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กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

พระอัจฉริยภาพ
ทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 ในประวัตศิาสตร์ของชาตไิทยเรานัน้	พระมหากษตัรย์ิ	หรอืพระเจ้าแผ่นดินของไทย	
ทรงเป็นประมขุและเป็นศนูย์รวมทางจติใจของประชาชนทกุหมูเ่หล่า	ทรงมพีระราชอ�านาจ
สงูสดุแต่เพยีงพระองค์เดียว	ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย	การเลกิกฎหมาย	การตดัสนิคดี	
ซึ่งเราเรียกการปกครองลักษณะน้ีว่าเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย	์
(Absolute	 Monarchy)	 ซึ่งหมายถึง	 ราชาธิปไตยเหนือกฎหมาย	 หรือการปกครอง 
ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ�านาจสูงสุดล้นพ้นแต่เพียงพระองค์เดียวปราศจาก 
ข้อจ�ากัดใด	 ๆ	 ซึ่งประเทศไทยมีการปกครองในระบอบน้ีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 อยุธยา	 
ธนบุร	ีและกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปี	พุทธศักราช	๒๔๗๕	จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ	(Constitutional	Monarchy)	โดยมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ
	 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย 
มีหลักการส�าคัญเหมือนกับประเทศอังกฤษ	 แต่รายละเอียดของพระราชอ�านาจ 
และพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยอาจแตกต่างจากของอังกฤษอยู ่บ้าง	 
เพราะมจีารตีประเพณกีารปกครองทีต่่างกนั	ส�าหรับประเทศไทยของเรานัน้	พระมหากษตัริย์ 
ทรงใช้พระราชอ�านาจของพระองค์ท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม	 ทรงตรารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดขึ้นจ�ากัดพระราชอ�านาจของพระองค์เอง	 โดยทรงยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 
และพระราชทานอ�านาจสูงสุดไปสู ่ปวงชนชาวไทย	 แต่เนื่องจากปวงชนชาวไทย 
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มีจ�านวนมากและไม่อาจใช้อ�านาจนั้นโดยตรง	 หากแต่ต้องเลือกผู้แทนมาท�าการแทน	 รัฐธรรมนูญ
เกือบทุกฉบับจึงบัญญัติว่า	 “อ�านาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย	 พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็น 
ประมุขทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และศาล	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายนั้น	 อ�านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น 
อยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชน	ท�านองเดียวกับที่อังกฤษถือเป็นหลักกฎหมายว่า	พระมหากษัตริย์
และรัฐสภาเป็นองค์อธิปัตย์นั่นเอง
	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 ๙	 
ทรงมีพระราชกรณยีกิจทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านกฎหมายและความยตุธิรรมของบ้านเมอืงนานับประการ
ดังที่ได้ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งโดยตลอดรัชสมัยของพระองค์น้ัน	 ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างได้
ประจกัษ์แจ้งและส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุอันหาทีสุ่ดมไิด้ว่าพระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ 
ด้วยพระวิรยิะอตุสาหะอย่างแท้จรงิโดยยดึถอืในหลกัของความเทีย่งธรรมอย่างเคร่งครัดในการทรงงาน 
อันเป็นหนึง่ในหลักทศพธิราชธรรมเรียกว่า“อวโิรธนะ”	คอื	การด�ารงมัน่อยูใ่นธรรมหรอืไม่คลาดเคลือ่น 
จากความยุติธรรมมาตลอดรัชสมัย	 ดังที่พสกนิกรจะได้รับทราบจากการทรงใช้พระราชอ�านาจ 
ตามแบบแผนของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 พระบรมราชโองการ	
พระบรมราโชวาท	 พระราชด�ารัส	 พระราชปรารภท่ีได้พระราชทานแก่บรรดานักกฎหมายและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในหลายโอกาส	ตลอดจนพระราชจริยานุวัตรน้อยใหญ	่พระองค์ทรงยึดถือหลักความยุติธรรม
เป็นหลักส�าคัญยิ่งโดยทรงเน้นย�้าผู้ใช้กฎหมายอยู่เสมอว่า	“นักกฎหมายต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	
ตระหนกัถงึความยติุธรรมอนัเป็นอดุมคตสิงูสดุของกระบวนการยติุธรรม	ส่วนกฎหมายเป็นเพยีงวถิทีาง 
หรือเครื่องมือที่จะน�าไปสู่ความยุติธรรมเท่าน้ัน”	 นอกจากนี้	 ยังได้พระราชทานความเป็นธรรมแก่
ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทูลเกล้าฯ	ถวายฎีการ้องทุกข	์ตลอดจนทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษ	พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายอันลึกซึ้งของพระองค์เหล่านี้จึงเป็นที่ประจักษ์
แจ้งแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะได้น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัต ิ
เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
	 เพือ่เป็นการน้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ที่มีต่อพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	ทางกองบรรณาธิการ
วารสาร	 “จุลนิติ”	 จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์ท�าการสัมภาษณ์และรับฟัง 
ความคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นหัวข้อเร่ือง	 “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”	จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู	้ความเชี่ยวชาญ	และมีประสบการณ ์
ที่เก่ียวข้องในประเด็นดังกล่าวอันประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอ�านาจ 
องคมนตรีและศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้	 
เพื่อน�าเสนอพระราชอ�านาจและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทยและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	 พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	 ตลอดจนพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง	 ๆ	 
	อนัเกีย่วกบัความยตุธิรรมและกฎหมาย	การบังคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยตุธิรรมการแก้ไขปัญหา
ของประเทศชาติด้วยกฎหมาย	รวมถึงพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ในด้านอื่น	ๆ
	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน้อมน�าหลักการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะกรรมาธิการ	 ข้าราชการ	 และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ	 
วงงานด้านนิติบัญญัติ	 ตลอดจนประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป	 โดยท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้จากบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิได้ในวารสาร	
“จุลนิติ”	ฉบับนี้
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จุลนิติ : พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย ์
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมีลักษณะ
อย่างไร และมีความแตกต่างจากที่ปรากฏในนานา
อารยประเทศอย่างไร

