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 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ รวมทัง้รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบับที่ผานมาตางไดบัญญัติหลักการสําหรับวางโครงสรางการปกครองของประเทศไทยเอาไววา 
“ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และมี
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิไวเปนการเฉพาะใน “หมวดทีว่าดวยพระมหากษตัริย” 
อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยและความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง
สถาบนัพระมหากษตัรยิกบักฎหมายสงูสดุของประเทศ รวมทัง้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญในหมวดอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัพระมหากษตัรยิซึง่ลวนมีลกัษณะสาํคญัรวมกนัในการยกยองพระเกยีรตยิศของพระมหากษัตรยิ
ใหทรงดํารงอยูในฐานะทรงเปนประมุขและอันเปนที่เคารพสักการะ ยกตัวอยางเชนการกําหนดให
ทรงดาํรงอยูในฐานะตามธรรมเนียมปฏบิตัทิางรฐัธรรมนญูในการถวายพระราชอาํนาจใหพระมหากษตัรยิ
เปนผูทรงใชพระราชอํานาจโดยมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบ เปนตน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแตเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ
ในดานกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดเปนที่ประจักษแจงในพระปรีชาสามารถและ
พระเมตตากรุณา ทั้งในสวนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธยในรางกฎหมาย การพระราชทาน
อภยัโทษ และการพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุในเรือ่งตาง ๆ  ตลอดจนการสรางรากฐานของระบบ
กฎหมายไทย และกระบวนการยตุธิรรมใหสมบรูณมัน่คง โดยไดทรงมกีารพระราชทานพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริในดานกฎหมายหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีก
เปนจํานวนมาก๒ 

 ๑จัดโดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโครงการปาฐกถาพิเศษเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับรัฐธรรมนูญ” ในวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ 
นาิกา ณ โรงแรมรามาการเดนส (หลักสี่) กรุงเทพมหานคร.
 ๒เนื้อหาสวนหนึ่งถอดความจากคํากลาวเปดงาน.

 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

กับการทรงใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ”

ปาฐกถาพิเศษในหัวขอปปปปาาาาฐฐฐฐฐกกกกถถถถาาาาพพพพิเเเเศศศศษษษษใใใในนนนหหหหัววววขขขขออออฐฐ
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย และเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
อันจะกอใหเกิดความภูมิใจและหวงแหนในแผนดินไทย รวมทั้งเกิดความเขาใจและความปรองดอง
สมานฉนัทของคนในชาต ิสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู จงึไดจดัใหมโีครงการปาฐกถาพเิศษเนือ่งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวักบัรฐัธรรมนญู” ขึน้ เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ ทีผ่านมา ซึง่โครงการปาฐกถาพเิศษ
ในครัง้นี ้ฯพณฯ นายอรรถนติ ิ ดษิฐอาํนาจ  องคมนตร ีไดเปนประธานในพธิ ีกลาวเปดงาน และปาฐกถา
พเิศษในหวัขอ “พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวักบัการทรงใชพระราชอาํนาจตามรฐัธรรมนญู” รวมทัง้
มีการอภิปรายในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ” โดย ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ เลขาธกิาร
สถาบนัพระปกเกลา ศาสตราจารย ดร. เสาวนยี อศัวโรจน กรรมการปฏริปูกฎหมาย  ศาสตราจารย (พเิศษ)
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา๓ และ ดร. เชาวนะ ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูดําเนินรายการ

 โดยปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ฯพณฯ นายอรรถนติ ิดษิฐอาํนาจ องคมนตร ีไดปาฐกถา
พิเศษวา ประเทศไทยมีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมายาวนาน โดยในอดีตเปนการปกครองแบบ
“สมบรูณาญาสทิธริาชย” ที่พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจ
สูงสุดแตเพียงพระองคเดียว แตหลังจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ไดมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนการปกครอง “ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” หรืออาจ
เรียกไดวาเปน “การปกครองแบบพระมหากษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งพระมหากษัตริยทรงจํากัดพระราชอํานาจ
ของพระองคเองโดยการพระราชทานรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับไมวาจะเปนฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว
พระมหากษัตริย จะเป นผู พระราชทานให   โดยทรงใช 
พระราชอํ านาจของพระองค ภายใต  รั ฐธรรมนูญนั้ น
พระราชทานพระราชอํานาจสูงสุดไปสูปวงชนชาวไทย ซึง่รฐัธรรมนญูจะบญัญตัวิา “อาํนาจอธปิไตย
เปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนี”้ บทบัญญตัลิกัษณะดงักลาวแสดงใหเหน็วาตามกฎหมายนัน้
“อํานาจอธิปไตย” ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติอยู ที่พระมหากษัตริย
และประชาชน พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นผานทางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝาย
ตลุาการ โดยแตละฝายจะมผีูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ 
 
