

การพระราชทานอภัยโทษเป็นการท่ัวไปนี้มักกระทำในกรณีเม่ือมีเหตุการณ์ 
สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมือง เช่น ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
หรือในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นต้น
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(๑) กรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น  
ถ้าบังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับท่ีชำระแล้ว ให้คืนค่าปรับ 
ให้ไปทั้งหมด

(๒) กรณีที่การอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ 
โทษที่เหลืออยู่ก็ให้บังคับไปได้

(๓) การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพ้นความรับผิดในการ
ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามคำพิพากษา

(๔) เมือ่ผูไ้ดร้บัพระราชทานอภยัโทษเนือ่งจากการกระทำความผดิอยา่งหนึง่ 
ถกูฟอ้งวา่กระทำความผดิอกีอยา่งหนึง่ อภยัโทษนัน้ยอ่มไมต่ดัอำนาจศาลทีจ่ะเพิม่โทษ  
หรือไม่รอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยการกระทำผิดหลายครั้ง 
ไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา

“การลา้งมลทนิ” (purgation) คอืการลบประวตัคิวามผดิ เปน็อำนาจของฝา่ย 
นติบิญัญตัทิีจ่ะตรากฎหมายลา้งมลทนิใหแ้กผู่ต้อ้งโทษ ในทางปฏบิตัขิองประเทศไทย
มีการตราพระราชบัญญัติ ล้างมลทินในโอกาสที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมือง 
โดยการลา้งมลทนิเปน็มาตรการทางกฎหมายทีใ่ชล้บลา้งผลของคำพพิากษาทีใ่หล้งโทษ  
โดยคืนสิทธิหรือสถานภาพทางกฎหมายหรือทางสังคมที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไป 
เนือ่งจากผลของคำพพิากษาใหล้งโทษ กลา่วคอื แมผู้ต้อ้งโทษจะพน้โทษไปแลว้ แตผ่ล 
ของคำพิพากษาที่ให้ลงโทษทำให้ผู้ต้องโทษถูกจำกัดสิทธิบางประการต่างจากบุคคล 
ทั่วไปที่ไม่เคยต้องโทษ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคม

สำหรับผลของการล้างมลทินนั้น จะมีผลทำให้หรือโดยถือว่าผู้นั้นมิได้เคย 
ถกูลงโทษในความผดินัน้ ๆ  หรอืมไิดเ้คยถกูลงโทษหรอืลงทณัฑท์างวนิยั แตก่ารลา้งมลทนิ 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ  
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การล้างมลทินนั้นเป็นเพียงการล้างโทษเท่านั้นจะไม่ถือว่ามี 
ล้างการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษ โดยกรณีดังกล่าวนี้ศาลฎีกาได้เคย 
วินิจฉัยไว้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณีที่กรมที่ดินมีคำสั่งให้ 
ลงโทษขา้ราชการทางวนิยัโดยใหป้ลดออกจากราชการฐานไมต่ัง้ใจปฏบิตัหินา้ที ่ปฏบิตั ิ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
และรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ต่อมาข้าราชการซึ่งถูกปลดออกนั้นได้ไปยื่นคำขอ 

สำหรับผลของการล้างมลทินนั้น จะมีผลทำให้หรือโดยถือว่าผู้นั้นมิได้เคย 
ถูกลงโทษในความผิดนั้น ๆ หรือมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย แต่การ 
ล้างมลทินไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือ 
ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
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รบัใบอนญุาตเปน็ชา่งรงัวดัเอกชนตอ่คณะกรรมการชา่งรงัวดัเอกชน ซึง่คณะกรรมการฯ 
พิจารณาลงมติว่าข้าราชการผู้นั ้นมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๙ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความประพฤติ 
เสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงไม่สมควรที่จะให้เป็นช่างรังวัดเอกชน  
แม้ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วก็ตาม ดังนั้น ข้าราชการผู้นั้นจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ 
ศาลพิพากษาว่ามติของคณะกรรมการฯ ที่ไม่อนุญาตให้ตนเป็นช่างรังวัดเอกชน 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
ที่กำหนดว่า ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ 
ย่อมหมายความเพียงว่า ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้น  
ส่วนความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยหาได้ 
ถูกลบล้างไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้าง 
มลทนิใหห้มดไปได ้ดงันัน้ ทีค่ณะกรรมการฯ เหน็วา่การกระทำของขา้ราชการดงักลา่ว  
ไม่ได้รับการล้างมลทิน และเป็นการกระทำที่ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ 
ช่างรังวัด เอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ (๗) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยสรุป หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ 
และการล้างมลทินแล้ว จะมีความแตกต่างกันในหลักการและสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) อำนาจในการนิรโทษกรรมและล้างมลทินเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ส่วนอำนาจในการอภัยโทษเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารโดยพระมหากษัตริย์ในฐานะ 
องค์พระประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจอภัยโทษ

(๒) การนิรโทษกรรมกระทำได้ทั้งก่อนและหลังมีคำพิพากษา การอภัยโทษ 
กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำความผิด ส่วนการล้าง
มลทินผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษและพ้นโทษไปแล้ว

(๓) การนิรโทษกรรมเป็นการลืมการกระทำความผิดโดยอาจจะยกเว้นโทษ 
หรือยกเว้นความผิดให้แก่ผู้กระทำความผิด การอภัยโทษเป็นการยกโทษตาม 
คำพิพากษาให้โดยไม่ต้องรับโทษเลย หรือลดโทษให้ และรับโทษเพียงบางส่วน  
ส่วนการล้างมลทินผู้กระทำความผิดต้องเคยได้รับโทษตามคำพิพากษามาแล้ว

(๔) ผูท้ีไ่ดร้บัการนริโทษกรรมกฎหมายถอืวา่ผูน้ัน้ไมเ่คยกระทำความผดิ หรอื 
ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเช่นนั้นมาก่อน แต่ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษ 
กฎหมายยังถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษ ส่วนผู้ที่ได้รับ 
การล้างมลทินจะถือว่ามิได้เคยถูกพิพากษาลงโทษในความผิดนั้น ๆ มาก่อน ดังนั้น 
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ในกรณีที่มีการกระทำความผิดซ้ำอีก ศาลจึงไม่อาจเพิ่มโทษแก่ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรม 
หรือได้รับการล้างมลทินได้ และศาลยังอาจอ้างเป็นเหตุเพื่อรอการลงอาญาบุคคล 
ดังกล่าวได้