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ : นับแต่เมือ่ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลง 
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบ 
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข ท�าให ้พระราชสถานะ 
ของพระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือ ทรงเปลี่ยนฐานะ 
เป ็นพระมหากษัตริย ์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ 
เป็นกฎหมายแม่บทในการใช้พระราชอ�านาจท้ังปวง โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทกุฉบบัต่างมบีทบญัญตัริบัรองถงึการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุว่า อ�านาจ 
อธิปไตยซึง่เป็นอ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศอยูท่ีพ่ระมหากษตัรย์ิ 
และประชาชน โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนั้นผ่านทาง 
ฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบริหาร และฝ่ายตลุาการ ซึง่แต่ละฝ่ายเป็นผูล้งนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ การใช้พระราชอ�านาจ 
ดงักล่าวพระมหากษัตรย์ิมพีระราชประสงค์อันแน่วแน่ทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืง 
เกิดความสงบเรียบร้อย มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าและอยู่ร่วมกัน 
อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อ 
ประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธสิมภารของพระองค์

 

“พระอัจฉริยภาพทางกฎหมาย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ ท�าเนียบองคมนตรี

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำานาจ*องคมนตรี 

  * ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโททางกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา.
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เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช  
๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ซ่ึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับท่ีผ่านมา ต่างบัญญัติถึงพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ที่เก่ียวกับด้านกฎหมายไว ้
หลายประการ ดังนี้

๑. พระราชอ�านาจท่ีเกีย่วกบัอ�านาจนติบิญัญตัิ
พระราชอ�านาจในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจนิติบัญญัตินี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทุกฉบับได้บัญญัติไว้ให้ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ 
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติใด ก็ทรงไว ้ ซ่ึงพระราชอ�านาจที่จะทรงยับยั้งได ้ตามรัฐธรรมนูญ  
โดยพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องน�า 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้มาปรึกษาพจิารณาใหม่ การใช้พระราชอ�านาจยบัย้ังร่างกฎหมายน้ี ศาสตราจารย์ 
ดร. หยุด แสงอุทัย เคยอธิบายไว้ว่า

 “ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติน้ัน พระมหากษัตริย ์
อาจแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบว่าที่ไม่ทรงเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็ได้ หรืออาจจะ 
แจ้งให้ทราบเพียงว่าไม่ทรงเห็นด้วยโดยไม่ให้เหตุผลอะไรเลยก็ได้ ซ่ึงทั้งน้ีแล้วแต่พระราชอัธยาศัย 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่จะต้องน�ามาปรึกษากันใหม่ ค�าว่า “ไม่ทรงเห็นชอบด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติ” หมายความว่าไม่ทรงเห็นชอบด้วยในรูปลักษณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ถวายค�าแนะน�าและยินยอมให้ตราข้ึนเป็นกฎหมาย ซ่ึงอาจเป็นว่าไม่ทรงเห็นด้วยในหลักการ 
แห่งพระราชบัญญติัทัง้หมด หรอืทรงเหน็ด้วยในหลกัการนัน้เพยีงบางส่วนหรอืทรงเหน็ด้วยในหลกัการนัน้ 
ทั้งหมดแต่ไม่ทรงเห็นด้วยในวิธีด�าเนินการที่จะให้เป็นไปตามหลักการนั้น ๆ”

มีข้อสังเกตว่าพระราชอ�านาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติน้ีมิได้มีลักษณะเป็นการยับยั้ง 
เด็ดขาด แต่เป็นการยับยั้งเพ่ือให้รัฐสภาได้ใคร่ครวญอีกคร้ัง เพราะในข้ันตอนสุดท้ายหากรัฐสภา 
ยังยืนยันมติ ตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดก็สามารถประกาศร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายได้ เสมอืนหนึง่ว่าพระมหากษัตรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว อย่างไรกด็ ีพระมหากษัตรย์ิ 
จะไม่ทรงใช้พระราชอ�านาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมายถ้ากฎหมายนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
และความสุขของประเทศชาติและประชาชน 

 ในส่วนของการใช้พระราชอ�านาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นมีกรณีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในคราวนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกี่ยวด้วยค่าเสียหายทางละเมิดที่สื่อมวลชน
ผู้กระท�าละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาท โดยพิจารณาสามวาระในวันเดียวกัน 
คือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ซ่ึงบัญญัติให้ศาลก�าหนดค่าเสียหายให้เท่ากับจ�านวนเงิน ๒๐ เท่า 
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของอัตราโทษปรบัขัน้สูงทีก่�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา คอืเพิม่จากค่าปรบัข้ันสงู ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็นค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่มีการพิสูจน์ความเสียหายได้มากกว่านั้น  
อันเป็นการก�าหนดค่าเสียหายขั้นต�่าไว้ล่วงหน้าอย่างสูงมากในทุกกรณีโดยไม่เปิดโอกาสให้ศาล 
ใช้ดลุพนิจิ แต่ระหว่างทีร่่างพระราชบญัญตันิีอ้ยูใ่นขัน้ตอนน�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  
กไ็ด้มพีระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมา และมไิด้พระราชทานร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบบันีค้นืมายังรฐัสภาแต่อย่างใด ซ่ึงตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔๔  
บัญญัติให้บรรดาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป และหลังจากน้ันก็มิได้มีการน�าร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีเข้าสู ่
การพิจารณาของรัฐสภาอีก

อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระองค์มิได้ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยหากแต่พระราชทานกลับคืนมายังรัฐสภาโดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า 
ร่างพระราชบัญญติัดังกล่าวมีข้อบกพร่องในถ้อยค�าและในการอ้างองิบทกฎหมายหลายบท จากนัน้รฐัสภา 
ก็ท�าการตรวจสอบและแก้ไขแล้วน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยอีกครั้ง

๒. พระราชอ�านาจที่เกี่ยวกับอ�านาจบริหาร
พระราชอ�านาจของพระมหากษัตรย์ิไทยทีเ่ก่ียวกับอ�านาจบรหิารตามทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  
โดยนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสู่ต�าแหน่งของนายกรัฐมนตรีน้ัน 
ให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูพ้จิารณาให้ความเหน็ชอบบคุคลซ่ึงสมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรี 
และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรฐัมนตร ีจากน้ัน
นายกรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอชือ่บคุคลทีส่มควรแต่งตัง้เป็นคณะรฐัมนตรีต่อพระมหากษัตรย์ิเพือ่ทรงแต่งตัง้ 
ต่อไป โดยก่อนเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�า 
ดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากทรงแต่งต้ังรัฐมนตรีแล้ว พระมหากษัตริย์ยังทรงให้รัฐมนตร ี
พ้นจากต�าแหน่งได้ ตามค�ากราบบังคมทูลพระกรุณาของนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้อง 
ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับอ�านาจบริหารตามที่ก�าหนดไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มี 
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วยังรวมถึงพระราชอ�านาจอื่น ๆ อันได้แก่ พระราชอ�านาจในการตรา
พระราชกฤษฎกีาโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย การตราพระราชก�าหนด พระราชอ�านาจในการประกาศสงคราม 
พระราชอ�านาจในการท�าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ พระราชอ�านาจในการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ระดับสูง เป็นต้น การที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว 
พระองค์มิได้ทรงก้าวล่วงไปใช้พระราชอ�านาจในทางเนื้อหาแต่ประการใด เพราะพระมหากษัตริย์ทรง
ด�ารงความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ทรงต้องรบัผดิชอบทางการเมอืง ดังน้ันพระราชอ�านาจทางด้าน 
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บริหารตามที่บัญญัติไว ้ ในรัฐธรรมนูญ 
จึ ง เป ็น เพี ยงรูปแบบ และในการใช  ้
พระราชอ�านาจทางด้านบริหารดังกล่าว  
จะต้องมีผู ้ถวายค�าแนะน�าและรับสนอง
พระบรมราชโองการเสมอ ซึ่งผู ้รับสนอง 
พระบรมราชโองการจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ 
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง

มีข ้อสังเกตว ่าพระราชอ�านาจ 
ที่ เ ก่ี ยว กับอ� านาจบริหาร น้ีนอกจาก 
พระราชอ�านาจที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  
พระมหากษัตรย์ิยังทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจ 
ท่ัวไปซึง่เป็นไปตามประเพณกีารปกครอง
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประมุขของ 
ประเทศและในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติ 
รับรองพระราชอ�านาจนี้ ไว ้อันได ้แก ่  
พระราชอ�านาจที่จะทรงรับค�าปรึกษา 
หารือและพระราชทานค�าแนะน�าแก่ 
รัฐบาล (The right to be consulted) 

พระราชอ�านาจในการส่งเสริมนโยบายและกิจการของรัฐบาล (The right to encourage) และ
พระราชอ�านาจในการตกัเตอืนรฐับาล (The right to warn)

๓. พระราชอ�านาจทีเ่ก่ียวกบัอ�านาจตลุาการ
พระราชอ�านาจในส่วนท่ีเก่ียวกับอ�านาจตุลาการน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางศาล ตามบทบัญญัต ิ
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาลซ่ึงต้องด�าเนินการให้เป็นไป 
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระราชอ�านาจ 
ของพระมหากษัตริย์ทางด้านการใช้อ�านาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเริ่มต้ังแต ่
ทรงแต่งตัง้ผู้พพิากษาและตลุาการ การพจิารณาพิพากษาอรรถคดขีองผูพ้พิากษาและตลุาการต้องกระท�า 
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งผู้พิพากษา
และตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

๔. พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษนีแ้ยกออกได้เป็น ๒ กรณ ีคอื พระราชอ�านาจในการ 

พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล และการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก. พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็นรายบคุคล
พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษนี้มีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทกุฉบบั ซึง่เป็นพระราชอ�านาจอสิระและเดด็ขาดของพระมหากษัตรย์ิคอืเป็นไปตามพระราชประสงค์และ
พระราชอธัยาศยัโดยไม่ทรงต้องผกูพนัตามความเหน็หรอืค�าแนะน�าของฝ่ายบรหิาร หรอืคณะองคมนตรี
แต่อย่างใด และในการใช้อ�านาจดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใคร่ครวญ
อย่างรอบคอบทุกเรื่องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังที่นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธาน 
องคมนตรี ได้มีการบรรยายพิเศษในการสัมมนาเกี่ยวกับการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม  
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ความว่า 

“...เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกานั้น มีส�านวนประกอบด้วยค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ค�าพิพากษา 
ศาลอุทธรณ์ ค�าพิพากษาศาลฎีกา ค�าร้องของนักโทษ และค�ารับรองความประพฤติ บางส�านวน 
กไ็ม่ใหญ่แต่บางกรณจี�าเป็นต้องยมืส�านวนทางศาล ส�านวนพนักงานสอบสวน ส�านวนพนักงานอัยการ 
ท�าให้ส�านวนใหญ่ขึ้นมีค�าพยานมากระเบียบปฏิบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
เป็นพระราชกระแสว่า เมื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของนักโทษให้ผ่านความเห็นของคณะองคมนตรี...  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดพระเนตรตรวจส�านวนเองแทบทุกเรื่อง  
เรารูเ้พราะบางคดีท่านย้อนส�านวนมาให้องคมนตรีพิจารณาอกีครัง้โดยทรงถามมาว่าข้อนัน้ ๆ  อยูต่รงไหน  
เช่น ทรงถามว่า ปืนของกลางจับได้เมื่อใด...พระองค์ทรงละเอียด ทรงใช้เวลาวินิจฉัยฎีกานักโทษ 
ด้วยพระองค์เองบางเรือ่งกง่็าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ แต่คดียากที่ทรงทักท้วงให้พิจารณาอีกครั้งบ่อย ๆ 
คือคดีประหารชีวิต...”

พระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษนี้นับว่าเป็นบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ส�าคัญ
อย่างยิง่ในการผดุงความยติุธรรมให้แก่พสกนิกรผูต้้องคดอีาญาเพราะการบงัคบัใช้กฎหมายน้ันบางกรณ ี
ก็มีข้อบกพร่องมิได้สอดคล้องกับความยุติธรรมทางศีลธรรม หรือตามความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะในบางกรณีที่กฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงเกินสมควรและไม่เปิดช่องให้ศาล 
ใช้ดุลพินิจในการก�าหนดโทษแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและอาศัยพระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ  
ความไม่ยุติธรรมก็จะได้รับการแก้ไขเยียวยาและคลี่คลายไปในที่สุด

อนึง่ แม้ว่าพระราชอ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษตามรฐัธรรมนูญน้ีจะเป็นพระราชอ�านาจ 
อันเด็ดขาดและกว้างขวาง แต่ก็ทรงใช้พระราชอ�านาจภายในกรอบของกฎหมาย และทรงยึดมั่น 
ในความยุติธรรมและเมตตาธรรมเป็นมูลฐานในการมีพระบรมราชวินิจฉัยให้สอดคล้องกับรูปคดี 
ในแต่ละเรื่องส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรผู้ต้องอาญาแผ่นดินเป็นรายบุคคลโดยตรง ทรงมี 
พระราชปรารภเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ  ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา อีกทั้งพระราชทานความคิดเห็นส่วนพระองค์ 
ในเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นครั้งคราว พระบรมราชวินิจฉัยและพระราชกระแสดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่าง
ประจกัษ์แจ้งในพระปรชีาสามารถ พระสขุมุคมัภีรภาพ และพระอัจฉรยิภาพในเชงิกฎหมายของพระองค์
อย่างลึกซึ้ง
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ข. การพระราชอภัยโทษเป็นการทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการ

ตราพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร จะถวายค�าแนะน�าต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู ้ต้องโทษก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ซึ่งการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู ้ต้องโทษเป็นการทั่วไปนี้ มักจะกระท�า 
ในโอกาสส�าคัญของบ้านเมือง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที ่
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา เป็นอาทิ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนี้ 
ถือเป็นหลักปฏิบัติสากลของนานาประเทศเพื่อให้ผู ้ต้องโทษได้ส�านึกในการที่ได้กระท�าความผิด 
และกลับตัวกลับใจประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัยระหว่างต้องขัง

จุลนิติ : ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบาย พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาท 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม และการ
บังคับใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นประการใด

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชา
สามารถและมีพระอัจฉริยภาพอย่างล�้าลึกในสาขานิติศาสตร์ และได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถ 
ในการพจิารณาปัญหาต่าง ๆ  โดยอยูใ่นกรอบของกฎหมายและความเป็นธรรม ทีพ่ระองค์ทรงพระปรชีา 
สามารถและมีพระอัจฉริยภาพในด้านกฎหมายนั้น ถ้าได้ศึกษาพระราชประวัติก็จะทราบว่า ทรงศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ เพราะสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เมื่อทรงตัดสิน 
พระราชหฤทัยรับภาระอันหนักของแผ่นดินเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลที ่๙ ก็ทรงเปล่ียนวิชาทีท่รงศกึษาด้านวทิยาศาสตร์มาเป็นนติศิาสตร์และรฐัศาสตร์ ณ มหาวทิยาลยั 
โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครั้งหนึ่งทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า
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“ฉันคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ทันสมัยนั้น จะต้องมีความรู้กว้างขวาง ตั้งแต่
วิทยาศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปศาสตร์”

อนัแสดงให้เหน็ว่าทรงใส่พระราชหฤทยัในศาสตร์ทกุแขนง เพือ่ทรงน�าไปใช้ในการครองแผ่นดนิ
ให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความผาสุก

พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของพระองค์น้ันเห็นได้จากหลายกรณี 
อาทิ กรณีหนึ่งที่คณะองคมนตรีฝ่ายกฎหมายเสนอและคณะองคมนตรีเห็นชอบให้ตั้งข้อสังเกต 
ประกอบการกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญต�าแหน่งหนึ่ง 
โดยเหน็ว่าผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอแต่งตัง้นัน้ อาจมคีณุสมบตัไิม่ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายเมือ่ความทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชกระแสให้สอบถามผู้เสนอขอแต่งตั้งรายนั้นว่า ได้มีการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ ซ่ึงแสดงให้เห็น 
ถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาเมื่อมีการรับรอง 
ของผู ้เสนอขอแต่งตั้งแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามที่เสนอมา ส่วนในกรณีที่มี 
การทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์เร่ืองอื่น ๆ ก็มีพระบรมราชวินิจฉัยโดยทรงยึดถือหลักกฎหมาย 
และความเป็นธรรมเสมอนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยยิ่งนัก

นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ผู ้ทรงยึดม่ันในความยุติธรรม โดยทรงยึดพระปฐมบรมราชโองการและทศพิธราชธรรมในส่วน 
ทีเ่ก่ียวกบัความเทีย่งธรรมมาเป็นหลกัในการทรงงานอย่างเคร่งครดั หลกัดงักล่าวอยูใ่นพระราชหฤทยัเสมอ 
ไม่ว่าในพระราชจริยวัตรหรือพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส และพระราชกระแสที่พระราชทาน 
แก่นกักฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทนายความ อัยการ ผูพ้พิากษา อาจารย์สอนกฎหมาย หรอืเป็นผูใ้ช้กฎหมาย
ในหน้าที่ต่าง ๆ 

ดังปรากฏในพระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงเฝ้าฯ 
ถวายสตัย์ปฏิญาณก่อนเข้ารบัหน้าที ่ณ ศาลาดสุดิาลยั วันเสาร์ที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึง่ว่า

“...สถาบันตุลาการนั้นก็ถือว่าเป็นสถาบันหน่ึงในสามสถาบันการปกครอง
คือ สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และยุติธรรม. ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในสามสถาบัน  
ซึง่เป็นรากฐานของการปกครองประเทศในระบอบประชาธปิไตย. ถ้าท่านได้ท�าด้วยดี  
ก็หมายความว่าประเทศชาติจะไปรอด. เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สถาบันบริหารน้ัน 
ต่อเนื่องมาจากสถาบันนิติบัญญัติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน. 
ส่วนสถาบันตุลาการนั้นเป็นสถาบันเอกเทศ และเป็นสถาบันที่ควรจะรักษา 
ความเป็นเอกเทศนั้น เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน. ในการนี้ก็จะต้อง
ท�างานหลายด้าน ผู้พิพากษานั้นจะต้องเข้าไปตัดสินความต่าง ๆ ในศาลทุกศาล  
และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย. จึงเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชน สามารถ
ที่จะคิดว่าประเทศเรามีขื่อมีแป ท�าให้สบายใจว่า ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นจะมี 
ผู้ทีจ่ะช่วยให้ได้รบัความยติุธรรม. ฉะน้ันหน้าทีข่องผูพ้พิากษาทุกคนมคีวามส�าคัญอย่างย่ิง  
และจะไม่มีใครบังคับให้ท�าอะไรได้ เพราะว่าแต่ละคนมีความรู้และมีความสุจริต  
ดังที่ได้กล่าวค�าสัตย์...”
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ในส่วนที่เก่ียวกับผู้พิพากษาเอง พระองค์ได้มีพระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา 
น�าผู้พิพากษาประจ�าศาลเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ท้องพระโรงศาลาเริง  
วังไกลกังวล เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีข้อความส�าคัญตอนหนึ่งว่า

“ท่านได้เปล่งค�าปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ก็เข้าใจว่าท่านตั้งใจท่ีจะท�า
ตามค�าพูดที่เปล่งออกมานี้. ที่มีความส�าคัญที่สุดส�าหรับข้าพเจ้าคือ ท่านได้บอกว่า 
จะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย. หมายความว่า ข้าพเจ้าถ้าได้เห็นท่านทั้งหลายปฏิบัติ
ดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจแต่ว่าถ้าสงสัยว่าท่านจะท�าอะไรท่ีไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้า 
เดือดร้อน. ที่เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย พูดง่าย ๆ ในนาม 
ของพระเจ้าอยู่หัวถ้าท�าอะไรที่มิดีมิชอบ. ฉะนั้น จะต้องขอก�าชับอย่างหนักแน่นว่า 
ให้ท�าตามค�าปฏญิาณ เพราะว่าจะท�าให้ข้าพเจ้าเองในส่วนตวัและในหน้าที ่เดอืดร้อน.  
แล้วก็ถ้าข้าพเจ้าเดือดร้อน ก็คงท�าให้คนเดือดร้อนมากเหมือนกัน ก็ท�าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความยุติธรรม...”

ส่วนค�าว่า “ยุติธรรม” นั้น ได้มีพระราชด�ารัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษา
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ ไว้ดังนี้

“...ค�าว่ายุติธรรมน้ัน เป็นค�าที่แปลว่าการตกลง พิจารณาในทางที่ถูกต้อง
ตามธรรมะ แล้วธรรมะน้ีก็หมายความว่าส่ิงที่ควรที่จะปฏิบัติให้น�าความเจริญ 
แก่มวลมนุษย์ ในการปฏิบัตินี้ก็จะต้องมีความเที่ยงตรง และปราศจากอคติ...”

พระราชด�ารัสที่ให้ความส�าคัญแก่ความยุติธรรมอย่างน่าสนใจอีกองค์หนึ่ง คือพระราชด�ารัส 
ที่พระราชทานในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ มีข้อความว่า



ม.ค. - ก.พ. ๖๐12 จุลนิติ

พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“...ค�าว่า ยุติธรรม นี้ ก็เคยได้กล่าวว่าเป็นส่ิงที่มากกว่ากฎหมายด้วยซ�้า 
เพราะว่ากฎหมายน้ันก็เป็นการวางกฎระเบียบเพื่อท่ีจะให้ปฏิบัติโดยดีโดยชอบ. 
แต่ค�าว่ายุติธรรมนี้สูงกว่านั้น เพราะว่าแม้จะไม่ได้บัญญัติในข้อบังคับใด ๆ ก็ต้อง
มีความหมายว่าทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเรยีกว่าดกีต้็องกระท�า ทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเรยีกว่าชัว่
จะต้องงดเว้น...”