 

ไ

 ๓ปจจุบันดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชพระราชอํานาจตามรฐัธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครดัเสมอ 
ดังเคยมีพระราชดํารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาล สํานักงานศาลยุติธรรม 
เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล วันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งวา 
 “มาตรา ๗ มีสองบรรทัดวา อะไรที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ ก็ใหปฏิบัติตามประเพณี หรือตามที่เคย
ทํามา... แตวาในมาตรา ๗ นั้นไมไดบอกวา พระมหากษัตริยสั่งได ไมมี ลองไปดูมาตรา ๗ เขาเขียนวา 
ไมมีบทบัญญัติประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวา มีพระมหากษัตริยที่จะมา
สั่งการได แลวก็ขอยืนยันวา ไมเคยสั่งการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย พระราชบัญญัติตาง ๆ ทําถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง... พระมหากษัตริยรัชกาล
ที่ ๙ ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ตั้งแตเปนมามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวก็ทํามาหลายสิบป 
ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ถาทําไปตามใจชอบ ก็เขาใจวาบานเมืองลมจมมานานแลว” 

 โดย “การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ” นัน้ เมือ่พจิารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวสามารถแบงออกไดดังนี้ 

 ประการแรก พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ดังบทบัญญัติตอไปนี้
 มาตรา ๒  “ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ”
 มาตรา ๓ “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ...”
 มาตรา ๘ “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได” 

 ตามบทบัญญัติดังกลาว พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย เปนพระประมุข 
เปนที่เคารพสักการะยิ่งของประชาชนชาวไทย พระองคทรงใชอํานาจอธิปไตยอันเปนของปวงชน
ชาวไทยผานองคกรตาง ๆ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จะเห็นไดวาความเชื่อมโยงเก่ียวพัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น อํานาจทั้งหมดพระองคพระราชทาน
ใหเปนของปวงชนชาวไทย กลาวคือ ใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ในแตละจังหวัด เพื่อเขามาทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนผานทางรัฐสภา โดยการเขาดํารงตําแหนง
ของสมาชิกดังกลาวนั้นไมจําเปนตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากมีที่มา
จากประชาชนที่ใชอํานาจเลือกต้ังเขามา แตสําหรับคณะรัฐมนตรีและศาลนั้น เมื่อไมมีการใชอํานาจ
ของปวงชนชาวไทยโดยตรง จงึจาํตองมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ในฐานะทีท่รงเปนประมขุ
และเปนผูใชอํานาจอธิปไตย 
 นอกจากนี ้ตามรฐัธรรมนญูพระองคยงัทรงอยูในฐานะเปนทีเ่คารพยิง่ ผูใดจะละเมดิหรอืฟองรอง
มิได ทั้งนี้เพื่อใหพระราชฐานะนั้นไดรับการปกปองและเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ดังนั้น บรรดา
พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการตาง ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปกครองแผนดินจึงจําตองมี
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ผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ เพราะพระมหากษตัรยิมไิดทรงกระทาํกิจการใดโดยพระองคเอง 
แตลวนมอีงคกรทีม่อีาํนาจหนาทีร่บัผดิชอบกระทาํการนัน้แลวทลูเกลาถวายขอใหทรงลงพระปรมาภไิธย