(๕) การนิรโทษกรรมและการล้างมลทินทำให้ได้สิทธิที่สูญเสียเนื่องจาก 
คำพิพากษาลงโทษกลับคืนมา แต่การอภัยโทษยังถือว่ามีความผิดตามคำพิพากษา 
ของศาล หากคำพพิากษาใหต้ดัสทิธบิางอยา่ง การอภยัโทษกไ็มท่ำใหผู้ก้ระทำความผดิ 
ได้รับสิทธินั้นกลับคืนมา

จุลนิติ : การตรากฎหมายนิรโทษกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวความคดิ ทฤษฎ ีหรอืวตัถปุระสงคด์งักลา่วหรอืไม ่นอกจากนี ้
ท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าความผิดประเภทใดหรือสถานการณ์ 
อย่างไรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นใช้บังคับ

รศ.ดร. ทวีเกียรติฯ : การนิรโทษกรรมในประเทศไทยเป็นอำนาจของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะกระทำในรูปของพระราชบัญญัติ และโดยปกติการนิรโทษกรรม 
จะเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ต้องการให้สังคมลืมการกระทำความผิดที่มีมาแล้ว  
เสมือนหนึ่งการกระทำความผิดมิได้เกิดขึ้นเลย หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ 
การตรากฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้ว อาจจำแนกได้เป็น 
๒ ประการ คือ

ประการท่ี ๑ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ซ่ึงกรณีน้ีเป็นกรณีท่ีเก่ียวพัน 
กับการปฏิวัติหรือรัฐประหาร และการกระทำความผิดในทางการเมืองในกรณีต่าง ๆ  
โดยกฎหมายนิรโทษกรรมจะช่วยบรรเทาความพยาบาทมาดร้ายระหว่างคนในชาต ิ
และหันมาปรองดองกัน และร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป

ประการที ่๒ เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามกฎหมายในภายหนา้ โดยการ 
นิรโทษกรรมจะลบล้างการกระทำผิดก่อนหน้านั้นและให้ผู้กระทำความผิดเริ่มต้น 
การกระทำที่ถูกต้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการยกความผิดหรือการยกโทษให้แก่ 
ผูข้าดหนรีาชการ หรอืกฎหมายเกีย่วกบัอาวธุปนื เครือ่งกระสนุ วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ 
และสิ่งเทียมอาวุธ เป็นต้น

การนิรโทษกรรมในประเทศไทยเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะกระทำ 
ในรูปของพระราชบัญญัติ และโดยปกติการนิรโทษกรรมจะเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ที่ต้องการให้สังคมลืมการกระทำความผิดที่มีมาแล้ว เสมือนหนึ่งการกระทำความผิด
มิได้เกิดขึ้นเลย
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ในอดีตที่ผ่านมาการนิรโทษกรรมของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะมีขึ้น 
ในกรณเีปน็ความผดิทีเ่กีย่วกบัการตอ่สูก้นัในทางความคดิทางการเมอืง เพราะสว่นใหญ่ 
เม่ือมีข้อขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ฝ่ายไหนท่ีชนะหรือนำเสียงข้างมากได้เขาก็เป็นฝ่ายถูก 
ดังนั้น ฝ่ายที่ผิดหรือฝ่ายข้างน้อยก็ไม่ควรจะไปลงโทษหรือเอาผิด หรือในกรณีมีการ 
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง เชน่ ปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร กรณทีีท่ำการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร 
สำเรจ็มกัจะอา้งเหตใุนการนริโทษกรรมวา่ผูก้อ่การปฏวิตัหิรอืรฐัประหารไดก้ระทำไป
ด้วยความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง มิได้ปรารถนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ 
บำเหนจ็ตอบแทนแตอ่ยา่งใด และในกรณทีีจ่ะนริโทษกรรมใหแ้กผู่ท้ีก่ระทำการปฏวิตัิ
หรอืรฐัประหารไมส่ำเรจ็ กจ็ะอา้งเหตวุา่เพือ่ความสามคัคขีองคนในชาตแิละใหโ้อกาส
บุคคลผู้กระทำความผิดทำคุณประโยชน์และช่วยจรรโลงประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี ้ประเทศไทยเคยมกีารนริโทษกรรมในลกัษณะทีเ่กดิจากรฐับาลใหม่ 
เห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระทำความผิดอีกต่อไป โดยเฉพาะการกระทำความผิดทางการเมือง 
ซึ่งกระทำต่อรัฐบาลเดิม เช่น พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ 
๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือพระราชบัญญัติ 
นิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำความผิดเน่ืองในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าความผิดประเภทใดหรือสถานการณ์ 
อย่างไรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นใช้บังคับนั้น เนื่องจาก 
การนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ 
ผูม้อีำนาจในการปกครองบา้นเมอืง ขึน้อยูก่บัสถานการณแ์วดลอ้มทางการเมอืง ซึง่ไมม่ ี
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนหรือตายตัวว่าเม่ือใดหรือการกระทำอย่างใดจะมีการนิรโทษกรรม 
ให้บ้าง ต้องดูข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ในแต่ละเร่ืองเป็นกรณีไป

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านมีความเห็นว่าจากสถานการณ์ทางการเมือง 
ในปัจจุบันที่มีปัญหาความขัดแย้งกันทางด้านความคิด มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน 
อย่างกว้างขวางและรุนแรงน้ัน การตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ซ่ึงกระทำความผิด 
เน่ืองในการชุมนุมทางการเมืองน้ัน จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองได้หรือไม่ เพียงใด

การนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ 
ผูม้อีำนาจในการปกครองบา้นเมอืง ขึน้อยูก่บัสถานการณแ์วดลอ้มทางการเมอืง ซึง่ไมม่ ี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือตายตัวว่าเมื่อใดหรือการกระทำอย่างใดจะมีการนิรโทษกรรม 
ให้บ้าง ต้องดูข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ในแต่ละเรื่องเป็นกรณีไป
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รศ.ดร. ทวีเกียรติฯ : สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันการตรากฎหมาย 
นิรโทษกรรมให้กับผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองนั้นอาจช่วย 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยข้ึนในบ้านเมืองได้ 
แต่ก็คงจะแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะสาเหตุหรือที่มาของปัญหาทาง
การเมืองในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องการกระทำที่เป็นการต่อสู้กันทางความคิดอย่างเดียว 
เทา่นัน้ แตเ่ปน็เรือ่งการแสวงหาหรอืการชว่งชงิเพือ่เขา้สูอ่ำนาจทางการเมอืง ตราบใดที่ 
ฝ่ายตนยังไม่ได้อำนาจนั้น ก็จะไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ได ้
มองว่าเป็นการกระทำของรัฐ  

