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Library

:: พระราชอํา นาจในการพระราชทานอภ ัยโทษ ::

.: รายละเอีย ด

การสัมมนาเรือง พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ ณ ห้องจิด เศรษฐบุตร ( ห้อง LT 1) คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในวันอังคารที 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 - 15.00 น.
กําหนดการ
8.30 – 9.00

ลงทะเบียน

9.00 – 9.10

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร . กําชัย จงจักรพันธ์ คณบดีคณะนิตศ
ิ าสตร์

9.10 – 9.50

บทบาทพระมหากษัตริย์ในฐานะผูป
้ กครองและทีมาแห่งกฎหมายกับความยุตธิ รรม
โดย ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร . กิตติศกั ดิ ปรกติ และศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

9.50 – 10.00

อภิปราย ซักถาม แลกเปลียนความคิดเห็นจาก ผูฟ
้ งั

10.00 – 10.30

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในกิจการ การต่างประเทศ
โดย รองศาสตราจารย์ ประสิทธ์ ปิ วาวัฒนพานิช

10.30 – 10.40

อภิปราย ซักถาม แลกเปลียนความคิดเห็นจาก ผูฟ
้ งั

10.40 – 11.20

สถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ซงสื
ึ บทอดมาจากจารีตประเพณี และบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย
: ศึกษากรณี ยด
ึ อํานาจการปกครองหรือวิกฤตการเมือง
โดย ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร . กิตติศกั ดิ ปรกติ
: ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย์กบั อํานาจบังคับของจารีตประเพณี ในกฎหมายเก่ากรณี หนังสือบริคณห์ เพือ
แบ่งทรัพย์สน
ิ ระหว่างสามีภรรยา
โดย อาจารย์ ดร . ฐาปนันท์ นิพฎ
ิ ฐกุล

11.20 – 11.30

อภิปราย ซักถาม แลกเปลียนความคิดเห็น จากผูฟ
้ งั

11.30 – 12.00

สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร . บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ

13.30 – 14.00

ในหลวง : ดวงประทีปแห่งการฟื นฟูระบบนิเวศ King Bhumipol : The Guiding Light of Ecological
Restoration
โดย รองศาสตราจารย์ ทิพย์ชนก รัตโนสถ
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร . สุรศักดิ ลิขสิทธิวัฒนกุล

14.10 – 14.40
15.00

.: สาระสํา ค ัญ

ปิ ดงาน

.............................................................................................................................................................................................................................
การสัมมนาเรือง"พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ " มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ในหัวข้อดังกล่าวนี ประเด็นมักเกิดกับคนส่วนน้อยในสังคมทีต้องโทษ และได้รบั พระราชทานอภัยโทษ สิงทีเป็ นข้อถกเถียงอยูต
่ ลอดเวลาซึงไม่เกียวกับ พระราชอํานาจ
แต่เกียวข้องกับตัวผูท
้ ลู เกล้าถวายขอพระราชทานอภัยโทษ
ในขันตอนของกระบวนการพิจารณานับตังแต่คาํ ฟ้ องไปจนถึงคําพิพากษา ของศาล สิงสุดท้ายเป็ นทีพึงของผูต
้ อ
้ งหาก็คอ
ื พระมหากษัตริย์ ซึงอาศัยแนวคิดทีมาแห่งความ
ยุตธิ รรมทีท่านมีความเมตตาปราณี
คําว่าอภัยโทษนันต่างกับนิรโทษกรรมทีมันเกียวกับการล้างมลทิน สิงทีจะเกิดเป็ นการอภัยโทษได้นน
ั จักต้องมีคาํ พิพากษาแล้วถึงทีสุดไม่วา่ ศาลชันต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา
ประเภทของการอภ ัยโทษ แบ่ง ได้ด ังต่อ ไปนี