 ประการที่ ๒ พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 มาตรา ๙ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก” 
จะเห็นไดวารฐัธรรมนูญกาํหนดใหพระมหากษัตรยิทรงเปนพทุธมามกะ และทรงเปนอคัรศาสนูปถมัภก
แกทกุศาสนา ซึง่ประเทศไทยมกีฎหมายรฐัธรรมนญูรบัรองสทิธเิสรภีาพในการนบัถอืศาสนา๔ โดยเปดกวาง
ใหประชาชนเลือกที่จะเคารพนับถือศาสนาใดก็ไดตามแตศรัทธา ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย
จะทรงเปนอคัรศาสนูปถมัภกแกทกุศาสนา ดงัพระราชดํารสัในโอกาสท่ีเอกอัครราชทูตวาติกนัเขาเฝาฯ 
ถวายพระราชสาสนตราต้ัง ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒ 
ความตอนหนึ่งวา 
 “ประเทศไทยไดถอืเปนนโยบายเสมอมาในการใหประชาชนพลเมืองมีเสรภีาพในการนับถือศาสนา 
ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการเลือกนับถือใด ๆ ตลอดทั้งการปฏิบัติบูชาตามความเช่ือถือ
ของตน... โดยประการฉะน้ี บรรดาผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทย จงึมีชีวิตอยูรวมกัน
ดวยความผาสุกมานานนับศตวรรษ” 
 พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งซึ่งพระราชทานแกผูแทนองคกรศาสนาและผูแทนสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งวา 
 “ในเมืองไทยน้ีใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ไดทั้งน้ัน เคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได
ก็เพราะไมมีการกีดกันระหวางคนศาสนาโนน คนศาสนาน้ี แตเปนท่ีทราบกันดีวา ทุกคนปฏิบัติ
ศาสนกิจของตน คือ ความมุงดี หวังดี ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวม” 

 ประการที่ ๓ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 มาตรา ๑๐ บญัญตัวิา “พระมหากษตัรยิทรงดาํรงตาํแหนงจอมทพัไทย” พระราชฐานะดงักลาว
มิใชเพียงตําแหนงเกียรติยศหรือทําตามประเพณีเทานั้น แตพระมหากษัตริยทรงเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของกองทัพไทย ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยศ พระราชทานพระบรมราโชวาท และคําแนะนําตาง ๆ ทั้งนี ้โดยใชพระราชอํานาจทาง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
อันมีผลเทากับทรงสั่งการตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี

 ๔มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน
อันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น.
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 ประการที่ ๔ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัติ 
 พระราชอาํนาจในสวนทีเ่กีย่วกับอํานาจนิติบญัญติัดงักลาวน้ัน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๑๗ โดยกําหนด
ใหรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา
ทลูกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วนันบัแตวันทีร่บัรางพระราชบญัญตัน้ัินจากรฐัสภา เพือ่พระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได 
แตหากพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย ก็ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะทรงยับยั้งได 
โดยพระราชทานคนืมายงัรฐัสภา หรอืเมือ่พน ๙๐ วนัแลวมไิดพระราชทานคนืมา รฐัสภาจะตองนาํ
รางพระราชบัญญัตินั้นมาปรึกษาเพื่อพิจารณาใหม 
 การใชพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายดังกลาวน้ัน พระมหากษัตริยจะแจงเหตุผล
ใหทราบวาที่ไมทรงเห็นชอบดวยนั้นเปนเพราะเหตุใดหรือไมก็ได ทั้งนี้แลวแตพระราชอัธยาศัย 
ซึง่สภานติบิญัญตัมิหีนาทีจ่ะตองนาํมาปรกึษากนัใหม โดยคาํวา “ไมทรงเห็นชอบดวย” หมายความวา 
ไมทรงเห็นชอบดวยในรูปลักษณะที่สภานิติบัญญัติถวายคําแนะนําและยินยอมใหตราขึ้นเปนกฎหมาย 
ซึ่งอาจเปนการไมทรงเห็นดวยในหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หรือ
ทรงเห็นดวยในหลักการนั้นทั้งหมดแตไมทรงเห็นดวยในวิธีดําเนินการที่จะใหเปนไปตามหลักการนั้น ๆ  
ทั้งนี้มีขอพิจารณาวาพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายนี้มิไดมีลักษณะเปนการยังยั้งเด็ดขาด 
แตเปนการยับยั้งเพื่อใหรัฐสภาไดใครครวญอีกครั้งหนึ่ง เพราะในขั้นตอนสุดทายหากรัฐสภามีมติ
ยืนยันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็สามารถประกาศรางพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปน
กฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
 อยางไรก็ดี พระมหากษัตริยจะไมทรงใชพระราชอํานาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมายที่เปนไป
เพื่อประโยชนและความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาพบวา
ทรงใชพระราชอํานาจในการยับยั้งกฎหมายเพียงไมกี่ครั้งเทานั้นดังนี้
 (๑)  เมื่อครั้งท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติผานรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ และนาํขึน้ทลูเกลาฯ ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูนัน้ 