ในความเห็นของผมเห็นว่าขณะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับ
การตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทาง
การเมือง ควรปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายไปสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้เห็นว่า
รัฐบาลมีความมั่นคงและชอบธรรมตามกฎหมาย การนิรโทษกรรมควรกระทำ 
ในช่วงเวลาใกล้ ๆ หรือก่อนที่จะมีเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้บรรยากาศทางการเมือง 
ดีขึ้น เพราะเหตุผลในการตรากฎหมายนิรโทษกรรม ก็เพื่อลดความขัดแย้งกัน 
ในทางการเมือง การเอาผิดกับอีกฝ่ายหนึ่ง มันเป็นเรื่องในทางการเมืองจริง ๆ ไม่ใช่ 
ทุจริตคอรัปชั่น หรือโกงการเลือกตั้งเพื่อให้ได้อำนาจรัฐ ต้องเป็นเรื่องของความเห็น 
ทางการเมืองจริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมี 
การชุมนุมประท้วงและปิดล้อมสนามบิน หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน 
เผด็จการแห่งชาติ หรือ น.ป.ช. มีการปิดล้อมทำเนียบ เป็นต้น ถ้าหากเรามองว่า 
เป็นเรื่องการแสดงออกทางการเมืองซึ่งอาจจะรุนแรงไปบ้าง แต่กรณีดังกล่าวก็อาจ
อยู่ในเงื่อนไขที่จะนิรโทษกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะนิรโทษกรรมตอนนี้เลย 
อาจไม่เหมาะสม เพราะเหมือนกับว่าเราลงโทษจำคุกคนที่กระทำความผิดในขณะที่
เหตุการณ์มันยังร้อน ๆ อยู่ โดยจำคุกได้ ๒ วันแล้วก็ปล่อยเลย จะทำให้สังคมเกิด
ความรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นการท้าทายกฎหมายได้ ดังนั้น ควรต้องปล่อยให้เหตุการณ์
ผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อน ให้ผู้กระทำผิดมีชนักติดหลังไปสักระยะหนึ่งก่อนจึงค่อย 
นิรโทษกรรม กรณีจะไม่เหมือนกับการนิรโทษกรรมภายหลังมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร  
ซึง่มคีวามจำเปน็ตอ้งรบีนริโทษกรรมเพราะไมอ่ยา่งนัน้ผูท้ีท่ำการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร 
จะต้องติดคุก 

ขณะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับ 
ผูซ้ึง่กระทำความผดิเนือ่งในการชมุนมุทางการเมอืง ควรปลอ่ยใหส้ถานการณค์ลีค่ลาย 
ไปสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลมีความมั่นคงและชอบธรรมตามกฎหมาย
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จุลนิติ : อยากให้อาจารย์ฝากข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์และข้อคิดคำนึง  
สำหรับฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหา 
ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองโดยวิธีการตรากฎหมายนิรโทษกรรม

รศ.ดร. ทวีเกียรติฯ : การตรากฎหมายนิรโทษกรรมมีความจำเป็นต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ต้องดูถึงต้นสายปลายเหตุว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ในทางนิติบัญญัติ 
ผมมีความเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่คิดถึงเรื่องนิรโทษกรรม แต่มีความเป็นห่วงว่า 
หากจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมในขณะนี้อาจจะเป็นการเร็วไปนิด ถ้าหากว่าจะ 
ดำเนินการให้เหมาะสมหรือทำให้ถูกตามขั้นตอน เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจ 
ในเรื่องดังกล่าวก็ต้องมีการพูดเรื่องนี้บ่อย ๆ คือต้องมีการทำประชาพิจารณ์ ค่อย ๆ 
ให้ความรู้ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นว่าถ้านิรโทษกรรมแล้วจะทำให้เกิด 
ความสมานฉันท์ขึ้นในบ้านเมืองได้จริงหรือไม่ ต้องค่อย ๆ ปรับตัว ควรให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมาก ๆ จะได้รับฟังเขาว่าต้องการอย่างไร ต้องอาศัยเวลา และก็ต้อง 
ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย ไม่อย่างน้ันจะเป็นการกระทำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเกินไป

  อย่างไรก็ตาม การจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นเป็นอำนาจและ 
อยู่ภายใต้ดุลพินิจของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งกฎหมายนิรโทษกรรมถือว่าเป็นข้อยกเว้น 
ของหลกักฎหมายทัว่ไป จงึควรพจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาภายหลงัออกกฎหมาย 
นิรโทษกรรมนั้นอย่างละเอียดรอบคอบ และควรมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรม 
เท่าที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น  
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จลุนติ ิ: แนวความคดิหรอืทฤษฎเีกีย่วกบัการตรากฎหมาย 
นริโทษกรรม (Amnesty) มคีวามเปน็มา หลกัการและสาระสำคญั 
อย่างไรบ้าง

อ.คมสนัฯ : การนริโทษกรรมเปน็เรือ่งของการทีจ่ะยกโทษให้
โดยถือว่าไม่เป็นความผิด สำหรับหลักการและแนวคิดในอดีตท่ีผ่านมาน้ัน 
ผมคดิวา่เปน็เรือ่งความเมตตาของผูท้ีม่อีำนาจในบา้นเมอืงของแตล่ะ
ยุคสมัยที่จะวางหลักการไว้ โดยแนวคิดในเรื่องนิรโทษกรรมนั้นถูกใช้ 
ในหลายเรื่อง ทั้งกรณีของการนิรโทษกรรมความผิดธรรมดาเพื่อให้ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในแต่ละยุคแต่ละสมัย กับกรณีการ 
นิรโทษกรรมท่ีเป็นเร่ืองทางการเมืองซ่ึงปัจจุบันมักจะถูกใช้มากกว่า  
เนื่องจากเมื่อมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเกิดขึ้น ผู้ที่มีอำนาจ 
และได้อำนาจนั้นมาก็มักจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและจะมี 
การร่างรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่ โดยจะกำหนดบทนิรโทษกรรมไว้ใน 
รัฐธรรมนูญน้ัน ๆ  ด้วย หรือโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
เปน็การเฉพาะ สว่นการนริโทษกรรมจะทำในรปูแบบใดนัน้กข็ึน้อยูก่บั 
ความเหมาะสมและสภาวการณ์เป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งก็มีหลากหลาย 
รูปแบบด้วยกัน 