1. การอภัยโทษเป็ นรายบุคคล (Individual pardon) ถือว่าเป็ นการอภัยโทษทีเกิดมาดังเดิมนับตังแต่สมัยสุโขทัย คือ เป็ นการพิจารณาจากตัวผูต
้ อ
้ งโทษเป็ นรายบุคคล
(individualization) กล่าวคือ ผูต
้ อ
้ งโทษนันได้มค
ี วามประพฤติดข
ี น
ึ ถือเป็ นการแสดงออกถึงความเมตตาปราณี ของประมุขรัฐต่อผูต
้ อ
้ งโทษเป็ นรายบุคคล
2. การอภัยโทษทัวไป (General pardon) เป็ นการอภัยโทษแก่ ผูต
้ อ
้ งโทษในจํานวนมาก โดยจะเกิดขึนในเหตุการณ์ สาํ คัญ เช่น การอภัยโทษในพิธบ
ี รม ราชาภิเษกใน
พิธต
ี า่ ง ๆ รวมไปถึงพิธท
ี างรัฐธรรมนูญก็เคยเกิดขึนมาแล้วในอดีต โดยเปลียนการจําคุก เช่น จาก 5 ปี ลดลงเหลือ 3 ปี เป็ นต้น โดยการอภัยโทษในลักษณะนี ถูกวิพากษ์
วิจารณ์ วา่ เป็ นการลดจํานวนนักโทษในเรือนจํา เนืองจากทีคุมขังไม่เพียงพอ
สํา หร ับทีมาของการอภ ัยโทษ แบ่ง ได้ด ังนี

1. การอภัยโทษตามกฎหมาย ในความเป็ นจริงแล้วยังไม่มค
ี วามชัดเจน แม้วา่ ผูต
้ อ
้ งโทษตามคําพิพากษาซึงโดยปกติแล้ว คําพิพากษาของศาลไม่อาจแก้ไข เปลียนแปลง
ได้แต่อย่างใด แต่ได้อาศัยหลักการอภัยโทษก็สามารถเปลียนโทษทีลงให้ผลดีความรุนแรงลงได้ ไม่วา่ จะเป็ นการอภัยโทษเป็ นรายบุคคล หรืออภัยโทษทัวไป
2. การอภัยโทษตามจารีตประเพณี จะเห็นได้วา่ การอภัยโทษในลักษณะ นี บางครังแม้ในคําพิพากษาของศาลยังไม่มเี ลยสามารถเกิดขึนได้ทก
ุ ช่วงเวลาของกระบวนการ
ยุตธิ รรมไม่วา่ การขออภัยโทษในชันพนักงานสอบสวน ในบางครังการอภัยโทษ ก็ไม่เกียวข้องกับกระบวนการยุตธิ รรม เช่น วิกฤตตุลาการได้มก
ี ารไล่ผพ
ู้ พ
ิ ากษา ท้ายทีสุด
ก็โดยอาศัยอํานาจพระราชทานอภัยโทษ ซึงเป็ นไปตามพระราชกระแส ตัวอย่างทีน่ าสนใจ อีกตัวอย่าง เกิดกับนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ โดยมติของ
มหาวิทยาลัยลงมติให้ไล่ออก เนืองจากไปขโมยของจากเพือน เมือนักศึกษาคนดังกล่าวได้ขอพระราชทานอภัยโทษ พระองค์ทา่ นก็ได้ให้ขอ
้ คิดว่า ควรให้โอกาส
แก่ผก
ู้ ระทําผิดทีอาจเกิดขึนได้ในทุกมหาวิทยาลัยแพทย์ โดยให้นกั ศึกษาแพทย์ดงั กล่าวไปฝึ กงานเป็ นเวลา 1 ปี แทนการไล่ออกในเวลาต่อมาแพทย์ คนดังกล่าว
ก็ได้เป็ นแพทย์ดเี ด่นแห่งปี ของสมาคมแพทย์ ซึงถือเป็ นการให้โอกาสแก่ผก
ู้ ระทําความผิดได้กลับตัวแก้ไขให้เป็ นพลเมืองดีตอ
่ ไปได้ สิงทีน่ าเป็ นห่วง ในการขอ
พระราชทานอภัยโทษนัน มักจะกําหนดจากฐานความผิด (objective) ดังจะเห็นได้วา่ มุง่ แต่ฐานความผิดมากกว่าทีจะมุง่ การป้ องกัน (prevention)
ซึงมักจะไม่เกิดผลดีตอ
่ การอภัยโทษ เมือได้ดจู ากมูลเหตุความผิด ปัจจัยการกระทําความผิดว่าเกิดจากอะไรบ้างนัน โดยทัวไปศาลก็ไม่มข
ี อ
้ มูลทีเพียงพอ
โดยอาศัยดูจากคําฟ้ องของอัยการระบุเพียงการลงโทษตามมาตราทีเกียวข้อง (Criminal examination)
ปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบน
ั จะเห็นว่ามีเกณฑ์ของการขอพระราชทาน อภัย โทษ ต้องเป็ นอัตราโทษไม่เกิน 8 ปี จึงมีสท
ิ ธิขอพระราชทานอภัยโทษได้ ซึงก็เพือต้องการ
ให้ผต
ู้ อ
้ งโทษ กลับตัวเป็ นคนดีของสังคมสามารถกลับไปใช้ชีวต
ิ ครอบครัว สังคม โดยทัวไปประเภทของปัญหาขอแบ่งดังนี
1. ปัญหาเรืองการรอการลงอาญา หากผูต
้ อ
้ งโทษได้ขอพระราชทานอภัยโทษจะทําได้หรือไม่ ซึงยังไม่มก
ี ฎหมายห้ามเรืองดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ก็ไม่เคยมีใคร
ได้ขอพระราชทานอภัยโทษนับแต่ พ. ศ. 2475 เป็ นต้นมา