 ๕มาตรา ๙๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ
นี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป.
 ๖มาตรา ๑๕๐ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงัคับเปนกฎหมายได.
 ๗มาตรา ๑๕๑ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน
เกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน 
ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรง
ลงพระปรมาภิไธยแลว.
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ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บญัญตัวิา “ใหประธานองคมนตร ีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงเห็นดวย แตก็มิไดทรงใชพระราชอํานาจ
ยับยั้งโดยตรง หากแตมีพระราชกระแสทายรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา “ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 
แหงรางรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภานั้น ไมทรงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะประธานองคมนตรีเปนผูที่พระมหากษัตริย
ทรงเลอืกและแตงตัง้ตามพระราชอธัยาศยั ตามความในมาตรา ๑๖ เปนการขดักับหลกัทีว่า พระมหากษตัรยิ
ทรงอยูเหนือทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะทําใหประธานองคมนตรีอยูในสภาพเสมือน
เปนองคกรทางการเมือง ซึ่งขัดกับมาตรา ๑๗ ดวย” ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามแนวพระราชกระแสท่ีพระราชทานลงมา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ มาตรา ๓ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๗ 
โดยบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๗ วรรคสองนั้นไดแกไขเพิ่มเติม “ใหนายกรัฐมนตรีเปนผู ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา” 

 (๒)  เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในคราวทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
ที่ผู กระทําละเมิดจะตองชดใชใหแกผู เสียหายในคดีหมิ่นประมาท โดยมีการพิจารณา ๓ วาระ
ในวันเดียว (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕) ซึ่งบัญญัติใหศาลกําหนดคาเสียหายเทากับจํานวนเงิน ๒๐ เทา
ของราคาโทษปรับขั้นสูงที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา เทากับเพิ่มขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เปน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตมกีารพสิจูนความเสยีหายไดมากกวาน้ัน อนัเปนการกาํหนดคาเสยีหาย
ขัน้ตํา่ไวลวงหนาอยางสงูมากในทกุกรณ ีโดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดลุพนิจิ แตในระหวางทีร่างพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้อยูในขั้นตอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมา และมิไดพระราชทานรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมายังรัฐสภา
แตอยางใด ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔๔ กําหนดให 
“..บรรดารางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบ หรอืเมือ่พน ๙๐ วนัแลวมไิดพระราชทาน
คืนมา ใหเปนอันตกไป” และหลังจากนั้นก็ไมไดมีการนํารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภา

 (๓) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ในคราวที่นายกรัฐมนตรีไดทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระองคมิไดทรงลง
พระปรมาภไิธยหากแตพระราชทานกลบัคนืมายงัรฐัสภา โดยมพีระราชกระแสรบัสัง่วา “รางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวมีขอบกพรองในถอยคํา และในการอางอิงบทกฎหมายหลายบท” ดังน้ัน รัฐสภาจึงไดทําการ
ตรวจสอบแกไข และนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยอีกครั้งหนึ่ง 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการที่ ๕ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจบริหาร 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา 
๑๘๓ กาํหนดใหพระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตรตีองแตงตัง้
จากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ในการเขาสูตําแหนงของนายกรฐัมนตรนีัน้ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี๘ และใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังนายกรัฐมนตรี จากน้ันใหนายก
รฐัมนตรเีปนผูเสนอช่ือบุคคลทีส่มควรแตงตัง้เปนคณะรฐัมนตรตีอพระมหากษัตรยิเพือ่ทรงแตงตัง้ตอไป
โดยกอนเขารับตําแหนงหนาที่รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา
ดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกี่ยวกับอํานาจบริหารตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นอกจากทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหมีหนาที่บริหารราชการ
แผนดินแลว ยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามคํากราบบังคมทูล
พระกรุณาของนายกรัฐมนตรีดวย รวมทั้งพระราชอํานาจอื่น ๆ เชน พระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎกีาโดยไมขดัตอกฎหมาย พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด การประกาศสงคราม 
การทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน ๆ ตอนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ และพระราชอํานาจในการแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายขาราชการพลเรือน
ระดับสูง เปนตน นั้น พระองคมิไดกาวลวงมาใชพระราชอํานาจในทางเนื้อหาแตประการใด เพราะ
พระมหากษตัรยิทรงดาํรงความเปนกลางทางการเมอืง ทรงอยูเหนอืความขดัแยง และไมเขายุงเกีย่ว
ทางการเมือง รวมทัง้ไมทรงมีพระราชดาํรใินดานการเมอืง ตลอดจนไมตองรบัผดิชอบทางการเมอืง
อีกดวย ดังนั้น ในการใชพระราชอํานาจทางดานบริหารดังกลาวจึงตองมีผูถวายคําแนะนําและ
รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ซึ่งผูรับสนองพระบรมราชโองการจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง 
 อนึ่ง พระราชอํานาจเกี่ยวกับอํานาจบริหารนี้ นอกจากพระราชอํานาจที่ระบุไวโดยชัดแจง
ตามรัฐธรรมนูญแลว พระมหากษัตริยยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทั่วไป ซึ่งเปนไปตามประเพณี
การปกครองในฐานะที่พระองคทรงเปนประมุขของประเทศ และในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรอง
พระราชอาํนาจนีไ้ว อนัไดแก พระราชอาํนาจท่ีจะทรงรบัคําปรกึษาหารอืและพระราชทานคําแนะนาํ
แกรัฐบาล (The right to be consulted) พระราชอํานาจในการสงเสริมนโยบายและกิจการของ
รฐับาล (The right to encourage) และพระราชอาํนาจในการตกัเตอืนรฐับาล (The right to warn) 