แต่ภายหลังการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ แนวคดิเรือ่งของการนริโทษกรรม 
ซ่ึงกำหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกเปล่ียนแนวคิดไป 
ซึ่งก็ถูกโต้แย้งพอสมควรว่าการนิรโทษกรรมนั้นควรจะกระทำโดย 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๒   
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลับรามคำแหง นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหนง่กรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญู สภารา่งรฐัธรรมนญู เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

อาจารย์คมสัน  โพธิ์คง๑
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การออกเป็นพระราชบัญญัติหรือจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รูปแบบท่ีทำกันมาโดยตลอด 
ก็คือภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญแล้ว ก็จะมีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมข้ึนมา 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งตั้งขึ้นมาภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  
โดยจะมคีวามแตกตา่งกนัทีส่ำคญัคอื กรณกีารนริโทษกรรมทีก่ระทำโดยการบญัญตัไิว้ 
ในรัฐธรรมนูญนั้นถ้ารัฐธรรมนูญนั้นถูกยกเลิกไปบทบัญญัติเรื่องนิรโทษกรรมก็จะถูก 
ยกเลิกไปด้วย ซ่ึงจะแตกต่างจากการนิรโทษกรรมท่ีกระทำโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติ 
การนิรโทษกรรมนั้นก็จะยังคงมีอยู่ตลอดไป แม้รัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิกไปก็ตาม

สำหรับหลักการนิรโทษกรรมในประเทศไทยผมคิดว่าโดยท่ัวไปการนิรโทษกรรม 
มกัจะใชก้บัเรือ่งทีม่คีวามสำคญั ๆ  เชน่ เรือ่งทางการเมอืง หรอืถา้ไมใ่ชเ่รือ่งทางการเมอืง 
ก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับทางการเมือง เช่น เรื่องของการชุมนุมที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายข้ึน จึงต้องมีการนิรโทษกรรม อาทิ กรณีเหตุการณ์เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่กีย่วโยงทางการเมอืง ไมใ่ชก่ารไดม้าซึง่อำนาจโดยตรง สว่นอกีกรณหีนึง่ 
เป็นการนิรโทษกรรมเพื่อให้ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษ หรือให้การกระทำนั้น 
ไมเ่ปน็ความผดิตามกฎหมายในภายหนา้ เนือ่งจากหากจะมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียู่
ในปจัจบุนัแลว้อาจจะเปน็เรือ่งทีค่อ่นขา้งยาก กลา่วคอื แทบจะบงัคบัใชไ้มไ่ดเ้ลย ถา้ไม ่
นริโทษกรรมกจ็ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายเปน็อยา่งมากตอ่สว่นรวม เชน่ การนริโทษกรรม
ใหแ้กผู่ก้ระทำความผดิทีเ่กีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปนืฯ ในอดตีทีผ่า่นมา ซึง่จะพบวา่ 
ชาวบา้นไดม้กีารครอบครองอาวธุปนืเปน็จำนวนมาก แตเ่ปน็การไดม้าโดยผดิกฎหมาย 
ปืนเหล่านั้นจึงมีสภาพเป็นปืนเถื่อน จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรม 
เป็นระยะ ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความเคร่งครัดของกฎหมายที่มีอยู่  
โดยถ้ามีการนิรโทษกรรมขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง การนิรโทษกรรมในลักษณะนี้มักจะไม่ทำ
ในรูปของการตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ แต่จะออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นครั้ง ๆ ไป 
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จุลนิติ : เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ และผลในทางกฎหมาย 
ของการนิรโทษกรรม (Amnesty) เมื่อเปรียบเทียบกับการอภัยโทษ (Pardon) 
และการล้างมลทินแล้ว มีความแตกต่างกันในหลักการและสาระสำคัญประการใด

อ.คมสันฯ : ถ้าเปรียบเทียบเร่ืองการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ และการล้างมลทิน 
แล้วจะมีความแตกต่างกัน คือ การนิรโทษกรรมเป็นการยกเลิกความผิด คือ 
ไม่เอาผิด ไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด แต่การอภัยโทษนั้นยังเป็นความผิดอยู่ 
แต่ได้รับการยกโทษหรือลดโทษให้ ต้องวางหลักก่อนว่า การนิรโทษกรรมกับการอภัยโทษ 
นั้นผลใกล้กัน แต่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือผู้กระทำไม่ต้องรับโทษทั้งคู่ เพียงแต่ว่าการ 
นริโทษกรรมนัน้ไมเ่ปน็ความผดิ ซึง่ถา้พดูถงึเรือ่งความรบัผดิในทางอาญา จะเหน็ไดว้า่ 
กฎหมายอาญาได้วางโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาไว้รวม ๕ ข้อ โดยกำหนด 
หลักการว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ ดังนี้ 

๑) กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดหรือไม่ 
๒) ดูความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ 
๓) มีกฎหมายยกเว้นความรับผิดของบุคคลหรือไม่ ซึ่งตรงนี้คือประเด็นของ 

การนิรโทษกรรม โดยกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นแบบท่ัวไปว่าไม่มีความผิด เช่น การกระทำ 
เรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายอาญาทั่วไป๒ แต่หากจะ
ยกเว้นความผิดในส่วนของกฎหมายอื่น ๆ ก็ต้องมีการบัญญัติไว้ด้วยว่าการกระทำนั้น
ไม่เป็นความผิด ส่วนการกระทำอื่น ๆ ก็ต้องมีกฎหมายวางหลักการนิรโทษกรรมไว้ว่า
การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด

๒ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้น 
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำ
นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด”.    
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๔) ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ 
๕) ไม่มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายอื่น ๆ 
ซึ่งถ้าไม่มีกรณียกเว้นเหล่านี้ บุคคลผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษทางอาญา 
ส่วนการอภัยโทษน้ันเป็นเร่ืองของการได้รับโทษแล้ว แต่อาจจะได้รับการลดโทษ 

หรือยกเว้นโทษให้ โดยผู้น้ันไม่ต้องรับโทษอีกต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำน้ัน 
จะไม่เป็นความผิด ดังนั้น เรื่องของการอภัยโทษกับการนิรโทษกรรมจึงแตกต่างกัน 
ตรงที่ว่านิรโทษกรรมนั้นไม่เป็นความผิดเลย แต่อภัยโทษนั้นเป็นความผิดและยังมี 
โทษอยู่แต่ได้รับการอภัยโทษ

 สำหรบัการลา้งมลทนิ คอื การไดร้บัโทษตามกฎหมายตา่ง ๆ  แลว้มกีฎหมาย 
ออกมายกเลิกความผิดให้ โดยถือว่าบุคคลผู้กระทำความผิดไม่เคยกระทำความผิดน้ันเลย 
ดังจะเห็นได้จากส่วนราชการต่าง ๆ จะมีข้าราชการกระทำความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะ 
เปน็ความผดิทางวนิยัหรอืความผดิทีต่อ้งรบัโทษตามกฎหมาย ซึง่ทำใหบ้คุคลผูก้ระทำ
ความผดินัน้ตอ้งรบัโทษ อนัสง่ผลใหเ้กดิมลทนิมวัหมองตดิตามไปดว้ย มลทนิมวัหมอง 
เหล่านี้ถ้ายังคงมีอยู่ต่อไปจะทำให้บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ในการดำเนนิกจิกรรมบางอยา่ง เชน่ บคุคลทีถ่กูดำเนนิการทางวนิยัและมคีำสัง่ใหอ้อก 
หรือปลดออกจากราชการ จะทำให้บุคคลน้ันไม่สามารถท่ีจะกลับเข้ารับราชการใหม่ได้  
ฉะนั้น หลักการในเรื่องการล้างมลทินจึงออกมาเพื่อลบล้างการกระทำความผิดให้กับ 
บุคคลผู้มีมลทินมัวหมองเหล่านั้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้สิทธิบางอย่าง 
ตามกฎหมายได้ แต่หลักการล้างมลทินไม่ใช่การนิรโทษกรรม ไม่ใช่การอภัยโทษ 
กลา่วคอื สิง่ทีเ่คยไดก้ระทำผดิมาทัง้หลายเหลา่นัน้จะถกูลบลา้งไปโดยถอืวา่บคุคลนัน้ 
ไมเ่คยกระทำความผดินัน้มากอ่น ไมถ่อืวา่เปน็ความผดิตดิตวัอกีตอ่ไป ทำใหบ้คุคลนัน้
สามารถที่จะกลับเข้ารับราชการตามปกติได้ 

ดังนั้น หลักของการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ และการล้างมลทิน จึงมี 
ความแตกต่างกันโดยนัยสำคัญคือ ล้างมลทินไม่ได้ยกเว้นโทษ แต่อภัยโทษคือการ 
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ให้อภัยไม่ต้องรับโทษอีกต่อไป มีโทษเหลืออยู่แค่ไหนก็ไม่ต้องรับโทษอีกต่อไป หรือถ้า 
ยังไม่ได้รับโทษก็ไม่ต้องรับโทษถือว่าได้รับการอภัยโทษแต่ยังมีความผิดอยู่ ส่วนการ 
นิรโทษกรรมนั้นมีหลักการว่าไม่เป็นความผิดใด ๆ โดยผลของกฎหมาย ไม่ถือว่า 
การกระทำนั้นเป็นความผิดอีกต่อไป 

จุลนิติ : การตรากฎหมายนิรโทษกรรมของประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา 
มีความสอดคล้องกับแนวความคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่ 
นอกจากนี้ ท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าความผิดประเภทใดหรือ 
สถานการณ์อย่างไรจึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นใช้ 
บังคับ

อ.คมสันฯ : การตรากฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาจะอยู่ภายใต้ 
หลักนิติรัฐ ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาไม่สู้จะมีปัญหาสักเท่าใดนัก เพราะใช้กับเร่ืองการเมือง 
เป็นหลัก เชน่ การเกดิรฐัประหาร เปน็การไดม้าซึง่อำนาจ โดยผูม้อีำนาจนัน้ คอื รฐัาธปิตัย ์ 
ซึ่งในขณะนั้นต้องการที่จะให้พรรคพวกของตนพ้นจากการกระทำความผิดอาญา  
เพราะกฎหมายอาญาถอืวา่การกระทำดงักลา่วเปน็ความผดิฐานกบฏเนือ่งจากเปน็การ 
ใช้กำลังประทุษร้ายเพ่ือล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจบริหารแห่งรัฐธรรมนูญ๓ 

ฉะนั้น เมื่อกฎหมายอาญายังคงใช้บังคับอยู่ จึงต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็น 
การยกเวน้วา่การกระทำนัน้ไมเ่ปน็ความผดิ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่จะลม้ลา้งกฎหมาย 
กฎหมายนัน้ยงัคงอยู ่แตถ่อืวา่การกระทำนัน้ไมม่เีหตทุีจ่ะตอ้งรบัผดิ ซึง่เรือ่งนีถ้อืวา่เปน็
ไปตามแนวคดิ ทฤษฎ ีเรือ่งการใชอ้ำนาจอธปิไตย แตไ่มใ่ชห่ลกัการของประชาธปิไตย 
ซึง่เปน็เรือ่งทฤษฎใีนทางรฐัศาสตร ์โดยถอืหลกัการวา่รฐัาธปิตัยน์ัน้ยอ่มมอีำนาจสงูสดุ
ในการที่จะดำเนินการต่าง ๆ 

การตรากฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาจะอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ ซึ่งในอดีต 
ที่ผ่านมาไม่สู้จะมีปัญหาสักเท่าใดนัก เพราะใช้กับเรื่องการเมืองเป็นหลัก เช่น การเกิด 
รัฐประหาร

  ๓ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
  (๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
  (๒) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ 
  (๓) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
     ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต”. 
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ปัญหาเรื่องการนิรโทษกรรมเริ่มเกิดขึ้นภายหลังจากมีรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ทีไ่ปเขยีนบทนริโทษกรรมไวใ้น 
รัฐธรรมนูญ๔ เป็นสาเหตุทำให้หลักการนิรโทษกรรมเริ่มผิดเพี้ยนไป เพราะผู้มีอำนาจ 
ไม่ควรที่จะเป็นผู้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเสียเอง ควรจะให้องค์กรนิติบัญญัติเป็น 
ผู้บัญญัติกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น ถึงแม้องค์กรนิติบัญญัติจะเกิดหรือมีที่มาจาก 
ผู้มีอำนาจในขณะนั้นเป็นผู้แต่งตั้งก็ตาม 

จะเห็นได้ว่าในช่วงปี ๒๕๔๙ จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่มีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมแก่บุคคล 
ผู้กระทำความผิดในการทำรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เลย จงึกอ่ใหเ้กดิ 
ปัญหาการตีความกฎหมายในบทบัญญัติมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๕ เรื่องการนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้น ว่าจะส่งผล 
ย้อนหลังกลับไปสู่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปี ๒๕๔๙ หรือไม่ แล้วจะมีผลย้อนกลับ 
ไปสู่การกระทำในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกัน 
ในเชิงข้อกฎหมายตลอดมา

นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของความพยายามที่จะ
ผลกัดนักฎหมายนริโทษกรรมใหก้บัผูก้ระทำความผดิ ดว้ยการกลา่วอา้งถงึเรือ่งทีก่ำลงั 
เปน็ประเดน็ในสงัคม วา่การออกกฎหมายนริโทษกรรมใหแ้กผู่ก้ระทำความผดินัน้แลว้
จะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ จะเห็นว่าหลักการเรื่องนิรโทษกรรมแบบนี้ผลประโยชน์ 
ไมไ่ดต้กอยูก่บัประชาชน แตต่กอยูก่บักลุม่ทางการเมอืงซึง่เปน็ผูท้ำใหส้ถานการณท์าง 
การเมอืงเปลีย่นแปลงไปจนถงึทกุวนันี ้อาท ิการกระทำของผูท้ีก่ระทำความผดิเนือ่งจาก 
ถูกศาลตัดสินในคดีต่าง ๆ แล้วพยายามจะให้กฎหมายนิรโทษกรรมนั้นมีผลย้อนหลัง 
ไปจนถึงการกระทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยให้ถือว่า 
การกระทำผิดทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นความผิด 

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า “บรรดาการกระทำ 
ท้ังหลาย ซ่ึงได้กระทำเน่ืองในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของ 
หัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดท้ังการกระทำของ 
บุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือของผู้ซ่ึงได้รับคำส่ังจากผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระทำไป เพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้  
ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็น 
การบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำและไม่ว่ากระทำในวันที่ 
กล่าวน้ันหรือก่อนหรือหลังวันท่ีกล่าวน้ัน หากการกระทำน้ันผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยส้ินเชิง”.

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติว่า “บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
การกระทำที่เกี่ยวเนื่องกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญนี้”
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ความพยายามในการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น 
จะพบวา่ เนือ้หาของการนริโทษกรรมสว่นใหญเ่ปน็เรือ่งทีน่กัการเมอืงไดก้ระทำความผดิ 
เกิดขึ้นในช่วงภายหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ แล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีใคร 
พูดว่าตนกระทำผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีปราสาทเขาพระวิหาร เรื่องของ 
การทำแถลงการณ์ร่วมหรือ Joint Communiqué ซ่ึงขัดต่อหลักการมาตรา ๑๙๐ 
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้การทำสนธิสัญญานั้นต้องผ่านรัฐสภา กระทั่ง 
มคีวามเหน็ตามมาหลากหลายวา่มาตรา ๑๙๐ ตอ้งแกไ้ขหรอืไม ่และควรจะนริโทษกรรม 
หรอืไม ่ทัง้ทีค่วามจรงิแลว้หลกัการตามมาตรา ๑๙๐ เรือ่งของการเปลีย่นแปลงเขตแดน 
ไม่ได้มีบัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เท่านั้น แต่ได้มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญฯ ทุกฉบับท่ีมีมาว่าถ้าไปทำหนังสือสัญญาใดท่ีมีผลผูกพันกับการเปล่ียนแปลง 
อาณาเขตของประเทศต้องผ่านรัฐสภาเสมอ จึงก่อให้เกิดประเด็นคำถามว่าการกระทำผิด 
ที่เกิดขึ้นเกิดจากรัฐธรรมนูญหรือเกิดจากตัวบุคคล 

การนิรโทษกรรมให้แก่นักการเมืองบางกลุ่มท่ีกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย จะทำให้ 
ระบบนติริฐัขาดประสทิธภิาพ เพราะใชห้ลกัการทีว่า่ “เมือ่ฉนัทำผดิฉนักอ็อกกฎหมาย 
เพื่อนิรโทษกรรมให้กับตัวเอง” ดังนั้น ระบบกฎหมายจึงผิดเพี้ยนไปกับหลักการที่จะ 
ออกกฎหมายในปจัจบุนั เชน่ กรณพีรรคการเมอืงบางพรรคพยายามทีจ่ะเสนอกฎหมาย 
เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมให้มีผลย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน 
ทีผ่า่นมา ถกูตัง้คำถามวา่จะนริโทษกรรมใหใ้คร เสือ้เหลอืง หรอืเสือ้แดง แตท่ีแ่น ่ๆ  มคีด ี
ท่ีค้างการพิจารณาอยู่ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในเร่ือง 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรวมท้ังผู้บริหารพรรคการเมืองบางพรรคเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ 
ความผิดกระทั่งตกเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาอยู่ แล้วกล่าวอ้างว่าทำเพื่อประชาชน 

ฉะนั้นหลักการตามกฎหมายนิรโทษกรรมควรใช้อย่างระมัดระวังพอสมควร  
เพราะว่ากรณีที่พยายามหยิบยกขึ้นมาโดยอ้างเรื่องประชาชนอาจจะทำความผิด 
กฎหมายนั้น เป็นอำนาจเชิงนโยบายของรัฐในทางอาญา แต่แท้จริงแล้วแอบแฝงด้วย 
ผลประโยชน์ในทางคดีของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเท่านั้น ในความคิดเห็นของผมจึง 
ไมส่นบัสนนุใหม้กีารออกกฎหมายนริโทษกรรมขึน้ในชว่งเวลานี ้แตค่วรใหด้ำเนนิไปตาม 
กระบวนการทางกฎหมาย เพราะถงึแมว้า่จะไมเ่กดิการรฐัประหารขึน้ ถา้องคก์รอสิระ 
เขม้แขง็ มกีระบวนการทางกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ คนทีท่ำความผดิในรฐับาลทีผ่า่นมา 
ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง รวมถึงคนที่อยู่ในปัจจุบันด้วย 

ความพยายามในการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น จะพบว่า 
เนื้อหาของการนิรโทษกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นักการเมืองได้กระทำความผิดเกิดขึ้น 
ในช่วงภายหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ แล้วเป็นส่วนใหญ่
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แต่ภายหลังมีรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ หลักการนิรโทษกรรมกลับถูกนำมาใช้เพื่อจะ 
ลบล้างความผิดท่ีกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น กรรมการบริหารพรรคซ้ือเสียงเลือกต้ัง 
หรือกรณีของการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องของการทำสนธิสัญญา หรือกรณีการเข้าไป 
มผีลประโยชน์เร่ืองการซ้ือหุ้นต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าประเด็นพวกน้ีชาวบ้านเขาไม่ได้เดือดร้อน  
นกัการเมอืงทั้งนัน้แหละทีม่ปีญัหา ทีส่มานฉนัทท์ัง้หลายกเ็ปน็การสมานฉนัทร์ะหวา่ง
ผู้ใช้อำนาจทั้งหลายที่มีปัญหา 

เพราะฉะนั้นหลักการปัจจุบันจึงผิดเพี้ยนไปในเรื่องของการพยายามที่จะ 
ออกกฎหมายนริโทษกรรมประเดน็ทางการเมอืงคอ่นขา้งเยอะ ซึง่บางเรือ่งมนัไมใ่ชเ่รือ่ง 
ทางการเมืองแต่พยายามผูกโยงไปสู่เรื่องทางการเมือง เพราะว่าคนที่เป็นนักการเมือง 
กำลงัถกูดำเนนิคดอีาญาเหมอืนชาวบา้นทัว่ ๆ  ไป แตย่อมรบัการถกูดำเนนิคดไีมไ่ด ้อนันี้ 
ก็เป็นประเด็นสำคัญ ไม่เห็นมีความจำเป็นใด ๆ ที่จะมาพูดเรื่องการมีกฎหมาย 
นิรโทษกรรมในเวลานี้

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่มี 
ปัญหาความขัดแย้งทางด้านความคิด มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างกว้างขวาง 
และรุนแรงนั้น การตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่อง 
ในการชุมนุมทางการเมืองนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยทางการเมืองได้หรือไม่ เพียงใด

อ.คมสนัฯ : ไมส่ามารถกอ่ใหเ้กดิความสงบได ้เพราะวา่เมือ่มกีารนริโทษกรรม 
ให้แก่ฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอม เพราะความขัดแย้งในทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุผลประเด็นที่หนึ่งคือ มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผูท้ีม่อีำนาจเกดิขึน้จนเกดิความขดัแยง้กบักลุม่การเมอืง ประเดน็ทีส่องความขดัแยง้ 
ของกลุม่การเมอืงโยงไปสูป่ระชาชนทีส่นบัสนนุและนำไปสูค่วามขดัแยง้ระหวา่งกลุม่คน 
อกีกลุม่หนึง่ซึง่ไมเ่หน็พอ้งกบัการกระทำของกลุม่การเมอืง ฉะนัน้เรือ่งของการทีจ่ะออก 
กฎหมายนิรโทษกรรมของผู้กระทำความผิดเรื่องการชุมนุมทั้งสองฝ่าย คำถามคือว่า  
การทีจ่ะออกกฎหมายนริโทษกรรมใหท้ัง้สองฝา่ย แตล่ะฝา่ยเขาพอใจการนริโทษกรรม 
นั้นหรือไม่ เพราะว่าการมีความผิดอาญาไม่ใช่ประเด็นของความขัดแย้ง ประเด็น 

เพราะฉะนั้นหลักการปัจจุบันจึงผิดเพี้ยนไปในเรื่องของการพยายามที่จะ 
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมประเด็นทางการเมืองค่อนข้างเยอะ ซึ่งบางเรื่องมันไม่ใช่ 
เรื่องทางการเมืองแต่พยายามผูกโยงไปสู่เรื่องทางการเมือง เพราะว่าคนที่เป็น 
นักการเมืองกำลังถูกดำเนินคดีอาญาเหมือนชาวบ้านทั่ว ๆ ไป
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ความขัดแย้งคือความแตกต่างทางการเมือง ฉะนั้นการนิรโทษกรรมจึงเป็นการ 
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 

ส่วนต้นเหตุของปัญหาคือความขัดแย้งทางการเมืองที่จะต้องแก้ไข 
การนิรโทษกรรมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น 
เกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักการนิติรัฐ 

ประเด็นของความขัดแย้งมันไม่ใช่เรื่องของความผิด แต่เกิดจากการกระทำ 
ของนักการเมืองเป็นหลัก การแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น  
ฝ่ายที่โต้แย้งมาโดยตลอดจะบอกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมในข้อเรียกร้องของเขา 
ไม่มีทางจะสมานฉันท์กันได้ เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองความสงบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง การออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา แต่จะนำไปสู่ 
การสิ้นสุดของระบบรัฐสภาทันที หรือนำไปสู่การทำรัฐประหารได้ 

จะเห็นได้ว่าคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วถึงแม้ผล 
ของการตัดสินจะออกมาอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่น้ันก็ยอมรับคำตัดสินของผู้พิพากษา  
แม้จะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานั้นก็ตาม ยกตัวอย่างกรณีคดีกล้ายาง ซึ่งทางกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โต้แย้งว่าเรื่องนี้ผู้ที่กระทำความผิดควรติดคุก 
แต่เมื่อศาลตัดสินให้ยกฟ้อง เขาก็จบ แสดงว่าเขายอมรับในคำตัดสินของกระบวนการ 
ยตุธิรรม เพราะฉะนัน้ผมคดิวา่ประเดน็นีต้อ้งมาพจิารณากนัวา่ทีศ่าลตดัสนิยกฟอ้งนัน้
ไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่ศาลตัดสินให้ลงโทษจำคุกไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นธรรมนั้น  
ไมเ่ปน็ธรรมในสาธารณชนหรอืความเหน็ของคนทีเ่กีย่วขอ้ง หากเปน็ความเหน็ของคน 
ที่เกี่ยวข้องจะรับฟังไม่ได้ ต้องเป็นความเห็นของคนทั่ว ๆ ไป 

ประเด็นจึงอยู่ที่ว่ากระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วหรือไม่ และม ี
ความรวดเร็วในการดำเนินการเพียงใด เพราะความขัดแย้งในทางการเมืองที่เกิดขึ้น  
ต้องยอมรับว่าต้นเหตุสำคัญมาจากนักการเมืองและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม  
การบังคับใช้ทางกฎหมายของกระบวนการยุติธรรมเป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งสูง  
เพราะฉะน้ันปัญหาเหล่าน้ีผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง กระบวนการยุติธรรมในอนาคตจะเดินหน้าได้ก็คือ  
องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมที่มี ไม่ใช่องค์กร 
ในกระบวนการยุติธรรมกลับมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในหลาย ๆ เรื่อง ตัวอย่างของ 
ความล่าช้าจะเห็นได้ว่าคดีหลายเร่ืองไปค้างอยู่ท่ีพนักงานอัยการ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ   
จนกระทั่งคดีดังกล่าวขาดอายุความตามกฎหมาย ทำให้การเมืองเดินไปในทางที่ 
เลวร้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
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เพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้ง  
กระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการโดยเร็วและรับผิดชอบต่อสังคมทุกส่วน ตั้งแต่ 
ชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในชั้นของพนักงานอัยการ ไปจนถึงชั้นศาล  
ถ้ากระบวนการยุติธรรมดำเนินไปด้วยดี สังคมก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

ดังนั้น ในความคิดผมมีความเห็นว่าเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับ 
ผูก้ระทำความผดิโดยเฉพาะนกัการเมอืงแลว้ ไมค่วรทีจ่ะออกกฎหมายนริโทษกรรมให ้
เพราะเปน็กฎหมายทีส่รา้งความไมส่มานฉนัทอ์ยา่งยิง่ อาจกอ่ใหเ้กดิความรนุแรงขึน้ได ้
เพราะฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้นักการเมืองจะรู้สึกว่าไม่เกิดความเป็นธรรม  
จึงควรให้ศาลเป็นผู้ทำหน้าท่ีตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมจะดีกว่า ท้ังน้ี การใช้กฎหมาย 
นิรโทษกรรมควรต้องให้ประโยชน์เกิดกับประเทศหรือประชาชนส่วนใหญ่ ที่สำคัญ 
ต้องตอบให้ได้ว่ามีความจำเป็นอย่างไร

จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ  ทีจ่ะเปน็ประโยชน ์และขอ้คดิ 
คำนึงสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหา 
ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง โดยวิธีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ 

อ.คมสันฯ : ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อย้อนหลังไปก่อนที่จะมีการใช้ 
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ซึ่งในเวลานั้นใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ จะเห็นได้ว่าฝ่ายที่สร้าง 
ปญัหามากทีส่ดุกค็อืฝา่ยนติบิญัญตั ิตามมาดว้ยฝา่ยบรหิาร และองคก์รอสิระทัง้หลาย 
ซึ่งรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ได้กำหนดรูปแบบไว้โดยต้องการให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง 
มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้ามฝ่ายบริหารกลับทำลาย 
องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐนั้นจนหมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหา หรือ  
กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทั้งหลายที่ฝ่ายบริหารได้เข้าไปแทรกแซง 
ในกระบวนการนิติบัญญัติ ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติกระทำการสรรหาบุคคลที่ไม่มี 
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  
ของภาครัฐ หรือได้บุคคลที่ไม่มีความเป็นอิสระหรือถูกครอบงำทางการเมืองเข้ามา 
ทำงาน รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้องค์กรอิสระเหล่านี้ 
มีความเป็นอิสระที่แท้จริงโดยไม่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหาร แต่ปัจจุบันกลับมี 
ความพยายามจะแก้ไขให้เป็นอย่างเดิม โดยไม่มองบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต

ฝ่ายที่สร้างปัญหามากที่สุดก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ตามมาด้วยฝ่ายบริหาร 
และองค์กรอิสระทั้งหลาย ซึ่งรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ได้กำหนดรูปแบบไว้โดยต้องการ
ให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๒

หลักนิติรัฐกับการตรากฎหมายนิรโทษกรรม

26

เพราะฉะนั้น ฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละคือตัวต้นเหตุของปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข
ก่อน ประเด็นปัญหาก็คือ ฝ่ายนิติบัญญัติจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร คำตอบคือ 
ขอ้แรก ฝา่ยนติบิญัญตัติอ้งเขา้มาดว้ยกระบวนการทีโ่ปรง่ใส เทีย่งธรรม โดยไมซ่ือ้เสยีง 
ไม่ใช้อำนาจข่มขู่ประชาชน ข้อที่สอง ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ก่อน  
ไม ่ใชก่ระทำฝา่ฝนืกฎหมายแลว้มาบอกวา่เนือ้หากฎหมายผดิหรอืไมด่ ีแลว้ออกกฎหมาย 
นิรโทษกรรมหรือแก้กฎหมายเพ่ือตนจะได้พ้นผิด หลักการอย่างน้ีไม่ถูกต้อง ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ต้องเคารพกฎหมายยิ่งกว่าคนที่เขาถูกบังคับใช้ ถ้าทำได้กระบวนการต่าง ๆ ทั้งหลาย 
จะดีขึ้น ความขัดแย้งในสังคมจะคลี่คลาย เพราะคนกระทำความผิดได้ถูกพิพากษา 
ตามความผิดท่ีถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ส่วนคนท่ีไม่ได้ทำผิดก็ไม่ถูกวินิจฉัยในกระบวนการ 
ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐที่มีอยู่จะเดินไปได้ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง 

บทส่งท้าย ผมมีความเห็นว่าก่อนท่ีจะไปเรียกร้องหรือจะไปแก้ปัญหาอ่ืน ๆ  
ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเคารพกฎหมายเสียก่อน แล้วต้องเข้ามาด้วยกระบวนการ 
ที่ถูกต้องก่อน โดยนอกเหนือจากเรื่องการเคารพกฎหมายแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมี 
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีความเหมาะสม 
เขา้สูต่ำแหนง่ โดยตอ้งตดัเรือ่งความเปน็พรรคพวก หรอือามสิสนิจา้ง ทีส่ำคญัคอืตอ้งรบัรู ้
เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน หากไม่รู้หรือทำเป็นไม่รู้ก็ยากที่จะไปสมานฉันท์และยาก
ที่จะไปบอกให้ใครอยู่ในความสงบ เพราะส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลาย
ในบ้านเมืองทุกวันนี้นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเกินสมควรแล้วก็คือ       
ฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง.  