2. ปัญหาการอภัยโทษทัวไป ซึงเคยกล่าวว่าถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์ วา่ ต้องการลดจํานวนนักโทษจากเรือนจํา ก่อให้เกิดปัญหาการเข้าออกของผูต
้ อ
้ งโทษจากเรือนจํา
มิได้ลดน้อยลงเลยแต่อย่างใด
สรุป การอภัยโทษนันเป็ นทีมาจากจารีตประเพณี ของไทยทีต้องการ ให้ผต
ู้ อ
้ งโทษกลับตัวเป็ นคนดีของสังคมหากบุคคลดังกล่าวเองก็กระทําความผิด ก็เข้าข่าย
กระทําความผิดซํา อาจมิได้รบั การอภัยโทษได้ สิงทียังต้องมีการปรับปรุงในแง่ของการ ขอพระราชทานอภัยโทษ กล่าวคือต้องมี Criminal policy คือ
มีนโยบายของภาครัฐทีชัด เจนว่า ต้องเน้นไปทีตัวผูต
้ อ
้ งโทษว่า สาเหตุของการกระทําความผิดโดยดูจากข้อเท็จจริงเป็ นกรณี ๆ ไปซึงถือว่าเป็ นการมองแบบ
subjective มากกว่าจะเป็ นแต่เพียงฐานความผิดตามกฎหมาย ซึงการขอพระราชทานอภัยโทษก็ตอ
้ งใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็ นกรณี ๆ ไป ทังนี
ก็เป็ นหน้าทีสําคัญของคณะกรรมการต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินว่าจะส่งเรืองดังกล่าวต่อพระมหากษัตริย์แม้วา่ ในบางครังจะขัดกันก็ตาม
แต่ก็ตอ
้ งถือได้วา่ เป็ นอํานาจโดยแท้ของพระมหากษัตริย์ในการเยียวยา โดยยึดหลักความเมตตา ปราณี ตอ
่ ประชาชนของพระองค์
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน
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