 ๘มาตรา ๑๗๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง
 มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบดวยในการแตงต้ังบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย.
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 ประการที่ ๖ พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
 พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจตามนิติราชประเพณีมาตั้งแต
ดัง้เดมิและเปนพระราชอาํนาจเฉพาะของพระมหากษตัรยิทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบับ ซึ่งเปนพระราชอํานาจอิสระและเปนกลางของพระมหากษัตริย เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความผกูพนัและพระมหากรณุาของพระมหากษตัรยิทีม่ตีอพสกนกิรผูไมไดรบัความเปนธรรม และนับเปน
ทางออกสุดทายที่พวกเขาเหลานั้นจะไดรับความยุติธรรมจากการลงโทษที่ไมเปนธรรม 
 การพระราชทานอภัยโทษนี้ ไมไดจํากัดเฉพาะโทษในคดีอาญาเทาน้ัน แตรวมตลอดถึงโทษ
ทางวินยั โทษทางปกครอง และอาจเปนการพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดไมมเีงือ่นไข หรอืพระราชทาน
อภัยโทษโดยเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาก็ได 

 การพระราชทานอภัยโทษแบงออกเปน ๒ ประเภท๙ คอื การพระราชทานอภยัโทษเปนรายบคุคล
ทีท่ลูเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และการพระราชทานอภัยโทษเปนการท่ัวไป ซึง่มกัจะ
กระทําในโอกาสสําคัญของบานเมือง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริย 

 ๙การพระราชทานอภัยโทษ หากแบงตามลักษณะของผูไดรับการอภัยโทษแลว อาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
   ประเภทที่ ๑ การพระราชทานอภัยโทษเปนการทั่วไป คือ การพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑหรือผูตองโทษ โดยการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามการถวายคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีตอพระมหากษัตริย ตามมาตรา ๒๖๑ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีนี้ทางราชการจะเปนผูดําเนินการใหแกผูตองราชทัณฑในทุกข้ันตอน โดยที่ผูตองราชทัณฑมิตอง
ดําเนินการใด ๆ ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษเปนการทั่วไปนี้ มักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลตาง ๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
เชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เปนตน
  ประเภทท่ี ๒ การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย คือ การพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑหรือผูตองโทษเปนราย
บุคคล โดยการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการถวายคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สวนจะได
รับพระราชทานอภัยโทษหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยขององคพระมหากษัตริย โดยผูมีสิทธิยื่นเรื่องทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ไดแก ผูตองโทษที่คดีถึงที่สุด หรือผูที่มีประโยชนเกี่ยวของ อาทิเชน บิดามารดา บุตร และ
คูสมรส และสถานทูต (ในกรณีที่เปนนักโทษชาวตางประเทศ) (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ในการพระราชทานอภัยโทษ ; วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๕ ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หนา ๖๘).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 การใชพระราชอาํนาจในการพระราชทานอภยัโทษนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจะทรงใครครวญ
อยางรอบคอบเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม ดงัปรากฏในคาํบรรยายพเิศษ โดย นายสญัญา ธรรมศักดิ์ 
(อดีตนายกรฐัมนตรี ประธานศาลฎีกา และประธานองคมนตร)ี ณ สถาบนัพฒันาขาราชการฝายตลุาการ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ ความวา 
 “เรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกานั้นมีสํานวนประกอบดวยคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาล
อุทธรณ คําพิพากษาศาลฎีกา คํารองของนักโทษ และคํารับรองความประพฤติ บางสํานวนจึงใหญมาก 
ซึ่งระเบียบปฏิบัติที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนพระราชกระแสคือ “เมื่อทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาของนักโทษใหผานความเห็นของคณะองคมนตรี” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรง
ทอดพระเนตรตรวจสํานวนเองแทบทุกเรื่อง แตบางคดีก็สงสํานวนมาใหองคมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเวลาวินิจฉัยฎีกาลดโทษดวยพระองคเอง ซึ่งบางเรื่องก็งาย เชน 
คดียาเสพติด แตคดีที่ยากและทรงทวงใหพิจารณาอีกครั้งบอย ๆ คือ คดีประหารชีวิต พระราชอํานาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษนี้ ถือเปนบทบาทสําคัญยิ่งของพระมหากษัตริยในการผดุงความยุติธรรม
ใหแกพสกนกิรผูตองคดอีาญา เพราะการบงัคับใชกฎหมายนัน้ บางกรณกีม็ขีอบกพรองมไิดสอดคลอง
กับความยุติธรรมทางศีลธรรม หรือความรูสึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
กฎหมายลงโทษรุนแรงเกินสมควรและไมไดเปดชองใหศาลใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ แตดวย
พระมหากรุณาอาศัยพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ความไมยุติธรรมจึงไดรับการแกไขเยียวยา
และคลี่คลายในที่สุด”

 ประการที่ ๗ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจตุลาการ 
 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในสวนที่เก่ียวกับการใชอํานาจตุลาการน้ัน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา 
๒๐๑ ซึ่งมีสาระสําคัญกําหนดใหทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของผูพิพากษาและตุลาการก็กระทําในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยโดยยุติธรรมตามหลัก
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และกอนเขารับหนาที่ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริย 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมคีวามใกลชดิกบัสถาบนัตลุาการเปนอยางยิง่ โดยไดพระราชทาน
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชกระแสแนะนําหรือเตอืนใจแกผูพิพากษาและตุลาการ
ตลอดมา ซึ่งทรงเนนยํ้าใหยึดถือความเปนธรรมเปนที่ต้ัง อันสอดคลองกับพระปฐมบรมราชโองการ
ทีไ่ดพระราชทานในการพระราชพธีิพระบรมราชาภเิษกวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม” และ “ทศพิธราชธรรม ขอ ๑๐ อวิโรธนัง” คือ ความเท่ียงธรรม 
ความหนกัแนน ถอืความถกูตองเทีย่งธรรมเปนหลกั ไมเอนเอยีงหวัน่ไหวดวยคาํพดู อารมณ หรือลาภ
สักการะใด ๆ และทรงตั้งมั่นอยูใน ขัตติยราชประเพณี ไมทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร 
นิติศาสตร ราชศาสตร และทรงดํารงรักษาหลักนิติธรรมมาโดยตลอด 
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงยึดมั่นอยางเครงครัดในการทรงงานตามหลักดังกลาว
โดยอยูในพระราชหฤทัยเสมอมา ดังปรากฏในพระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส 
หรือพระราชกระแสท่ีพระราชทานแกนักกฎหมาย ทั้งทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ตุลาการ 
อาจารยสอนกฎหมาย และผูใชกฎหมายในหนาที่ตาง ๆ ดังปรากฏในพระราชดํารัสในโอกาสที่
ประธานศาลฎีกานําผู พิพากษาประจํากระทรวงเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งวา 
 “สถาบันตุลาการนั้นก็ถือวาเปนสถาบันหนึ่งในสามสถาบันการปกครอง คือ สถาบันนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ ทานก็เปนสวนหน่ึงในสามสถาบันซ่ึงเปนรากฐานของการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธปิไตย ถาทานกระทําดวยดี กห็มายความวาประเทศชาตจิะไปรอด เปนทีน่าสงัเกตวา
สถาบันบริหารนั้นตอเนื่องมาจากสถาบันนิติบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใชกันอยูในปจจุบัน 
สวนสถาบันตุลาการนั้นเปนสถาบันเอกเทศและเปนสถาบันที่ควรจะรักษาความเปนเอกเทศนั้น
เพื่อที่จะใหความยุติธรรมแกประชาชน ในการนี้ก็จะตองทํางานหลาย ๆ ดาน ผูพิพากษานั้นจะตอง
เขาไปตัดสินความตาง ๆ  ในศาลทุกศาลและใหความยุติธรรมแกทุกฝาย จึงเปนสถาบันที่เปนที่พึ่งของ
ประชาชนสามารถท่ีจะคิดวาประเทศเรามีขือ่มแีป ทาํใหสบายใจวาถามเีหตุการณใด ๆ  เกดิขึน้จะมี
ผูที่จะชวยใหไดรับความยุติธรรม ฉะนั้นหนาที่ของผูพิพากษาทุกคนมีความสําคัญอยางยิ่งและอยาให
มีใครบังคับใหทําอะไรได เพราะวาแตละคนมีความรูและมีความสุจริตดังที่ไดกลาวคําสัตย”
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับผูพิพากษาและตุลาการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัส
ในโอกาสท่ีประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาลเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 
ณ ทองพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความสําคัญตอนหนึ่งวา 
 “ทานไดเปลงคําปฏิญาณดวยความเขมแข็ง ก็เขาใจวาทานตั้งใจท่ีจะทําตามคําพูดที่เปลง
ออกมานี้ ที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับขาพเจาคือ ทานไดบอกวาจะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย 
หมายความวาขาพเจาถาไดเห็นทานทั้งหลายปฏิบัติดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจ แตวาถาสงสัยวาทาน
จะทําอะไรที่ไมถูกตอง ขาพเจาเดือดรอน ที่เดือดรอนเพราะวาเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย 
พูดงาย ๆ ในนามของพระเจาอยูหัว ถาทานทําอะไรที่มิดีมิชอบ พระเจาอยูหัวก็เปนคนที่ทํา
มดิมีชิอบ ฉะนัน้ จะตองขอกําชบัอยางหนักแนนวาใหทาํตามคําปฏิญาณ เพราะวาจะทําใหขาพเจาเอง
ในสวนตัวและในหนาที่ เดือดรอน แลวก็ถาขาพเจาเดือดรอนก็คงทําใหคนเดือดรอนมากเหมือนกัน 
ก็ทําใหประชาชนไมไดรับความยุติธรรม” 
 สําหรับ “ความยุติธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงถือวาเปนเรื่องสําคัญนั้น 
ยังมีปรากฏอยูในพระราชดํารัสอีกหลายองค อาทิ พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสที่ประธาน
ศาลฎกีานาํผูพพิากษาประจําศาล สาํนักงานศาลยุตธิรรม เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารบัหนาที่ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ความตอนหนึ่งวา “บานเมือง
ตองมผีูพพิากษา  ตองมผีูทีร่กัษาความยตุธิรรม ตองมศีาลเพือ่ทีจ่ะรกัษาความยตุธิรรมนี ้ซึง่เปนสิง่สาํคัญ 
เพราะวาในบานเมืองถาไมมีความยุติธรรม บานเมืองก็จะลมจม” และ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในครั้งที่เกิดวิกฤติปญหาในบานเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงตักเตือนใหฝายตุลาการซึ่งเปน
ผูใชอํานาจอธิปไตยอีกสวนหนึ่งท่ีเหลืออยูไดใชกฎหมายและอํานาจหนาที่ของตนประคับประคอง
บานเมืองไว เพื่อใหบานเมืองสามารถปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดตอไป ตลอดจนทรงตักเตือน
ผูใชกฎหมายอยูเสมอวาตองใชกฎหมายอยางเปนธรรม โดยไดพระราชทานพระราชดาํรสัอกีหลายองค
แกนักกฎหมายเพื่อใหตระหนักถึง “ความยุติธรรม” วาเปนอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม 
สวนกฎหมายเปนเพียงวิถีทางหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูความยุติธรรมเทานั้น ดังนั้น จึงตองรักษา
ความยตุธิรรมเปนสาํคญัมใิชรกัษาตวัเครือ่งมอื ความยตุธิรรมจะตองมากอนและอยูเหนอืกฎหมาย 
อกีทัง้การรกัษาความยตุธิรรมกไ็มไดจํากัดอยูเพยีงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายไปถงึศลีธรรม 
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย
 
 สรปุ ดวยพระบารมปีกเกลาทวยราษฎรตามโบราณราชประเพณีการปกครองอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมขุ พระมหากษตัรยิทรงเปนบอเกดิแหงความสขุสวสัดิข์องอาณาประชาราษฎร พสกนกิร
ที่ประสบความทุกขยากดานตาง ๆ ตางขอพึ่งพระบารมีซ่ึงพระองคทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไปสู
ทวยราษฎร ไมวาจะเปนความทกุขยากจากความแหงแลง อทุกภยั วาตภยั ภยัพบิตั ิพืน้ทีท่าํกนิขาดความ
อดุมสมบรูณ สขุภาพพลานามยั รวมไปถงึความยากลาํบากในการทาํมาหากนิ พระองคไดทรงพระราชทาน
พระบรมราชานเุคราะหใหกบัประชาชน ทรงใชพระราชวิรยิะอุตสาหะและพระปรชีาญาณคนหาหนทาง
แกไขใหเสมอ โดยพระราชทานแนวพระราชดําริอันกอใหเกิดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
เปนจํานวนมาก ตลอดจนการพระราชทานพระบรมราโชวาทแกประชาชนเพื่อเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต อาทิ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยู อยางรมเย็นเปนสุข
พระราชกรณยีกจิเหลานีล้วนแตเปนภารกจิของรฐัและการทาํประโยชนสาธารณะ ซ่ึงพระองคทรงชีน้าํ
และแสดงตัวอยางใหผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไป 
 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเปนพระมหากษตัรยิในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุอยางแทจรงิ พระองคทรงใชพระราชอาํนาจ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ทรงตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมซึ่งเปนคุณธรรม
ของพระราชาในการปกครองแผนดิน ทรงปฏิบติัพระราชกรณยีกจิดวยพระสขุมุคัมภีรภาพ ดวยทรง
หวงใยตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน แสดงใหเห็นถึง
พระราชหฤทัยที่ทรงเชื่อมั่นและทรงจรรโลงระบอบประชาธิปไตยใหมีความมั่นคงถาวรดวยพระปรีชา
สามารถและพระบารมีของพระองคอันเปนที่ประจักษแกชาวไทยทั้งปวง ทรงยึดหลักความเปนธรรม 
ความสามัคคี ความไมมีอคติและทางสายกลางในการแกไขวิกฤตการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยมีพระบรมราชวินิจฉัยตามกรอบแหงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทําใหประเทศไทยผานพนชวงเวลาดังกลาวมาดวยความสงบสุขเรียบรอย 
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creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๕๘๐

ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงครองแผนดนิมายาวนานถึง ๖๖ ป๑๐ และทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบในวนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองคเปนพระมหากษตัรยิทีท่รงครองราชยยาวนานทีส่ดุเทาที่
เคยปรากฏมาในประวัตศิาสตรชาตไิทย มพีระปรชีาสามารถและพระประสบการณสงูกวาบคุคลใด ๆ  
ในแผนดนิ พระวสิยัทศันปกแผไปในทกุยอมหญาและพสกนกิรทกุคน ทรงเหน็ปญหาทัง้รายละเอยีด
และองครวม จงึทรงช้ีปญหาและทรงแนะนําแนวคิดและวิธกีารแกไขปญหาตาง ๆ  แกทกุคน ทัง้รฐับาล 
ขาราชการ ศาล และประชาชน ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชตามพระราชดําริก็เกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชน
แกปวงชนชาวไทยเปนสวนรวมสมดังพระราชปณิธาน 
 พระองคทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ในยามที่เกิดเพศภัยก็ทรงแกไขดวย
พระปรีชาและพระบารมี ในยามท่ีบานเมืองเปนปกติสขุกท็รงพระวิรยิะอุตสาหะทุมเทพระวรกายแกไข
ปญหาเพ่ือประโยชนสุขแกพสกนิกรและประเทศชาติเปนสําคัญ ทั้งน้ี ปวงชนชาวไทยตางประจักษใน
พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอันเปยมลนที่ไดทรงพระราชทานแกพสกนิกรนับตั้งแต
เถลิงถวัลยราชสมบัติตลอดมาจนถึงปจจุบัน ขอใหพระองคทรงพระเจริญและมีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน.๑๑  

 ๑๐พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙.
 ๑๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.

p69-80.indd   80 1/27/2012   10:32:12 AM