ความยตุธิรรมทีท่รงถอืเป็นเรือ่งส�าคัญนีป้รากฏอยูใ่นพระราชด�ารสัเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
แก่บรรดาผู้พพิากษาในโอกาสทีป่ระธานศาลฎกีาน�าผูพ้พิากษาประจ�าศาลเฝ้าฯ เพือ่ถวายสตัย์ปฏญิาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังความ
ตอนหนึ่งว่า

 “...บ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม 
ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ. เพราะว่าในบ้านเมือง
ถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม...”

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชด�ารัสอีกหลายองค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักกฎหมาย
ได้ตระหนักถึงความยุติธรรมอันเป็นอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม ส่วนกฎหมายเป็นเพียง 
วถิทีางหรอืเครือ่งมอืน�าไปสูค่วามยตุธิรรมเท่านัน้ดงัน้ัน จึงต้องรกัษาความยตุธิรรมเป็นส�าคญั มใิช่รกัษา
กฎหมายซึง่เป็นเพยีงเครือ่งมอืในการน�ามาซึง่ความยตุธิรรม ความยตุธิรรมจงึต้องมาก่อนและอยูเ่หนอื
กฎหมาย

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายอื่น ๆ อันเป็นการสมควรที่นักกฎหมายหรือบุคคล 
ท่ีเกีย่วข้องกบังานด้านกฎหมาย รวมถงึประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไปจะได้น้อมน�ามาศกึษา
และพิจารณาเพื่อน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ศ. พิเศษ อรรถนิติฯ :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น 
พระมหากษตัริย์ทีท่รงครองราชย์ยาวนานทีส่ดุเท่าทีเ่คยปรากฏมาในประวัตศิาสตร์ชาตไิทย ตลอดระยะ
เวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์สมบัตินั้น ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชกระแส อันแสดงให้เห็น
ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถพระสุขุมคัมภีรภาพ และพระอัจฉริยภาพในเชิงกฎหมาย ที่ทรงยึดถือ 
ความเป็นธรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการในคราวที่ทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกว่า 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”และทศพธิราชธรรม ข้อ ๑๐ 
“อวโิรธนะ” คอื ความเทีย่งธรรม ความหนกัแน่น ถอืความถกูต้องเทีย่งธรรมเป็นหลกั ไม่เอนเอยีงหวัน่ไหว 
ด้วยค�าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ นอกจากน้ีทรงต้ังม่ันอยู่ในประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิด 
จรรยานุวัตรทัง้ทางนติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ และทรงธ�ารงรกัษาหลกันติธิรรมอย่างเคร่งครดั พระราชจรยิวตัร
ของพระองค์แสดงให้เหน็ถงึพระราชหฤทยัทีเ่ชือ่มัน่ในระบอบประชาธิปไตย อีกทัง้ได้ทรงจรรโลงระบอบ
ประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงถาวร โดยทรงยึดหลักความสามัคคีความไม่มีอคติ และทางสายกลาง  
ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม น�ามาซึ่งความสงบเรียบร้อย
ของประเทศอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดิน
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จุลนิติ : พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยมีลักษณะ
อย ่าง ไร และมีความแตกต ่างจากที่ปรากฏในนานา
อารยประเทศอย่างไร

ศ. พิเศษ พรเพชรฯ : ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่รวมทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมาน้ันต่างก็ได้บัญญัติหลักการ 
ส�าหรบัวางโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยเอาไว้ว่า “ประเทศไทย 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข” และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้
เป็นการเฉพาะในหมวดทีว่่าด้วย “พระมหากษัตรย์ิ” อันแสดงให้เหน็ถงึ
ความส�าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิและความเกีย่วข้องสมัพนัธ์กัน 
ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย ์กับกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
พระมหากษัตริย์ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะส�าคัญร่วมกันในการยกย่อง 
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ให้ทรงด�ารงอยู่ในฐานะทรงเป็น
ประมุขและเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาประวัติศาสตร์การปกครองของ
ประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจะเห็นว่าประเทศไทย 
มีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างยาวนาน  

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องท�างานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา ๒

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“พระอัจฉริยภาพทางกฎหมาย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
โดย : ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย*
 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  * ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโท 
ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา.
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โดยในอดีตเป ็นการปกครองแบบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย ์” (Absolute Monarchy)  
ที่พระมหากษัตริย ์ทรงพระราชอ�านาจสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว และภายหลังนับตั้งแต่
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมาประเทศไทยได้
น�ารูปแบบ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข”  
ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบมาใช้โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขดังกล ่าว อาจเรียกได ้ว ่าเป ็น 
“การปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” (Constitutional Monarchy) กล่าวคือ 
พระมหากษตัรย์ิทรงจ�ากดัพระราชอ�านาจของพระองค์หรือทรงอยู่ภายใต้รฐัธรรมนญูโดยรฐัธรรมนูญ
ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอ�านาจ 
ของพระองค์ภายใต้รฐัธรรมนูญ และพระราชทานพระราชอ�านาจสูงสดุหรอือ�านาจอธปิไตยให้ปวงชน
ชาวไทย ดังจะเห็นได้จากบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัว่ิา “อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งบทบัญญัติลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายนั้น “อ�านาจอธิปไตย” 
ซึ่งเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน และพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจน้ัน 
ผ่านทางฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตลุาการ กล่าวคอืรฐัธรรมนูญได้ก�าหนดพระราชอ�านาจ
ของพระมหากษัตริย์ให้ทรงใช้อ�านาจอธิปไตยผ่านทางองค์กร ๓ ฝ่าย กล่าวคือ

- ทรงใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา หมายความว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจในการ
ตรากฎหมายตามค�าแนะน�าและตามมติของรัฐสภา เมื่อร่างกฎหมายผ่านการพิจาณาจากรัฐสภาแล้ว  
ก็จะน�าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามขั้นตอน 
ของรัฐธรรมนูญ

- ทรงใช้อ�านาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี หมายความว่า การบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยนายกรฐัมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทีไ่ด้กระท�าไปนัน้ ถอืว่าเป็นการกระท�าภายใต้พระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ เพราะบรรดาพระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชหัตถเลขา
และพระบรมราชโองการอนัเกีย่วกบัราชการแผ่นดนิ คณะรฐัมนตรจีะเป็นผูป้ฏบิตัแิละรบัผดิชอบทัง้สิน้ 
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โดยนายกรฐัมนตรจีะต้องกราบบังคมทลู และลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ การใช้พระราชอ�านาจ 
บริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การตราพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การประกาศใช้ 
และยกเลิกใช้กฎอยัการศกึ การประกาศสงครามเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบของรฐัสภา และการท�าสญัญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสนธิสัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

- ทรงใช้อ�านาจตุลาการทางศาล หมายถึง ศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและใช้กฎหมายภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ นอกจากน้ี  
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการแต่งตั้ง และการให้พ้นจากต�าแหน่งของผู้พิพากษา 
และตลุาการ โดยก่อนเข้ารบัหน้าที ่ผูพ้พิากษาและตุลาการจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตรย์ิ

ทั้งนี้ การใช้พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ไทยดังกล่าวจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
นานาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษ ที่ได้ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงด�ารง
อยู ่ ในฐานะตามธรรมเนี ยมปฏิบัต ิ
ทางรัฐธรรมนูญในการถวายพระราช
อ�านาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้ 
พระราชอ�านาจโดยมีผู้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ 
ตามหลักการ “The King Can Do 
No Wrong” ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงกระท�าผิด เพราะทรงท�าตาม 
ค�าแนะน�าของนายกรัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรี ในฐานะผู ้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการและผูถ้วายค�าแนะน�า 
ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ ่านมาได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยจะบัญญัติว ่า  
“บรรดาบทกฎหมายพระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ...”

ส�าหรบัพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิตามประเพณกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นพระราชอ�านาจที่ไม่ได้
บญัญตัไิว้ในบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูโดยพระมหากษตัรย์ิจะทรงใช้พระราชอ�านาจนีเ้พือ่ประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) พระราชอ�านาจที่จะทรงได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในฐานะที่ทรงด�ารงต�าแหน่งประมุข 
ของประเทศ เป็นสิทธิของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงได้รับการถวายรายงานให้ทรงทราบถึงสถานการณ์
หรอืเรือ่งราวของบ้านเมืองเสมอ การทีพ่ระองค์จ�าเป็นต้องทรงทราบถงึเรือ่งราวส�าคญัก็เพือ่ทีจ่ะทรงให้
ค�าแนะน�าหรือตักเตือน เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ

(๒) พระราชอ�านาจท่ีจะพระราชทานค�าปรกึษาหารอื ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีปัีญหาเกีย่วกบั 
การบริหารราชการแผ่นดิน อาจน�าปัญหาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยได้
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(๓)  พระราชอ�านาจทีจ่ะพระราชทานค�าแนะน�าตกัเตอืน พระมหากษัตรย์ิทรงไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะ
ให้ค�าแนะน�าหรือตักเตือนในบางเรื่องบางกรณีแก่รัฐสภา รัฐบาล และศาล หรือองค์กรอื่น ๆ หากทรง
เห็นว่าถ้ากระท�าไปแล้วจะเกิดผลเสียหายแก่บ้านเมือง

(๔) พระราชอ�านาจที่จะพระราชทานการสนับสนุน พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
พระราชทานหรือให้การสนับสนุนการกระท�า หรือกิจการใด ๆ ของรัฐหรือเอกชน เช่น การที่พระองค์
ทรงมีพระราชด�าริและให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรหรือพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอันเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับผู้ที่ด�าเนินการในเรื่องนั้นๆ

ทั้งนี้ ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หากจะเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพอย่างชัดเจนกเ็หมอืนกบัจารตีประเพณขีองประเทศองักฤษซึง่เป็นกฎหมาย 
ทีม่ไิด้บญัญตัไิว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่อย่างไรก็ตาม จารตีประเพณทีีจ่ะมสีภาพบงัคับดงักล่าว ต้องเป็น 
สิ่งที่ประชาชนยอมรับและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมซึ่งประเพณี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้ ประเทศไทยได้ถือปฏิบัติมา
โดยตลอด ซึง่บางแบบแผนได้น�ามาบญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญและในกรณท่ีีประเทศประสบวกิฤตปัิญหา 
ที่ไม่อาจด�าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัทีผ่่านมา ได้มกีารบญัญตัท่ีิมาของกระบวนการในการแก้ไข 
ปัญหาดงักล่าวไว้ในมาตรา ๗ ซึง่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในเร่ือง 
ดงักล่าวก�าหนดไว้ในมาตรา ๕ ซึง่บญัญัติว่า “เมือ่ไม่มบีทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญูนีบ้งัคับแก่กรณใีด  
ให้กระท�ำกำรนัน้หรอืวนิจิฉยักรณนีัน้ไปตำมประเพณกีำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธปิไตย 
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อนัมีพระมหำกษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ…” อนัเป็นกระบวนการทีร่องรบัให้มกีารน�าเอาประเพณกีารปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

โดยพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิตามประเพณกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดและความแตกต่าง
อันเป็นเอกลักษณ์ที่นานาชาติต่างยอมรับนั้น ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชได้ทรงพระกรุณาช่วยขจัดปัดเป่าภัยพบัิติจากวกิฤตการณ์ทางการ
เมืองในหลายครั้งหลายคราวด้วยกัน อาทิ เหตุการณ์วันมหาวิปโยคหรือการปฏิวัติโดยประชาชน  
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ วิกฤตการณ์ยึดอ�านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
และเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ทกุฝ่าย
หันกลับมาปรองดองกันโดยอาศัยการใช้สติปัญญาไตร่ตรองดูเหตุผลไม่ให้ผิดไปจากท�านองคลองธรรม 
และทุกครั้งทรงน�าประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติสุขได้โดยเร็ว หรือพระราชอ�านาจในการพระราชทาน
อภัยโทษโดยเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จ�าเลยผู้ต้องค�าพิพากษาว่ากระท�าความผิด 
และต้องรับโทษ หรือผู ้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  
โดยจะยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยหรือทูลเกล้าฯ ถวายโดยตรงทางส�านักราชเลขาธิการก็ได้ 
ซึ่งส�านักราชเลขาธิการจะส่งฎีกานั้นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาท�าความเห็นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ
ทรงพิจารณาประกอบพระราชด�าริเสมอแล้วพระมหากษัตริย์จึงพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย 
รวมทั้งพระราชอ�านาจในการพิจารณาฎีการ้องทุกข์ขอความเป็นธรรม หรือมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ให้ความช่วยเหลอืประชาชนในเรือ่งต่าง ๆ  อาท ิการรบัเป็นคนไข้ในพระบรมราชปูถมัภ์ การพระราชทาน 
ทรัพย ์ส ่วนพระองค ์ให ้แก ่ผู ้ยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และการดูแลทุกข ์สุขของราษฎร 
โดยได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ 
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้โครงการต่าง ๆ มีความ
สมบูรณ์และด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้น

จุลนิติ : ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบาย พระราชด�ารัส และพระบรมราโชวาท 
ท่ี เก่ียวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม  
และการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นประการใด

ศ. พิเศษ พรเพชรฯ  : ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า  
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ค�าว่า “โดยธรรม” 
หากพิจารณาในทางวิชาการแล้วอาจให้ความหมายท�านองเดียวกับค�าว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือ 
“ราชธรรม ๑๐” คอื จรยิวตัร ๑๐ประการทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิทรงประพฤตเิป็นหลกัธรรมประจ�าพระองค์ 
หรือเป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุข 
ให้เกิดแก่ประชาชนอันได้แก่
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พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• ทาน คือ การให้
• ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
• บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
• ความซื่อตรง คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการ

ของตน
• ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
• ความเพียร คือ ความเพียร
• ความไม่โกรธ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
• ความไม่เบียดเบียน คือ การด�าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุล 

ไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งน�าไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
และท�าลายสิ่งแวดล้อม

• ความอดทน คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระท่ังด้วยสิ่งอันเป็น 
ที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว

• ความเที่ยงธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

นับตั้งแต่วันที่มีพระปฐมบรมราชโองการ พระองค์ได ้ทรงอุทิศพระวรกายประกอบ 
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ นานับประการเพื่อความผาสุกประชาชน และทรงยึดมั่นในหลัก 
ทศพธิราชธรรมมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีทีท่รงครองราชย์ พระองค์ทรงมพีระบรมราโชบาย พระราชด�ารสั  
และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรม  

และการบังคับใช ้กฎหมายของ 
บ้านเมืองไว้เป็นจ�านวนมาก อาทิ  
พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทาน 
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชา 
ความรู้ชัน้เนตบิณัฑติยสภา สมยัที ่๓๓  
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๙  
ตลุาคม ๒๕๒๔ ทรงมีพระบรมราโชวาท  
ความตอนหนึ่งว่า“...กฎหมำยนั้น 
ไม่ใช่ตวัควำมยตุธิรรมเป็นแต่เพยีง 
เครื่องมืออย ่ำงหนึ่ งส�ำหรับใช  ้
ในกำรรักษำและอ�ำนวยควำม
ยุติธรรมเท่ำนัน้ กำรใช้กฎหมำยจึง
ต้องมุ ่งหมำยใช้เพื่อรักษำควำม
ยุติธรรมไม ่ใช ่ เ พ่ือรักษำตัวบท 
ของกฎหมำยเอง และกำรรักษำ 
ควำมยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได  ้
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจน 
เหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” หรือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับผู ้พิพากษา
โดยช้ีให ้เห็นถึงความสัมพันธ ์ระหว่างตัวบทกฎหมายกับความยุติธรรม และทรงอธิบายว ่า 
ตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นการเขียนขึ้นโดยยึดหลักความยุติธรรม ตัวบทกฎหมายจึงเป็น
กลไกที่จะท�าให้สังคมเกิดความยุติธรรมดังนั้น การที่จะตีความหรือแปลความกฎหมายที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรจะต้องค�านึงถึงหลักความยุติธรรมกฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการรักษา 
ความยุติธรรมความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย สิ่งเหล่านี้คือพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายอื่น ๆ อันเป็นการสมควรที่นักกฎหมาย หรือบุคคล 
ทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านกฎหมาย รวมถงึประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไปจะได้น้อมน�ามาศึกษา
และพิจารณาเพื่อน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ศ. พเิศษ พรเพชรฯ : ตลอดรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ ทรงยึดมั่นด�ารงในทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการ  
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
หลักความเป็นธรรม หลักดังกล่าวอยู ่ในพระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส  
และพระราชกระแส ที่พระราชทานแก่นักกฎหมาย พระองค์ได้สร้างความเป็นธรรมทางกฎหมาย  
พระราชทานแนวคิดหลักการใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม ให้แก่นักกฎหมายไว้มากมาย ดังน้ัน  
ขอให้นักกฎหมายและพสกนิกรชาวไทยน้อมน�าพระปฐมบรมราชโองการ พระราชด�าริ พระราชด�ารัส  
หรือพระบรมราโชวาทมาศึกษาและพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินรอยตาม 
เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป


