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บทคัดย่อ 

 
การอภยัโทษ การนิรโทษกรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และพกัการลงโทษ

เป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐใช้แก้ไขความผิดพลาด หรือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดใน
กระบวนการยติุธรรม โดยวตัถุประสงคข์องแต่ละมาตรการนั้นมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ในส่วน
ของมาตรการอภยัโทษ รัฐจะยกโทษ หรือลดโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด
แลว้ แต่ไม่มีผลลบลา้งค าพิพากษา หากผูก้ระท าความผิดกระท าความผิดอาญาข้ึนใหม่ ย่อมไม่ตดั
อ านาจของศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือไม่รอลงอาญา โดยการอภยัโทษไม่มีผลลบลา้งประวติัอาชญากร 

การนิรโทษกรรม เป็นการยกเวน้ความผิดอาญาเสมือนว่าผูก้ระท าความผิดไม่เคยตอ้ง 
ค าพิพากษา ศาลจึงไม่อาจเพิ่มโทษแก่ผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการนิรโทษกรรมแลว้ต่อมากระท า
ความผดิซ ้ าอีก ซ่ึงศาลอาจใชว้ธีิการรอลงอาญาได ้ทั้งน้ี การนิรโทษกรรมมีผลลบลา้งประวติัอาชญา
กร แต่ผูท่ี้ไดรั้บนิรโทษกรรมยงัคงตอ้งรับผดิในทางแพง่ในการกระท าความผดิต่อบุคคลท่ีสาม 

การลา้งมลทิน ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการลา้งมลทิน คือ ไม่มีผลต่อคดีแพ่ง
ท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสาม แต่ส่งผลให้ความผิดอาญาและความผิดทางวินยัถูกลบลา้ง เม่ือมีการรับโทษ
มาแลว้ หากผูก้ระท าความผดิข้ึนใหม่ ศาลยอ่มไม่อาจเพิ่มลด หรือมีค าสั่งไม่รอลงอาญาได ้เพราะแม้
การกระท าความผิดจะถูกลบลา้ง แต่มิไดห้มายความว่าทะเบียนประวติัอาชญากรจะถูกลบลา้งไป
ดว้ย 

ในส่วนของการลดวนัตอ้งโทษนั้น ผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บการปล่อยตวัออกมาจาก
เรือนจ าก่อนครบก าหนดเวลาตามค าพิพากษาของศาล และการลดวนัตอ้งโทษไม่มีผลลบลา้งการ
กระท าความผิดตามค าพิพากษา ซ่ึงเรียกว่าเป็นการ “ยกเวน้โทษ” นั่นเอง โดยองค์กรราชทณัฑ์
จะตอ้งมีการก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมบางประการ หากผูก้ระท าความผิดท าผิดเง่ือนไขก็จะถูกจ า
กุมขงัในเรือนจ า และต้องจ าคุกในเวลาท่ีได้รับการลดโทษ และพกัการลงโทษ ผลท่ีผูก้ระท า
ความผิดจะไดรั้บจากการพกัการลงโทษ คือ มีผลเช่นเดียวกบัการลดวนัตอ้งโทษ กล่าวคือ เป็นการ
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ยกเวน้โทษโดยมีเง่ือนไขก าหนด ถา้ผูต้อ้งโทษไม่ประพฤติผิดเง่ือนไขก็จะไดรั้บการยกเวน้โทษ แต่
ถา้ท าผดิเง่ือนไข ก็จะตอ้งกลบัมารับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาท่ีเหลืออยูต่่อ โดยมิตอ้งด าเนินคดีอีก 

การอภัยโทษมีท่ีมาจากพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐ         
เพื่อประทานความกรุณาแก่ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงนานาอารยประเทศ ไดน้ าการอภยัโทษไปใช้เพื่อ
แกไ้ขฟ้ืนฟูปรับปรุงตวัแกไ้ขความผดิพลาดของกระบวนการยติุธรรม บรรเทาความรุนแรงของโทษ 
และผ่อนคลายความตึงเครียดของการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงเจตนารมณ์ของการอภยัโทษก็เพื่อให้
ผูก้ระท าความผิดให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติสุข ทั้งน้ี การอภยัโทษอยู่บน
แนวคิดของความเมตตากรุณาปราณีอนัมาจากอธิปัตยห์รือประมุขแห่งรัฐ โดยเป็นพระราชอ านาจท่ี
เด็ดขาดของพระมหากษตัริยไ์ทยเพียงพระองคเ์ดียวมาตั้งแต่สมยัโบราณกาลจนถึงยุคปัจจุบนั และ 
มีวิว ัฒนาการท่ีสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย นอกจาก
แนวความคิดท่ีพระมหากษตัริยท์รงเป็นท่ีมาของความยุติธรรมอนัเป็นแนวความคิดของการใชพ้ระ
ราชอ านาจ ในการพระราชทานอภยัโทษอนัเป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไปแลว้ ยงัมีแนวความคิดแบบ
“พ่อปกครองลูก” อนัเป็นรูปแบบการปกครองในยุคสุโขทยัตอนตน้ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงด ารง
พระองคม์ัน่อยูใ่นทศพิศราชธรรมและปรับเปล่ียนให้เขา้กบัแนวความคิด “เทวราช” และ “เจา้ชีวิต”
ในสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงพระมหากษตัริยเ์ป็นผูท้รงพระราชอ านาจเด็ดขาดเหนือชีวิตไดอ้ยา่งสนิท
สนมกลมกลืน 

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดแบบธรรมราชา “พ่อปกครองลูก” ไดก้ลบัมามีบทบาทอีก
คร้ังในสมยักรุงธนบุรีและทวีความส าคญัยิ่งข้ึนเป็นล าดบัในสมยักรุงรัตนโกสินทร์เร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงการใช้พระราชอ านาจดังกล่าวมิได้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมท่ีขจดัปัดเป่าความทุกขเ์ข็ญของราษฎรเท่านั้น หากยงัเป็นเสมือน “ห่วงทอง” 
ท่ีคลอ้งสานความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริยก์บัพสกนิกรของพระองค์ให้กระชบัแน่นแฟ้น 
มาอยา่งยาวนานนบัพนัปี 

วตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการอภัยโทษ คือ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผูก้ระท า
ความผดิท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนและสมควรไดรั้บการอภยัโทษ ให้สามารถกลบัไปใชชี้วิตในสังคมได้
ตามปกติ โดยไม่คิดจะกระท าความผดิซ ้ าอีก 

เน่ืองจากในปัจจุบันการพระราชทานอภัยโทษถูกน าไปใช้โดยไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาการอภยัโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล โดยพิจารณาตวั
ผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล กล่าวคือ นอกจากการพิจารณาบุคลิกภาพ ภูมิหลงั และลกัษณะนิสัยของ
ผูก้ระท าความผิดแลว้ ยงัตอ้งมีการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิดหรือจ าเลย ซ่ึง
เป็นสาระส าคญัอนัไม่อาจแยกจากการพิจารณาอภยัโทษได ้เน่ืองจากประวติัของผูก้ระท าความผิด 
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พฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมท่ีเ ก่ียวข้อง เป็นส่ิงท่ี เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามหลัก 
Individualization โดยมุ่งเนน้การเสาะหาขอ้เท็จจริงของผูก้ระท าความผิดดงักล่าว และตอ้งกระท า
อย่างกวา้งขวาง เพื่อให้ทราบถึงประวติั เหตุการณ์แวดล้อม และพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด          
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการอภยัโทษ ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัสภาวะทางสังคมและบุคลิกภาพ
ลกัษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการอภยัโทษ
แก่ผูก้ระท าความผดิใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม 

การอภยัโทษนอกจากตอ้งพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลในส่วนท่ีเป็นอตัถวิสัย
แล้วยงัตอ้งค านึงถึงนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซ่ึงนโยบายทางอาญาจะผนัแปรในรูป 
หรือทิศทางใดนั้น ย่อมถูกจ ากดัโดยอิทธิพลทางวฒันธรรม ค่านิยม ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองของสังคมนั้นเป็นพื้นฐาน ซ่ึงการก าหนดนโยบายก็เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิด โดยบุคคลใดสมควรได้รับการอภยัโทษหรือไม่นั้น 
ยอ่มข้ึนอยูก่บันโยบายทางอาญาของรัฐ ซ่ึงรัฐสามารถก าหนดให้สอดคลอ้งกบัสภาวะทางสังคมใน
ขณะนั้นได ้

ดงันั้น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของการอภยัโทษไม่วา่จะเป็นการอภยัโทษ
เป็นการทั่วไป หรือเป็นการอภยัโทษเฉพาะราย จึงควรน าหลักการพิจารณาตวัผูต้ ้องโทษเป็น
รายบุคคล (Individualization) ในส่วนท่ีเป็นอตัถวิสัยของผูก้ระท าความผิดมาพิจารณา ประกอบกบั
น านโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ของรัฐในส่วนท่ีเป็นภาวะวิสัย มาพิจารณาประกอบการ
อภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to study the provision of law relating to the protection of 
the exclusive rights of the owner of the registered trademark under the Trademark Act B.E. 2534 
that how far are the scope of protection and the right giving to the owner in enforcing and 
exercising his/her own right against the person who infringes the registered trademark and how 
are the provisions relating to the kind of acts deemed the infringement of trademark. The 
researcher compares the provision of foreign trademark law and  international agreement relating 
to the protection of the exclusive rights of the owner of the registered trademark with Thai law on 
trademark for strong point and weak point and whether it is appropriate and complies with the 
international policy of registered trademark protection and international obligations or not so that 
it can be the guideline to suggest the amendment of the provisions of law to be more effective and 
to be able to protect the right of the owner of registered trademarks to exercising his/her right 
against the exploitation in bad faith of registered trademarks of any person which is wrongfully 
done for  his/her own benefit. 

Ever since judicial administration has played a key role in dispute resolution, there 
are numerous legal measures which have been applied to resolve any imperfection and relieve 
tensions in judicial procedure such as pardon, amnesty, purge, commutation and suspension of 
punishment. However, main purposes of such measures are different. 

Due to the fact that in the first measure, pardon, culminates in impunity or mitigation 
for an offender who has received court’s final judgment. This measure neither effects on the result 
of the judgment nor eradicates one’s criminal record, but the court still maintains its power to 
increase or continue the sentence in recidive cases. 
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The amnesty on the other hand leads to the exclusion of criminal liability as if the 
offender has never been sentenced before. Hence, the court could make suspension of the 
sentences but unable to increase penalty for the amnestied offender who recidives afterward. This 
measure brings about the erasure of criminal record but the offender could not deny his 
responsibility to the third party on any civil matters. 

For the third measure, purge, brings about the annulment of all criminal liabilities and 
disciplinary actions nonetheless the offender could not deny his civil liability on the third party. In 
case of recommitment, the court has no power to adjust penalty or continue the sentence but 
criminal record could not be obliterated. 

According to the commutation, this forth measure lets the offenders being acquitted 
prior to maturity specified in the judgment, but has no effect on the judged commitment which is 
called “impunity”. Nevertheless, the correction authority must specify appropriate conditions. In 
case of breach of such conditions, the offender would be detained in custody or imprisoned even 
to the time he has been commuted or suspended the sentence. The suspension of punishment 
causes the same result as the commutation, in other words, it is a conditional impunity. Even if 
the offender receives the impunity, he might be imprisoned even to the time leftover in case of 
violation without continuing the proceeding. The pardon originates from the power of the king or 
heads of state in order to show his mercy on the offenders. This measure has been applied by 
various nations to resolve imperfection in judicial procedure, mitigate punishment and relieve 
tensions of law enforcement. Furthermore, the measure purposes on giving offenders 
opportunities being back to society and make a normal living. This justifiable act not only based 
on the concept of sovereign’s or heads of state’s kindliness, which is believed that prerogative of 
mercy solely belongs to the king of Thailand since ancient times, but it is also evolutionary 
correspond to the social change of each period of time. 

Apart from the notion that justice originates from the king that allows him to exercise 
his power to grace someone manifestly and generally. This measure harmonizes perfectly the 
notion of “Paternalism”, which the king ruled his land with virtues during early Sukhothai period 
and the notion of “Absolute monarchy”, which the king has absolute power during Ayutthaya 
period. However, the paternalism has replayed a key role during Thon Buri period when the king 
exercised his power based on morality. Then the regime has multiplied its significance during 

DPU



ซ 
 

Ratanakosin period up until now. Not only the pardon is the king’s method to resolve judicial 
procedure and maintain public order, but also as “a golden ring” to connect him stably with his 
people for all along. 

The pardon’s actual objective is to let the offender, who has turned over a new leaf, 
back to society and make a normal living. However, the measure these days has been abused 
discordantly with its real intention, so it is necessary to consider thoroughly both the offender’s 
personality and his background. The most important method is to collect some actual facts 
relating to the offender’s criminal record, his behavior and circumstantial facts that would be 
utilized in considering the pardon. According to the concept of individualization, fairness in the 
pardon would be arisen if the investigation of the offender’s criminal record, his behavior and 
circumstantial fact has been carried on broadly and thoroughly. This is to say the offender’s social 
circumstance and his personality are considered as important components which benefit in 
considering the pardon appropriately and fairly. 

Aside from applying the concept of individualization, we must take some criminal 
policies, which have direct-variation with cultural influence, social value, economic and politic 
conditions of each society, into consideration as well. The assignation of criminal policy would be 
utilized as a perfect tool to prevent and suppress delinquency and states would apply such policies 
to determine which one should be absolved depending on social situation at that time. 

In conclusion, in order to accomplish the actual goals of both general and individual 
pardon, it is requisite to apply the concept of individualization, which emphasizes the exhaustive 
investigation of each offender, and the concept of enacting adequate criminal policy, to be in 
consideration before enforcing any pardon. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การอภัยโทษ เป็นเคร่ืองมือส าคัญประการหน่ึงท่ีนานาอารยประ เทศน าไปใช ้            
ในการบริหารด าเนินกระบวนการยติุธรรม แมว้า่ในแต่ละประเทศจะมีระบบการปกครองท่ีแตกต่าง
กนัไป ประมุขหรือผูน้ าแห่งประเทศหรือรัฐนั้นจะถูกก าหนดให้มีอ านาจในการท่ีจะอภยัโทษให้แก่
ผูก้ระท าความผิดให้ได้รับการยกโทษ ลดหย่อนผ่อนโทษ หรือปล่อยตวัพน้โทษไป ซ่ึงเป็นการ
ยกเวน้โทษใหท้ั้งหมด หรือไดรั้บการอภยัโทษ โดยเป็นการลดโทษตามค าพิพากษาลงทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วน หรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบาแลว้แต่กรณีการอภยัโทษเป็นวิธีการส าคญัวิธีหน่ึงท่ี
รัฐใช้เป็นวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดท่ีให้โอกาส แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีสามารถกลบัตวั
แกไ้ขเป็นคนดีไดก่้อนครบระยะเวลาลงโทษตามค าพิพากษาของศาลกลบัคืนสู่สังคมไดเ้ร็วข้ึนโดย
อาจจะเป็นการท่ีผูต้อ้งโทษไดรั้บการปล่อยตวัไป ซ่ึงแนวความคิดของการอภยัโทษดงักล่าวน้ีใน
ปัจจุบนัสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การอภยัโทษเพื่อท่ีจะแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด นอกจาก
แนวความคิดของการอภยัโทษดงักล่าวน้ี การอภยัโทษยงัถูกใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นดว้ย เช่น ใชล้ด
จ านวนผูต้อ้งขงัท่ีลน้เรือนจ า ใชเ้พื่อแกไ้ขความผิดพลาดของกระบวนยุติธรรม หรือบรรเทาความ
รุนแรงของการลงโทษตามค าพิพากษาของศาล 

พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของประเทศไทย เป็นพระราชอ านาจของ
พระมหากษตัริยไ์ทย ซ่ึงเป็นพระราชอ านาจอนัมีภูมิหลงัและวิวฒันาการในทางประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานยิ่งกว่าพระราชอ านาจอ่ืนใด การอภัยโทษมีมาตั้ งแต่โบราณกาลสืบเน่ืองมาจนถึง           
สมัยปัจจุบันโดยมีพื้นฐานจากคติสากลท่ีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นท่ีมาของความยุติธรรม          
ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิด “ธรรมราชา” พ่อกบัลูก และ “เจา้ชีวิต” อนัเป็นคติเก่าแก่ท่ีใช้ใน
การปกครองประเทศ การใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษมิไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือใน
การแกไ้ขความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมท่ีขจดัปัดเป่าความทุกข์เข็ญของราษฎรเท่านั้น 
หากยงัเป็นเสมือน “ห่วงทอง” ท่ีคลอ้งสานความสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัพสกนิกรของ
พระองค์ให้กระชบัแน่นเฟ้นเป็นมาอย่างยาวนานนบัพนัปีโดยพระราชอ านาจในการอภยัโทษถูก
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษตัริยท่ี์ทรงแสดงออกผา่น
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ทางฝ่ายบริหาร แมบ้ทบญัญติัเก่ียวกบัการอภยัโทษจะปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แต่ก็หาใช้บทบญัญติัของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ เพราะกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาส้ินสุดท่ีการบงัคบัคดี แต่บทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองของการบงัคบัโทษ 
กรณีจึงเป็นบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษ (Strafvollzugsrecht หรือ penalty law) 

ในต่างประเทศนั้ นก็มีการใช้วิธีการอภัยโทษให้กับผู ้ต้องโทษ เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การอภยัโทษนั้นถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐไดแ้ก่ประธานาธิบดี และผูว้่า
การรัฐโดยไดรั้บการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานั้นใช้วิธีการอภยัโทษ
ในหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขหรือจะเป็นการอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข  
ก็ได ้ทั้งน้ีก็มีหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาอภยัโทษ มุ่งเน้นไปท่ีการกลบัตวัเป็นคนดีของ
ผูก้ระท าความผิด เช่น ผูก้ระท ามีความประพฤติดี ตั้งใจท างาน พยายามแกไ้ขการกระท าความผิด
ของตน ในประเทศองักฤษการพระราชทานอภยัโทษเป็นของพระมหากษตัริย ์กระท าโดยค าแนะน า
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย การขอพระราชทานอภยัโทษก่อนน าความข้ึนกราบบงัคม
ทูลจึงตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองเป็นอยา่งดี ซ่ึงยอ่มหมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณา
เร่ืองการขออภยัโทษตอ้งเป็นไปอยา่งรอบคอบรัดกุม การพระราชทานอภยัโทษในประเทศองักฤษ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การพระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขการพระราชทานอภยัโทษ 
โดยมีเง่ือนไข และการพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ประเภทของการแบ่งการพระราชทาน       
อภยัโทษดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้ ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการพระราชทานอภยั
โทษเป็นรายบุคคล และการพระราชทานการอภยัโทษในประเทศญ่ีปุ่นมีแนวความคิดเก่ียวกบักบั
การให้ความกรุณาปราณีแก่ผูต้ ้องโทษ โดยบญัญัติหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญและมีกฎหมาย
เก่ียวกบัการอภยัโทษโดยตรง ทั้งยงัมีวิธีการปฏิบติัท่ีมีกฎกระทรวงยุติธรรมวางไวเ้ป็นแนวทาง
บญัญติั ในประเทศญ่ีปุ่นตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายวา่ดว้ยเหตุยกเวน้โทษได้
จ  าแนกความกรุณาปราณีของรัฐไว ้5 ประเภท คือ การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป การอภยัโทษเป็น
รายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา การพกัการลงโทษ และการกลบัคืนสิทธิ 

ส าห รับการอภัยโทษในประ เทศไทยแบ่ งออก เ ป็นสองประ เภท ก ล่ าว คือ                    
การพระราชทานอภยัโทษเป็นรายบุคคลโดยยื่นทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทาน 
อภยัโทษ และการพระราชทานอภยัโทษทัว่ไป หรือท่ีเรียกกนัว่าการอภยัโทษหมู่แก่ผูต้อ้งโทษ     
ในวโรกาสส าคัญของบ้านเมืองโดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ            
การอภยัโทษทั้งสองประเภทน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์    
ท่ีทรงพระราชทานอภยัโทษแก่พสกนิกรของพระองคท่ี์ไดก้ระท าความผิดและถูกลงโทษให้ไดรู้้สึก
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ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณได้มีโอกาสประพฤติตนเป็นคนดีของบ้านเมือง แต่อาจท าให้เกิด
อาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึนเพราะผูก้ระท าความผดิไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมือง 

ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการอภยัโทษในประเทศไทย ไดแ้ก่ ความผิดท่ีไม่ควรอภยัโทษ เช่น
คดียาเสพติด กรณีการอภยัโทษเพราะผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า หรือกรณีคดีความผิดเล็กๆ นอ้ยๆ ซ ้ าสอง
เช่น คดีท าร้ายร่างกายไม่ได้รับการอภัยโทษสมควรแล้วหรือไม่ ซ่ึงท าให้ไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการอภยัโทษ 

ดงันั้น การอภยัโทษควรได้ค  านึงถึงหลกัการอภยัโทษโดยพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็น
รายบุคคลหรือหลกั Individualization ซ่ึงตอ้งพิจารณาอยา่งจริงจงัถึงความจริงท่ีวา่มนุษยแ์ต่ละคนมี
ความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการอภยั
โทษโดยมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าความผิดโดยตรง มุ่งท่ีจะปรับปรุง แกไ้ข อบรมบ่มนิสัย ของผูก้ระท า
ความผิดให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้อยา่งไรก็ตามการอภยั
โทษก็ควรพิจารณาถึงนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซ่ึงเป็นการพิจารณาทั้งในส่วนท่ีเป็น
อตัถวิสัยของผูก้ระท าความผิด และนโยบายทางอาญาในการเสนอให้อภยัโทษ ไม่ว่าจะเป็นการ 
อภยัโทษเฉพาะรายหรือการอภยัโทษทัว่ไปซ่ึงเป็นการพิจารณาในส่วนท่ีเป็นภาวะวสิัยอีกดว้ย 

นโยบายทางอาญาของรัฐมีหลายดา้น เช่น นโยบายดา้นการลงโทษ นโยบายดา้นการ
ป้องกนั นโยบายดา้นการป้องกนัปราบปรามฯ แต่นโยบายทางอาญาของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผู ้กระท าความผิดมีสองด้าน กล่าวคือ นโยบายด้านการลงโทษและนโยบายด้านการแก้ไข             
ซ่ึงนโยบายทั้ งสองน้ีมีลักษณะเป็นพลวตัร คือเปล่ียนกลับไปมาเร่ือยๆ จะผนัแปรในรูปใด          
ยอ่มถูกจ ากดัโดยอิทธิพลทางวฒันธรรม ค่านิยม ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองของสังคมนั้น
เป็นพื้นฐาน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา คน้ควา้ หาแบบอย่างและเหตุผล 
เพื่ อ เ ป็นหลักการในการพิจารณาอภัยโทษของไทยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท่ีแท้จ ริ ง                   
ของการอภยัโทษ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีการลงโทษกบัแนวคิดของการอภยัโทษ 
2. เพื่อศึกษาถึงวิวฒันาการในการอภยัโทษในประเทศไทย และการอภยัโทษในต่างประเทศ 

โดยจะศึกษาการอภยัโทษของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น วา่มีความเหมือนหรือความ
แตกต่างในสาระส าคญัของการอภยัโทษในประเทศไทยอยา่งไร 
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3. เพื่อศึกษาปัญหาการอภยัโทษในประเทศไทย โดยศึกษาถึงกรณีความผิดท่ีไม่ควรให้อภยั 
กรณีศาลให้รอลงอาญา กรณีจ าคุกแต่ไม่ได้ตวัมา กรณีการอภยัโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นเรือนจ า 
และกรณีความผดิเล็กๆนอ้ยท่ีกระท าความผดิซ ้ า 

4. เพื่อศึกษาถึงระบบการอภยัโทษในประเทศไทยวา่มีอยา่งไร โดยศึกษาถึงหลกัการพิจารณา
ตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล หรือหลกั Individualization และพิจารณานโยบายทางอาญา (Criminal 
Policy) 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

แนวความคิดและวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการอภยัโทษ คือ การให้ความกรุณาปราณี
แห่งประมุขของรัฐ แก่ผูต้อ้งโทษท่ีกลบัตวัเป็นคนดีก่อนเสร็จส้ินการบงัคบัโทษตามค าพิพากษา 
แสดงถึงความประพฤติท่ีเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมให้กลบัตวัเป็น
คนดี และกลับคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติในสังคม ซ่ึงเม่ือมาพิจารณาเก่ียวกับการอภัยโทษ             
ในประเทศไทยเห็นได้ว่ายงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการอภยัโทษดงักล่าว 
เ น่ืองจากในบางกรณีการอภัยโทษแก่ผู ้ต้องโทษ มิได้น าหลักการพิจารณาตัวผู ้ต้องโทษ               
เป็นรายบุคคล หรือหลกั Individualizationและพิจารณานโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซ่ึงเป็น
การพิจารณาในส่วนท่ีเป็นอตัถวิสัยของผูก้ระท าความผิด และนโยบายทางอาญาในการเสนอให้
อภยัโทษไม่ว่าจะเป็นการอภยัโทษเฉพาะรายและการอภยัโทษทัว่ไป ซ่ึงเป็นการพิจารณาในส่วน   
ท่ีเป็นภาวะวสิัย 

อยา่งไรก็ตามหากน าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาพิจารณาการอภยัโทษในประเทศไทย ก็จะ
ท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการอภยัโทษ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

งานวจิยัฉบบัน้ี มุ่งศึกษาถึง แนวคิด ทฤษฎีการอภยัโทษในประเทศไทย ศึกษากรณีการ
อภัยโทษเฉพาะรายและการอภัยโทษทั่วไป โดยศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการอภัยโทษ                
ในต่างประเทศ เพื่อท่ีจะน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือน ความแตกต่างการอภยัโทษ       
ในประเทศไทย และมุ่งศึกษาถึงหลักการพิจารณาตัวผู ้ต้องโทษเป็นรายบุคคล หรือหลัก 
Individualization และพิจารณานโยบายทางอาญา (Criminal Policy) เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
อภยัโทษให้กบัผูต้อ้งโทษ และน ามาเป็นแนวทางเพื่อแกไ้ข ปรับปรุง การอภยัโทษในประเทศไทย
ใหดี้ข้ึน 
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1.5 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูล โดยศึกษาจากหนงัสือกฎหมาย ต าราทางวิชาการ 
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสารทั้ งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ และตวับทกฎหมายต่างๆ รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอภยัโทษ เพื่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงทฤษฎีการลงโทษและแนวคิดของการอภัยโทษ รวมถึงความหมาย 
วตัถุประสงค ์และลกัษณะวธีิการอภยัโทษ 

2. ท าให้ทราบถึงวิวฒันาการ ในการอภยัโทษในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยน ามา
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างในสาระส าคญัของการอภยัโทษ 

3. ท าให้ทราบถึงปัญหาการอภยัโทษในประเทศไทยเพื่อหาวิธีการด าเนินการให้ถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของการอภยัโทษ ก็เพื่อให้ผูต้อ้งโทษท่ีไดรั้บการอภยัโทษได้
มีความประพฤติท่ีเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เพื่อกลบัคืนสู่การใชชี้วิตตามปกติในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุขซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการอภยัโทษแต่ดั้งเดิม 

4. ท าให้ทราบถึงแนวคิด รูปแบบ หลกัเกณฑ์หลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล 
หรือหลกั Individualization และนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ท่ีถูกตอ้งในการพิจารณาการ
อภยัโทษเฉพาะรายและการอภยัโทษทัว่ไป และจะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง การ
อภยัโทษในประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 
แนวความคดิ ทฤษฎ ีและหลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัการอภยัโทษ 

 
พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ไทยมีมาตั้ งแต่      

สมยัโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบนั เป็นพระราชอ านาจท่ีเด็ดขาดสมบูรณ์ของพระมหากษตัริยแ์ต่เพียง
พระองค์เดียวโดยพระบรมราชวินิจฉัยท่ีเป่ียมไปด้วยพระเมตตากรุณา ซ่ึงบทบาทของการ
พระราชทานอภัยโทษทวีความส าคัญเ ป็นอย่าง สูง เ ป็นผลมาจากสายสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษตัริย์กับราษฎรซ่ึงยึดเหน่ียวพระองค์เป็นเสมือนท่ีพึ่ งสุดท้ายในการแสวงหาความ
ยุติธรรม เป็นท่ีแจ้งประจักษ์ว่าได้ทรงใช้พระราชอ านาจตามกฎหมายด้วยความเท่ียงธรรม          
และมีพระเมตตาอย่างเสมอตน้เสมอปลายตลอดมา อนัส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่พระสกนิกร    
ผูต้อ้งโทษอาญาแผน่ดินเป็นรายบุคคลโดยตรง ทั้งครอบครัวของเขาเหล่านั้นก็ไดรั้บโยชน์สุขอีกขั้น
หน่ึงด้วย นอกจากน้ีการพระราชทานอภัยโทษยงัมีบทบาทในการแก้ไขความผิดพลาดของ
กระบวนการยติุธรรมอีกประการหน่ึงดว้ย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิได้ 

การอภยัโทษ เป็นการกระท าท่ีฝ่ายบริหาร หรือประมุขของรัฐยกโทษให้ผูก้ระท า
ความผิดท่ีต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล โดยได้ปล่อยตวัให้พน้ไป การปล่อยตวัไปน้ีจะมี
เง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไขก็ได ้หรืออาจมีการลดโทษจากโทษท่ีร้ายแรงเป็นโทษท่ีเบากวา่ เช่น จาก
โทษประหารชีวิต เป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือลดวนัตอ้งโทษลง เช่น จากจ าคุก 20 ปี เหลือเพียง
จ าคุก 15 ปี การอภยัโทษหลงัน้ีเรียกว่า Commutation of sentence ซ่ึงต่อมาแนวความคิดในเร่ือง
เก่ียวกบัการอภยัโทษน้ี ก็ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผูก้ระท าผิดเพื่อให้เขาสามารถแกไ้ข 
ฟ้ืนฟูตนเองได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการลงโทษ และให้มีโอกาสกลบัคืนสู่สังคมได้แล้ว     
กวา่ปกติและเพื่อใหผู้ก้ระท าผดิท่ีไดรั้บการอภยัโทษจะไดไ้ม่เป็นปัญหาต่อสังคมในเวลาต่อมา 

ดงันั้นเพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของการอภยัโทษ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎีและหลกัพื้นฐานของการอภยัโทษ 
 
2.1 แนวความคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการอภัยโทษ 

การพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทย ไดมี้การสืบทอดเป็นไปตามแบบ
แผนและประเพณีการปกครองของประเทศไทยอันมีมาแต่โบราณกาล ซ่ึงถือเป็นคติว่า 
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พระมหากษตัริยใ์นฐานะองคอ์ธิปัตยเ์ป็นผูพ้ระราชทานความยติุธรรมแก่ประชาราษฎรและทรงเป็น
ผูท่ี้มีพระเมตตากรุณาแก่ราษฎรทั้ งปวง นับเน่ืองต่อกันมาตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัย          
กรุงรัตนโกสินทร์ 
 2.1.1 แนวความคิด และความเป็นมาเก่ียวกบัการอภยัโทษในประเทศไทย 

สมัยกรุงสุโขทยั 
กรุงสุโขทัยเป็นราชอาณาจกัรอิสระแห่งแรกของประเทศไทย ในราชอาณาจักรน้ี     

การปกครองของพระมหากษตัริยเ์ปรียบเสมือนพ่อของประชาชน1 เรียกกนัว่า “พ่อขุน” ซ่ึงแปลว่า
พอ่ท่ีสูงสุด พลเมืองทุกคนมีฐานะเป็น “ลูกบา้นลูกเมือง” ซ่ึงพระมหากษตัริยจ์ะทรงให้ความใกลชิ้ด
เป็นกนัเองเยี่ยงบิดากบับุตร2 เน่ืองจากในการปกครองแบบราชาธิปไตย ค าว่า “พระมหากษตัริย์”    
มีความหมายเท่ากับค าว่า “รัฐบาล” และ “รัฐ” ทรงเป็นทั้งผูน้  าและคุ้มครองประชาชนในยาม
สงครามและเป็นผูป้กครองในยามสงบ พระมหากษตัริยจึ์งเป็นผูท้รงพระราชอ านาจเด็ดขาดแต่
พระองคเ์ดียวในกิจการแผนดินทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นกิจการดา้นการปกครองการออกกฎหมาย และ
การพิพากษาคดี หลกัฐานจากศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช บางตอน สะทอ้นให้เห็นถึงระบบ
การบริหารทางศาลแบบพ่อกบัลูก ซ่ึงเจริญรุ่งเร่ืองสมยัสุโขทยัตอนตน้ โดยพระมหากษตัริยท์รง
เป็นท่ีมาแห่งความยุติธรรมและผูพ้ิพากษาสูงสุด3 ทรงพระราชทานความยุติธรรมแก่ราษฎรของ
พระองค์โดยทัว่ กล่าวคือ เม่ือมีความระหว่างกนัก็จะได้รับการพิจารณาโดยเท่ียงตรงไม่เขา้ขา้ง    
ฝ่ายใด และไม่ถือวา่ใครมีสิทธิเหนือกวา่ใครในความยติุธรรม โดยประชาชนยงัมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปถึง
ตวัผูป้กครองแผน่ดิน เพื่อร้องทุกขข์อความเป็นธรรม ซ่ึงผูมี้สิทธิในกรุงสุโขทยั ไดแ้ก่ ประชาชนทั้ง
ปวงไม่เลือกชั้นท่ีมีความเดือดร้อน หรือมีปัญหาใดๆ มีสิทธิท่ีจะไปลั่นกระด่ิงท่ีแขวนไวห้น้า
พระราชวงั และเม่ือพระมหากษตัริย์ทรงได้ยินก็จะเสด็จออกมาตรัสถามถึงความเดือดร้อนนั้น
โดยตรง4 อาจกล่าวได้ว่าสิทธิในการร้องทุกข์และการขอความเป็นธรรมน้ีเป็นเสมือนห่วงทอง       
ท่ีคล้องความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริยก์บัราษฎรของพระองค์ นับเป็นสิทธิท่ีส าคญัมาก    
หาไดอ้ยากในสังคมอ่ืนสมยัเดียวกนั และเป็นสิทธิท่ีประชาชนตอ้งการตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึง
ทุกวนัน้ี ทั้งยงัเป็นท่ีมาของประเพณีถวายฎีการ้องทุกข์ และถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ     

                                                   
1  ควอริช เวลส์.  (2519).  การปกครองและการบริหารของไทยสมยัโบราณ.  แปลโดย กาญจนี ละออง

ศรี และยพุา ชุมจนัทร์.  กรุงเทพมหานคร: เจริญวทิยก์ารพิมพ.์  หนา้ 21. 
2  เฉลิม จนัปฐมพงศ.์  (2520).  ประวติัศาสตร์สังคมไทย.  นนทบุรี: เสถียรไทย.  หนา้ 26. 
3  ควอริช เวลส์.  เล่มเดิม.  หนา้ 282. 
4  คึกฤทธ์ิ ปราโมช.  (2525).  สังคมไทย ในลกัษณะไทย เล่ม 1.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพาณิย.์  

หนา้ 4. 
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ในสมัยต่อมา ทั้ งน้ีสันนิษฐานว่า การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษตัริยใ์นยคุน้ีน่าจะวางอยูบ่นพื้นฐานของความกรุณาปราณี อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ปกครองของสุโขทัย ท่ีพระมหากษัตริย์กับราษฎรมีความสัมพันธ์  ฉันพ่อกับลูก ย ังผลให้
พระราชทานความกรุณาแก่ผูล่้วงพระราชอาญาเสมือนพอ่ท่ียกโทษทณัฑแ์ก่ลูก5 

ดงันั้น สรุปไดว้่าแนวความคิดการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของ
พระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยันั้น พระมหากษตัริยท์รงเป็นท่ีมาแห่งความยุติธรรมและผูพ้ิพากษา
สูงสุด ท าให้ทรงมีพระราชอ านาจทั้งในการลงโทษและการอภยัโทษรวมอยูด่ว้ยกนั ซ่ึงอยูพ่ื้นฐาน
แบบแนวความคิดพ่อกบัลูก ท่ีพระมหากษตัริยเ์ป่ียมด้วยความเมตตากรุณาปราณี อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการปกครองแบบ ฉนัพอ่กบัลูก 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเทวราช พระองค์จึงต้องอยู่

ห่างไกลจากมนุษยส์ามญั ดงันั้น ถ้อยค าท่ีใช้กบัพระมหากษตัริยต์อ้งเป็นค าราชาศพัท์ ห้ามมอง
พระมหากษตัริยต์ลอดจนห้ามแตะตอ้งพระองค ์เพราะเช่ือวา่จะท าให้เกิดความแห้งแรงแก่แผน่ดิน 
การเสด็จออกก็ตอ้งมีพิธีการอนัศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนพระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏ การเสด็จราชด าเนินไป ณ 
ท่ีใด ราษฎรท่ีอยูร่ะหวา่งทางตอ้งปิดประตูหนา้ต่าง และหลบซ่อนตวั ถา้อยูน่อกบา้นตอ้งหมอบกม้
หน้าติดดินเวลาท่ีเสด็จผ่าน6 หากฝ่าฝืนตอ้งถูกลงโทษทางอาญา ด้วยเหตุผลน้ีความใกล้ชิดสนิท
สนมระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัราษฎรจึงยากท่ีจะเกิดข้ึนได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัพระมหากษตัริย์
สุโขทยั ซ่ึงทรงใกลชิ้ดกบัราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ถึงองค์พระมหากษตัริยเ์พื่อถวายฎีกา
ร้องทุกข์และการขอความเป็นธรรม หากแต่การเข้าถึงพระมหากษัตริย์นั้ นเต็มไปด้วย ความ
ยากล าบาก ซ่ึงพระมหากษตัริย์มีหน้าท่ีจ  าเป็นในการลงโทษผูก้ระท าความผิดตามโทษานุโทษ 7 
เหตุผลเพราะการลงโทษมิไดเ้ป็นไปเพื่อการรักษาความสงบแต่เพียงอยา่งเดียว หากเป็นไปเพื่อการ
รักษาพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย ์การกระท าความผดิใดๆ จึงถือวา่เป็นการละเมิดทา้ทายต่อ
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยตรง  ดังนั้นการระวางโทษไวส้ าหรับลงโทษผูก้ระท า
ความผิดจึงเด็ดขาดและรุนแรง และไม่มีหนทางใดท่ีจะระงบั หรือบรรเทาความรุนแรงของโทษได้ 

                                                   
5  เพญ็จนัทร์ โชติบาล.  (2533).  พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษตัริย์ไทย.  

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 9. 
6  ชยั เรืองศิลป์.  (2523).  ประวติัสังคมไทยสมยัโบราณก่อนศตวรรษท่ี 25 ด้านสังคม.  

กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ.์  หนา้ 144. 
7  สมบติั จนัทรวงศ ์และชยัอนนัตบ์าล.  (2523).  ราชนีติ: บทวิเคราะห์ในความคิดทางการเมืองและ

สังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัคดีศึกษา.  หนา้ 137-139. 
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เวน้แต่พระองคพ์ระมหากษตัริยน์ั้นเองจะทรงพระกรุณาพระราชทานอภยัโทษใหเ้ท่านั้น อยา่งไรก็ดี
การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษนั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกบัพระราชอ านาจในการ
ลงโทษ กล่าวคือการพระราชทานอภยัโทษ หรือไม่นั้นสุดแต่พระบรมราชวินิจฉัย ถึงแมจ้ะมีการ
กราบบงัคมทูลขอพระราชทานอภยัโทษ พระองค์ก็อาจไม่พระราชทานอภยัโทษให้ก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี
การใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ จึงเป็นการใชพ้ระราชอ านาจในฐานะ “เจา้ชีวิต” 
ซ่ึงหมายถึง การใช้พระราชอ านาจในการลงโทษและการพระราชทานอภยัโทษ  มีลกัษณะเด็ดขาด
ไปตามพระราชอธัยาศยัและพระราชประสงค์ของกษตัริยแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีค่อนขา้ง
แข็งกระดา้ง ขาดความยืดหยุ่นผอ่นปรน ท าให้แนวความคิดแบบธรรมราชาเขา้มามีบทบาทยบัย ั้ง
การใช้พระราชอ านาจดังกล่าวให้มีลักษณะผ่อนปรนอ่อนโยนด้วยหลักเมตตาธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยส์มยั
กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นแบบผสมผสานกนัของแนวความคิดเทวราช เจา้ชีวิต และธรรมราชา อยา่งไรก็
ตามพระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงศรีอยุธยาไม่ทรงพระราชทานอภยัโทษให้ผูใ้ดไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ีเพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งความเด็ดขาดของพระราชอ านาจของพระองค ์จากการศึกษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
พบว่า การพระราชทานอภัยโทษแก่ผูก้ระท าผิดในแต่ละรายจ าต้องอาศยัผูก้ราบบงัคมทูลขอ
พระราชทานอภยัโทษให ้ซ่ึงการกราบบงัคมทูลขอพระราชทานอภยัโทษนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเส่ียงต่อ
ความเป็นความตาย ผูข้อพระราชทานอภยัโทษอาจตอ้งพระราชอาญาประการหน่ึงประการใดก็ได ้
ดงันั้นนอกจากผูต้อ้งโทษจะมีคุณความดีปรากฏมาบางแล้ว ผูข้อพระราชทานอภยัโทษให้นั้นก็
เปรียบเสมือนผูรั้บรอง หรือรับประกนั8 จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้พระมหากษตัริยท์รงโปรดปราณ หรือ
เคารพนบัถือ 

อน่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษนั้น มิได้
จ  ากดัเฉพาะการพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลเฉพาะตวั หากยงัพระราชทาน
พระกรุณาอภัยโทษเป็นการทั่วไปอีกด้วย  โดยถือเป็นโบราณราชประเพณีส าหรับองค์
พระมหากษตัริย ์เม่ือเสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัจะทรงพระกรุณาแก่ประชาราชทั้งปวง 

ดงันั้น สรุปไดว้่าแนวความคิดการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของ
พระมหากษตัริยอ์ยธุยานั้น มิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะการพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งราชทณัฑ์ เป็นการ
เฉพาะตวัเท่านั้น หากหมายรวมถึงการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปอีกด้วย โดยถือเป็น

                                                   
8  สุพจน์ ธรรมา.  (2525).  การศึกษาระบบการอภัยโทษ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสงัคม

สงเคราะห์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 40. 
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โบราณราชประเพณีส าหรับพระมหากษตัริยท่ี์จะพระราชทานอภยัโทษในวโรกาสอนัเป็นม่ิงมงคล
ของบา้นเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สมัยกรุงธนบุรี 
ในสมยักรุงธนบุรีเป็นช่วงระยะเวลาสั้ นๆ ท าให้ระบบการปกครองได้ยอ้นกลบัไป

คล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรกลับไปสู่
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะบิดากบับุตร นบัเป็นการหวนกลบัเพื่อเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง ของแนวความคิด
แบบพ่อกบัลูกซ่ึงเคยใช้เป็นหลกัในการปกครองบา้นเมืองมาตั้งคร้ังสมยักรุงสุโขทยั หากมีตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ของบา้นเมืองในแต่ละยุคสมยั ยิ่งไปกวา่นั้น ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
แนวความคิดอันส าคัญยิ่ ง ต่อการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษตัริย์ ซ่ึงนอกเหนือไปจากแนวความคิดเดิม  3 ประการในสมยักรุงศรีอยุธยาอนัไดแ้ก่ 
แนวความคิดเทวราช เจา้ชีวิต และธรรมราชา ว่าการท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานพระกรุณาแก่      
ผูต้อ้งพระราชอาญาใดๆ  นั้นมิใช่เพราะเหตุท่ีทรงมีพระบรมเดชานุภาพเป็นท่ีล้นท่ีพน้เหนือชีวิต
ราษฎรในแผ่นดินท่ีจะทรงพระกรุณาปล่อยตวัผูใ้ดตามพระราชอธัยาศยั หรือเพราะทรงเป็นธรรม
ราชาผูเ้ป่ียมดว้ยน ้ าพระราชหฤทยักรุณาแก่สัตวผ์ูย้ากเดือดร้อนเท่านั้น หากเพราะทรงเป็นเสมือน
บิดาซ่ึงรักและเมตตาต่อพสกนิกร ซ่ึงเปรียบเสมือนบุตรธิดาของพระองค์ และแนวความคิดน้ีไดท้วี
ความส าคญัต่อการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษมากข้ึนโดยล าดบั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์9 

ดงันั้น สรุปไดว้่าแนวความคิดการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของ
พระมหากษตัริยส์มยักรุงธนบุรีน้ี มีแนวคิดเช่นเดียวกบัสมยัสุโขทยั กล่าวคือ พระมหากษตัริยท์รง
พระกรุณาแก่ผูต้อ้งพระราชอาญาแลว้ ยงัเป่ียมดว้ยน ้ าพระราชหฤทยัซ่ึงรักและเมตตาเหมือนบุตร
บิดาของพระองค์อีกด้วย  แนวความคิดน้ีส่งผลต่อการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทาน         
อภยัโทษจนถึงปัจจุบนั 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
การพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันมานับแต่กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และกรุงธนบุรี  ตามล าดับ  เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์  ได้ทรงสถาปนา                
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวง การพระราชทานอภยัโทษจะมีพื้นฐานมาจากความเมตตาปรานีใน
รูปการปกครองแบบธรรมราชา ซ่ึงน าแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาในหลกัทศพิธราชธรรม  10 

                                                   
9  เพญ็จนัทร์ โชติบาล.  เล่มเดิม.  หนา้ 34-35. 
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ประการมาใชอ้นัเป็นการแผพ่ระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรภายใตพ้ระบรมโพธิสมภารอยา่งเสมอ
มา ซ่ึงจะเห็นในเวลาต่อมาว่าแนวความคิดธรรมราชาและแนวความคิดแบบพ่อปกครองลูก ไดม้า
ผสมผสานกลมกลืนแทบจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมีผลต่อแนวความคิดในการใช้พระราช
อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยโ์ดยแทจ้ริง อน่ึงพระราชกรณีกิจส าคญัของ
พระมหากษตัริย์ในแต่ละรัชสมัย  นอกจากจะมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีเป็นคุณแก่
บา้นเมืองแลว้ ยงัมีการเปล่ียนแปลงของแนวความคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพระราชทานอภยัโทษ    
อีกดว้ย ดงัไดแ้ยกพิจารณาในแต่ละรัชสมยั ดงัน้ี 

รัชกาลที ่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
พระองค์ไดท้รงสังคายนาพระไตรปิฎกอนัเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา ทรงบ าเพ็ญ

พระราชกุศลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงบ าเพ็ญอภยัโทษปล่อยนักโทษในโอกาสส าคญัของ
บา้นเมือง มีขอ้น่าสังเกตเก่ียวกบัการพระราชทานอภยัโทษในคร้ังน้ี 2 ประการ คือ ประการแรก การ
พระราชทานอภยัโทษเน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงผนวชนั้นไดเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ประเพณีในการพระราชทานอภยัโทษเม่ือพระมหากษตัริยท์รงผนวชในเวลาต่อมา ประการท่ีสอง 
ไดแ้ก่ การพระราชทานอภยัโทษปล่อยนกัโทษเป็นการทัว่ไปในสมยัน้ีมิไดป้ล่อยทั้งหมดเหมือนใน
สมยักรุงศรีอยุธยา หากแต่ปล่อยนกัโทษท่ีสมควรไดรั้บพระราชทานพระกรุณาให้พน้จากเรือนจ า
และไดมี้การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองในวโรกาสท่ีไดท้รงมีพระบรม
ราชองการให้ร้ือยกสังคายนาสวดมนต ์“พระโองการให้ปล่อยสัตวใ์นคร้ังนั้น เหมือนมนุษยไ์ดเ้ห็น
สวรรค ์ทรงปล่อยมนุษยช์ายหญิง คนโทษไทยในคุกตาราง ทิมโขลน ทิมต ารวจ พระโองการโปรด
ปล่อยส้ิน”10 

การพระราชทานอภยัโทษได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการพระราชทานอภยัโทษ  ท่ี
น่าสนใจ กล่าวคือ การพิจารณาพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษนั้น นอกจากจะพิจารณาถึงความดี
งามของนกัโทษเป็นรายบุคคลแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาตามชั้นโทษของผูก้ระท าความผิด โดยแบ่งตาม
โทษท่ีผูก้ระท าความผิดไดรั้บเป็น อุกถฐคะรุและมชิมโทษ โดยอาศยัการเล่ือนโทษ ล่วงโทษ และ
หลั่นโทษ ซ่ึงระบบการพิจารณาพระราชทานอภัยโทษในลักษณะน้ีนั้ น สันนิษฐานว่าน่าจะ
วิวฒันาการมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพระราชทานอภยัโทษแก่นักโทษชั้นต่างๆ ตามท่ี
ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษในเวลาต่อมาดว้ย 

                                                   
10  กรมหลวงนรินทรเทว.ี  (2501).  จดหมายเหตคุวามทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี.  พิมพพ์ร้อมกบั

ฉบบัเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2310-2381) และพระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (เฉพาะตอน 
พ.ศ. 2310-2363).  พระนคร: กรมศิลปากร.  หนา้ 27. 
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รัชกาลที ่2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
ปรากฏหลกัฐานวา่มีการโปรดเกลา้พระราชทานอภยัโทษ เพื่อทรงบ าเพ็ญอภยัทานลด

ปล่อยนกัโทษในโอกาสส าคญัของบา้นเมือง ดงัน้ี 
1. เม่ือคราวกรมขุนกษตัรานุชิตก่อการกบฏ ได้ทรงมีพระกรุณาลดหย่อนผ่อนโทษ

ให้แก่ครอบครัวผูท้  าการกบฏ ซ่ึงตามพระอยัการกบฏศึกในเวลานั้น ได้ก าหนดโทษไวส้ าหรับ
ผูก้ระท าการกบฏรุนแรงถึงตายเจด็ชัว่โคตร11 

2. เม่ือได้ทรงประกอบราชพิธีอุปราชาภิเษกเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์  ข้ึนด ารง
ต าแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคลแลว้ ทรงมีพระบรมราชโองการด ารัสสั่งเสนาบดีให้ท า
บญัชีคนนกัโทษ นอกจากพม่า ขา้ศึกท่ีตอ้งเวรจ าคุกอยู ่ณ คุก เป็นคนส่ีร้อยส่ีสิบคน ทรงกรุณาโปรด
ใหพ้น้โทษ 

3. เม่ือทรงสร้างหอพระไตรปิฎก  ไดท้รงพระกรุณาพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษ 
ซ่ึงตอ้งระวางโทษประหารชีวติทั้งผูห้ญิงและผูช้าย รวม 7 คน12 

4. ในปีพุทธศกัราช  2363 ได้เกิดอหิวาตกโรคคร้ังใหญ่ข้ึนในกรุงเทพมหานคร ทรง
อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมธาตุ ทั้ งพระราชาคณะออกแห่โปรยปรายประน ้ าปริตร             
ทั้งทางบกและทางเรือ พระเจา้อยูห่ัวทรงศีลทั้งพระราชานุวงศ ์ขา้ราชการให้ตั้งใจท าบุญสวดมนต ์
จึงไดพ้ระราชทานอภยัโทษใหแ้ก่คนโทษท่ีตอ้งเวรจ าทั้งหมด เวน้แต่พม่าขา้ศึก13 

การจะทูลเกลา้ถวายฎีกาในรัชกาลน้ี จะท าไดต่้อเม่ือเสด็จออกนอกพระราชวงัเท่านั้น 
แต่หากราษฎรผูใ้ดตอ้งการจะทูลเกล้าถวายก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ถวายเร่ืองราวมายงั  
พระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว) ซ่ึงไดว้า่ราชการ
กรมต ารวจ พระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์  จะทรงแจกให้เจา้กรมปลดักรม  ต ารวจช าระ
ทุกๆ กรม เอาพระทยัใส่ความก็แลว้ไปไดไ้ม่สะสมอยู่14 กล่าวคือ พระมหากษตัริยท์รงใส่พระทยั   
ในการอภยัโทษให้แก่ผูต้อ้งโทษเพื่อให้ผูต้อ้งโทษไดรั้บการปล่อยตวั เพื่อทรงบ าเพ็ญอภยัทาน ซ่ึง
แสดงเห็นถึงพระเมตตากรุณาปราณีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

 
 

                                                   
11  เจา้พระยาทิพากรวงศ.์  (2504).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2.  พระนคร: คุรุสภา.  

หนา้ 3. 
12  กรมหลวงนรินทรเทว.ี  เล่มเดิม.  หนา้ 43. 
13  เจา้พระยาทิพากรวงศ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 115-118. 
14  แหล่งเดิม.  หนา้ 203. 
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รัชกาลที ่3 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
การพระราชทานอภัยโทษในรัชกาลน้ี เร่ิมแต่การเสด็จข้ึนครองราชย์สมบติั ในปี 

พุทธศกัราช 2367 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ล่อยนกัโทษ และช าระความของราษฎรท่ีคา้ง
ช าระมาแต่ก่อนโดยส้ินเชิง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัวไดท้รงเคย
ถวายงานเก่ียวกบัการถวายทูลเกลา้ให้พระบิดามาก่อน กล่าวคือ การขอพระราชทานอภยัโทษ หรือ
การยื่นถวายเร่ืองราวร้องทุกขด์ว้ยการทูลเกลา้ฯ  ถวายฎีกาในสมยัน้ี ราษฎรไดรั้บความสะดวกเป็น
อนัมากทั้งน้ีเพราะในสมัยรัชกาลท่ี  1 และรัชกาล  ท่ี 2 พระเจ้าแผ่นดินไม่เสด็จออกรับฎีกาใน
พระราชวงั ราษฎรจะทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาไดต่้อเม่ือเสด็จออกนอกพระราชวงั คร้ันถึงรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัเน่ืองจากพระองค์ทรงเคยท าหน้าท่ีรับฎีกาเม่ือคร้ังด ารงพระ
ราชอิสริยยศมาก่อน ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอย่างดี จึงได้มีการเปล่ียนแปลง
ประเพณีการทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกา ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างกลองวินิจฉยัเภรีข้ึน ไวท่ี้ทิมดาบ กรมวงั
ส าหรับให้ราษฎรท่ีเดือดร้อนตีกลองทูลเกลา้ถวายฎีการ้องทุกขต่์อพระองคไ์ด ้เรียกกนัวา่ “ตีกลอง
ร้องฎีกา” ซ่ึงในสมยัน้ีไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ไดมี้การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป แต่ไดมี้
การพระราชทานอภยัโทษส าหรับผูร้้ายท่ีลุแก่โทษในความผิดของตน และจะโปรดพระราชทาน
อภยัโทษใหแ้ก่ผูน้ั้น 

รัชกาลที ่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้แนวความคิดแบบพ่อปกครองลูกได้

กลบัมามีบทบาทส าคญัต่อการใชพ้ระราชอ านาจของพระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงรัตนโกสินทร์อยา่ง
แท้จริงมากกว่าท่ีผ่านมา  ดังเห็นได้จากการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ยกเลิกประเพณี                

ท่ีกีดขวางความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริยแ์ละราษฎร ซ่ึงหลงเหลือมาจากสมยัอยุธยา เช่น 
การห้ามราษฎรมองดูพระมหากษตัริย ์เป็นต้น ตลอดจนประเพณีอ่ืนๆ พระองค์ก็ทรงโปรดให้
ยกเลิกเสีย ส่วนประเพณีทูลเกลา้ถวายฎีกา ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงความศรัทธาของราษฎรท่ีมีความ
ยุติธรรมของพระมหากษตัริยต์ลอดมานั้น ก็ได้ทรงโปรดเกล้าปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นหลาย
ประการ เช่น ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยกเลิกการเฆ่ียนผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายฎีกา เพราะแต่เดิมมาผูใ้ดมีเร่ือง
เดือนร้อนใจจะทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาจะตอ้งถูกเฆ่ียน 30 ที เพื่อพิสูจน์ความเดือดร้อนและป้องกนัมิให้
ถวายฎีกาพร ่ าเร่ือเป็นท่ีรบกวนพระราชหฤทยั พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีพระ
กรุณาธิคุณ โปรดเกลา้ฯ ใหง้ดเวน้การเฆ่ียนเสีย15 

                                                   
15  ปราโมทย ์นาครทรรพ.  (2510).  การปรับปรุงประเทศไทยให้สอดคล้องกับความเจริญของบ้านเมือง 

ตั้งแต่รัชสมยัรัชกาลท่ี 4 จนถึงรัชการท่ี 6.  พระนคร: สภาสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  หนา้ 50. 
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นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ราษฎรซ่ึงเห็น
วา่ตนมิไดรั้บความยุติธรรมจากศาล ตระลาการหรือลูกขุน ตลอดจนราษฎรซ่ึงไดรั้บความทุกขย์าก
เดือดร้อน ดว้ยเหตุอ่ืนๆทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความเป็นธรรมแก่ตน และพระองค์
โปรดเกลา้ใหป้ระกาศขยายพระบรมราชานุญาติต่ออออกไปถึงผูไ้ม่สามารถจะถวายฎีกาเองได ้เช่น 
ถูกกักขัง ก็สามารถฝากให้ญาติพี่น้อง หรือมูลนายมาถวายต่างตัวได้16 ซ่ึงนับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณแก่นักโทษซ่ึงอยู่ในจองจ าเป็นล้นพน้ และกลายเป็นธรรมเนียมส าหรับนักโทษท่ีจะ
ทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาพระราชทานอภยัโทษเร่ือยมาจนถุงปัจจุบนั 

ซ่ึงในสมยัน้ีไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ไดมี้การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป แต่ไดมี้
ประกาศให้ผูก้ระท าความผิดมาลุแก่โทษ และจะโปรดพระราชทานยกโทษให้ผูน้ั้น ดงัปรากฏใน
ประกาศเร่ืองภิกษุ สามเณร รักใคร่หญิงจนถึงปาราชิกให้มาลุแก่โทษ พุทธศกัราช 239717 ซ่ึงเม่ือ
พระองคใ์กลส้วรรคตก็ยงัทรงมีพระราชหฤทยัเฝ้าห่วงใยสันติสุขของราษฎร ทรงพระราชด ารัสว่า 
“ถา้ส้ินพระองคล่์วงไปแลว้ ขอใหท้่านทั้งปวง จงช่วยกนัท านุบ ารุงแผน่ดินต่อไปให้เรียบร้อยให้ส้น
พราหมณ์อาณาประราราษฎรไดพ้ึ่งอยู่เยน็เป็นสุขทัว่กนั ขอให้ทูลพระเจา้แผ่นดินองค์ใหม่ให้เอา
พระธุระรับฎีกาของราษฎรอนัมีทุกขร้์อน ให้ร้องไดส้ะดวกเหมือนพระองค ์ไดท้รงเป็นธุระรับฎีกา
มาแต่ก่อน18 คือ หากรัชกาลท่ี 4 สวรรคตลงก็ขอให้ขา้ราชการดูแลประชาชนไดอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข
และใหรั้บฎีกาของประชาชนท่ีเดือดร้อนท่ีมาขอพึ่งพระบารมี” 

รัชกาลที ่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ซ่ึงเป็นพระมหากษตัริยใ์นยุค

ปฏิรูปกฎหมายและศาล ในสมยัน้ีไดมี้การร่างพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยพระราชประเพณีกรุงสยาม
อนัมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัรัฐธรรมนูญท่ีมีใชอ้ยู่ในประเทศต่างๆ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ร่าง
พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีมีมาตราท่ีบญัญติัถึงพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่า พระเจา้แผ่นดินมีราชศกัดานุภาพเป็นอาทิ คือ เป็นท่ีเกิดของความยุติธรรมท่ีระงบัทุกข์
ร้อนและทรงพระกรุณายกโทษคนผิดกฎหมาย ทั้งยงันับได้ว่าเป็นการน าพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทยมาบญัญติัเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ 

                                                   
16  สมเด็จพรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2514).  ความทรงจ า.  ธนบุรี: เฉลิมชยัการพิมพ.์  หนา้ 113. 
17  แหล่งเดิม.  หนา้ 123-125. 
18  แหล่งเดิม.  หนา้ 112-113. 
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การพระราชทานอภยัโทษในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวันั้น มี
การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป กล่าวคือ มิไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะนักโทษท่ีมีค าพิพากษาถึง
ท่ีสุด และตอ้งไดรั้บโทษอยูใ่นเวรจ าเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผูต้อ้งกกัขงัอยูร่ะหวา่งพิจารณา เพราะ
ละเมิดพระราชก าหนดกฎหมาย หรือตอ้งหาว่าละเมิดพระราชก าหนดกฎหมายด้วย เช่นเดียวกบั
นกัโทษท่ีทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษก็มิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะนกัโทษท่ีมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุด หากหมายรวมถึงนกัโทษท่ีอยูร่ะหวา่งฝากขงัโดยไม่มีค  าปรึกษาโทษหรือค าพิพากษาโทษ
ดว้ย อาจกล่าวไดว้า่ การพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษในสมยัน้ีมีไดท้ั้งก่อนและหลงัค าพิพากษา
ถึงท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบการพระราชทานอภยัโทษ มี 3 ประการ คือ 

ประการแรก การพระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชวนิิจฉยัในอรรถคดีต่างๆ 
ในฐานะท่ีทรงเป็นตน้เคา้ของความยุติธรรมในอนัท่ีจะพระราชทานความยุติธรรมแก่ไพร่ฟ้าขา้
แผ่นดินโดยถ้วนหน้า มีแนวคิดท่ีผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของแนวคิดธรรมราชา และ
แนวคิดแบบพ่อปกครองลูกท่ีมีต่อการใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ ท าให้ทรงมี
พระมหากรุณาในการลงพระราชอาญาแก่ผูก้ระท าความผดิเสมอ 

ประการท่ีสอง การพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้ ้องโทษซ่ึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซ่ึง
นบัเป็นประเพณีสืบเน่ืองมาตั้งแต่คร้ังกรุงสุโขทยัสืบทอดมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็น
ประเพณีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริยแ์ละพสกนิกรของพระองคใ์ห้กระชบัแน่น
แฟ้น ในยุคของการปฏิรูประบบกฎหมายและศาลเช่นน้ี สามารถจ าแนกได้เป็นการพระราชทาน
อภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาก่อนมีการบงัคบัโทษ อนัไดแ้ก่ทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภยัโทษในความผิดอาญาท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต ซ่ึงศาลตอ้งน า
ความข้ึนกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาติก่อน ซ่ึงในการน าความข้ึนกราบบงัคมทูลนั้น 
จะต้องถวายพร้อมค าพิพากษาของศาลในระดับต่างๆ รวมทั้ งฎีกาของจ าเลยด้วย ส่วนการ
พระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีการะหวา่งมีการบงัคบัโทษ มกัไดแ้ก่การ
ทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาของนกัโทษซ่ึงถูกตดัสินจ าคุกโดยมีก าหนดเวลาซ่ึงมกัเป็นการขอพระราชทาน
พน้โทษจากเวรจ าเป็นส่วนมาก 

ประการท่ีสาม ไดแ้ก่การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป ซ่ึงมกัมีการพระราชทาน
อภยัโทษในวโรกาสส าคญัของบา้นเมือง เช่น การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจน
พระราชพิธีส าคัญทางพุทธศาสนา โดยพิจารณาว่า นักโทษใดท่ีเข้าข่ายได้รับพระมหากรุณา
พระราชทานอภยัโทษหรือไม่ เฉพาะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เป็นไป
ตามพระราชด าริและพระราชประสงคข์องพระองคใ์นอนัท่ีจะพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป
แก่นักโทษ ทั้งท่ีมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดและก าลังรับโทษอยู่ในเรือนจ า หรือก าลงัอยู่ระหว่างการ
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พิจารณาคดี ซ่ึงไดมี้การพระราชทานอภยัโทษ 2 คร้ัง คือ พระราชหตัถเลขาปล่อยแลลด19 โทษเน่ือง
ในโอกาสท่ีเสด็จนิวติักลบัพระนคร ร.ศ. 116 กบัการพระราชทานอภยัโทษในพระราชพิธีรัชมงัคลา
ภิเษก ร.ศ. 127 เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบติัเป็นเวลายาวนานถึง 40 ปี 

รัชกาลที ่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระบบการ

อภยัโทษในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของการพระราชทานอภยัโทษรูปของพระราช
วินิจฉยัในอรรถคดีต่างๆ การพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาตลอดจน
การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป ทั้งน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงเฉพาะในรายละเอียด 

ประการแรก การพระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชวนิิจฉยัในอรรถคดีต่างๆ 
นั้นพบวา่ แนวโนม้ของการมีพระบรมราชวนิิจฉยัอภยัโทษนั้นลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก เม่ือเทียบกบั
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ส่วนใหญ่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยยืนตาม
หรือเห็นด้วยกับค าพิพากษาของศาลเสมอ การก้าวล่วงเข้าไปเปล่ียนแปลงความผิดถูกของค า
พิพากษาใดมีไดก้็แต่ในกรณีท่ีทรงเห็นวา่จะไม่เป็นการยุติธรรมเพียงพอแก่จ าเลย หรือเพราะทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณเท่านั้น 

ประการท่ีสอง การพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯถวายฎีกานั้นยงัคงมี
รูปแบบและหลกัการเช่นเดียวกบัรัชกาลก่อน หากแต่มีกระบวนการและขั้นตอนซบัซ้อนข้ึนกวา่เดิม 
อนัเป็นผลมาจากการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกา พุทธศกัราช 
2457 ในส่วนการพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาก่อนมีการบงัคบัโทษ 
อนัไดแ้ก่ การพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษในคดีท่ีศาลตดัสินลงโทษประหารชีวิต20 หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต21นั้น ซ่ึงพระองค์จะทรงใช้พระราชวิจารณญาณพิจารณาส านวนความและฎีกาจ าเลย
อยา่งถ่ีถว้นทั้งในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย โดยเฉพาะฎีกาจ าเลยนั้นมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้ทรง
มีพระบรมราชวินิจฉัยอภยัโทษแก่จ าเลย ซ่ึงการถวายฎีการะหว่างมีการบงัคบัโทษ อนัไดแ้ก่ การ
พระราชทานอภยัโทษนกัโทษในความผดิมหนัตโทษ ซ่ึงตอ้งรับโทษจ าคุก ทั้งจ  าคุกตลอดชีวิต และ
จ าคุกมีก าหนดเวลานั้น จะทรงมีพระกรุณาลดหย่อนโทษโดยอาศยัหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 
ประการแรกตอ้งเป็นนักโทษซ่ึงจ ามาถึงก่ึงก าหนดโทษ ในระหว่างตอ้งรับพระราชอาญามีความ

                                                   
19  พระราชหตัถเลขาเร่ืองปล่อยแลลดโทษ.  ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่ม 16 (กฎหมาย ร.ศ. 116-117).  

หนา้ 335-337. 
20  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.  (2459).  เอกสารกรมราชเลขาธิการ ค าพิพากษารัชกาลท่ี 5-6 เล่ม 6.  หนา้ 

712-732. 
21  แหล่งเดิม.  หนา้ 347-355. 
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ประพฤติเรียบร้อย หรือมีความดีความชอบพิเศษ อีกประการหน่ึง ตอ้งเป็นนกัโทษป่วย เจ็บ หรือ
พิการ ซ่ึงไม่อาจประพฤติชัว่ไดอี้กเม่ือออกไปนอกเรือนจ าแลว้ 

อน่ึงเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระในการพิจารณาความฎีกานกัโทษ ซ่ึงมีข้ึนมาเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี ไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ให้รวบรวมพระราชนิยมในการพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉยัฎีกาข้ึนไว ้เพื่อเป็นบรรทดัฐานในการพิจารณาเร่ืองราวฎีกาโดยเทียบเคียงตามพระราช
นิยม 

ประการสุดทา้ย การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป ซ่ึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั มีการพระราชทานอภยัโทษถึง 4 คร้ัง ไดแ้ก่ การพระราชทานอภยัโทษใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.ศ. 129 ซ่ึงกระท าในรูปของประกาศเลิกธรรมเนียมการปล่อยนกัโทษ
ในการเปล่ียนแผน่ดินใหม่ ประกาศยกโทษให้ทหารชั้นเก่าท่ีขาดหนีราชการ พระราชทานอภยัโทษ 
พุทธศกัราช 2459 และพระราชทานอภยัโทษพุทธศกัราช 246722 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวนอกจากมีการพระราชทานอภยัโทษ
แล้วยงัได้มีการยกเลิกธรรมเนียมปล่อยนักโทษในการเปล่ียนแปลงแผ่นดินใหม่ด้วย โดยทรง
พระราชด าริเห็นวา่ เป็นธรรมเนียมท่ีท าใหน้กัโทษบางจ าพวกนิยมในการท่ีพระเจา้แผน่ดินสวรรคต 
แต่การประกาศยกเลิกธรรมเนียมปล่อย (การพระราชทานอภยัโทษ) นกัโทษน้ี ก็ไม่ไดมี้ผลไปถึง
คราวท่ีรัชกาลท่ี 7, 8 และ 9 ข้ึนครองราชยส์มบติั ก็มีการพระราชทานอภยัโทษเน่ืองในโอกาส   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกคราวไป 

ประการเลิกธรรมเนียมปล่อยนกัโทษในการเปล่ียนแปลงแผน่ดินใหม่ มีดงัน้ี 
มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า เป็นราชประเพณีโบราณเม่ือเปล่ียน

รัชกาลใหม่ พระเจา้แผน่ดินไดท้รงเลือกปล่อยนกัโทษให้จากเวรจ าไปตามสมควรทรงพระราชด าริ
วา่ ประเพณีเช่นน้ีท่ีเป็นไปในโบราณกาลก็ชอบอยู ่เพราะนกัโทษแต่ก่อนเม่ือตอ้งจ าคุกแลว้ ไม่ว่า
โทษหนกัฤาเบาอยา่งใด ตอ้งจ าคุกโดยไม่มีก าหนดแลว้แต่พระราชอธัยาศยัของพระเจา้แผ่นดินจะ
โปรดเกลา้ฯ ให้พน้โทษเม่ือใด คร้ันมาในรัชกาลของสมเด็จพระชนกาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร์รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ผูต้อ้งจ าคุก
มีก าหนดโทษตามสมควร และไดท้รงจดัระเบียบพระราชก าหนดกฎหมายตอ้งดว้ยแบบแผนของ
ประเทศท่ีรุ่งเรืองแลว้ ธรรมเนียมปล่อยนกัโทษสมยักาลท่ีเปล่ียนแปลงแผ่นดินเช่นน้ี กลบัท าให้
นกัโทษบางจ าพวกนิยมในการท่ีพระเจา้แผน่ดินสวรรคต เป็นธรรมเนียมท่ีล่วงเวลาอนัสมควรเสีย

                                                   
22  คณะกรรมการฉลองวนัพระบรมราชสมภพ ครบ 100 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั.  

(2532).  กรุงเทพมหานคร: เจริญวทิยก์ารพิมพ.์  หนา้ 207. 
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แลว้แต่ในการพระบรมราชาภิเษกคร้ังน้ี ยงัไม่ไดป้ระกาศยกเลิกธรรมเนียมปล่อยนกัโทษไวแ้ต่ก่อน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้กระทรวงต่างๆส ารวจท าบญัชีนกัโทษท่ีสมควรจะปล่อยให้พน้
โทษไปได้ ข้ึนกราบบงัคมทูลพระกรุณาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ปล่อยนักโทษ
เหล่านั้นไปเป็นรายๆ แลว้ ตั้งแต่บดัน้ีไป โปรดเกลา้ฯ ให้บญัญติัไวว้า่ ให้ยกเลิกธรรมเนียมปล่อย
นกัโทษในการเปล่ียนแผน่ดินใหม่เสีย 

ประกาศมา ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก 129 เป็นวนัท่ี 15 ในรัชกาล
ปัจจุบนัน้ี 

เฉพาะการพระราชทานอภยัโทษในรูปของประกาศเลิกธรรมเนียมปล่อยนกัโทษในการ
เปล่ียนแปลงแผ่นดินใหม่นั้นมีปรากฏก็แต่ในรัชกาลน้ีเท่านั้น ซ่ึงในรัชกาลต่อมาก็กลับยึดถือ
โบราณราชประเพณีในการพระราชทานอภยัโทษในการเปล่ียนแผน่ดินใหม่เสมอมา 

รัชกาลที ่7 พระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง 

มีการตราพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว เปล่ียนแปลงพระราชฐานะ
และพระราชอ านาจของพระมหากษตัริยใ์นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นพระมหากษตัริย์
ภายใตรั้ฐธรรมนูญจนเม่ือไดมี้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยามฉบบัถาวรใน
วนัท่ี 10 ธันวาคม พุทธศกัราช 2475 ไดบ้ญัญติัรับรองอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษให้เป็น
พระราชอ านาจของพระมหากษตัริย์ โดยถือเป็นการใช้พระราชอ านาจในทางบริหาร กล่าวคือ 
“พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งอ านาจท่ีจะพระราชทานอภยัโทษ” แต่การพระราชทานอภยัโทษ ไม่มี
ลกัษณะเด็ดขาดและเป็นอิสระเหมือนดั้งเดิม การพระราชทานอภยัโทษในรูปแบบของการมีพระ
บรมราชวนิิจฉยัอรรถคดีก่อนการบงัคบัโทษหมดไป คงมีแต่การขอพระราชทานอภยัโทษเม่ือคดีถึง
ท่ีสุดและอยู่ระหว่างการบังคบัโทษเท่านั้น ซ่ึงบทบญัญติัมาตราในรัฐธรรมนูญ ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริย ์โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงแนวความคิดรูปแบของการพระราชทานอภยัโทษท่ีปรากฏในสมยั
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ทั้งน้ีจะไดพ้ิจารณาความเปล่ียนแปลงในแนวความคิดและรูปแบบของแต่ละ
กรณีไป ดงัน้ี 

ประการแรก การเปล่ียนแปลงการพระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชวินิจฉยั
ในอรรถคดีต่างๆ กล่าวคือ อ านาจในการวินิจฉยัอรรถคดี ตั้งแต่โบราณราชประเพณีถือเป็นอ านาจ
ของพระมหากษตัริยแ์ต่เพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น เปล่ียนแปลงมาเป็นอ านาจของศาล ท าให้อ านาจ
ในการินิจฉัยอรรถคดีตกอยู่แก่ศาลทั้ งหมดโดยบริบูรณ์ และเป็นผลให้อ านาจตุลาการซ่ึงเคย
เช่ือมโยงกบัอ านาจบริหารในยุคของการปฏิรูปกฎหมายและศาลตอ้งแยกตวัเป็นอิสระโดยเด็ดขาด 
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ประเพณีดงัเดิมท่ีศาลตอ้งน าความข้ึนกราบบงัคมทูล ในคดีท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต เพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยจึงส้ินสุดลงโดยผลของรัฐธรรมนูญ ท าให้รูปแบบของการ
พระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชวินิจฉยัในอรรถคดีต่างๆ จึงส้ินสุดลงดว้ย อยา่งไรก็
ตาม รูปแบบของการพระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชวินิจฉยัในอรรถคดีต่างๆ ก็ยงัไม่
ส้ินสุดลงโดยเด็ดขาด23 

ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงการพระราชทานอภยัโทษในรูปของพระบรมราชทาน
อภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ถวายฎีกา ซ่ึงผลของรัฐธรรมนูญท าให้การพระราชทานอภยัโทษ
แก่ผูต้อ้งโทษทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาตอ้งส้ินสุดลงดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพระราชทานอภยัโทษ
แก่ผูต้อ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาก่อนมีการบงัคบัโทษ 

ประการสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงแนวความคิดและรูปแบบของการพระราชทานอภยั
โทษเป็นการทัว่ไป พระบรมราโชวาทซ่ึงเคยบญัญติัไวท้า้ยพระราชก าหนดอภยัโทษแต่คร้ังรัชกาล
ท่ี 6 เร่ือยมาจนถึงรัชกาลท่ี 7 นั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลการปกครองแลว้ พระราชก าหนดพรราชทาน
อภยัโทษก็ไม่ปรากฏพระบรมราโชวาทอีก 

นอกจากนั้น ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวน้ีเอง ไดมี้การก่อก าเนิด
รูปแบบของการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปข้ึนใหม่อีก 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การนิรโทษกรรม 
และการลา้งมลทิน ซ่ึงวางอยูบ่นแนวความคิดพื้นฐานของการอภยัโทษท่ีมีมาตั้งแต่เดิม24 

เม่ือไดมี้การประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา พุทธศกัราช 2477 การ
พระราชทานอภยัโทษให้แก่ผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายฎีกาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 7 ว่าดว้ยการอภยัโทษเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา และ ลดโทษ
ส าหรับการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปยงัคงยึดถือตามโบราณราชประเพณี โดยกระท า
ผา่นกระบวนการนิติบญัญติัโดยค าแนะน ายนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร 

รัชกาลที ่8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานนัทมหิดล ได้ทรงข้ึนครองราชยส์มบติั ซ่ึง

พระองคท์รงมีอาย ุ9 ขวบ จึงไม่อาจบริหารพระราชภาระของแผน่ดินดว้ยพระองคเ์อง ประกอบกบั
สุขภาพไม่ค่อยแขง็แรงจึงประทบัอยูท่ี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงรักษาและศึกษาต่อ จึงมีการ
ตั้งคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคข้ึ์น เพื่อปฏิบติัพระราชกรณียกิจใหญ่นอ้ยทั้งปวงในหนา้ท่ีของ

                                                   
23  ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา ศูนยบ์ริการทางวชิาการและกฎหมาย.  (2523).  รวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2475-2521.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา.  หนา้ 2. 
24  สุพจน์ ธรรมา.  (2525).  เล่มเดิม.  หนา้ 87. 
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พระมหากษัตริย์ ซ่ึงหมายความว่า คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู ้ใช้อ  านาจของ
พระมหากษตัริยต์ามรัฐธรรมนูญแทน รวมทั้งการใช้อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ แมจ้ะมี
คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นผูใ้ชอ้  านาจในการพระราชทานอภยัโทษก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏ
ความขดัแยง้ระหว่างคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ และรัฐบาลเก่ียวกบัการใช้พระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภยัโทษแต่ประการใด 

ซ่ึงต่อมาเม่ือพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินกลบัมาจากต่างประเทศมาประทบัในประเทศ
ไทยเป็นการถาวร ในพุทธศกัราช 2495 จึงไดท้รงใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
ตามรัฐธรรมนูญดว้ยพระองคเ์องโดยบริบูรณ์ การพระราชทานอภยัโทษทั้งรายบุคคลและเป็นการ
ทัว่ไป จึงปรากฏมาจนถึงทุกวนัน้ี 

รัชกาลที ่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในช่วงตน้รัชกาลพุทธศกัราช 2489 การใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ

ยงัตอ้งกระท าผา่นทางคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคใ์นพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริย ์จน
กระทั้งในปีพุทธศกัราช 2495 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด าเนินกลบัมาประทบัใน
ประเทศไทยเป็นการถาวร พระองค์จึงไดท้รงใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษดว้ย
พระองค์เอง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเม่ือไดค้รองสิริราชราชสมบติัในปี 2489 เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนัก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระเมตตาแก่ผูก้ระท าความผิดอาญาในการ
พระราชทานอภยัโทษ25 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบัในรัชกาลปัจจุบนั ได้บญัญติัรับรองพระ
ราชอ านาจในการพระราชทาอภยัโทษตามคติโบราณไวท้ั้งโดยตรงและโดยออ้ม ไม่วา่รัฐธรรมนูญ
นั้ นจะได้ถูกยกเลิก หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นประการใด ก็ย ังคงบัญญัติเป็นอ านาจของ
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 191 บญัญติัว่า 
“พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” ส าหรับบทบญัญติัของ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษนั้น ยงัคงเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 7 ว่าดว้ยอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา และลด
โทษ ซ่ึงประกาศใช้ในรัชกาลก่อนนั้นเอง อย่างไรก็ตามก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงกระบวนการและ
ขั้นตอนบางประการในส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวับทกฎหมาย และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใกล้ชิดกบัการใช ้
พระราชอ านาจ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินกระบวนการพระราชทานอภยัโทษเป็นไปอย่างรอบคอบ

                                                   
25  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ.  (2549).  รวมบทความวิชาการเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพล อดลุยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.  หนา้ 214-215. 
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รัดกุม และเท่ียงธรรมท่ีสุด ทั้งในส่วนของการพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็น
รายบุคคล และการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 

จากแนวความคิดและความเป็นมาเก่ียวกบัพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
ของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้มีวิวฒันาการท่ี
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย นอกจากแนวความคิดท่ี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นท่ีมาของความยุติธรรม (The King is the fountain of Justice) ซ่ึงเป็น
แนวความคิดของการใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ อนัเป็นท่ีประจกัษโ์ดยทัว่ไป
แล้ว ยงัมีแนวความคิดแบบ “พ่อกบัลูก” อนัเป็นรูปแบบการปกครองในยุคสุโขทยัตอนต้น ซ่ึง
พระมหากษตัริย์ทรงมีพระกรุณาต่อพสกนิกรของพระองค์ประดุจบิดาท่ีมีความเมตตาต่อบุตร
แนวความคิดดงักล่าวไดรั้บการแทนท่ีดว้ยแนวความคิด “ธรรมราชา” ในยุคสุโขทยัตอนปลาย ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงด ารงพระองค์มัน่ในทศพิธราชธรรม และปรับเปล่ียนเข้ากับแนวความคิด 
“เทวราช” และ “เจ้าชีวิต” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงพระมหากษตัริย์เป็นผูท้รงพระราชอ านาจ
เด็ดขาดเหนือชีวติในแวน่แควน้ไดอ้ยา่งสนิทสนมกลมกลืน อยา่งไรก็ตามแนวความคิดแบบ “ธรรม
ราชา” และ “พ่อกบัลูก” ก็ได้กลบัมามีบทบาทต่อการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยั
โทษของพระมหากษตัริยอี์กคร้ังหน่ึงในสมยักรุงธนบุรี และทวีความส าคญัยิ่งข้ึนเป็นล าดบัในสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และรัตนโกสินทร์ตอนปลายเลยมาจนถึงปัจจุบนั 

อาจกล่าวได้ว่าพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทย
สามารถปรับ “รูปแบบ” เขา้กบัสภาวการณ์ของแต่ละยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป แต่ก็ยงัคง 
“เ น้ือหา” กล่าวคือ การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษเป็นอ านาจของ
พระมหากษตัริยซ่ึ์งมีลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากประมุขของนานาประเทศ บทบาทของการ
พระราชทานอภยัโทษซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งสูงในปัจจุบนั เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัราษฎรซ่ึงยึดเหน่ียวพระองคเ์ปรียบเสมือนท่ีพึ่งสุดทา้ยในการแสวงหา
ความยุติธรรม ในฐานะท่ีทรงเป็นประมุขของรัฐ และเป็นท่ีแจง้ประจกัษว์า่พระองคไ์ดท้รงใชพ้ระ
ราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อความเท่ียงธรรม ท าให้เห็น
พระเมตตาของพระองค์เสมอมาอนัส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรผูต้อ้งโทษทางอาญา
แผน่ดิน และครอบครัวของผูต้อ้งโทษทางอาญาแผน่ดินเหล่านั้นดว้ย 

2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษในฐานะท่ีทรงเป็น
ท่ีมาแห่งเกียรติยศ และความยติุธรรม 

ค าวา่ “พระราชอ านาจ” นั้นอาจพิเคราะห์ไดเ้ป็น 2 นยั กล่าวคือ นยัแรกเป็นความหมาย
ทางกฎหมายตรงกบัรากศพัท์รัฐธรรมนูญองักฤษว่า Royal prerogative นยัท่ีสอง เป็นความหมาย
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ทางธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมา26 พระราชอ านาจทางกฎหมายนั้นขยายโดยค าว่า “ในทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ” จึงไดแ้ก่ พระราชอ านาจท่ีปรากฏในตวับทรัฐธรรมนูญนั้นเอง 

พระราชอ านาจในฐานท่ีทรงเป็นท่ีมาแห่งเกียรติยศ และความยุติธรรม (The king is the 
Fountain) เป็นอ านาจเบ็ดเตล็ดทั้ งปวงท่ีเกิดจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย เช่นพระราชอ านาจ
สถาปนาฐานันดรศักด์ิ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ถอดถอนฐานันดรศักด์ิ เรียกคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทรงแต่งตั้งและถอดถอนขา้ราชการ และท่ีส าคญัท่ีสุด ก็คือ พระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภยัโทษ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบงัคบัโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
การพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยท์รงมีมาตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาจนถึง
สมยัการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงพระราชอ านาจน้ีมีเหตุผลทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน
และยืนยาวท่ีสุดเร่ืองหน่ึง พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษดงักล่าวมีมาก่อนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กล่าวคือ แต่เดิมพระมหากษตัริยไ์ทยไดท้รงใชพ้ระราชอ านาจ
ดงักล่าวมาโดยตลอดตามโบราณราชประเพณี โดยอาศยัจารีตประเพณีท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั
สุโขทัยมาจนถึงยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษัตริย์ไทยสามารถปรับ “รูปแบบ” เข้ากับสภาวการณ์ของแต่ละยุคสมัยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป แต่ก็ยงัคง “เน้ือหา” คือ การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็น
อ านาจของพระมหากษตัริย ์

บทบาทของการพระราชทานอภัยโทษซ่ึงทวีความส าคัญเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวก็ทรงใช้พระราชอ านาจน้ีแสดงให้เห็นว่าพระราชหฤทยัห่วงใยต่อ
ทุกขข์องพสกนิกรซ่ึงทุกขเ์ขญ็ทรมานดว้ยผลแห่งทณัฑกรรมท่ีพสกนิกรเห็นวา่พระองคเ์ป็นเสมือน
ท่ีพึ่งสุดทา้ยในการแสวงหาความยติุธรรมในฐานะพระประมุขของรัฐ เป็นท่ีประจกัษว์า่ทรงใชพ้ระ
ราชอ านาจน้ีตามหลกักฎหมายดว้ยความเท่ียงธรรม และมีพระเมตตาอยา่งเสมอตน้เสมอปลายตลอด
มา อนัส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรผูต้อ้งโทษอาญาแผน่ดินทั้งครอบครัวของเขาเหล่านั้น
ก็ไดรั้บประโยชน์สุขข้ึนอีกชั้นหน่ึงดว้ย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระราชด ารัสประทาน
ให้แก่ขา้ราชการตุลาการ ซ่ึงทรงมีใจความว่า “ขา้พเจา้รู้สึกเป็นหน้าท่ีส่วนหน่ึงท่ีจะได้ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้การประสาทความยุติธรรมเจริญรุ่งเรืองสมควรแก่กาลสมยั”27 ความตอนหน่ึงจากพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานแก่ขา้ราชการตุลาการในวโรกาสท่ีทรง
                                                   

26  ธงทอง จนัทรางศุ.  (2529).  พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 3-4. 

27  วษิณุ เครืองาม.  (2530, สิงหาคม-พฤศจิกายน).  “แนวพระราชด าริทางกฎหมายในพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั.”  วารสารกฎหมาย, 11.  หนา้ 56. 
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รับเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิแห่งเนติบณัฑิตยสภา ในคราวเสด็จพระราชด าเนินเหยียบกระทรวงและ
ศาลยุติธรรมเป็นคร้ังแรกในรัชกาล เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2495 นั้นสะทอ้นให้เห็นถึงพระบรมราช
ปณิธานในอนัท่ีจะมีส่วนรวมในการอ านวยความยุติธรรมได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาท่ีทรง
ปกครองแผน่ดินยาวนานกวา่พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์ เป็นท่ีประจกัษ์
ชัดว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบติัพระราชกรณีกิจใน “การประสาทความยุติธรรม” ซ่ึงทรงรู้สึกเป็น
หน้าท่ีส่วนหน่ึงให้เจริญรุ่งเรืองสมควรแก่กาลสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การประสาทความ
ยติุธรรมตามคติโบราณในอนัท่ีจะพระราชทานอภยัโทษแก่คนโทษไดล้ดหยอ่นผอ่นพนัทณัฑกรรม
ด้วยอ านาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะพิจารณา
พระราชทานอภยัโทษใหแ้ก่นกัโทษท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดเป็นประการใดแลว้ พระองคท์รงใช้
พระอจัฉริยะภาพประกอบกบัพระราชวิจารณญาณอนัรอบคอบลึกซ้ึงวินิจฉยัฎีกา และใช้พระราช
วจิารณญาณจากความเห็นท่ีทูลเกลา้ฯ และฎีกาถวายมาถึงพระองค ์ซ่ึงฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ
น้ี ตอ้งเขา้ใจวา่ไม่ใชก้ารคดัคา้นค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดของศาล แต่เป็นเพียงการขอพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณโดยแทเ้ท่านั้น ซ่ึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเก่ียวกบัชีวิตและอิสรภาพของราษฎร 
ส่วนปัญหาขอ้เท็จจริงและปัญหาขอ้กฎหมายทุกประเด็น ตอ้งถือวา่ถึงท่ีสุดโดยผลของค าพิพากษา 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชจะไม่ทรงใชพ้ระราชอ านาจในขอ้น้ี กา้วล่วงเขา้ไป
ในความผดิชอบธรรมของค าพิพากษาของศาลเป็นอนัขาด28 ไม่วา่จะเป็นการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 
หรือการอภยัโทษเฉพาะราย 

ซ่ึงการขอพระราชทานอภยัโทษ พสกนิกรมีโอกาสทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาไดท้ั้งโดยตรง ก็
เหมือนทรงประกาศพระราชประสงคใ์หช้ดัเจนวา่ พระองคท์รงด ารงอยูใ่นต าแหน่งแห่งกุลบิดรของ
ชาวไทยท่ีจะทรงช่วยพสกนิกรท่ีเดือดร้อน ซ่ึงพระองคท์รงพระราชทานความยุติธรรมแก่พสกนิกร
ของพระองคโ์ดยถว้นหน้า กล่าวคือ เม่ือมีความระหวา่งกนั ก็ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเสมอภาคไม่
เขา้ขา้งฝ่ายใด และไม่ถือวา่ใครมีสิทธิเหนือกวา่ใครในความยุติธรรม ท าให้เห็นวา่พระองคท์รงเป็น
กษตัริยท่ี์มีความยุติธรรมและเป็นผูพ้ิพากษาสูงสุดท่ีมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในการพระราชทาน
อภยัโทษอภยัโทษ ซ่ึงเป็นการใชพ้ระราชอ านาจท่ีอยูบ่นพื้นฐานความกรุณาปราณี ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่พระองคท์รงเป็นท่ีมาแห่งเกียรติยศ และความยติุธรรมท่ีมีต่อพสกนิกร 

ดงันั้น สรุปไดว้า่พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทย
มีมายาวนานตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัจนมาถึงปัจจุบนัยาวนานมากกว่าพระราชอ านาจอ่ืนใด ซ่ึงการ
พระราชทานอภยัโทษแสดงให้เห็นความเมตตากรุณาปราณีท่ีพระมหากษตัริยทุ์กพระองคป์ระทาน

                                                   
28  ธงทอง จนัทรางศุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 152-154. 
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ให้แก่พสกนิกรท่ีต้องค าพิพากษาทางอาญา แสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณปราณีของ
พระมหากษตัริยใ์นฐานประมุขท่ีทรงห่วงใยต่อพสกนิกร เพราะพระองคเ์ป็นเสมือนท่ีพึ่งสุดทา้ยใน
การแสวงหาความยุติธรรมในฐานะพระประมุขของรัฐ เป็นท่ีประจกัษ์ว่าทรงใช้พระราชอ านาจน้ี
ตามหลกักฎหมายดว้ยความเท่ียงธรรม และมีพระเมตตาอยา่งเสมอตน้เสมอปลายตลอดมา จึงถือวา่
พระมหากษตัริยทุ์กพระองคข์องไทยทรงเป็นท่ีมาแห่งเกียรติยศ และความยติุธรรม 

2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษ และแนวคิด ทฤษฎีการอภยัโทษ 
แนวคิดในเร่ืองการลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้น ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัก็ได้มี

วิวฒันาการข้ึนมาเร่ือย ตามกาลเวลาและยุคสมัยของสังคม จนเกิดทฤษฎีการลงโทษโดยมี
วตัถุประสงคข์องการลงโทษผูก้ระท าความผิดทางอาญา มีต าราเขียนไวแ้ตกต่างกนั Grupp ไดก้ล่าว
ไวว้า่การลงโทษมีวตัถุประสงคอ์ยู่ 4 ประการ คือ (1) ลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ให้แก่สังคม หรือ
เพื่อสนองผลกรรมของผู ้กระท าความผิด (Retribution) (2) ลงโทษเพื่อป้องกันอาชญากรรม 
(Deterrence) (3) ลงโทษเพื่ อแก้ไขฟ้ืนฟูผู ้กระท าความผิด (Rehabilitation) (4) ลงโทษเพื่อ
จุดมุ่งหมายรวม (Integration)  หมายถึงการลงโทษใครก็ เพื่อแก่แค้นให้แก่สังคม ป้องกัน
อาชญากรรม และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิไปพร้อมๆกนั29 

นกัคิดทางอาชญาวิทยาท่ีมีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึงคือ Hagan ได้สรุปไวว้่าวตัถุประสงค์
ของการลงโทษ มีอยู่  7  ประการ คือ (1) เพื่อหยุดย ั้ งพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (Restraint or 
Incapacitation) (2) เพื่อป้องกนัมิให้บุคคลท่ีเคยกระท าความผิดตอ้งกระท าความผิดอีก (Individual 
or Specific Deterrence) (3) เพื่อป้องกันมิให้คนทัว่ไปกระท าความผิดเหมือนกับผูท่ี้เคยกระท า
ความผิด (General Deterrence) (4) เพื่อแกไ้ขตวัผูก้ระท าความผิดให้กลบัเป็นพลเมืองดี (Reform or 
Rehabilitation) (5) เพื่อตอกย  ้าบรรทดัฐานทางศีลธรรม ถือว่านักโทษคือสัญลกัษณ์ของผูล้ะเมิด
กฎ เกณฑ์แ ห่ง ศีลธรรม  (Moral Affirmation or Symbolism)  (6 )  เพื่ อแก้แค้นให้แ ก่สั งคม 
(Retribution) (7) เพื่อเป็นการชดเชยในความผดิ (Restitution or Compensation) ตามปกติในปัจจุบนั
น้ีมกัจะชดเชยกนัเป็นเงิน30 

ขอ้สรุปของ Hagan ดงัไดก้ล่าวมาน้ีมีความละเอียดลออกวา่แนวความของ Grupp ดงัได้
กล่าวไวก่้อนนั้น ท่ีส าคญัก็คือ Hagan ไดเ้นน้ปัจจยัทางศีลธรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจเขา้มาดว้ย 
ทั้งน้ีถือไดว้่าผูก้ระท าความผิดมิไดท้  าลายเฉพาะสังคมเท่านั้นแต่ไดท้  าลายศีลธรรมและเศรษฐกิจ
                                                   

29  Grupp E Stanley.  (1971).  Theories of Punishment.  Bloomington: Indiana University Press.  pp. 5-
10. 

30  Hagan John.  (1985).  Modern Criminology.  New York: Mcgraw-hill Book Company.  pp. 288-
289. 
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ดว้ย นบัเป็นความคิดท่ีละเอียดลออและน่าสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะศีลห้าในพระพุทธศาสนานั้น
เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบักฎหมายอาญาเป็นอย่างยิ่ง คนประกอบอาชญากรรมก็คือคนละเมิดศีลห้า
นั้นเอง วตัถุประสงค์ของการลงโทษทั้ง 7 ประการ ดงัได้กล่าวมาแล้วนั้นดูเหมือนว่าจะมีความ
ขดัแยง้อยู่บา้ง เช่น การแก้แคน้มิน่าจะไปกนัไดก้บัการแก้ไข แต่นักอาชญาวิทยาเขาถือว่าความ
ขดัแยง้อนัน้ีสามารถออมชอมกนัได ้

ซ่ึงโทษและแนวคิดการลงโทษของกฎหมายอาญานั้น จะตอ้งมีสภาพบงัคบั หรือเรียก
ไดว้่ามีบทก าหนดโทษนั้นเอง31 ในเบ้ืองตน้คงตอ้งยอมรับกนัเสียก่อนว่า ปัญหาท่ีเหมือนกนัอยูใ่น
ทุกๆประเทศนั้นก็คือ “ปัญหาอาชญากรรม” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีอาจกล่าวได้ว่า มีมาคู่กบัสังคมของ
มนุษยอ์ยู่ตลอดเวลา โดยมีผูท่ี้หวงัดีต่อสังคมมุ่งหวงัท่ีจะขจดัปัญหาดงักล่าวน้ีให้หมดไปเท่าท่ีตน
สามารถจะกระท าไดว้ิธีการของท่านเหล่าน้ีไดป้รากฏข้ึนในยุคสมยัต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ส่วน
ต่อไปน้ีจะเน้นหนกัลงไปท่ีวิธีการเปรียบเทียบแนวความคิดในยุคหลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์
ความรู้ความกา้วหนา้ในเร่ืองของศาสตร์วา่ดว้ยการลงโทษ 

สรุป แนวความคิดและทฤษฎีการลงโทษของนักอาชญาวิทยา 32 การลงโทษตาม
กฎหมายอาญานั้น มีแนวความคิดในการลงโทษตามกฎหมายอาญา แบ่งเป็นทฤษฎีได้ 5 ทฤษฎี 
กล่าวคือ 

1)  แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ (Retribution) 
2)  แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อยบัย ั้งการกระท าความผดิ (Deterrence) 
3)  แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิ (Rehabilitation) 
4) แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตดัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคม (Removal from 

society) 
5)  แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษท่ีมีจุดมุ่งหมายรวม (Integration) 
2.1.3.1 แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษ 
การศึกษาแนวคิดการตามหลกัอาชญาวิทยาท าให้สามารถเขา้ใจไดถึ้งวตัถุประสงคก์าร

ลงโทษทั้งในอดีตและปัจจุบนัว่าในแต่ละยุคสมยัสังคมจะน าตวัผูก้ระท าความผิดไปลงโทษเพื่อ
อะไร ซ่ึงส่งผลมาถึงองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อตัวผูก้ระท า
ความผดิ 

                                                   
31  อภิรัตน์ เพช็รศิริ.  (2548).  ทฤษฎีอาญา.  กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน.  หนา้ 77-78. 
32  อณัณพ ชูบ ารุง.  (2523).  อาชญาวิทยาและอาชญากรรม.  กรุงเทพมหานคร: ภาควชิารัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  หนา้ 137-143. 
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1.  แนวคิด ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่เป็นการแก้แค้น (Retribution) 
แนวความคิดทางอาชญาวทิยาดั้งเดิม ถือวา่การแกแ้คน้เป็นวตัถุประสงคข์ั้นสุดทา้ยของ

การลงโทษ กล่าวคือ เม่ือบุคคลใดกระท าความผิดท าร้าย หรือกระท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนก็ตอ้งไดรั้บ
ผลตอบแทนในการกระท านั้นโดยให้สาสมแก่ผลแห่งการกระท านั้น หลกัการตอบแทนแกแ้คน้น้ี
ยึดถือมาตั้งแต่สมยัโบราณมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ไดป้รากฏอยู่ในลทัธิยูคา (Judai Doctrine) 
โดยมีค ากล่าวไวว้า่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (an eye for an eye, and a tooth for a tooth)33 กล่าวคือ ถา้
ฝ่ายหน่ึงถูกท าร้ายจนเสียดวงตา ฝ่ายท่ีถูกท าร้ายก็มีสิทธิท่ีท าร้ายผูท่ี้กระท าตนให้เสียตาเช่นกนัได ้
ซ่ึงถือวา่เป็นการยติุธรรม จึงเป็นท่ีมาของค ากล่าววา่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ดงักล่าว 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนในสมยัก่อน ตวัเจา้ทุกข์เอง หรือ
ญาติพี่นอ้งของเจา้ทุกขม์กัจะถือสิทธิท่ีจะตอบแทนแกแ้คน้ฝ่ายตรงขา้มให้สาสมท่ีไดก้ระท าลงไป 
ต่อมาเม่ือมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มจึงไดม้อบอ านาจในการลงโทษแก่ผูน้ า หรือผูน้ ากลุ่มและเม่ือ
มนุษยมี์ความเจริญเกิดระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายข้ึนก็ได้มีบทลงโทษต่างๆ ซ่ึงเป็นการให้
สังคมไดแ้กแ้คน้ผูก้ระท าความผิดโดยผา่นทางกฎหมายบา้นเมืองนั้นเอง แต่ในปัจจุบนัการลงโทษ
โดยถือหลักการแก้แค้นตอบแทนได้วิวฒันาการไปตามแนวคิดทางอาชญาวิทยาสมยัใหม่ คือ 
หลีกเล่ียงเลิกใชว้ธีิการท่ีทารุณทรมานร่างกายมาใชโ้ทษจ าคุกแทน มากนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะความ
หนกัเบาแห่งการกระท าความผดิ34 

ดงันั้นตามแนวคิดการลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้พอสรุปได ้คือการลงโทษเป็นไปเพื่อ
เป็นการแกแ้คน้ส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีไดก้ระท าผิดลงโดยจะไดรั้บผลแห่งการกระท านั้นให้สา
สมกบัการกระท าความผดิท่ีตนไดก้ระท า 

2.  แนวคิด ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ยบัยั้งการกระท าความผดิ (Deterrence) 
วตัถุประสงคข์องแนวคิดน้ี คือ เป็นการลงโทษผูก้ระท าความผิดให้เกิดความเข็ดหลาบ

และจะไม่หวนไม่กระท าความผิดเช่นนั้นอีก พร้อมทั้ งป้องกันมิให้ผูอ่ื้นเอาเยี่ยงอย่างในการ
ประกอบอาชญากรรม ซ่ึงไดมี้การแบ่งแยกการยบัย ั้งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  การยบัย ั้งโดยทัว่ไป (general Deterrence) เป็นการลงโทษผูก้ระท าความผิดให้ผูอ่ื้น
เกิดการเกรงกลวั ไม่กลา้เอาเยี่ยงอย่าง ซ่ึงเป็นการยบัย ั้งมิให้บุคคลทัว่ไปกระท าความผิดโดยการ

                                                   
33  แหล่งเดิม. 
34  ประเทือง ธนิยพล.  (2538).  อาชญาวิทยาและอาชญากรรม.  กรุงเทพมหานคร: แสงจนัทร์การพิมพ.์  

หนา้ 171. 

DPU



27 

ข่มขู่ให้ประชาชนทัว่ไปเกิดความเกรงกลวัในโทษทณัฑ์ท่ีจะไดรั้บและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด
ข้ึนอีก 

(2)  การยบัย ั้งโดยเฉพาะตวั (special Deterrence) เป็นการลงโทษเพื่อให้เป็นบทเรียนแก่
ผูก้ระท าความผิดให้รู้ส านึกผิดและเข็ดหลาบ ไม่คิดจะกลบัไปกระท าความผิดเช่นนั้นอีก เช่น การ
เฆ่ียนตี การจ าคุก การใช้แรงงานหนัก เป็นตน้ การใช้วิธีลงโทษต่างๆเหล่าน้ีสอดคล้องกบัหลกั
ธรรมชาติท่ีวา่ มนุษยป์รารถนาท่ีจะไดรั้บความสงบสุขและหลีกเล่ียงความทุกขท์รมาน 

ดงันั้นตามแนวคิดการลงโทษเพื่อการยบัย ั้งการกระท าความผิดเป็นการลงโทษผูก้ระท า
ความผิดอยา่งเข็ดหลาบ เพื่อผูก้ระท าความผิดจะไม่กลบัไปกระท าความผิดอีกและเป็นการป้องกนั
ไม่ใหผู้อ่ื้นเอาเยีย่งอยา่ง 

3.  แนวคิด ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผดิ (Rehabilitation) 
แนวความคิดในการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดเกิดข้ึนเน่ืองจากนักอาชญาวิทยา

และทณัฑวทิยาพบวา่การลงโทษแก่อาชญากรในลกัษณะท่ีรุนแรงไม่บงัเกิดผลต่อผูก้ระท าผิด หรือ
ต่อสังคมในด้านการป้องกันอาชญากรรมแต่ประการใด การแก้แค้นผูก้ระท าความผิดโดยการ
ลงโทษใหห้ลาบจ าไม่สามารถท าใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัเป็นคนดีได ้ในทางตรงกนัขา้มกลบัท า
ใหผู้ก้ระท าความผดิเหล่านั้นมีจิตใจท่ีชัว่ร้ายมากกวา่เดิม เม่ือพน้โทษออกแทนท่ีจะไดส้ านึกผิดกลบั
ท าความผิดหนักข้ึนกว่าเดิม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการใช้โทษจ าคุกเพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท า
ความผิด ซ่ึงต่อมาบุคคลเหล่านั้นไดรั้บการปลดปล่อยให้กลบัเขา้มาสู่สังคม การท่ีจะท าให้บุคคล
ดงักล่าวกลบัตนเป็นคนดีรับใช้สังคมและไม่ก่ออาชญากรรมข้ึนอีกนั้น จ าเป็นตอ้งหาวิธีการต่างๆ
เพื่ออบรมแกไ้ขใหเ้ขาเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป 

จากแนวความคิดดงักล่าว ต่อมาจึงไดว้วิฒันาการเร่ือยมาเป็นแนวความคิดท่ีจะพิจารณา
ลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาลกัษณะแห่งคดีประกอบ และวิธีการลงโทษ
และปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดก็พฒันาให้มีการแยกประเภทผูต้้องขงั จ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั
ตลอดจนมุ่งเนน้ในการอบรมแกไ้ขผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดี และใชชี้วิตในสังคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุขเม่ือพน้โทษแลว้35 

ความคิดในทางแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดได้พฒันาเร่ือยมา จนกระทั่งได้มีการ
น ามาใช้ปฏิบติัแก่ผูก้ระท าความผิดทั้งในแง่การใช้เรือนจ าและใช้ชุมชน ในการแก้ไขฟ้ืนฟูใน
เรือนจ าก็อาศยัการใชเ้ทคนิคต่างๆ ใหผู้ก้ระท าผดิกลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดี เช่น การให้การศึกษา การ

                                                   
35  ประเทือง ธนิยพล.  เล่มเดิม.  หนา้ 170. 
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ฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การบ าบดัทางจิตวิทยา การบ าบดัทางแพทย ์การพกั
การลงโทษ เป็นตน้36 

การลงโทษนั้นเพื่อแกไ้ขผูก้ระท าความผิด ท าให้ผูก้ระท าความผิดถูกลงโทษส านึกได้
บา้งวา่ไม่ควรกระท าความผิด และตลอดเวลาท่ีถูกคุมขงัก็จะไดรั้บการอบรม แกไ้ข ฝึกวิชาชีพ ก็จะ
ท าใหเ้ขาส านึกและกลบัตวัเป็นคนดีเม่ือพน้โทษ37 การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดเป็น
ววิฒันาการทางความคิดท่ีคล่ีคลายมาจากการลงโทษซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการยบัย ั้งการกระท า
ความผดิ เน่ืองจากวธีิการลงโทษตามแนวความคิดของการลงโทษเพื่อเป็นการยบัย ั้งไม่อาจบรรลุผล
ในการป้องกนัสังคมให้ปลอดจากอาชญากรรมได ้เม่ือผูก้ระท าความผิดถูกปลดปล่อยตวัออกมา
จากทัณฑสถานแล้วไม่อาจกลับตัวเป็นคนดีเข้าสู่สังคมแต่กลับประพฤติผิดมากยิ่งข้ึน จาก
ปรากฏการณ์เช่นน้ีจึงไดเ้กิดแรงกระตุน้หาวิธีการท่ีจะช่วยเหลือผูก้ระท าความผิดโดยลดความเช่ือ
ในเร่ืองการลงโทษจ าคุก ตระหนกัถึงผลเสียของการจ าคุก จึงเกิดแนวคิดศึกษาผูก้ระท าความผิดเป็น
รายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขผูก้ระท าความผดิใหป้รับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการท่ี
ผอ่นปรนปราณีตามสภาพและความร้ายแรงของความผิดอนัเป็นการผอ่นคลายความเขม้งวดในการ
ใชก้ฎหมาย 

ดงันั้นตามแนวคิดการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เป็นแนวคิดท่ีเห็นวา่การ
ลงโทษท่ีรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือผูก้ระท าความผิดให้กลับตวัเป็นคนดีได้ หากการลงโทษ
สามารถแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด โดยการฝึกอบรม ให้การศึกษา เป็นตน้ ก็สามารถช่วยฟ้ืนฟู
ไม่ให้ผูก้ระท าความผิดกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าอีกก็จะท าให้เขาส านึกและกลบัตวัเป็นคนดีเม่ือ
พน้โทษ 

4.  แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดผู้กระท าความผิดออกจากสังคม (Removal from 
society) 

ผูก้ระท าความผดิในทฤษฎีน้ีถือไดว้า่เป็นบุคคลท่ีอนัตรายต่อสังคม ดงันั้นสังคมจะตอ้ง
ตดัผูก้ระท าความผิดไม่ให้อยู่ในสังคมเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าความผิดเช่นนั้นอีก และให้
สังคมปลอดจากอาชญากรรม ในสมยัก่อนมกัใช้การแกแ้คน้และเนรเทศบุคคลนั้นออกจากชุมชน 
แต่ในปัจจุบนัการลงโทษโดยตดัผูก้ระท าความผดิออกจากสังคมใช ้2 วธีิการ 

1)  การจ าคุกตลอดชีวิต เป็นการกนัผูก้ระท าความผิดมิให้ออกมาสร้างความเสียหาย
ใหก้บัสังคมอีกต่อไป 

                                                   
36  แหล่งเดิม. หนา้ 141. 
37  แหล่งเดิม. หนา้ 172. 
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2)  การประหารชีวติ เป็นโทษท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการท าให้ผูก้ระท า
ความผดิตายไปดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การยงิ การฉีดยา เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัการลงโทษโดยวิธีการ
ประหารชีวตินั้น หลายประเทศไดมี้การยกเลิกไปแลว้ เน่ืองจากมีความรุนแรงและไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบนัท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้มีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เช่น บางมลรัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

ดงันั้นตามแนวคิดการลงโทษเพื่อตดัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมเพื่อป้องกนัไม่ให้
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นอนัตรายไม่ใหอ้ยูใ่นสังคมและใหส้ังคมปลอดจากอาชญากรรมโดยใชว้ิธีการ
ลงโทษจ าคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ 

5.  แนวคิด ทฤษฎกีารลงโทษทีม่ีจุดมุ่งหมายรวม (Integration) 
เป็นแนวคิดการลงโทษท่ีน าทฤษฎีอ่ืนๆ มารวมกนัเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัการ

ลงโทษต่อผูก้ระท าความผิดในปัจจุบนั ทฤษฎีท่ีมีจุดหมายรวม ถือว่า แนวคิดการลงโทษแนวคิด
หน่ึงแนวคิดใดควรจะมีความมุ่งหมายหลายอย่าง การตอบแทนแกแ้คน้ให้แก่สังคม การป้องกนั
อาชญากรรม การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด ลว้นเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการปฏิบติัต่อผูก้ระท า
ผิด การกล่าวเช่นน้ีน่าจะตรงกบัความจริง และเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลมากท่ีสุดในการลงโทษผูก้ระท า
ความผดิในสังคมปัจจุบนั38 

การลงโทษจะตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะส่งผลให้ผูก้ระท าความผิดสามารถปรับตวัเขา้
สู่สังคมได ้น่ีก็เขา้ลกัษณะการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด ขณะเดียวกนัสังคม หรือประชาชนก็จะ
พากนัสอบถามว่าเราได้ลงโทษ หรือปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดอย่างเหมาะสมพอควรแก่โทษ
หรือไม่ ถา้หากวา่จะไม่ลงโทษอยา่งหนกัทีเดียว ลกัษณะของการถามเช่นน้ีก็เขา้ลกัษณะท่ีวา่เราได้
แก้แคน้ให้แก่สังคมแล้วหรือยงั อน่ึง เรายงัหวงัต่อไปว่าผูก้ระท าความผิดจะได้รับการปฏิบติัจะ
กระทัง่วา่เขาจะไม่กลายเป็นคนท่ีร้ายกาจต่อไปอีก น่ีก็เขา้ลกัษณะการป้องกนัอาชญากรรม อยา่งไร
ก็ตามในการลงโทษผูก้ระท าผิดสามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงผูก้ระท าความผิดแต่ละคนจะ
ไดรั้บการปฏิบติัเพื่อการลงโทษไม่เหมือนการ 

ดงันั้นตามแนวคิดการลงโทษท่ีมีจุดมุ่งหมายรวมเป็นทฤษฎีท่ีอาศยัแนวคิดตั้งแต่หน่ึง
แนวคิดข้ึนไป แนวคิดน้ีก็เป็นการน าแนวคิดตั้ งแต่สองแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมกับผูก้ระท า
ความผิดมาลงโทษ ก็เพื่อการลงโทษผูก้ระท าความผิดจะต้องกระท าในลักษณะท่ีจะส่งผลให้
ผูก้ระท าความผิดสามารถปรับตวัเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม วตัถุประสงคแ์ห่งการลงโทษก็เพื่อ
ทดแทนให้สามกบัความผิด เพื่อป้องกนัความผิด เพื่อตดันิสัยผูก้ระท าความผิด เพื่อตดัผูก้ระท า

                                                   
38  แหล่งเดิม. หนา้ 142. 
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ความผดิออกจากสังคมและเพื่อสร้างจิตส านึก แต่วิธีการท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงค ์ก็ข้ึนอยูก่บัการ
บงัคบัโทษท่ีจริงจงัและใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 

2.1.3.2 แนวคิด ทฤษฎีการอภยัโทษ 
การอภยัโทษมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ปรากฏหลกัฐานการน าการอภยัโทษมาใช้ในยุค

ของชนชาติ Hebrews, Greeks และ Roman39 ซ่ึงปรากฏหลกัฐานวา่ในสมยักรีกท่ีประชุมประชาชน
ชาวเอเธนส์มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการลดโทษ หรือกฎหมายของชาวโรมนั (Civil law of Room) ยอมรับ
สิทธิของจกัรพรรดิในฐานะองคอ์ธิปัตยท่ี์จะใหค้วามกรุณาได ้

การอภยัโทษเป็นวธีิท่ีแสดงถึงความเมตตากรุณาปราณีของพระมหากษตัริยห์รือประมุข
ของรัฐท่ีจะใชอ้  านาจอภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิทางอาญา ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นหลายๆ ประเทศ 
เช่น พระมหากษตัริย์ในประเทศองักฤษทรงมีพระราชอ านาจพิเศษท่ีเรียกว่า Prerogative โดยมี
ววิฒันาการมาตั้งแต่สมยัฟิวดลั ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงมีอ านาจอภยัโทษโดยเด็ดขาดซ่ึงเป็นอ านาจ
ท่ีแยกพิเศษ กล่าวคือ เป็นอ านาจส่วนพระองคท่ี์อยู่ภายใตก้ฎหมาย และอ านาจโดยเด็ดขาด ซ่ึงอยู่
นอกเหนือจากกฎหมาย 

พระราชอ านาจของกษตัริยป์ระการหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับ ไดแ้ก่ พระราชอ านาจในการ
พระราชทานความกรุณาปราณีแก่ผูก้ระท าความผิด ทั้งน้ีเน่ืองจากพระมหากษตัริยท์รงมีพระราช
อ านาจในการวินิจฉยัอรรถคดีต่างๆ หรือในการลงโทษผูก้ระท าความผิด และมีการอภยัโทษให้แก่
ผูก้ระท าความผิดในเวลาเดียวกนั พระราชอ านาจในการพระราชทานความกรุณาน้ีมีการใช้อย่าง
กวา้งขวาง โดยเฉพาะในความมุ่งหมายหลกั 3 ประการ40 คือ 

1.  ในฐานะเป็นการน ามาใชซ่ึ้งขอ้อา้งท่ียงัมิไดย้อมรับในขณะนั้น เช่น หลกัในเร่ืองการ
ป้องกนัตวั ความวกิลจริต และความเป็นผูเ้ยาว ์

2.  ใชพ้ฒันาวธีิการใหม่เพื่อจดัการกบัผูก้ระท าความผิด ซ่ึงยงัมิไดมี้การยอมรับโดยการ
นิติบญัญติั เช่น การเนรเทศ การเกณฑท์หาร (military conscription) 

3.  ใช้เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดไดคื้นมาซ่ึงสถานะท่ีไดสู้ญเสียไปเน่ืองจากค าพิพากษา
ลงโทษ (Remove of Disqualification Attaching to Criminal conviction) 

และพระมหากษตัริยม์กัจะทรงพระราชทานพระมหากรุณาดงักล่าวเพื่อก่อให้เกิดความ
จงรักภกัดีในหมู่พสกนิกร ดงัปรากฏจากขอ้เขียนของมองเตสกิเออ วา่ “ความเมตตา คือ คุณสมบติั
เด่นชดัของกษตัริย ์ในระบบสาธารณรัฐซ่ึงคนมีคุณธรรมเป็นหลกันั้นความเมตตามีความจ าเป็น

                                                   
39  Galdwell G Robert.  (1960).  Criminology.  U.S.A.: The Ronald Press Company.  p. 647. 
40  Sebba Leslie.  (1983).  Amnesty and pardon: Encyclopaedia of crime and justice.  pp. 58-59. 
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น้อยกว่าในรัฐเผด็จการซ่ึงครอบคลุมไปด้วยความหวัน่เกรงจะใช้ความเมตตาน้อยกว่า เพราะ
ตอ้งการควบคุมคนใหญ่โตในรัฐโดยแสดงตวัอย่างท่ีรุนแรง ในรัฐราชาธิปไตยซ่ึงมีการปกครอง
ดว้ยเกียรติศกัด์ิท่ีบ่อยคร้ังเรียกร้องส่ิงซ่ึงกฎหมายหา้มไวน้ั้น ความเมตตาเป็นส่ิงจ าเป็น การไม่เป็นท่ี
โปรดปรานเทียบไดก้บัการลงโทษ ระเบียบวิธีพิจารณาเอง คือ การลงทณัฑ์อยูแ่ลว้ ความอบัอายจะ
เกิดข้ึนรอบด้านเม่ือตอนท่ีมีการก าหนดลักษณะโทษทณัฑ์ของแต่ละคดี กษตัริย์ได้ประโยชน์
นานปัการเพราะมีเมตตา ความเมตตาจะติดจามมาดว้ยความรักมากมายจากความรักกษตัริยจ์ะไดรั้บ
เกียรติยศช่ือเสียงสูงส่งจนกระทัง่ถือเป็นความสุขเกือบจะทุกคร้ังท่ีพระองค์มีโอกาสแสดงความ
เมตตาและในบา้นเมืองแถบน้ีกษตัริยส์ามารถใชเ้มตตาไดเ้กือบจะทุกคร้ัง41 

ความเห็นของแบล็คสโตน (Blackstone) มีวา่การให้ความกรุณาแก่ผูก้ระท าความผิดจะ
เป็นเคร่ืองเช่ือมโยงระหว่างพระมหากษตัริยก์บัพสกนิกรโดยถือเป็นประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ของ
ระบบกษตัริยซ่ึ์งจะช่วยผอ่ยคลายความเคร่งครัดของกฎหมาย42 เช่น ในคดีอาญาจะยกเวน้ผูก้ระท า
ความผิดจากการถูกลงโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ อาจเกิดข้ึนไดจึ้งจ าเป็นตอ้งลด
โทษแก่ผูก้ระท าความผดิ 

เม่ือรัฐสมยัก่อตวัข้ึน หลกักฎหมายเป็นใหญ่ ถือเป็นอุดมการณ์ทางกฎหมายของรัฐสมยั
ใหม่ มีผูเ้ห็นว่า แนวความคิดเร่ืองการให้ความกรุณาปราณีแก่ผูก้ระท าความผิดจะท าให้ความ
แน่นอนของการลงโทษเส่ือมถอยลงและสร้างความเสียหายแก่การจดัการกฎหมาย บุคคลดงักล่าวก็
คือ ซีซาร์ เบคคาเรีย ซ่ึงเขาเห็นวา่การป้องกนัอาชญากรรมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความรุนแรงของโทษ แต่
ข้ึนอยู่กบัความสม ่าเสมอในการลงโทษ ดงันั้นควรจะมีการพิจารณาคดีและมีการลงโทษตามท่ี
ก าหนดกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเขาให้สติว่า ในขณะท่ีการลงโทษลดความรุนแรงลง การให้
ความกรุณาปราณีและการอภยัโทษจะลดลงดว้ย การให้ความกรุณาควรจะถูกกนัออกจากระบบนิติ
บญัญติัท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีการลงโทษไม่รุนแรง และวิธีการตดัสินคดีเป็นไปโดยสม ่าเสมอและรวดเร็ว 
ความจริงขอ้น้ีอาจจะดูรุนแรง ส าหรับบุคคลท่ีอยูท่ามกลางความไม่เป็นระเบียบของระบบกฎหมาย
อาญา ซ่ึงการอภยัโทษและความกรุณาเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อบรรเทาความไร้สาระของกฎหมายและ
ความรุนแรงของโทษ43 

                                                   
41  มงเตสกิเออ.  เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย.  แปลโดย วภิาวรรณ ตุวยานนท.์  (ม.ป.ป.).  หนา้111-112. 
42  Radzinowicz Leon.  (1948).  A history of English Criminal law.  New York: The Macmilan.  pp. 

128-130. 
43 Cesare Beccaria.  (1971). On Crime and Punishment,Theories of punishment.  Stanley E Grupp. 

Bloomington: Indiana University Press.  pp. 130-131. 
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ในประเทศฝร่ังเศส การอภยัโทษถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวา้งในศตวรรษท่ี 18 ท าให้มีผูว้ิจารณ์
วา่ การอภยัโทษท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน การฉ้อราษฎร์บงัหลวงและใชอ้ านาจในทางท่ีผิด ดงันั้น 
ภายหลังการปฏิวติัฝร่ังเศส มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาข้ึนโดยยกเลิกการอภยัโทษ
ทั้งหมดแต่ต่อมาในสมยันโปเลียนโบบาปาร์ตไดร้ื้อฟ้ืนการอภยัโทษอีกคร้ัง 

ในประเทศไทยการอภยัโทษปรากฏหลักฐานว่าน ามาใช้ตั้ งแต่สมยักรุงสุโขทยัและ
อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็นของพระมหากษตัริยท่ี์แดวงผ่านถึงความเมตตากรุณาท่ี
พระองคป์ระทานใหแ้ก่พสกนิกร 

ซ่ึงจะเห็นวา่การอภยัโทษของประเทศต่างๆ นั้น เกิดจากทฤษฎีความเมตตากรุณาปราณี
ของพระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐท่ีมีต่อพสกนิกรท่ีตอ้งโทษ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาความทุกข์
ความเดือดเดือดร้อนแก่พสกนิกร 

เฮนร่ี แคบอท ลอร์ด ได้ให้ทฤษฎีไวว้่า “ความผิดยิ่งร้ายแรงเพียงใด ศาลก็ยิ่งลงโทษ
หนกัเพียงนั้น และโอกาสท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บการปล่อยตวัไป โดยการให้อภยัโทษก็มีมาก
ยิง่ข้ึนเพียงนั้นดว้ยเหมือนกนั” กล่าวคือ เม่ือผูก้ระท าความผิดกระท าความผิดร้ายแรงตอ้งไดรั้บการ
ลงโทษหนกัและในขณะเดียวกนัผูก้ระท าความผิดก็มีโอกาสไดรั้บการอภยัโทษมากกว่าผูก้ระท า
ความผดิท่ีถูกลงโทษเล็กนอ้ย44 โดยไดศึ้กษาจากนกัโทษชายท่ีไดรั้บการปล่อยตวัไปจากเรือนจ าของ
มลรัฐและของรัฐบาลกลาง ตลอดจนสถานดดันิสัยต่างๆ ในปีคริสต์ศกัราช 1946 ร้อยละ 5.9 ของ
ผูก้ระท าความผิดท่ีตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปไดรั้บการปล่อยตวัไปโดยไดรั้บการอภยัโทษ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 2.5 ของผูก้ระท าความผิดท่ีตอ้งโทษจ าคุกระหว่าง 5 ปี ถึง 9 ปี ท่ีไดรั้บ
การปล่อยตวัไปโดยการอภยัโทษและเม่ือพิจารณาความร้ายแรงของความผิดประกอบกบัขอ้มูล
แหล่งเดียวกนั ก็แสดงใหเ้ห็นวา่โทษท่ีกระท าร้ายแรงไดรั้บการอภยัโทษมากกวา่ผูท่ี้กระท าความผิด
ไม่ร้ายแรง นอกจากทฤษฎีความร้ายแรงของความผิด และความรุนแรงของการลงโทษนั้น ฐานะ
ทางสังคมของผูต้อ้งโทษก็มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ไดรั้บการอภยัโทษมาก หรือนอ้ยดว้ย เช่น ในมล
รัฐทางภาคใตข้องสหรัฐอเมริกา ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นชนชั้นผูดี้ไดรั้บการอภยัโทษบ่อยกว่าผูท่ี้
กระท าความผิดท่ีมาจากชนชั้นต ่า ผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นคนผิวด าไดรั้บการอภยัโทษนอ้ยคร้ังกว่า
ผูก้ระท าความผดิท่ีเป็นคนผวิขาว 

ดงันั้นตามแนวคิดและทฤษฎีการอภยัโทษของเฮนร่ี แคบอท ลอร์ด การอภยัโทษจะไม่
พิจารณาพฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิภายหลงัท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้ โดยไม่ไดดู้วา่กลบัตวัเป็น
คนดีแลว้หรือไม่ แต่ทฤษฎีน้ีจะดูจากฐานความผิดและฐานะ กล่าวคือเม่ือผูก้ระท าความผิดกระท า

                                                   
44  สุพจน์ ธรรมา.  เล่มเดิม.  หนา้ 280. 
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ความผิดร้ายแรงตอ้งไดรั้บการลงโทษหนกัและในขณะเดียวกนัผูก้ระท าความผิดก็มีโอกาสไดรั้บ
การอภยัโทษมากกว่าผูก้ระท าความผิดท่ีถูกลงโทษเล็กน้อยและผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นชนชั้นผูดี้
ได้รับการอภยัโทษบ่อยกว่าผูท่ี้กระท าความผิดท่ีมาจากชนชั้นต ่า ดงัค ากล่าวของเฮนร่ี แคบอท 
ลอร์ด ท่ีว่า “ความผิดยิ่งร้ายแรงเพียงใด ศาลก็ยิ่งลงโทษหนักเพียงนั้น และโอกาสท่ีผูก้ระท า
ความผดิจะไดรั้บการปล่อยตวัไป โดยการใหอ้ภยัโทษก็มีมากยิง่ข้ึนเพียงนั้นดว้ยเหมือนกนั 
 
2.2 หลกัพืน้ฐานของการอภัยโทษ 

การอภยัโทษมีมาตั้งแต่โบราณกาลสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัปัจจุบนั ซ่ึงเป็นพระราชอ านาจ
ของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีทรงเมตตากรุณาแก่ผูก้ระท าผิด เพื่อให้โอกาสแก่ผูก้ระท าผิดกลบัตวัเป็น
คนดี สามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งพลเมืองท่ีดี และปกติสุข เพื่อให้เขา้ใจลึกซ้ึงและถ่องแทย้ิ่งข้ึน 
จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัพื้นฐานของการอภยัโทษ ในเร่ือง ความหมาย วตัถุประสงค ์ประเภท  ข้ึน
ตอนและหลกัเกณฑ ์บทบญัญติัและผลทางกฎหมาย  ขอ้วิจารณ์ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการอภยัโทษ กบันิรโทษกรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และการพกัการลงโทษ 
 2.2.1 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการอภยัโทษ 

มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การอภยัโทษ” หรือ “การพระราชทานอภยัโทษ” ไวด้งัน้ี 
1. อภยัโทษ หมายถึง การยกโทษทางอาญา เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย์45 
2. การอภยัโทษ หมายถึง การเมตตาปราณีอนัมาจากอธิปัตย ์หรือประมุขแห่งรัฐอนัมี

ท่ีประสงคท่ี์จะมิให้ผูต้อ้งค าพิพากษาให้ลงโทษนั้นไดรั้บโทษทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเหตุผลแห่ง
การท่ีมีวิธีการเช่นน้ี นอกจากความรู้สึกเมตตาสงสารทางจิตใจแลว้ ก็คือ วา่อาจใช้ส าหรับแกค้วาม
บกพร่อง หรือความผิดพลาดของศาลได ้ทั้งน้ีเพราะเหตุว่า ผูท่ี้ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหาร
ชีวิต และได้รับอภยัโทษจากอธิปัตยน์ั้น อาจจะกลบัแสดงความบริสุทธ์ิของตนไดแ้ละขอให้ลา้ง
มลทินเสียไดใ้นภายหลงั46 

3. การอภยัโทษ หมายถึง การท่ีฝ่ายบริหาร หรือประมุขของรัฐทรงยกโทษให้ผูก้ระท า
ความผิด ท่ีตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล โดยให้ปล่อยตวัพน้โทษไป การปล่อยตวัไปน้ีจะมี
เง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไขก็ได ้หรืออาจมีการลดโทษท่ีร้ายแรงเป็นโทษท่ีเบากวา่47 

                                                   
45  เอกตู ์เอช.  (2478).  กฎหมายอาญา.  พระนคร: อกัษรนิติ.  หนา้ 337. 
46  ราชบณัฑิตยสถาน.  (2524).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525.  กรุงเทพมหานคร: 

อกัษรเจริญทศัน.์  หนา้ 878. 
47  สุพจน์ สุโรจน์.  (2525).  กฎหมายอาญา 1.  กรุงเทพมหานคร: ป.สมัพนัธ์พาณิชย.์  หนา้ 279. 
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4. การอภยัโทษ หมายถึง การปลดปล่อยผูต้อ้งขงั วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความ
กรุณาแก่ผูก้ระท าความผิด โดยผอ่นผนัให้ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงศาลพิพากษาให้ลงโทษไม่ตอ้งรับ
โทษ ลดโทษใหน้อ้ยลง หรือไดรั้บการปลดปล่อยตวัจากท่ีคุมขงั การอภยัโทษอาจมีทั้งการอภยัโทษ
โดยเด็ดขาดไม่มีเง่ือนไข หรือการอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข ซ่ึงในกรณีหลงัน้ีเม่ือผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บการอภยัโทษจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข อยา่งใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ถา้ผูไ้ดรั้บการอภยั
โทษปฏิบติัผิดเง่ือนไข อาจถูกเรียกกลบัตวัเขา้ควบคุมไวใ้นเรือนจ าตามเดิม หรือเพิ่มโทษเท่าเดิม 
เป็นตน้ นอกจากน้ี การอภยัโทษยงัมีลกัษณะพิเศษอนัเป็นขอ้จ ากดั คือ ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษแมว้า่
จะถูกปลดปล่อยตวัไดรั้บอิสระ แต่ก็ยงัถือวา่ เคยเป็นผูก้ระท าความผิดและตอ้งค าพิพากษาของศาล
ซ่ึงจะถูกตดัสิทธิบางอยา่ง เป็นตน้วา่ ไม่สามารถเขา้รับราชการ และเม่ือกระท าความผิดอีกศาลอาจ
พิจารณาเพิ่มโทษฐานกระท าความผดิหลายคร้ังไม่เขด็หลาบ 

อ านาจในการอภยัโทษเป็นของฝ่ายบริหาร แต่โดยปกติแลว้จะมอบให้แก่ประมุขของ
ประเทศเป็นผูใ้ช ้ส าหรับประเทศไทย การอภยัโทษเป็นอ านาจของพระมหากษตัริย์48 

5. การอภยัโทษ หมายถึง การท่ีใหอ้ านาจประมุขแห่งรัฐท่ีจะวินิจฉยัให้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย หรือการอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษโดยทัว่ไปในวาระท่ีมีการเฉลิมฉลองรัฐพิธีในโอกาส
ต่างๆ ส าหรับประเทศไทย มีการพระราชทานอภยัโทษในกรณีท่ีมีการทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาเฉพาะ
ราย และการพระราชทานอภยัโทษให้แก่ผูต้ ้องขงัทัว่ประเทศในโอกาสต่างๆ กนั เง่ือนไขการ
พระราชทานอภยัโทษจะมีอยา่งไรจะบญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาเป็นคราวๆ ไป49 

6. การอภยัโทษ หมายถึง การปล่อยตวัไปจากเรือนจ าโดยไม่มีเง่ือนไข หรือมีเง่ือนไข 
ส่วนการอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขนั้น มกัจะกระท าในกรณีท่ีผูข้ออภยัโทษนั้นประสงคท่ี์จะเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงถา้เขาไม่สามารถกระท าเช่นน้ีได ้จะท าให้การอภยัโทษนั้นส้ินผล ท า
ใหเ้ขาตอ้งกลบัสู่เรือนจ า และในปัจจุบนัการอภยัโทษเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารงานทาง
กฎหมายอาญา50 

7. การอภยัโทษ หมายถึง การปลดปล่อยผูมี้ความผิด หรือเป็นการยกโทษให้แก่ผูท่ี้ถูก
ลงโทษโดยผูมี้อ  านาจของรัฐโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายบริหาร เช่น ในองักฤษผูมี้อ านาจให้อภยั

                                                   
48  อรัญ สุวรรณบุพผา.  (2518).  หลกัอาชญาวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช.  หนา้ 173. 
49  ววิทิย ์จตุปาริสุทธ์ิ.  (2511).  วิวฒันาการว่าด้วยการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามประมวล

กฎหมายอาญา. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขารัฐสาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 26-
27. 

50  Caldwell G. Robert.  (1965).  Op.cit.  pp. 439, 653. 
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โทษได้แก่ สมเด็จพระราชินี ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ประธานาธิบดี และมลรัฐต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกาไดแ้ก่ คณะรัฐบาลประจ ามลรัฐ51 

8. การอภยัโทษ หมายถึง วิธีการส าหรับยกโทษให้แก่ผูท่ี้กระท าความผิด ซ่ึงก าลงัรับ
โทษอยูโ่ดยทัว่ไป หรือเป็นวธีิการส าหรับใชใ้นกรณีท่ีมีขอ้สงสัยในโทษท่ีลงวา่เป็นธรรมหรือไม่52 

9. การอภัยโทษ หมายถึง วิธีการส าหรับปลดปล่อยนักโทษ ในกรณีพิเศษโดยใช้
อ านาจทางการบริหาร อนัเป็นความกรุณาของรัฐบาล53 

10. การอภัยโทษ หมายถึง การแสดงความเมตตาให้แก่ผูท่ี้ถูกตัดสินลงโทษ ซ่ึง
สามารถแสดงเหตุผลตามความเป็นจริงในเวลาต่อมาได้ว่าตนเองเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ หรือผูก้ระท า
ความผดิท่ีแทจ้ริงยอมรับสารภาพ แต่ไม่สามารถหาวธีิอ่ืนท่ีจะปลดปล่อยผูซ่ึ้งถูกลงโทษได ้การอภยั
โทษ อาจใชป้ลดปล่อยผูก้ระท าความผดิในทางอาญาซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัออกมาภายหลงัให้ยกเลิก
การกระท าความผดินั้น หรือปลดปล่อยผูท่ี้ถูกลงโทษจ าคุกมาบา้งแลว้ เพราะมีพยานหลกัฐานผกูมดั
พุง่ตรงมายงัจ าเลยให้ตกเป็นผูก้ระท าความผิด ดงันั้น การใชอ้  านาจการอภยัโทษจึงเป็นการป้องกนั 
หรือแกไ้ขความไม่ยติุธรรม ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการพิจารณาของศาล54 

11. การอภยัโทษ หมายถึง ยกโทษ หรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา หรือลดโทษให้แก่     
ผู ้ต้องค าพิพากษาให้ต้องรับโทษทางอาญาเ ม่ือคดีถึง ท่ี สุดแล้ว เป็นพระราชอ านา จของ
พระมหากษตัริยต์ามกฎหมายรัฐธรรมนูญ55 

12. การอภัยโทษ หมายถึง การให้ อิสรภาพอันเป้นของขวญัท่ีรัฐจะมอบให้แก่
ผูก้ระท าความผดิในการท่ีจะไดรั้บการยกโทษ หรือบรรเทาโทษลง56 

13. การอภยัโทษ หมายถึง แบ่งแยกความหมายของการอภยัโทษออกเป็น การอภยั
โทษตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 225 ประการหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองการอภยัโทษตาม
จารีตประเพณี และอีกประการหน่ึง คือ การอภยัโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 7 ซ่ึงเป็นเร่ืองของการบงัคบัโทษตามกฎหมายอาญา 

                                                   
51  Britannica Encyclopaedia.  (1962).  A New Survey of Universal Knowledge (Vol.17).  London: 

Encyclopaedia Britannica Ltd.  pp. 282-283. 
52  Johnson H. Elmer.  (1978). Crime Correction and Society.  U.S.A.: The Dorsey Press.  p. 240. 
53  Tannenbaum.Frank.  (1938).  Crime and the Community.  Ginn and Company: U.SA.  p. 437. 
54  Cavan Shonle Ruth.  (1953).  Criminology.  New York: Thomas Y Crowell Company.  p. 637. 
55  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. 2542. 
56  Gamer A Bryan.  (2004).  Black’s Law Dictionary (Eighth Edition).  USA.: Thomson West 

Poblishing Co.  p. 1144. 
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1) การอภัยโทษตามจารีตประเพณี มีความหมายกว้างกว่าการอภัยโทษตาม
กฎหมายอาญา เป็นการอภยัโทษตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงการ
อภยัโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดว้ย กล่าวคือ ขอบเขตของโทษท่ีอยู่ในข่าย
ไดรั้บพระราชทานอภยัโทษนั้นนอกจากจะเป็นโทษทางอาญาแลว้ ยงัหมายความรวมถึงโทษ หรือ
ทณัฑอ่ื์นท่ีไม่ใช่โทษทางอาญาดว้ย เช่น โทษทางวินยั โทษตดัสิทธิทางการเมือง โทษยึดทรัพยต์าม
กฎหมายฟอกเงิน โทษตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือค าสั่งของหวัหนา้คณะปฏิวติัดว้ย โดยมีค า
จ าความหมายความวา่ 

“การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยแ์ก่ผูต้อ้งโทษประเภท
ต่างๆให้ได้รับการปล่อยตวั หรือลดโทษ โดยมีทั้งการพระราชทานอภยัโทษเป็นรายบุคคลแก่ผู ้
ตอ้งโทษซ่ึงทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา และในรูปของการพระราชทานอภยั
โทษเป็นการทัว่ไป ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูด้  าเนินการเสนอใหมี้การพระราชทานอภยัโทษ 

2) การอภยัโทษตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เป็นการอภยัโทษตาม
ประมวลก าหมายวีพิจารณาความอาญาภาค 7 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในระหว่างการบงัคบัโทษแก่ผู ้
ตอ้งโทษในคดีอาญาท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ และผูข้อพระราชทานอภยัโทษยงัถูกบงัคบัโทษอยู่
โดยมีค าจ ากดัความหมายถึง “วิธีการท่ีประมุขแห่งรัฐจะให้ความปรานีแก่ผูถู้กสั่งลงโทษเพราะการ
กระท าผดิอาญาไม่วา่ในรูปการยกโทษ หรือลดหยอ่นผอ่นโทษ57 

14. ประเทศองักฤษการอภยัโทษ หมายถึง การท่ีรัฐไดป้ล่อยตวัผูก้ระท าความผิดให้
พน้จากการลงโทษอนัเน่ืองมาจากการกระท าผิดกฎหมายอาญาของบุคคลนั้น การอภยัโทษนั้น
อาจจะกระท าไดท้ั้งก่อนท่ีจะมีการฟ้องคดี หรือในระหว่างท่ีมีคดี หรือหลงัจากมีค าพิพากษาแล้ว 
หรือในระหว่างรอการลงโทษประหารชีวิต ผลของการอภยัโทษ คือ ท าให้ผูก้ระท าความผิดเป็น
บุคคลใหม่และพน้ผดิจากการลงโทษ58 

15. ประเทศสหรัฐอเมริกาการอภยัโทษ หมายถึง วิธีการท่ีแสดงถึงความเมตตา กรุณา
ท่ีกระท าโยผา่นฝ่ายบริหารท่ีซ่ึงจะยกเวน้ตวับุคคลจากการลงโทษตามค าพิพากษา ซ่ึงเป็นผลท าให้
ยกเลิกการลงโทษและยงัเป็นผลให้ยกเลิกความผิดดว้ย59 เน่ืองจากว่าในสหรัฐอเมริกานั้นการอภยั
โทษยงัมีความหมายรวมไปถึงการนิรโทษกรรมดว้ยกล่าวคือ การนิรโทษกรรมในสหรัฐอเมริกานั้น

                                                   
57  ศิริ ปะทะขีนงั.  เล่มเดิม.  หนา้ 9-10. 
58  Jowitt Eart.  (1959).  The Dictionary of English law.  London: Sweet & Maxwell Limited.  p. 1293. 
59  Sutherland H. Edwin.  (1960).  Principles of Criminology.  U.S.A.: J.B. Lippincott Company.  p. 

474. 
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ก็ คือ การอภยัโทษให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีกระท าผิดทางอาญา ซ่ึงโดยปกติ ไดแ้ก่ ผูก้ระท าความผิดทาง
การเมืองและเป็นการใหอ้ภยัโดยไม่เจาะจงตวับุคคลหน่ึงบุคคลใดในกลุ่ม60 

16. ประเทศฝร่ังเศสการอภยัโทษ หมายถึง เป็นวิธีการท่ีประธานาธิบดีไดท้  าการยก
โทษ หรือลดโทษตามค าพิพากษาลงใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ 

ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า  การอภัยโทษ หมายถึง  เ ป็นวิ ธี ท่ีใช้พระราชอ านาจของ
พระมหากษตัริย ์ท่ีทรงแสดงถึงความเมตตากรุณาของพระมหากษตัริย ์เพื่อให้โอกาสแก่ผูก้ระท าผิด 
ท่ีตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาลและให้เขากลบัคืนสู่สังคมได้เร็วกว่าปกติ โดยให้โอกาสแก่
ผูก้ระท าผิดไดก้ลบัตวัเป็นคนดี แกไ้ขฟ้ืนฟู ผูก้ระท าความผิด เพื่อให้เขาไดใ้ช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ตามปกติสุข 

วตัถุประสงคส์ าคญัของการอภยัโทษ มีอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
1. เพื่อมุ่งแกไ้ขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรม

โดยสมบูรณ์ตามแบบหลกันิติธรรม 
2. เพื่อความมุ่งหมายพิเศษโดยการยึดวนัส าคญัม่ิงมงคลต่างๆ ของบา้นเมือง แสดง

ความมีเมตตาจิต สงเคราะห์ผูต้อ้งขงัให้ไดรั้บการปลดปล่อยพน้โทษ หรือลดหยอ่นผอ่นโทษ จะได้
มีใจส านึกผดิ 

3. เพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด วิธีหน่ึงของแนวความคิดทฤษฎีการลงโทษให้เขา
สามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดี และใหโ้อกาสผูก้ระท าผดิกลบัคืนสู่สังคม 

4. เพื่อเป็นวิธีท่ีรัฐใชพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงโทษหลงัมีค าพิพากษาต่อ
ผูก้ระท าผิดทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาถึงการแก้ไข ปรับปรุงตวัเป็นคนดีของ
ผูก้ระท าความผดิไดเ้ร็วกวา่ปกติ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาลงโทษตามค าพิพากษา 

5. เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม อาจเป็นการแกไ้ขกรณีท่ีศาลได้
มีค  าพิพากษาคดีท่ีผดิพลาดไป เช่น 

1) ศาลพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดทั้ งๆ ท่ียงัมีข้อสงสัยหรือหลักฐานไม่
เพียงพอ กล่าวคือ มีคนร้าย 4 คน ไม่ปรากฏวา่คนใดเป็นผูท่ี้ฆ่าผูต้าย แมท้างนิตินยันกัโทษเด็ดขาดน้ี
มีความผดิฐานเป็นตวัการ แต่เม่ือพิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิดของแต่ละคน ไม่
อาจยนืยนัไดว้า่นกัโทษเด็ดขาดผูน้ี้เป็นคนร้ายท่ีฆ่าผูต้ายจึงมีการยนืเร่ืองราวขออภยัโทษ 

2) การประสาทความยุติธรรมท่ีผิดพลาด เช่น พิพากษาลงโทษผูต้อ้งหาฐานฆ่าคน
ตายแล้ว ต่อมาปรากฏว่าผูต้ายนั้นยงัมีชีวิตอยู่ จึงอาจมีระบบกฎหมายพิเศษเพื่อแก้ไขให้มีความ

                                                   
60  Galdwell G Robert.  Op.cit.  p. 647. 
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ยุติธรรม โดยการอภยัโทษ ซ่ึงเป็นวิธีเปิดช่องให้มีการน าความคิดวา่ดว้ยความยุติธรรมมาปรับปรุง
แต่งกฎหมายใหมี้ความยติุธรรมอยูเ่สมอ61 

3) เพื่อบรรเทาความรุนแรงของโทษตามค าพิพากษา ซ่ึงความรุนแรงของโทษ
ดงักล่าวอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายบญัญติัไวรุ้นแรง เพื่อสนองนโยบายของรัฐท่ีตอ้งการลดการ
กระท าความผดิบางประเภท 

6. เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดของการบงัคบัผลทางกฎหมาย 
7. เพื่อประโยชน์ทางการบริหารและการเมือง 
8. เพื่อเป็นการเจริญสัมพนัธไมตรีระหว่างประมุขของมิตรประเทศ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั

ซ่ึงกนัและกนัในกรณีท่ีเก่ียวกบันกัโทษต่างชาติ 
9.  เพื่อเป็นการบรรเทาความแออดั ยดัเยียดของผูต้้องโทษ จึงใช้วิธีการอภยัโทษ

เพื่อท่ีจะไดล้ดจ านวนผูต้อ้งขงัลง 
10. เพื่อเหตุผลทางดา้นมนุษยธรรม 
ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการอภยัโทษ คือ เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมผูก้ระท าความผดิท่ีสมควรไดรั้บการอภยัโทษ ท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนโดยสามารถกลบัไปใช้
ชีวติในสังคมไดต้ามปกติ และไม่คิดท่ีจะกระท าความผดิซ ้ าอีก 
 2.2.2 ประเภท เง่ือนไข หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนของการอภยัโทษ 

การแบ่งประเภทของการอภยัโทษอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ กล่าวคือ แบ่งตาม
ลกัษณะของผูไ้ดรั้บการอภยัโทษ แบ่งตามผลของการไดรั้บการอภยัโทษ แบ่งตามท่ีมาของการอภยั
โทษ มีดงัน้ี62 

1.  แบ่งตามลกัษณะของผูไ้ดรั้บการอภยัโทษ 
หากพิจารณาโดยหลกัทัว่ไปแล้ว การอภยัโทษควรจะต้องเป็นการพิจารณาจากตวัผู ้

ตอ้งโทษเป็นรายๆ ไป (Individualization) เท่านั้น แต่โดยท่ีประเทศไทยมีสถาบนัพระมหากษตัริย์
มาชา้นาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริย ์กบัราษฎรมีลกัษณะพิเศษ ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบ 
“พ่อปกครองลูก” ในสมัยสุโขทัย เป็นต้น ท าให้การอภัยโทษมีลักษณะพิเศษ โดยแต่เดิมใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติ เร่ืองดังกล่าวไวใ้นมาตรา 191 ว่า 
“พระมหากษตัริย์ทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” ซ่ึงเป็นบทบญัญติัถึง    

                                                   
61  ปรีดี เกษมทรัพย.์  (2543).  นิติปรัชญา (พิมพค์ร้ังท่ี5).  กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 288. 
62  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 193-196. 
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พระราชอ านาจในเร่ืองดงักล่าวเป็นการทัว่ไป แต่หากแบ่งการอภยัโทษตามลกัษณะของผูไ้ดรั้บการ
อภยัโทษแลว้อาจแบ่งไดเ้ป็น 

ก)  การอภยัโทษเฉพาะราย (Individualization Pardon) 
การอภยัโทษเป็นรายบุคคลเป็นรูปแบบการอภยัโทษอย่างแทจ้ริง ท่ีเป็นไปตามหลกั

ทัว่ไปซ่ึงเป็นการพิจารณาจากตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) โดยการไดรั้บการ
อภยัโทษน้ีจะสนองตอบต่อวตัถุประสงคใ์นการอภยัโทษ คือ การท่ีผูต้อ้งโทษนั้นมีความประพฤติท่ี
ดีข้ึน และในขณะเดียวกนัการอภยัโทษก็เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาปราณีของประมุขรัฐต่อผู ้
ตอ้งโทษรายนั้นๆ ท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้ 

การอภยัโทษเป็นรายบุคคลน้ีปัจจุบนับญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 259 คือ 

“มาตรา 259 บญัญติัว่า ผูต้อ้งค าพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผูท่ี้มีประโยชน์
เก่ียวขอ้ง เม่ือคดีถึงท่ีสุด ถา้จะทูลเกลา้ฯ ถวายเร่ืองราวต่อพระมหากษตัริยข์อรับพระราชทานอภยั
โทษ จะยืน่ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมก็ได”้ 

ข)  การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป (General Pardon) 
การอภัยโทษทั่วไปอาจเป็นรูปแบบท่ีไม่ตรงตามหลักทั่วไปซ่ึงต้องพิจารณาตัวผู ้

ตอ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) นกั แต่การอภยัโทษทัว่ไปซ่ึงจะเป็นการให้อภยัโทษแก่
ผูต้อ้งโทษจ านวนมากน้ีก็เป็นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ั้งเดิมของการอภยัโทษของไทย
ท่ีเป็นการแสดงออกถึงพระเมตตาคุณของพระมหากษตัริยท่ี์มีต่อราษฎรของพระองค์ในวโรกาสท่ี
ส าคญัต่างๆ เช่น การใหอ้ภยัโทษในพิธีบรมราชาภิเษก โดยถือเป็นการทรงบ าเพญ็อภยัทานดว้ย 

การอภยัโทษทัว่ไปน้ีปัจจุบนับญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 261 ทว ิคือ 

“มาตรา 261 ทวิ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายค าแนะน าต่อ
พระมหากษตัริยข์อใหพ้ระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษก็ได ้

การพระราชทานอภยัโทษตามวรรคหน่ึง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
2.  แบ่งตามผลของการไดรั้บการอภยัโทษ 
การอภยัโทษไม่ว่าจะเป็นการอภยัโทษเป็นรายบุคคล หรือการอภยัโทษทัว่ไปหาก

พิจารณาจากผลของการไดรั้บการอภยัโทษแลว้ โดยหลกัทัว่ไปการอภยัโทษจะมีต่อผลในการบงัคบั
โทษตามค าพิพากษาดงันั้น การอภยัโทษหากแบ่งตามผลของการไดรั้บการอภยัโทษแลว้ อาจแบ่ง
ไดด้งัน้ี 
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ก)  การอภยัโทษปล่อย 
ในกรณีของการอภยัโทษปล่อยนั้นจะมีผลทางกฎหมายท าให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษพน้

จากการถูกบงัคบัตามค าพิพากษาเลย เช่น กรณีผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษท่ีตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก หากไดรั้บการอภยัโทษปล่อยแลว้ ผลก็คือ ผูน้ั้นไม่ถูกบงัคบัตามค าพิพากษาอีกต่อไป 

ข)  การอภยัโทษลดโทษ 
ในกรณีของการอภยัโทษลดโทษนั้นจะมีผลทางกฎหมายท าให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษท่ี

ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ไม่ตอ้งถูกบงัคบัตามค าพิพากษาแต่เพียงบางส่วน เช่น กรณีผูไ้ดรั้บการ
อภยัโทษท่ีตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกตลอดชีวิต หากไดรั้บการอภยัโทษลดโทษเป็น จ าคุก 50 
ปีแลว้ ผลก็คือ ผูน้ั้นไม่ตอ้งถูกบงัคบัตามค าพิพากษา คือ ไม่ตอ้งถูกจ าคุกตลอดชีวิต แต่จ าคุก 50 ปี
แทน 

ค)  การอภยัโทษเปล่ียนโทษ 
ในกรณีของการอภยัโทษเปล่ียนโทษนั้นจะมีผลทางกฎหมายท าให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษ

ท่ีตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ไม่ตอ้งถูกบงัคบัโทษตามค าพิพากษา เช่น กรณีผูไ้ดรั้บการอภยัโทษท่ี
ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหป้ระหารชีวติ หากไดรั้บการอภยัโทษเปล่ียนโทษจ าคุกตลอดชีวิตแลว้ ผล
ก็คือ ผูน้ั้นไม่ตอ้งถูกบงัคบัตามค าพิพากษา คือ ไม่ตอ้งถูกประหารชีวิต แต่เปล่ียนโทษเป็นจ าคุก
ตลอดชีวติ แทน 

3.  แบ่งตามท่ีมาของการอภยัโทษ 
การอภยัโทษไม่ว่าจะเป็นการอภยัโทษเป็นรายบุคคล หรือการอภยัโทษทัว่ไปหาก

พิจารณาจากลกัษณะท่ีมาของการอภยัโทษแลว้ อาจแบ่งการอภยัโทษไดด้งัน้ี 
ก)  การอภยัโทษตามกฎหมาย 
ได้แก่ การอภยัโทษในกรณีท่ีไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดตามกฎหมายแล้วเพื่อมีผลให้ผู ้

ตอ้งโทษตามค าพิพากษาไม่ตอ้งรับโทษ (กรณีอภยัโทษปล่อย) ไดรั้บโทษน้อยลง (กรณีอภยัโทษ  
ลดโทษ) หรือไดรั้บโทษต่างไปจากค าพิพากษา (กรณีอภยัโทษเปล่ียนโทษ) ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการ
อภยัโทษเป็นรายบุคคล หรืออภยัโทษทัว่ไป 

ข)  การอภยัโทษตามจารีตประเพณี 
ได้แก่ การอภัยโทษในกรณีท่ียงัมิได้มีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดตามก าหมายให้ลงโทษ

ผูก้ระท าความผิดแต่อย่างใดและในบางกรณีเป็นการอภยัโทษในชั้นพนักงานซ่ึงอยู่ระหว่างการ
สอบสวน หรือฟ้องร้องโดยท่ียงัมิไดมี้การพิจารณาพิพากษาแต่อยา่งใด หรือแมก้ระทัง่ในบางกรณี
ผูก้ระท าผิดไม่ใช่ผูก้ระท าความผิดอาญา เช่น การกระท าผิดวินยัขา้ราชการ หรือวินยันกัศึกษา ผล
ของการอภยัโทษตามจารีตประเพณีน้ีอาจท าให้มีผลในทางกฎหมายได ้เช่น การสั่งไม่ฟ้องผูก้ระท า
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ความผดิในกรณีท่ีเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา หรือด าเนินการแกไ้ขวินยัขา้ราชการ หรือวินยันกัศึกษา 
เป็นตน้ 

การอภัยโทษตามจารีตประเพณีน้ีอาจจะเป็นกรณีท่ีผูต้ ้องหาถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา และผู ้ต้องหาได้ขอ 
“พระราชทานอภยัโทษ” ในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นพนักงานอยัการ โดยท่ียงัมิได้มีค  า
พิพากษาถึงท่ีสุด และผูข้อรับพระราชทานอภยัโทษก็ยงัมิใช่ผูต้อ้งโทษแต่อยา่งใด 

การอภยัโทษตามจารีตประเพณียงัน าไปใชส้ าหรับกรณีอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การกระท าท่ีมีโทษ
ทางอาญาอีกด้วย เช่น กรณีพระราชทานอภยัโทษในกรณีวิกฤตตุลาการเม่ือ พ.ศ. 2534 ซ่ึงทรง
เห็นสมควรลดหยอ่นผอ่นโทษจากปลดออก หรือไล่ออกเป็นงดบ าเหน็จความชอบ เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าการอภยัโทษตามจารีตประเพณีน้ีแมจ้ะมิไดก้รณีท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แต่โดยผลของรับธรรมนูญท่ีผ่านมา เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 191 ก็ยงัคงรับรองพระราชอ านาจในการพระราชทาน
อภยัโทษตามท่ีทรงมีตามพระราชประเพณีอยูน่ั้นเอง 

แต่อย่างไรก็ตามการอภยัโทษตามจารีตประเพณีน้ีจะแตกต่างจากการอภยัโทษตาม
กฎหมายท่ีวา่ เม่ือมีการอภยัโทษตามจารีตประเพณีแลว้ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงั
ตอ้งด าเนินการบางอย่างเพื่อนอ้มน าการท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการอภยัโทษให้มีผลบงัเกิด
ข้ึน ดัง่กรณีของการพระราชทานอภยัโทษในกรณีวิกฤตตุลาการเม่ือ พ.ศ. 2534 ซ่ึงทรงเห็นสมควร
ลดหย่อนผ่อนโทษจากปลดออก หรือไล่ออกเป็นงดบ าเหน็จความชอบแล้ว กระทรวงยุติธรรม 
(ก่อนแยกศาลยุติธรรมออกจากระทรวงยุติธรรม) จึงไดย้กเลิกค าสั่งเร่ืองลงโทษขา้ราชการทั้งหมด 
อนัเป็นผลให้ขา้ราชการท่ีถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกท่ีไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษกลบั
เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีดัง่เดิม63 

นอกจากนั้นในกรณีท่ีผูต้อ้งหาท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดฐานหม่ินพระบรมราชนุ
ภาพตามประมวลกฎหมายอาญา และผูต้้องหาได้ขอ “พระราชทานอภยัโทษ” ในชั้นพนักงาน
สอบสวน หรือชั้นพนกังานอยัการ ซ่ึงเม่ือไดรั้บพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ไดรั้บการอภยั
โทษแลว้ พนกังานอยัการก็จะนอ้มน าการพระราชทานอภยัโทษในกรณีดงักล่าวเพื่อการสั่งไม่ฟ้อง
ผูก้ระท าผดิ เป็นตน้ 

                                                   
63  ศาลฎีกา.  (2539).  เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ิน

ติ้ง.  หนา้ 67. 
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ดงันั้นสรุปได้ว่าประเภทของการอภยัโทษมีหลายอย่าง เช่น แบ่งตามลกัษณะของผู ้
ได้รับการอภยัโทษ แบ่งตามผลของการได้รับการอภยัโทษ แบ่งตามท่ีมาของการอภยัโทษ ซ่ึง
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีไดแ้บ่งประเภทของการอภยัโทษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ การอภยัโทษ
ตามจารีตประเพณี และการอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 7 
ประกอบดว้ย การอภยัโทษเป็นรายบุคคล และการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 

หากพิจารณาบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พระราชทานอภยัโทษแล้วพบว่าบทบญัญติัท่ีเก่ียวข้องนั้นจะก าหนดเง่ือนไขอย่างกวา้งๆ เพื่อ
ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษได ้กล่าวคือ ตอ้งมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับโทษทาง
อาญาอย่างใดอย่างหน่ึง และเป็นผูต้้องค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่ถ้าหากพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกับ
เน้ือหา (Content) และเง่ือนไขเก่ียวกับรูปแบบ (Form) แล้วจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจาก
ประเภทของการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการอภยัโทษเฉพาะราย ดงันั้นเง่ือนไขในการอภยัโทษ
ท่ีแตกต่างจากการอภยัโทษทัว่ไปและการอภยัโทษเฉพาะราย มี 2 เง่ือนไข กล่าวคือ เง่ือนไขเก่ียวกบั
เน้ือหา และเง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบ 

1.  เง่ือนไขเก่ียวกบัเน้ือหา (Content) 
ผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษท่ีจะขอให้ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษนั้นไม่

มีกฎหมายบญัญติัไวช้ดัเจนว่า ผูน้ั้นตอ้งมีลกัษณะเช่นใด หรือฐานความผิดท่ีไดก้ระท าเป็นเช่นใด 
เง่ือนไขเก่ียวกบัเน้ือหาของการอภยัโทษจะเป็นไปตามนโยบายของแต่ละประเทศไม่แน่นอนตายตวั 
การอภยัโทษของประเทศไทยนั้นใชก้บั คดีอาญาทุกประเภท โทษทางวินยั โทษทุกชนิดท่ีเป็นโทษ
ตามกฎหมายโดยชอบ เช่นโทษ ปรับ เป็นตน้ ก็อาจขอพระราชทานอภยัโทษได ้ส่วนการอภยัโทษ
เป็นการทัว่ไปจะมีบญัชีลกัษณะความผิดทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดของความผิดท่ีจะไดรั้บการ
อภัยโทษไว้ ซ่ึงการขอประราชทานอภัยโทษต้องมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว และมิใช่การ
เปล่ียนแปลงผลของค าพิพากษาแต่อยา่งใด โดยการขอพระราชทานอภยัโทษตอ้งไม่มีการกล่าวอา้ง
คดัคา้นค าพิพากษา 

ซ่ึงการขอพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป รัฐมนตรีจะกราบบงัคมทูลเพื่อขอตรา
พระราชกฤษฎีกาข้ึนในกรณีการตราพระราชกฤษฎีกานั้น ตอ้งมีเหตุอนัสมควร เช่น วาระส าคญัของ
บา้นเมือง ส่วนการขอพระราชทานอภยัโทษเฉพาะรายนั้นผูก้ระท าความผิดตอ้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้ลงโทษ จะมีลกัษณะเช่นใด หรือความผิดอย่างใดก็ได้ โดยยื่นฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ 
ทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษซ่ึงจะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมก็ได้ หรือหากไม่มีใครยื่นถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการ
สมควรจะถวายค าแนะน าต่อพระมหากษตัริยใ์ห้พระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งค าพิพากษาก็ได ้แต่
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ถา้หากพิจารณาหลกัในเร่ืองการอภยัโทษก็อาจกล่าวไดว้่า การอภยัโทษค านึงถึงเง่ือนไขเก่ียวกบั
เน้ือหา (Content) ต่างๆ ท่ีจะพิจารณาใหอ้ภยัโทษ ดงัน้ี 

1)  ลักษณะของผูก้ระท าความผิด กล่าวคือ การอภยัโทษต้องค านึงถึงลักษณะของ
ผูก้ระท าความผิดเป็นรายๆ ไป (Individualization) ทั้งน้ีผูต้อ้งโทษท่ีจะไดรั้บการพระราชทานอภยั
โทษจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการอภยัโทษ เช่น ผูต้อ้งโทษนั้นเป็นผูท่ี้สามารถ
กลับตัวเป็นคนดีได้ก่อนท่ีจะบังคับตามค าพิพากษาจนเสร็จส้ิน ผูต้ ้องโทษนั้นเป็นคนพิการมี
ลกัษณะเป็นคนทุพพลภาพอนัเห็นไดช้ดั ผูต้อ้งโทษนั้นเป็นคนเจ็บป่วยร้ายแรง ผูต้อ้งโทษนั้นเป็น
คนสูงอาย ุ

2)  ฐานความผดิท่ีผูต้อ้งโทษนั้นไดก้ระท า กล่าวคือ การอภยัโทษนอกจากตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะของผูก้ระท าความผิดเป็นรายๆ ไปแล้ว การอภยัโทษควรจะได้ค  านึงถึงฐานความผิดท่ีผู ้
ตอ้งโทษนั้นไดก้ระท าประกอบดว้ย เน่ืองจากการกระท าความผิดบางฐานอาจมีผลกระทบต่อสังคม
เป็นอย่างมาก การท่ีไม่ให้อภยัอาจมีผลในเชิงป้องปราม (Prevention) มิให้ผูใ้ดคิดท่ีจะกระท า
ความผิดนั้นอีก เช่น การกระท าความผิดต่อความมัน่คงของรัฐ การกระท าความผิดต่อกฎหมายยา
เสพติดใหโ้ทษโดยเฉพาะการผลิต หรือจ าหน่ายเป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่เง่ือนไขเก่ียวกบัเน้ือหา (Content) ในการพระราชทานอภยัโทษนั้นแมไ้ม่มี
ก าหมายก าหนดไวช้ดัเจนวา่จะตอ้งมีลกัษณะเช่นใดก็ตาม การอภยัโทษควรค านึงถึงประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีจะไดรั้บในอนาคตดว้ย ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า การอภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษรายใดนั้น
เป็นเร่ือง “นโยบายทางอาญา” (Criminal Policy) ซ่ึงควรตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบอย่างเขม้งวด
ดว้ย64 

2.  เง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบ (Form) 
เง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบนั้น เม่ือจะมีการอภยัโทษรายใดแล้ว ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงก็คือ 

รูปแบบ วา่การอภยัโทษจะเป็นเช่นใด ซ่ึงเง่ือนไขเก่ียวกบัรูปแบบ มี 2 กรณี 
1)  การอภยัโทษเฉพาะราย 
ในกรณีท่ีมีการอภยัโทษเฉพาะรายนั้น ไม่มีกฎหมายก าหนดรูปแบบของการอภยัโทษ

ชดัเจน ทั้งน้ีในทางปฏิบติัเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัเช่นใดแลว้ 
ส านกังานเลขาธิการก็อญัเชิญพระราชกระแสกลบัไปยงันายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบติั หรือเพื่อทราบ
เกลา้ฯ ต่อไป นอกจากนั้นในบางกรณีก็ท าโดยพระบรมราชโองการ 

2)  การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 

                                                   
64  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 119. 
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ในกรณีท่ีมีการอภยัโทษเป็นการทัว่ไปนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 261 ทวิ บญัญติัไวใ้ห้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ ฝ่ายบริหารเป็นวา่เป็นการสมควร 
อาจจะเป็นวาระส าคญัของบา้นเมือง ก็จะมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ 
ซ่ึงนกัโทษท่ีจะขอพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปนั้นตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดอยูใ่นข่ายท่ี
จะไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานอภยัโทษ 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนของการอภยัโทษ แบ่งออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ หลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป และหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนของการอภยัโทษเฉพาะราย 

1.  หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป 
ในทางจิตวิทยาถือวา่มนุษยอ์ยูด่ว้ยความหวงั การท่ีบุคคลจะถูกจองจ าในเรือนจ า มิได้

หมายความวา่เขาจะตอ้งถูกจ ากดัความหวงัในการด ารงชีวิต การอภยัโทษเป็นมาตรการอยา่งหน่ึงท่ี
จะช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู ้กระท าความผิดเปรียบเสมือนแรงจูงใจ (Incentive) ให้ผูก้ระท าความผิด
ประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อท่ีจะมีโอกาสใหไ้ดรั้บการอภยัโทษปล่อยตวัไป หรือลดหยอ่นผอ่นโทษ 

ผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีจะได้รับการพระราชทานอภยัโทษนั้น ตามปกติจะอภยัโทษให้แก่ 
ผูต้อ้งขงั หรือนกัโทษเด็ดขาด กล่าวคือ ผูต้อ้งโทษกกัขงัแทนจ าคุก หรือผูต้อ้งขงัแทนค่าปรับท่ีมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดก่อน หรือในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบั  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ
ตามพระราชกฤษฎีกานั้นจะตอ้งมีตวัอยูใ่นความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกกัขงัไวใ้นสถานท่ี 
หรือท่ีอาศยัท่ีศาล หรือราชการก าหนด 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 261 ทวิ บญัญติัรับรองสิทธิน้ีไวว้า่ ใน
กรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายค าแนะน าต่อพระมหากษตัริยใ์ห้พระราชทานอภยัโทษ
แก่ผูต้อ้งค าพิพากษาก็ได้ พระราชทานอภยัโทษตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึง
บทบญัญติัดงักล่าว แปลความหมายไดว้่า การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปจะตอ้งท าเป็น
กฎหมายในรูปพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีนั้นเป็นกฎหมายท่ีฝ่ายบริหารออก จะออกพระราช
กฤษฎีกาอภยัโทษตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงก็หมายความวา่ คณะรัฐมนตรี หรือ
รัฐบาลเห็นว่ามีวาระสมควร หรือวาระโอกาสส าคญัของบา้นเมือง เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมราชินีนาถ วนัส าคญัทางพุทธศาสนา โดยเป็นหนา้ท่ี
ของรัฐบาลท่ีจะตอ้งดูแลวา่สถาบนัของบา้นเมือง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีวาระท่ีควรจะ
เฉลิมฉลองในระดบัใดและโอกาสท่ีสมควรจะให้กราบบงัคมทูล เพื่อขอให้มีการพระราชการอภยั
โทษ เม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกาแลว้ก็จะน าความข้ึนกราบบงัคมทูลพระมหากษตัริยเ์พื่อลงพระ
ปรมาภิไธยโดย มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการ โดยการด าเนินการของฝ่าย
บริหารจะไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่อยา่งใด 
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ซ่ึงในการด าเนินการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับการอภัยโทษให้มีคณะกรรมการ ซ่ึง
ประกอบด้วย ผูว้่าราชการจงัหวดั ผูพ้ิพากษาศาลหรือตุลาการศาลในท้องถ่ินนั้น อยัการ โดย
คณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ท่ีตรวจสอบผูซ่ึ้งจะไดรั้บการอภยัโทษและส่งรายช่ือ ให้เสร็จภายใน 
60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบั เม่ือไดมี้หมาย หรือค าสั่งปล่อย หรือลดโทษแลว้ 
ใหค้ณะกรรมการท าบญัชีผูซ่ึ้งไดรั้บการอภยัโทษ หรือลดโทษเก็บไวท่ี้เรือนจ าหน่ึงฉบบั ส่งให้ศาล
หน่ึงฉบบั ส่งกระทรวงมหาดไทยหน่ึงฉบบั และทูลเกลา้ฯ ถวายต่อพระมหากษตัริยอี์กหน่ึงฉบบั 
ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาอภยัโทษแต่ละคร้ังจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการอภยัโทษโดยปล่อยตวัไป หรือ
ลดหยอ่นผอ่นโทษ 

2.  หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการเฉพาะราย 
หลกัเกณฑ์และขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการเฉพาะราย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

ส าหรับโทษโดยทัว่ไป และโทษประหารชีวติ 
1)  หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการเฉพาะรายส าหรับโทษทัว่ไปให้

ยืน่เร่ืองราวต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม หรือพศัดีเรือนจ า หรือผู ้
บญัชาการเรือนจ า 

ก)  การยืน่เร่ืองราวต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 
“ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 259 บญัญติัวา่ ผูต้อ้งค าพิพากษาให้รับ

โทษอย่างใดๆ หรือผูท่ี้มีประโยชน์เก่ียวขอ้งเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว้ถา้จะทูลเกล้าฯ ถวายเร่ืองราวต่อ
พระมหากษตัริยข์อรับพระราชทานอภยัโทษจะยืน่ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมก็ได”้ 

ซ่ึ งตามบทบัญญัติมาตรา น้ี  หมายความว่า  การทูล เกล้าฯ  ถวาย เ ร่ืองราวต่อ
พระมหากษตัริยเ์พื่อขอรับพระราชทานอภยัโทษนั้น ผูก้ระท าความผดิท่ีตอ้งรับโทษตามค าพิพากษา
ใหรั้บโทษมิตอ้งเป็นผูข้อพระราชทานอภยัโทษโดยตรง ผูมี้ประโยชน์อาจจะขอแทนก็ได ้เช่น บิดา
มารดา บุตร หรือภริยาเป็นตน้ โดยโทษตามค าพิพากษานั้นกฎหมายมิได้บญัญติัว่าตอ้งเป็นโทษ
หนกัเบาอย่างไร กฎหมายบญัญติัวา่ “ผูต้อ้งค าพิพากษาให้รับโทษอยา่งใดๆ” ซ่ึงตอ้งแปลความว่า 
เป็นโทษตามกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์แต่ท่ีส าคัญตาม
กฎหมายในการขอพระราชทานอภยัโทษก็คือ ตอ้งใหค้ดีอาญานั้นถึงท่ีสุดเสียก่อน 

ข)  การยืน่เร่ืองราวต่อพศัดีเรือนจ า หรือผูบ้ญัชาการเรือนจ า 
“ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 260 บญัญติัวา่ ผูถ้วายเร่ืองราวซ่ึงตอ้ง

จ าคุกอยู่ในเรือนจ าจะยื่นเร่ืองราวต่อพศัดีเรือนจ า หรือผูบ้ญัชาการเรือนจ าก็ได ้เม่ือไดรั้บเร่ืองราว
นั้นแลว้ ให้พศัดีเรือนจ า หรือผูบ้ญัชาการเรือนจ าออกใบรับให้แก่ผูย้ื่นเร่ืองราว แลว้ให้รีบส่งเรือน
ราวนั้นไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม” 

DPU



46 

ซ่ึงตามบทบญัญติัมาตราน้ี หมายความวา่ หากผูถ้วายเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษ
อยู่ในเรือนจ า หรือถูกจ าคุกอยู่ ผูน้ั้นจะยื่นเร่ืองราวต่อพศัดีเรือนจ า หรือผูบ้ญัชาการเรือนจ าก็ได ้
และเม่ือได้รับเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษแล้ว ให้รีบส่งไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยติุธรรมทนัที 

2)  หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนของการอภยัโทษเป็นการเฉพาะรายส าหรับโทษประหาร
ชีวติ 

ในกรณีผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาใหป้ระหารชีวิตนั้น มีวิธีพิเศษกวา่ผูต้อ้งรับโทษอ่ืนๆ 
โดยจะตอ้งปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวพีิจารณาความอาญา 

มาตรา 262 บญัญติัวา่ ภายใตบ้งัคบัแห่ง มาตรา 247 และ 248 เม่ือคดีถึงท่ีสุด ผูใ้ดตอ้ง
ค าพิพากษาใหป้ระหารชีวิตเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัตั้งแต่วนัฟังค าพิพากษาให้ประหารชีวิตให้
เจา้หนา้ท่ีน าตวัผูน้ั้นไปประหารชีวิตเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัตั้งแต่วนัฟังค าพิพากษา เวน้แต่ใน
กรณีท่ีมีการถวายเร่ืองราว หรือค าแนะน าขอให้พระราชทานอภยัโทษตามมาตรา 261 ก็ให้ทุเลาการ
ประหารชีวิตไวจ้นกว่าจะพน้หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมถวายเร่ืองราว 
หรือค าแนะน าข้ึนไปนั้น แต่ถา้ยกเร่ืองราวนั้นเสียก็ใหจ้ดัการประหารชีวติก่อนก าหนดน้ีได ้

เร่ืองราว หรือค าแนะน าขอพระราชทานอภยัโทษ แก่ผูต้อ้งค าพิพากษาให้ประหารชีวิต
ใหถ้วายไดแ้ต่คร้ังเดียวเท่านั้น” 

ซ่ึงตามบทบญัญติัมาตราน้ี หมายความวา่ ไดมี้ มาตรา 245 วรรคแรก บญัญติัวางหลกัไว้
แลว้วา่เม่ือคดีถึงท่ีสุด ใหบ้งัคบัคดีโดยไม่ชกัชา้ แต่คดีท่ีตอ้งค าพิพากษาให้ประหารชีวิตมาตรา 247 
บญัญติั หา้มมิใหบ้งัคบัตามค าพิพากษาจนกวา่จะไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายน้ีวา่
ด้วยการอภยัโทษ กล่าวคือ มาตรา 247 บญัญติัว่าถ้าหญิงใดจะถูกประหารชีวิต ถ้ามีครรภ์อยู่ก็
บญัญติั ใหร้อไวจ้นกวา่จะคลอดบุตรเสียก่อนแลว้ค่อยประหารชีวิต มาตรา 248 บญัญติัวา่ ถา้บุคคล
ใดตอ้งค าพิพากษาใหป้ระหารชีวติขณะวกิลจริต ก็ใหร้อการประหารชีวติจนกวา่ผูน้ั้นจะหาย 

ดงันั้นถา้ไม่มีการทูลเกลา้ฯ ถวายเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษ และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงยุติธรรมก็มิได้ถวายค าแนะน าต่อพระมหากษตัริยข์อให้พระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้ง  
ค  าพิพากษาใหป้ระหารชีวติ มาตรา 262 จึงบญัญติัใหเ้จา้หนา้ท่ีน าตวัไปประหารชีวิตเม่ือพน้ก าหนด
หกสิบวนันบัตั้งแต่วนัฟังค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่หากมีการถวายเร่ืองราวเพื่อขอให้พระราชทานอภยั
โทษตามาตรา 261  ก็ให้ทุ เลาการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะพ้นหกสิบวันนับตั้ งแต่ว ันท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวายเร่ืองราว หรือค าแนะน าข้ึนไป แต่ถ้าทรงยกเร่ืองราวก็ให้
จดัการประหารชีวติก่อนก าหนดหกสิบวนัดงักล่าวได ้ ทั้งน้ีเร่ืองราว หรือค าแนะน าขอพระราชทาน
อภยัโทษ แก่ผูต้อ้งค าพิพากษาให้ประหารชีวิตให้ถวายไดแ้ต่คร้ังเดียวเท่านั้น ตามมาตรา 262 วรรค
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สอง เม่ือผลการถวายเร่ืองราวปรากฏวา่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัให้ยกเร่ือง หรือยกฎีกา เจา้หนา้ท่ี
จะตอ้งด าเนินการประหารชีวิตผูต้ ้องค าพิพากษาให้ประหารชีวิตภายในเก้าสิบวนั แต่หากทรง
พระราชทานอภยัโทษหนกัเป็นเบาโดยเปล่ียนจากโทษประหารชีวติมาจ าคุกตลอดชีวติ ก็บงัคบัโทษ
ตามท่ีเหลืออยูต่่อไป 
 2.2.3 ผลทางกฎหมายในการอภยัโทษ 

เม่ือมีการพระราชทานอภยัโทษ ไม่วา่จะเป็นการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการอภยั
โทษเฉพาะรายก็ตาม การพระราชทานอภยัโทษนั้นจะมีผลทางกฎหมายดงัน้ี 

1.  การอภยัโทษตามกฎหมาย 
การอภยัโทษตามกฎหมาย จะมีผลตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ดงัน้ี 
1)  ผลต่อการบงัคบัโทษในคดีอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 263 บญัญติัว่า เหตุท่ีมีเร่ืองราวขอ

พระราชทานอภยัโทษในโทษอยา่งอ่ืนนอกจากโทษประหารชีวิตไม่เป็นผลให้ทุเลาการลงโทษนั้น 
นอกจากนั้นการอภยัโทษจะมีผลต่อการบงัคบัโทษในคดีอาญาแตกต่างกนัไปตามประเภทของการ
อภยัโทษ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  การอภยัโทษปล่อย 
“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 1 บญัญติัว่า ในกรณีท่ีมี

การอภยัโทษเด็ดขาดโดยไม่มีโดยมีเง่ือนไข ห้ามมิให้บงัคบัโทษนั้น ถา้บงัคบัโทษไปบา้งแลว้ให้
หยดุทนัที ถา้เป็นโทษปรับท่ีช าระแลว้ ใหคื้นค่าปรับใหไ้ปทั้งหมด” 

กล่าวคือ การพระราชทานอภยัโทษปล่อยนั้นผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษไม่ตอ้งรับโทษตาม
ค าพิพากษาอีกต่อไป โดยจะไดรั้บการปล่อยตวัเพื่อใหก้ลบัไปใชชี้วติอยา่งปกติสุข 

ข)  การอภยัโทษลดโทษ 
“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 2 บญัญติัว่า ถา้การอภยั

โทษเป็นแต่เพียง.. หรือลดโทษ โทษท่ีเหลืออยูก่็ใหบ้งัคบัไปได”้ 
กล่าวคือ การพระราชทานอภัยโทษลดโทษ นั้นได้แก่ การพระราชทานอภัยโทษ

เปล่ียนแปลงประเภทของโทษท่ีรุนแรงให้เบาข้ึนโดยการผ่อนคลายความตึงเครียดอนัเกิดจากการ
ลงโทษลกัษณะผ่อนหนกัให้เป็นเบา หรือให้รับโทษเพียงบางส่วน เช่น พระราชทานอภยัลดโทษ
จากโทษจ าคุก 50 ปี เป็นโทษจ าคุก 30 ปี หรือพระราชทานอภยัลดโทษให้เหลือก าหนดโทษจ าคุก 
15 ปีเป็นตน้ 
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ค)  การอภยัโทษเปล่ียนโทษ 
“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 2 บญัญติัว่า ถา้การอภยั

โทษเป็นแต่เพียงเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา...โทษท่ีเหลืออยูก่็ใหบ้งัคบัไปได”้ 
กล่าวคือ การพระราชทานอภยัโทษเปล่ียนโทษนั้นผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษ คือ ลดโทษ

จากประหารชีวติเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติ 
2)  ผลอ่ืนๆ 
การอภยัโทษตามกฎหมายนอกจากจะมีผลตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีผลในดา้นอ่ืนๆ อีก ดงัต่อไปน้ี 
ก)  ผลต่อทะเบียนประวติั 
แมป้ระมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา จะไม่ไดบ้ญัญติัถึงผลต่อทะเบียนประวติั

อาชญากร (Criminal Record) โดยตรงก็ตาม แต่การไดรั้บการอภยัโทษก็จะไม่มีผลลบลา้งทะเบียน
ประวติัอาชญากรแต่อย่างใด ซ่ึงจะแตกต่างจากนิรโทษกรรม และการลา้งมลทิน ดงัจะเห็นไดจ้าก 
มาตรา 266 ท่ีก าหนดไวช้ดัเจนว่า “การอภยัโทษนั้นย่อมไม่ตดัอ านาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือไม่รอ
การลงอาญาตามกฎหมายลกัษณะอาญาวา่ดว้ยการกระท าผิดหลายคร้ังไม่เข็ดหลาบ หรือวา่ดว้ยรอ
การลงอาญา 

ข)  ผลต่อการเพิ่มโทษในคดีอ่ืน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 266 บัญญัติว่า  “เ ม่ือผู ้ได้รับ

พระราชทานอภยัโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิอยา่งหน่ึงถูกฟ้องวา่กระท าความผิดอีกอยา่งหน่ึง 
การอภยัโทษนั้นย่อมไม่ตดัอ านาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือหรือไม่รอการลงอาญาตามกฎหมาย
ลกัษณะอาญาวา่ดว้ยการกระท าผดิหลายคร้ังไม่เขด็หลาบ หรือวา่ดว้ยรอการลงอาญา” 

ค)  ผลต่อคดีแพง่เน่ืองจากคดีอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 3  บญัญติัวา่ “แต่การไดรั้บ

พระราชทานอภยัโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บพน้ความผิดในการตอ้งคืน หรือใช้ราคาทรัพย ์หรือค่า
ทดแทนตามค าพิพากษา” 

2.  การอภยัโทษตามจารีตประเพณี 
โดยท่ีการอภยัโทษตามจารีตประเพณี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้

ก าหนดหลกัเกณฑ์ไวโ้ดยตรง แต่โดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กล่าวคือ นบัแต่มี
การเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือคณะราษฎร์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มีบทบัญญัติท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ โดยก าหนดให้การอภัยโทษเป็นอ านาจของ
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คณะกรรมการราษฎร แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม
ฉบบัถาวรในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2475 แลว้ รัฐธรรมนูญก็ไดบ้ญัญติัรับรองอ านาจในการ
อภยัโทษให้เป็นอ านาจของพระมหากษตัริย์ดุจเดิม ดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 191 ซ่ึงยงัคงรับรองพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษไวอ้ยู ่

ดงันั้น การอภยัโทษตามจารีตประเพณีจึงแตกต่างจากการอภยัโทษตามกฎหมายท่ีว่า 
เม่ือมีการอภยัโทษตามจารีตประเพณีแลว้ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัตอ้งด าเนินการ
บางอย่าง เพื่อน้อมน าการท่ีทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานอภยัโทษให้มีผลบงัคบัข้ึน ดัง่กรณี
ของการพระราชทานอภยัโทษในวกิฤตตุลาการเม่ือ พุทธศกัราช 2534 ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 2.2.4 ขอ้วจิารณ์เก่ียวกบัการอภยัโทษ 

ไดมี้ผูอ้ภิปรายกนัมากเก่ียวกบัขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัการอภยัโทษทั้งขอ้ดี และขอ้เสียของ
การอภยัโทษ ซ่ึงความเห็นน้ีไดแ้ยกออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีเห็นว่าเป็นผลดี และกรณีท่ีเห็น
เป็นผลเสีย อาจสรุปขอ้คิดเห็นทั้ง 2 กรณีไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ขอ้ดีของการอภยัโทษ 
1) เป็นการแสดงถึงพระเมตตากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยท่ี์ทรงพระราชทาน

อภยัโทษแก่พสกนิกรของพระองค์ท่ีได้กระท าความผิด และถูกลงโทษให้รู้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณไดมี้โอกาสกลบัพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดป้กติสุข 

2) เป็นการแกไ้ขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ในเม่ือไม่สามารถกระท า
โดยผา่นวธีิอ่ืนได ้

3) เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของการบงัคบัใช้กฎหมาย ท าให้กฎหมายมี
ความผอ่นคลายและให้โอกาสแก่ผูก้ระท าความผิดตอ้งโทษราชทณัฑ์ท่ีสารภาพ และส านึกผิดไดมี้
การลดหยอ่นผอ่นโทษ ลดโทษใหใ้นการส านึกผดิท่ีไดก้ระท าลงไป 

4) เป็นการบ ารุงขวญัและก าลังใจของนักโทษให้มีความประพฤติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะ
ไดรั้บการพิจารณาความประพฤติตามระบบการเล่ือนชั้นของนกัโทษ เช่น จากนกัโทษชั้นกลางเป็น
ชั้นดีมาก จนถึงชั้นเยีย่ม เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิลดโทษตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภยัโทษมาก
นอ้ยตามล าดบัชั้นของนกัโทษ ซ่ึงจะเป็นผลให้ไดรับการปลดปล่อยรวดเร็วข้ึน นอกเหนือจากการ
ปลดปล่อยโดยการลดวนัตอ้งโทษ การพกัการลงโทษเป็นตน้ 

5) เป็นการใช้หลกัจิตวิทยา และหลกัทณัฑวิทยาโน้มน้าวจิตใจให้นักโทษคลาย
ความรู้สึกท่ีเป็นปฏิปักษ์ เป็นศตัรูต่อสังคมเพื่อให้ประพฤติดี ซ่ึงส่งผลสะทอ้นท าให้การปกครอง
ดูแลง่ายข้ึน 

DPU



50 

6) เป็นมาตรการส่งเคราะห์และควบคุมสังคมท่ีจะกลั่นกรองนักโทษท่ีพิการ 
เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรือตอ้งโทษจ าคุกเป้นคร้ังแรกให้มีโอกาสพน้โทษไดเ้ร็วข้ึนก่อนครบก าหนด
ระยะเวลา เม่ือไดรั้บโทษตามสมควรแลว้ อนัเป็นการปลดเปล้ืองภาระการเล้ียงดูแล 

7) เป็นการผ่อนคลายความแออัดของเรือนจ า หรือทัณฑสถาน ท าให้จ  านวน
นกัโทษนอ้ยลง เป็นการง่ายในการอบรมสั่งสอน และเป็นการประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการ
เล้ียงดูนักโทษ สามารถน างบประมาณค่าใช้จ่ายไปด าเนินการอยากอ่ืนในการอบรม แก้ไขและ
พฒันา เพื่อใหก้ลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดียิง่ข้ึน 

8) การอภยัโทษท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถปกครองผูต้อ้งโทษในเรือนจ าไดง่้ายข้ึน 
2. ขอ้เสียของการอภยัโทษ 

1) การอภยัโทษท าให้อาชญากรรมเร่ิมไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมืองมี
ความกลา้ท่ีจะทา้ทายและแสวงหาประโยชน์จากการอภยัโทษประกอบอาชญากรรม แมว้า่จะเสียอยู่
บา้งในการท่ีจะถูกลงโทษตามกฎหมายบา้นเมือง แต่ก็คิดวา่การถูกลงโทษ ถา้ประพฤติดีในเรือนจ า
ยอ่มมีโอกาสถูกปล่อยตวัเป็นอิสระไดเ้ร็วข้ึน 

2) การอภยัโทษขดัต่อหลกัการแบ่งแยกอ านาจ จากแนวคิดเก่ียวกบัการอภยัโทษจะ
เห็นได้ว่า การอภยัโทษเป็นวีการท่ีรัฐซ่ึงอาจจะเป็นพระมหากษตัริย ์หรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร ใช้
อ านาจในการอภยัโทษยกโทษให ้ลดโทษหรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบา ให้แก่ผูก้ระท าความผิด
ท่ีสามารถกลบัตวัเป็นคนดีไดเ้ร็วก่อนครบระยะเวลาลงโทษตามค าพิพากษาของศาลโดยเป็นการให้
โอกาวแก่ผูก้ระท าความผิดไดก้ลบัคืนสู่สังคมไดเ้ร็วข้ึนกว่าเดิม จากการใชอ้ านาจในการอภยัโทษ
ของฝ่ายบริหารน้ีท าให้เกิดขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัการใชอ้  านาจอภยัโทษของฝ่ายบริหารวา่ เป็นการเขา้
ไปแทรกแซงอ านาจตุลาการโดยเขา้ไป แกไ้ขเปล่ียนแปลงผลค าพิพากษาของผูก้ระท าความผดิ65 

แต่อยา่งไรก็ตามขอ้วจิารณ์เก่ียวกบัการแทรกแซงอ านาจตุลาการของฝ่ายบริหารถูก
ลบล้างไป กล่าวคือ เห็นว่าการอภยัโทษไม่ได้ท าให้อ านาจในการบริหารการลงโทษซ่ึงมีอยู่ใน
ขอบข่ายอ านาจของฝ่ายบริหาร จึงไม่ใช่เป็นเร่ืองกา้วก่ายอ านาจอ่ืน 

3) การอภยัโทษท าให้นกัโทษกระท าความดีระหว่างตอ้งโทษเพื่อจุดประสงค์ใน
การเล่ือนชั้นใหสู้งข้ึนเพื่อประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสิทธิการลดโทษ มากกวา่ท่ีจะตั้งใจประพฤติตนเป็น
คนดีท่ีแทจ้ริง ดงันั้นการดูแลการคดัเลือกนกัโทษดีเด่นท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ ยอ่มตอ้งกระท าอยา่ง
รัดกุม 

                                                   
65  Pierre Bouzat et Jean Pinatel.  (1970).  Traite de Droit Penal et de Criminologie (Tome I, II.2e 

edition).  Paris: Librairie Dalloz.  p. 830. 
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4) ระบบพิจารณาคดี การตดัสินลงโทษผูก้ระท าความผิดของระบบศาลไทย โดย
ส่วนใหญ่แลว้จะใชว้ธีิการสั่งลงโทษจ าคุก ซ่ึงเป็นการลงโทษอยา่งรุนแรง 

5) การอภยัโทษท าให้ศาลไม่อาจใชดุ้ลยพินิจทางกฎหมายลงโทษให้เหมาะสมกบั
โทษท่ีไดก้ระท าลงไปของผูก้ระท าความผิด จึงตอ้งมีการลงโทษเรียงกระทงความผิด เม่ือรวมอตัรา
โทษทั้งหมดแลว้ ท าใหผู้ต้อ้งโทษไดรั้บโทษจ าคุกในอตัราท่ีสูงเกินความเป็นจริง 

6) หลกัเกณฑ์และวิธีการอภยัโทษ หากมิไดมี้การตรวจสอบอยา่งรอบคอบ หรือถ่ี
ถว้นแลว้จะท าให้นกัโทษบางคนท่ีเป็นภยัต่อสังคมไดรั้บประโยชน์จากการอภยัโทษและสามารถ
ได้รับการปลดปล่อยออกจากเรือนจ าเร็วข้ึนในเวลาท่ียงัไม่สมควร จากสาเหตุน้ีเองจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสังคมภายนอก โดยจะก่ออาชญากรรมข้ึนเองเป็นการกระท าผิดซ ้ า เพราะไม่เข็ด
หลาบจากการถูกลงโทษ 

7) ความรู้สึกของประชาชนในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น และความ
สงสัยต่อฆาตกรท่ีประชาชนไม่ไวใ้จผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษ 

ดงันั้นสรุปไดว้่าขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัการอภยัโทษนั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสียจากดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 2.2.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของการอภยัโทษกบัการนิรโทษกรรม การลา้งมลทินการลด
วนัตอ้งโทษ และพกัการลงโทษ 

การอภยัโทษ การนิรโทษกรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และพกัการลงโทษ
เป็นมาตรการหน่ึงท่ีรัฐใชแ้กไ้ขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อผอ่นคลายความตึง
เครียด ดงันั้น เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ วตัถุประสงค์ของแต่ละประเภท จึงตอ้งศึกษาความแตกต่าง
ของการอภยัโทษ การนิรโทษกรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และพกัการลงโทษ โดยจะ
ศึกษาถึงองค์กรท่ีมีอ านาจ ประเภทของผูก้ระท าความผิด และผลของการอภยัโทษ การนิรโทษ
กรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และพกัการลงโทษ 

1. การอภยัโทษ 
ก) องคก์รท่ีมีอ านาจ 
องค์กรท่ีมีอ านาจในการอภยัโทษ ปัจจุบนัน้ีเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาท่ีจะใช้วิธีการอภยัโทษในกรณีการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป แต่หากเป็นการอภยั
โทษเฉพาะรายฝ่ายบริหารจะไม่มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
เช่นเดียวกนั การอภยัโทษเพื่อแสดงถึงความเมตตากรุณาท่ีรัฐใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิโดยการยกโทษ 
หรือลดโทษโดยมีเง่ือนไข หรือไม่มีเง่ือนไข โดยการพิจารณาตวับุคคลผูก้ระท าความผิดหลัง
ตอ้งโทษตามค าพิพากษาถึงความเหมาะสมของการลงโทษท่ีมีต่อผูก้ระท าความผิด โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิ่งพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดท่ีสามารถแกไ้ข ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนก่อนครบก าหนดเวลา
ลงโทษ 

ข) ประเภทของผูก้ระท าความผดิ 
ซ่ึงประเภทของการอภยัโทษนั้น มี 3 กรณี กล่าวคือ แบ่งตามลกัษณะของผูไ้ดรั้บการ

อภยัโทษ เช่นการอภยัโทษเป็นรายบุคคล และการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป แบ่งตามผลของการไดรั้บ
การอภยัโทษ เช่น การอภยัโทษปล่อย การอภยัโทษลดโทษ การอภยัโทษเปล่ียนโทษ แบ่งตามท่ีมา
ของการอภยัโทษ เช่น การอภยัโทษตามกฎหมาย และการอภยัโทษตามจารีตประเพณี 

ค) ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ 
ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการอภยัโทษ คือ รัฐจะยกโทษ หรือลดโทษให้แก่

ผูก้ระท าความผดิท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ แต่การอภยัโทษนั้นไม่ลบผลของค าพิพากษา และ
หากผูก้ระท าความผดิกระท าความผิดอาญาข้ึนใหม่ ก็ไม่ตดัอ านาจของศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือไม่รอ
ลงอาญา การอภยัโทษไม่มีผลลบลา้งประวติัอาชญากร 

2. นิรโทษกรรม 
ก) องคก์รท่ีมีอ านาจ 
องค์กรท่ีมีอ านาจในการนิรโทษกรรมเป็นการกระท าของฝ่ายบริหาร ซ่ึงการนิรโทษ

กรรมนั้นฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายมานิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงกฎหมายนิรโทษกรรม
ท่ีออกมาจะมีผลยอ้นหลงัไปยกเลิกการกระท าความผิด เพื่อลบลา้งการกระท าท่ีเกิดข้ึนในอดีตของ
ผูก้ระท าความผดิ ส่วนมากจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเก่ียวกบัความผดิทางการเมือง66 

ข) ประเภทของผูก้ระท าความผดิ 
ประเภทนิรโทษกรรมของผูก้ระท าความผดิ คือ ผูก้ระท าความผิดอาญา โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งความผิดทางการเมือง แต่ในปัจจุบนัการนิรโทษกรรมก็ยงัมาใช้ในความผิดอาญาอ่ืนท่ีไม่ใช่
ความผิดทางการเมือง เช่น ความผิดฐานหนีราชการ ผูท่ี้มีสิทธิได้รับการนิรโทษกรรมนั้นมีทั้ง
ผูก้ระท าความผดิท่ีไดรั้บโทษ หรือยงัไม่ไดรั้บโทษและยงัรวมถึงผูท่ี้พน้โทษแลว้ 

ค) ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ 
ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับจากการนิรโทษกรรม คือ การนิรโทษกรรมเป็นการ

ยกเวน้ความผิดอาญาเสมือนวา่ผูก้ระท าความผิดไม่เคยตอ้งค าพิพากษา และศาลจึงไม่อาจเพิ่มโทษ
แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการนิรโทษกรรมแลว้ต่อมากระท าความผิดอีก ซ่ึงศาลอาจใชว้ิธีการรอ

                                                   
66  สุรพล คงลาภ.  (2534).  นิรโทษกรรม: ศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไขและผลทางกฎหมาย.  วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 10 
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ลงอาญาได ้นิรโทษกรรมมีผลลบลา้งประวติัอาชญากร และผูท่ี้ไดรั้บการนิรโทษกรรมก็ยงัคงตอ้ง
รับผดิในทางแพง่จากการกระท าความผดิต่อบุคคลท่ีสาม 

3. การลา้งมลทิน 
ก) องคก์รท่ีมีอ านาจ 
องค์กรท่ีมีอ านาจในการล้างมลทิน คือ องค์กรฝ่ายบริหารท่ีจะมีการตรากฎหมาย 

ออกมาเพื่อลา้งมลทินแก่ผูก้ระท าความผิด เม่ือผูก้ระท าความผิดพน้โทษแลว้ ซ่ึงการลา้งมลทินเป็น
วธีิท่ีฝ่ายบริหารใชเ้พื่อลบลา้งการกระท าความผดิคร้ังก่อนท่ีพน้โทษไปแลว้ ซ่ึงจะมีผลคืนสิทธิให้ผู ้
นั้นกลบัมาใชชี้วติอยา่งปกติสุขในสังคม 

ข) ประเภทของผูก้ระท าความผดิ 
ประเภทของผูก้ระท าความผดิในการลา้งมลทินนั้น มีทั้งความผดิอาญาและความผิดทาง

วินยั ซ่ึงการลา้งมลทินเกิดจากแนวคิดท่ีว่า ผูก้ระท าความผิดพน้จากโทษแลว้ ยงัมีมลทินตราบาป 
อนัเกิดจากการกระท าความผิดท่ีผา่นมาแลว้และมีการรับโทษจากการกระท านั้นแลว้ ทั้งน้ีก็เพื่อให้
ผูก้ระท าความผดิท่ีรับโทษไปแลว้กลบัมาใชชี้วติิในสังคมไดต้ามปกติสุข 

ค) ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ 
ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการลา้งมลทิน คือ การลา้งมลทินไม่มีผลต่อคดีแพ่ง

ท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสาม การลา้งมลทินเป็นผลให้ความผิดอาญาและความผิดทางวินยัถูกลบลา้งเม่ือมี
การรับโทษมาแล้ว หากผูก้ระท าความผิดข้ึนใหม่ก็ไม่ท าให้ศาลเพิ่มลด หรือมีการไม่รอลงอาญา
เพราะถือวา่การกระท าความผดิถูกลบลา้ง และไดมี้การลบลา้งในทะเบียนประวติัอาชญากรดว้ย 

4. การลดวนัตอ้งโทษ 
ก) องคก์รท่ีมีอ านาจ 
องคก์รท่ีมีอ านาจในการลดวนัตอ้งโทษ คือ องคก์รราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นการใชอ้ านาจของ

ฝ่ายบริหารในการบริหารงานยติุธรรมทางอาญา เพื่อลดวนัตอ้งโทษให้โอกาสผูก้ระท าผิดกลบัคืนสู่
สังคมไดเ้ร็วกว่าปกติ แต่การลดวนัตอ้งโทษนั้นองค์กรราชทณัฑ์จะมีการก าหนดเง่ือนไข หากผิด
เง่ือนไขก็จะถูกจ ากุมขงัในเรือนจ า และตอ้งจ าคุกในเวลาท่ีไดรั้บการลดโทษ67 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ผูก้ระท าผดิปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม 

 

                                                   
67  สรพงษ ์เศรษฐสนิท.  (2545).  ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อการปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนครบ

ก าหนดโทษ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
หนา้ 26. 
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ข) ประเภทของผูก้ระท าความผดิ 
ประเภทของผูก้ระท าความผดิในการลดวนัตอ้งโทษ คือ ผูก้ระท าความผิดอาญาท่ีศาลมี

ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษ โดยผูก้ระท าความผิดนั้นตอ้งรับโทษอยูแ่ต่ยงัไม่พน้โทษ โดยจะได้
ลดวนัตอ้งโทษท่ีถูกจ าคุกอยูใ่หป้ล่อยตวัไป 

ค) ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ 
ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บจากการลดวนัตอ้งโทษ คือ ท าให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บ

การปล่อยตวัออกมาจากเรือนจ าก่อนครบก าหนดเวลาลงโทษตามค าพิพากษาของศาล และการลด
วนัตอ้งโทษไม่มีผลลบลา้งการกระท าความผิดตามค าพิพากษาซ่ึงเรียกวา่เป็นการยกเวน้โทษนั้นเอง 
แต่การลดวนัตอ้งโทษนั้นองคก์รราชทณัฑ์จะมีการก าหนดเง่ือนไข หากผิดเง่ือนไขก็จะถูกจ ากุมขงั
ในเรือนจ า และตอ้งจ าคุกในเวลาท่ีไดรั้บการลดโทษ 

5. พกัการลงโทษ 
ก) องคก์รท่ีมีอ านาจ 
องคก์รท่ีมีอ านาจในการพกัการลงโทษ คือ องค์กรราชทณัฑ์ ซ่ึงเป็นการใชอ้ านาจของ

ฝ่ายบริหารในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงเหมือนกับการลดวนัต้องโทษ เพื่อพกัการ
ลงโทษใหแ้ก่ผูต้อ้งโทษ 

ข) ประเภทของผูก้ระท าความผดิ 
ประเภทของผูก้ระท าความผิดในการพกัการลงโทษ คือ ผูก้ระท าผิดอาญา ซ่ึงศาลมีค า

พิพากษาถึงท่ีสุดใหรั้บโทษ และผูก้ระท าผิดนั้นท่ีจะไดรั้บการพกัการลงโทษตอ้งไดรั้บโทษมาแลว้ 
แต่ยงัไม่พน้โทษ ซ่ึงการพกัการลงโทษจะไดรั้บการปลดปล่อยจากเรือนจ าก่อนครบก าหนดตามค า
พิพากษาของศาล 

ค) ผลท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บ 
ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการพกัการลงโทษ คือ มีผลเช่นเดียวกบัการลดวนั

ต้องโทษ คือ เป็นแต่เพียงการยกเวน้โทษ โดยมีเง่ือนไขก าหนด ถ้าผูต้ ้องโทษไม่ประพฤติผิด
เง่ือนไขก็จะไดรั้บการยกเวน้โทษ แต่ถา้ท าผดิเง่ือนไข ก็จะตอ้งกลบัมารับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา
ท่ีเหลืออยูต่่อ โดยมิตอ้งด าเนินคดีอีก 
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2.3 หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตัวบุคคล (Individualization)68 
การลงโทษตามหลกัการน้ี จะตอ้งมีการก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวัผูก้ระท า

ความผิด (Punishment to Fit the Criminal) โดยพิจารณาถึงความจริงท่ีว่ามนุษย์แต่ละคนมี
ความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการลด
โทษ หรือไม่ตอ้งรับโทษเลย การลงโทษตามแนวคิดน้ีจะมีจุดมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าความผิดโดยตรง 
หาไดต้อ้งการให้มีผลถึงบุคคลอ่ืนไม่ โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่มนิสัยของผูก้ระท าผิด ให้
ผูก้ระท าผดิสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้เพราะการลงโทษโดยการท าให้
ผูก้ระท าความผิดได้รับความยากล าบาก หรือได้รับผลร้ายนั้น ในบางกรณีก็ไม่เหมาะสมกบัตวั
ผูก้ระท าความผดิ และไม่สามารถท าใหต้วัผูก้ระท าความผดิประพฤติตวัดีข้ึนได ้

การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและตวัผูก้ระท าความผิด มีแนวคิดท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนกระท าผิดนั้น ยอ่มเน่ืองมาจากบุคลิกลกัษณะอุปนิสัยของผูก้ระท าผิด
และพฤติการณ์ภายนอก เช่น ส่ิงแวดล้อมรอบตวัผูก้ระท าผิด ซ่ึงอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมถือเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในการท่ีจะกระท าความผิด ฉะนั้น บุคคลจึงตอ้งปรับ
บุคลิกลกัษณะของตนใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ เพราะบุคลิกลกัษณะกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันอยู่ตลอดเวลา แต่บุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถปรับตนให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อม หรือสภาวการณ์ (Situations) ต่างๆ ได้เหมือนกัน เพราะบุคคลแต่ละคนต่างมี
บุคลิกลกัษณะ หรือส่วนท่ีประกอบเขา้เป็นบุคลิกลกัษณะแตกต่างกันไป ดงันั้นแบบแห่งความ
ประพฤติของบุคคล (Pattern of behaviour) ย่อมมีลกัษณะแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงอาจเป็นไปใน
ทางเขา้กบัสังคมและเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม นักจิตวิทยาเช่ือว่าลกัษณะของความประพฤติอนัเป็น
ปฏิปักษต่์อสังคมมีปรากฏอยูใ่นตวับุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความวา่บุคคลทุกคนมีความแอนเอียงไป
ในทางประกอบอาชญากรรม (tendency towards crime)69 ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าผิด โดย
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจของบุคคลใหก้ระท าผิด ไม่วา่บุคคลนั้นจะมีความคิดท่ีจะ
กระท าผดิก็ก่อนแลว้หรือไม่ก็ตาม ซ่ึงท่ีถูกตอ้งแลว้มนุษย ์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและปฏิบติัตน
ให้ถูกกฎหมาย อน่ึงการตดัสินใจของบุคคลจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น สังคม จิตวิทยา 

                                                   
68  Raymond Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  Publication No. 15: patterson 

Smith Reprint Series in Criminology.  Law Enforcement and Social Problems.  pp. 177-179. 
69  ชาย เสวกิลุ.  (2517).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมศาสตร์.  หนา้ 204. 
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วิทยาศาสตร์ เป็นตน้70 การตดัสินใจของบุคคลเพื่อกระท าการใด ย่อมข้ึนอยู่กบัพื้นฐานทางจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โดยส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ให้คนกระท าผิด ดงันั้นการกระท าความผิดของบุคคลจึงมีส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคลท่ี
อยูอ่าศยัในชุมชนแออดั จึงพบเห็นการกระท าความผิดลกัทรัพยอ์ยูบ่่อยคร้ังหรือเห็นเป็นประจ าจน
เกิดความเคยชิน ท าให้เกิดพฤติกรรมลองเลียนแบบในการประกอบอาชญากรรมได้ โดยลงมือ
กระท าความผดิเช่นนั้นบา้งเหมือนท่ีเคยพบ หรือเห็นอยูบ่่อยคร้ัง เป็นตน้ ประกอบกบัความมีอิสระ
และเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงและมีอยูใ่นการกระท าของบุคคลทุกคน ฉะนั้น บุคคลจะเลือก
กระท าความผดิหรือไม่จึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของตนเองเป็นส าคญั 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ หากรัฐมีการจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้มีความปลอดภยั เพื่อไม่ให้
ผูก้ระท าความผดิเห็นเป็นแบบอยา่ง ส่ิงแวดลอ้มก็จะไม่เป็นปัจจยัท าใหเ้กิดการกระท าความผดิ 

ความมุ่งหมายของการลงโทษทีเ่หมาะสมกบัตัวผู้กระท าความผดิ71 
ความมุ่งหมายของการลงโทษ คือ การลงโทษนั้นจะตอ้งเป็นการลงโทษโดยค านึงถึง

ธรรมชาติของผูก้ระท าผดิ หรืออาชญากรเป็นส าคญั มิใช่ลงโทษโดยค านึงถึงความเสียหาย 
การลงโทษท่ีชอบดว้ยกฎหมาย จะตอ้งเป็นการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดและ

ท าใหผู้ก้ระท าผดิรวมทั้งผูบ้ริสุทธ์ิสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และเป็นการลงโทษ
ในการกระท าท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด เพราะเป้าหมายสุดทา้ยของการลงโทษก็คือ ความ
เสมอภาคกนัในกฎหมาย 

ฉะนั้นการก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับตวัผูก้ระท าความผิด จะกระท าได้ก็
ต่อเม่ือมีการปรับปรุงวตัถุประสงค์ของการลงโทษ โดยก าหนดให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น การ
ลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผู ้กระท าผิด มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
พฤติการณ์แวดลอ้มของคดี และไม่ใชก้ฎหมายอยา่งยอ่ โดยละเลยขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
คดี ดงันั้นการลงโทษโดยมีความมุ่งหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะจึงตรงขา้มกบัการลงโทษ
ท่ีมุ่งจะทดแทน โดยไม่ค  านึงถึงการกระท าในอดีตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตและการท่ีจะ
ให้ความมุ่งหมายในเร่ืองการลงโทษ สามารถน ามาใช้กับผูก้ระท าผิดได้อย่างเหมาะสมจ าเป็น
จะตอ้งยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลกัษณะ และอุปนิสัยใจคอของผูก้ระท าผิดมาใชบ้งัคบัเพื่อให้
การลงโทษเกิดความเป็นธรรม และสามารถแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดมาใช้บงัคบั

                                                   
70  พรธิดา เอ่ียมศิลา.  (2549).  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้กระท าผิดเพ่ือประกอบการด าเนินคดีอาญา. 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้ 26. 
71  Raymond Saleilles.  Loc.cit.  pp. 177-179. 
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เพื่อให้การลงโทษเกิดความเป็นธรรม และสามารถแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้
กลบัตนเป็นคนดีไดโ้ดยไม่กลบัไปกระท าผิดซ ้ าข้ึนอีก แต่ถา้อาชญากรนั้นไม่อาจปรับปรุงแกไ้ขให้
กลบัตนเป็นคนดีได ้ย่อมจะตอ้งใชว้ิธีการก าหนดโทษอย่างอ่ืนแทน ซ่ึงอาจใช้วิธีการก าหนดโทษ
อยา่งรุนแรง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัผลประโยชน์ของคนในสังคมจากอาชญากรรมได ้

ดงันั้น การดดัแปลงการลงโทษบุคคลให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท า
ผดิ จึงมีความส าคญัต่อการปรับปรุง แกไ้ขผูก้ระท าผดิ และเป็นการป้องกนัสังคมจากอาชญากรรมท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ปัจจุบนัน้ีไดเ้รียกหลกัการลงโทษดงักล่าวน้ีว่า “หลกัการลงโทษให้มี
ความเหมาะสมกบัตวับุคคล” (Individualization) 

ประเภทของการลงโทษให้เหมาะสมกบัตัวบุคคล (Types of Individualization)72 
กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยงัประสบปัญหาในเร่ืองการลงโทษ ให้มีความ

เหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าผิด ฉะนั้นเพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสมจึงมีการ
จ าแนกประเภทของการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล ดงัน้ี 

ก) การลงโทษให้ เหมาะสมกับตัว บุคคล โดยใช้ระบบของกฎหมาย  ( legal 
Individualization) 

ข) การลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใช้ระบบของอ านาจตุลาการ (judicial 
Individualization) 

ค) การลงโทษให้ เหมาะสมกับตัว บุคคล โดยใช้ระบบการบริหารเ รือนจ า 
(administrative Individualization) 

ก) การลงโทษให้ เหมาะสมกับตัว บุคคล โดยใช้ระบบของกฎหมาย ( legal 
Individualization) การลงโทษให้เหมาะสมกับตวับุคคลตามระบบน้ี เป็นการน าบทบญัญติัของ
กฎหมายมาเป็นกรอบให้มีการลงโทษให้เกิดความเหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิด โดยบทบญัญติั
ของกฎหมายจะมีการบญัญติัอย่างชดัเจนแน่นอนในเร่ืองพื้นฐานทัว่ไป และผูพ้ิพากษาจะเป็นผูมี้
หน้าท่ีน าหลกัการลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าผิดมาใช้ในการพิพากษาคดี โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันในแต่ละคดี และกฎหมายเองก็เป็นแบบของการลงโทษให้
เหมาะสมกบัตวับุคคลโดยการใชร้ะบบของอ านาจตุลาการ 

การลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใช้ระบบของกฎหมายจ าแนก 2 ประเภท
ดงัน้ี73 

                                                   
72  Raymond Saleilles.  Ibid.  pp. 11-12. 
73  Raymond Saleilles.  Ibid.  pp. 200-226. 

DPU



58 

1. ความจ าเป็นทัว่ไปของหลักการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตวับุคคล โดยใช้
ระบบกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงัท่ีปรากฏ คือ 

1) หลักการลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใช้ระบบกฎหมายเป็น
หลกัการท่ีก าหนดโทษไวล่้วงหนา้ในกฎหมาย 

2) หลกัการลงโทษใหมี้ความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชอ้ านาจตุลการเป็นหลกัการ
ท่ีดีท่ีสุดท่ีใหผู้พ้ิพากษาเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจในการตดัสิน 

3) หลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชร้ะบบการบริหารเรือนจ า 
เป็นหลกัท่ีก าหนดโทษโดยมีระยะเวลา 

ในหลกัความจริงแล้ว ไม่มีหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใช้
กฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายสามารถใช้บังคบัแตกต่างกันตามประเภทของคดี ซ่ึงกฎหมายไม่
สามารถท่ีจะรับรองลกัษณะเฉพาะของแต่ละคดีได ้ซ่ึงหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวั
บุคคล โดยใช้กฎหมายนั้น พิจารณาเม่ือมีเหตุผลส าหรับบรรเทาโทษ หรือเพิ่มโทษ โดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ระหว่างความผิดว่าเป็นความผิดท่ีร้ายแรง หรือไม่และระดบัของความรับผิดชอบ 
ดงันั้นหลกัการลงโทษใหมี้ความเหมาะสมกบัตวับุคคลท่ีอาศยัความรับผดิชอบ จึงเป็นการกลบัไปสู่
สภาพของส านกันีโอคลาสิก ซ่ึงเป็นการใช้หลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลท่ีไม่
ถูกตอ้ง เพราะการน ากฎหมายมาใช้จะตอ้งยอมรับถึงเหตุบรรเทาโทษ กล่าวคือ เม่ือมีการกระท า
ความผิดเกิดข้ึนจะตอ้งน าบุคลิกลกัษณะ ของผูก้ระท าความผิดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย 
เพื่อใหก้ารก าหนดโทษเกิดความเป็นธรรมต่อตวัผูก้ระท าความผดิ 

ตวัอย่างของเหตุความรับผิดในธรรมชาติของความผิด ท่ีเกิดจากการกระท าโดยไม่
เจตนาฆ่า74 เช่น เจตนาท าร้ายร่างกาย ผูก้ระท าสามารถคาดเห็นผลล่วงหนา้ถึงความเป็นไปของผลท่ี
จะเกิดข้ึนภายหลงัของการท าร้ายได ้ซ่ึงก็คือ อาจเป็นผลให้เกิดเป็นการฆ่าได ้นั้นเอง เน่ืองจากเป็น
ขอ้เท็จจริงท่ีสามารถคาดหมายล่วงหนา้ได ้ดงันั้น จึงถือวา่เป็นการฆ่าโดยเจตนา แต่อย่างไรก็ตาม
การกระท าความผิดดังกล่าว ก็ไม่เป็นความผิดฐานไตร่ตรองไวก่้อน และผลของการท่ีบรรเทา
ผลร้ายมิให้เกิดความผิดส าเร็จ ก็จะไดรั้บการรับรองในกฎหมายให้เป็นเหตุบรรเทาโทษได ้อีกทั้ง
การกระท าโดยป้องกนั ซ่ึงไม่เหมือนกบัการฆ่าคนตาย แต่ก็ถือว่ามีเจตนาฆ่าเหมือนกนั แต่การฆ่า
เน่ืองจากการกระท าโดยป้องกนันั้นมีพฤติการณ์อนัเป็นเหตุอนัควรลดหยอ่นโทษได ้

ต่อมาในภายหลงัความผิดทางอาญา จึงได้มีการค านึงถึงหลกัการบรรเทาโทษเม่ือมี
พฤติการณ์อนัเป็นเหตุอนัควรลดหยอ่นโทษ โดยขอ้สันนิษฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการบรรเทาโทษจะ

                                                   
74  พรธิดา เอ่ียมศิลา.  เล่มเดิม.  หนา้ 29. 
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เข้าไปเก่ียวข้องในคดีอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ซ่ึงร่างประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
สวสิเซอร์แลนด ์ถือวา่เป็นร่างท่ีมีระบบการลงโทษท่ีดีท่ีสุด กล่าวคือ มีการอนุญาตให้ผูพ้ิพากษาลด
โทษไดเ้ม่ือมีความแตกต่างของการกระท าผดิ 

แต่อย่างไรก็ตามจะตอ้งเข้าใจว่าบทบญัญติัของกฎหมาย จะมีกรอบของการบญัญติั
เก่ียวกบัหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลอยูแ่ลว้ กล่าวคือ หมวดหมู่ของกฎหมายจะบอกถึง
แบบแผนและระบบการลงโทษท่ีจะมีการบัญญติัไว ้โดยการลงโทษนั้นจะต้องเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติัและภายในขอบเขตท่ีก าหมายให้อ านาจ โดยกฎหมายจะมีการบญัญติัไวอ้ย่าง
ชัดเจนในเร่ืองพื้นฐานทัว่ไป และมีความยืดหยุ่นโดยในการพิพากษาคดีผูพ้ิพากษาจะต้องให้
ความส าคญักบับุคลิกลกัษณะของผูก้ระท าผดิเพื่อน ามาใชป้ระกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษ 

2. ตวัอยา่งของการใชห้ลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
การใชห้ลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชก้ฎหมายไดก่้อให้เกิดตวัอยา่งท่ี

น่าเสียใจเกิดข้ึน เน่ืองจากมีการน าหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลมาใชต้ามบุญตามกรรม 
โดยมีการตดัสินให้เนรเทศจ าเลยดว้ยเหตุ ตามฟ้องท่ีจ าเลยไม่อาจปรับปรุงแกไ้ขให้กลบัตนเป็นคน
ดีได ้โดยท่ีผูพ้ิพากษามิไดฟั้งขอ้เทจ็จริงประกอบ ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงควรสนบัสนุนให้ผูพ้ิพากษา
อยูบ่นพื้นฐานของหลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล ผลกระทบจากค าพิพากษาท่ีเคร่งครัด 
ท าใหมี้การเสนอประเภทของมูลเหตุจูงใจต่างๆ เก่ียวกบัความผิดทางอาญาในกฎหมาย โดยมีความ
มุ่งหมายใหก้ฎหมายดงักล่าวใหอ้ านาจผูพ้ิพากษาในการพิจารณาวา่อาชญากรมีมูลเหตุจูงใจอะไรจึง
จะกระท าความผิด เพื่อน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาปรับกับโทษว่าควรจะลงโทษอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม ดงันั้นจึงมีการเสนอให้ในกฎหมายมีบทบญัญติัในเร่ืองการพิจารณาเก่ียวกบัมูลเหตุจูงใจ
ต่างๆ การแบ่งประเภทของมูลเหตุจูงใจ และบุคลิกลกัษณะของอาชญากร เพื่อน ามาประกอบในการ
ลดโทษ ฉะนั้นแบบของการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าผิดจึงข้ึนอยูบ่น
พื้นฐานท่ีไดม้าจากมูลเหตุจูงใจ โดยมูลเหตุจูงใจท่ีจะถูกตอ้ง จะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็น
เกณฑ์ในการก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิดและตวัผูก้ระท าผิด ซ่ึงมูลเหตุจูงใจ
ดงักล่าวก็ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดโทษของผูพ้ิพากษาดว้ยเช่นเดียวกนั ดงันั้นการน า
หนักการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลโดยใช้ระบบของกฎหมายอย่างไม่ถูกตอ้ง จึง
หมายถึง การลงโทษผูก้ระท าความผิดบนพื้นฐานของความรับผิดชอบในผลของการกระท า โดย
ละเลยต่อธรรมชาติและบุคลิกลกัษณะท่ีแทจ้ริงของอาชญากรนั้นเอง 

ข) การลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล โดยใช้ระบบของอ านาจตุลาการ (judicial 
Individualization) การลงโทษให้เหมาะสมกบัระบบน้ี ผูพ้ิพากษาจะเผชิญหน้ากบัตวัอาชญากร 
หรือผูก้ระท าความผดิและการกระท าผดิของเขาเป็นส าคญั ซ่ึงผูพ้ิพากษาควรจะยอมรับการลงโทษท่ี
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เป็นการปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี เพื่อให้ผูก้ระท าผิดสามารถ
กลบัคืนสู่สังคมได ้ซ่ึงการลงโทษอนัเป็นการปรับปรุง แกไ้ขผูก้ระท าความผิดจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือ
ผูพ้ิพากษามีขอ้เทจ็จริงต่างๆ เก่ียวกบัผูก้ระท าผดิอยา่งเพียงพอไม่วา่จะเป็นประวติัครอบครัวและภูมิ
หลังทางสังคม (family and social background) บุคลิกลักษณะ (character) ประวติัการกระท า
ความผิด (prior convictions) สภาพร่างกายและสภาวะแห่งจิตใจ (physical and mental condition) 
ฯลฯ โดยขอ้มูลท่ีไดม้านั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้งและปราศจากการบิดเบือน จึงจะท า
ให้การก าหนดโทษของศาลเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าความผดิได ้และสามารถอ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่สังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตวับุคคล โดยใช้ระบบอ านาจตุลาการจ าแนกได ้
ดงัน้ี75 

1) รูปแบบเดิมของหลกัการลงโทษใหมี้ความเหมาะสมกบัตวับุคคล 
2) ความยากล าบากในการใชบ้งัคบัเหตุจูงใจในการลงโทษ 
3) ระบบท่ีคู่ขนานไปกบัการลงโทษ: การลงโทษโดยถูกสังคมปฏิเสธ 
1) รูปแบบเดิมของหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคล การลงโทษให้

เหมาะสมกับตวับุคคล เป็นการน าหลักเร่ืองความแตกต่างของบุคลิกลักษณะอาชญากรมาใช้
ประกอบในการก าหนดโทษ ซ่ึงการน าบุคลิกลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนัของอาชญากรมาใช้ก่อให้เกิด
ปัญหา 2 ประการ คือ ปัญหาในเร่ืองการจดัหมวดหมู่ประเภทของอาชญากร และปัญหาในเร่ืองการ
ก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับผูก้ระท าผิด ซ่ึงปัญหาดงักล่าวนั้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อผู ้
พิพากษาในการน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระท าผิด มาใชบ้งัคบั
กบัการก าหนดโทษให้มากข้ึน โดยแนวปฏิบติัในการบรรเทาโทษ หรือการเพิ่มโทษให้หนกัข้ึน จะ
ข้ึนอยู่กบัมูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิดซ่ึงทฤษฎีในเร่ืองมูลเหตุจูงใจ ไดมี้การกล่าวไวอ้ย่าง
คลุมเครือ อีกทั้งร่างกฎหมายเบ้ืองตน้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็มิไดรั้บเอาระบบกฎหมายของ
ประเทศฝร่ังเศสทั้งหมด กล่าวคือ จะไม่มีการก าหนดพฤติการณ์บรรเทาโทษไวใ้นกฎหมาย แต่จะ
ใหผู้พ้ิพากษาเพียงผูเ้ดียวเป็นผูต้ดัสินใจวา่การกระท าดงักล่าวของจ าเลย มีเหตุอนัควรท่ีจะไดรั้บการ
บรรเทาโทษหรือไม่ ซ่ึงแนวคิดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ตรงกบัหวัใจของประมวลกฎหมาย
อาญาสมยัใหม่ ท่ีมีแนวคิดค านึงถึงความรู้สึกของประชาชน 

                                                   
75  Raymond  Saleilles.  Op.cit.  p. 237. 
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ฉะนั้น จึงควรหยิบยกพฤติการณ์ในการบรรเทาโทษให้เขา้มามีบทบาทในการก าหนด
โทษของศาล และอนุญาตใหมี้การลดการลงโทษโดยกฎหมาย76 

2) ความยากล าบากในการใชบ้งัคบัเหตุจูงใจในการลงโทษ77 ความคิดในเร่ืองเหตุจูงใจ
จะตอ้งมีการพฒันาให้มากข้ึน และการกระท าอย่างเต็มท่ีซ่ึงการพิสูจน์เร่ืองมูลเหตุจูงใจจะตอ้ง
พิจารณาขณะท่ีมีการกระท าความผิดอาญา ร่างกฎหมายเบ้ืองตน้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียก
เหตุจูงใจน้ีวา่ “เหตุจูงใจบริสุทธ์ิ” (Honorable motives) ซ่ึงในคดีของอาชญากรมืออาชีพ ขโมยบาง
คนมีความผดิฐานฆ่าคนตาย เน่ืองจากการฆ่าเป็นเหตุจูงใจเดียวท่ีจะป้องกนัการกระท าความผิดของ
ตนไม่ให้ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เพราะผูต้าย คือ พยานท่ีส าคญัท่ีรู้เห็นการกระท าความผิดของ
ตน ดงันั้นเหตุจูงใจท่ีปรากฏจึงใช้เป็นบรรทดัฐานส าหรับการก าหนดโทษ โดยเหตุจูงใจเป็นแรง
กระตุน้ชัว่ครู่ใหเ้กิดการตดัสินใจกระท าความผิดอาญาแต่เหตุจูงใจดงักล่าวยงัไม่เพียงพอท่ีจะถือวา่
เป็นนิสัยความประพฤติท่ีแทจ้ริงของผูก้ระท าผิด ดงันั้นการน าเหตุจูงใจมาพิจารณาก าหนดโทษ จึง
สร้างความล าบากแก่ผูพ้ิพากษาเพราะเหตุจูงใจของผูก้ระท าผดิเป็นเร่ืองภายในจิตใจ จึงเป็นท่ียากจะ
ทราบได้ว่าผูก้ระท าความผิดมีเหตุจูงใจใดในการกระท าความผิดอาญา และเหตุจูงใจท่ีแท้จริง
เท่านั้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดโทษของผูพ้ิพากษาให้มีความเหมาะสมกับผูก้ระท า
ความผดิ 

3) ระบบท่ีคู่ขนานไปกบัการลงโทษ: การลงโทษโดยถูกสังคมปฏิเสธ การลงโทษไม่
ควรมีลกัษณะท่ีเป็นการท าให้ผูก้ระท าความผิด เป็นท่ีเกลียดชงัของคนในสังคม เพราะจุดประสงค์
ของการลงโทษ ไม่มุ่งท่ีจะท าลายช่ือเสียงแต่มุ่งท่ีจะรักษา และความอบัอายจากการกระท าความผิด
จะท าให้อาชญากรกลายเป็นบุคคลท่ีสังคมไม่ยอมรับก็คือ การลงโทษท่ีท าให้เกิดความอบัอาย ซ่ึง
ความอบัอายจากการลงโทษจะปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการ ความอบัอายและการเสียช่ือเสียง 
เป็นการแสดงประสิทธิภาพของสัตวส์ังคมท่ีแสดงออกมาในรูปของการใชอ้ านาจตุลาการ โดยมีค า
พิพากษาตดัสินโทษผูก้ระท าความผิด ซ่ึงค าพิพากษาดงักล่าว จะมีผลต่อผูก้ระท าความผิดกบัสังคม
โดยตรง กล่าวคือ ค าพิพากษาดงักล่าวมีผลต่อผูก้ระท าความผิดตอ้งสูญเสียเพื่อนฝงูในสังคม และ
การลงโทษโดยค าพิพากษาตามกฎหมาย จะน ามาซ่ึงการคว  ่าบาตรในสังคมและการอยู่อย่างไม่มี
เกียรติ ปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสังคมจะตอ้งให้โอกาสและยอมรับผูก้ระท าผิด 
รวมถึงคืนความรู้สึกมีเกียรติในสังคมให้แก่เขา เพราะจุดประสงคข์องการลงโทษ คือ การคืนสิทธิ
และฐานะใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ และท าใหเ้กิดความรู้สึกเท่าเทียมกนั 

                                                   
76  พรธิดา เอ่ียมศิลา.  เล่มเดิม.  หนา้ 32. 
77  Raymond Saleilles.  Op.cit.  pp. 247-251. 
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ฉะนั้นการเร่ิมตน้ในสังคมเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดี จึงเป็นการยืนยนั
การทดสอบชีวิต และจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของการลงโทษจะตอ้งให้หลกัประกนัแก่สังคมท่ียอมรับ
ผูก้ระท าความผดิท่ีกลบัตวัเป็นคนดี เพื่อท่ีผูก้ระท าความผดิจะไม่กระท าความผดิซ ้ าอีก 

ค) การลงโทษให้ เหมาะสมกับตัว บุคคล โดยใช้ระบบการบริหารเ รือนจ า 
(administrative Individualization) การลงโทษให้เหมาะสมตามระบบน้ี เป็นการลงโทษเพื่อ
ปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าโดยมีการฝึกอาชีพให้แก่ผูต้อ้งขงั โดยเจา้หน้าท่ี
ราชทณัฑ์ จะคอยสังเกตพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัอย่างไรให้สามารถกลบัตนเป็นคนดี กลบัคืนสู่
สังคมได ้และเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ในการท่ีจะป้องกนัมิให้ผูก้ระท าความผิดกลบัไปกระท าความผิดซ ้ า
อีก ซ่ึงระบบน้ีจะเป็นการลงโทษท่ีกระท าภายหลงัศาลมีค าพิพากษาก าหนดโทษจ าเลยแลว้ 

หลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล โดยใชร้ะบบการบริหารเรือนจ า จ  าแนกได ้3 
ประการ ดงัน้ี78 

1) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิโดยการบริหารเรือนจ า 
2) หลกัการก าหนดโทษโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด 
3) องคป์ระกอบในเร่ืองบุคลิกลกัษณะและศาสนาในการปรับเปล่ียนนิสัยของผูก้ระท า

ความผดิ 
1) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดโดยการบริหารเรือนจ า ปัจจุบนัมีการน าหลกัการ

ลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลมาใช้ในระบบการพิจารณาของศาลมากข้ึน เน่ืองจากระยะเวลา
ของการก าหนดโทษจะมีความสัมพนัธ์ต่อการปรับเปล่ียนนิสัย ฉะนั้นการลงโทษให้เหมาะสมกบั
ตวับุคคลโดยใชร้ะบบเรือนจ ามาใชแ้กไ้ขฟ้ืนฟู จะกระท าไดต่้อเม่ือกฎหมายมีความยืดหยุน่ต่อการ
ปรับปรุง แกไ้ขผูก้ระท าความผดิ และมีการปรับปรุงระบบการลงโทษโดยให้ความรู้แก่เจา้พนกังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล โดยระบบเรือนจ าจะน ามาใช้กบัผูก้ระท า
ความผดิในระหวา่งท่ีตอ้งโทษในเรือนจ า ซ่ึงจะมีมาตรการในการแกไ้ข ดดันิสัยและปรับปรุงความ
ประพฤติของผูก้ระท าผิดมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าผิดภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บโทษ ในการปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิดในทางอาญานั้นจะน ามาใช้บงัคบัโดยมีเง่ือนไขในเร่ืองความ
เจ็บป่วยเร้ือรังและเง่ือนไขกลับศีลธรรมและความประพฤติตามธรรมชาติของผูก้ระท าผิด ซ่ึง
เง่ือนไขในเร้ือการเจ็บป่วยเร้ือรังจะไม่เป็นปัญหาในการบ าบัด แก้ไข เพราะแพทย์สามารถ
คาดหมายได้ว่าระยะเวลาท่ีใช้บ าบดัรักษา แต่เง่ือนไขในเร่ืองศีลธรรมและความประพฤติของ

                                                   
78  Raymond Saleilles.  Ibid.  pp. 295-301. 
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ผูก้ระท าความผดินั้น ผูพ้ิพากษาจะไม่สามารถท่ีจะทราบไดเ้ลยวา่จะตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานเท่าไร
จึงจะสามารถแกไ้ขผูก้ระท าผดิใหก้ลบัตนเป็นคนดีได ้

2) หลกัการก าหนดโทษโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด ระบบของการก าหนดโทษโดยไม่มี
ก าหนดวนัพน้โทษ เกิดข้ึนจากการท่ีผูพ้ิพากษาไม่สามารถก าหนดล่วงหนา้เก่ียวกบัระยะเวลาการรับ
โทษท่ีแน่นอนตายตวัในค าพิพากษาได ้จึงท าใหก้ารก าหนดโทษ ดงักล่าวถูกเรียกวา่ “ระบบของการ
ก าหนดโทษโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด” 

บทบญัญติัแห่งกฎหมายไดใ้ห้อ านาจในการน าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบั
ตวับุคคลมาใช้ใน 2 ส่วน กล่าวคือ ในส่วนของผูพ้ิพากษา ท่ีก าหนดให้อ านาจผูพ้ิพากษาในการ
ก าหนดโทษเพื่อบ าบัดฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด และในส่วนของการบริหาร ท่ีก าหนดให้หน่อยงาน
ราชทณัฑ์ เป็นผูน้ าหลกัการลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวับุคคลไปปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรม
ของผูก้ระท าผิด ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะสัมพนัธ์กนัก็ต่อเม่ือค าพิพากษามีระยะเวลาการก าหนดโทษท่ี
เหมาะสม และหน่วยงานราชทณัฑ์ได้มีการปรับปรุง แก้ไขบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าความผดิ ในสถานฝึกอบรมโดยค านึงถึงบุคลิกลกัษณะและพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระท าผดิเกิดความสัมฤทธ์ิผล และผูก้ระท าผิดสามารถกลบัตวัเป็นคนดี
ได ้

3) องคป์ระกอบในเร่ืองบุคลิกลกัษณะและศาสนาในการปรับเปล่ียนนิสัยของผูก้ระท า
ความผิด79 ระบบของการก าหนดโทษน้ี ศาสนาถือเป็นองค์ประกอบหน่ึง ท่ีจะถูกหยิบยกข้ึนมา
พิจารณาในการแกไ้ข ปรับปรุงอุปนิสัยและพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา
และฝร่ังเศส ศาสนาถือเป็นหวัใจส าคญัในการบ าบดัแกไ้ขผูก้ระท าความผิด เพราะศาสนาจะเป็นส่ิง
ท่ีกระตุน้ผูก้ระท าความผิดให้เกิดความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขตนเองจากภายใน ท าให้
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองไดดี้ในท่ีสุด 

การลงโทษผู้กระท าความผิดท่ีดี  จึงต้องเป็นการลงโทษโดยใช้มาตรการท่ี มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท าให้ผูก้ระท าความผิดรู้ส านึกผิดในการกระท าของตน รวมถึงเป็นการ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความผิดท่ีได้กระท าลง และสามารถฟ้ืนฟูแก้ไขให้ผูก้ระท า
ความผดิกลบัตนเป็นคนดีของสังคมได้80 

ดงันั้นหลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลจะท าให้เกิดประโยชน์กบัตวัผูก้ระท า
ความผิด กล่าวคือ หากเราทราบข้อเท็จจริง พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด ศาลก็สามารถใช้

                                                   
79  Raymond Saleilles.  Ibid.  pp. 308-311. 
80  พรธิดา เอ่ียมศิลา.  เล่มเดิม.  หนา้ 38. 
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ประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษได้ อนัเป็นประโยชน์ต่อศาลในการพิพากษาก าหนดโทษ
ผูก้ระท าผิดให้เหมาะสมและเป็นธรรม หากมีการก าหนดโทษให้เหมาะสมก็จะท าให้ผูก้ระท าผิด
สามารถปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด เพื่อให้เขากลบัตวัเป็นคนดี และกลบัคืนสู่สังคม
ได ้หากเราน าหลกัการพิจารณาการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลมาใช้กบัผูก้ระท าความผิด จะ
ท าใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 
 2.3.1 หลกัการอภยัโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization) 

การอภยัโทษตามหลกัการน้ี จะตอ้งมีการก าหนดในการพิจารณาผูท่ี้จะไดรั้บการอภยั
โทษใหมี้ความเหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าความผิด กล่าวคือวา่ ผูก้ระท าความผิดคนใดท่ีสมควรไดรั้บ
การอภยัโทษนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้กลบัตวัเป็นคนดี และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตในสังคมไดต้ามปกติสุข
และไม่หวนกลับไปกระท าความผิดอีก โดยพิจารณาถึงความจริงท่ี ว่ามนุษย์แต่ละคนมี
ความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการลด
โทษ หรือไม่ต้องรับโทษเลย การอภัยโทษตามแนวคิดน้ีจะมีจุดมุ่งเน้นท่ีตัวผูก้ระท าความผิด
โดยตรงท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีภายหลงัตอ้งค าพิพากษาของศาล หาไดต้อ้งการ
ใหมี้ผลถึงบุคคลอ่ืนไม่ หลกัการอภยัโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล นั้นจะพิจารณาจากพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลง นิสัยของผูก้ระท าผิดในทางท่ีดีข้ึน เพื่อให้ผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บการอภยัโทษสามารถ
กลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้เพราะการอภยัโทษ ในบางคร้ังก็ไม่เหมาะสมกบัตวั
ผูก้ระท าความผิด เพราะเขายงัมีพฤติกรรมท่ีชั่วร้าย และพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดไม่มี
ประพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในทางดีข้ึน ดงันั้นการอภยัโทษในบางคร้ังบุคคลท่ีมีความพฤติชัว่ร้าย
กลบัไดรั้บการอภยัโทษโดยมิไดดู้พฤติกรรมของผูก้ระท าความผดิเป็นรายบุคคล ก็จะท าให้ผูก้ระท า
ความผดิกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าและจะเป็นปัญหาต่อสังคมได ้จึงตอ้งมีหลกัการในการพิจารณา
ตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) 

ทฤษฎจิีตวทิยาเจกตับุคคล (Individual Psychology) 
อลัเฟรด แอตเลอร์ (Alfred Adler) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีน้ีโดยเขาให้ความส าคญัท่ีจิตวิทยา

บุคคล ซ่ึงสาระส าคญัของทฤษฎีน้ีมองว่า คนเรามีลักษณะเป็นทรงรวมของร่างกายและจิตใจ
เก่ียวขอ้งกนั ทุกคนมีลกัษณะเฉพาะตวั เพราะมีแรงจูงใจ ลกัษณะนิสัย ความสนใจและค่านิยม
แตกต่างกนั81 

                                                   
81  Richard S Yagarus and Alan Monat .  (1979).  Personality 3.  New Jersey.  prentice-Hall Inc.  p. 
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การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอน กล่าวคือ พนักงานสอบสวน 
พนกังานควบคุมความประพฤติ ศาล และนกัทณัฑวิทยาเจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ต่างปฏิบติัหน้าท่ีกบั
ผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคล ดงัไดก้ล่าวมาแล้วว่าคนเราทุกคนต่างมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์82 ใน
การศึกษาพิจารณาเป็นรายบุคคล (Individualization) โดยใช้วิชาการและเทคนิคทางสังคม
สงเคราะห์เฉพาะราย (Social Case Work)83 

การน าเทคนิคและวธีิการมาใชก้บัผูก้ระท าความผิด หมายถึง นกัสังคมสงเคราะห์จะให้
ความช่วยเหลือในฐานะท่ีเขาผูน้ั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตวัเอง ปัญหาของเขามีลกัษณะ
เป็นเฉพาะ แมจ้ะเป็นปัญหาอยา่งเดียวกนั แต่ก็มีความรู้สึก ความตอ้งการผลกระทบต่อตวัเอง และ
ทศันะท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน แม้คนสองคนจะมีปัญหาอย่างเดียวกันแต่นักสังคมสงเคราะห์ก็
จะตอ้งปฏิบติัต่อคนสองคนแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนั ทุกคนมี
ลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั คุณลกัษณะของคนเราอาจเกิดจากกรรมพนัธ์ุ ส่ิงแวดลอ้มการเล้ียงดูและ
ประสบการณ์แตกต่างกนั ฉะนั้นจึงตอ้งยอมรับและเขา้ใจในความตอ้งการและปัญหาของแต่ละคน 
ควรเขา้ใจวา่มนุษยทุ์กคนมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนกนัทั้งรูปร่าง หนา้ตา อุปนิสัย ความรู้สึกนึก
คิด ตลอดจนการแสดงออกและความสามารถ 84 จากแนวคิดข้างต้นเป็นการเน้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของการศึกษาเฉพาะคน 

ทฤษฎีเอกตับุคคล ถา้พิจารณาภาพรวมคนท่ีมีความรู้สึกต่อตวัเองในทางลบจะหาทาง
ออกใหก้บัตวัเอง ดงัน้ี 

1. ปมดอ้ยและการชดเชย บางคนเกิดมามีจุดอ่อน จุดบกพร่องทางร่างกายอวยัวะส่วน
ใดส่วนหน่ึงผิดปกติไม่เหมือนคนอ่ืน จึงพยายามเอาชนะความอ่อนแอของตน เช่น คนท่ีแขนขา
พิการหน่ึงขา้งก็จะฝึกฝนท่ีจะใช้เทา้ช่วยในการหยิบจบัให้สามารถใช้การได้ กรณี เช่นน้ีเป็นการ
หาทางออกมาชดเชย 

ส าหรับคนท่ีมีจุดอ่อนทางจิตใจ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองสติปัญญายงัไม่สามารถยืน
หยดัดว้ยตนเอง เพื่อใหต้นเองมีความเขม้แขง็จึงชอบท่ีจะมีเพื่อนคู่คิด ตอ้งเกาะติดคนใดคนหน่ึงเป็น
ประจ า ถา้ใครก็ตามมีความรู้สึกดอ้ยมากเกินไปจนเป็นปัญหา เรียกวา่ “ปมดอ้ย” (inferiority) คนๆ 

                                                   
82  นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ.  (2548).  อาชญากรรม การป้องกัน: การควบคุม (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  นนทบุรี: พร

ทิพยก์ารพิมพ.์  หนา้ 48. 
83  Hasrriett M Bartlett.  (1970).  The Common Base of Social Work Practice.  New York: National of 

Social Worker.  p. 11. 
84  นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 321. 
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นั้นจะรู้สึกว่าตวัเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย ไม่กล้าคิดริเร่ิม คนกลุ่มน้ีจะถูกชกัชวนให้กระท า
ความผดิไดง่้าย 

2. ความพยายามกา้วสู่ความเป็นเลิศ คนท่ีมีปมด้อยถ้ามีมากๆ จะผลกัดนัให้กา้วไปสู่
ภาวะความเป็นเลิศไดใ้นท่ีสุด การขวนขวายสู่ความเป็นเลิศ เป็นทางออกท่ีดีของคนท่ีมีปมดอ้ย เช่น 
คนตาบอด แต่มีความสามารถในการเล่นเปียโนมากจนกลายเป็นนกัเปียนโนท่ีมีช่ือเสียงของโลก 
สามารถมีรายไดสู้ง 

การด าเนินชีวิตของทุกคน แต่ละคนย่อมปฏิบัติตนไปตามเอกลักษณ์ของตัวเอง 
เอกลกัษณ์ลกัษณะเด่นของแต่ละคน จะเร่ิมพฒันาแบบฉบบัเฉพาะตวัค่อยสะสมมากข้ึน จนกระทั้ง
วยัรุ่นวยัผูใ้หญ่ ลกัษณะน้ีก็จะติดอยู่กบัตวัเรามากอาจจะเปล่ียนแปลงในภายหลงั ประสบการณ์
เพิ่มเติมเขา้มาจะช่วยท าใหเ้ห็นบุคลิกภาพท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจน 

ประเภทของบุคลกิภาพตามแนวทศันะของอลัเฟรด แอดเลอร์ 
1. แบบชอบใชอ้ านาจ บุคคลพวกน้ีมกัชอบใชอ้ านาจกา้วร้าว ข่มเหงคนอ่ืน มีทศันะคติ

ชอบข่มขู่ผูอ่ื้น อวดเบ่ง วางท่า ชอบพูดเสียงดงั และมกัเผชิญกบัปัญหาดว้ยวิธีการรุนแรง ไม่ชอบ
เป็นมิตรกบับุคคลอ่ืน บ่อยคร้ังชอบใชอ้ารมณ์ไม่ใชเ้หตุผล 

2. แบบพึ่งพาผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีลกัษณะชอบพึ่งพาคนอ่ืนเสมอ จิตใจอ่อนแอ ไม่มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง มกัท าตวัเป็นกาฝาก ชอบเกาะผูอ่ื้นเสมอ ทั้งน้ีให้ผูอ่ื้นสนองความตอ้งการของ
ตนเอง คนกลุ่มน้ีตอ้งการรับฝ่ายเดียว มีลกัษณะยอมคนไม่กา้วร้าว ไม่คิดร้ายกบัใคร อยา่งไรก็ตามก็
จะถูกชงัจูงไดง่้าย 

3. แบบหลีกหนี ลกัษณะของคนกลุ่มน้ีจะไม่กลา้ตดัสินใจท าอะไรเพราะกลวัผิดพลาด 
จึงมักจะเล่ียงงาน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีคิดว่าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ และในการด าเนินชีวิต
ตอ้งการเอาตวัรอด หรือหนีเหตุการณ์ ในการด าเนินชีวติจะไม่สนใจในกิจกรรมใด และไม่สนใจคน
รอบขา้ง 

4. แบบสังคมสงเคราะห์ พิจารณาโดยภาพรวม ซ่ึงจะเป็นคนพูดเก่ง รู้จกัคนง่ายปรับตวั
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดง่้าย คนกลุ่มน้ีมกัจะมีสุขภาพจิตดี เม่ือตนเองสบายใจมีความสุขก็เร่ิมสนใจ
สังคม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับสังคมและให้ความร่วมมือกับผู ้อ่ืนเพื่อช่วยสังคม เห็น
ความส าคญัของผูอ่ื้นและสังคมทัว่ไป 

5. แบบมุ่งหมายใฝ่ใน แอดเลอร์ มองวา่ทุกคนจะมีเป้าหมายในชีวิต ทุกคนจะพากเพียร
ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อการไต่เตา้ไปสู่ความเป็นเลิศ หรือความสมบูรณ์ในชีวิต “ความมุ่งหมายท่ีใฝ่ฝัน” 
จะเป็นทศันะคติของแต่ละคนเปรียบเป้าหมาย คือ เกียรตินิยม วิธีปฏิบติัตนก็ขยนัมัน่เพียร เอาใจใส่ 
มีมานะอดทนพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นบุคลิกภาพของนิสิตท่ีมีเป้าหมาย คือ ตอ้งการไดเ้กียรตินิยม 
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สรุปบุคลิกภาพ ทั้ง 5 แบบ ก็แตกต่างกนัคนละดา้นอยา่งไรก็ตามบางคนก็อาจมีบุคลิก 2 
แบบ แต่ถา้พิจารณาอีกก็จะเห็นวา่ แต่ละคนจะมีบุคลิกไปทางหน่ึงทางใดเท่านั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
คือ บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีมาอยา่งไร ลกัษณะน้ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงจะก่อข้ึนไม่รู้ตวั คน
แต่ละคนย่อมได้รับการเล้ียงดูจากพ่อแม่ซ่ึงจะถ่ายทอดด้วยการอบรมสั่งสอน ลูกจะเลียนแบบ 
นอกจากพ่อแม่ท่ีเป็นตน้แบบแล้ว เพื่อน ญาติ คนรอบขา้ง จะถ่ายทอด ทศันคติ ความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมมาใหค้นนั้น85 

ลกัษณะนิสัย (Trait) 
บุคลิกของคนเราถ้าพิจารณาละเอียดแยกลงไป ลักษณะนิสัยฟัส (Feist)86 กล่าวว่า 

ลักษณะนิสัยหมายถึง กลุ่มของนิสัยหลายๆ อย่างไว้ด้วยกัน ซ่ึงก็จะเป็นเอกลักษณ์ เป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีส าคญั 

Personality Trait คือ คุณสมบติัท่ีคงท่ี ซ่ึงบุคคลแสดงออกในทุกสถานการณ์ อุปนิสัย
ของบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เช่น เพื่อนท่ีเราสนิทช่ือสดสวย เป็นคนพูดเก่ง ร่าเริง 
เวลาผา่นไป 4 ปี ก็จะมีลกัษณะเช่นเดิม 

การจ าแนกลกัษณะนิสัย (Classifying Trait) 
กอร์คอน อลัพอต (Gordon W. Allport) ไดจ้  าแนกลกัษณะนิสัยดงัน้ี 
1) Common Trait ลกัษณะนิสัยโดยพื้นฐานทัว่ไป เช่น คนไทยมีจิตใจดี มองคนในแง่ดี 

ยิ้มง่าย ไม่อาฆาตแค้นและยินดีให้อภัย ลักษณะเหล่าน้ีเป็นภาพรวมของคนส่วนใหญ่ท่ีมี
ขนบธรรมเนียม 

2) Individual Trait ลักษณะนิสัยเฉพาะตวัของคนๆ หน่ึงท่ีแสดงออกมาอย่างชัดเจน
และไม่สามารถปิดบงัซ่อนเร้นได ้เพื่อความชดัเจนในการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคล กอร์คอน ได้
แยกออกเป็น 2 แบบ คือ ลกัษณะนิสัยท่ีแสดงให้เห็นชดัเจน เป็นลกัษณะนิสัยท่ีมัน่คง และลกัษณะ
นิสัยรอง คือ ลกัษณะนิสัยท่ีแสดงออกทัว่ๆไป เช่น การใหข้อ้คิดเห็น 

สรุปได้ว่า แนวความคิดของกอร์คอน เน้นว่าบุคลิกภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แมว้า่จะเป็นเพื่อนรักกนั แต่การแสดงออกอาจแตกต่างกนั เช่น เม่ือเวลาโกรธบางคนอาจเงียบ บาง
คนอาจพดู 

                                                   
85  นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ.  แหล่งเดิม.  หนา้ 52. 
86  Iess Feist.  (1977).  Personality: A Cognitive View New gersey.  Prentice Holl Inc.  pp. 10-15. 
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ลักษณะนิสัยซ่อนเร้น (Source Trait) แนวคิดน้ีเป็นของ Raymond B. Cattell การ
ทดสอบลกัษณะนิสัยซ่อนเร้นเป็นการถามถึงบุคลิกภาพ 16 แบบ ซ่ึงจะสร้างประวติันิสัย ลกัษณะ
ซ่อนเร้นมี 16 ประการ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได ้

ลกัษณะนิสัยซ่อนเร้น 16 ประการ 
1. อ่อนนอ้มถ่อมตน   รักษาสิทธิของตน 
2. อารมณ์อ่อนไหว   อารมณ์มัน่คง 
3. สติปัญญาต ่า   สติปัญญาสูง 
4. ไวต้วั    ชอบออกสังคม 
5. สุขมุมีสติ   ท าตวัตามสบาย 
6. กระดากอาย   กลา้หาญ 
7. เห็นแก่ตวั   ชอบสะดวกสบาย 
8. จิตใจมัน่คง   จิตใจอ่อนไหว 
9. อารมณ์ผอ่นคลาย   อารมณ์ตึงเครียด 
10. พึ่งกลุ่ม    พึ่งตนเอง 
11. ไม่มีกฎเกณฑ ์   ควบคุมตนเอง 
12. นกัอนุรักษ ์   นกัทดลอง 
13. มัน่คงเปิดเผย   ฉลาดมีเล่ห์เหล่ียม 
14. ลงมือปฏิบติั   สร้างความฝัน 
15. จิตสงบราบเรียบ   จิตใจหวาดกลวั 
16. มีความไวว้างใจ   จิตใจหวาดระแวง 
ลกัษณะนิสัยท่ีกา้วร้าว ลกัษณะน้ีจะก่อให้เกิดอาชญากรรมไดง่้ายคนกา้วร้าวจะมีนิสัย

ใจร้อน หงุดหงิด ชอบใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลไม่คิดรอบคอบ ชอบใชก้ าลงั ชอบท าลายของ ชอบ
ความรุนแรง ชอบล่าสัตว ์พกปืน เวลาโกรธจะใชค้  าพดูรุนแรง 

ลักษณะนิสัยหมกมุ่นทางเพศ กลุ่มอารมณ์นิสัยประเภทน้ี เช่นชอบดูวีดีโอและ
ภาพยนตร์โป๊ ชอบเท่ียวโสเภณี ชอบไปสถานบริการอาบอบนวด สะสมรูปโป๊ ซ้ือหนงัสือเก่ียวกบั
การแสดงอนาจาร ชอบสนทนาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศ ท่ีกล่าวมานั้นจะท าให้เกิดความรู้สึก
กบัเพศเพิ่มการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมทางเพศในทางเบ่ียงเบน 
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แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะนิสัยนั้นจะเป็นแนวทางให้เราทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล 
จากการเป็นตวัตนของบุคคลนั้นๆ จะตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลจะตอ้งรู้ภูมิหลงัและลกัษณะ
นิสัยควบคู่ไปดว้ย87 

ซ่ึงการอภยัโทษให้เหมาะสมกับตวับุคคลนั้น นอกจากจะตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของ
บุคคล ภูมิหลงั และลกัษณะนิสัยแลว้จะตอ้งมีการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิด
หรือจ าเลย ซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีไม่อาจแยกจากการพิจารณาผูท่ี้สมควรไดรั้บการอภยัโทษ เน่ืองจาก
ประวติัของผูก้ระท าความผิด พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาการอภยัโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดตามหลัก Individualization โดยการสืบ
เสาะหาข้อเท็จจริงของผูก้ระท าความผิดดงักล่าวจะต้องกระท าอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้ทราบถึง
ประวติัและเหตุการณ์แวดล้อม พฤติกรรมของผูก้ระท าผิด ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมใน
การอภยัโทษ ทั้ งน้ีต้องอาศัยสภาวะทางสังคมและบุคลิกภาพลักษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็น
ส่วนประกอบในการพิจารณาดว้ย 

การสืบเสาะและพินิจขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าผิด โดยการรวบรวมจากค าให้การ
ของผูก้ระท าผิด จากพยานบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงาน
ของผูก้ระท าผิด ตรวจสอบพยานเอกสารต่างๆ เช่น ประวติัอาชญากรรม การศึกษา ประวติัการ
ท างาน และความประพฤติ โดยจดัท ารวบรวมประวติัเป็นรายบุคคลเพื่อพิจารณาในการอภยัโทษ
ผูก้ระท าความผดิโดยมีหวัขอ้รายงานท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ 

1) อาย ุ
ผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายนุอ้ย ยงัไม่มีวุฒิภาวะและความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีมกักระท าการ

ต่างๆ ตามอ าเภอใจ หรือดว้ยความคึกคะนอง หรือขาดความย ั้งคิดชัว่ขณะ ศาลมีแนวโน้มท่ีจะให้
โอกาสกลบัตวัเป็นพลเมืองดี 

2) ประวติั 
ประวติัของผูก้ระท าผิด ตามประมวลก าหมายอาญา มาตรา 56 น่าจะหมายถึง ประวติั

ส่วนตวัและภูมิหลงัของผูก้ระท าผิด เช่นเป็นผูป้ระวติัการครองตนดี ประวติัการท างานไม่เสียหาย 
หรือมีประวติัดีเด่นในหนา้ท่ีราชการ เป็นผูท้  าประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นตน้ ผูก้ระท าผิดมีประวติัดี 
ก็มีโอกาสได้รับการอภยัโทษ แต่อย่างไรก็ตาม แมผู้ก้ระท าความผิดจะมีประวติัดี เคยท าคุณงาม
ความดีมาก่อน หากก่อในคดีท่ีมีความร้ายแรง ก็สมควรท่ีจะไม่อภยัโทษ 

 

                                                   
87  นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 54. 
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3) ความประพฤติ 
ความประพฤติของผูก้ระท าความผิด หมายถึง การปฏิบติัตวัเป็นปกติ ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนัของผูก้ระท าความผิด ท่ีมีความประพฤติท่ีดีข้ึน และหากได้รับการอภยัโทษก็จะไม่เป็น
อนัตรายต่อสังคม หรือจะหวนกลบัไปกระท าความผดิอีก 

4) สติปัญญา 
สติปัญญาของผูก้ระท าความผิด หมายถึง การท่ีผูก้ระท าผิดไดก้ระท าผิดเพราะความโง่

เขลาเบาปัญญา หรือความไม่รู้เท่าทนั หรือความเช่ืองมง่ายในส่ิงท่ีไม่ควรเช่ือ เป็นตน้ กรณีดงักล่าว
ก็อาจเป็นเหตุผลท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ 

5) สุขภาพ 
จะสืบเสาะในเร่ืองสุขภาพของผูก้ระท าความผิด เน่ืองจากผูก้ระท าผิดพิการ หรือ

สุขภาพไม่สมบูรณ์ เช่นเจบ็ป่วย มีโรคประจ าตวั ซ่ึงการตรวจสุขภาพของผูก้ระท าผิดจะท าให้ทราบ
วา่ผูก้ระท าผิดอา้งความเจ็บป่วยของร่างกายเพื่อขอรับการอภยัโทษ จึงตอ้งให้แพทยต์รวจสอบให้
ชดัเจน 

6) การศึกษาอบรม 
การศึกษาอบรมของผูก้ระท าผิด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูก้ระท าผิด เ พื่อท า

ประวติั และสืบเสาะประวติัการศึกษาวา่มีการศึกษาระดบัใด ก าลงัศึกษาเล่าเรียนอยูห่รือไม่ 
7) ภาวะแห่งจิต 
ภาวะแห่งจิตของผูก้ระท าความผิดหมายถึง ผูมี้จิตบกพร่อง ฟ่ันเฟือน ขาดสติยบัย ั้งจึง

กระท าความผิด เหตุผลท่ีก็จะน ามาพิจารณาในการอภยัโทษ การตรวจสอบภาวะแห่งจิต แมว้า่โดย
ทฤษฎีการตรวจสอบภาวะแห่งจิต หมายถึง ตรวจวนิิจฉยัสภาพจิตใจของบุคคล อนัประกอบไปดว้ย
อารมณ์ทั้ งในภาวะปกติ และปรับอารมณ์ในภาวะท่ีบุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
คุณลกัษณะทางจิตใจ ต่าง เช่น ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ บางประการท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจ
ของบุคคลท าให้เกิดบุคลิกภาพ การตรวจสภาพแห่งจิต ก็เพื่อ สามารถแสวงหาขอ้เท็จจริง สุขภาพ
ร่างกาย และภาวะแห่งจิตของผูก้ระท าผดิ 

8) ส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดล้อมน้ีหมายถึง ส่ิงแวดล้อมรอบตัวผูก้ระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นผูค้นท่ีเข้าไป

เก่ียวขอ้ง หรือตอ้งเขา้ไปเก่ียว ณ สถานท่ีใด อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าไดห้ลงั
ไดรั้บการอภยัโทษ 
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9) นิสัย 
ตอ้งท าการสืบเสาะนิสัยของผูก้ระท าผิด ว่ามีนิสัยอย่างไร สมควรไดรั้บการอภยัโทษ

หรือไม่ นิสัยของผูก้ระท าผิด น่าจะหมายถึง ความประพฤติของผูก้ระท าผิดท่ีเคยปฏิบติัจนชิน เช่น 
นิสัยลักขโมย นิสัยคา้ยาเสพติด หากได้รับการอภยัโทษ ก็มีเหตุผลอนัเช่ือว่าบุคคลดังกล่าวจะ
กลบัไปกระท าความผดิซ ้ าอีก 

10) สภาพความผดิ  
สภาพความผิด หมายถึงมูลเหตุแห่งการกระท าความผิด พฤติการณ์ในการกระท า

ความผิด และแลของการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึน ทั้งต่อผูเ้สียหาย และต่อสังคมโดยรวมสภาพ
ความผดิเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัในการพิจารณาการอภยัโทษ 

11) เหตุอ่ืนอนัควรปราณี  
เหตุอ่ืนอนัควรปราณีของผูก้ระท าผิด หมายถึง เหตุอ่ืนนอกเหลือจากท่ีกล่าวมา ซ่ึงมี

ความหมายอย่างกวา้ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอภยัโทษโดยอาศยัเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
ลกัษณะเฉพาะของผูก้ระท าผดิ 

ดงันั้น หลกัการอภยัโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลสรุปไดว้า่ การอภยัโทษให้เหมาะสม
กบัตวับุคคลนั้น จะตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของบุคคล ภูมิหลงั และลกัษณะนิสัยแล้วจะตอ้งมีการ
รวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิดหรือจ าเลย ซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีไม่อาจแยกจากการ
พิจารณาผูท่ี้สมควรได้รับการอภัยโทษ เน่ืองจากประวติัของผูก้ระท าความผิด พฤติกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการอภยัโทษให้เหมาะสมกับ
ผูก้ระท าความผิดตามหลกั Individualizationโดยการสืบเสาะหาขอ้เท็จจริงของผูก้ระท าความผิด
ดงักล่าวจะตอ้งกระท าอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้ทราบถึงประวติัและเหตุการณ์แวดลอ้ม พฤติกรรม
ของผูก้ระท าผดิ ก็เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความเป็นธรรมในการอภยัโทษ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัสภาวะทางสังคม
และบุคลิกภาพลกัษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการอภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษกลบั
ตนเป็นคนดี และกลบัคืนสู่สังคมได ้
 2.3.2 นโยบายทางอาญา (Criminal Policy) 

อาชญากรรมในแง่กฎหมายและสังคมต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการก าหนดบทลงโทษ โดยกฎหมายมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมสังคม กล่าวคือ เพื่อควบคุม
พฤติกรรมและจ ากดัขอบเขตแห่งความประพฤติของบุคคลโดยตรง และการก าหนดบทลงโทษ
ดงักล่าว ย่อมข้ึนอยู่กบัอิทธิพล ความเช่ือมัน่ในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นโยบายอาญา” 
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(Criminal Policy) จะผนัแปรในรูป หรือทิศทางใดยอ่มถูกจ ากดั โดยอิทธิพลทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมืองของสังคมนั้นเป็นพื้นฐาน 

นโยบายทางอาญา (Criminal Policy) เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัปราบปรามการกระท าความผดิทั้งในระดบัระหวา่งประเทศและระดบัชาติ โดยนโยบายทาง
อาญา เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาท่ีว่าควรบญัญติักฎหมายอย่างไรจะถูกตอ้งกบัเหตุผลท่ีสุดโดยการ
พิจารณากฎหมายอาญาในแง่ท่ีว่ากฎหมายอาญาควรเป็นอย่างไร88 นโยบายทางอาญา เป็นวิธีการ
ก าหนดวิธีการป้องกนัอาชญากรรมโดยกระบวนการทางนิติบญัญติั ทั้งในกฎหมายสารบญัญติัและ 
สบญัญติั เพื่อลงโทษแก่ผูก้ระท าผิดและนโยบายทางอาญาน้ีนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
กระท าความผิดอาญา และการอภัยโทษให้แก่ผู ้กระท าความผิด เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ี
กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยแห่งชุมชนเป็นส่วนรวม อนัมีลกัษณะเป็นความผิดต่อรัฐท่ี
ต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชุมชนนั้น นโยบายทางอาญาจึงต้องก าหนดการกระท าท่ี
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยแห่งชุมชนเป็นส่วนรวมนั้นให้เป็นความผิดอาญา และการ
อภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผิดอาญา และจะไดมี้การบญัญติัลกัษณะการกระท านั้นๆ ในกฎหมาย
อาญาข้ึน โดยวิธีการทางนิติบญัญติัตามนโยบายทางอาญาต่อไป จึงนบัไดว้่านโยบายทางอาญาน้ี
เป็นเคร่ืองก าหนดในกฎหมายอาญา89 

แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงควรมีแนวคิด หรือทฤษฎี
พื้นฐานในการก าหนดรูปแบบ แนวทาง วตัถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบแนวคิดทางการปฏิบติั 
เกิดเป็น “นโยบายอาญาแห่งชาติ” (National Criminal Policy) อย่างเป็นรูปธรรม เพราะนโยบาย
อาญา จะเป็นกรอบคร้ังและมีความสัมพนัธ์กับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพราะนโยบายทางอาญาย่อมตอ้งถูกก าหนดมาจากวตัถุประสงค์ (Aim) และวิธีการ
ด าเนินการ (Mean) ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐ (Law Enforcement) และเป็นไปตามแบบแผน 
แนวทางการด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขององคก์รและเจา้พนกังานของรัฐ ท่ีใชย้ึดถือ
และปฏิบติัร่วมกัน แต่นโยบายทางอาญาแห่งชาติของประเทศไทย ยงัไม่ปรากฏชัดเจนในเชิง

                                                   
88  อนิรุทธ์ ทรงจนัทร์แกว้.  (2550).  นโยบายทางอาญาเก่ียวกับนิวเคลียร์และรังสี.  วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้ 38. 
89  จิตติ ติงศภทิัย.์  (2546).  กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 10).  กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามพร้ินติ้

งกรุ๊ฟ.  หนา้ 4. 
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นามธรรมและรูปธรรม90 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากระบบความยุติธรรมทางอาญาของไทย มีก าเนิดมา
ช้านานซ่ึงอยู่บนพื้นฐาน ความคิดและอิทธิพลทางนิติศาสตร์เป็นหลกั จึงขาดองค์ความรู้ในเชิง
บูรณาการในศาสตร์ความรู้ ความคิดของศาสตร์อ่ืนๆ คือ การบริหาร รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สถิติ และ
ประชากรศาสตร์เป็นตน้ 

การก าหนดนโยบายทางอาญา และการป้องกนัอาชญากรรมจึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณา
เง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย นกัอาชญาวิทยาเช่ือว่าความเป็นระเบียบ
ของสังคมจะท าใหอ้าชญากรรมมีนอ้ย หรือไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สังคม ในทางตรงกนัขา้มความไม่
เป็นระเบียบของสังคม ปัญหาสังคม จะก่อใหเ้กิดปัญหาในการควบคุมสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือท าใหสู้ญเสียระเบียบของสังคม และก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมและการกระท าความผิดอยา่ง
แพร่หลาย91 

นโยบายทางอาญาในการให้อภัยโทษ 
การอภยัโทษมีนโยบายทางอาญาในการไม่ให้อภยัโทษในบางคดี บางความผิด หรือ

บางบุคคล ซ่ึงในประเด็นเร่ืองการอภยัโทษท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ซ่ึง
เดิมแต่ละฉบบัท่ีผา่นมานั้น จะก าหนดความผิดซ่ึงไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บพระราชทานอภยัโทษไว ้เช่น 
ความผิดต่อความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจกัร ความผิดต่อกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ 
เป็นตน้ การก าหนดความผิดซ่ึงไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บการอภยัโทษนั้นไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์จากนกั
กฎหมายบางท่าน ว่าเป็นการไม่ยุติธรรมและไม่ให้โอกาสแก่ผูต้อ้งโทษ ทั้งยงัเป็นการกระท าท่ี
แบ่งแยกและเลือกปฏิบติัด้วย โดยให้เหตุผลหลายประการ เช่น92 ในคดียาเสพติดให้โทษรัฐมุ่ง
ปราบปรามผูค้า้รายใหญ่ หรือผูก้ระท าความผิดรายส าคญั ผูเ้สพท่ีหลงผิดรายยอ่ย หรือบุคคลท่ีถูก
หลอกใชใ้ห้ขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตวัท่ีถูกด าเนินคดี ก็ไดรั้บผลร้ายไปดว้ย ซ่ึงการกระท าผิดของคน
หน่ึงไม่ควรเป็นโทษแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงไม่ไดก้ระท าผิดดว้ย คดียาเสพติดท่ีผูต้อ้งโทษเป็นชาวต่างประเทศ
มกัจะขอพระราชทานอภยัโทษเม่ือได้รับพระราชทานอภยัโทษแล้วก็จะได้รับการส่งตวักลบัไป 

                                                   
90  ส านกังานกิจการยติุธรรม.  (2552).  การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติสู่การพัฒนา

นโยบายทางอาญา: ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (รายงานการวจิยั).  ส านกังานกิจการยติุธรรม: 
กระทรวงยติุธรรม.  หนา้ 2-3. 

91  ประธาน วฒันวานิชย.์  (2546).  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับอาชญาวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
ประกายพรึก.  หนา้ 292. 

92  ศิริ ปะทะขีนงั.  (2550).  การอภัยโทษ: ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการอภัยโทษ.  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  หนา้ 121. 
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ส่วนนกัโทษไทยนั้นหากจ ากดัขอบข่ายของความผิดไวก้็จะไม่ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษเลย 
หรือมีแต่มีโอกาสนอ้ยกวา่มาก 

หากต่อมาในระยะหลังจึงมีการผ่อนปรนในคดียาเสพติดให้โทษก็อาจได้รับการ
พระราชทานอภยัโทษ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะตอ้งการแกปั้ญหาคนลน้คุก คือคนติดคุกส่วนใหญ่มกัจะ
กระท าผดิในคดียาเสพติด ซ่ึงการผอ่นปรนดงักล่าวมีพระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบบั ความผิดในคดียา
เสพติดใหโ้ทษในสมยัก่อนนั้นไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 2530 เป็นตน้มา จึงไดมี้การผอ่นปรนให้นกัโทษในคดียาเสพติด
ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ 

พระราชกฤษฎีกาการพระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 2553 มาตรา 12 ก าหนดไว้
เก่ียวกบันกัโทษเด็ดขาดท่ีไม่อยูใ่นข่ายจะไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ เช่น 

1) ผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ  าคุกเกิน 8 ปี จ  าคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิตภายหลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 2550 ใชบ้งัคบั ในความผิด
ฐาน ผลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิตน าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้น
ความครอบครองเพื่อจ าหน่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าดว้ยมาตรการใน
การปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด หรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุออกกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท 

2) ผูซ่ึ้งถูกศาลพิพากษาใหเ้พิ่มโทษฐานกระท าผิดตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 ในแห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน และมิใช่นกัโทษเด็ดขาดชั้นเยีย่ม 

3) นกัโทษเด็ดขาดชั้นเลวและชั้นเลวมาก 
ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวนั้นออกมาโดยฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายทาง

อาญาเก่ียวกบัการอภยัโทษ การวางหลกัเกณฑ์น้ีนบัวา่มีความส าคญัต่อสิทธิของนกัโทษแต่ละราย
อยูม่าก ซ่ึงการอภยัโทษเม่ือถึงในวโรกาสส าคญัของบา้นเมือง นกัโทษเหล่านั้นยอ่มตอ้งรอคอยวนัท่ี
จะไดรั้บการอภยัโทษอยูอ่ยา่งใจจดใจจ่อ เม่ือปรากฏวา่ในวาระนั้นฝ่ายบริหารไม่ไดมี้การออกพระ
ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษก็เคยมีเหตุจลาจลในเรือนจ า ซ่ึงเกิดความวุน่วาย 

หากเป็นผูก้ระท าความผดิซ ้ าบ่อยๆ ก็อาจไม่ไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ แต่หากกรณีท่ี
เป็นผูก้ระท าความผิดคร้ังแรกแลว้ เขาควรไดรั้บโอกาสท่ีจะไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ ไม่ควรตอ้ง
รับเคราะห์กรรม แต่หากผูก้ระท าความผิดซ ้ าบ่อยๆแต่เป็นความผิดเล็กน้อย ก็จะไม่ไดรั้บการอภยั
โทษ กล่าวคือ รัฐไดมี้การก าหนดนโยบายทางอาญามิให้ไดรั้บการอภยัโทษซ ้ า ส าหรับการกระท า
ความผดิซ ้ าบ่อยท่ีเป็นความผดิเล็กนอ้ย 
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พระราชกฤษฎีการอภยัโทษยอ่มข้ึนอยูก่บัการก าหนดคุณสมบติัของนกัโทษท่ีอยูใ่นข่าย
จะไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษนั้น ในพระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบบันั้นย่อมข้ึนอยู่กบันโยบาย
ทางอาญา ตามสภาวะสถานการณ์สังคมในสมยันั้น เช่น พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ 
พุทธศกัราช 2489 93ส าหรับความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการคา้ก าไรเกินควร กฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมเคร่ืองอุปภาคบริโภคและของอ่ืนๆ ไม่ให้ไดรั้บการอภยัโทษก็เพราะยอ่มข้ึนอยูก่บันโยบาย
ทางอาญา ตามสภาวการณ์ของสังคมในขณะนั้น การอภยัโทษนอกจากเป็นเร่ืองในวโรกาสส าคญั
ของบา้นเมืองแลว้ยงัเป็นการท่ีสังคมควรไดก้ าหนดดว้ยวา่จะให้อภยัโทษลกัษณะใด ซ่ึงฝ่ายท่ีร่าง
พระราชกฤษฎีกา หรือฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งรู้จดัแจง้เสียก่อนจึงจะวางนโยบายทาง
อาญาในเร่ืองน้ีได ้หากจะใหม้ัน่ใจไดว้า่สังคมให้อภยัโทษแก่นกัโทษประเภทใด และไม่ยกโทษให้
นกัโทษประเภทใด หรือรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะลงโทษเก่ียวกบัความผิดประเภทใดซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัของสังคม เพื่อใหต้รงตามความประสงคข์องสังคมอยา่งแทจ้ริง 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่นโยบายทางอาญา (Criminal Policy) จะผนัแปรในรูป หรือทิศทาง
ใดนั้นยอ่มถูกจ ากดั โดยอิทธิพลทางวฒันธรรม ค่านิยม ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมืองของ
สังคมนั้นเป็นพื้นฐาน ซ่ึงการก าหนดนโยบายก็เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการป้องกนัปราบปรามการ
กระท าความผดิ และรัฐก็ไดน้ านโยบายทางอาญาในการก าหนดการอภยัโทษ และการก าหนดบุคคล
ท่ีมีสิทธิรับการอภยัโทษ หรือไม่ไดรั้บการอภยัโทษก็ข้ึนอยู่กบันโยบายทางอาญา ตามสภาวการณ์
ของสังคมในขณะนั้น ดงันั้นการอภยัโทษนอกจากเป็นเร่ืองในวโรกาสส าคญัของบา้นเมืองแลว้ยงั
เป็นการท่ีสังคมควรไดก้ าหนดดว้ยวา่จะให้อภยัโทษลกัษณะใด ซ่ึงฝ่ายท่ีร่างพระราชกฤษฎีกา หรือ
ฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งรู้จดัแจง้เสียก่อนจึงจะวางนโยบายทางอาญาในเร่ืองของการ
อภยัโทษ 

                                                   
93  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พทุธศกัราช 2489, มาตรา 5. 
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บทที ่3 
การอภยัโทษของต่างประเทศ 

 
การอภยัโทษมีท่ีมาจากพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐ เพื่อ

ประทานความกรุณาแก่ผู ้กระท าความผิด (The Royal Prerogative of Mercy) โดยแก้ไขฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงตวั แกไ้ขความผดิพลาดของกระบวนการยุติธรรม บรรเทาความรุนแรงของโทษ หรือผอ่น
คลายความตึงเครียดของการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงเจตนารมณ์ของการอภยัโทษ ก็เพื่อให้ผูก้ระท า
ความผดิใหก้ลบัคืนสู่สังคมไดต้ามปกติสุข ซ่ึงการอภยัโทษนั้นอยูบ่นแนวความคิดของความเมตตา
กรุณาปราณีอนัมาจากอธิปัตย ์หรือประมุขแห่งรัฐ 

ซ่ึงไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่าง ในรูปแบบของประมุขของรัฐ 
เช่น มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข หรือมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การใชพ้ระราชอ านาจการ อภยั
โทษดังกล่าวก็เพื่อยกโทษ หรือลดโทษให้แก่ผู ้กระท าความผิด ซ่ึงนานาอาริยะประเทศก็มี
บทบญัญติัเร่ืองของการอภยัโทษไว ้แต่ก็จะมีความแตกต่างในเร่ืองของ ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม ทฤษฎีและผลของการอภยัโทษนั้น ซ่ึงในแต่ละชนชาติก็ยอ่มมีความแตกต่างกนัท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดเร่ืองของการอภยัโทษ ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองของการอภยัโทษจึงตอ้ง
ด าเนินการศึกษาการอภยัโทษในต่างประเทศ ซ่ึงบทน้ีจะน าเสนอการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 
สหรัฐอมริกา และญ่ีปุ่น จะศึกษาแนวคิด บทบญัญติัของกฎหมาย ประเภท หลกัการและขั้นตอน 
และผลของการอภยัโทษ โดยจะน ามาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยว่าเป็นเช่นใด และเพื่อน ามา
ปรับปรุงการอภยัโทษของประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
3.1 การอภัยโทษของประเทศองักฤษ 

ประเทศองักฤษมีการอภยัโทษตั้งแต่ยุคแรกๆ มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงกฎหมายประเทศ
องักฤษมีอิทธิต่อกฎหมายประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีนกักฎหมายของไทยไปศึกษาเล่า
เรียน ก็ท าใหมี้การรับเอาอิทธิของระบบกฎหมายองักฤษ ซ่ึงเม่ือนกักฎหมายกลบัมาประเทศไทยท า
ใหมี้การน าแนวคิดของระบบกฎหมายองักฤษมาใช ้และซ่ึงประเทศองักฤษก็มีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุขของรัฐเช่นเดียวกบัในประเทศไทย ดงันั้นการอภยัโทษจึงมีความคลา้ยคลึงกนักบัประเทศ
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ไทย โดยจะศึกษาถึงแนวคิดและพฒันาการ บทบญัญติักฎหมาย ประเภท หลกัเกณฑ์และขั้นตอน 
และผลทางกฎหมายของการอภยัโทษในประเทศองักฤษ 
 3.1.1 แนวความคิดและพฒันาการการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

สถาบนัพระมหากษตัริยอ์งักฤษเป็นสถาบนัอนัทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจสูงสุดเด็ดขาด
มาแต่คร้ังบรรพกาล ไม่ว่าจะเป็นพระราชอ านาจในทางนิติบญัญติั บริหารและตุลาการ พระราช
อ านาจเช่นน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและไม่อาจแบ่งแยกได ้อยา่งไรก็ตามพระราชอ านาจท่ีนบัไดว้า่
ส าคญัท่ีสุดไดแ้ก่ พระราชอ านาจในทางตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การประสาทความยุติธรรม 
หรือท่ีมาแห่งความยุติธรรม (The dispensing of justice or the fountain of justice)1 เพราะนอกจาก
จะหมายถึงพระราชอ านาจในการวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆ ตลอดจนการลงโทษผูก้ระท าความผิดแลว้ 
ยงัหมายถึง พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษดว้ย เป็นไปตามแนวความคิดพื้นฐานท่ีว่า 
“พระมหากษตัริยท์รงเป็นท่ีมาแห่งความยุติธรรม” หรือกล่าวอีกในหน่ึงคือ พระมหากษตัริยท์รง
เป็นผูส้ร้างกฎหมาย (the law giver) จึงสามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายได้
นั้นเอง2 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบเคียงกบั พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริย์
ไทยแลว้พบวา่มีแนวความคิดท่ีเป็นไปในท านองเดียวกนั 

ส าหรับขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษตัริยอ์งักฤษในยุคแรกนั้นเป็นไปอยา่งกวา้งขวางยิ่ง ซ่ึงการพระราชทานอภยัโทษให้แก่
บุคคลท่ีกระท าผิดให้ไม่ต้องรับโทษในทางอาญา เช่น การท าให้คนตายโดยอุบัติเหตุ (by 
misadventure) หรือการฆ่าคนโดยเจตนาในการป้องกนัตนเอง (self-defence)3 เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ผลของความขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างพระมหากษตัริยก์บัรัฐสภาองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 17 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุตน้ของราชวงศส์จว๊ตนั้น ไดก้็ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อพระราชอ านาจใน
การพระราชทานอภยัโทษเป็นอย่างมาก ขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจท่ีเคยเป็นไปอย่าง
กวา้งขวางได้ถูกจ ากดัลง มีการก าหนดความผิดท่ีไม่อยู่ในข่ายท่ีจะไดรั้บการพระราชทาน   อภยั
โทษ เช่น กรณีการถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิต่อรัฐ หรือการฟ้องใหอ้อกจากต าแหน่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของกระบวนการและขั้นตอนในการพระราชทานอภยัโทษแต่เดิมท่ีเดียวนั้น
กระท าภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย์ในรูปของหมาย (warrant) โดยประทบัพระราช
ลญัจกร (Great Seal) ซ่ึงในเวลาต่อมาไดเ้ปล่ียนมากระท าในรูปของ “ชายน์ แมนวล” (sign manual) 

                                                 
1  White L.W.M.A.  (1961).  Government in Great Britain the Empire and the Commonwealth.  

Cambridge: At the University Press.  p. 26. 
2  Hall J.E Williams.  (1982).  Criminology and Criminal Justic.  London: Butterworths.  p. 146. 
3  Jowitt Earl.  Op.cit. 
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ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัว่าดว้ยกฎหมายอาญา คริสต์ศกัราช 1827 (The Criminal Law 
Act, 1827) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูทู้ลเกลา้ฯ ถวายเร่ืองราวและค าแนะน า
ในการพระราชทานอภยัโทษ 

การพระราชทานพระราชวินิจฉัยอภยัโทษของพระมหากษตัริยอ์งักฤษนั้น มีขอ้ท่ีน่า
สังเกตว่ามิได้มีลักษณะท่ีเป็นอิสระและเด็ดขาดดังเช่นกรณีของไทย แม้โดยทางทฤษฎีนั้ น
พระมหากษตัริยอ์าจมีพระราชวินิจฉัยเป็นประการใดก็ได ้แต่โดยทางปฏิบติัแลว้ปรากฏว่านบัแต่ 
รัชสมยัพระเจา้ยอร์ชท่ี 4 เป็นตน้มา พระมหากษตัริยมิ์อาจจะทรงกระท าเช่นนั้นอีกได ้ดงันั้น การ
พระราชทานอภัยโทษในความผิดใดๆ  จึงต้องกระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยใดๆ ย่อม
เป็นไปตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงนับได้ว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูท่ี้มีบทบาทอนัส าคญัยิง่ต่อกระบวนการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

อ านาจในการอภยัโทษในประเทศองักฤษ 
1. พฒันาการและความขดัแยง้การอภยัโทษ 
ภายหลังจากอาณาจักรโรมันล่มสลายลง ได้เกิดภาวะแห่งความรู้กระจ่างข้ึนใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการอภยัโทษในประเทศองักฤษ และประเทศอ่ืนๆ 
ในทวีปยุโรป ซ่ึงเป็นไปอยา่งหลากหลายซับซ้อนยิ่งข้ึน สมยัแห่งประวติัศาสตร์ของการใช้อ านาจ
ในการอภยัโทษในยคุน้ีจึงเป็นสมยัท่ีน่าศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งมาก 

ตลอดยุคสมยัน้ี อ านาจในการให้อภยัโทษเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าเป็นอ านาจท่ี
ยิง่ใหญ่ เม่ือคณะบุคคลใดพยายามแก่งแยง่ท่ีจะไดกุ้มอ านาจเหนือคณะบุคคลอ่ืนในรัฐนั้น อ านาจใน
การให้อภยัโทษมกัเป็นหน่ึงในปวงอ านาจท่ีคณะบุคคลต่างตอ้งการครอบครองไวเ้ป็นของพวกตน
กลุ่มบุคคลใดก็ตามท่ีอา้งอ านาจในการลงโทษ กลุ่มบุคคลนั้นก็อา้งอ านาจในการใหอ้ภยัโทษเช่นกนั 
อน่ึง การพิพาทแก่งแย่งอ านาจระหว่างกลุ่มบุคคลเช่นว่าน้ี มีตัวอย่างเช่น กลุ่มบาทหลวงใน
ไอร์แลนดก์บักลุ่มมุขนายกในองักฤษ และกลุ่มมวลชนกบักลุ่มผูถื้ออ านาจนิติบญัญติัและตุลาการ 

ในประเทศองักฤษ นบัแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 เป็นอย่างน้อยกฎหมายไดถ้วายอภิสิทธ์ิ
ในการพิจารณาใหอ้ภยัโทษไดต้ามอ าเภอใจนั้นใหเ้ป็นอ านาจของพระมหากษตัริย ์และต่อมาอ านาจ
ในส่วนน้ีก็ยงัเป็นอ านาจของพระมหากษตัริยต์ามนัยแห่งกฎหมายในยุคนอร์มนัดี (William the 
conqueror) แมพ้ระราชอ านาจส่วนน้ีไม่มีขอบเขตจ ากดั และครอบคลุมทัว่พระราชอาณาเขต แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีปัญหาทับซ้อนกับอ านาจของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆ เช่นในฝ่ายอาณาจักร
บรรดาเอิร์ลผูถื้อครอง และมีอิทธิพลเหนือดินแดนจ าเพราะ ก็มีอ านาจในการอภยัโทษแก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน ส่วนฝ่ายศาสนาจกัร บรรดาบาทหลวง ก็มีอ านาจในการให้อภยัโทษแก่กรณีท่ีเป็น
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ความผิดต่อกลุ่มบาทหลวงนั้นเองเช่นกนั นอกจากน้ี รัฐสภาองักฤษเองก็ไดโ้ตแ้ยง้พระราชอ านาจ
ของพระมหากษตัริยใ์นการพระราชทานอภยัโทษอยูเ่น่ืองๆ4 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้แก่งแยง่ในเร่ืองอ านาจในการปกครองข้ึน
เม่ือใดในประเทศองักฤษ รวมถึงตลอดจนประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป ความพยายามท่ีจะไดม้าซ่ึง
อ านาจฝ่ายบริหารในการให้อภยัโทษอย่างเบ็ดเสร็จจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นหลกัของการ
ต่อสู้เม่ือนั้น กล่าวโดยสรุปถึงมูลเหตุโดยยอ่ก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และการเงิน อนัพวงมา
กบัอ านาจในการใหอ้ภยัโทษดว้ยนั้นเอง 

2. ความส าคญัของการใหอ้ภยัโทษ 
อ านาจในการให้อภยัโทษมีบทบาทส าคญัยิ่งข้ึนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ใน

ประเทศองักฤษ ผูก้ระท าความผดิร้ายแรงในคดีอาญามกัตอ้งโทษประหารชีวิตแทบทุกรายโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ กระทัง่ถึง คริสต์ศกัราช 1819 มีนกัโทษประหารชีวิตในเรือนจ า เป็นจ านวนมากถึง 220 
ราย ดงัน้ี พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษจึงเป็นทางออกเพื่อบรรเทาความรุนแรงและ
เคร่งครัดจนเกินไปของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในยุคนั้ น ดังท่ี ศาสตราจารย์ Albert 
Alschuler แห่ง University of Chicago ระบุวา่ ถึง คริสตศ์กัราช 1818 องักฤษมีนกัโทษประหารชีวิต
จ านวน 1254 ราย แต่นักโทษเหล่านั้นถูกประหารชีวิตเพียง 97 ราย นักโทษท่ีเหลือนั้นได้รับ
พระราชทานอภยัโทษจากพระมหากษตัริยท์ ั้งหมด โดยค ากราบบงัคมทูลแนะน าของผูพ้ิพากษา 

ยิ่งไปกว่านั้น อ านาจในการให้อภยัโทษยงัช่วยเยียวยาแก้ไขผลอนัไม่พึงประสงค์ใน
สังคมซ่ึงปราศจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเหมาะสม หรือมีกระบวนการดงักล่าวแลว้ แต่
ยงัดอ้ยพฒันาอยู่ ไม่สามารถอ านวยประสิทธิผลอนัได้แก่ ความยุติธรรมได้อย่างแทจ้ริง เช่น ใน
สังคมซ่ึงผูป้ระสิทธ์ิประสาทความยติุธรรมยงัไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะแยกแยะความแตกต่าง
ของการฆ่าคนตายโดยเจตนากบัการประมาทเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับถึงแก่ความตาย หรือความ
แตกต่างของการท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นโดยเจตนา กบัการประมาทเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่
กาย เป็นตน้ 

บทบาทท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงไดแ้ก่ ในกรณีท่ีผูต้อ้งการหา หรือจ าเลย มีขอ้แกต้วัใน
เร่ืองความเป็นผูเ้ยาว ์การส าคญัผิด และความวิกลจริต หรือมีความชอบธรรมท่ีจะกระท าการอนั
กฎหมายระบุว่าเป็นความผิด เช่น มีเหตุจ าเป็น หรือมีเหตุป้องกันโดยชอบ เป็นต้น อน่ึงข้ออา้ง
เหล่าน้ีเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช้อ  านาจทางกฎหมายนบัตั้งแต่โบราณ ในฐานะเหตุพื้นฐานของการให้

                                                 
4  Humber, W.H.  (1941).  The pardoning Power of the president.  Washington D.C.: The American 

Council on Publlc Affairs.  p. 120. 
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อภยัโทษ ก่อนจะถูกยอมรับวา่เป็นเหตุยกเวน้โทษ หรือยกเวน้ความผิดตามแนวคิดทางอาญาในยุค
ปัจจุบนั 

ตัวอย่างชะตากรรมของชายผูโ้ชคร้ายสองคนในสแตฟเฟิร์ดเชอร์ (Staffordshire) 
ประเทศองักฤษ มาเน้นย  ้ าถึงความส าคญัของอ านาจในการอภยัโทษต่อกระบวนการยุติธรรม
กล่าวคือ ณ กลางดึกคืนหน่ึง ในคริสต์ศกัราช 1293 ชายสองคนก าลงัวิ่งไล่จบัหัวขโมย ท่ามกลาง
ความมืดและชุลมุนนั้น ต่างคนต่างเขา้ใจผิดคิดว่าเพื่อนของตนเป็นผูร้้าย จึงเขา้ท าร้ายต่อสู้กนั ใน
ท่ีสุด ชายไดฆ่้าชายอีกคนตายโดยส าคญัผิด จากนั้น คดีก็เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม แลว้ฆาตกรผู ้
โชคร้ายนั้นถูกตดัสินประหารชีวิต พร้อมกนันั้นก็ได้รับค าแนะน าให้น าความกราบบงัคมทูลขอ
พระราชทานอภยัโทษจากพระมหากษตัริย ์

ในอดีตกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดว่าจ าเลยผูถู้กตดัสินว่ามีความผิดอาญาฐานฆ่า
ผูอ่ื้นตายจ าถูกก าหนดโทษเพียงสถานเดียว คือ ประหารชีวิต แต่ปัญหาทางออกของความรุนแรง
ของกฎหมายเช่นน้ีก็คือ การอภัยโทษ เหตุผลสนับสนุนพระราชวินิจฉัยในการพระราชทาน       
อภยัโทษในยุคนั้นก็มีเง่ือนไขและแนวทางท่ีน่าสนใจและบางคร้ังก็ประหลาดใจ เช่น ผูร้้องขออาจ
ไดรั้บพระราชทานอภยัโทษหากพฤติการณ์ในการฆ่านั้นเขา้ข่ายการแกแ้คน้ชายผูก้ระท าชูก้บัภรรยา
ตน การฆ่าเน่ืองจากทะเลาะววิาทการแข่งขนัเทนนิส ผูฆ่้าเป็นนกัปราชญผ์ูห้าไดย้ากเป็นตน้ ดงัน้ี จะ
เห็นได้ว่าเหตุผลในการอภยัโทษลว้นแต่เป็นเพื่อสนองประโยชน์และบรรทดัฐานทางสังคมของ
ผูค้นในยคุนั้น 

อยา่งไรก็ตามผูร้้องขออภยัโทษหาใช่ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการให้อภยัโทษแต่ฝ่ายเดียว 
บุคคลผู ้มีอ  านาจให้อภัยโทษก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกัน ในบางคราวผลนั้นก็มาในรูปของ
ทรัพยสิ์นด้วยซ ้ าไป ท่ีกล่าวมาน้ี คือ สมยัท่ีการให้อภยัโทษข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงโดยเสรี แต่บางทีการให้อภัยโทษแต่ละคร้ังนั้นก็ไม่ได้ให้เปล่า การขายอภัยโทษ
กลายเป็นวิธีท่ีหาเงินของทั้งฝ่ายศาสนาจกัร และอาณาจกัรอย่างน่าอปัยศ ทั้งๆ ท่ีมหาบตัรแมกนา 
คาร์ตา (Magna Carta) ไดร้ะบุหา้มขายความยติุธรรมไวก้็ตาม 

ในยคุนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีผูร้้องขออภยัโทษจะเสนอจ านวนเงินและผูมี้อ านาจให้
อภัยโทษจะยินดีรับเงินเพื่อการให้อภัยโทษ เจ้าหน้าท่ีประจ าโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกาย
โรมนัคาทอลิกก็ขายใบลา้งบาปเพื่อน ารายไดม้าปรนเปรอวิถีชีวิตท่ีหรูหราสะดวกสบายของพวก
บาทหลวงไดอ้ยา่งเปิดเผย แมพ้ระมหากษตัริยก์็ทรงปฏิบติัเช่นนั้น มีแมก้ระทัง่การก าหนดอตัราค่า
อภยัโทษ เร่ิมตน้ท่ี 2 ชิลล่ิง เร่ือยไปจนถึง 16,000 ปอนด์ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะคดี ตวัอยา่งการแบ่งสรร
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รายไดจ้ากการขายอภยัโทษ เช่น ในสมยัพระเจา้เจมส์ท่ี 2 แห่งองักฤษ พระองคจ์ะทรงรับเงินรายได้
นั้นคร่ึงหน่ึง อีกคร่ึงหน่ึงก็ทรงแบ่งสรรพระราชทานใหน้างสนมก านลัผูเ้ป็นท่ีโปรดปราน5 

ตราบกระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 การให้อภยัโทษแบบมีเง่ือนไขถูกใช้เพื่อประโยชน์
อ่ืนๆ เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในดินแดนอเมริกา เป็นตน้ บ่อยคร้ังนกัโทษประหารใน
องักฤษไดรั้บขอ้เสนอท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษหากยินยอมท่ีจะเดินทางไปสู่โลกใหม่ อนัไดแ้ก่ทวีป
อเมริกาเหนือเพื่อใชใ้นแรงงานภาคเกษตรกรรม ดงันั้น การให้อภยัโทษแบบมีเง่ือนไขจึงนบัเป็นจุด
ก าเนิดของการลงโทษชนิดใหม่ กล่าวคือ เนรเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหช้าวอเมริกนัส่วนใหญ่มี
เช้ือสายองักฤษ 

ไม่มีบนัทึกท่ีแน่ชดัวา่มีนกัโทษจ านวนเท่าใดท่ีถูกส่งไปยงัโลกใหม่ คาดวา่มีประมาณ
ไม่น้อยกว่า 15,000คน แต่ไม่เกิน 100,000 ในช่วงในคริสต์ศักราช 1663 ประชากรนักโทษ
อุกฉกรรจท่ี์ถูกเนรเทศไปยงัทวีปอเมริกาส่วนมากอาศยั ณ รัฐเวอร์จิเนีย ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการจาร
จลวุน่วายในรัฐดงักล่าวเสมอ แน่นอนวา่นกัโทษทั้งหลายยอ่มยินดีท่ีจะเลือกการให้อภยัโทษแบบมี
เง่ือนไขเช่นน้ีแทนการถูกประหารชีวิต การให้อภยัโทษในสังคมยุคนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีท ากนัอย่าง
แพร่หลาย ท าให้แนวคิดเร่ืองการอภยัโทษเป็นท่ีสนใจของนักกฎหมายและนักปรัชญามากมาย
ยิง่ข้ึน 

การอภยัโทษของประเทศองักฤษในปัจจุบนันั้น กล่าวคือการพระราชทานอภยัโทษของ
พระมหากษตัริยน์ั้น กระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ดงันั้น เร่ืองการ
ขอพระราชทานอภยัโทษก่อนน าความข้ึนกราบบงัคมทูลจึงตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองเป็นอยา่งดี ยอ่ม
หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาเร่ืองการขออภยัโทษตอ้งเป็นไปอยา่งรอบคอบ
รัดกุมยิ่ง ด้วยเหตุน้ี การศึกษาพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยอ์งักฤษในปัจจุบนัจึง
หมายถึงการศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการพระราชทานอภยัโทษนั้นเอง 
 3.1.2 บทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

สิทธิพื้ นฐานในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ คริสต์ศกัราช 1688 (Bill of Rights, 1688) บุคคลผูใ้ช้สิทธิน้ีได้แก่ 
ผูก้ระท าผิดเอง หรือบุคคลอ่ืนในนามของผูก้ระท าผิด ซ่ึงไดรั้บโทษ ไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิต 
หรือโทษอย่างอ่ืนๆ ในกรณีน้ีนกัโทษ ญาติพี่นอ้ง หรือท่ีปรึกษากฎหมายก็ไดอ้าจยื่นเร่ืองราวโดย
ผา่นเรือนจ า ส าหรับเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการยื่นเร่ืองราวนั้นจะตอ้งผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด   
ถ่ีถ้วน บ่อยคร้ังท่ีตอ้งมีการสอบสวนโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย เช่น กรมราชทณัฑ ์
กระทรวงยติุธรรม เป็นตน้ 
                                                 

5  Hewitt, C.  (1978).  The Queen’s pardon.  London: Cassel.  p. 20. 
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ขอบเขตของเร่ืองราวท่ีจะพระราชทานอภยัโทษเป็นไปตามหลกัทัว่ไป คือ จ ากดัเฉพาะ
คดีอาญาเท่านั้นไม่ครอบคลุมถึงคดีแพง่ดว้ย ตวัอยา่งเช่น พระราชอ านาจขอ้น้ีจะไม่น ามาใชก้บักรณี
จ าคุกบุคคลใดในความผดิฐานละเมิดอ านาจศาลโดยไม่มีระยะเวลาท่ีแน่นอนหรือไม่ใชก้บัการท่ีไม่
จ่ายเงินค่าเล้ียงดูตามก าหนดเวลาเป็นตน้ ซ่ึงต่างจากประเทศไทยท่ีการพระราชทานอภยัโทษตาม
จารีตประเพณีนั้นไม่จ  ากัดเฉพาะคดีอาญา โทษทางวินัยก็สามารถท่ีจะได้รับการพระราชทาน     
อภยัโทษ เช่นการพระราชทานอภยัโทษแก่ผูพ้ิพากษาในช่วงวกิฤติตุลาการ พุทธศกัราช 25346 แต่ถา้
เป็นการพระราชทานอภยัโทษตามกฎหมายกรณีเฉพาะรายนั้น ก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กล่าวคือ จ ากดัเฉพาะคดีท่ีถึงท่ีสุดแลว้และก าลงัตอ้งโทษทางอาญาเท่านั้น 
 3.1.3 ประเภทของการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

การพระราชทานอภัยโทษในประเทศอังกฤษอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การ
พระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Free Pardons) การพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข 
(Conditional Pardons) และการพระราชทานอภยัโทษลดโทษ (Remissions) การแบ่งประเภทของ
การพระราชทานอภยัโทษดงักล่าวขา้งตน้นั้นในกรณีของประเทศไทย ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
พระราชทานอภยัโทษเป็นรายบุคคลนั้นเอง 

1) การพระราชทานอภยัโทษไม่มีเง่ือนไข 
การพระราชทานอภยัโทษไม่มีเง่ือนไขของประเทศองักฤษไม่เพียงแต่มีผลเป็นการหยุด

การบงัคบัโทษเท่านั้น หากยงัมีผลเป็นการลบล้างความผิดและผลต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาจากการ
กระท าความผดินั้นดว้ยการพระราชทานอภยัโทษในกรณีน้ีมีผลให้ ผูไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษมี
ฐานะเสมือนบุคคลซ่ึงไม่เคยกระท าความผิดมาก่อนเลย พระราชทานอภัยโทษในข้อน้ี เม่ือ
เทียบเคียงกบักรณีของประเทศไทยแลว้จะพบวา่มีความแตกต่างเห็นไดช้ดั เพราะเหตุท่ีมาตรา 265 
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ใหมี้ผลเป็นการหยดุบงัคบัโทษเท่านั้นไม่มีผลเป็นการ
ลบลา้งความผิดและผลต่างๆ ดงัเช่นกรณีขององักฤษ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ท่ีน่าสังเกตวา่ ผลของการ
พระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัผลของนิรโทษกรรมตามกฎหมายไทย
เป็นอนัมาก ทั้งในส่วนของผลอนัเป็นการลบลา้งความผิด ตลอดฐานะของผูไ้ดรั้บการพระราชทาน
อภยัโทษซ่ึงเสมือนบุคคลท่ีไม่เคยกระท าผดิมาก่อน 

2) การพระราชทานอภยัโทษมีเง่ือนไข 
การพระราชทานอภยัโทษมีเง่ือนไขของประเทศองักฤษ คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ของการลงโทษรูปแบบหน่ึงไปสู่การลงโทษอีกรูปแบบหน่ึง เช่น การลดโทษประหารชีวิต เป็น
                                                 

6  ศาลฎีกา.  (2539).  เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ิน
ติ้ง แอนพบัลิชช่ิง.  หนา้ 67. 
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จ าคุกตลอดชีวิต หรือกรณีผูก้ระท าความผิดคนหน่ึงไดรั้บการยกเวน้โทษจ าคุก ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า
จะตอ้งยอมอยู่ภายใตก้ารดูแลของเจา้พนกังานควบคุมความประพฤติ (Probation Officer) ภายใต้
ระยะเวลาอนัมีก าหนดไวท่ี้แน่นอนเป็นตน้ 

ควรสังเกตวา่ เฉพาะกรณีการลดโทษประหารชีวิตเป็นจ าคุกตลอดชีวิตนั้น ในกรณีของ
ประเทศไทยไม่จดัเป็นการพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขดังกล่าว เช่นกรณีของประเทศ
องักฤษ หากจดัอยู่ในประเภทของการเปล่ียนโทษหนักเป็นโทษเบา (Commutation) เพราะไม่มี
เง่ือนไขก าหนดใหน้กัโทษตอ้งด าเนินการอยา่งไรต่อไป 

3) การพระราชทานอภยัโทษลดโทษ (Remissions) 
การพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คือ การลดจ านวนวนัต้องโทษลงโดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงประเภทของโทษใหม่ เช่น การลดโทษจ าคุกจาก 12 เดือน เหลือจ าคุกเพียง 8 เดือน 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีการพระราชทานอภยัโทษอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการเล่ือนการลงโทษ
ออกไป ทั้งในแง่ของการก าหนดเวลาไวต้ายตวั หรือจนกว่าจะมีค าสั่งใหม่โดยการพกัการลงโทษ 
(Reprieve หรือ Pespite) ในทางปฏิบติัวิธีน้ีจ  ากดัเฉพาะคดีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้
เสนอใหมี้การเปล่ียนโทษประหารชีวติเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิตเท่านั้น 

จะสังเกตไดว้า่กรณีการพกัการลงโทษในกรณีเปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็นจ าคุกตลอด
ชีวิตนั้นไม่มีในกฎหมายในประเทศไทย ในกรณีท่ีได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน  
อภยัโทษข้ึนไปนั้น ในระหว่างท่ีรอพระราชกระแสสั่งฎีกาถือว่ายงัไม่มีการบงัคบัโทษจนกว่าผล
ของการทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาจะลงมา 

ในการพระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข การพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข
ตลลดจนการพระราชทานอภยัโทษลดโทษดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น จะตอ้งกระท าในพระนาม
ของสมเด็จพระราชินี (The Queen’s Singnature) โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูรั้บ
สนองพระราชเสาวนีย ์ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้แตกต่างประการหน่ึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบักรณีประเทศ
ไทย ซ่ึงแมโ้ดยรัฐธรรมนูญจะก าหนดให้มีรัฐมนตรีหน่ึงนายเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการ หาก
ธรรมเนียมท่ีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมานั้น ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการก็คือ ผูน้  าของฝ่ายบริหารอนั
ไดแ้ก่นายกรัฐมนตรีนั้นเอง 

ส าหรับการพกัการลงโทษนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูล้งนามใน
รูปของค าสั่งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย อน่ึง การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป
ของประเทศองักฤษไม่ปรากฏหลกัฐาน 
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 3.1.4 หลกัการและขั้นตอนการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 
การอภยัโทษของประเทศอังกฤษนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูมี้

บทบาทอยา่งส าคญัต่อกระบวนการอภยัโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองราว
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ การใช้ดุลพินิจก็ดี การวินิจฉัยชั่งน ้ าหนัก
พยานหลกัฐานประกอบพฤติการณ์แวดลอ้มก็ดี หรือการสอบสวนเร่ืองราวก็ดี ลว้นแต่เป็นมาตรการ
ในการกลัน่กรองเร่ืองราวเพื่อให้กระบวนการอภยัโทษเป็นไปอย่างรัดกุมและเท่ียงธรรมทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีอาจแยกพิจารณาไดต้ามประเภทของโทษ ดงัน้ี 

1) กรณีโทษประหารชีวติ 
กฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษประหารชีวิตของประเทศองักฤษมีหลกัวา่ หากปรากฏว่า

บุคคลใดมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และความผิดท่ีกระท าลงไปเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
แลว้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะตอ้งถวายความเห็นให้ลงโทษประหารชีวิตเสมอ ถึงแม้
ลูกขนุคนหน่ึงคนใดในคดีจะมีความเห็นวา่สมควรกรุณาและผูพ้ิพากษาลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้มีเหตุ
อนัควรปราณีก็ตาม อย่างไรก็ดีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีมีมาโดยสม ่าเสมอนั้น โทษประหารชีวิตมกัจะ
ไดรั้บการลดโทษเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิตเสมอ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะมีค าสั่ง
ให้พกัการลงโทษก่อน แลว้จึงน าความข้ึนกราบบงัคมทูล เพื่อให้สมเด็จพระราชินีทรงลงพระนาม
พระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข อนัจะมีผลให้ผูก้ระท าผิดปลดเปล้ืองจากโทษประหารชีวิต
โดยตรงรับโทษจ าคุกตลอดชีวติแทน 

โดยปกติแลว้ หลกัท่ีใช้ในการวินิจฉัยว่าเร่ืองราวใดสมควรถวายค าแนะน าแก่สมเด็จ
พระราชินีขอให้พระราชทานอภยัโทษ หรือไม่นั้นยงัไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน7 บางคดีฆาตกรซ่ึงฆ่า
คนอยา่งทารุณกลบัไดรั้บการพกัการลงโทษ แต่บางคดีผูต้อ้งโทษซ่ึงเป็นมารดาเด็กไดฆ้่าลูกของตน
ท่ีเป็นเด็กปัญญาอ่อน โดยหวงัให้เด็กนั้นหลุดพน้จากชีวิตท่ีทุกขท์รมาน กฎหมายกลบัลงโทษพวก
เขา 

อยา่งไรก็ดี กฎหมายก็ไดว้างมาตรการอนัเป็นหลกัประกนัในการช่วยกลัน่กรองดุลพินิจ
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นไปโดยยุติธรรม กล่าวคือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ

                                                 
7  “อยา่งไรก็ดีมีผูพ้ยายามวางหลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉยัเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษไว ้โดย นาย

เฮอร์เบิร์ต แกลดสโตน ไดอ้ธิบายต่อสภาสามญั เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน คริสตศ์กัราช 1907 ไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 
“มูลเหตุจูงใจ ระดบัของเจตนาธรรมดา กบัเจตนาโดยไตร่ตรองไวก่้อน ปริมาณของส่ิงย ัว่ยภุาวะทางจิตของ
นกัโทษ บุคลิกและการกระท าก่อนๆ มาของนกัโทษ ขอ้เสนอแนะ หรือการไม่ใหข้อ้เสนอแนะของคณะลูกขนุ
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงการตดัสินใจทั้งหมดยอ่มข้ึนอยูก่บัการใชดุ้ลพินิจพิจารณากรณีแวดลอ้มต่างๆ ท่ีซบัซอ้น 
ตลอดจนการชัง่น ้ าหนกัความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งรอบคอบและสมดุล.” 
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อุทธรณ์คดีอาญา คริสต์ศกัราช 1907 (The Criminal Appeal Act, 1907) ก าหนดให้รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย ก่อนท่ีจะพิจารณาการพระราชทานอภยัโทษ สามารถขอความเห็นจากศาล
อุทธรณ์ได้8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีท่ีมีการอุทธรณ์ซ่ึงได้แก่ ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์คดีอาญา
นั้นเอง 

ในประเทศไทยถึงแม้จะไม่มีกฎหมายท่ีบัญญัติกลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในระหว่าง
ขั้นตอนขอทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกา แต่ในของการบงัคบัตามค าพิพากษานั้น อาจน ามาอนุโลมเทียบเคียง
กบัประเทศองักฤษได ้โดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นมาตรา 245 วรรคสอง ซ่ึงบญัญติัวา่ 

“ศาลชั้นตน้มีหน้าท่ีตอ้งส่งส านวนคดีท่ีพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต ไปยงัศาลอุทธรณ์ในเม่ือไม่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษานั้น และค าพิพากษาเช่นวา่น้ีจะยงั
ไม่ถึงท่ีสุด เวน้แต่ศาลอุทธรณ์จะไดพ้ิพากษายืน่” 

2) กรณีโทษจ าคุกตลอดชีวติ 
โดยปกติโทษจ าคุกตลอดชีวิตมกัจะเปล่ียนโทษมาจากโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ดี

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานในคดีใดเลยท่ีนกัโทษถูกจ าคุกตลอดชีวิตจริงๆ เน่ืองจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง มีอ านาจท่ีจะวินิจฉัยว่าสมควรจ าคุกบุคคลใดไวเ้ป็น
ระยะเวลาเท่าใดในแต่ละคดี ตลอดจนมีอ านาจออกหมายปล่อยบุคคล ซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกตลอดชีวิต
นั้นในเวลาใดก็ได ้

การใช้อ านาจวินิจฉัยดงักล่าวขา้งตน้นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตอ้ง
พิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคดีว่า ผูต้อ้งโทษน่าจะมีแนวโน้มในการกระท าความผิดอาญาท่ี
ร้ายแรงลดลงหรือไม่ หากตอ้งถูกจ าคุกเป็นระยะเวลานานข้ึนปัญหาท่ีวา่ผูต้อ้งโทษสมควรไดรั้บการ
ปล่อยตวัไป โดยไม่ขดัต่อบทบญัญติัซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณา
ดว้ยว่า ผูต้อ้งโทษมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ ในระหว่างท่ีตอ้งรับโทษอยู่ รวมทั้ง
พิจารณาความเห็นส่วนตวัของผูบ้ญัชาการเรือนจ า (Governor) 

อาจกล่าวไดว้า่ขอบอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขององักฤษ ในการ
พิจารณาเร่ืองการขอพระราชทานอภยัโทษนั้นเป็นไปอย่างกวา้งขวางยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัอ านาจในการออกหมายปล่อยบุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกตลอดชีวิตในเวลาใดๆ ระหวา่งท่ีตอ้ง
รับโทษอยู ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยของไทยมิไดมี้อ านาจเช่นวา่นั้น จะมีก็แต่อ านาจใน
การทูลเกล้าฯ ถวายความคิดเห็นว่าสมควรพระราชทานอภัยโทษ หรือไม่เพียงใดเท่านั้ น การ   
ปล่อยตวั หรือลดโทษนักโทษจะกระท าได้ก็แต่โดยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เพื่อให้ประมุขของ
ประเทศพระราชทานอภยัโทษให้ อนัแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีส าคญับางประการเก่ียวกบั
                                                 

8  Lord Simonds.  (1976).  Pardons and Reprieves (3 rd ed.).  Halbury’s Law of England.  p. 234. 
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ระบบการลงโทษจ าคุก นั้นคือตามระบบคอมมอนลอร์ (Common Law) นั้นก าหนดเวลาจ าคุกไม่มี
ลกัษณะท่ีแน่นอนตายตวั อาจยืดหยุ่นปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมสุดแต่ดุลพินิจจิของฝ่าย
บริหาร แต่ประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) โดยเฉพาะประเทศไทย ก าหนดเวลา
จ าคุกมีลกัษณะท่ีแน่นอนตายตวัไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัการพระราชทานอภยั
โทษเป็นเคร่ืองบรรเทาความรุนแรงของโทษ 

จากสถิติคดีอาญาเท่าท่ีปรากฏหลักฐานในช่วงคริสต์ศกัราช 1952 ปรากฏว่ามีการ
พระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข 15 คดี พระราชทานลดโทษจ าคุก โทษปรับ ตลอดจนการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิจากจ านวนทั้งสิน 78 คดี ส าหรับการพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข ซ่ึง
นอกเหนือไปจากคดีประหารชีวิตนั้นไม่ค่อยปรากฏนกั เฉพาะใน คริสตศ์กัราช 1952 ซ่ึงไม่ปรากฏ
แมแ้ต่คดีเดียว 

ส าหรับการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปนั้นไม่ปรากฏหลกัฐาน ปรากฏตาม
เฉพาะการนิรโทษกรรมแก่ผูข้าดหนีราชการทหารในช่วงสงครามเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วง
คริสตศ์กัราช 1953 ซ่ึงในคร้ังนั้นมีผูไ้ดรั้บการนิรโทษกรรมจ านวน 14,260 คน 
 3.1.5 ผลของการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

ผลของการพระราชทานอภยัโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ พระราชทานอภยัโทษโดย
ไม่มีเง่ือนไขนั้น นอกจากผูต้อ้งโทษจะไดน้บัการปล่อยตวัพน้โทษแลว้ ยงัท าให้ผูน้ั้นพน้จากสภาพ
ท่ีน่าอบัอาย (Infamy) ขอ้หา้มขอ้จ ากดัสิทธิ (Disqualification) หรือการประณาม (Obloquy) ทั้งปวง
ท่ีเป็นผลตามมาเม่ือค าพิพากษาถึงท่ีสุด การพระราชทานอภยัโทษท าให้บุคคลนั้นเป็นเสมือนบุคคล
ใหม่ และมีอ านาจท่ีจะฟ้องหม่ินประมาท แก่ผูส้บประมาทตนว่าเป็นผูก้ระท าความผิดตามค า
พิพากษา9 นอกจากนั้นในบางกรณีอาจจะต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลซ่ึงตอ้งรับโทษจ าคุกอนัเป็นผลมาจากความผิดพลาดของกระบวนการ
ยุติธรรม (Miscarriage of justice)  เ ม่ือน าผลของการพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวนั้ นมา
เปรียบเทียบกบัประเทศไทยจะพบว่า การพระราชทานอภยัโทษจะมีผลเป็นการหยุดบงัคบัโทษ
เท่านั้น มิไดท้  าให้พน้จากสภาพท่ีน่าอบัอาย ขอ้ห้าม ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือเป็นเสมือนบุคคลใหม่แต่
ประการใด 

ดงันั้น สรุปไดว้่าการอภยัโทษของประเทศองักฤษมีการอภยัโทษมาตั้งแต่ยุคแรกๆมา
จนถึงปัจจุบัน ส าหรับขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษตัริยอ์งักฤษในยุคแรกนั้นเป็นไปอย่างกวา้งขวางยิ่ง ท าให้ผลของความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัรัฐสภาองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 17 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคตน้
                                                 

9  Lord Simonds.  Ibid.  p. 244. 
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ของราชวงศส์จ๊วตนั้น ไดก้็ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
เป็นอย่างมาก ขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจท่ีเคยเป็นไปอย่างกวา้งขวางได้ถูกจ ากัด ใน
ประเทศองักฤษ นบัแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เป็นอยา่งนอ้ยกฎหมายไดถ้วายอภิสิทธ์ิในการพิจารณา
ให้อภยัโทษไดต้ามอ าเภอใจนั้นให้เป็นอ านาจของพระมหากษตัริย ์และต่อมาอ านาจในส่วนน้ีก็ยงั
เป็นอ านาจของพระมหากษตัริยต์ามนยัแห่งกฎหมายในยุคนอร์มนัดี (William the conqueror) แม้
พระราชอ านาจส่วนน้ีไม่มีขอบเขตจ ากดั และครอบคลุมทัว่พระราชอาณาเขต แต่ในขณะเดียวกนัก็
มีปัญหาทบัซ้อนกบัอ านาจของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆ เช่นในฝ่ายอาณาจกัรบรรดาเอิร์ลผูถื้อครอง 
และมีอิทธิพลเหนือดินแดนจ าเพราะ ก็มีอ านาจในการอภยัโทษแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ส่วนฝ่าย 
ศาสนาจกัร บรรดาบาทหลวง ก็มีอ านาจในการใหอ้ภยัโทษแก่กรณีท่ีเป็นความผิดต่อกลุ่มบาทหลวง
นั้นเองเช่นกนั นอกจากน้ี รัฐสภาองักฤษเองก็ไดโ้ตแ้ยง้พระราชอ านาจของพระมหากษตัริยใ์นการ
พระราชทานอภยัโทษอยู่เน่ืองๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ เม่ือเกิดข้อขดัแยง้แก่งแย่งในเร่ือง
อ านาจในการปกครองข้ึนเม่ือใดในประเทศองักฤษ รวมถึงตลอดจนประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 
ความพยายามท่ีจะไดม้าซ่ึงอ านาจฝ่ายบริหารในการให้อภยัโทษอยา่งเบ็ดเสร็จ ก็เพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง และการเงิน อนัพวงมากบัอ านาจในการให้อภยัโทษดว้ยนั้นเอง ซ่ึงส าหรับการอภยั
โทษของประเทศองักฤษในปัจจุบนันั้นการพระราชทานอภยัโทษยงัเป็นอ านาจของพระมหากษตัริย ์
แต่จะกระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

การพระราชทานอภัยโทษในประเทศอังกฤษอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การ
พระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Free Pardons) การพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข 
(Conditional Pardons)  และการพระราชทานอภัยโทษลดโทษ (Remissions)  และของการ
พระราชทานอภยัโทษโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ พระราชทานอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขนั้น นอกจาก
ผูต้อ้งโทษจะไดน้บัการปล่อยตวัพน้โทษแลว้ ยงัท าให้ผูน้ั้นพน้จากสภาพท่ีน่าอบัอาย (Infamy) ขอ้
ห้ามขอ้จ ากดัสิทธิ (Disqualification) หรือการประณาม (Obloquy) ทั้งปวงท่ีเป็นผลตามมาเม่ือค า
พิพากษาถึงท่ีสุด การพระราชทานอภยัโทษท าใหบุ้คคลนั้นเป็นเสมือนบุคคลใหม่ และมีอ านาจท่ีจะ
ฟ้องหม่ินประมาท แก่ผูส้บประมาทตนวา่เป็นผูก้ระท าความผดิตามค าพิพากษา 
 
3.2 การอภัยโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาการอภยัโทษเป็นวิธีการส าคญัโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารซ่ึงไดแ้ก่
ประธานาธิบดี และผูว้า่การรัฐ ท่ีจะใชอ้  านาจในการอภยัโทษให้แก่ผูท่ี้กระท าความผิดทางอาญาต่อ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม วิธีการอภยัโทษในสหรัฐอเมริกา มีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกบัการอภยัโทษในประเทศไทยอยู่หลายประการ เช่น รูปแบบของการอภยัโทษ ผล
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ทางกฎหมาย ฯลฯ การอภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอ านาจท่ีส าคญัท่ีสุดอ านาจหน่ึงของ
ประธานาธิบดีท่ีจะให้อภยัโทษให้กบัผูก้ระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
(Federal offenses) และเป็นอ านาจของผูว้า่การรัฐท่ีจะให้อภยัโทษกบัผูก้ระท าความผิดทางอาญาต่อ
กฎหมายของมลรัฐ (States offenses) ซ่ึงอ านาจในการอภยัโทษของประธานาธิบดีและผูว้า่การรัฐน้ี
จะถูกก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และรัฐธรรมนูญของมลรัฐต่างๆ นอกจากนั้นการ
อภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์หลายประการ และมีรูปแบบการ
อภยัโทษหลายรูปแบบดว้ยกนั โดยจะศึกษาถึงแนวคิดและพฒันาการ บทบญัญติักฎหมาย ประเภท 
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน และผลทางกฎหมายของการอภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.2.1 แนวความคิดและพฒันาการการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ านาจในการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือไดว้า่เป็นผลพวงท่ีไดรั้บโดยตรง
มาจากประเทศองักฤษอนัเน่ืองมาจากการเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ และส่งผลต่อมาแมว้า่
จะไดมี้การประกาศอิสรภาพในปี คริสตศ์กัราช 1776 แลว้ก็ตาม 

โดยในประเทศองักฤษนั้น ระบบการอภยัโทษเหมือนว่าจะเร่ิมมาจากความขดัแยง้
ระหวา่งกษตัริยก์บัพวกบรรดาขุนนาง เน่ืองจากวา่ กษตัริยอ์งักฤษมีพระราชอ านาจอยา่งเด็ดขาดใน
การอภัยโทษให้กับบุคคลใดก็ตามและสามารถอภัยโทษต่อการกระท าความผิดอาญาได้ทุก
ประเภท10 ดงันั้น อ านาจในการอภยัโทษจึงถูกน ามาใชก้บับรรดาสมาชิกในราชวงศข์องกษตัริย ์เม่ือ
ได้มีการกระท าความผิดและถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดต่อกฎหมายของรัฐ ท าให้เกิดความ 
หย่อนยานของกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ King Aethelbert, King Alfred, 
King Edward และKing William อ  านาจในการอภยัโทษถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิของกษตัริยแ์ต่เพียงผู ้
เดียว แต่อย่างไรก็ตามในท้ายท่ีสุดแล้ว ปัจจุบนักษตัริย์ขององักฤษก็ถูกจ ากัดอ านาจลงในการ
พระราชทานอภยัโทษ 

ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ การ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการอภยัโทษถูกก าหนดไวใ้น (Colonial charters) โดยกษตัริยท์รงมอบอ านาจในการ
อภยัโทษน้ีใหก้บัผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคใ์ห้เป็นผูใ้ชอ้  านาจอภยัโทษ ต่อมาในช่วงระยะเวลาท่ี
มีความขดัแยง้กนัระหว่างผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์กบัพวกอาณานิคม (Colonists) พวกอาณา
นิคมได้พยายามจะมอบอ านาจในการอภัยโทษน้ีไปยงั The general council หรือองค์กรท่ีเป็น
ตวัแทนของพวกอาณานิคมแทนผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ต่อมาภายหลงัจากการประกาศอิสรภาพในปีคริสตศ์กัราช 1776 ผูมี้อ  านาจในการอภยั
โทษก็เปล่ียนแปลงไป ในช่วงแรกๆ อ านาจดงักล่าวน้ีถูกมอบให้กบัฝ่ายนิติบญัญติั อนัเน่ืองมากจาก
                                                 

10  Cklt Brian.  (1996).  The Constitutional Case Against Presidential Self-Pardon.  p. 780. 
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ความหวาดกลวัท่ีมีต่อฝ่ายบริหารเน่ืองจากวา่ในช่วงท่ีเป็นอาณานิคมนั้น ฝ่ายบริหารเป็นผูใ้ชอ้  านาจ
ในการอภยัโทษ และโดยท่ีเพื่อจะควบคุมอ านาจของฝ่ายบริหารดว้ย11 

อย่างไรก็ตามอนัเน่ืองมาจากการพฒันาทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา อ านาจในการ
อภยัโทษก็ถูกมอบให้กับฝ่ายบริหารอีกคร้ังหน่ึงโดยก าหนดให้ประธานาธิบดีเป็นผูช้  ้ าอ านาจ     
อภัยโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ และผูว้่าการรัฐเป็นผูใ้ช้อ  านาจในการอภยัโทษตาม
รัฐธรรมนูญของมลรัฐต่าง 

ส าหรับการใชอ้ านาจในการอภยัโทษของผูว้า่การรัฐนั้นในช่วงแรกๆ ถือวา่ผูว้า่การรัฐมี
อ านาจการอภยัโทษท่ีเด็ดขาดและเป็นอ านาจเฉพาะตวัในการท่ีจะให้อภยัโทษแห่ผูก้ระท าความผิด
อาญาต่อกฎหมายของมลรัฐ อย่างไรก็ตามในภายหลงัต่อมาอ านาจในการอภยัโทษของผูว้่าการรัฐ
นั้น ก็ถูกจ ากดัลงโดยการพฒันาให้มีคณะกรรมการในการอภยัโทษ (Board of Pardon) เกิดข้ึนมา
เป็นผูใ้ชอ้  านาจร่วมกบัผูว้า่การรัฐดว้ยซ่ึงคณะกรรมการในการอภยัโทษอาจจะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงท่ี
ปรึกษาของผูว้า่การรัฐ หรือท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า เห็นชอบต่อการให้อภยัโทษ รวมทั้งอาจเป็นกรณี
ผู ้ว่าการรัฐเป็นหน่ึงในคณะกรรมการของคณะกรรมการอภัยโทษ ซ่ึงก็แตกต่างไปตามแต่
รัฐธรรมนูญของมลรัฐ 

จะเห็นได้ว่าอ านาจในการอภัยโทษในประเทศสหรัฐอเมริกานั้ นก็ มีพื้นฐาน
แนวความคิดมาจากการอภัยโทษในประเทศอังกฤษ อันเน่ืองมาจากการเคยเป็นอาณานิคม 
จนกระทัง่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและก็ไดมี้การพฒันาเก่ียวกบัการอภยัโทษทั้งใน
เร่ืองของแนวความคิด รูปแบบและวธีิการของตนเองเร่ือยๆ มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
 3.2.2 บทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดไว้ใน มาตรา 2 หมวด 2 ว่าให้
ประธานาธิบดีมีอ านาจในการอภัยโทษส าหรับการกระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา เว ้นแต่ในคดีการกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐว่าท าผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ            
(คดีImpeachment) ซ่ึงประธานาธิบดีมีอ านาจในการอภยัโทษไดใ้นหลายรูปแบบ ทั้งการอภยัโทษ
โดยไม่มีเง่ือนไข การเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบาตามค าพิพากษา การยกเลิกค่าปรับ และการริบ
ทรัพย ์การชะลอการลงโทษ รวมทั้งการอภยัโทษโดยทัว่ไปให้กบักลุ่มคณะบุคคล หรือก็คือการนิร
โทษกรรมนั้นเอง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ก็เก่ียวกบัความผิดทางการเมือง เช่นการอภยัโทษให้กบัผูก่้อ
จลาจล หรือผูก่้อการกบฏโดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ เพื่อเป็นเง่ือนไขให้มีการวางอาวุธ หรือเพื่อความ
ปรองดองของชาติ เช่น ประธานาธิบดี Lincoln และประธานาธิบดี Johnson ไดอ้ภยัโทษให้กบักลุ่ม

                                                 
11  Caldwell G Robert.  Op.cit.  p. 648. 
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คนท่ีอยูฝ่่ายพนัธมิตรฝ่ายใตใ้นเหตุการณ์สงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา12 ซ่ึงประธานาธิบดี
นั้นมีอ านาจอยา่งเตม็ท่ีในการอภยัโทษ สามารถอภยัโทษใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้เม่ือใดก็ไดภ้ายหลงัท่ีมี
การกระท าความผิดเกิดข้ึน ทั้งก่อน หรือหลงัจากการพิจารณาคดี ในช่วงท่ีมีค าพิพากษาลงโทษ 
หรือรับโทษตามค าพิพากษาลงโทษเสร็จส้ินแลว้ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่
จะมีการอภยัโทษใหแ้ก่ผูท่ี้กระท าความผดิท่ีขออภยัโทษภายหลงัจากท่ีผูก้ระท าความผดิตอ้งรับโทษ
ตามค าพิพากษามาแลว้อยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 ปี 

นอกจากนั้นอ านาจในการอภยัโทษเป็นอ านาจเฉพาะตวัของประธานาธิบดีท่ีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ แมว้า่ในทางปฏิบติั The Pardon Attorney อาจจะแนะน าแก่ประธานาธิบดีในเร่ืองท่ี
ขออภยัโทษไดแ้ต่ประธานาธิบดีจะเห็นชอบตามค าแนะน าดว้ยหรือไม่ก็ได ้และไม่มีหนา้ท่ีตอ้งให้
ค  าอธิบาย หรือท ารายงานใดๆ เก่ียวกบัการอภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดให้กบัสาธารณชนทราบ
ดว้ย แต่ในทางปฏิบติันั้นประธานาธิบดีอาจจะถูกเชิญให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัการอภยัโทษผา่นส่ือได ้
แต่อย่างไรก็ตามทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับความสมคัรใจของประธานาธิบดีด้วยว่าจะมีการให้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัการใหอ้ภยัโทษหรือไม่ อยา่งใดก็ได ้

จะเห็นไดว้า่ประธานาธิบดีนั้นมีอ านาจในการท่ีจะอภยัโทษอยูม่าก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวา่
อ านาจการอภยัโทษของประธานาธิบดีนั้น มีรากฐานมาจากการใช้อ านาจของพระมหากษตัริย์
องักฤษท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคม โดยเห็นว่าอ านาจในการอภยัโทษเป็นเอกสิทธ์ิ
เฉพาะตวัท่ีสูงสุดส่วนหน่ึงในพระราชอ านาจของพระมหากษตัริยอ์งักฤษ13 ดงันั้นภายหลงัจากการ
ประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาแนวความคิดในเร่ืองพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยก์็ตกทอดมายงัหวัหนา้ของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงไดแ้ก่ประธานาธิบดีนั้นเอง 

ประธานาธิบดีมีอ านาจในการใช้อ านาจการอภยัโทษ แต่อย่างไรก็ตามก็มีการจ ากัด
อ านาจไว ้เพื่อป้องกนัการใช้อ านาจในการอภยัโทษไปในทางมิชอบ เคยมีผูเ้สนอให้อ านาจในการ
อภยัโทษของประธานาธิบดีอยู่ภายใตค้วามเห็นชอบของสภา Senate แต่การเสนอก็ถูกยกเลิกไป 
ต่อมามีผูเ้สนอให้จ  ากดัขอบเขตการให้อภยัโทษของประธานาธิบดี เฉพาะผูท่ี้ถูกพิพากษาลงโทษ
เท่านั้ น แต่ข้อเสนอน้ีก็ได้ยกเลิกไป เพราะมีความเห็นว่า การอภยัโทษแก่บุคคลท่ียงัไม่ได้ถูก
พิพากษาลงโทษอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อไปได ้เช่น การอภยัโทษให้กบัสายลบั อาจจะท าให้
รู้ความลบัท่ีเป็นประโยชน์ส าคญัต่อกองทพั14 

                                                 
12  Htpp://oror.essortment.com/pardonclemency_rnfw.htm. 
13  Htpp://oror.essortment.com/pardonclemency_rnfw.htm. 
14  Htpp://jurist.law.pitt.edu/pardons1.htm. 
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ในปีคริสตศ์กัราช 1974 ประธานาธิบดี Gerald Ford ไดอ้ภยัโทษให้กบัประธานาธิบดี 
Richard Nixon ซ่ึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัการอภยัโทษคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก จึงมีการเสนอแก้
รัฐธรรมนูญ คือ Senator Walter Mondale of Minnesota ไดเ้สนอการแกรั้ฐธรรมนูญเก่ียวกบัการใช้
อ านาจอภยัโทษของประธานาธิบดีโดยเห็นว่าการอภยัโทษโดยประธานาธิบดีนั้นจะตอ้งให้สภา 
Congress เห็นชอบถึงจะเกิดผลทางกฎหมายได ้แต่ต่อมาปีคริสต์ศกัราช 1993 มีสมาชิกของ The 
Hose of Representatives ได้เสนอการจ ากัดอ านาจของประธานาธิบดีโดยแก้รัฐธรรมนูญให้
ประธานาธิบดีมีอ านาจเฉพาะจะให้การชะลอการลงโทษ หรือการอภยัโทษแก่บุคคลท่ีกระท า
ความผิดก าหมายของสหรัฐอเมริกาท่ีซ่ึงถูกพิพากษาลงโทษในการกระท าความผิดดงักล่าว โดย
ขอ้เสนอดงักล่าวถูกส่งไปยงั The House Judiciary Committee แต่ก็ไม่ไดถู้กด าเนินการใดๆ ต่อไป 

ในปีคริสต์ศักราช 2000 มีข้อเสนอใน Crime Victims Rights Amendment โดยการ
ก าหนดให้ผูเ้คราะห์ร้ายจากอาชญากรรม มีสิทธิท่ีจะแสดงขอ้วิจารณ์เก่ียวกบัการขออภยัโทษของ
ผูก้ระท าความผดิและใหโ้อกาสในการท่ีจะเสนอเอกสารท่ีเก่ียวกบัการขออภยัโทษ หรือลดโทษตาม
ค าพิพากษา เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา อย่างไรก็ตามขอ้เสนอดงักล่าวท่ีถูกเสนอก็ถูกคดัคา้น เพราะ
ขอ้เสนอน้ีจะมีผลท าใหเ้ป็นการรุกล ้าอ านาจในท่ีจะใหก้ารอภยัโทษของประธานาธิบดีอยา่งท่ีไม่เคย
มีมาก่อนเลย จะเห็นไดว้่าจะมีผูเ้สนอหลายประการขา้งตน้เพื่อจะบญัญติักฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากดั
อ านาจในการอภยัโทษข้างต้นของประธานาธิบดี แต่ข้อเสนอเหล่านั้นก็ไม่มีผล หรือไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจะจ ากดัอ านาจของประธานาธิบดี 

แต่อยา่งไรก็ตามปัจจุบนั ไดมี้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดจ้  ากดัการใชอ้  านาจ
ในการอภยัโทษของประธานาธิบดี มีดงัน้ี 

1) ในคดี Impeachment ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในมาตรา 2 
หมวด กล่าวคือ เม่ือใดท่ีสภา Congress ไดท้  าการฟ้องร้องต่อฝ่ายบริหารประธานาธิบดีไม่สามารถ
ห้ามสภาไม่ให้กล่าวโทษด าเนินคดีได ้รวมทั้งยงัไม่สามารถยกเลิกการลงโทษตามค าพิพากษาของ
สภา Congress ไดอี้กเช่นกนั 

2) กรณีเป็นความผิดเก่ียวกบั Private civil ประธานาธิบดีไม่สามารถใชอ้ านาจให้อภยั
โทษในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิในทางแพง่รวมทั้งความรับผดิในทางแพง่ได ้

3) คดีกระท าความผดิทางอาญาต่อกฎหมายมลรัฐ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่
สามารถใชอ้ านาจใหอ้ภยัโทษได ้เพราะเป็นอ านาจของผูว้า่การมลรัฐแต่ละมลรัฐ 

4) คดีละเมิดอ านาจศาล (Contempts of Court)ประธานาธิบดีก็ไม่สามารถให้อภยัโทษ
ได ้เน่ืองจากวา่การกระท าท่ีเป็นการละเมิดอ านาจศาลนั้น ถือวา่เป็นความผิดท่ีกระท าต่อเกียรติยศ
ของศาลและการกระท าดงักล่าวก็ไม่เป็นความผดิทางอาญา 
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แมว้่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจะไม่ไดก้ าหนดถึงแนวทางการใช้อ านาจอภยั
โทษของประธานาธิบดีเอาไวแ้ต่ในทางปฏิบติั การใชอ้  านาจในการอภยัโทษของประธานาธิบดีจะมี 
The Pardon Attorney ท าหน้าท่ีช่วยเหลือร่วมกับ The United States Attorney ในการพิจารณาค า
ร้องและค าแนะน าเก่ียวกับการอภยัโทษต่อประธานาธิบดี ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 2 หมวด 2    
วรรค 1 ของรับธรรมนูญและตามบทบญัญติัก าหมาย 28 CFR Section o.35 และ o.36 ซ่ึงเก่ียวกบั
อ านาจของ The Pardon Attorney ในเร่ืองการร้องขออภยัโทษของผูก้ระท าความผดิ  

นอกจากรัฐธรรมนูญจะให้อ านาจประธานาธิบดีในการให้อภยัโทษแลว้ รัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐยงัก าหนดใหผู้ว้า่การรัฐมีอ านาจใหอ้ภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผดิทางอาญาต่อกฎหมายมล
รัฐของตนเองเท่านั้น โดยผูว้่าการรัฐไม่มีอ านาจในการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือท่ีเรียกกนัว่า   
นิรโทษกรรม เพราะอ านาจดงักล่าวเป็นของประธานาธิบดีเท่านั้น ซ่ึงในธรรมนูญของมลรัฐส่วน
ใหญ่จะก าหนดให้ผูว้่าการรัฐไม่มีอ านาจอภยัโทษให้แก่กบฏ โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
ของสภานิติบญัญติัของรัฐมีอ านาจน้ีแทน ผูว้า่การรัฐจะสามารถให้อภยัโทษในการกระท าความผิด
อาญาต่อมลรัฐได้ต่อเม่ือ มีผูย้ื่นค าร้องขอเขา้มา และจะอภยัโทษได้ตอ้งรอให้ศาลมีค าพิพากษา
ลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้นก่อน ซ่ึงแตกต่างจากอ านาจของประธานาธิบดีท่ีสามารถอภยัโทษ
ให้กบับุคคลใดก็ได ้และในเวลาใดๆ ก็ได ้โดยผูว้่าการรัฐจะอภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดตาม
กฎหมายของมลรัฐของตนนั้น การอภยัโทษนั้นคณะกรรมการอภยัโทษจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัค า
ร้องขออภยัโทษ จะเห็นไดว้า่การมีคณะกรรมการอภยัโทษ อ านาจการอภยัโทษของผูว้า่การรัฐจะไม่
เด็ดขาด ทั้งน้ีก็เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีจะเป็นการป้องกนัการใช้อ านาจโดยมิชอบของผูว้่าการรัฐ และ
เพื่อท่ีจะท าใหมี้คณะกรรมการการท างาน หรือด าเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการตดัสินใจของ
ผูว้า่การรัฐ ในการอภยัโทษใหมี้ความรอบคอบยิง่ข้ึน 
 3.2.3 ประเภทของการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 2 หมวด 2 และธรรมนูญของมลรัฐ
ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ไดก้ าหนดใหป้ระธานาธิบดีและผูว้า่การรัฐมีอ านาจในการอภยัโทษ แก่การ
กระท าความผิดต่อกฎหมาย จากการศึกษาพบว่าการอภยัโทษของสหรัฐอเมริกามีการอภยัโทษอยู่
หลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1) การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Full pardon) 
การอภยัโทษไม่มีเง่ือนไขน้ี เป็นการปล่อยตวับุคคลผูก้ระท าความผิดจากการลงโทษ

โดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ เลย ซ่ึงการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขน้ี มีผลท าให้เป็นการยกเวน้ผูก้ระท า
ความผิดจากการลงโทษตามค าพิพากษาและเป็นการยกเวน้ความผิดดว้ย โดยค าพิพากษาท่ีตดัสิน
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ลงโทษนั้นถูกยกเลิกราวกับว่าไม่เคยมีค าพิพากษานั้นมาก่อน15 เป็นผลท าให้บุคคล ผูก้ระท า
ความผิดทางอาญานั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และท าให้ข้อจ ากัดสิทธิต่างๆท่ีเป็นผลมาจากค าพิพากษา
ลงโทษหมดไป เช่น สิทธิในการไปเป็นคณะลูกขุน สิทธิในการรับต าแหน่งราชการ หรือในรัฐ 
Texas เม่ือได้รับการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข จะท าให้สิทธิในการลงคะแนนกลับคืนมาโดย
อตัโนมติัท่ีเสียไปเน่ืองมาจากผลของการกระท าความผิดอาญาอยา่งร้ายแรง ตวัอยา่งกรณีท่ีมีการให้
อภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขน้ีเช่นการท่ีประธานาธิบดี Johnson เคยให้อภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขกบั
บุคคลผูซ่ึ้งเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรฝ่ายใตใ้นระหวา่งสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา16 

2) การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข (Conditional pardon) 
การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขนั้นจะไม่เกิดผลเป็นการยกเวน้ความผิดจนกว่าผูก้ระท า

ความผดิจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวก่้อน กล่าวคือ อาจจะตอ้งกระท าการ หรือไม่กระท า
การบางอย่างตามท่ีก าหนดไว ้เช่น เง่ือนไขท่ีก าหนดให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งออกไปจากประเทศ
ก่อน หรือตอ้งจ่ายเงินค่าปรับก่อนการอภยัโทษจึงจะมีผล 

แต่ถ้าผูก้ระท าความผิดท่ีได้รับการอภัยโทษโดยมีเง่ือนไข ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวไ้ด ้การอภยัโทษนั้นก็จะเป็นโมฆะ และอาจจะกลบัไปจ าคุกตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นค าพิพากษา เง่ือนไขของการอภยัโทษนั้นจะเป็นอยา่งใดก็ไดเ้พียงแต่ไม่ขดัต่อกฎหมาย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

3) การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of Sentence) 
การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา เป็นรูปแบบการใชอ้ านาจในการอภยัโทษอีกรูปแบบหน่ึง

ของประธานาธิบดีและผูว้า่การรัฐ การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาน้ีสามารถกระท าได ้2 กรณี คือโดย
เป็นการลดโทษจากโทษท่ีก าหนดไวต้ามค าพิพากษาเดิมให้เบาลง หรือนอ้ยลง เช่น เปล่ียนจากโทษ
จ าคุกตลอดชีวิตมาเป็นโทษจ าคุก 10 ปี หรือในอีกกรณีหน่ึง การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาหมายถึง 
การเปล่ียนโทษประหารชีวิตมาเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การเปล่ียนโทษหนกั
เป็นเบา ต่างจากการอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขในแง่ท่ีวา่ การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขมีผลเป็นการยกเลิก
ความผิดและเป็นผลให้มีการปล่อยตวัผูต้อ้งโทษ แต่การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาเป็นเพียงการลด
ระยะเวลาจ าคุกและอาจจะไม่ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการลดโทษไดรั้บการปล่อยตวัได ้

การร้องขอเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาของผูก้ระท าความผิดนั้น โดยทัว่ๆ ไปจะพิจารณา
ค าร้องเม่ือผูร้้องขอไดรั้บโทษตามค าพิพากษาไปบางส่วนแลว้ นอกจากน้ีการท่ีจะขอเปล่ียนโทษ

                                                 
15  Htpp://www.usconstitition.net/consttop_pard.html. 
16  Htpp://www.Pardon and Reprieves-Legal Research.htm. 
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หนกัเป็นเบาค าพิพากษาท่ีตดัสินลงโทษผูย้ืน่ค  าร้องจะตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งกระบวนการอุทธรณ์ค า
พิพากษา17 

4) การชะลอการลงโทษ (Reprieve) 
การชะลอการลงโทษ ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของอ านาจในการอภยัโทษของประธานาธิบดี

และผูว้่าการรัฐอีกรูปแบบหน่ึงเช่นกนั การชะลอการลงโทษไม่ใช่วิธีการยกโทษ หรือการลดการ
ลงโทษตามค าพิพากษาของศาลแต่มีลักษณะเป็นวิธีการท่ีจะหยุดเวลาชั่วคราวของค าพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บการชะลอการลงโทษ ซ่ึงโดยปกติก็เป็นการหยุดเวลาลงในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ใหแ้ก่ผูต้อ้งโทษ18 

วธีิการชะลอการลงโทษน้ี โดยปกติจะใชก้บัผูต้อ้งโทษในกรณีท่ีมีค าพิพากษาประหาร
ชีวิตด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อให้มีการตรวจสอบพยานหลกัฐานใหม่อีกคร้ังเก่ียวกบัค า
พิพากษาลงโทษประการชีวิต หรือใชช้ะลอการลงโทษประหารชีวิตให้กบันกัโทษหญิงท่ีตั้งครรภ์
จนกว่าจะคลอดบุตร หรือชะลอการลงโทษประหารชีวิตให้กบันกัโทษท่ีมีอาการป่วยเป็นโรคจิต
จนกวา่บุคคลนั้นจะหายเป็นปกติ นอกจากน้ีการชะลอการลงโทษเพื่อเขา้ร่วมกระบวนการพิจารณา
ของศาลแพ่ง หรือร้องขอชะลอการลงโทษดว้ยเหตุผลทางดา้นครอบครัว เช่น การเขา้ร่วมพิธีศพ 
หรือเยีย่มญาติพี่นอ้งท่ีป่วยในระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 

5) การยกเลิกค่าปรับและการริบทรัพย ์(Remission of and forfeitures) 
การยกเลิกค่าปรับและการริบทรัพยใ์นบางกรณีผูก้ระท าความผิดทางอาญาศาลจะมีค า

พิพากษาลงโทษให้จ่ายเงินค่าปรับ หรือริบทรัพย์สินของผูก้ระท าความผิด อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าความผิด ประธานาธิบดี หรือผูว้่าการรัฐจึงมีอ านาจในการยกเลิก หรือลดค่าปรับ และมี
อ านาจในการคืนทรัพยท่ี์ถูกริบอนัเน่ืองมาจากเป็นการลงโทษในการกระท าความผิดทางอาญา ซ่ึง
ถือวา่อ านาจในการยกเลิกค่าปรับ หรือริบทรัพยน้ี์เป็นรูปแบบหน่ึงของวิธีการอภยัโทษในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

6) การอภยัโทษโดยทัว่ไป (General pardon) 
การอภยัโทษโดยทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือ การนิรโทษกรรม (Amnesty) 

นั้นเอง การนิรโทษกรรมในสหรัฐอเมริกานั้นก็คือ การอภยัโทษโดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะเป็น
การยกเลิกการกระท าความผิดท่ีผ่านมาให้กบับุคคลท่ีกระท าความผิดอาญาในความผิดเด่ียวกนัซ่ึง
โดยปกติเป็นความผิดทางการเมือง เช่น การก่อการกบฏ หรือการจลาจล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการ

                                                 
17  Htpp://www.jurist.law.pitt.edu/pardons3.html. 
18  Korn R.  Richard and Mccorkle  W. LLOYD.  (1959).  Criminology and Penology.  USA: Tinehart 

and Winston Inc.  p. 602. 
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นิรโทษกรรมหลายประการ เช่น เพี่อความปรองดองของคนในชาติ โดยท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่ความ
ผาสุกของคนในชาติส าคญักวา่การลงโทษผูก้ระท าความผดิ 

ประวติัศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานั้น การใชอ้  านาจในการอภยัโทษใหแ้ก่กลุ่มบุคคลโดย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นมีอยูห่ลายคร้ัง การให้อภยัโทษโดยทัว่ไปแก่คณะบุคคล หรือการ
นิรโทษกรรมนั้นจะกระท าในรูปแบบของพระราชบญัญติันิรโทษกรรม โดยเป็นการอภยัโทษให้แก่
คณะบุคคลท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี แต่ยงัไม่มีค  าพิพากษาตดัสินลงโทษ ส าหรับบุคลใด 
หรือประเภทความผิดใดท่ีจะอยู่ในข่ายของการไดรั้บนิรโทษกรรมนั้นข้ึนอยู่กบัถอ้ยค าในประกาศ
นิรโทษกรรม (The Proclamation)19 

การอภยัโทษโดยทัว่ไป เช่น การนิรโทษกรรมของประธานาธิบดี Carter ถ้อยค าใน
ประกาศ ลงวนัท่ี 21 มกราคม คริสต์ศกัราช 1977 บุคคลท่ีไดรั้บนิรโทษกรรมคือ บุคคลท่ีฝ่าฝืน
พระราชบญัญติั The Military Selective Service Act ท่ีไดก้ระท าการหลบหนี หรือละเวน้การกระท า 
หรือการนิรโทษกรรมประธานาธิบดี George Washington ในปีคริสตศ์กัราช 1794 บุคคลท่ีไดรั้บนิร
โทษกรรม คือ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการจลาจร Whiskey Rebellion ในปีคริสต์ศกัราช 1794 ท่ีได้
กระท าการก่อจลาจลต่อตา้นการเก็บภาษีเหลา้ท่ีรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายมา อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั
น้ีการนิรโทษกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่มีการใชอ้  านาจน้ีแลว้ 

จะเห็นได้ว่า การนิรโทษกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกานั้ น ก็คือ การอภัยโทษ
โดยทัว่ไปใหก้บัคณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นส่วนหน่ึงของการใชอ้  านาจในการอภยั
โทษของประธานาธิบดีนั้นเอง ส าหรับผูว้า่การรัฐนั้น ธรรมนูญส่วนใหญ่ของมลรัฐไม่ให้อ านาจผูว้า่
การรัฐอภยัโทษในกรณีการก่อกบฏ หรือจลาจล 
 3.2.4 หลกัการและขั้นตอนการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ หรือธรรมนูญ ประธานาธิบดีของสหรัฐและผูว้า่การรัฐ
มีอ านาจในการอภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมาย เม่ือมี Office of the pardon 
Attorney เกิดข้ึนมานั้นเร่ืองเก่ียวกบัการอภยัโทษจะถูกส่งมาท่ีส านกังานน้ี และมีเจา้หนา้ท่ี คือ The 
Pardon Attorney หรือคณะกรรมการอภัยโทษจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือและสอบสวนข้อเท็จจริง
ประธานาธิบดี หรือผูว้่าการรัฐเก่ียวกับการอภัยโทษ โดยมีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับระเบียบ
ขอ้บงัคบัในเร่ืองของหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นค าร้องไว ้กล่าวคือผูย้ื่นค าร้องขออภยัโทษ
จะตอ้งแนบเอกสาร ดงัต่อไปน้ี เช่นเหตุผลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกการจบักุมอ่ืน ขอ้มูลเก่ียวกบั
หน้ีสินและการฟ้องร้องคดี จากนั้นเจา้หนา้ท่ี คือ The Pardon Attorney หรือคณะกรรมการอภยัโทษ

                                                 
19  เพญ็จนัทร์ โชติบาล.  เล่มเดิม.  หนา้ 321. 
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สอบสวนขอ้เท็จจริงแนะพร้อมส่งค าแนะน าไปยงัประธานาธิบดี หรือผูว้่าการรัฐในการพิจารณา
การอภยัโทษ 

ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาค าร้องเก่ียวกบัการอภยัโทษ มี 2 กรณี 
1) หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาค าร้องเก่ียวกบัการอภยัโทษต่อประธานาธิบดี 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามรอ านาจในการให้

อภยัโทษกบับุคคลใดก็ไดใ้นเวลาใดๆ ก็ได ้ภายหลงัท่ีมีการกระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมาย 
กล่าวคือ ตั้งแต่ก่อนจะมีการด าเนินคดีอาญา ในระหวา่งการพิจารณาคดี หรือหลงัจากมีค าพิพากษา
ลงโทษ รวมทั้งสามารถให้อภยัโทษภายหลงัจากค าพิพากษาถึงท่ีสุด อ านาจในการอภยัโทษเป็น
อ านาจเฉพาะตวัของประธานาธิบดี การพิจารณาค าร้องและให้ค  าแนะน าต่อค าร้องนั้นวา่จะให้อภยั
โทษหรือไม่ต่อประธานาธิบดี โดยให้เป็นอ านาจของ The Pardon Attorney ในการพิจารณาและ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงในคดีท่ีมีการอภยัโทษ 

กฎหมายท่ีใหอ้ านาจ The Pardon Attorney ในการควบคุมจดัการเก่ียวกบัค าร้องขออภยั
โทษก าหนดไวใ้น Title 28 of the U.S. Code the Federal Regulation s Section 1.1-1.10 และSection 
o.35และ o.36 อยา่งไรก็ตามแมก้ฎหมายจะก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ The Pardon Attorney ในการ
พิจารณาค าร้องขออภยัโทษเบ้ืองตน้แต่บทบญัญติั Title 28 CFR ก็เป็นแต่เพียงค าแนะน าและเป็น
แนวทางภายในของกระทรวงยติุธรรม ดงันั้น ประธานาธิบดีไม่จ  าเป็นตอ้งท าตามค าแนะน าดงักล่าว 
ประธานาธิบดีจะใหอ้ภยัโทษ หรือไม่ใหอ้ภยัโทษแก่ผูร้้องขอก็ได ้

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาค าร้องเก่ียวกบัการอภยัโทษต่อประธานาธิบดี แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ก) หลกัเกณฑข์ั้นตอนก่อนการพิจารณาค าร้องขออภยัโทษ 
(1) การยืน่ค าร้อง 
บุคคลท่ีตอ้งการขออภยัโทษต่อประธานาธิบดี ขออภยัโทษลดโทษตามค าพิพากษา 

เปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา ชะลอการลงโทษ หรือการยกเลิกค่าปรับและการริบทรัพย ์จะตอ้งยื่นค า
ร้องอยา่งเป็นทางการ ค าร้องให้ระบุถึงประธานาธิบดีและยื่นค าร้องไปท่ี Office of the pardon ส่วน
ผูย้ื่นค าร้องท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางทหารให้ยื่นค าร้องต่อ The Secretary of the military 
department ซ่ึงมีเขตอ านาจตั้งแต่การพิจารณาคดี และตดัสินลงโทษในศาลทหารต่อผูย้ืน่ค  าร้อง 

(2) คุณสมบัติของผูย้ื่นค าร้องขอ ภายใต้ Regulation the department’s rules title 28 
CFR section 1.1 ก าหนดให้ผูท่ี้จะยื่นค าร้องจะตอ้งท าการยื่นค าร้องต่อเม่ือระยะเวลาอยา่งนอ้ยท่ีสุด 
5 ปี ภายหลงัจากวนัท่ีมีการปล่อยตวัผูย้ืน่ค  าร้องออกจากการกกัขงั หรือในคดีท่ีไม่มีการจ าคุกตามค า
พิพากษาลงโทษผูย้ืน่ค  าร้อง เช่น ในคดีท่ีผูย้ื่นค าร้องขออภยัโทษถูกศาลพิพากษาลงโทษให้ตอ้งจ่าย
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ค่าปรับ จุดประสงคข์องการใหร้อระยะเวลาน้ีก็เพื่อให้ผูย้ื่นค าร้องมีระยะเวลาพอสมควรในการท่ีจะ
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี นับจากวนัท่ีผูย้ื่นค าร้องได้รับการปล่อยออกจากการ
กกัขงั หรือกรณีบุคคลท่ีจะยื่นค าร้องจะตอ้งไม่อยูใ่นระหว่างการคุมประพฤติ (Probation) การพกั
การลงโทษ (Parole) และการปล่อยตวัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแล (Supervised release) หรือบุคคล
ท่ีขอลดโทษตามค าพิพากษา หรือยกเลิกค่าปรับ ถา้ไดรั้บการบรรเทาโทษโดยวิธีอ่ืนๆ จากศาลหรือ
โดยฝ่ายบริหาร ไม่สามารถยืน่ค  าร้องได ้เวน้แต่จะแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติการณ์ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ 

(3) ขอ้มูลท่ีจะตอ้งแจง้ในการยืน่ค าร้อง 
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งแจง้ในการยื่นค าร้อง นั้นประกอบดว้ยเหตุผลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วตัถุประสงคท่ี์ผูย้ืน่ค  าร้องขอการขออภยัโทษ เช่น ส าเนาจดหมายจากราชการ เพื่อแสดงวา่ผูร้้องขอ
ไดรั้บการอภยัโทษจะเป็นผลดีต่อผูร้้องขอ มีขอ้น่าสังเกตวา่ เหตุผลในการขออภยัโทษนั้นตอ้งค านึง
วา่การให้อภยัโทษโดยประธานาธิบดีนั้น โดยปกติแลว้ หมายถึงการยกโทษให้อนัเน่ืองมาจากผูย้ื่น
ค าร้องมีความประพฤติท่ีดีท่ีได้กระท าข้ึนภายหลัง ดังนั้นเหตุผลในการให้อภัยโทษจึงไม่ได ้
หมายถึงการพิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระท าความผิด หรือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ20 ซ่ึงถ้าผูย้ื่นค าร้องขอต่อสู้ใน
ประเด็นดงักล่าวอาจจะมีผลท าให้ไม่ได้รับการอภยัโทษ นอกจากเหตุผลและเอกสารแล้ว ตอ้งมี
บนัทึกการจบักุมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการยื่นค าร้องถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในขอ้หา
อ่ืนๆ ทั้ งจากประชาชนหรือจากเจ้าหน้า ท่ีทางทหารรวมถึงเจ้าหน้า ท่ี อ่ืนๆ  ท่ีมีอ านาจใน
สหรัฐอเมริกา โดยผูย้ื่นค าร้องจะตอ้งแจง้ขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีให้ทราบโดยทั้งหมด รวมทั้งการแจง้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ทุกกรณีรวมทั้งการฝ่าฝืนกฎจราจรซ่ึงเป็นผลท าให้มีการถูก
จบักุม หรือถูกกล่าวหาในทางอาญา รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัภาระหน้ีสินและการฟ้องคดีในทางแพ่ง 
กล่าวคือผูย้ืน่ค  าร้องขอจะตอ้งท ารายการเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวท่ียงัคงคา้งช าระทั้งหมดไม่วา่จะเป็น
กรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้องจะไดโ้ตแ้ยง้ หรือไม่โตแ้ยง้เก่ียวกบัหน้ีสินหรือไม่ก็ตาม นอกจากน้ีตอ้งท ารายการ
เก่ียวกบัการฟ้องคดีทางแพ่งทั้งหมดในคดีซ่ึงผูย้ื่นค าร้องถูกระบุช่ืออยูใ่นฐานะคู่ความ ไม่วา่จะเป็น
โจทกห์รือจ าเลย ผูย้ืน่ค  าร้องขอท่ีจะขออภยัโทษนั้นจะตอ้งมีค ารับรองของบุคคล 3 คน เก่ียวกบัผูย้ื่น
ค าร้องขอโดยตอ้งเป็นบุคคลท่ีสมคัรใจท่ีจะรับรองและจะตอ้งท าเอกสารเขา้มาภายใตก้ารสาบาน
รับรองขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัอุปนิสัยความประพฤติของผูย้ื่นค าร้อง อย่างไรก็ตามแมจ้ะไม่มีเอกสาร
ดงักล่าว แต่ถ้าเป็นจดหมายท่ีมีทั้งช่ือจริง ท่ีอยู่และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อท่ีจะอา้งอิงเก่ียวกบัตวัผู ้
รับรอง โดยจดหมายนั้นแสดงให้เห็นชดัแจง้เก่ียวกบัการรู้ถึงการกระท าความผิดท่ีผูร้้องไดร้้องขอ
อภยัโทษก็สามารถใชจ้ดหมายนั้นรับรองตวัผูร้้องแทนเอกสารดงักล่าวได ้และตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบั
การบนัทึกตามค าพิพากษาในคดีก่อนหนา้น้ีดว้ย เพราะการอภยัโทษไม่ท าให้การลบลา้งบนัทึกค า
                                                 

20  Htpp://www.Usdoj.gov/pardon/pardon_instructions.htm. 
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พิพากษาของศาลท่ีตดัสินลงโทษการกระท าความผิดของผูย้ื่นค าร้อง รวมทั้งผูร้้องอาจจะต้อง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหผู้ย้ืน่ค  าร้องเคยไดรั้บการอภยัโทษดว้ย 

ข) หลกัเกณฑข์ั้นตอนการพิจารณาค าร้องขออภยัโทษ 
(1) การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
เม่ือมีการรับค าร้องขออภยัโทษจากผูย้ื่นค าร้องแลว้นั้น The Pardon Attorney จะตอ้งจดั

ให้มีการสอบสวนเก่ียวกบัประเด็นขอ้เท็จจริงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีและเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะพิจารณาให้
อภยัโทษ รวมทั้งจะตอ้งท าการขอขอ้มูลจากเพื่อนบา้นของผูย้ื่นค าร้อง นายจา้งคนก่อนและนายจา้ง
คนปัจจุบนั เพื่อน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจจะให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเด็นในเร่ืองท่ีขออภยั
โทษของผูย้ืน่ค  าร้องขอได ้

(2) การแจง้ขอ้มูลใหก้บัผูเ้สียหาย 
ในกรณีผูย้ื่นค าร้องขออภยัโทษในคดีการกระท าความผิดอาญาขั้นร้ายแรง (felony 

offense) ท่ีซ่ึงผูเ้สียหายจากการก่ออาชญากรรมนั้น The Pardon Attorney อาจจะแจง้ขอ้มูลให้กบั
ผูเ้สียหายจากการก่ออาชญากรรมว่าในคดีดังกล่าวนั้น ได้มีการยื่นขออภยัโทษเข้ามาซ่ึงท าให้
ผูเ้สียหายอาจจะท าความเห็นเก่ียวกบัการขออภยัโทษของผูย้ื่นค าร้อง โดยยื่นเขา้มาในการพิจารณา
ค าร้องไดซ่ึ้งอาจจะเป็นผลต่อการท าค าเสนอแนะท่ีจะให้อภยัโทษดว้ย 

อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาว่าจะแจง้ขอ้มูลไปให้ผูเ้สียหายในคดีท่ีมีการขออภยัโทษ
ทราบหรือไม่นั้น The Pardon Attorney ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความร้ายแรง และระยะเวลาการเกิด
การกระท าความผดิ เช่น การกระท าความผิดนั้นเกิดข้ึนมานานแลว้ หรือการกระท าความผิดนั้นเพิ่ง
จะเกิดข้ึน รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกับลักษณะส าคญัและขอบเขตความเป็นอนัตรายต่อผูเ้สียหาย 
ประวติัทางอาชญากรรมทั้งหมดของผูย้ื่นค าร้อง และประวติัของการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งความ
เป็นไปไดท่ี้จะใหอ้ภยัโทษในคดีท่ียืน่ค าร้องขอเขา้มา 

(3) ปัจจยัในการพิจารณาเก่ียวกบัค าร้องขออภยัโทษ 
โดยทัว่ไป การจะมีการให้อภยัโทษแก่ผูร้้องขอก็ต่อเม่ือผูร้้องขอแสดงให้เห็นถึงความ

ประพฤติดีของผูย้ื่นค าร้องในช่วงระยะเวลาภายหลงัจากการพิพากษาลงโทษและภายหลงัจากการ
ส้ินสุดของค าพิพากษาลงโทษต่อตวัผูย้ืน่ค  าร้องขออภยัโทษ 

ซ่ึงปัจจยัในการพิจารณาเก่ียวกบัค าร้องขอ มีดงัน้ี กล่าวคือ ปัจจยัด้านความประพฤติ
ของผูย้ืน่ค  าร้องขอภายหลงัการพิพากษาลงโทษของศาล อุปนิสัยและการมีช่ือเสียง การด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมภายหลงัมีค าพิพากษาลงโทษ ความร้ายแรงและระยะเวลาของการกระท าความผิด 
เช่นการคา้ยาเสพยติ์ดรายใหญ่ การกระท าความผดิต่อหนา้ท่ีทรัสตี หรือการฉ้อโกงเงินของผูบ้ริหาร
คดีซ่ึงการกระท าความผิดอาญาท่ีร้ายแรงต่างๆ เหล่าน้ี ดังนั้นช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
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ลงโทษควรล่วงเลยไปซักระยะหน่ึง เพื่อหลีกเล่ียงต่อความรู้สึกเกลียดชงัต่อการอภยัโทษกบัการ
กระท าความผดิท่ีร้ายแรงดงักล่าว ปัจจยัเก่ียวกบัการยอมรับเก่ียวกบัความรับผิดชอบ ความส านึกผิด
และการชดใชต่้อการกระท าความผิดทางอาญา ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการพิจารณาท่ีจะ
ใหอ้ภยัโทษ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัค าแนะน าและรายงานของเจา้หนา้ท่ี และปัจจยัการพิจารณาเก่ียวกบัค า
ร้องขอใหล้ดโทษ เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวนั้นจะเป็นปัจจยัท่ีจะใชพ้ิจารณาค าร้องขออภยัโทษ 

แต่อยา่งไรก็ตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนขา้งตน้ตามท่ีก าหนดไวใ้น Title 28 of the U.S. 
Code the Federal Regulation s Section 1.1-1.10 ก็เป็นเพียงแนวทางภายใน Department of Justice 
ท่ีก ากับดูแล Office of the pardon Attorney ในการปฏิบัติ เ ก่ียวกับการท าหน้า ท่ี ช่วยเหลือ
ประธานาธิบดีในการใช้อ านาจอภัยโทษเท่านั้ น แต่อ านาจท่ีแท้จริงในการอภัยโทษยงัอยู่ท่ี
ประธานาธิบดี 

ดงันั้นแมว้่า The Pardon Attorney จะให้ค  าแนะน าอย่างไรก็ตามเก่ียวกบัการให้อภยั
โทษ หรือแมแ้ต่กรณีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังาน
ของ The Pardon Attorney ประธานาธิบดีก็ยงัมีความเห็นเป็นอิสระและเด็ดขาด โดยประธานาธิบดี
อาจจะท าตามค าแนะน าของ The Pardon Attorney ท่ีเก่ียวกับการให้อภยัโทษหรือไม่ก็ได้ และ
สามารถท่ีจะให้อภยัโทษกับบุคคลใดก็ตามท่ีไม่ได้กระท าการผ่านหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนดงักล่าว
ขา้งตน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

2) หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการพิจารณาค าร้องเก่ียวกบัการอภยัโทษต่อผูว้า่การรัฐ 
ในแต่ละมลรัฐก็มีธรรมนูญก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ขั้นตอนในการพิจารณาค าร้อง

ขออภยัโทษไวต้ามแต่ละรัฐของตน แต่อยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ขั้นตอนท่ีรัฐก าหนดไวส่้วนใหญ่ก็
คลา้ยคลึงกนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค าร้องเก่ียวกบัการอภยัโทษต่อผูว้่าการรัฐแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ก) หลกัเกณฑข์ั้นตอนก่อนการพิจารณาค าร้องขออภยัโทษ 
(1) การยืน่ค าร้อง 
ผูท่ี้ตอ้งการร้องขออภยัโทษตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าร้องขอและยื่นไปยงัท่ีท าการของ

คณะกรรมการการอภยัโทษก่อนเพื่อให้คณะกรรมการอภยัโทษตรวจสอบขอ้เท็จจริงในเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัประเด็นและคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าร้องขออภยัโทษเขา้มา 

(2) คุณลกัษณะของผูย้ืน่ค  าร้อง 
(2.1) ระยะเวลาก่อนการยืน่ค  าร้อง 
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ก่อนการยื่นค าร้องขออภยัโทษนั้นในธรรมนูญของมลรัฐอาจจะก าหนดระยะเวลา
ก่อนการยืน่ค  าร้องเอาไวข้องบุคคลท่ีตอ้งการร้องขออภยัโทษ เช่น รัฐ Nebraska ในการท่ีจะอนุญาต
ให้มีการอภัยโทษได้นั้ นผูย้ื่นค าร้องจะต้องรับโทษมาแล้ว 10 ปี ส าหรับการกระท าผิดอาญา
อุกฉกรรจ ์หรือรับโทษมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี ส าหรับการกระท าความผิดอาญาสถานเบา และจะตอ้ง
ไม่มีการกระท าความผดิเพิ่มข้ึน 

(2.2) ระยะเวลาก่อนการยืน่ค  าร้องขอใหพ้ิจารณาใหม่ 
ถา้ผูย้ืน่ค  าร้องขออภยัโทษ ไดเ้คยยื่นค าร้องขอมาแลว้ และถูกพิจารณาไม่ให้ตามค า

ร้องขอ ถา้ผูย้ืน่ค  าร้องขอตอ้งการยื่นค าร้องขอเขา้มาใหม่จะตอ้งรอให้ระยะเวลาท่ีก าหนดไวผ้า่นไป
ก่อน เช่น ในรัฐ Delaware ถา้ตอ้งการยื่นค าร้องเขา้มาใหม่ส าหรับการกระท าผิดท่ีตอ้งรับโทษใน
ระดบั The First Degree จะตอ้งรอระยะเวลา 33 หรือ 36 เดือน นบัจากวนัท่ีมีค าวินิจฉยัในคร้ังก่อน 
ก่อนท่ีจะยื่นค าร้องเขา้มาใหม่ หรือความผิดในกรณีอ่ืนๆ ตอ้งรอระยะ 15 หรือ 18 เดือน นบัจาก
วนัท่ีมีค  าวนิิจฉยัในคร้ังก่อน ก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องเขา้มาใหม่21 

(3) ขอ้มูลท่ีจะตอ้งยืน่เขา้มาพร้อมกบัค าร้อง 
(3.1) ในค าร้องขออภยัโทษตอ้งมีส าเนาประวติัอาชญากรรม (Criminal History) 

ของผูย้ืน่ค  าร้อง นอกจากนั้นยงัตอ้งมีรายงานกระบวนพิจารณาของศาล (Court Docket) ค  าพิพากษา
ของศาลเก่ียวกับการกระท าความผิดของผูย้ื่นค าร้อง รวมทั้ งเร่ืองราวโดยย่อท่ีเก่ียวกับคดีและ
กระบวนการพิจารณาต่างๆ ท่ียงัคงคา้งอยูใ่นช่ือ หรือโดยพฤติการณ์ของผูร้้องขอโดยจะตอ้งแจง้ให้
ทราบถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานภาพของกระบวนการดงักล่าวในขณะนั้นดว้ย 

(3.2) เหตุผลในการขออภยัโทษและเหตุผลท่ีผูย้ื่นค าร้องเช่ือว่า ผูย้ื่นค าร้องควรจะ
ไดรั้บการอภยัโทษตามค าร้องขอ 

(3.3) จดหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความประพฤติ ลกัษณะนิสัยของตวัผูย้ื่นค าร้อง เช่น 
จากครอบครัว เพื่อน ลูกจา้ง นายจา้ง 

(3.4) ส าเนารายงานของจิตแพทยแ์ละนกัจิตวิทยาท่ีท าการทดสอบบุคคลท่ีขออภยั
โทษ เช่น ในรัฐ Delaware ผูย้ื่นค าร้องขออภยัโทษในกรณีเป็นการกระท าความผิดทางอาญาตามท่ี
ก าหนดไว ้เช่น ความผิดฐานท าให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย การกระท าความผิดทางเพศ การ
วางเพลิง การกระท าผดิต่อศพ ฯลฯ จะตอ้งยืน่ส าเนาการตรวจสอบสภาพจิตมาดว้ย 

ข) หลกัเกณฑข์ั้นตอนการพิจารณาค าร้องขอ 
(1) การแจง้ขอ้มูลใหก้บัผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิของผูย้ืน่ค  าร้อง 

                                                 
21  Htpp://www.Rules of the Board of Pardon.htm. 
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คณะกรรมการอภยัโทษจะตอ้งพยายามติดต่อกบัผูเ้สียหายผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจาก
การก่ออาชญากรรมของผูย้ืน่ค  าร้อง หรือครอบครัวของผูเ้สียหาย เพื่อให้ผูเ้สียหาย หรือครอบครัว มี
โอกาสแสดงขอ้มูล ความคิดเห็นเก่ียวกบัค าร้องขออภยัโทษ 

(2) การออกหมายเรียกตวับุคคลหรือพยานวตัถุคณะกรรมการการอภยัโทษสามารถ
ออกหมายเรียกพยานมาให้การ หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงพยานวตัถุ เช่น จดหมาย เอกสาร หนังสือท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นเพื่อน ามาใชใ้นการพิจารณาค าร้อง 

(3) การตรวจสอบสุขภาพจิตของผูย้ืน่ค  าร้อง 
ในบางมลรัฐ เช่นในรัฐ Delaware เม่ือคณะกรรมการจะท าการพิจารณา ผูย้ื่นค าร้อง

จะตอ้งถูกตรวจสุขภาพจิตโดยจิตแพทยแ์ละนกัจิตวิทยาอีกคร้ัง ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนท่ี
วนัพิจารณาจะเร่ิมข้ึน นอกเหนือจากการยื่นส าเนารายงานการตรวจสุขภาพจิตในขั้นตอนการยื่นค า
ร้องถา้เป็นกรณีท่ีกฎหมายไดก้ าหนดให้ผูย้ื่นค าร้องขออภยัโทษในฐานความผิดท่ีถูกก าหนดไวว้่า
ตอ้งมี การตรวจสุขภาพจิตของผูย้ื่นค าร้องก่อน เช่น ความผิดเก่ียวกบัการวางเพลิงการกระท าอนั
เป็นเหตุใหค้นตาย การกระท าผดิทางเพศต่อเด็ก การกระท าต่อศพ เป็นตน้ 

(4) การพิจารณาค าร้องแบบ Public Hearing 
การพิจารณาค าร้องของคณะกรรมการอภยัโทษโดยหลัก จะพิจารณาแบบ Public 

Hearing เวน้แต่ผูย้ื่นค าร้องจะแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ การพิจารณาแบบ  Public 
Hearing จะเป็นการพิจารณาท่ีซ่ึงบุคคลใดๆ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะถูกตามเพื่อให้มีโอกาสจะให้
การ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาทั้งค  าให้การ เอกสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะส่งผลดีต่อผูย้ื่นค าร้อง
รวมทั้งขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีท่ีอาจจะท าใหค้  าร้องขอไม่ไดรั้บการอภยัโทษ 

(5) เม่ือคณะกรรมการอภยัโทษมีค าวินิจฉัยอย่างไรเก่ียวกบัค าร้องขอจะตอ้งแจง้ค า
วินิจฉัยไปยงัผู ้ยื่นค าร้องให้ผู ้ยื่นค าร้องทราบ และแจ้งค าวินิจฉัยไปยงัผูท่ี้มีส่วนได้เสีย หรือ
ครอบครัวผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทราบดว้ย 

ขอ้สังเกต เม่ือคณะกรรมการการอภยัโทษมีค าวินิจฉัยออกมาเก่ียวกบัค าร้องขออภยั
โทษ ซ่ึงจะมีผลต่อค าร้องขอของผูย้ืน่ค  าร้องอยา่งไร ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัรูปแบบและอ านาจของผูว้า่การ
รัฐในแต่ละรัฐ หรือข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการอภยัโทษซ่ึงก็แตกต่างกนัไปตามแต่
ละมลรัฐ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

3.2.5 ผลของการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เม่ือผูก้ระท าความผิดอาญาต่อกฎหมายของรัฐ (Federal offenses) ไดรั้บการอภยัโทษ

จากประธานาธิบดี หรือกรณีผูก้ระท าความผิดอาญาต่อกฎหมายของมลรัฐ (States offenses) ไดรั้บ
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การอภยัโทษจากผูว้า่การรัฐจะท าใหเ้กิดผลเป็นการบรรเทาโทษท่ีมีต่อตวัผูก้ระท าผิดอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าผดิ 

อย่างไรก็ตามการอภยัโทษจะมีผลบรรเทาโทษต่อผูย้ื่นค าร้องขออภัยโทษเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัรูปแบบท่ีมีการอภยัโทษใหก้บัผูก้ระท าผดิดว้ย กล่าวคือ 

1) การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Full pardon) 
การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Full pardon) จะเป็นผลท าให้ปลดเปล้ืองทั้งการลงโทษ

ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท าความผดิและปลดเปล้ืองจากความผิด ของผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษดว้ย 
ตวัอย่างการให้อภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุด คือ ในคดี Garland ในคดีน้ี Garland
ได้รับการอภยัโทษจากประธานาธิบดีในปีคริสต์ศกัราช 1865 โดยได้รับการอภยัโทษโดยไม่มี
เง่ือนไขเก่ียวกบัการกระท าความผิดทั้งหมด ท่ีเกิดจากการกระท าของเขาท่ีมีส่วนร่วมไม่ว่าโดย
ทางตรง หรือทางออ้ม จากการจลาจลในสงครามกลางเมือง 

ในเร่ืองผลของการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขน้ี ผูพ้ิพากษาไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองน้ีไว้
ว่า การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขนั้น นอกจากจะท าให้ปลดเปล้ืองการลงโทษท่ีก าหนดไวอ้นั
เน่ืองมาจากการกระท าความผิดแลว้ และยงัมีผลเป็นการปลดเปล้ืองความผิดของผูท่ี้ไดรั้บการอภยั
โทษดว้ย รวมทั้งยงัมีผลท าให้เป็นการลบรอยมลทินของการกระท าความผิดออกจากตวัผูท่ี้ไดรั้บ
การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข ดงันั้นในสายตาของกฎหมาย ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษเปรียบเสมือนผู ้
บริสุทธ์ิ ราวกบัวา่ เขาไม่เคยกระท าความผดิมาก่อนเลย 

ดงันั้นถา้ไดมี้การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขแก่ผูก้ระท าความผิดโดยถา้ให้การอภยัโทษ
โดยไม่มีเง่ือนไข ก่อนมีการตดัสินลงโทษของศาล จะเป็นผลป้องกนัจากการลงโทษใดๆ และการไร้
ความสามารถในทางกฎหมาย ท่ีซ่ึงจะเป็นผลมาจากการถูกตดัสินลงโทษ แต่ถา้ผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข ในภายหลงัจากการมีค าพิพากษาลงโทษ การอภยัโทษจะเป็น
ผลท าให้ การลงโทษตามค าพิพากษาและการไร้ความสามารถในทางกฎหมายต่างๆ หมดไป และ
คืนสิทธิความเป็นพลเมืองทั้งหมดใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษ22 

จะเห็นไดว้่าการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข นอกจากจะเป็นการยกเวน้การลงโทษแลว้ 
ยงัเป็นการยกเวน้ความผิดดว้ย นอกจากนั้นยงัท าให้การไร้ความสามารถทางกฎหมายท่ีเกิดจากค า
พิพากษาลงโทษในการกระท าความผิดทางอาญากลบัคืนมาดว้ย ซ่ึงถา้ผูก้ระท าความผิดไม่ไดรั้บ
การอภยัโทษ การไร้ความสามารถในทางกฎหมายน้ีจะเกิดผลในทางกฎหมายต่อผูก้ระท าความผิด
ทั้งในระหวา่งการถูกกกัขงั และภายหลงัจากการปล่อยตวั หรือถูกปล่อยออกจากคุมประพฤติ หรือ
ออกจากการพกัการลงโทษ 
                                                 

22  Htpp://Pardonsand Reprieves-Legal Research.thm. 
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การไร้ความสามารถในทางกฎหมายดังกล่าวน้ี กล่าวคือ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากค า
พิพากษาลงโทษของศาลส าหรับการกระท าความผิดกฎหมาย ซ่ึงจะมีผลเป็นการลบลา้งเอกสิทธิ
บางอย่างของผูต้อ้งโทษ เช่น สิทธิในการลงคะแนน การเขา้รับราชการ การไดรั้บเงินประกนั และ
เงินบ านาญ ใบอนุญาตในการขบัข่ีรถยนต ์หรือสิทธิในการถืออาวุธปืนท่ีเกิดจากการถูกตดัสิทธิอนั
เน่ืองมาจาก การกระท าความผิดอาญาอย่างร้ายแรง หรือในมลรัฐ Texas ก าหนดให้คืนสิทธิความ
เป็นพลเมืองเม่ือมีการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข เช่น สิทธิในการเป็นคณะลูกขนุ 

2) การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข (Conditional pardon) 
การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขนั้นจะมีผลในทางกฎหมายท าให้ไดรั้บการยกโทษและการ

ยกเลิกความผดิแต่ไม่เป็นผลท าใหคื้นสิทธิความเป็นพลเมือง หรือการไร้ความสามารถทางกฎหมาย
กลับคืนมา นอกจากนั้นถ้าผูก้ระท าความผิดท่ีได้รับการอภัยโทษโดยมีเง่ือนไขไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไข บุคคลนั้นอาจจะถูกเพิกถอนการอภยัโทษได ้และตอ้งกลบัไปรับโทษตามค าพิพากษาท่ี
เหลือต่อไป 

3) การลดโทษลงหรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of Sentence) 
ผลของการลดโทษตามค าพิพากษาลงหรือเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา ท าให้ผูก้ระท า

ความผิดไดรั้บการลดโทษจ าคุกให้มีระยะเวลาการจ าคุกนอ้ยลง หรือเปล่ียนจากโทษประหารชีวิต
เป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติเท่านั้น แต่การอภยัโทษโดยการลดโทษดงักล่าวน้ีไม่ไดมี้ผลเป็นการยกเวน้
ความผดิใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษเหมือนอยา่งกรณีการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข 

4) การชะลอการลงโทษ (Reprieve) 
ผลของกระไดรั้บการอภยัโทษโดยการชะลอการลงโทษนั้น จะไม่มีผลเป็นการยกเวน้

โทษหรือยกเวน้ความผิด แต่เป็นเพียงการหยุด หรือพกัการลงโทษชัว่คราว หรือเป็นการเล่ือนเวลา
การลงโทษออกไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

5) การยกเลิกค่าปรับหรือการถูกริบทรัพย ์(Remission of and forfeitures) 
ผลของการอภัยโทษโดยการยกเลิกค่าปรับหรือการถูกริบทรัพย์นั้ น คือ ผูก้ระท า

ความผิดไม่ตอ้งจ่ายค่าปรับตามค าพิพากษาลงโทษ หรือไดคื้นส่ิงท่ีถูกริบทรัพยไ์ป แต่ไม่ไดมี้ผล
เป็นการยกเวน้ความผดิ 

6) การอภยัโทษโดยทัว่ไป (General pardon) 
ในสหรัฐอเมริกานั้น การอภยัโทษโดยทัว่ไป (เหมือนกบันิรโทษกรรมของประเทศ

ไทย) ผลทางกฎหมายก็มีผลเช่นเดียวกบัการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขโดย มีผลเป็นการยกเวน้โทษ 
และยกเวน้ความผิด รวมทั้งเป็นการคืนสิทธิต่างๆ ท่ีสูญเสียไป ดงันั้นจึงถือเสมือนว่าผูก้ระท า
ความผดิไม่เคยกระท าความผดิมาก่อน 
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จะเห็นไดว้า่เฉพาะแต่การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข กบัการอภยัโทษโดยทัว่ไปเท่านั้น
ท่ีจะเป็นผลเป็นการยกเว้นโทษและยกเว้นความรับผิด รวมทั้ งคืนสิทธิท่ีสูญเสียไป แต่ก็มี
วตัถุประสงคใ์นการใชแ้ตกต่างกนัออกไป 

แมว้่าการอภยัโทษจะมีผลทางกฎหมายอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี การ
อภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขซ่ึงนอกจากจะมีผลเป็นการยกเวน้โทษและเป็นการยกเวน้ความรับผิดแลว้ 
ยงัมีผลเป็นการท าให้การไร้ค่าความสามารถต่างๆ ทางกฎหมายของผูต้อ้งโทษกลบัคืนมา ดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม ผลของการอภยัโทษก็มีขอ้จ ากดับางประการ กล่าวคือ 

1) การอภยัโทษไม่มีผลในการท่ีจะแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้นั้นได ้
ในคดี Boyd v. United States ศาลกล่าววา่ การอภยัโทษมีผลท าให้การไร้ความสามารถ

ต่างๆในทางกฎหมายหมดไป แต่การอภยัโทษไม่สามารถแกไ้ขส่ิงท่ีไดเ้กิดมาแลว้ได ้การอภยัโทษ
ไม่สามารถจะบรรเทาความทุกขท์รมานท่ีเกิดกบัตวัผูก้ระท าความผิดในระหว่างการจ าคุก รวมทั้ง
ไม่มีผลต่อการท่ีจะใหค้่าชดเชยใดๆ ต่อส่ิงท่ีผูก้ระท าผิดไดก้ระท าลง หรือไดรั้บการทรมานจากการ
กระท าตามค าพิพากษานั้น และไม่ไดเ้ป็นผลท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ดว้ย ขอ้จ ากดัผล
ของการอภยัโทษในกรณีต่างๆ เหล่าน้ี เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่า การกระท าการใดๆ หรือความทุกข์
ทรมานท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าการตามค าพิพากษาลงโทษของศาลท่ีมีต่อผูก้ระท าความผิดนั้นเป็น
ผลจากการกระท าผิดของผูท่ี้ได้รับการอภยัโทษและเป็นการถูกพิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาลงโทษของศาลแลว้ ดงันั้น จึงถูกสันนิษฐานวา่การปฏิบติัตามค าพิพากษานั้นเป็นไปโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) การอภยัโทษไม่มีผลต่อสิทธิใดๆ ท่ีถูกมอบใหบุ้คคลอ่ืนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เช่น ศาลมีค าพิพากษาลงโทษให้ขายทรัพย์สินของผูก้ระท าความผิด และมีผูม้าซ้ือ

ทรัพยด์งักล่าวไปแลว้ แมว้า่ต่อมาผูก้ระท าผิดจะไดรั้บการอภยัโทษ การอภยัโทษก็ไม่มีผลต่อสิทธิ
ในทรัพยสิ์นนั้นของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ีในการด าเนินคดีขายทรัพยสิ์นตามท่ีศาลพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิด
และจะต้องจ่ายเงินท่ีได้มาจากการขายทรัพย์ให้กับคู่กรณีตามท่ีศาลก าหนด แม้ต่อมาจะมีการ     
อภยัโทษ คู่กรณีท่ีไดรั้บเงินจากการขายทรัพยข์องผูก้ระท าผิดก็ไม่ตอ้งคืนให้แก่ผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บ
การอภยัโทษ 

3) การอภยัโทษไม่มีผลท าให้ลบลา้งเก่ียวกบั บนัทึกค าพิพากษาของศาล ดงันั้นแม่ว่า
ผูก้ระท าความผิดจะได้รับการอภัยโทษ ผู ้กระท าความผิดก็ยงัคงต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ             
ค  าพิพากษาลงโทษของผูก้ระท าผิด ในกรณีใดๆ ท่ีตอ้งการขอ้มูลน้ี 

4) การอภยัโทษไม่มีผลต่อสิทธิทางแพง่ของบุคคลอ่ืนกบัผูก้ระท าผดิท่ีไดรั้บ 
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เม่ือมีการให้อภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดก็จะท าให้เกิดผลทางกฎหมายต่างๆ เช่น 
อาจจะเป็นการยกเวน้โทษ หรือการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขซ่ึงจะมีผลเป็นการคืนสิทธิต่างๆ ท่ีเสีย
ไป ใหแ้ก่ผูก้ระท าความผิดนั้น ในช่วงแรกๆ ดูเหมือนวา่การอภยัโทษสามารถท่ีจะให้อภยัโทษโดย
ขดัต่อเจตนาของผูก้ระท าผิดซ่ึงได้รับการอภยัโทษและตวับุคคลผูไ้ด้รับการอภยัโทษสามารถ
ปฏิเสธการ ไดรั้บการอภยัโทษได ้

โดยในคดี U.S. v Wilson ศาลสูงสุด (Supreme Court) กล่าวว่า การอภยัโทษก็เหมือน
ของขวญัท่ีสามารถจะไม่รับได ้และแนวค าพิพากษาของศาลต่อมาก็ไดด้ าเนินแนวทางตาม อยา่งไร
ก็ตามในเวลาต่อมา ศาลไดก้ลบัหลกัแนวทางเดิมท่ีวางไวว้่าผูก้ระท าผิดสามารถปฏิเสธการไดรั้บ
การอภัยโทษได้ โดยมีค าวินิจฉัยใหม่ไว ้ในคดี Biddle v Perovich คดีน้ีศาลได้ลดโทษตามค า
พิพากษาเปล่ียนโทษหนักเป็นเบาจากโทษประหารชีวิตเป็นจ าคุกตลอดชีวิต  โดยท่ีศาลได้มีค  า
วนิิจฉยัไม่ให ้Perovich สามารถปฏิเสธการไดรั้บการอภยัโทษดงักล่าวได ้โดยศาลกล่าววา่ การอภยั
โทษในปัจจุบนัน้ีไม่ไดเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใหค้วามกรุณาโดยส่วนตวัของผูท่ี้มีอ านาจอภยัโทษ แต่
มนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจอภยัโทษแก่ผูมี้อ  านาจสูงสุดของประเทศซ่ึง
ขอ้ก าหนดของการใชอ้ านาจอภยัโทษของผูมี้อ  านาจสูงสุดน้ี ก็คือ ความผาสุกของประชาชน ดงันั้น 
การลดโทษตามค าพิพากษาจากโทษประหารชีวติเป็นจ าคุกตลอดชีวติ จึงเป็นส่ิงท่ีดีกวา่การประหาร
ชีวิตผูก้ระท าความผิด ฉะนั้นผูก้ระท าความผิดท่ีได้รับการอภยัโทษจึงไม่สามารถปฏิเสธรับการ 
อภยัโทษน้ีได ้

ดงันั้นสรุปไดว้า่การอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็มีพื้นฐานแนวความคิดมา
จากการอภยัโทษในประเทศองักฤษ อนัเน่ืองมาจากการเคยเป็นอาณานิคม จนกระทัง่การประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและก็ไดมี้การพฒันาเก่ียวกบัการอภยัโทษทั้งในเร่ืองของแนวความคิด 
รูปแบบและวธีิการของตนเองเร่ือยๆ มาจนถึงปัจจุบนัน้ี โดยรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก าหนดไวใ้น มาตรา 2 หมวด 2 ว่าให้ประธานาธิบดีมีอ านาจในการอภยัโทษส าหรับการกระท า
ความผิดทางอาญาต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เวน้แต่ในคดีการกล่าวโทษเจา้หนา้ท่ีรัฐว่าท าผิด
ศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ (คดีImpeachment) ซ่ึงประธานาธิบดี หรือผูว้า่การรัฐมีอ านาจในการอภยั
โทษไดใ้นหลายรูปแบบ ทั้งการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข การเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบาตามค า
พิพากษา การยกเลิกค่าปรับ และการริบทรัพย ์การชะลอการลงโทษ รวมทั้งการอภยัโทษโดยทัว่ไป
ใหก้บักลุ่มคณะบุคคล หรือก็คือการนิรโทษกรรมนั้นเอง 
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3.3 การอภัยโทษของประเทศญีปุ่่น 
การอภัยโทษประเทศญ่ีปุ่นเป็นแนวความคิดเก่ียวกับการให้ความกรุณาปรานีแก่          

ผูต้ ้องโทษ ซ่ึงรัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นได้มีบทบัญญัติให้จักรพรรดิโดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ และมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีบญัญติัไว้
เก่ียวกบัการอภยัโทษอยา่ชดัเจน ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบัการอภยัโทษในประเทศไทยเช่นกนั โดยจะ
ศึกษาถึงแนวคิดและพฒันาการ บทบญัญติักฎหมาย ประเภท หลกัเกณฑ์และขั้นตอน และผลทาง
กฎหมายของการอภยัโทษในประเทศญ่ีปุ่น 

3.3.1 แนวความคิดและพฒันาการการอภยัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
จกัรพรรดิญ่ีปุ่น หรือ “เทนโน” (Tenno)23 เป็นสถาบนัซ่ึงมีลักษณะแตกต่างไปจาก

สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศอ่ืนๆ เป็นอันมาก ทั้ งในแนวความคิดและภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นท่ีเช่ือกนัว่าพระราชฐานะและพระราชอ านาจของสมเด็จจกัรพรรดิญ่ีปุ่นแต่
ดั้ งเดิมท่ีมีมาจากสวรรค์โดยทรงสืบเช้ือสายมาจากเทพเจ้า “อะมาเทรสุ โอมิกามิ” (Amaterasu 
Omikami) ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์(the legendary sun goddess)24 การใช้พระราชอ านาจใน
การปกครองทั้งปวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิ ก็สืบเน่ืองมาจากความเป็น “เทพเจา้”25 นั้นเอง ดงันั้น
สมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นจึงเป็นผูท้รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจสูงสุด (the supreme power) ตามคติ
ของเทพเจา้ดว้ย การใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ ก็นบัเป็นการใชพ้ระราชอ านาจ
สูงสุดของสมเด็จพระจกัรพรรดิประการหน่ึง ดงัจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งจกัรพรรดิญ่ีปุ่น 
(Constitution of the Empire of Japan) หรือรัฐธรรมนูญเมจิซ่ึงตราข้ึนบงัคบัใช้เม่ือคริสต์ศกัราช 
1868 ซ่ึงก าหนดให้สมเด็จพระจักรพรรดิญ่ีปุ่นเป็นผู ้ใช้พระราชอ านาจสูงสุดเด็ดขาดในการ
พระราชทานอภยัโทษ 

แนวความคิดเช่นวา่น้ีด ารงอยูเ่ลยมา และส้ินสุดลงพร้อมกบัการส้ินสุดของสงครามโลก
คร้ังท่ีสองในคริสตศ์กัราช 1945 เม่ือญ่ีปุ่นยอมจ านนต่อฝ่ายสัมพนัธมิตร ท าให้พระราชฐานะและ
พระราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นตอ้งเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง กล่าวคือ สมเด็จพระ
จกัรพรรดิตอ้งประกาศสละพระราชฐานะของความเป็นเทพเจา้ อนัเป็นผลให้ระบบจกัรพรรดิตาม
คติโบราณตอ้งเปล่ียนแปลงไป ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 
คริสต์ศกัราช 1946 ก าหนดให้สมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นทรงเป็น “สัญลกัษณ์ของประเทศและ

                                                 
23  แปลวา่ “เทพบุตรแห่งสวรรค”์ (heavenly prince). 
24  T Hideo anaka.  (1984).  The Japanese Legal System.  Tokyo: University of Tokyo Press.  p. 36. 
25  “แนวความคิดท่ีวา่จกัรพรรดิญ่ีปุ่นทรงเป็นเทพเจา้นั้น น่าจะเทียบเคียงไดก้บัแนวความคิด “เทวราช” 

ของพระมหากษตัริยไ์ทยในสมยักรุงศรีอยธุยา ซ่ึงทรงเสมือนเป็น “สมมติเทพ”.” 
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ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของประชาชน” (the symbol of the state and of the unity of the 
people) พระราชฐานะของจกัรพรรดิญ่ีปุ่น เป็นไปตามเจตจ านงของประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของอ านาจ
อธิปไตย (from the will of the people with whom resides the sovereign power)26 พร้อมกันน้ีก็ได้
ก าหนดขอบข่ายของการใชพ้ระราชอ านาจให้เป็นไปโดยค าแนะน ายินยอมของคณะรัฐมนตรี ตาม
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการใชพ้ระราชอ านาจดงักล่าวน้ีเป็นไปอยา่งมีขอ้จ ากดัยิ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษซ่ึงแต่เดิมมาเป็นพระราชอ านาจของ
สมเด็จพระจกัรพรรดิในฐานะท่ีทรงเป็นองคอ์ธิปัตย ์แต่ในปัจจุบนัไดถู้กก าหนดโดยรัฐธรรมนูญให้
ทรงใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษในนามของประชาชน (on behalf of the people) 
ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามค าแนะน ายินยอมของคณะรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงลงนาม
รับรอง (Attestation) การพระราชทานอภยัโทษซ่ึงคณะรัฐมนตรีน าข้ึนกราบบงัคมทูลนั้น จึงจะเห็น
ไดว้่าบทบาทของสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นในการพระราชทานอภยัโทษนั้นไดถู้กจ ากดัลงอย่าง
มาก โดยผลของรัฐธรรมนูญจนมีลกัษณะท่ีเป็นเพียง “แบบพิธี” (ceremonial) เท่านั้น27 

3.3.2 บทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัการอภยัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
รัฐธรรมนูญญ่ีปุ่นฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัวนัท่ี 1 มกราคม 1946) มาตรา 7 หมวด 1 ว่าดว้ย

สมเด็จพระจกัรพรรดิ และมาตรา 73 หมวด 5 วา่ดว้ย คณะรัฐมนตรี ไดบ้ญัญติัถึงพระราชอ านาจใน
การพระราชทานอภยัโทษ ดงัต่อไปน้ี 

- มาตรา 7 หมวด 1 วา่ดว้ยจกัรพรรดิ 
“สมเด็จพระจกัรพรรดิโดยค าแนะน ายินยอมของคณะรัฐมนตรีอาจปฏิบติัภารกิจท่ี

เก่ียวกบัประเทศต่อไปน้ีในนามของประชาชน... 
ลงนามรับรองการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษ

หนกัเป็นโทษเบา การพกัการลงโทษ และการกลบัคืนสิทธิ” 
- มาตรา 73 หมวด 5 วา่ดว้ย คณะรัฐมนตรี 
“นอกจากหนา้ท่ีในทางบริหารอ่ืนๆ โดยทัว่ไปแลว้ คณะรัฐมนตรียงัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
พิจารณาการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกั

เป็นเบา การพกัการลงโทษ การกลบัคืนสิทธิ”28 

                                                 
26  George M. Koshi.  (1970).  The Japanese Legal Advisors: crimes and punishments.  Tokyo: 

Rutland, Vt. Charles E. Tuttle.  p. 106. 
27  George M. Koshi.  Ibid. 
28  Article 73 The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the 

following functions. 
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บทบญัญติัตามรับธรรมนูญญ่ีปุ่นทั้งสองมาตราขา้งตน้ มีขอ้สังเกตบางประการคือ 
ประการแรก การท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบญัญติัให้การอภยัโทษกระท าโดยค าแนะน า

ยินยอมของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเป็นผูมี้หน้าท่ีพิจารณาให้อภยัโทษ แสดงให้เห็นว่า 
การอภยัโทษเป็นการใชอ้ านาจในทางบริหารอยา่งเตม็รูป 

ประการท่ีสอง การท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผูมี้หน้าท่ีพิจารณาการอภยัโทษประเภทต่างๆ 
ดงักล่าว ท าใหค้ณะรัฐมนตรีมีบทบาทอยา่งส าคญัในกระบวนการอภยัโทษของญ่ีปุ่น ในกรณีเช่นน้ี
นับว่าเป็นข้อแตกต่างกับกรณีประเทศองักฤษ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูมี้
บทบาทส าคญัอยา่งมาก 

นอกจากบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราดงักล่าวแลว้ ยงัมีกฎหมายท่ี
รองรับการอภัยโทษตามรัฐธรรมนูญอีกฉบับหน่ึง  ได้แก่  กฎหมายว่าด้วยเหตุระงับโทษ 
คริสต์ศักราช 1947 (The Amnesty Law (Law No. 20 of 1947) กฎหมายฉบับน้ีเข้ามาแทนท่ี
แนวความคิดดั้ งเดิมท่ีการอภยัโทษ มีรากฐานมาจากพระราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิ 
Amnesty Law ของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมิได้มีลกัษณะเป็นการนิรโทษกรรมแต่เพียงเท่านั้น แต่จะมี
ลกัษณะท่ีประกอบไปดว้ยการอภยัโทษและการลา้งมลทินรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงในกฎหมายญ่ีปุ่นใชค้  าวา่ 
“ออนชา” (Onsha) “ออน” แปลว่า ความกรุณา “ชา” แปลว่า อภัยโทษ เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติ
เก่ียวกบัหลกัการให้ความกรุณา หรือให้อภยัของรัฐ ส าหรับค าวา่ Amnesty นั้นเดิมท่ีมีรากทรัพยม์า
จากกรีกโบราณ สมยันั้นยงัไม่ปรากฏค าว่า pardon ในเอเธนส์อ านาจในการอภยัโทษเป็นของ
ประชาชน ดงันั้น เม่ือตอ้งการจะไดรั้บการอภยัโทษ ผูเ้รียกร้องการอภยัโทษจึงตอ้งขอลายมือช่ือ
เห็นชอบในการให้อภยัโทษจากพลเมืองจ านวน 6,000 คน เป็นอย่างนอ้ยเสียก่อน จึงเป็นเร่ืองของ
ความกรุณาปราณีของสังคมท่ีมีต่อผูต้อ้งโทษ 

Amnesty Law29 ในท่ีน้ีขอแปลว่าเป็นกฎหมายว่าดว้ยเหตุระงบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

มาตรา 1 การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) การอภยัโทษ
เป็นรายบุคคล (Special amnesty)  หรือ “โตกูชา” (Tokusha)  การเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา 
(Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) การพกัการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ 
ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko Menjo) การกลับคืนสิทธิ (Restoration of rights) หรือ “ฟุกเคน” 
(Fukken) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

ในมาตราน้ีเป็นการก าหนดประเภทของการอภยัโทษไว ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
                                                 

29  กฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น (Amnesty Law) น้ีคือ กฎหมายเลขท่ี 20 ปี 1947 
แกไ้ขโดยกฎหมายเลขท่ี 143 ปี 1949, กฎหมายเลขท่ี 268 ปี 1952 , และกฎหมายเลขท่ี 160 ปี 1999. 

DPU



109 

มาตรา 2 การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) จะพิจารณาตาม
การกระท าความผดิ (Crimes) และประเภทอาชญากรรม ซ่ึงค าสั่งคณะรัฐมนตรีก าหนดไว ้

ในมาตราน้ีเป็นการก าหนดลกัษณะของการอภยัโทษทัว่ไป 
มาตรา 3 ให้การอภัยโทษทั่วไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) มีผล

ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้กรณีค าสั่งของคณะรัฐมนตรีในวรรคขา้งตน้ จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(1) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว้ ค าพิพากษานั้นก็ถือวา่ไม่มีผลบงัคบั 
(2) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษยงัไม่ถึงท่ีสุด การด าเนินคดีจะยติุลง 
ในมาตราน้ีเป็นการก าหนดผลของการอภยัโทษทัว่ไปไว ้ซ่ึงจะมีผล ตาม (1) และ (2) 

แต่กฎหมายก็มีการก าหนดขอ้ยกเวน้ไวใ้หค้ณะรัฐมนตรีมีอ านาจท่ีจะก าหนดใหมี้ผลเป็นอยา่งอ่ืนได ้
มาตรา 4 การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) 

ส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ ค าพิพากษาของบุคคลผูน้ั้นถึงท่ีสุดแลว้ 
ในมาตราน้ีเป็นการก าหนดลกัษณะของการอภยัโทษเป็นรายบุคคลไวว้า่จะตอ้งเป็นผูท่ี้

ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ จึงจะขออภยัโทษเป็นรายบุคคลได ้
มาตรา 5 การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) จะมี

ผลท าใหก้ารลงโทษตามค าพิพากษาส้ินสุดลง 
ในมาตราน้ีเป็นการก าหนดผลของการอภยัโทษเป็นรายบุคคล ซ่ึงเม่ือได้รับการอภยั

โทษแลว้ก็จะท าใหก้ารบงัคบัโทษตามค าพิพากษาส้ินสุดลง 
มาตรา 6 การเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก 

(Genkei) ต้องเป็นไปตามการกระท า หรือประเภทของการลงโทษ ซ่ึงค าสั่งของคณะรัฐมนตรี
ก าหนดไวส้ าหรับผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษา หรือผูใ้ดผูห้น่ึงท่ีตอ้งค าพิพากษาแลว้ 

มาตรา 7 การเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก 
(Genkei) โดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรี ถือวา่เป็นการลดโทษตามค าพิพากษา เวน้แต่วา่ค าสั่งดงักล่าว
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

การเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบาตามค าพิพากษาแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะถือวา่เป็น
การลดโทษตามค าพิพากษา หรือการบงัคบัตามค าพิพากษา 

ไม่วา่ในวรรคขา้งตน้จะก าหนดไวอ้ยา่งไรก็ตาม ให้ผูท่ี้อยูร่ะหวา่งมีค าตดัสินให้ยุติการ
บงัคบัตามค าพิพากษา หรือระยะเวลาการยุติการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง บุคคลผูน้ั้นจะ
ไดรั้บเพียงการลดโทษตามค าพิพากษา และระยะเวลาของการยุติการบงัคบัตามค าพิพากษาดงักล่าว
ก็จะลดลง 
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ในมาตรา 6 และมาตรา 7 เป็นการก าหนดลกัษณะ และผลของการเปล่ียนโทษหนกัเป็น
เบา 

มาตรา 8 การพกัการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko 
Menjo) มีข้ึนส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้เท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้อยูร่ะหวา่งมี
ค าตดัสินใหย้ติุการบงัคบัตามค าพิพากษา หรือระยะการยติุการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง 
จะขอรับการพกัการลงโทษไม่ได ้

มาตรา 9  การกลับคืนสิทธิ  (Restoration of rights)  หรือ “ฟุกเคน” (Fukken)  อัน
เน่ืองมาจากการพิพากษาลงโทษทั้ งน้ี เง่ือนไขท่ีจ าเป็นให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่งของ
คณะรัฐมนตรี แต่อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้การบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ถึงท่ีสุด หรือไม่เคยไดรั้บการพกั
การลงโทษมาก่อน จะไม่ไดรั้บการกลบัสิทธิ หรือสิทธิพิเศษ 

ในมาตราน้ีเป็นเร่ืองผลของการกลบัคืนสิทธิ หรือสิทธิพิเศษ 
มาตรา 10 การกลบัคืนสิทธิในการฟ้ืนฟูความสามารถ การกลบัคืนสิทธิ หรือสิทธิพิเศษ

อาจเป็นการฟ้ืนฟูความสามารถประเภทหน่ึงประเภทใดเป็นการเฉพาะได ้
มาตรา 9 และมาตรา 10 เป็นเร่ืองการกลบัคืนสิทธิ หรือสิทธิพิเศษ 
มาตรา 11 การอภยัโทษทัว่ไป การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา

การพกัการลงโทษ การกลบัคืนสิทธิ ไม่มีผลใดๆ ต่อผลท่ีเกิดจากค าพิพากษา 
มาตราน้ีเป็นการก าหนดผลของกฎหมายฉบับน้ี ว่าถ้าเป็นกรณีตามท่ีบัญญติัไวใ้น

มาตรา 11 น้ี การอภยัโทษก็จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อค าพิพากษา 
มาตรา 12 การอภยัโทษทัว่ไป การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา

การพักการลงโทษ การกลับคืนสิทธิ  ส าหรับผู ้ใดผู ้ห น่ึง เป็นการเฉพาะ  จะต้องเป็นผู ้ท่ี
คณะกรรมาธิการ เพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิแห่งชาติเสนอช่ือเท่านั้น 

มาตราน้ีก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บการอภยัโทษนั้นจะตอ้งผา่นกระบวนการจาก
การกลัน่กรองของคณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิแห่งชาติ 

มาตรา 13 การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา)การพกัการลงโทษ 
การกลับคืนสิทธิและสิทธิพิเศษแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นเป็นการเฉพาะ กระทรวงยุติธรรมต้องออก
หนงัสือรับรอง การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา การพกัการลงโทษ การ
กลบัคืนสิทธิและสิทธิพิเศษแลว้แต่กรณี 

มาตราน้ีกฎหมายก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมตอ้งออกหนังสือรับรองการได้รับการ
อภยัโทษตามกรณีต่างๆ 
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มาตรา 14 เม่ือไดรั้บการอภยัโทษพิเศษ  การบรรเทาค าพิพากษา การละเวน้โทษในการ
บงัคบัตามค าพิพากษา และการฟ้ืนฟูสิทธิและสิทธิพิเศษแลว้ อยัการตอ้งเพิ่มบนัทึกในเร่ืองดงักล่าว
ลงในตน้ฉบบัค าพิพากษา 

กฎหมายญ่ีปุ่นมาตรานบัวา่ล ้าหน้ามากท่ีก าหนดให้มีการ (บนัทึกเพิ่มลงในตน้ฉบบัค า
พิพากษา หากวา่บุคคลผูต้อ้งค าพิพากษาฉบบันั้นๆ ต่อมาไดรั้บการอภยัโทษ 

มาตรา 15 ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบัน้ี (Implementation of Law) ตอ้ง
ก าหนดเป็นกฎกระทรวงยติุธรรม (Ministry of Justice Ordinance) 

มาตราน้ีก าหนดให้มีผูมี้อ  านาจในการออกบทบญัญติั ซ่ึงในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น
ก็จะมี กฎเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ (Amnesty Law Enforcement 
Regulations) 

3.3.3 ประเภทของการอภยัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญญ่ีปุ่นประกอบกฎหมายว่าด้วยเหตุยกเว้นโท (The 

Amnesty Law) ไดจ้  าแนกความกรุณาปรานีของรัฐไว ้เป็น 5 ประเภทดงัน้ี30 
1. การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) เป็นการอภยัโทษ

ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลในความผิดประเภทใดประเภทหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง การอภยัโทษน้ีมี
ทั้งก่อนและหลงัค าพิพากษาถึงท่ีสุด กล่าวคือ เป็นการยกเลิกขอ้กล่าวหา ท่ีมีต่อจ าเลย และการยุติ
การด าเนินคดีท่ีมีต่อจ าเลย ซ่ึงถูกตดัสินลงโทษ ซ่ึงมาตรา 2 และ มาตรา 3 ของกฎหมายวา่ดว้ยเหตุ
ระงบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น (The Amnesty Law) บญัญติัหลกัการไว ้

ลกัษณะของการอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) จะพิจารณา
ตามการกระท าผดิ (Crimes) และอาชญากรรม ซ่ึงค าสั่งของคณะรัฐมนตรีก าหนดไวแ้ละมีผลคือ  

(1) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว้ ค าพิพากษานั้นก็ถือวา่ไม่มีผลบงัคบัและ 
(2) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษยงัไม่ถึงท่ีสุด การด าเนินคดีจะยุติลง ยกเวน้กรณีท่ี

ค าสั่งของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน31 
โดยปกติการอภยัโทษเป็นการทัว่ไปจะกระท าเน่ืองในโอกาสส าคญัของบา้นเมือง32 

เช่นเดียวกบัการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปของไทยนั้นเอง เช่น การอภยัโทษแก่นกัโทษ

                                                 
30  George M. Koshi.  Op.cit.  p. 105. 
31  ดูมาตรา 1, 2 มาตรา 3 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษ (The Amnesty Law) ของประเทศญ่ีปุ่น

กฎหมายเลขท่ี 20 ปี 1947 แกไ้ขโดย 143 ปี 1949 กฎหมายเลขท่ี 268 ปี 1952 และกฎหมายเลขท่ี 160 ปี 1999. 
32  ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไดมี้การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปเน่ืองในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระจกัรพรรดิ

โดวะ เกะ ไอโช เสด็จสวรรคต เม่ือคริสตศ์กัราช 1897. 
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ซ่ึงตอ้งโทษของศาลทหารเก่ียวกบัความผดิในราชการสงคราม และนกัโทษซ่ึงละเมิดกฎหมายต่างๆ
ของศาลพลเรือนจ านวนนบัหม่ืนคน เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงในคริสตศ์กัราช 1945 

การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน คริสต์ศกัราช 1952 เน่ืองในโอกาสท่ี
ญ่ีปุ่นท าสนธิสัญญาสงบศึกกบัฝ่ายสัมพนัธมิตร ในรูปของค าสั่งอภยัโทษเป็นการทัว่ไป ซ่ึงในคร้ัง
นั้นมีผูไ้ดรั้บการอภยัโทษนบัพนัคน 

การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปในคริสตศ์กัราช 1956 เน่ืองในโอกาสร าลึกท่ีญ่ีปุ่นเขา้เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ซ่ึงในคร้ังน้ีมีผู ้ได้รับพระราชทานอภัยโทษนับพันคน
เช่นเดียวกนั 

การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรสของมงกุฎราช
กุมารอากิฮิโต เม่ือคริสตศ์กัราช 1959 และการอภยัโทษเป็นการทัว่ไปเน่ืองในโอกาสครบวาระหน่ึง
ร้อยปีของศกัราชเมจิ ในเดือนพฤศจิกายน 1968 ซ่ึงในคร้ังนั้นคณะรัฐมนตรีมีค าสั่งทั้งปล่อยตวัและ
คืนสิทธิแก่นกัโทษเป็นจ านวนหลายพนัคน33 การอภยัโทษจะกระท าในรูปของค าสั่งคณะรัฐมนตรี
เท่านั้น 

2. การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) คือการลด
ค าพิพากษาลงโทษของจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะตวั เป็นการอภยัโทษแก่บุคคลซ่ึงผ่าน
กระบวนการในการสอบสวนเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษ
ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น “การอภยัโทษจะกระท าแก่บุคคลซ่ึงระบุไวใ้นกฎหมาย ตามมาตรา 4 และ
มาตรา 5 หลกัเกณฑใ์นการอภยัโทษจะตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคลไปตามกฎหมายนั้น การอภยัโทษ
เป็นรายบุคคลส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ ค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของ
การอภัยโทษเป็นรายบุคคลจะต้องเป็นผูท่ี้ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว จึงจะขออภัยโทษเป็น
รายบุคคลได ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการอภยัโทษแลว้ก็จะมีผลท าใหก้ารลงโทษตามค าพิพากษาส้ินสุดลง 

การอภยัโทษดงักล่าวน้ี ยงัสามารถจ าแนกไดอี้ก 2 ประเภท คือ การอภยัโทษในโอกาส
ปกติ กบัการอภยัโทษในโอกาสพิเศษ การอภยัโทษเป็นรายบุคคลดงักล่าวขา้งตน้กระท าในรูปของ
ค าสั่งคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดีการอภยัโทษในโอกาสพิเศษมีลกัษณะท่ีผ่อนผนัมากกว่าการอภยั
โทษในโอกาสปกติ 

การอภยัโทษให้กับผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ (Individual Personal) โดยข้ึนกับการ
ตรวจสอบรายบุคคล (Individual Examination) นั้น สามารถท าได้ไม่ว่าลกัษณะของการอภยัโทษ
รายบุคคล การพกัการลงโทษ การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา และการกลบัคืนสิทธิ  ซ่ึงการอภยัโทษ

                                                 
33  George M. Koshi.  Op.cit.  p. 106. 
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เป็นรายบุคคลสามารถแบ่งเป็น “การอภยัโทษตามปกติ (Routine Pardon) และ “การอภยัโทษดว้ย
มาตรฐานพิเศษ” (Pardons by Special Standard) 

ก) การอภยัโทษตามปกติ (Routine Pardon) คือการอภยัโทษท่ีมีข้ึนเม่ือไรก็ได ้
ข) การอภยัโทษดว้ยมาตรฐานพิเศษ (Pardons by Special Standard) คือ การอภยัโทษท่ี

มกัมีข้ึนพร้อมกับการออกกฎหมายว่าด้วยเหตุระงับโทษตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี ภายใน
ระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีก าหนดเพื่อให้ผูท่ี้เขา้เง่ือนไขของกฎหมายดงักล่าว จะ
ไดรั้บความกรุณาปรานีตามค าสั่งคณะรัฐมนตรีแทน แต่อย่างไรก็ตาม การอภยัโทษโดยมาตรฐาน
พิเศษอาจมี ข้ึนแยกต่างหากจาก (Independently)  กฎหมายว่าด้วยเหตุระงับโทษตามค าสั่ ง
คณะรัฐมนตรีก็ได ้

กฎหมายว่าด้วยเหตุระงับโทษตามค าสั่งคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับในวนัท่ีค าสั่ง
คณะรัฐมนตรีมีผลบงัคบั ทั้งน้ีการอภยัโทษเฉพาะราย อาจยื่นขอ้เสนอแนะน าเพื่อขอการอภยัโทษ
ไปยงั “คณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดแห่งชาติ” ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า
ข้อเสนอแนะน าดังกล่าวมีเหตุผลสมควร ก็ส่งเร่ืองไปยงักระทรวงยุติธรรม จากนั้นกระทรวง
ยุติธรรมจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อตดัสินใจ ทั้งน้ีในขั้นตอนสุดทา้ย การอภยัโทษจะมีผล
บงัคบัหลงัจากองคจ์กัรพรรดิทรงมีพระบรมราชาอนุมติัแลว้ บุคคลท่ีไดรั้บการอภยัโทษตามปกติท่ี
คณะรัฐมนตรี ตดัสินใจในปี 2002 มีผูท่ี้ไดรั้บการพกัโทษ จ านวน 21 ราย และการกลบัคืนสิทธิ 75 
ราย แต่ส าหรับผูถู้กจ าคุกตลอดชีวติท่ีไดรั้บการปล่อยตวัก่อนครบก าหนด ท่ีไดรั้บกลบัคืนสิทธิแลว้ 
การพกัการลงโทษจะท าให้การปล่อยตวัโดยมีทณัฑ์บนส้ินสุดลง ขณะท่ีการกลบัคืนสิทธิเป็นการ
ฟ้ืนฟูสถานภาพท่ีถูกเพิกถอน หรือส้ินสุดลงตามกฎหมาย ส าหรับผูไ้ดรั้บการกลบัคืนสิทธิแลว้ แต่
ยงัด าเนินกิจกรรมทางสังคมไม่ได ้เพราะว่ายงัถูกจ ากดัสถานภาพไว ้ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ทั้ง 2 
วธีิดงักล่าวเป็นนโยบายทางอาชญากรรม (Criminal Policy) ในการจะส่งเสริมการฟ้ืนฟูบุคคลกลุ่มน้ี 

มีขอ้สังเกตว่า การอภยัโทษเป็นรายบุคคลในโอกาสพิเศษนั้นมีส่วนคลา้ยคลึงกบัการ
อภยัโทษเป็นการทัว่ไปอยูเ่ป็นอนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอภยัโทษในโอกาสร าลึกถึงการเขา้เป็น
สมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ส าหรับประเทศไทยนั้นมิไดมี้การจ าแนกการพระราชทานอภยั
โทษเป็นรายบุคคลเหมือนดังเช่นญ่ีปุ่น หากจะมีการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพิเศษ ก็
หมายถึงการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปนั้นเอง 

3. การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) 
เป็นการลดโทษตามค าพิพากษาท่ีมีต่อจ าเลย หรือการบรรเทาค าพิพากษา หรือการลดระยะเวลารับ
โทษตามค าพิพากษายุติชั่วคราว และการลดโทษตามค าพิพากษา ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงโทษ
ประเภทหน่ึงไปสู่โทษอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงรุนแรงนอ้ยกวา่เดิม การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาจะตอ้ง

DPU



114 

ค านึงถึงประเภทความผดิ หรือระดบัของโทษท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลเฉพาะตวัของ
นกัโทษ ในแต่ละราย34 

การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา ตอ้งเป็นไปตามการกระท า หรือประเภทของการลงโทษ 
ซ่ึงค าสั่งของคณะรัฐมนตรีก าหนดไวส้ าหรับผูต้อ้งค าพิพากษา หรือผูใ้ดผูห้น่ึงท่ีตอ้งค าพิพากษาแลว้ 

การให้การเปล่ียนโทษหนักเป็นเบา ถือว่าเป็นการลดโทษตามค าพิพากษา เวน้แต่ว่า 
ค  าสั่งดงักล่าวจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

การให้การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาตามค าพิพากษาแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ ถือว่า
เป็นการลดโทษตามค าพิพากษา หรือการบงัคบัตามค าพิพากษา 

ไม่วา่ในวรรคขา้งตน้จะก าหนดไวอ้ยา่งไรก็ตาม ให้ผูท่ี้อยูร่ะหวา่งมีค าตดัสินให้ยุติการ
บงัคบัตามค าพิพากษา หรือระยะเวลาการยติุการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง บุคคลผูน้ั้นจะ
ไดรั้บเพียงการลดโทษตามค าพิพากษา และระยะเวลาของการยุติการบงัคบัตามค าพิพากษาดงักล่าว
ก็จะลดลง35 

4. การพักการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko 
Menjo) การพกัการลงโทษ คือ การปลดปล่อยนกัโทษจากโทษท่ีไดรั้บ การพกัการลงโทษแตกต่าง
จากการรอการลงโทษ ในแง่ท่ีว่าจะเป็นผลให้มีการงดเวน้บงัคบัโทษแก่นักโทษผูน้ั้นทั้งน้ีต้อง
พิจารณาขอ้มูลเฉพาะตวัของนกัโทษแต่ละรายดว้ย โดยรูปแบบเดียวกบัการอภยัโทษเป็นรายบุคคล 
การพกัการลงโทษ การละเวน้โทษในการบงัคบัตามค าพิพากษาท่ีมีต่อจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ การพกัการลงโทษมีข้ึนส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้เท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม 
ผูท่ี้อยู่ระหว่างมีค าตดัสินให้ยุติการบังคับตามค าพิพากษา หรือระยะการยุติการบังคับตามค า
พิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง จะขอรับการพกัการลงโทษไม่ได ้

5) การกลบัคืนสิทธิ (Restoration of rights) หรือ “ฟุกเคน” (Fukken) เป็นการกลบัคืน 
หรือฟ้ืนฟูสิทธิ สถานภาพซ่ึงถูกเพิกถอน หรือส้ินสุดลงตามกฎหมาย หลงัจากท่ีอ่านค าพิพากษา
ลงโทษ โดยปกติบุคคลซ่ึงรับโทษในทางอาญามกัจะตอ้งสูญเสียสิทธิซ่ึงมีอยูโ่ดยพื้นฐาน เช่น สิทธิ
เลือกตั้ง สิทธิในการประกอบอาชีพบางอย่าง เป็นต้น การขาดคุณสมบติัดงักล่าวอาจได้รับการ
เยยีวยาดว้ยมาตรการในการกลบัคืนสิทธิ ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาประเภทของความผิดประกอบกบัขอ้มูล

                                                 
34  George M. Koshi.  Ibid. 
35  ดูมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น (Amnesty Law) น้ีคือ 

กฎหมายเลขท่ี 20 ปี 1947 แกไ้ขโดยกฎหมายเลขท่ี 143 ปี 1949, กฎหมายเลขท่ี 268 ปี 1952 , และกฎหมายเลขท่ี 
160 ปี 1999. 
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เฉพาะตวันกัโทษด้วย อย่างไรก็ตามการกลบัคืนสิทธิจะกระท าได้ต่อเม่ือ นกัโทษนั้นได้รับโทษ
ครบถว้นแลว้ หรือไดรั้บพกัการลงโทษ 

การกลับคืนสิทธิจะให้กลับผู ้ซ่ึงความสามารถต้องสูญเสียไป หรือส้ินสุดลงอัน
เน่ืองมาจากการพิพากษาลงโทษ ทั้งน้ี เง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี แต่
อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้การบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ถึงท่ีสุด หรือไม่เคยไดรั้บการพกัการลงโทษมา
ก่อน จะไม่ไดรั้บการกลบัคืนสิทธิและสิทธิพิเศษ 

การกลบัคืนสิทธิในการฟ้ืนฟูความสามารถ การกลบัคืนสิทธิ หรือสิทธิพิเศษอาจเป็น
การฟ้ืนฟูความสามารถประเภทหน่ึงประเภทใดเป็นการเฉพาะได ้

3.3.4 หลกัการและขั้นตอนการอภยัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
โดยปกติเป็นการทัว่ไป เป็นการกระท าของรัฐฝ่ายเดียว โดยไม่จ  าตอ้งอาศยัการร้องขอ

อภยัโทษจากนกัโทษ หรือบุคคลใดท่ีกระท าแทนนกัโทษนั้น อยา่งไรก็ตามการแสดงเจตนายอมรับ
ความกรุณาของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการคดัเลือกบุคคลซ่ึงสมควรไดรั้บการอภยัโทษ ในทาง
ตรงกนัขา้มการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา การพกัการลงโทษ ตลอดจน
การกลบัคืนสิทธิจะตอ้งมีการร้องขอเสมอ 

บุคคลผูท่ี้มีสิทธิร้องขออภยัโทษ นอกจากผูต้อ้งโทษ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงกระท าในนาม
ของนกัโทษแลว้ ผูบ้ญัชาการเรือนจ า หวัหนา้ส านกังานพกัการลงโทษ ตลอดจนอยัการก็อาจร้องขอ
อภยัโทษให้แก่นักโทษได้ทั้งนักโทษซ่ึงก าลงัรับโทษและนักโทษซ่ึงตอ้งค าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุก 

ตามาตรา 12 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษของประเทศญ่ีปุ่น (กฎหมายเลขท่ี 20 ปี 
1947) คณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดแห่งชาติจะเสนอผูท่ี้อยู่ในเรือนจ า หรือ
โรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน ในกรณีรับโทษจ าคุกท่ีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน ตามขอ้ก าหนดใน  
วรรค 3 มาตรา 56 แห่งกฎหมายว่าดว้ยเยาวชน ทั้งน้ี ค  านิยามของค าว่า “เรือนจ า” ยงัรวมถึงส่ิงท่ี
มาตรา 1-2 มาตรา 6 มาตรา 8 และวรรค 3 ของมาตรา 11  พศัดี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงดา้นการภาคทณัฑ ์
หรืออยัการ ส่งขอ้เสนอแนะเขา้มาเท่านั้น36 

ตามกฎกระทรวงยุติธรรม เลขท่ี 78 วนัท่ี 1 ตุลาคม 1947 แก้ไขโดยกฎกระทรวง
ยุติธรรม เลขท่ี 42 ปี 2001 ก าหนดให้บุคคลต่อไปน้ี สามารถส่งขอ้เสนอแนะน าไปยงักรรมาธิการ

                                                 
36  เป็นบทบญัญติัใน กฎเกณฑใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการระงบัการลงโทษของญ่ีปุ่น 

(กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 78 วนัท่ี 1 ตุลาคม 1947 แกไ้ขโดยกฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 29 ปี 1949 
กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 7 ปี 1952 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 21 ปี 1959 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 42  ปี 
2001). 
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เพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิแห่งชาติ เพื่อขอการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็น
เบา หรือการพกัการลงโทษ ส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะได ้คือ 

(1) ผู ้ใกล้ชิด เช่น เยาวชนท่ีต้องค าพิพากษาในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน จาม
ขอ้ก าหนดในวรรค 3 ของมาตรา 56 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเยาวชน หรือพศัดีเรือนจ า 

(2) บุคคลท่ีอยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านกรมการภาคทัณฑ ์
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นการภาคทณัฑ์ 

(3) บุคคลอ่ืน อยัการประจ าส านกังานอยัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล ซ่ึงท าหนา้ท่ีพิพากษา
ลงโทษ 

เม่ือผูต้อ้งหายื่นค าร้องขอการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบา 
หรือการพกัการลงโทษส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะ พศัดี หรือเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงด้านการ
ภาคทณัฑ์ หรืออยัการตอ้งส่งขอ้เสนอแนะน าพร้อมดว้ยความเห็นของตนไปยงัคณะกรรมาธิการ
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 

ให้แนบเอกสารดงัต่อไปน้ี พร้อมกบัขอ้แนะน าในการขออภยัโทษเป็นรายบุคคล การ
เปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบา หรือการพกัการลงโทษส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะ 

(1) ส าเนาค าพิพากษาฉบบัเตม็ หรือฉบบัยอ่ท่ีรับรองถูกตอ้งจ านวน 1 ชุด 
(2) การค านวณระยะเวลาค าพิพากษา 
(3) รายงานการสืบสวนสอบสวน เก่ียวกบัพฤติการณ์ของการกระท าผิด ลกัษณะและ

พฤติกรรมของผูต้อ้งหา นิสัย ระหวา่งรับโทษตามค าพิพากษา ความเป็นอยูใ่นอนาคต และประเด็น
ต่างๆ ส าหรับการอา้งอิง 

กรณีท่ีมีการระบุขอ้แนะน าในค าร้อง ให้แนบค าร้องดงักล่าวไวด้ว้ย นอกเหนือไปจาก
เอกสารท่ีระบุไว ้ในกรณีท่ีไม่สามารถแนบส าเนาค าพิพากษาฉบบัเต็ม หรือฉบบัยอ่ท่ีรับรองถูกตอ้ง
ไดเ้พราะวา่เอกสารดงักล่าวถูกท าร้ายหรือสูญหาย ก็ใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี คือ เอกสารของอยัการ
เก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวน ซ่ึงแสดงเน้ือหาส าคญัของค าพิพากษา ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการ
กระท าความผิด การบงัคบัใช้กฎหมาย หรือกฤษฎีกาท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนตน้ฉบบัค าพิพากษาใน
สภาพท่ีถูกท าลาย หรือเสียหายพร้อมกบัสาเหตุในเร่ืองดงักล่าว 

บุคคลดงัต่อไปน้ี สามารถส่งขอ้แนะน าไปยงัคณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 
เพื่อขอใหมี้การฟ้ืนฟูสิทธิและสิทธิพิเศษ37 

                                                 
37  เป็นบทบญัญติัในมาตรา 3 แห่งกฎเกณฑใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการระงบัการลงโทษของ

ญ่ีปุ่น (กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 78 วนัท่ี 1 ตุลาคม 1947 แกไ้ขโดยกฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 29 ปี 1949 
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(1) บุคคลท่ีอยู่ระหว่างการภาคทณัฑ์ หัวหน้าสถาบนัทางด้านการภาคทณัฑ์ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการภาคทณัฑ์ 

(2) บุคคลอ่ืน อยัการประจ าส านักงานอยัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุปของศาล ซ่ึงท า
หนา้ท่ีพิพากษาลงโทษ 

เม่ือผูต้อ้งหา ยื่นค าร้องขอ การฟ้ืนฟูสิทธิและสิทธิพิเศษพศัดี หรือเจา้หน้าท่ีระดบัสูง
ดา้นกรมการภาคทณัฑ์ หรืออยัการ ตามท่ีระบุไว้ตอ้งส่งค าร้องพร้อมความเห็นของตนไปยงัคณะ
คณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 

ซ่ึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยแล้วจะพบว่ามีข้อแตกต่างบาง
ประการ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้ผูต้ ้องโทษ หรือผูมี้ประโยชน์
เก่ียวขอ้งเป็นผูข้อพระราชทานอภยัโทษ โดยผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งนั้นมีผูตี้ความวา่ หมายถึง บิดา
มารดา คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง หาใช่ผูบ้ญัชาการเรือนจ า หรือพนกังานอยัการดงัเช่นกรณีของ
ญ่ีปุ่นไม่ นอกจากนั้น ผูข้อพระราชทานอภยัโทษก็จ  ากดัแต่เฉพาะผูต้อ้งค าพิพากษาซ่ึงอยูร่ะหวา่งรอ
การลงโทษดว้ย 

ส าหรับระยะเวลาของการยื่นค าขออภยัโทษนั้นแตกต่างกนัไปในแต่ละคดี ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัประเภทของโทษท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตามขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยเหตุ
ระงบัโทษ มาตรา 6 และมาตรา 7 ก็ไดก้  าหนดให้การร้องขออภยัโทษเป็นรายบุคคล ตลอดจนการ
เปล่ียนโทษต่างๆ กระท าไดต่้อเม่ือพน้ระยะเวลาหน่ึงนบัแต่วนัก าหนดโทษตามค าพิพากษา ดงัน้ี 

การยื่นค าร้องขออภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา หรือการพกัการ
ลงโทษส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะจะด าเนินการได้เม่ือการตักสินตามค าพิพากษาครบ
ก าหนดเวลาท่ีระบุไวต่้อไปน้ี อยา่งไรก็ตาม ส านกังานเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดสามารถปรับ
ลดระยะดงักล่าวได ้ตามค าร้องท่ียืน่เขา้มา 

(1) หกเดือนส าหรับโทษกกัขงั หรือโทษปรับเล็กนอ้ย 
(2) หน่ึงปีส าหรับโทษปรับในทางอาญา 
(3) ส าหรับโทษจ าคุกแบบใช้แรงงานท่ีมีก าหนดโทษจ ากดั หรือการจ าคุกท่ีมีก าหนด

โทษจ ากดั คือ ระยะเวลาเท่ากบัหน่ึงในสามของก าหนดโทษ (ตามค าพิพากษาท่ีระบุก าหนดโทษ
สูงสุดและต ่าสุดระยะเวลาหน่ึงในสามของก าหนดโทษสูงสุดตามค าพิพากษา) แต่อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาดงักล่าวนอ้ยกวา่หน่ึงปี ก็ก าหนดใหเ้ป็นหน่ึงปี 

(4) สิบปีส าหรับการจ าคุกตลอดชีวติโดยมี หรือไม่มีการใชแ้รงงาน 
                                                                                                                                            

กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 7 ปี 1952 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 21 ปี 1959 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 42  ปี 
2001). 
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ให้ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อพศัดีเรือนจ า หรือเจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านการ
ภาคทณัฑ์ หรืออยัการท่ีมีอ านาจ เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอภยัโทษพิเศษ การบรรเทาค า
พิพากษา หรือการละเวน้โทษจากการบงัคบัตามค าพิพากษา ตามท่ีค าร้องระบุไว้38 

ถา้ปรากฏว่าขอ้แนะน าให้มีการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา 
หรือการพกัการลงโทษส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะ ซ่ึงพศัดีเรือนจ า หรือเจา้หน้าท่ีระดบัสูง
ดา้นการภาคทณัฑ์ หรืออยัการ ด าเนินการตามค าร้องของผูต้อ้งหา ยงัไม่มีเหตุผลสมควร การยื่นค า
ร้องใหม่ ตอ้งด าเนินการภายหลงัจากการยืน่ค  าร้องคร้ังแรกแลว้หน่ึงปี 

ค าร้องขออภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา หรือการพกัการลงโทษ
ส าหรับผู ้หน่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะต้องมีลักษณะดังท่ีระบุไวข้้างล่างน้ี รวมทั้ งส าเนาทะเบียน
ครอบครัวฉบบัเต็ม หรือฉบบัย่อท่ีมีการรับรองถูกตอ้ง ในกรณีนิติบุคคล ให้แนบส าเนาท่ีคดัจาก
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการรับรองถูกตอ้ง 

(1) ช่ือเต็ม วนัเกิด อาชีพ ท่ีอยู่ตามกฎหมาย และภูมิล าเนา (Place of Residence) 
ส าหรับนิติบุคคล ใหร้ะบุช่ือองคก์ร (Corporate Name) สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ (Principal Office) 
และช่ือเตม็ของบุคคลท่ีเป็นตวัแทน (Person Representing) 

(2) ศาลท่ีท าหนา้ท่ีตดัสินความผดิ และวนัท่ีอ่านค าพิพากษา 
(3) ประเภทของอาชญากรรม การจ าคุกหลายคร้ัง (Repeated Imprisonment) ประเภท

ค าพิพากษา (Type of Sentence) ก าหนดโทษ หรือจ านวน (Amount) ตามค าพิพากษา 
(4) สภาพการบงัคบัตามค าพิพากษา (State of Execution of Sentence) 
(5) ประเภทของเหตุระงบัโทษตามท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะน า 
(6) เหตุผลประกอบค าขอ (Reasons for Application) 
หากพบว่าค าร้องขอการอภยัโทษเป็นรายบุคคล หรือการพกัการลงโทษส าหรับผูห้น่ึง

ผูใ้ดเป็นการเฉพาะ มีลกัษณะไม่สมเหตุสมผล ส านกังานเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดแห่งชาติ
ตอ้งท าหนงัสือแจง้ ในเร่ืองดงักล่าวไปยงับุคคลท่ีใหข้อ้แนะน า 

บุคคลท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ดงักล่าวตอ้งแจง้เร่ืองให้ผูย้ื่นค าร้องทราบต่อไป เม่ือมีการให้
การอภยัโทษเป็นรายบุคคล หรือการพกัการลงโทษส าหรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการ เฉพาะกระทรวง

                                                 
38  เป็นบทบญัญติัในมาตรา 6,7  แห่งกฎเกณฑใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการระงบัการลงโทษของ

ญ่ีปุ่น (กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 78 วนัท่ี 1 ตุลาคม 1947 แกไ้ขโดยกฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 29 ปี 1949 
กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 7 ปี 1952 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 21 ปี 1959 กฎกระทรวงยติุธรรม เลขท่ี 42 ปี 
2001). 
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ยติุธรรมตอ้งใหค้ณะกรรมาธิการเพื่อการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิแห่งชาติส่งหนงัสือรับรองการยกเวน้โทษ 
ส่งใหอ้ยัการประจ าส านกังานอยัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล ซ่ึงท าหนา้ท่ีลงโทษ 

เม่ืออยัการไดรั้บหนงัสือรับรองการยกเวน้โทษ ก็ให้ส่งหนงัสือดงักล่าวไปยงัผูต้อ้งหา 
หรือใหส่้งใหแ้ก่อยัการท่ีท าขอ้แนะน า และอยัการท่ีท าขอ้แนะน าก็ส่งหนงัสือรับรองดงักล่าวไปยงั
ผูต้ ้องหาต่อไป เม่ือส่งหนังสือรับรองยกเวน้โทษให้แก่ผูอ้ยู่ระหว่างภาคทณัฑ์แล้ว อยัการท่ีท า
ขอ้เสนอแนะตอ้งแจง้เร่ืองดงักล่าวใหพ้ศัดีท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบดว้ย 

การส่งหนังสือรับรองการยกเวน้โทษ อาจมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีระดบัสูงด้านการ
ทณัฑ์บนท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ี ซ่ึงเป็นผูมิ้ล าเนาของผูต้อ้งหา หรืออยัการประจ าส านกังานอยัการ ท่ี
เก่ียวกบัศาลซ่ึงมีอ านาจในทอ้งถ่ินท่ีเป็นภูมิล าเนาของผูต้อ้งหา หรือพศัดีเรือนจ าหรือผูก้  ากบัดูแล
โรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน ซ่ึงผูต้อ้งหาถูกจองจ าอยูด่  าเนินการแทนก็ได ้บุคคลท่ีส่งหนงัสือรับรอง
การยกเวน้โทษ ใหก้บัผูต้อ้งหาตอ้งรายงานกระทรวงยติุธรรมในทนัที 

อยัการท่ีท าหนา้ท่ีเพิ่มเติมบนัทึกลงในตน้ฉบบัค าพิพากษาตามขอ้ก าหนดไวใ้น มาตรา 
14 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษแลว้ ถา้บนัทึกการด าเนินคดี อยูก่บัส านกังานอยัการแห่งอ่ืน ก็
ใหอ้ยัการท่ีเพิ่มเติมบนัทึกแจง้ไปยงัอยัการประจ าส านกังานอยัการแห่งนั้นๆ ดว้ย 

ผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษาวา่กระท าความผดิ และไดรั้บการยกเวน้โทษตามการอภยัโทษทัว่ไป
อาจขอรับหนังสือรับรองการยกเวน้โทษโดยส่งค าร้อง ไปยงัอยัการประจ าส านักงานอยัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาล ซ่ึงท าหนา้ท่ีพิพากษาลงโทษ ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึง ผูท่ี้ไดรั้บการกลบัคืนสิทธิและ
สิทธิพิเศษ ตามค าสั่งคณะรัฐมนตรีดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู ้กระท าผิดถูกพิพากษาในประเทศเกาหลี หรือเกาะฟอร์โมซา
(ไตห้วนั) มณฑลกวางตุง้ เกาะทะเลใต ้หรือนอกประเทศญ่ีปุ่น อยัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาลประจ าเขต 
ซ่ึงมีอ านาจในพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัตามกฎหมาย และภูมิล าเนาในประเทศญ่ีปุ่นของผูก้ระท าผิด 
(โดยเฉพาะ Exclusive of เขต Okinawa Prefecture และ Saghalien ฯลฯ) ตอ้งท าขอ้เสนอแนะไปยงั
กระทรวงยติุธรรม 

ในการขอให้มีการกลับคืนสิทธิและสิทธิพิเศษ อัยการประจ าส านักงานอัยการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาลประจ าเขตซ่ึงมีอ านาจในพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัตามกฎหมาย (Legal Domicile) 
และภูมิล าเนาในประเทศญ่ีปุ่น (Place of Residence in Japan) โดยเฉพาะเขต Okinawa Prefecture 
และ Saghalien ฯลฯ ของบุคคลผูข้อตอ้งท าขอ้แนะน าเสนอไปยงักระทรวงยุติธรรม เป็นท่ีน่าสังเกต
วา่การก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขออภยัโทษ ตามประเภทของโทษ ดงัเช่น กรณีของญ่ีปุ่นนั้น
ไม่มีในกฎหมายไทย ผูต้อ้งค าพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว้ สามารถทูลเกลา้ฯ 
ถวายเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษไดเ้ลย โดยไม่จ  าตอ้งรอใหล่้วงพน้ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงตาม
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กฎหมาย ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวน้ีนบัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจควรแก่ศึกษา เน่ืองจากเห็นว่าการก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นค าขออภยัโทษน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจ ากดั หรือควบคุมปริมาณเร่ืองราวท่ี
ข้ึนไปยงัรัฐบาลไม่ใหม้ากจนเกินไปอนัเป็นภาระหนกัหน่วง อีกทั้งยงัน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของ
การใชดุ้ลพินิจใหร้อบคอบรัดกุมยิง่ข้ึน ในแง่ของประเทศไทยแลว้จะเห็นไดว้า่การอนุญาตให้ผูต้อ้ง
ค าพิพากษายื่นเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษไดโ้ดยมิไดมี้การก าหนดระยะเวลาตามประเภท
ของโทษเป็นผลให้ปริมาณคดีท่ีขอพระราชทานอภยัโทษเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท าให้
หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใกล้ชิดตอ้งแบกภาระอนัหนกั หากยงัเป็นผลให้พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชภาระอนัหนกัหน่วงยิ่งข้ึนเน่ืองจากตอ้งทรงพิจารณาเร่ืองราวฎีกาในแต่
ละคดีด้วยพระองค์เอง อนัจะเป็นส่ิงเหลือวิสัยต่อไปในภายภาคหน้า ปัญหาเช่นว่าน้ีเคยปรากฏ
มาแลว้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และไดม้าผอ่นคลายลงในสมยัรัชกาลท่ี 639 

ในส่วนค าร้องขออภยัโทษต่างๆ การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” 
(Taisha) การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) การเปล่ียนโทษ
หนกัเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) การพกัการลงโทษ (Reprieve) 
หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko Menjo) การกลับคืนสิทธิ (Restoration of rights) 
หรือ “ฟุกเคน” (Fukken) จะตอ้งส่งไปยงัคณะกรรมาธิการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดแห่งชาติ พร้อมกนัน้ี
ตอ้งแบนส าเนาค าพิพากษาศาล เอกสารเก่ียวกบัเร่ืองราวของนกัโทษในกรณีต่างๆ ในกรณีท่ีเป็น
การร้องขอกลับคืนสิทธิ  จะต้องแนบข้อพิ สูจน์ เ ก่ียวกับการปล่อยตัวมาด้วย  ในการ น้ี
คณะกรรมาธิการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดแห่งชาติ จะเป็นผู ้พิจารณาค าขออภัยโทษพร้อมทั้ งเสนอ
ความเห็นไปยงัคณะรัฐมนตรี โดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การอภยัโทษจะ
กระท าในรูปของค าสั่งคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเพื่อให้สมเด็จพระ
จกัรพรรดิทรงลงนามรับรองตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญดว้ย เม่ือมีค าสั่งอภยัโทษแลว้ ส านกังาน
อยัการแห่งทอ้งถ่ิน จะออกใบรับรองการอภยัโทษแก่ผูพ้น้โทษแต่ละรายในกรณีท่ีค าร้องขออภยั
โทษถูกยก นกัโทษจะยืน่ค  าร้องใหม่อีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้หน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัถูกยกเลิกคร้ังก่อน40 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 264 ของไทย มีหลกัในท านอง
เดียวกนักบัญ่ีปุ่น แต่แตกต่างกนัในขอ้ท่ีวา่ระยะเวลาซ่ึงยื่นค าขออภยัโทษคร้ังใหม่ของไทยนานกวา่ 
คือตอ้งพน้สองปีนบัแต่วนัท่ีถูกยกเลิกคร้ังก่อน 

 
 

                                                 
39  ศิริ ปะทะขีนงั.  เล่มเดิม.  หนา้ 59. 
40  George M. Koshi.  Op.cit.  p. 108. 
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 3.3.5 ผลของการอภยัโทษของประเทศญ่ีปุ่น 
1. การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) มีผลเป็นการ

ลบลา้งผลของค าพิพากษาซ่ึงให้ลงโทษให้หมดส้ินไป กล่าวอีกในหน่ึงก็คือ ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษ
เป็นการทัว่ไปจะมีฐานะเสมือน ผูไ้ม่เคยกระท าผิดมาก่อน และมีผลให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษไดรั้บ
การปล่อยตวัไปทนัที ในกรณีท่ีผูไ้ด้รับการอภยัโทษอยู่ในระหว่างการสอบสวนต ารวจจะต้อง
ด าเนินการระงบัการสอบสวนในความผดินั้นดว้ย 

การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) มีผลดงัต่อไปน้ี ยกเวน้
กรณี ท่ีค  าสั่งของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(1) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว้ ค าพิพากษานั้น ก็ยอ่มถือวา่ไม่มีผลบงัคบั 
(2) กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษยงัไม่ถึงท่ีสุด การด าเนินคดีจะยติุลง 
จะเห็นไดว้า่กฎหมายมีการก าหนดขอ้ยกเวน้ไวใ้ห้คณะรัฐมนตรี มีอ านาจจะก าหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืนได ้ อยา่งไรก็ตาม ผลของการอภยัโทษไม่ยอ้นไปถึงการกระท าก่อนหนา้นั้น กล่าวคือ 
ไม่ท าให้ผูถู้กลงโทษท่ีไดรั้บอภยัโทษไปแลว้กลบัคืน หรือก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ41 อน่ึง หาก
เป็นการอภยัโทษทัว่ไปก่อนมีค าพิพากษาจะเป็นผลใหสิ้ทธิฟ้องร้องผูก้ระท าผดิระงบัไป42  

2. การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) มีผลเป็น
การลบลา้งค าพิพากษาเช่นเดียวกบัการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป43 และมีผลให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษจะ
มีฐานะเสมือน ผูไ้ม่เคยกระท าผิดมาก่อน การอภยัโทษเป็นรายบุคคลจะมีผลท าให้การลงโทษตาม
ค าพิพากษาส้ินสุดลง 

3. การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) 
นั้นนอกจากจะมีผลเป็นการบรรเทาโทษแล้ว ยงัมีผลเป็นการตดัทอนระยะเวลาของการรอการ
ลงโทษใหส้ั้นกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา โดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรีถือวา่เป็นการลดโทษตามค า
พิพากษา เวน้แต่วา่ค าสั่งดงักล่าวจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การให้การเปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบา
ตามค าพิพากษาให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะ ถือว่าเป็นการลดโทษตามค าพิพากษา หรือการ
บงัคบัตามค าพิพากษา อย่างไรก็ตาม ให้ผูท่ี้อยู่ระหวา่งมีค าตดัสินให้ยุติการบงัคบัตามค าพิพากษา 
หรือระยะเวลาการยติุการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง บุคคลผูน้ั้นจะไดรั้บเพียงการลดโทษ
ตามค าพิพากษา และระยะเวลาของการยติุการบงัคบัตามค าพิพากษาดงักล่าวก็จะลดลง 

                                                 
41  The Amnesty Law, Article 3(2). 
42  The Amnesty Law, Article 11. 
43  The Amnesty Law, Article 5. 
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4. การพักการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko 
Menjo) การพกัการลงโทษแตกต่างจากการรอการลงโทษ ในแง่ท่ีวา่จะเป็นผลให้มีการงดเวน้บงัคบั
โทษแก่นักโทษผูน้ั้นทั้งน้ีต้องพิจารณาข้อมูลเฉพาะตวัของนักโทษแต่ละรายด้วย โดยรูปแบบ
เดียวกบัการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การพกัการลงโทษ การละเวน้โทษในการบงัคบัตามค าพิพากษา
ท่ีมีต่อจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

ผลของการพกัการลงโทษมีข้ึนส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้เท่านั้น แต่
อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้อยูร่ะหวา่งมีค าตดัสินให้ยุติการบงัคบัตามค าพิพากษา หรือระยะการยุติการบงัคบั
ตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง จะขอรับการพกัการลงโทษไม่ได ้

5) การกลบัคืนสิทธิ (Restoration of rights) หรือ “ฟุกเคน” (Fukken) เป็นการกลบัคืน
สิทธิมีผลในการฟ้ืนฟูความสามารถการกลบัคืนสิทธิ หรือสิทธิพิเศษอาจเป็นการฟ้ืนฟูความสามารถ
ประเภทหน่ึงประเภทใดเป็นการเฉพาะได ้

โดยปกติบุคคลท่ีไดรั้บโทษในทางอาญามกัจะตอ้งสูญเสียสิทธิ เช่น สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ
ในการประกอบอาชีพบางอย่าง เป็นต้น การขาดคุณสมบติัดังกล่าวอาจได้รับการเยียวยาด้วย
มาตรการในการกลบัคืนสิทธิ ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาประเภทของความผิดประกอบกบัขอ้มูลเฉพาะตวั
นกัโทษดว้ย อยา่งไรก็ตามการกลบัคืนสิทธิจะกระท าไดต้่อเม่ือ นกัโทษนั้นไดรั้บโทษครบถว้นแลว้ 
หรือไดรั้บพกัการลงโทษ 

การกลับคืนสิทธิจะให้กลับผู ้ซ่ึงความสามารถต้องสูญเสียไป หรือส้ินสุดลงอัน
เน่ืองมาจากการพิพากษาลงโทษ ทั้งน้ี เง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี แต่
อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้การบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ถึงท่ีสุด หรือไม่เคยไดรั้บการพกัการลงโทษมา
ก่อน จะไม่ไดรั้บการกลบัคืนสิทธิและสิทธิพิเศษ 

ส าหรับกรณีของประเทศไทยนั้นมิไดมี้มาตรการเก่ียวกบัการคืนสิทธิไวใ้นกฎหมายเป็น
การเฉพาะ เหมือนดงัเช่นประเทศญ่ีปุ่น การพระราชทานอภยัโทษไม่มีผลใหสิ้ทธิซ่ึงสูญเสีย หรือถูก
จ ากดัโดยผลของค าพิพากษาซ่ึงถึงท่ีสุดนั้นกลบัคืนมา 

ดังนั้ นสรุปได้ว่าการอภัยโทษของประเทศญ่ีปุ่นมีแนวความคิดและภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่าพระราชฐานะและพระราชอ านาจของสมเด็จจกัรพรรดิญ่ีปุ่นแต่ดั้งเดิมท่ีมี
มาจากสวรรค์ ดังนั้ นสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นจึงเป็นผูท้รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจสูงสุด (the 
supreme power) ตามคติของเทพเจา้ด้วย การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ ก็
นับเป็นการใช้พระราชอ านาจสูงสุดของสมเด็จพระจักรพรรดิประการหน่ึง ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งจกัรพรรดิญ่ีปุ่น (Constitution of the Empire of Japan) หรือรัฐธรรมนูญเมจิซ่ึงตรา
ข้ึนบงัคบัใชเ้ม่ือคริสตศ์กัราช 1868 ซ่ึงก าหนดใหส้มเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นเป็นผูใ้ชพ้ระราชอ านาจ
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สูงสุดเด็ดขาดในการพระราชทานอภยัโทษ แนวความคิดเช่นว่าน้ีด ารงอยู่เลยมา และส้ินสุดลง
พร้อมกบัการส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ีสองในคริสตศ์กัราช 1945 ท าให้พระราชฐานะและพระ
ราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นตอ้งเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง ท าให้พระราชฐานะของ
จกัรพรรดิญ่ีปุ่น เป็นไปตามเจตจ านงของประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย (from the will of 
the people with whom resides the sovereign power) พร้อมกันน้ีก็ได้ก าหนดขอบข่ายของการใช้
พระราชอ านาจให้เป็นไปโดยค าแนะน ายินยอมของคณะรัฐมนตรี ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงการใช้พระราชอ านาจดงักล่าวน้ีเป็นไปอย่างมีขอ้จ ากดัยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พระราช
อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษซ่ึงแต่เดิมมาเป็นพระราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิใน
ฐานะท่ีทรงเป็นองคอ์ธิปัตย ์แต่ในปัจจุบนัไดถู้กก าหนดโดยรัฐธรรมนูญให้ทรงใช้พระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภยัโทษในนามของประชาชน (on behalf of the people) ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ค าแนะน ายนิยอมของคณะรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงลงนามรับรอง (Attestation) การ
พระราชทานอภยัโทษซ่ึงคณะรัฐมนตรีน าข้ึนกราบบงัคมทูลนั้น จึงจะเห็นไดว้า่บทบาทของสมเด็จ
พระจักรพรรดิญ่ีปุ่นในการพระราชทานอภัยโทษนั้ นได้ถูกจ ากัดลงอย่างมาก โดยผลของ
รัฐธรรมนูญจนมีลกัษณะท่ีเป็นเพียง “แบบพิธี” (ceremonial) เท่านั้น ซ่ึงประเภทของการอภยัโทษ
ของประเทศญ่ีปุ่นตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น ไดจ้  าแนกความกรุณาปรานีของรัฐไว ้เป็น  5 
ประเภท ดงัน้ี กล่าวคือการอภยัโทษทัว่ไป การอภยัโทษเป็นรายบุคคล การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา 
การพกัการลงโทษ (Reprieve) และการกลบัคืนสิทธิ 
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บทที ่4 
การอภยัโทษในประเทศไทย 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศในระบบซีวิลลอว์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวล

กฎหมาย กฎหมายของประเทศไทยไดมี้บทบญัญติัรับรองพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยั
โทษ ซ่ึงพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษได้มีการสืบทอดเป็นไปตามแบบแผนและ
ประเพณีการปกครองของประเทศไทยอนัมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส าหรับการอภยัโทษของ
ประเทศไทยเป็นพระราชอ านาจโดยเด็ดขาดของพระมหากษตัริยซ่ึ์งมีมาทุกยุคทุกสมยั นบัวา่เป็น
พระราชอ านาจท่ีส าคญัยิ่งในการปกครองความสงบสุขของบา้นเมือง ควบคู่มากบัอ านาจอธิปไตย
ของชาติเร่ือยมา ก็ปรากฏว่าพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษยงัคงอยู่สนองพระบรม    
เดชานุภาพของพระมหากษตัริย ์โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ได้บญัญติั
รองรับพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษวา่เป็นอ านาจของพระมหากษตัริยท่ี์ทรงใชผ้า่น
ทางฝ่ายบริหาร 

การอภัยโทษเป็นวิธีการส าคญัวิธีหน่ึงท่ีรัฐใช้เป็นวิธีการเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผิด เพื่อให้โอกาสแก้ผูก้ระท าความผิดท่ีสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลา และกลบัคืนสู่สังคมไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงการอภยัโทษดงักล่าวของรัฐสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ เพื่อท่ีจะแกไ้ข ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด นอกจากน้ีการอภยัโทษยงัถูกน าไปใชใ้น
วตัถุประสงค์อ่ืนอีกด้วย เช่น ใช้ลดจ านวนผูต้้องขงัล้นเรือนจ า ใช้เพื่อแก้ไขความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรม หรือบรรเทาความรุนแรงของการลงโทษตามค าพิพากษาของศาล อย่างไรก็
ตามการอภยัโทษในประเทศไทยยงัประสบปัญหา เช่น กรณีความผิดท่ีไม่ควรให้อภยัโทษแต่กลบั
ได้รับการอภัยโทษ กรณีการอภัยโทษเพื่อลดจ านวนผูต้้องขังล้นเรือนจ า และกรณีความผิด
เล็กๆนอ้ยๆท่ีกระท าซ ้ าสอง เป็นตน้ 
 
4.1  บทบัญญตัิกฎหมายทีเ่กีย่วข้องการอภัยโทษในประเทศไทย 

ซ่ึงหากพิจารณาบทบญัญติัของกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพระราชทานอภยัโทษ
แลว้จะพบบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา มีดงัน้ี 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศกัราช 2475 ในระยะแรก เม่ือคณะราษฎร์

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช 2475 มีบทบญัญติัท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริย ์โดยก าหนดให้
การอภัยโทษเป็นอ านาจของคณะกรรมการราษฎร แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรในวนัท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช2475 แล้ว 
รัฐธรรมนูญก็ไดบ้ญัญติัรับรองอ านาจในการอภยัโทษให้เป็นอ านาจของพระมหากษตัริยดุ์จเดิม 
โดยถือวา่เป็นการใช้พระราชอ านาจในทางบริหาร ดงัท่ีปรากฏในมาตรา 50 ว่า “พระมหากษตัริย์
ทรงไวซ่ึ้งพระรายอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” ซ่ึงถือไดว้่าเป็นคร้ังแรกในการน าพระราช
อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยม์าบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี 
อาจกล่าวได้ว่าพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชยน์ั้น เม่ือเปล่ียนมาเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแลว้ ก็ยงัคงเป็น
พระราชอ านาจเด็ดขาด และเป็นพระราชอ านาจเฉพาะพระองค์โดยแท้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อๆ มา ก็ได้รับรองพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการ
พระราชทานอภยัโทษไวด้ว้ยถอ้ยค าท านองเดียวกนั1 จนกระทัง่ในปัจจุบนัก็ไดมี้การบญัญติัไวว้่า
อ านาจ ดงักล่าวเป็นอ านาจของพระมหากษตัริย ์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัพระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภยัโทษไวด้งัน้ี 

“มาตรา 191 พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” 
และเพื่อให้การใช้พระราชอ านาจสอดคลอ้งกนักบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาท่ีก าหนดใหก้ารพระราชทานอภยัโทษกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีถวายค าแนะน าต่อพระมหากษตัริย์
ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู ้ต้องโทษให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงก าหนดหลกัเกณฑใ์นการถวายฎีกาไว ้ดงัน้ี 

“มาตรา 187 พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดย
ไม่ขดัต่อกฎหมาย” 

 
 

                                                 
1  อินทร์จนัทร์ บุราพนัธ์.  (2548).  พระราชอ านาจของพระมหากษตัริย์ไทย: ศึกษากรณีการ

พระราชทานอภัยโทษ.  งานเอกสารวชิาการส่วนบุคคลตามหลกัสูตร “ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 
(บ.ย.ส.)” รุ่นท่ี 9.  วทิยาลยัการยติุธรรม.  ส านกังานศาลยติุธรรม.  หนา้ 18. 
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2. ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 
การอภยัโทษมีผลท าให้ไม่ตอ้งรับโทษตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นการใช้อ านาจตุลาการ 

การไม่ตอ้งรับโทษดงักล่าว จึงตอ้งบญัญติัหลกัเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ได้ก าหนดไวใ้น “ภาค 7 ว่าโดยการอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนักเป็นโทษเบา 
และลดโทษ” ดงัน้ี 

1) การอภยัโทษเฉพาะราย มีมาตราท่ีเก่ียวของและบญัญติัไวใ้นการพระราชทานอภยั
โทษดงัน้ี 

“มาตรา 259 บญัญติัว่า ผูต้อ้งค าพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผูท่ี้มีประโยชน์
เก่ียวขอ้งเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว้ถา้จะทูลเกลา้ฯ ถวายเร่ืองราวต่อพระมหากษตัริยข์อรับพระราชทาน
อภยัโทษจะยืน่ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมก็ได”้ 

“มาตรา 261 บญัญติัว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหน้าท่ีถวายเร่ืองราวต่อ
พระมหากษตัริยพ์ร้อมทั้งถวายความเห็นวา่ควรพระราชทานอภยัโทษหรือไม่ 

ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดถวายเร่ืองราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการ
สมควรจะถวายค าแนะน าต่อพระมหากษตัริยใ์หพ้ระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งค าพิพากษาก็ได ้

2) การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป มีมาตราท่ีเก่ียวของและบญัญติัไวใ้นการพระราชทาน
อภยัโทษดงัน้ี 

“มาตรา 261 ทว ิบญัญติัวา่ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายค าแนะน าต่อ
พระมหากษตัริยใ์หพ้ระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งค าพิพากษาก็ได ้

พระราชทานอภยัโทษตามวรรคหน่ึง ใหต้ราเป้นพระราชกฤษฎีกา” 
 
4.2  ปัญหาการอภัยโทษในประเทศไทย 
 4.2.1 กรณีความผดิท่ีไม่ควรไดรั้บการอภยัโทษ 

การอภยัโทษแสดงถึงพระเมตตา กรุณาปรานีของพระมหากษตัริยท่ี์ให้แก่ผูต้อ้งโทษ 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคใ์นการอภยัโทษจ าเป็นตอ้งค านึงถึงฐานความผิด วา่สมควรท่ีจะไดรั้บ
การพระราชทานอภยัโทษหรือไม่ เพราะบางฐานความผิดเป็นความผิดท่ีร้ายแรงและเกิดผลเสียหาย
ต่อสังคม จึงไม่สมควรได้รับการพระราชทานอภยัโทษ เช่น คดียาเสพยติ์ด และคดีข่มขืนกระท า
ช าเราผูเ้ยาว ์กล่าวคือ ในคดียาเสพยติ์ดในสมยัก่อนไม่อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ แต่ต่อมามี
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 2530 2 เป็นต้นมาจนถึงพระราชกฤษฎีกา

                                                 
2  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ปีพทุธศกัราช 2530, มาตรา 9. 
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พระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 25533ไดมี้การผอ่นปรนใหน้กัโทษในคดียาเสพยติ์ดมีสิทธิไดรั้บ
การพระราชทานอภยัโทษ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีคดียาเสพยติ์ดมีหลกัเกณฑ์ หรือพระราชกฤษฎีกาให้
ไดรั้บการอภยัโทษกล่าวคือ ผูท่ี้ตอ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกไม่เกินแปดปี ในความผิด
ฐาน ผลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้น
ความครอบครองเพื่อจ าหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพย์ติดให้โทษมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
พระราชทานอภยัโทษ แต่หากผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเกินแปดปี ในความผิดฐาน 
ผลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความ
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพยติ์ดใหโ้ทษไม่มีสิทธิไดรั้บการพระราชทานอภยั
โทษ ซ่ึงคดีดงักล่าวนั้นมุ่งปราบปรามให้หมดไปจากสังคมไทย เพราะเป็นคดีท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมให้ไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงเป็นคดีท่ีร้ายแรงคดี
หน่ึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งขจดั ลดปริมาณใหน้อ้ยลง หรือใหห้มดไปจากสังคมไทย 

ดงันั้น กรณีคดียาเสพยติ์ดหากเป็นผูผ้ลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือ
ส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่ายไม่ว่าจะมีปริมาณมาก
น้อยเพียงใด ผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดผูน้ั้นไม่สมควรท่ีจะไดรั้บการพระราชทานอภยั
โทษ แต่ส าหรับผูเ้สพยาเสพยติ์ดซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ผูน้ั้นกระท าความผิดก็เป็นเพียงเหยื่อของผูค้า้
ยาเสพยติ์ด อาจจะเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น กรณีของผูเ้ยาว ์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
เป็นตน้ แม้กรณีของผูเ้สพนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับ ผูผ้ลิต 
น าเข้า หรือส่งออก หรือผลิต น าเข้า หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความ
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ฉะนั้น ผูเ้สพเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ไดผู้ผ้ลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต 
น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่าย สมควร
ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ 

คดีข่มขืนกระท าช าเราผูเ้ยาว์ ไม่สมควรได้รับการพระราชทานอภัยโทษ กล่าวคือ 
สังคมไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามีจารีตประเพณีอนัดีงามท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่โบราณกาลมา
จนถึงปัจจุบนั การกระท าดงักล่าวขดัต่อหลกัศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน ซ่ึงในสังคมทุกสังคม 
“เด็ก” เปรียบเสมือนผา้ขาว การจะแต่งแตม้สีสันลงไปในผา้ขาวนั้นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพราะ
การเรียนรู้ของเด็กนั้นเป็นเสมือนการวางรากฐานให้กบัสังคม เด็กผูน้ั้นจะตอ้งโตไปเป็นผูใ้หญ่ใน
อนาคต และเป็นฟันเฟืองช้ินหน่ึงของสังคมซ่ึงจะเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป แต่ใน
สังคมปัจจุบนัน้ี ตอ้งยอมรับกนัวา่การพฒันาทางดา้นวตัถุไดเ้จริญกา้วหนา้เป็นอย่างมาก แต่จิตใจ
ของมนุษย์กบัสวนทางกบัความเจริญก้าวท่ีก้าวเขา้มา ในสังคมท่ีเงินเป็นใหญ่ ท าให้พ่อแม่ตอ้ง     
                                                 

3  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ปีพทุธศกัราช 2553, มาตรา 9. 
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ด้ินรน เพื่อความอยูร่อด เด็กซ่ึงไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจท่ีเหมาะสม หรือแมจ้ะเหมาะสมก็ยงัตกเป็น
เหยือ่ของอาชญากรรมหลายๆ รูปแบบ แต่อาชญากรรมทีมีความรุนแรงและเลวร้ายท่ีสุดในทุกวนัน้ี 
ก็คือ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัเพศท่ีเด็กตอ้งตกเป็นเหยือ่ เด็กซ่ึงไม่สามารถขดัขวางได ้หรืออาจ
ถูกหลอกลวง โดยไม่อาจล่วงรู้ถึงภยัแห่งความเลวร้ายนั้นได ้ท าให้ตอ้งตกเป็นเหยื่อของการกระท า
ความผดิในคดีน้ี 

คดีข่มขืนกระท าช าเรายงัส่งผลให้ผูท่ี้ถูกกระท า หรือผูท่ี้ถูกข่มขืนกระท าช าเรา ซ่ึงเป็น
ผูเ้ยาวท่ี์ไม่บรรลุนิติภาวะ ไดรั้บความเสียหายต่อ ความเจบ็ปวดของร่างกายในระยะสั้นแลว้ ในระยะ
ยาวยอ่มส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูเ้ยาวผ์ูถู้กกระท าและเป็นตราบาปติดตวัไปตลอดชีวิต ไม่มีอะไรท่ี
จะลบลา้งออกไปได ้และยงัส่งผลกระทบต่อ อารมณ์ พฤติกรรมท่ีผิดปกติ เช่น อาจเกิดความขลาด
กลวั กา้วร้าว หวาดระแวง มองโลกในแง่ร้าย ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวติของผูเ้ยาวท่ี์ตอ้งตกเป็นเหยือ่ของผูก้ระท าความผิด และบางคร้ังผูเ้ยาวท่ี์ตอ้ง
ตกเป็นเหยื่อเหล่าน้ีจากผูท่ี้ถูกกระท าความผิด กลายมาเป็นผูก้ระท าความผิดเสียเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต ดงันั้นคดีคดีข่มขืนกระท าช าเราจึงเป็นคดีท่ีมีความร้ายแรงอีกคดีหน่ึง 
ท่ีกระทบกระเทือนต่อสังคมและคดีน้ีจะพบการกระท าความผิดมากข้ึนทุกๆ ปี โดยผูท่ี้ตอ้งตกเป็น
เหยือ่ก็มีอายลุดนอ้ยลง เพื่อไม่เป็นเยีย่งอยา่ง ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ผูก้ระท าความผิดท่ีข่มขืนกระท าช าเรา
เด็กเป็นการกระท าท่ีขาดเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย ์ดงันั้น ผูก้ระท าความผิดท่ีตอ้งค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดในคดีคดีข่มขืนกระท าช าเราผูเ้ยาวจึ์งไม่สมควรได้รับการอภยัโทษ ซ่ึงจะเป็นการป้องปราม
ไม่ให้ผูอ่ื้นจะคิดกระท าความผิดฐานน้ีและจะท าให้ความการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราก็จะลดนอ้ยลงและหมดไปจากสังคมไทยในท่ีสุด 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากความผดิท่ีกล่าวมาแลว้ ความผิดฐานอ่ืนท่ีมีผลกระทบกระเทือน
ต่อสังคมและท าใหส้ังคมเสียหาย หรือความผิดคดีอุกฉกรรจ ์ไม่สมควรไดรั้บการพระราชทานอภยั
โทษ เพราะการอภยัโทษ นั้น ควรท่ีจะตอ้งค านึงถึงความประสงคท่ี์แทจ้ริงของสังคมโดยรวมเป็น
ส าคญัดว้ย 
 4.2.2 การอภยัโทษเพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า 

เน่ืองจากประเทศไทย มีระบบการจ าคุกผูก้ระท าความผิดนั้นเป็นการจ าคุกผูต้อ้งขงัไว้
ในเรือนจ าขนาดใหญ่โดยมีผู ้ต้องโทษถูกจ าคุกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะมีความแตกต่างจาก
ต่างประเทศ กล่าวคือ ในต่างประเทศมีจ านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าน้อยกว่าประเทศไทยอยู่มาก ท่ี
เป็นเช่นนั้นเพราะ สภาวะผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าน้ีจะส่งผลกระทบและท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสภาพ
จิตใจและสุขภาพร่างกายของผูต้อ้งขงั รวมถึงการควบคุมดูแลของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ์ รวมทั้งปัญหา
การเลียนแบบพฤติกรรมซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดอาชญากรรมด้วย ในประเทศไทยพบว่าสถิติของ
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ผูต้อ้งขงัของกรมราชทณัฑ์ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมาพบว่า นับตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2540 เป็นปีท่ี
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเร่ือยมาจนมาถึงปีพุทธศกัราช 2545 นั้น ผูต้อ้งขงัทัว่
ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน กล่าวคือ 130,997 คน , 164,451 คน , 203,702 คน 223,406 คน , 
250,903 คน, และ 254,070 คนตามล าดับ และมีจ านวนลดลงเป็น 211,475 คน, 167,142 คน , 
163,336 คน 152,625 คน, และ 168,656 คน ในปีพุทธศกัราช 2546 จนถึง 2550 ถึงแมส้ถิติผูต้อ้งขงั
มีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยงัถือว่าจ านวนผูต้้องขังยงัมีจ  านวนไม่ต ่ ากว่าแสนคนในแต่ละปี4 ซ่ึง
หมายความวา่ กลุ่มบุคคลท่ีทางกรมราชทณัฑ์จะตอ้งรับผิดชอบดูแลเพื่อพฒันาพฤตินิสัย ให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถกลบัไปใชชี้วิตร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งปกติ นอกจากนั้นยงัพบวา่อตัราการปล่อยตวั
ผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สังคมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีก็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายทางอาญา
ของภาครัฐ ท่ีเนน้กระบวนการ หรือวธีิอ่ืนมาลดจ านวนผูต้อ้งขงั เพื่อหลีกเล่ียงการเขา้สู่เรือนจ า การ
ระบายผูต้อ้งขงัออกจากเรือนจ าในวาระพิเศษ หรือเรียกวา่การพระราชทานอภยัโทษ รวมทั้งการลด
วนัตอ้งโทษใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั5 

สภาพความเป็นอยู่ของผูต้อ้งขงัในเรือนจ ายงัประสบปัญหาความแออดัยดัเยียดของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าเป็นอย่างมาก ซ่ึงท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สุขภาพ และอนามยัของ
ผูต้อ้งขงั โดยเหตุผลดงักล่าวการพระราชทานอภยัโทษจึงถูกน ามาใช้เพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัล้น
เรือนจ า ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐท่ีรัฐน ามาใช้เพื่อลดความแออดัของเรือนจ า จึงท าให้เกิดปัญหาท่ี
ตามมา กล่าวคือ ผูท่ี้ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ เม่ือไดรั้บพระเมตตาแลว้จะสามารถกลบัตวั
เป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุขและไม่คิดจะกระท าความผิดอีกหรือไม่ ดังนั้นการ
พระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการพระราชทานอภยัโทษเฉพาะรายได้พิจารณาตวัผู ้
ตอ้งโทษเป็นรายบุคคลหรือไม่ วา่บุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และ
เม่ือไดรั้บการอภยัโทษแลว้จะไม่คิดท่ีจะกระท าความผิดอีก การอภยัโทษนั้นควรท่ีจะตอ้งค านึงถึง
ความประสงคท่ี์แทจ้ริงของสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีจะตามมาในภายหลงั โดยรัฐไม่ควร
ค านึงแต่เพียงวา่การอภยัโทษนั้นก็เพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า แต่เพียงอยา่งเดียว แต่หากรัฐมี
นโยบายการอภยัโทษโดยค านึงถึงเพียงแต่การลดปริมาณผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ าโดยไม่ไดพ้ิจารณาตวัผู ้
ตอ้งโทษเป็นรายบุคคล ก็จะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษหวนกลบัคืนสู่เรือนจ าอีก 

 

                                                 
4  กรมราชทณัฑ.์  (ม.ป.ป.).  รายงานการด าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปีงบประมาณ พทุธศักราช 

2549.  นนทบุรี: ซี.วาย ซิซเทิม พร้ินติ้ง.  หนา้ 11. 
5  ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ.   (2551).   การศึกษารูปแบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิผู้ ด้อยโอกาส เฉพาะกลุ่ม

ผู้พ้นโทษ (รายงานผลการวจิยั).  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.  หนา้ 1-2. 
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 4.2.3 การกระท าความผดิเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีกระท าซ ้ าสอง 
การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการอภยัโทษเฉพาะราย หากเป็นผูเ้คย

กระท าความผดิกลบัมากระท าความผิดซ ้ าสอง จะไม่มีสิทธิไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ โดยไม่
ค  านึงว่าความเป็นฐานนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆหรือไม่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยั
โทษ ตั้งแต่พุทธศกัราช 2491 ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ตั้งแต่พุทธศกัราช 2553 ได้
บัญญัติหลักเกณฑ์ว่าผู ้กระท าความผิดซ ้ าไม่ มีสิทธิได้รับการอภัยโทษ พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภยัโทษ พุทธศกัราช 2553 ไดก้ าหนดให้นกัโทษเด็ดขาดมีสิทธิท่ีไดรั้บการอภยัโทษ
นั้น ต้องเป็นผูท่ี้ต้องโทษจ าคุกเป็นคร้ังแรกและมีอายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ในวนัท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั และไม่วา่ในกรณีความผิดเดียว หรือหลายคดี แต่บุคคลนั้นตอ้งรับโทษมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 2 ของโทษท่ีก าหนด6 และพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวมีบทบญัญติัเก่ียวกบับุคคลท่ี
ไม่มีสิทธิขอพระราชทานอภยัโทษ กล่าวคือ ผูซ่ึ้งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระท าความผิด
อีกตามมาตรา 92 หรือ มาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนและไม่ใช่นกัโทษ
เด็ดขาดชั้นเยี่ยม จะเห็นไดว้่าหลกัเกณฑ์การอภยัโทษท่ีรัฐได้ก าหนด ไม่ให้อภยัโทษแก่ผูก้ระท า
ความผดิซ ้ า 

ส าหรับในคดีอาญาในความผิดเล็กๆ น้อยๆ กฎหมายก็มีการก าหนดให้ผูก้ระท า
ความผิดในคดีดงักล่าวไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา ก็เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการจ าคุกในระยะสั้นและ
เป็นการแกปั้ญหาคนลน้เรือนจ า ซ่ึงความผดิเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นอาชญากรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลแต่ก็ไม่มีความรุนแรง จึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นเร่ืองของรัฐท่ีจะท าการลงโทษ และใน
คดีอาญาก็มีการรอการลงโทษผูก้ระท าความผิดไม่ตอ้งรับโทษจ าคุก หรือปรับ การรอการลงโทษ
นั้นไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายอาญา มาตรา 56 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระท าความผิดซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกและ
ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ถา้ไม่ปรากฏวา่ผูน้ั้นไดรั้บโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏ
วา่ไดรั้บโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ เม่ือศาลไดค้  านึงถึง อาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ แห่ง
จิต นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดลอ้มของผูน้ั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอนัควรปรานีแลว้ เห็น
เป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาผูน้ั้นมีความผดิแต่รอการก าหนดโทษไว ้หรือก าหนดโทษแต่รอการ
ลงโทษไวแ้ลว้ปล่อยตวัไปเพื่อให้โอกาสผูน้ั้นกลบัตวัภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดก้ าหนด แต่ตอ้ง
ไม่เกินห้าปีนับแต่วนัท่ีศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูน้ั้นด้วย
หรือไม่ก็ได้ฯ” ซ่ึงเหตุผลในการท่ีกฎหมายให้มีการรอการลงโทษ เพื่อเป็นวิธีการท่ีศาลใช้เพื่อ
หลีกเล่ียงผลร้ายของโทษจ าคุกระยะสั้น แมว้า่บุคคลดงักล่าวจะเคยรับโทษจ าคุกมาแลว้หากเป็นการ
                                                 

6  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษปีพทุธศกัราช 2553, มาตรา 6 (จ). 
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กระท าความผิดซ ้ าท่ีเป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ ศาลก็จะรอการลงโทษ เป็นการแสดงว่าผูก้ระท า
ความผิดไม่มีนิสัยชั่วร้าย ศาลจะก าหนดรอการลงโทษ โดยค านึงถึง อายุ ประวติั ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม และนิสัยของผูก้ระท าความผดิ 

ดังนั้น ส าหรับการอภยัโทษในคดีเล็กๆ น้อยๆ ท่ีกระท าความผิดซ ้ าสอง ผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่า สมควรท่ีจะได้รับการอภยัโทษเพื่อเป็นการแก้ปัญหาคนล้นเรือนจ า และเพื่อให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการอภัยโทษ หากพิจารณาหลักเกณฑ์ของการรอการลงโทษ 
กฎหมายยงัใหโ้อกาสผูเ้คยกระท าความผดิแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดประมาท (ความผิด
เล็กๆนอ้ยๆ) ผูน้ั้นก็มีสิทธิไดรั้บสิทธิรอการลงโทษ ฉะนั้นในเร่ืองการอภยัโทษในคดีเล็กๆนอ้ยๆท่ี
กระท าความผิดซ ้ าสองก็ควรน ามาใช ้เพราะการอภยัโทษ คือ การให้ความกรุณาและให้ความผอ่น
ผนัให้กบัผูต้อ้งค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุด แต่เพื่อจะให้ไม่เกิดปัญหา จึงตอ้งน าหลกัการพิจารณาตวัผู ้
ตอ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) โดยค านึงถึง อายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม และนิสัยของผูก้ระท าความผิดมาพิจารณา
การอภยัโทษเฉพาะรายและการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป เพื่อท าให้การอภยัโทษสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการอภยัโทษ 
 
4.3  เปรียบเทยีบการอภัยโทษของประเทศไทยกบัการอภัยโทษของต่างประเทศ 

จากการศึกษาระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ เร่ืองการอภยัโทษ ท าให้ทราบว่าการ
อภยัโทษนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม เม่ือน ามาวิเคราะห์ท า
ให้เห็นถึงความเหมือน หรือความแตกต่าง ดงันั้นเพื่อให้ทราบถึงความเหมือน หรือความแตกต่าง
การอภยัโทษของประเทศไทย กบัประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จึงตอ้งเปรียบเทียบในเร่ือง
ของ อ านาจ รูปแบบ และผลของการอภยัโทษ 

1) อ านาจในการอภัยโทษ 
พระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของประเทศไทยเป็นอ านาจของ

พระมหากษตัริย ์ซ่ึงก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 191 
บญัญติัว่า “พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” ซ่ึงพระราช
อ านาจน้ีมีตั้งแต่โบราณกาล และเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจอธิปไตยท่ีพระมหากษตัริยท์รงไวเ้พื่อ
ความเมตตาและเพื่อความยุติธรรมแก่พสกนิกรผูต้อ้งโทษ พระองคท์รงใชพ้ระราชอ านาจน้ีอยา่งมี
ขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญทรงใชผ้า่นทางฝ่ายบริหาร เพื่อพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวั
ผูก้ระท าความผิดให้พน้โทษ หรือลดโทษตามค าพิพากษา แต่มีขอ้แมว้่าผูก้ระท าความผิดตอ้งมีค า
พิพากษาของศาลถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษให้กับ
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ผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคล หรือจะอภัยโทษให้กับผูก้ระท าความผิดตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา 

ประเทศองักฤษพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ เป็นอ านาจของกษตัริย์
องักฤษท่ีทรงเป็นพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัประเทศไทย7 แต่มีขอ้ท่ีน่า
สังเกตวา่ มิไดมี้ลกัษณะท่ีเป็นอิสระและเด็ดขาด ดงัเช่นกรณีของประเทศไทย แมโ้ดยทางทฤษฎีนั้น
พระมหากษตัริยอ์าจมีพระราชวินิจฉัยเป็นประการใดก็ได ้แต่โดยทางปฏิบติัแลว้ปรากฏว่านบัแต่ 
รัชสมยัพระเจา้ยอร์ชท่ี 4 เป็นตน้มา พระมหากษตัริยมิ์อาจจะทรงกระท าเช่นนั้นอีกได ้ดงันั้น การ
พระราชทานอภัยโทษในความผิดใดๆ จึงต้องกระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยใดๆ ย่อม
เป็นไปตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงนับได้ว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูท่ี้มีบทบาทอนัส าคญัยิง่ต่อกระบวนการอภยัโทษของประเทศองักฤษ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาผูท่ี้ใช้อ านาจในการอภยัโทษ คือ ประธานาธิบดี ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้
อ านาจสูงสุดท่ีจะให้อภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 
(Federal offensen) ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา มาตรา 2 หมวด 2 และ
ผูว้่าการรัฐมีสิทธิท่ีจะอภยัโทษให้กบัผูก้ระท าความผิดอาญาต่อกฎหมายมลรัฐ (States offensen) 
การใช้อ านาจของผูว้า่การรัฐเป็นไปตามธรรมนูญของมลรัฐ โดยประธานาธิบดีไม่มีสิทธิท่ีจะอภยั
โทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายมลรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างจากประเทศไทย คือ หากเป็นการ
กระท าความผดิตามกฎหมายไทย พระมหากษตัริยมี์อ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ ซ่ึงจะเห็น
ไดว้า่อ านาจในการอภยัโทษของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นอ านาจท่ีมาจากรัฐธรรมนูญซ่ึง
เป็นกฎหมายสูงสุด ในประเทศสหรัฐอเมริกาการอภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผิด สามารถอภยัโทษ
ไดท้ั้งก่อน ในระหว่าง หรือภายหลงัจากการพิจารณาคดี แต่ส าหรับประเทศไทย ผูท่ี้จะไดรั้บการ
อภยัโทษตอ้งมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด จึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ 

ประเทศญ่ีปุ่นพระราชฐานะของในการอภัยโทษ เป็นของจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย (from the will of the people with whom resides the sovereign power) 
พร้อมกนัน้ีก็ได้ก าหนดขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจให้เป็นไปโดยค าแนะน ายินยอมของ
คณะรัฐมนตรี ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการใช้พระราชอ านาจดงักล่าวน้ีเป็นไปอย่างมี
ขอ้จ ากดัยิง่เหมือนกบัประเทศองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทาน
อภยัโทษซ่ึงแต่เดิมมาเป็นพระราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิในฐานะท่ีทรงเป็นองค์อธิปัตย ์
แต่ในปัจจุบนัไดถู้กก าหนดโดยรัฐธรรมนูญให้ทรงใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
                                                 

7  Http://en.wikipedia.org/wiki/Pardon. 
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ในนามของประชาชน (on behalf of the people) ทั้ งน้ีต้องเป็นไปตามค าแนะน ายินยอมของ
คณะรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงลงนามรับรอง (Attestation) การพระราชทานอภยัโทษ
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีน าข้ึนกราบบงัคมทูลนั้น จึงจะเห็นไดว้า่บทบาทของสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นใน
การพระราชทานอภยัโทษนั้นไดถู้กจ ากดัลงอย่างมาก โดยผลของรัฐธรรมนูญจนมีลกัษณะท่ีเป็น
เพียง “แบบพิธี” (ceremonial) เท่านั้น8  

2) รูปแบบการอภัยโทษ 
รูปแบบการอภยัโทษของประเทศไทยแบ่งตามลกัษณะของผูไ้ด้รับการอภยัโทษหาก

พิจารณาโดยหลกัทัว่ไปแล้ว การอภยัโทษควรจะตอ้งเป็นการพิจารณาจากตวัผูต้อ้งโทษเป็นการ
เฉพาะราย (Individualization) เท่านั้น แต่โดยท่ีประเทศไทยมีสถาบนัพระมหากษตัริยม์าช้านาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริย ์กบัราษฎรมีลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ “พ่อ
ปกครองลูก” ในสมยัสุโขทยั เป็นตน้ ท าให้การอภยัโทษมีลกัษณะพิเศษ โดยแต่เดิมในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติั เร่ืองดงักล่าวไวใ้นมาตรา 191 ว่า “พระมหากษตัริย์
ทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ” ซ่ึงเป็นบทบญัญติัถึงพระราชอ านาจในเร่ือง
ดงักล่าวเป็นการทัว่ไป แต่หากแบ่งการอภยัโทษตามลักษณะของผูไ้ด้รับการอภยัโทษแล้วอาจ     
แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 

ก) การอภยัโทษเป็นเฉพาะราย (Individualization Pardon) การอภยัโทษเป็นรายบุคคล
เป็นรูปแบบการอภยัโทษอยา่งแทจ้ริง ท่ีเป็นไปตามหลกัทัว่ไปซ่ึงเป็นการพิจารณาจากตวัผูต้อ้งโทษ
เป็นรายบุคคล (Individualization) โดยการไดรั้บการอภยัโทษน้ีจะสนองตอบต่อวตัถุประสงค์ใน
การอภยัโทษ คือ การท่ีผูต้อ้งโทษนั้นมีความประพฤติท่ีดีข้ึน และในขณะเดียวกนัการอภยัโทษก็
เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาปราณีของประมุขรัฐต่อผู ้ต้องโทษรายนั้ นๆ ท่ีได้รับการ     
พิจารณาแลว้ 

ข) การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป (General Pardon) การอภยัโทษทัว่ไปอาจเป็นรูปแบบท่ี
ไม่ตรงตามหลกัทัว่ไปซ่ึงตอ้งพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) นกั แต่การ
อภยัโทษทัว่ไปซ่ึงจะเป็นการให้อภยัโทษแก่ผูต้อ้งโทษจ านวนมากน้ีก็เป็นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบั
ว ัตถุประสงค์ดั้ งเดิมของการอภัยโทษของไทยท่ีเป็นการแสดงออกถึงพระเมตตาคุณของ
พระมหากษตัริยท่ี์มีต่อราษฎรของพระองคใ์นวโรกาสท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การใหอ้ภยัโทษในพิธีบรม
ราชาภิเษก โดยถือเป็นการทรงบ าเพญ็อภยัทานดว้ย 

                                                 
8  George M. Koshi.  Op.cit.  p. 106. 
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รูปแบบการอภยัโทษของประเทศองักฤษแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การพระราชทาน
อภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Free Pardons) การพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข (Conditional 
Pardons) และการพระราชทานอภยัโทษลดโทษ (Remissions) 

ก) การพระราชทานอภยัโทษไม่มีเง่ือนไข การพระราชทานอภยัโทษไม่มีเง่ือนไขของ
ประเทศองักฤษไม่เพียงแต่มีผลเป็นการหยุดการบงัคบัโทษเท่านั้น หากยงัมีผลเป็นการลบล้าง
ความผิดและผลต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาจากการกระท าความผิดนั้นดว้ยการพระราชทานอภยัโทษใน
กรณีน้ีมีผลให้ ผูไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษมีฐานะเสมือนบุคคลซ่ึงไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน
เลย พระราชทานอภยัโทษในขอ้น้ี เม่ือเทียบเคียงกบักรณีของประเทศไทยแล้วจะพบว่ามีความ
แตกต่างเห็นไดช้ดั เพราะเหตุท่ีมาตรา 265 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีผล
เป็นการหยดุบงัคบัโทษเท่านั้นไม่มีผลเป็นการลบลา้งความผิดและผลต่างๆดงัเช่นกรณีขององักฤษ 
อย่างไรก็ตาม มีข้อท่ีน่าสังเกตว่า ผลของการพระราชทานอภัยโทษโดยไม่มีเง่ือนไขดังกล่าว
คลา้ยคลึงกบัผลของนิรโทษกรรมตามกฎหมายไทยเป็นอนัมาก ทั้งในส่วนของผลอนัเป็นการลบ
ลา้งความผิด ตลอดฐานะของผูไ้ดรั้บการพระราชทานอภยัโทษซ่ึงเสมือนบุคคลท่ีไม่เคยกระท าผิด
มาก่อน 

ข) การพระราชทานอภยัโทษมีเง่ือนไข การพระราชทานอภยัโทษมีเง่ือนไขของ
ประเทศอังกฤษ คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการลงโทษรูปแบบหน่ึงไปสู่การลงโทษอีก
รูปแบบหน่ึง เช่น การลดโทษประหารชีวติ เป็นจ าคุกตลอดชีวิต หรือกรณีผูก้ระท าความผิดคนหน่ึง
ได้รับการยกเวน้โทษจ าคุก ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าจะต้องยอมอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงาน
ควบคุมความประพฤติ (Probation Officer) ภายใตร้ะยะเวลาอนัมีก าหนดไวท่ี้แน่นอน เป็นตน้ ควร
สังเกตวา่ เฉพาะกรณีการลดโทษประหารชีวิตเป็นจ าคุกตลอดชีวิตนั้น ในกรณีของประเทศไทยไม่
จดัเป็นการพระราชทานอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขดงักล่าว เช่นกรณีของประเทศองักฤษ หากจดัอยูใ่น
ประเภทของการเปล่ียนโทษหนักเป็นโทษเบา  (Commutation) เพราะไม่มีเง่ือนไขก าหนดให้
นกัโทษตอ้งด าเนินการอยา่งไรต่อไป 

ค) การพระราชทานอภยัโทษลดโทษ (Remissions) การพระราชทานอภยัโทษลดโทษ 
คือ การลดจ านวนวนัตอ้งโทษลงโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงประเภทของโทษใหม่ เช่น การลดโทษ
จ าคุกจาก 12 เดือน เหลือจ าคุกเพียง 8 เดือน เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการพระราชทานอภยัโทษอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการเล่ือนการลงโทษออกไป ทั้งในแง่ของการก าหนดเวลาไวต้ายตวั หรือ
จนกว่าจะมีค าสั่งใหม่โดยการพกัการลงโทษ (Reprieve หรือ Pespite) ในทางปฏิบติัวิธีน้ีจ  ากัด
เฉพาะคดีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอให้มีการเปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็นโทษ
จ าคุกตลอดชีวติเท่านั้น 
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รูปแบบการอภัยโทษของประเทศสหรัฐอเมริกาตามท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรา 2 หมวด 2 และธรรมนูญของมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้
ประธานาธิบดีและผูว้่าการรัฐมีอ านาจในการอภยัโทษ แก่การกระท าความผิดต่อกฎหมาย จาก
การศึกษาพบวา่การอภยัโทษของสหรัฐอเมริกามีการอภยัโทษ 6 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

ก) การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Full pardon) การอภยัโทษไม่มีเง่ือนไขน้ี เป็นการ
ปล่อยตวับุคคลผูก้ระท าความผดิจากการลงโทษโดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ เลย ซ่ึงการอภยัโทษโดยไม่มี
เง่ือนไขน้ี มีผลท าให้เป็นการยกเวน้ผูก้ระท าความผิดจากการลงโทษตามค าพิพากษาและเป็นการ
ยกเวน้ความผิดดว้ย โดยค าพิพากษาท่ีตดัสินลงโทษนั้นถูกยกเลิกราวกบัวา่ไม่เคยมีค าพิพากษานั้น
มาก่อน9 เป็นผลท าให้บุคคล ผูก้ระท าความผิดทางอาญานั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และท าให้ขอ้จ ากดัสิทธิ
ต่างๆท่ีเป็นผลมาจากค าพิพากษาลงโทษหมดไป 

ข) การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข (Conditional pardon) การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขนั้นจะ
ไม่เกิดผลเป็นการยกเวน้ความผิดจนกว่าผูก้ระท าความผิดจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ก่อน กล่าวคือ อาจจะตอ้งกระท าการ หรือไม่กระท าการบางอย่างตามท่ีก าหนดไว ้เช่น เง่ือนไขท่ี
ก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งออกไปจากประเทศก่อน หรือตอ้งจ่ายเงินค่าปรับก่อนการอภยัโทษ
จึงจะมีผล แต่ถา้ผูก้ระท าความผดิท่ีไดรั้บการอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวไ้ด ้การอภยัโทษนั้นก็จะเป็นโมฆะ และอาจจะกลบัไปจ าคุกตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในค าพิพากษา เง่ือนไขของการอภยัโทษนั้นจะเป็นอย่างใดก็ได้เพียงแต่ไม่ขดัต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ค) การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of Sentence) การเปลีีี ่ยนโทษหนกั
เป็นเบา เป็นรูปแบบการใชอ้ านาจในการอภยัโทษอีกรูปแบบหน่ึงของประธานาธิบดีและผูว้า่การรัฐ 
การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาน้ีสามารถกระท าได ้2 กรณี คือโดยเป็นการจากโทษท่ีก าหนดไวต้ามค า
พิพากษาเดิมใหเ้บาลง หรือนอ้ยลง ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา ต่างจากการอภยั
โทษโดยมีเง่ือนไขในแง่ท่ีวา่ การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไขมีผลเป็นการยกเลิกความผิดและเป็นผลให้
มีการปล่อยตวัผูต้อ้งโทษ แต่การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาเป็นเพียงการลดระยะเวลาจ าคุกและอาจจะ
ไม่ท าให้ผูท่ี้ได้รับการลดโทษได้รับการปล่อยตัวได้ การร้องขอเปล่ียนโทษหนักเป็นเบาของ
ผูก้ระท าความผิดนั้น โดยทัว่ๆ ไปจะพิจารณาค าร้องเม่ือผูร้้องขอได้รับโทษตามค าพิพากษาไป
บางส่วนแลว้ นอกจากน้ีการท่ีจะขอเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาค าพิพากษาท่ีตดัสินลงโทษผูย้ื่นค าร้อง
จะตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งกระบวนการอุทธรณ์ค าพิพากษา10 
                                                 

9  Htpp://www.usconstitition.net/consttop_pard.html. 
10  Htpp://www.jurist.law.pitt.edu/pardons3.html. 
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ง) การชะลอการลงโทษ (Reprieve) การชะลอการลงโทษ ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
อ านาจในการอภยัโทษของประธานาธิบดีและผูว้่าการรัฐอีกรูปแบบหน่ึงเช่นกนั การชะลอการ
ลงโทษไม่ใช่วธีิการยกโทษ หรือการลดการลงโทษตามค าพิพากษาของศาลแต่มีลกัษณะเป็นวีการท่ี
จะหยดุเวลาชัว่คราวของค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บการชะลอการลงโทษ ซ่ึงโดย
ปกติก็เป็นการหยดุเวลาลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ใหแ้ก่ผูต้อ้งโทษ11 

จ) การยกเลิกค่าปรับและการริบทรัพย์ (Remission of and forfeitures) การยกเลิก
ค่าปรับและการริบทรัพยใ์นบางกรณีผูก้ระท าความผิดทางอาญาศาลจะมีค าพิพากษาลงโทษให้
จ่ายเงินค่าปรับ หรือริบทรัพย์สินของผู ้กระท าความผิด อันเน่ืองมาจากการกระท าความผิด 
ประธานาธิบดี หรือผูว้่าการรัฐจึงมีอ านาจในการยกเลิก หรือลดค่าปรับ และมีอ านาจในการคืน
ทรัพยท่ี์ถูกริบอนัเน่ืองมาจากเป็นการลงโทษในการกระท าความผดิทางอาญา ซ่ึงถือวา่อ านาจในการ
ยกเลิกค่าปรับ หรือริบทรัพยน้ี์เป็นรูปแบบหน่ึงของวธีิการอภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฉ) การอภัยโทษโดยทั่วไป (General pardon) การอภัยโทษโดยทั่วไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็คือ การนิรโทษกรรม (Amnesty) นั้นเอง การนิรโทษกรรมในสหรัฐอเมริกานั้นก็คือ 
การอภยัโทษโดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะเป็นการยกเลิกการกระท าความผิดท่ีผา่นมาให้กบับุคคล
ท่ีกระท าความผิดอาญาในความผิดเด่ียวกนัซ่ึงโดยปกติเป็นความผิดทางการเมือง เช่น การก่อการ
กบฏ หรือการจลาจล ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการนิรโทษกรรมหลายประการ เช่น เพี่อความปรองดอง
ของคนในชาติ โดยท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าความผาสุกของคนในชาติส าคญักว่าการลงโทษผูก้ระท า
ความผิด ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารูปแบบการอภยัโทษของประเทศไทย มี 2 รูปแบบ แต่รูปแบบการอภยั
โทษของประเทศสหรัฐอเมริกา มี 6 รูปแบบ ซ่ึงหมายรวมถึงการนิรโทษกรรมดว้ย ซ่ึงจะมีความ
แตกต่างจากรูปแบบการอภยัโทษในประเทศไทย 

รูปแบบการอภัยโทษของประเทศญ่ีปุ่นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น (The 
Amnesty Law) ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

ก) การอภยัโทษทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) เป็นการอภยัโทษ
ใหแ้ก่กลุ่มบุคคลในความผิดประเภทใดประเภทหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง การอภยัโทษน้ีมี
ทั้งก่อนและหลงัค าพิพากษาถึงท่ีสุด กล่าวคือ เป็นการยกเลิกขอ้กล่าวหา ท่ีมีต่อจ าเลย และการยุติ
การด าเนินคดีท่ีมีต่อจ าเลย ซ่ึงถูกตดัสินลงโทษ ลกัษณะของการอภยัโทษทัว่ไป (จะพิจารณาตาม
การกระท าผดิ (Crimes) และอาชญากรรม ซ่ึงค าสั่งของคณะรัฐมนตรีก าหนดไวแ้ละมีผลคือ กรณีผู ้
ท่ีการพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว้ ค าพิพากษานั้นก็ถือว่าไม่มีผลบงัคบัและกรณีผูท่ี้การพิพากษา

                                                 
11  Korn R.  Richard and Mccorkle W. LLOYD.  Op.cit.  p. 602. 
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ลงโทษยงัไม่ถึงท่ีสุด การด าเนินคดีจะยติุลง ยกเวน้กรณีท่ีค าสั่งของคณะรัฐมนตรี จะก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน โดยปกติการอภยัโทษเป็นการทัว่ไปจะกระท าเน่ืองในโอกาสส าคญัของบา้นเมือง 

ข) การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) คือการลด
ค าพิพากษาลงโทษของจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะตวั เป็นการอภยัโทษแก่บุคคลซ่ึงผ่าน
กระบวนการในการสอบสวนเร่ืองราวขอพระราชทานอภยัโทษ ตามกฎหมายวา่ดว้ยเหตุระงบัโทษ
ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น “การอภยัโทษจะกระท าแก่บุคคลซ่ึงระบุไวใ้นกฎหมาย ตามมาตรา 4 และ
มาตรา 5 หลกัเกณฑใ์นการอภยัโทษจะตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคลไปตามกฎหมายนั้น การอภยัโทษ
เป็นรายบุคคลส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการเฉพาะ ค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของ
การอภัยโทษเป็นรายบุคคลจะต้องเป็นผูท่ี้ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว จึงจะขออภัยโทษเป็น
รายบุคคลได ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการอภยัโทษแลว้ก็จะมีผลท าใหก้ารลงโทษตามค าพิพากษาส้ินสุดลง การ
อภยัโทษดงักล่าวน้ี ยงัสามารถจ าแนกไดอี้ก 2 ประเภท คือ การอภยัโทษในโอกาสปกติ กบัการอภยั
โทษในโอกาสพิ เศษ การอภัยโทษเป็นรายบุคคลดังกล่าวข้างต้นกระท าในรูปของค าสั่ ง
คณะรัฐมนตรี อยา่งไรก็ดีการอภยัโทษในโอกาสพิเศษมีลกัษณะท่ีผอ่นผนัมากกวา่การอภยัโทษใน
โอกาสปกติ 

ค) การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) 
เป็นการลดโทษตามค าพิพากษาท่ีมีต่อจ าเลย หรือการบรรเทาค าพิพากษา หรือการลดระยะเวลารับ
โทษตามค าพิพากษายุติชั่วคราว และการลดโทษตามค าพิพากษา ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงโทษ
ประเภทหน่ึงไปสู่โทษอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงรุนแรงนอ้ยกวา่เดิม การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบาจะตอ้ง
ค านึงถึงประเภทความผดิ หรือระดบัของโทษท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลเฉพาะตวัของ
นกัโทษ ในแต่ละราย12 

ง) การพักการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko 
Menjo) การพกัการลงโทษ คือ การปลดปล่อยนกัโทษจากโทษท่ีไดรั้บ การพกัการลงโทษแตกต่าง
จากการรอการลงโทษ ในแง่ท่ีว่าจะเป็นผลให้มีการงดเวน้บงัคบัโทษแก่นักโทษผูน้ั้นทั้งน้ีต้อง
พิจารณาขอ้มูลเฉพาะตวัของนกัโทษแต่ละรายดว้ย โดยรูปแบบเดียวกบัการอภยัโทษเป็นรายบุคคล 
การพกัการลงโทษ การละเวน้โทษในการบงัคบัตามค าพิพากษาท่ีมีต่อจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ การพกัการลงโทษมีข้ึนส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้เท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม 
ผูท่ี้อยู่ระหว่างมีค าตดัสินให้ยุติการบังคับตามค าพิพากษา หรือระยะการยุติการบังคับตามค า
พิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง จะขอรับการพกัการลงโทษไม่ได ้

                                                 
12George M.  Koshi.  Loc.cit. 
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จ) การกลบัคืนสิทธิ (Restoration of rights) หรือ “ฟุกเคน” (Fukken) เป็นการกลบัคืน 
หรือฟ้ืนฟูสิทธิ สถานภาพซ่ึงถูกเพิกถอน หรือส้ินสุดลงตามกฎหมาย หลงัจากท่ีอ่านค าพิพากษา
ลงโทษ โดยปกติบุคคลซ่ึงรับโทษในทางอาญามกัจะตอ้งสูญเสียสิทธิซ่ึงมีอยูโ่ดยพื้นฐาน เช่น สิทธิ
เลือกตั้ง สิทธิในการประกอบอาชีพบางอย่าง เป็นต้น การขาดคุณสมบติัดงักล่าวอาจได้รับการ
เยยีวยาดว้ยมาตรการในการกลบัคืนสิทธิ ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาประเภทของความผิดประกอบกบัขอ้มูล
เฉพาะตวันกัโทษด้วย อย่างไรก็ตามการกลบัคืนสิทธิจะกระท าได้ต่อเม่ือ นกัโทษนั้นได้รับโทษ
ครบถว้นแลว้ หรือไดรั้บพกัการลงโทษ 

3) ผลของการอภัยโทษ 
ผลของการอภยัโทษในประเทศไทยเม่ือมีการพระราชทานอภยัโทษ ไม่ว่าจะเป็นการ

อภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการอภยัโทษเฉพาะรายก็ตาม การพระราชทานอภยัโทษนั้นจะมีผลทาง
กฎหมาย และผลอ่ืน ซ่ึงผลทางก าหมายมีดงัน้ี 

ก) การอภยัโทษปล่อย “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 1 
บญัญติัวา่ ในกรณีท่ีมีการอภยัโทษเด็ดขาดโดยไม่มีโดยมีเง่ือนไข ห้ามมิให้บงัคบัโทษนั้น ถา้บงัคบั
โทษไปบา้งแลว้ใหห้ยดุทนัที ถา้เป็นโทษปรับท่ีช าระแลว้ ใหคื้นค่าปรับใหไ้ปทั้งหมด”กล่าวคือ การ
พระราชทานอภยัโทษปล่อยนั้นผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษไม่ตอ้งรับโทษตามค าพิพากษาอีกต่อไป โดย
จะไดรั้บการปล่อยตวัเพื่อใหก้ลบัไปใชชี้วติอยา่งปกติสุข 

ข) การอภยัโทษลดโทษ “ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 265 วรรค 2 
บญัญติัวา่ ถา้การอภยัโทษเป็นแต่เพียง...หรือลดโทษ โทษท่ีเหลืออยูก่็ให้บงัคบัไปได”้ กล่าวคือ การ
พระราชทานอภยัโทษลดโทษ นั้นไดแ้ก่ การพระราชทานอภยัโทษเปล่ียนแปลงประเภทของโทษท่ี
รุนแรงให้เบาข้ึนโดยการผ่อนคลายความตึงเครียดอนัเกิดจากการลงโทษลกัษณะผอ่นหนกัให้เป็น
เบา หรือใหรั้บโทษเพียงบางส่วน เช่น พระราชทานอภยัลดโทษจากโทษจ าคุก 50 ปี เป็นโทษจ าคุก 
30 ปี หรือพระราชทานอภยัลดโทษใหเ้หลือก าหนดโทษจ าคุก 15 ปีเป็นตน้ 

ค) การอภยัโทษเปล่ียนโทษ “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 
วรรค 2 บญัญติัวา่ ถา้การอภยัโทษเป็นแต่เพียงเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา...โทษท่ีเหลืออยูก่็ให้บงัคบั
ไปได”้ กล่าวคือ การพระราชทานอภยัโทษเปล่ียนโทษนั้นผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษ คือ ลดโทษจาก
ประหารชีวติเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติผลอ่ืนๆ 

การอภยัโทษตามกฎหมายนอกจากจะมีผลตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีผลในดา้นอ่ืนๆ อีก ดงัต่อไปน้ี 

ก) ผลต่อทะเบียนประวติั แมป้ระมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา จะไม่ไดบ้ญัญติั
ถึงผลต่อทะเบียนประวติัอาชญากร (Criminal Record) โดยตรงก็ตาม แต่การไดรั้บการอภยัโทษก็จะ
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ไม่มีผลลบลา้งทะเบียนประวติัอาชญากรแต่อย่างใด ซ่ึงจะแตกต่างจากนิรโทษกรรม และการลา้ง
มลทิน ดงัจะเห็นไดจ้าก มาตรา 266 ท่ีก าหนดไวช้ดัเจนวา่ “การอภยัโทษนั้นยอ่มไม่ตดัอ านาจศาลท่ี
จะเพิ่มโทษ หรือไม่รอการลงอาญาตามกฎหมายลกัษณะอาญาวา่ดว้ยการกระท าผิดหลายคร้ังไม่เข็ด
หลาบ หรือวา่ดว้ยรอการลงอาญา 

ข) ผลต่อการเพิ่มโทษในคดีอ่ืน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 266 
บญัญติัว่า “เม่ือผูไ้ด้รับพระราชทานอภยัโทษเน่ืองจากการกระท าความผิดอย่างหน่ึงถูกฟ้องว่า
กระท าความผิดอีกอย่างหน่ึง การอภยัโทษนั้นย่อมไม่ตดัอ านาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือหรือไม่รอ
การลงอาญาตามกฎหมายลกัษณะอาญาวา่ดว้ยการกระท าผิดหลายคร้ังไม่เข็ดหลาบ หรือวา่ดว้ยรอ
การลงอาญา” 

ค) ผลต่อคดีแพ่งเน่ืองจากคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
265 วรรค 3 บญัญติัวา่ “แต่การไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บพน้ความผิดในการ
ตอ้งคืน หรือใชร้าคาทรัพย ์หรือค่าทดแทนตามค าพิพากษา” 

ผลของการอภยัโทษในประเทศองักฤษในรูปแบบการอภยัโทษ 3 รูปแบบมีผลการอภยั
โทษ ดงัน้ี กล่าวคือ ผลของการพระราชทานอภยัโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ พระราชทานอภยั
โทษโดยไม่มีเง่ือนไขนั้น นอกจากผูต้อ้งโทษจะไดน้บัการปล่อยตวัพน้โทษแลว้ ยงัท าให้ผูน้ั้นพน้
จากสภาพท่ีน่าอับอาย (Infamy) ข้อห้ามข้อจ ากัดสิทธิ (Disqualification) หรือการประณาม 
(Obloquy) ทั้งปวงท่ีเป็นผลตามมาเม่ือค าพิพากษาถึงท่ีสุด การพระราชทานอภยัโทษท าใหบุ้คคลนั้น
เป็นเสมือนบุคคลใหม่ และมีอ านาจท่ีจะฟ้องหม่ินประมาท แก่ผูส้บประมาทตนว่าเป็นผูก้ระท า
ความผดิตามค าพิพากษา13 นอกจากนั้นในบางกรณีอาจจะตอ้งมีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลท่ี
เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลซ่ึงต้องรับโทษจ าคุกอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรม (Miscarriage of justice) เม่ือน าผลของการพระราชทานอภยัโทษดงักล่าวนั้น
มาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยจะพบวา่ การพระราชทานอภยัโทษจะมีผลเป็นการหยุดบงัคบัโทษ
เท่านั้น มิไดท้  าให้พน้จากสภาพท่ีน่าอบัอาย ขอ้ห้าม ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือเป็นเสมือนบุคคลใหม่แต่
ประการใด 

ผลของการอภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบการอภยัโทษ 6 รูปแบบมีผล
การอภยัโทษ ดงัน้ี 

ก) การอภัยโทษโดยไม่มีเง่ือนไข (Full pardon)จะเป็นผลท าให้ปลดเปล้ืองทั้งการ
ลงโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท าความผิดและปลดเปล้ืองจากความผิด ของผูท่ี้ไดรั้บการอภยั
โทษดว้ย ในเร่ืองผลของการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไขน้ี ผูพ้ิพากษาไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองน้ีไวว้่า 
                                                 

13  Lord Simonds.  Op.cit.  p. 244. 
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การอภัยโทษโดยไม่มีเง่ือนไขนั้ น นอกจากจะท าให้ปลดเปล้ืองการลงโทษท่ีก าหนดไว้อัน
เน่ืองมาจากการกระท าความผิดแลว้ และยงัมีผลเป็นการปลดเปล้ืองความผิดของผูท่ี้ไดรั้บการอภยั
โทษดว้ย รวมทั้งยงัมีผลท าให้เป็นการลบรอยมลทินของการกระท าความผิดออกจากตวัผูท่ี้ไดรั้บ
การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข ดงันั้นในสายตาของกฎหมาย ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษเปรียบเสมือนผู ้
บริสุทธ์ิ ราวกบัวา่ เขาไม่เคยกระท าความผดิมาก่อนเลย 

ข) การอภยัโทษโดยมีเง่ือนไข (Conditional pardon) นั้นจะมีผลในทางกฎหมายท าให้
ไดรั้บการยกโทษและการยกเลิกความผิดแต่ไม่เป็นผลท าให้คืนสิทธิความเป็นพลเมือง หรือการไร้
ความสามารถทางกฎหมายกลบัคืนมา นอกจากนั้นถา้ผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการอภยัโทษโดยมี
เง่ือนไขไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข บุคคลนั้นอาจจะถูกเพิกถอนการอภยัโทษได ้และตอ้งกลบัไปรับโทษ
ตามค าพิพากษาท่ีเหลือต่อไป 

ค) การลดโทษลงหรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of Sentence)ผลของการ
ลดโทษตามค าพิพากษาลงหรือเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา ท าให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการลดโทษ
จ าคุกให้มีระยะเวลาการจ าคุกน้อยลง หรือเปล่ียนจากโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต
เท่านั้น แต่การอภยัโทษโดยการลดโทษดงักล่าวน้ีไม่ไดมี้ผลเป็นการยกเวน้ความผิดให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บ
การอภยัโทษเหมือนอยา่งกรณีการอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข 

ง) การชะลอการลงโทษ (Reprieve) ผลของกระไดรั้บการอภยัโทษโดยการชะลอการ
ลงโทษนั้น จะไม่มีผลเป็นการยกเวน้โทษหรือยกเวน้ความผิด แต่เป็นเพียงการหยุด หรือพกัการ
ลงโทษชัว่คราว หรือเป็นการเล่ือนเวลาการลงโทษออกไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

จ) การยกเลิกค่าปรับหรือการถูกริบทรัพย ์(Remission of and forfeitures) ผลของการ
อภยัโทษโดยการยกเลิกค่าปรับหรือการถูกริบทรัพยน์ั้น คือ ผูก้ระท าความผดิไม่ตอ้งจ่ายค่าปรับตาม
ค าพิพากษาลงโทษ หรือไดคื้นส่ิงท่ีถูกริบทรัพยไ์ป แต่ไม่ไดมี้ผลเป็นการยกเวน้ความผดิ 

ฉ) การอภัยโทษโดยทั่วไป (General pardon) ในสหรัฐอเมริกานั้ น การอภัยโทษ
โดยทัว่ไป (เหมือนกบันิรโทษกรรมของประเทศไทย) ผลทางกฎหมายก็มีผลเช่นเดียวกบัการอภยั
โทษโดยไม่มีเง่ือนไขโดย มีผลเป็นการยกเวน้โทษ และยกเวน้ความผิด รวมทั้งเป็นการคืนสิทธิ
ต่างๆ ท่ีสูญเสียไป ดงันั้นจึงถือเสมือนวา่ผูก้ระท าความผดิไม่เคยกระท าความผดิมาก่อน 

จะเห็นไดว้า่เฉพาะแต่การอภยัโทษโดยไม่มีเง่ือนไข กบัการอภยัโทษโดยทัว่ไปเท่านั้น
ท่ีจะเป็นผลเป็นการยกเว้นโทษและยกเว้นความรับผิด รวมทั้ งคืนสิทธิท่ีสูญเสียไป แต่ก็มี
วตัถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันออกไป ส่ิงจะมีความคล้ายคลึงกับการนิรโทษกรรมของ  
ประเทศไทย 
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ผลของการอภยัโทษในประเทศญ่ีปุ่นในรูปแบบการอภยัโทษ 6 รูปแบบมีผลการอภยั
โทษ ดงัน้ี 

ก) การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป (General amnesty) หรือ “ไทชา” (Taisha) มีผลเป็นการ
ลบลา้งผลของค าพิพากษาซ่ึงให้ลงโทษให้หมดส้ินไป กล่าวอีกในหน่ึงก็คือ ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษ
เป็นการทัว่ไปจะมีฐานะเสมือน ผูไ้ม่เคยกระท าผิดมาก่อน และมีผลให้ผูไ้ดรั้บการอภยัโทษไดรั้บ
การปล่อยตวัไปทนัที ในกรณีท่ีผูไ้ด้รับการอภยัโทษอยู่ในระหว่างการสอบสวนต ารวจจะต้อง
ด าเนินการระงบัการสอบสวนในความผดินั้นดว้ย การอภยัโทษทัว่ไป มีผลดงัต่อไปน้ี ยกเวน้กรณี ท่ี
ค  าสั่งของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน คือ กรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแลว้ ค า
พิพากษานั้น ก็ถือวา่ไม่มีผลบงัคบัและกรณีผูท่ี้การพิพากษาลงโทษยงัไม่ถึงท่ีสุด การด าเนินคดีจะ
ยุติลง จะเห็นไดว้่ากฎหมายมีการก าหนดขอ้ยกเวน้ไวใ้ห้คณะรัฐมนตรี มีอ านาจจะก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตาม ผลของการอภยัโทษไม่ยอ้นไปถึงการกระท าก่อนหนา้นั้น กล่าวคือ ไม่ท า
ให้ผูถู้กลงโทษท่ีไดรั้บอภยัโทษไปแลว้กลบัคืน หรือก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆอน่ึง หากเป็นการ
อภยัโทษทัว่ไปก่อนมีค าพิพากษาจะเป็นผลใหสิ้ทธิฟ้องร้องผูก้ระท าผดิระงบัไป 

ข) การอภยัโทษเป็นรายบุคคล (Special amnesty) หรือ “โตกูชา” (Tokusha) มีผลเป็น
การลบลา้งค าพิพากษาเช่นเดียวกบัการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป และมีผลใหผู้ไ้ดรั้บการอภยัโทษจะมี
ฐานะเสมือน ผูไ้ม่เคยกระท าผิดมาก่อน การอภยัโทษเป็นรายบุคคลจะมีผลท าให้การลงโทษตามค า
พิพากษาส้ินสุดลง 

ค) การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา (Commutation of punishment) หรือ “เง็กไก (Genkei) 
นั้นนอกจากจะมีผลเป็นการบรรเทาโทษแล้ว ยงัมีผลเป็นการตดัทอนระยะเวลาของการรอการ
ลงโทษใหส้ั้นกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย การเปล่ียนโทษหนกัเป็นเบา โดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรี
ถือวา่เป็นการลดโทษตามค าพิพากษา เวน้แต่วา่ค าสั่งดงักล่าวจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การให้การ
เปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษเบาตามค าพิพากษาให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นการเฉพาะ ถือวา่เป็นการลดโทษ
ตามค าพิพากษา หรือการบงัคบัตามค าพิพากษา อยา่งไรก็ตาม ใหผู้ท่ี้อยูร่ะหวา่งมีค าตดัสินให้ยุติการ
บงัคบัตามค าพิพากษา หรือระยะเวลาการยติุการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง บุคคลผูน้ั้นจะ
ไดรั้บเพียงการลดโทษตามค าพิพากษา และระยะเวลาของการยุติการบงัคบัตามค าพิพากษาดงักล่าว
ก็จะลดลง 

ง. การพักการลงโทษ (Reprieve) หรือ “เคอิโนะ ชิกโกะ เมนโจ” (Keino shikko 
Menjo) การพกัการลงโทษแตกต่างจากการรอการลงโทษ ในแง่ท่ีวา่จะเป็นผลให้มีการงดเวน้บงัคบั
โทษแก่นักโทษผูน้ั้นทั้งน้ีต้องพิจารณาข้อมูลเฉพาะตวัของนักโทษแต่ละรายด้วย โดยรูปแบบ
เดียวกบัการอภยัโทษเป็นรายบุคคล การพกัการลงโทษ การละเวน้โทษในการบงัคบัตามค าพิพากษา
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ท่ีมีต่อจ าเลยรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะผลของการพกัการลงโทษมีข้ึนส าหรับผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงค า
พิพากษาถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้อยู่ระหว่างมีค าตดัสินให้ยุติการบงัคบัตามค า
พิพากษา หรือระยะการยุติการบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่ส้ินสุดลง จะขอรับการพกัการลงโทษ
ไม่ได ้

จ) การกลบัคืนสิทธิ (Restoration of rights) หรือ “ฟุกเคน” (Fukken) เป็นการกลบัคืน
สิทธิมีผลในการฟ้ืนฟูความสามารถ การกลับคืนสิทธิ หรือสิทธิพิ เศษอาจเป็นการฟ้ืนฟู
ความสามารถประเภทหน่ึงประเภทใดเป็นการเฉพาะได้การกลับคืนสิทธิ มีผลคืนสิทธิให้กับ
ความสามารถท่ีตอ้งสูญเสียไป หรือส้ินสุดลงอนัเน่ืองมาจากการพิพากษาลงโทษ ทั้งน้ี เง่ือนไขท่ี
จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี แต่อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้การบงัคบัตามค าพิพากษายงัไม่
ถึงท่ีสุด หรือไม่เคยไดรั้บการพกัการลงโทษมาก่อน จะไม่ไดรั้บการกลบัคืนสิทธิและสิทธิพิเศษ 
 
4.4  วเิคราะห์หลกัเกณฑ์การพจิารณาตัวผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) 

การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอน กล่าวคือ พนักงานสอบสวน 
พนักงานควบคุมประพฤติ ศาลพิจารณาพิพากษา และนักทณัฑวิทยา เจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ หาก
พิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่าง
มาก 

ซ่ึงในประเทศไทยนั้นการอภยัโทษเม่ือแบ่งการอภยัโทษตามลกัษณะของผูไ้ดรั้บการ
อภยัโทษ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การอภยัโทษเฉพาะรายและการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป การ
อภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดเฉพาะราย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาโดยผูก้ระท าผิดทูลเกลา้ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภยัโทษ ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงหลกัการท่ีแทจ้ริงของวตัถุประสงค์ของการอภยัโทษ ท่ีค านึงถึงความประพฤติท่ีเปล่ียนไป
ในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นมาตรการในการส่งเสริม หรือให้ก าลงัใจผูต้อ้งโทษให้กลบัตวัเป็นคนดี และ
กลบัคืนสู่การใช้ชีวิตไดต้ามปกติสุข ส่วนการอภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าผิดเป็นการทัว่ไป การอภยั
โทษน้ี จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรีใน
โอกาสท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัของบา้นเมืองเป็นคราวๆไป แต่การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปอาจเป็น
รูปแบบท่ีไม่ตรงตามหลกัทัว่ไปในการอภยัโทษนกั เพราะมิไดพ้ิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล
(Individualization) อยา่งแทจ้ริง แต่การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปเกิดจากจารีตประเพณีท่ียาวนานมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีแสดงออกถึงพระเมตตาคุณของพระมหากษตัริยท่ี์มีต่อราษฎร 

ดงันั้นการอภยัโทษในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือการ
อภยัโทษเฉพาะราย หากน าหลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคลมาใช้ในการอภยัโทษใน
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ไทย จะท าให้มีการพิจารณาผูท่ี้จะไดรั้บการอภยัโทษให้มีความเหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าความผิด 
กล่าวคือว่า ผูก้ระท าความผิดคนใดท่ีสมควรไดรั้บการอภยัโทษนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้กลบัตวัเป็นคนดี 
และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติสุขและไม่หวนกลบัไปกระท าความผิดอีก โดย
พิจารณาถึงความจริงท่ีว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกนัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ในการรับผดิชอบ เน่ืองจากบุคลิกของคนเรา ถา้พิจารณารายละเอียดแยกลงไปจะมีเอกลกัษณ์ท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะตวัท่ีส าคญั ซ่ึงคุณสมบติัท่ีคงท่ี ท าให้บุคคลแสดงออกในสถานการณ์ อุปนิสัย 
เก่ียวกบันิสัยนั้นจะเป็นแนวทางให้เราทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อจะน ามาประกอบการ
พิจารณาการอภยัโทษ โดยจะตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลจะตอ้งรู้ภูมิหลงัและลกัษณะนิสัย
ควบคู่กนัไป การสืบเสาะและพินิจขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าผิดโดยการรวบรวมจากค าให้การ
ของผูก้ระท าผิด จากพยานบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงาน
ของผูก้ระท าผิด ตรวจสอบพยานเอกสารต่างๆ เช่น ประวติัอาชญากรรม การศึกษา ประวติัการ
ท างาน และความประพฤติ โดยจดัท ารวบรวมประวติัเป็นรายบุคคลเพื่อพิจารณาในการอภยัโทษ
ผูก้ระท าความผดิโดยมีหวัขอ้รายงานท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ  

1) อาย ุ
ผูก้ระท าความผดิท่ีมีอายนุอ้ย ยงัไม่มีวุฒิภาวะและความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีมกักระท าการ

ต่างๆ ตามอ าเภอใจ หรือดว้ยความคึกคะนอง หรือขาดความย ั้งคิดชัว่ขณะ ศาลมีแนวโน้มท่ีจะให้
โอกาสกลบัตวัเป็นพลเมืองดี 

2) ประวติั 
ประวติัของผูก้ระท าผิด ตามประมวลก าหมายอาญา มาตรา 56 น่าจะหมายถึง ประวติั

ส่วนตวัและภูมิหลงัของผูก้ระท าผิด เช่นเป็นผูป้ระวติัการครองตนดี ประวติัการท างานไม่เสียหาย 
หรือมีประวติัดีเด่นในหนา้ท่ีราชการ เป็นผูท้  าประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นตน้ ผูก้ระท าผิดมีประวติัดี 
ก็มีโอกาสได้รับการอภยัโทษ แต่อย่างไรก็ตาม แมผู้ก้ระท าความผิดจะมีประวติัดี เคยท าคุณงาม
ความดีมาก่อน หากก่อในคดีท่ีมีความร้ายแรง ก็สมควรท่ีจะไม่อภยัโทษ 

3) ความประพฤติ  
ความประพฤติของผูก้ระท าความผิด หมายถึง การปฏิบติัตวัเป็นปกติ ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนัของผูก้ระท าความผิด ท่ีมีความประพฤติท่ีดีข้ึน และหากได้รับการอภยัโทษก็จะไม่เป็น
อนัตรายต่อสังคม หรือจะหวนกลบัไปกระท าความผดิอีก 

4) สติปัญญา 

DPU



144 

สติปัญญาของผูก้ระท าความผิด หมายถึง การท่ีผูก้ระท าผิดไดก้ระท าผิดเพราะความโง่
เขลาเบาปัญญา หรือความไม่รู้เท่าทนั หรือความเช่ืองมง่ายในส่ิงท่ีไม่ควรเช่ือ เป็นตน้ กรณีดงักล่าว
ก็อาจเป็นเหตุผลท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ 

5) สุขภาพ 
จะสืบเสาะในเร่ืองสุขภาพของผูก้ระท าความผิด เน่ืองจากผูก้ระท าผิดพิการ หรือ

สุขภาพไม่สมบูรณ์ เช่นเจบ็ป่วย มีโรคประจ าตวั ซ่ึงการตรวจสุขภาพของผูก้ระท าผิดจะท าให้ทราบ
วา่ผูก้ระท าผิดอา้งความเจ็บป่วยของร่างกายเพื่อขอรับการอภยัโทษ จึงตอ้งให้แพทยต์รวจสอบให้
ชดัเจน 

6) การศึกษาอบรม 
การศึกษาอบรมของผูก้ระท าผิด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูก้ระท าผิด เพื่อท า

ประวติั และสืบเสาะประวติัการศึกษาวา่มีการศึกษาระดบัใด ก าลงัศึกษาเล่าเรียนอยูห่รือไม่ 
7) ภาวะแห่งจิต 
ภาวะแห่งจิตของผูก้ระท าความผิดหมายถึง ผูมี้จิตบกพร่อง ฟ่ันเฟือน ขาดสติยบัย ั้งจึง

กระท าความผิด เหตุผลท่ีก็จะน ามาพิจารณาในการอภยัโทษ การตรวจสอบภาวะแห่งจิต แมว้า่โดย
ทฤษฎีการตรวจสอบภาวะแห่งจิต หมายถึง ตรวจวนิิจฉยัสภาพจิตใจของบุคคล อนัประกอบไปดว้ย
อารมณ์ทั้ งในภาวะปกติ และปรับอารมณ์ในภาวะท่ีบุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
คุณลกัษณะทางจิตใจ ต่าง เช่น ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ บางประการท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจ
ของบุคคลท าให้เกิดบุคลิกภาพ การตรวจสภาพแห่งจิต ก็เพื่อ สามารถแสวงหาขอ้เท็จจริง สุขภาพ
ร่างกาย และภาวะแห่งจิตของผูก้ระท าผดิ 

8) ส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดล้อมน้ีหมายถึง ส่ิงแวดล้อมรอบตัวผูก้ระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นผูค้นท่ีเข้าไป

เก่ียวขอ้ง หรือตอ้งเขา้ไปเก่ียว ณ สถานท่ีใด อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าไดห้ลงั
ไดรั้บการอภยัโทษ 

9) นิสัย 
ตอ้งท าการสืบเสาะนิสัยของผูก้ระท าผิด ว่ามีนิสัยอย่างไร สมควรไดรั้บการอภยัโทษ

หรือไม่ นิสัยของผูก้ระท าผิด น่าจะหมายถึง ความประพฤติของผูก้ระท าผิดท่ีเคยปฏิบติัจนชิน เช่น 
นิสัยลักขโมย นิสัยคา้ยาเสพติด หากได้รับการอภยัโทษ ก็มีเหตุผลอนัเช่ือว่าบุคคลดังกล่าวจะ
กลบัไปกระท าความผดิซ ้ าอีก 
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10) สภาพความผดิ 
สภาพความผิด หมายถึงมูลเหตุแห่งการกระท าความผิด พฤติการณ์ในการกระท า

ความผิด และแลของการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึน ทั้งต่อผูเ้สียหาย และต่อสังคมโดยรวมสภาพ
ความผดิเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัในการพิจารณาการอภยัโทษ 

11) เหตุอ่ืนอนัควรปราณี 
เหตุอ่ืนอนัควรปราณีของผูก้ระท าผิด หมายถึง เหตุอ่ืนนอกเหลือจากท่ีกล่าวมา ซ่ึงมี

ความหมายอย่างกวา้ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอภยัโทษโดยอาศยัเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
ลกัษณะเฉพาะของผูก้ระท าผดิ 

ดงันั้นหลกัการอภยัโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลสรุปไดว้า่ การอภยัโทษให้เหมาะสม
กบัตวับุคคลนั้น จะตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของบุคคล ภูมิหลงั และลกัษณะนิสัยแล้วจะตอ้งมีการ
รวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิดหรือจ าเลย ซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีไม่อาจแยกจากการ
พิจารณาผูท่ี้สมควรได้รับการอภัยโทษ เน่ืองจากประวติัของผูก้ระท าความผิด พฤติกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการอภยัโทษให้เหมาะสมกับ
ผูก้ระท าความผิดตามหลกั Individualizationโดยการสืบเสาะหาขอ้เท็จจริงของผูก้ระท าความผิด
ดงักล่าวจะตอ้งกระท าอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้ทราบถึงประวติัและเหตุการณ์แวดลอ้ม พฤติกรรม
ของผูก้ระท าผดิ ก็เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความเป็นธรรมในการอภยัโทษ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัสภาวะทางสังคม
และบุคลิกภาพลกัษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการอภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการอภยัโทษกลบั
ตนเป็นคนดี และกลบัคืนสู่สังคมได ้ตวับุคคลผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะ
ได้รับการลดโทษ หรือไม่ต้องรับโทษเลย การอภยัโทษน้ีจะมีจุดมุ่งเน้นท่ีตวัผูก้ระท าความผิด
โดยตรงท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีภายหลงัตอ้งค าพิพากษาของศาล หาไดต้อ้งการ
ให้มีผลถึงบุคคลอ่ืนไม่ หลกัการอภยัโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลน้ี จะพิจารณาจากพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลง นิสัยของผูก้ระท าผิดในทางท่ีดีข้ึน เพื่อให้ผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บการอภยัโทษสามารถ
กลบัตนเป็นพลเมืองท่ีดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้เพราะการอภยัโทษ ในบางคร้ังก็ไม่เหมาะสมกบัตวั
ผูก้ระท าความผิด เพราะเขายงัมีพฤติกรรมท่ีชั่วร้าย และพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดไม่มี
ประพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในทางดีข้ึน การอภยัโทษในบางคร้ังบุคคลท่ีมีความพฤติชัว่ร้ายกลบั
ได้รับการอภยัโทษโดยมิได้ดูพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคล ก็จะท าให้ผูก้ระท า
ความผดิกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าและจะเป็นปัญหาต่อสังคมได ้จึงตอ้งมีหลกัการในการพิจารณา
ตัวผู ้ต้องโทษเป็นรายบุคคล ( Individualization) อย่างจริงจัง และจากการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่ามีการพิจารณาเก่ียวกบัการอภยัโทษโดยดูพฤติกรรม อุปนิสัย ความมีช่ือเสียง 
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ความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ีของผูก้ระท าความผดิภายหลงัการพิพากษาลงโทษซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี
จะแสดงใหเ้ห็นเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูตนเองและมีคุณค่าท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษ14 

ดงันั้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของการอภยัโทษไม่ว่าจะเป็นการอภยัโทษ
เป็นการทัว่ไป และการอภยัโทษเฉพาะราย ตอ้งน าหลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล 
(Individualization) ในส่วนท่ีเป็นอตัถวิสัยของผูก้ระท าความผิดมาพิจารณาเพื่ออภยัโทษให้แก่
ผูก้ระท าความผดิ 
 
4.5  วเิคราะห์นโยบายทางอาญาในการอภัยโทษให้กบัผู้ต้องโทษ 

นโยบายทางอาญา (Criminal Policy) เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัปราบปรามการกระท าความผดิทั้งในระดบัระหวา่งประเทศและระดบัชาติ โดยนโยบายทาง
อาญา เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาท่ีว่าควรบญัญติักฎหมายอย่างไรจะถูกตอ้งกบัเหตุผลท่ีสุดโดยการ
พิจารณากฎหมายอาญาในแง่ท่ีว่ากฎหมายอาญาควรเป็นอย่างไร15 นโยบายทางอาญา เป็นวิธีการ
ก าหนดวิธีการป้องกนัอาชญากรรมโดยกระบวนการทางนิติบญัญติั ทั้งในกฎหมายสารบญัญติัและ 
สบญัญติั เพื่อลงโทษแก่ผูก้ระท าผิดและนโยบายทางอาญาน้ีนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
กระท าความผดิอาญา และการอภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ 

นโยบายทางอาญาในการพระราชทานอภยัโทษนั้น ฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนดท่ีจะให้
อภยัโทษ หรือไม่ให้อภยัโทษในความผิดประเภทใด ซ่ึงนโยบายทางอาญาจะแปรผนัตามยุคสมยั 
กล่าวคือ ในปีพุทธศกัราช 2522 มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ ในมาตรา 6 ในความผิด
ต่อกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้และกฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ และคดียาเสพยติ์ดนั้น หากบุคคล
ดงักล่าวกระท าความผิดฐานจะไม่ไดรั้บการอภยัโทษ แต่ปัจจุบนันั้นฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบาย
ให้อภยัโทษในคดีความผิดฐานยาเสพยติ์ด คือ ผูท่ี้ตอ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกไม่เกิน
แปดปี ในความผิดฐาน ผลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือ
จ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่ายตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพยติ์ดให้โทษมีสิทธิท่ี
จะไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ แต่หากผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกเกินแปดปี ใน
ความผดิฐาน ผลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือ
มีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่ายตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพยติ์ดให้โทษไม่มีสิทธิได้รับการ

                                                 
14  อุมาพร สิทธิบูรณา.  (2549).  การอภัยโทษในประเทศไทย: ศึกษากรณีการศึกษาการอภัยโทษเป็น

การท่ัวไป.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 
142. 

15  อนิรุทธ์ ทรงจนัทร์แกว้.  เล่มเดิม.  หนา้ 38. 
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พระราชทานอภยัโทษ ซ่ึงคดีดงักล่าวนั้นมุ่งปราบปรามให้หมดไปจากสังคมไทย เพราะเป็นคดีท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมให้ไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงเป็น
คดีท่ีร้ายแรงคดีหน่ึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องขจัด ลดปริมาณให้น้อยลง หรือให้หมดไปจาก
สังคมไทย ดงันั้นผูเ้ขียนเห็นว่า กรณีคดียาเสพยติ์ดหากเป็นผูผ้ลิต น าเขา้ หรือส่งออก หรือผลิต 
น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่ายไม่ว่าจะมี
ปริมาณมากน้อยเพียงใด ผูต้อ้งโทษตามค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดผูน้ั้นรัฐควรก าหนดนโยบายไม่ให้
ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ เพราะรัฐมุ่งจะปราบปรามคดียาเสพยติ์ดให้หมดไปแต่รัฐกลบัมี
นโยบายในการอภยัโทษในคดียาเสพย์ติด ท าให้ไม่สอดคล้องกับการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพยติ์ด แต่ส าหรับความผดิเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีกระท าซ ้ า รัฐมีนโยบายไม่ให้ผูน้ั้นไดรั้บการอภยัโทษ 
ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ การกระท าดงักล่าวผูก้ระท าความผดิ ไม่ไดมี้จิตใจท่ีชัว่ร้ายและเป็นความผิด
ท่ีไม่ร้ายแรง ผูก้ระท าความผิดจึงสมควรไดรั้บการอภยัโทษ ซ่ึงรัฐไดมี้นโยบายไม่ไดอ้ภยัโทษใน
ความผดิดงักล่าวแต่ในขณะเดียวกนัรัฐกบัให้อภยัโทษในความผิดท่ีมีความร้ายแรงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง
แลว้หรือไม่ ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่วา่นโยบายการอภยัโทษของรัฐในความผิดฐานคา้ยาเสพยติ์ดท่ี
ออกมามีความบกพร่องและมีความผิดพลาด แต่หากจะไม่ให้อภัยโทษในความผิด กรณีคดี
ยาเสพยติ์ดไม่ว่าเป็นผูผ้ลิต น าเข้า หรือส่งออก หรือผลิต น าเขา้ หรือส่งออกเพื่อจ าหน่าย หรือ
จ าหน่าย หรือมีไวใ้นความครอบครองเพื่อจ าหน่ายไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็จะขดัต่อ
หลกัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีคุมครองศกัด์ิศรีของมนุษยใ์ห้ไดรั้บการเคารพและความเสมอภาค 
เสรีภาพ อิสรภาพในชีวิตและร่างกายตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นสิทธิท่ีจะได้รับความ
คุม้ครองตามบทบญัญติัตามหลกัสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยบญัญติัคุ้มครอง ว่าจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระท ามิได้ หรือจะเลือกปฏิบติั     
แก่ผูต้ ้องโทษมิได้ ดังนั้นหากจะให้อภยัโทษในความผิดฐานดังกล่าว ตอ้งน าหลกัการพิจารณา      
ตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) มาพิจารณาให้อภยัโทษกบัผูต้อ้งโทษในความผิด
ฐานดงักล่าวอยา่งจริงจงัและเขม็งวดกวา่ความผดิฐานอ่ืน เพื่อจะให้การอภยัโทษบรรลุวตัถุประสงค์
ของการอภยัโทษท่ีแทจ้ริง และเพื่อใหผู้ต้อ้งโทษท่ีไดรั้บการอภยัโทษกลบัไปใชชี้วิตอยูใ่นสังคมได้
ปกติสุขและไม่เป็นปัญหาสู่สังคม 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการอภยัโทษพบว่า การอภยัโทษเป็นวิธีการส าคญัวิธีหน่ึงท่ีรัฐใช้เป็น

วธีิการเพื่อแกไ้ข ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิ เพื่อใหโ้อกาสแกผู้ก้ระท าความผดิท่ีสามารถกลบัตวัเป็นคน
ดีได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา และกลับคืนสู่สังคมได้เร็วข้ึน นอกจากน้ีการอภัยโทษยงัถูก
น าไปใช้ในวตัถุประสงค์อ่ืนอีกด้วย เช่น การใช้เพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัล้นเรือนจ า ใช้เพื่อแก้ไข
ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม หรือบรรเทาความรุนแรงของการลงโทษตามค าพิพากษา
ของศาล  
 
5.1  บทสรุป 

จากท่ีไดศึ้กษาถึงทฤษฎีการลงโทษ พบวา่ แนวความคิดและทฤษฎีการลงโทษเป็นของ
นกัอาชญาวิทยา การลงโทษตามกฎหมายอาญานั้น ไดมี้ทฤษฎี 5 ทฤษฎี กล่าวคือ แนวคิด ทฤษฎี
การลงโทษเพื่อเป็นการแก้แคน้ (Retribution) คือ การลงโทษเป็นไปเพื่อเป็นการแก้แคน้ส าหรับ
ผูก้ระท าความผิดท่ีได้กระท าผิดลงโดยจะได้รับผลแห่งการกระท านั้นให้สาสมกับการกระท า
ความผิดท่ีตนไดก้ระท า แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อยบัย ั้งการกระท าความผิด (Deterrence) คือ
เป็นการลงโทษผูก้ระท าความผดิอยา่งเข็ดหลาบ เพื่อผูก้ระท าความผิดจะไม่กลบัไปกระท าความผิด
อีกและเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นเอาเยี่ยงอย่าง แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผิด (Rehabilitation) คือ แนวคิดท่ีเห็นว่าการลงโทษท่ีรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือผูก้ระท า
ความผิดให้กลับตวัเป็นคนดีได้ หากการลงโทษสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด โดยการ
ฝึกอบรม ให้การศึกษา เป็นตน้ ก็สามารถช่วยฟ้ืนฟูไม่ให้ผูก้ระท าความผิดกลบัไปกระท าความผิด
ซ ้ าอีกก็จะท าให้เขาส านึกและกลับตัวเป็นคนดีเม่ือพน้โทษ แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัด
ผูก้ระท าความผิดออกจากสังคม (Removal from society) คือ เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูก้ระท าความผิดท่ี
เป็นอนัตรายไม่ให้อยู่ในสังคมและให้สังคมปลอดจากอาชญากรรมโดยใช้วิธีการลงโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และแนวคิดทฤษฎีการลงโทษท่ีมีจุดมุ่งหมายรวม (Integration) คือ 
แนวคิดตั้งแต่หน่ึงแนวคิดข้ึนไป แนวคิดน้ีก็เป็นการน าแนวคิดตั้งแต่สองแนวคิดท่ีมีความเหมาะสม
กบัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ ก็เพื่อการลงโทษผูก้ระท าความผิดจะตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีจะ
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ส่งผลให้ผูก้ระท าความผิดสามารถปรับตวัเขา้สู่สังคมไดอ้ย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม หากน า
หลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลมาลงโทษผูก้ระท าความผิด จะท าให้เกิดประโยชน์กบัตวั
ผูก้ระท าความผิด กล่าวคือ หากทราบขอ้เท็จจริง พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด ศาลก็สามารถใช้
ประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษได้ อนัเป็นประโยชน์ต่อศาลในการพิพากษาก าหนดโทษ
ผูก้ระท าผิดให้เหมาะสมและเป็นธรรม หากมีการก าหนดโทษให้เหมาะสมก็จะท าให้ผูก้ระท าผิด
สามารถปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าผิด เพื่อให้เขากลบัตวัเป็นคนดี และกลบัคืนสู่สังคม
ได ้หากเราน าหลกัการพิจารณาการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคลมาใช้กบัผูก้ระท าความผิด จะ
ท าใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

แนวคิดและทฤษฎีการอภัยโทษเป็นวิธี ท่ีแสดงถึงความเมตตากรุณาปราณีของ
พระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐท่ีจะใชอ้  านาจอภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดทางอาญา โดย
จะพบเห็นได้ในหลายๆประเทศ ซ่ึงแนวความคิดน้ีมีมาตั้ งแต่สมัยโบราณโดยมีมาพร้อมกับ
แนวความคิดของการลงโทษ โดยแต่ละประเทศจะมีวิวฒันาการท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กับ
วฒันธรรมของแต่ละชนชาติ แมจ้ะมีความแตกต่างในเร่ืองของววิฒันาการแต่ส่ิงท่ีเหมือนกนั คือ ส่ิง
ท่ีแสดงให้เห็นพระเมตตากรุณาของพระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐ และเพื่อให้โอกาสแกผู้ท่ี้
กระท าความผดิไดรั้บการปล่อยตวั หรือลดโทษก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามค าพิพากษา 

ในต่างประเทศท่ีมีการอภยัโทษ เช่น ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น กล่าวคือ 
ประเทศองักฤษมีหลกัการอภยัโทษท่ียาวนาน ส าหรับขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยอ์งักฤษในยุคแรกนั้นเป็นไปอยา่งกวา้งขวางยิ่ง ซ่ึงการ
พระราชทานอภยัโทษใหแ้ก่บุคคลท่ีกระท าผดิใหไ้ม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา เช่น การท าให้คนตาย
โดยอุบติัเหตุ (by misadventure) หรือการฆ่าคนโดยเจตนาในการป้องกนัตนเอง (self-defence) เป็น
ตน้ อยา่งไรก็ตาม ผลของความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัรัฐสภาองักฤษในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุตน้ของราชวงศส์จว๊ตนั้น ไดก้็ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อพระ
ราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษเป็นอย่างมาก ขอบข่ายของการใช้พระราชอ านาจท่ีเคย
เป็นไปอย่างกว้างขวางได้ถูกจ ากัดลง มีการก าหนดความผิดท่ีไม่อยู่ในข่ายท่ีจะได้รับการ
พระราชทานอภยัโทษ นับแต่รัชสมยัพระเจา้ยอร์ชท่ี 4 เป็นตน้มา พระมหากษตัริยมิ์อาจจะทรง
กระท าเช่นนั้นอีกได ้ดงันั้น การพระราชทานอภยัโทษในความผิดใดๆ จึงตอ้งกระท าโดยค าแนะน า
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัยใดๆ ย่อมเป็นไปตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงนับได้ว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผูท่ี้มีบทบาทอนัส าคญัยิ่งต่อกระบวนการอภยัโทษของ
ประเทศอังกฤษมีข้อท่ีน่าสังเกตว่ามิได้มีลักษณะท่ีเป็นอิสระและเด็ดขาดดังเช่นกรณีของไทย 
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กล่าวคืออ านาจในการพระราชทานอภัยโทษในประเทศอังกฤษในปัจจุบันเป็นอ านาจของ
พระมหากษตัริย ์แต่จะกระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่มีขอ้ท่ีน่า
สังเกตวา่ มิไดมี้ลกัษณะเด็ดขาด ดงัเช่นกรณีของประเทศไทย แมท้างทฤษฎีนั้นพระมหากษตัริยข์อง
ประเทศองักฤษ อาจจะมีพระบรมวนิิจฉยัประการใดแลว้ ในทางปฏิบติัปรากฏวา่นบัแต่รัฐสมยัพระ
เจา้ยอร์ชท่ี 4 เป็นตน้มา พระมหากษตัริยมิ์อาจจะทรงกระท าเช่นนั้นอีกได ้ดงันั้น การพระราชทาน
อภยัโทษในความผิดฐานใดๆ ซ่ึงตอ้งกระท าโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
หรือกล่าวอีกในหน่ึง คือ การพระราชทานพระบรมราชวินิจฉยัใดๆ ยอ่มเป็นไปตามความเห็นของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จึงนบัวา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูมี้บทบาทอนั
ส าคญัยิง่ต่อกระบวนการอภยัโทษของประเทศองักฤษ จะมีความแตกต่างกบัประเทศไทย กล่าวคือ 
การพระราชทานอภยัโทษของประเทศไทยเป็นพระราชอ านาจเด็ดขาดของพระมหากษตัริยไ์ทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาการอภยัโทษเป็นวิธีการส าคญัโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารซ่ึงไดแ้ก่
ประธานาธิบดี และผูว้า่การรัฐ ท่ีจะใชอ้  านาจในการอภยัโทษให้แก่ผูท่ี้กระท าความผิดทางอาญาต่อ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม วิธีการอภยัโทษในสหรัฐอเมริกา มีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกบัการอภยัโทษในประเทศไทยอยูห่ลายประการ เช่น อ านาจของการอภยัโทษวิธีการ 
ฯลฯ การอภยัโทษในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอ านาจท่ีส าคญัท่ีสุดอ านาจหน่ึงของประธานาธิบดีท่ี
จะให้อภยัโทษให้กบัผูก้ระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Federal offenses) 
และเป็นอ านาจของผูว้า่การรัฐท่ีจะใหอ้ภยัโทษกบัผูก้ระท าความผิดทางอาญาต่อกฎหมายของมลรัฐ 
(States offenses) ซ่ึงอ านาจในการอภยัโทษของประธานาธิบดีและผูว้่าการรัฐน้ีจะถูกก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และธรรมนูญของมลรัฐต่างๆ คือประธานาธิบดีซ่ึงเป็นผูท่ี้ใชอ้  านาจ
สูงสุดท่ีจะใหอ้ภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นการ
ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และผูว้่าการรัฐมีสิทธิท่ีจะอภยัโทษให้กบัผูก้ระท า
ความผิดอาญาต่อกฎหมายมลรัฐ การใชอ้  านาจของผูว้่าการรัฐเป็นไปตามธรรมนูญของมลรัฐ โดย
ประธานาธิบดีไม่มีสิทธิท่ีจะอภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายมลรัฐ ซ่ึงจะแตกต่างจาก
ประเทศไทย คือ หากเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายไทย พระมหากษตัริยมี์อ านาจในการ
พระราชทานอภยัโทษ ซ่ึงการอภยัโทษของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการอภยัโทษได ้ทั้งก่อนมีค า
พิพากษา ระหว่างมีค าพิพากษา หรือภายหลังมีค าพิพากษาแล้วก็ได้ ซ่ึงจะมีความแตกต่างจาก
ประเทศไทย คือ ผูท่ี้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษของประเทศไทย ผูน้ั้นค าพิพากษาตอ้งถึงท่ีสุด
ก่อนถึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ 

ประเทศญ่ีปุ่นพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ เป็นพระราชอ านาจของ
สมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผูท้รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจสูงสุด (the supreme power) ตามคติ
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ของเทพเจา้ การใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ ก็นับเป็นการใช้พระราชอ านาจ
สูงสุดของสมเด็จพระจกัรพรรดิประการหน่ึง ดงัจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งจกัรพรรดิญ่ีปุ่น
(Constitution of the Empire of Japan) หรือรัฐธรรมนูญเมจิซ่ึงตราข้ึนบงัคบัใช้เม่ือคริสต์ศกัราช 
1868 ซ่ึงก าหนดให้สมเด็จพระจักรพรรดิญ่ีปุ่นเป็นผู ้ใช้พระราชอ านาจสูงสุดเด็ดขาดในการ
พระราชทานอภยัโทษ แนวความคิดเช่นวา่น้ีด ารงอยู่เลยมา และส้ินสุดลงพร้อมกบัการส้ินสุดของ
สงครามโลกคร้ังท่ีสองในคริสต์ศกัราช 1945ท าให้พระราชฐานะและพระราชอ านาจของสมเด็จ
พระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นตอ้งเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิงสมเด็จพระจกัรพรรดิตอ้งประกาศสละพระราช
ฐานะของความเป็นเทพเจา้ อนัเป็นผลใหร้ะบบจกัรพรรดิตามคติโบราณตอ้งเปล่ียนแปลงไป ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม คริสตศ์กัราช 1946 ก าหนดให้สมเด็จพระ
จกัรพรรดิญ่ีปุ่นทรงเป็น “สัญลกัษณ์ของประเทศและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของประชาชน” 
(the symbol of the state and of the unity of the people) พระราชฐานะของจกัรพรรดิญ่ีปุ่น เป็นไป
ตามเจตจ านงของประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย  (from the will of the people with whom 
resides the sovereign power) พร้อมกนัน้ีก็ไดก้  าหนดขอบข่ายของการใชพ้ระราชอ านาจให้เป็นไป
โดยค าแนะน ายินยอมของคณะรัฐมนตรี ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการใช้พระราชอ านาจ
ดงักล่าวน้ีเป็นไปอย่างมีขอ้จ ากดัยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทาน
อภยัโทษซ่ึงแต่เดิมมาเป็นพระราชอ านาจของสมเด็จพระจกัรพรรดิในฐานะท่ีทรงเป็นองค์อธิปัตย ์
แต่ในปัจจุบนัไดถู้กก าหนดโดยรัฐธรรมนูญให้ทรงใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ
ในนามของประชาชน (on behalf of the people) ทั้ ง น้ีให้เป็นไปตามค าแนะน ายินยอมของ
คณะรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงลงนามรับรอง (Attestation) การพระราชทานอภยัโทษ
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีน าข้ึนกราบบงัคมทูลนั้น จึงจะเห็นไดว้า่บทบาทของสมเด็จพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่นใน
การพระราชทานอภยัโทษนั้นไดถู้กจ ากดัลงอย่างมาก โดยผลของรัฐธรรมนูญจนมีลกัษณะท่ีเป็น
เพียง “แบบพิธี” (ceremonial) เท่านั้น 

ประเทศไทยมีแนวความคิดและความเป็นมาเ ก่ียวกับพระราชอ านาจในการ
พระราชทานอภยัโทษของพระมหากษตัริยไ์ทยนบัตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั เป็นตน้มา ปรากฏวา่ไดมี้
ววิฒันาการท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองในแต่ละยุคสมยั นอกจากแนวความคิด
ท่ีพระมหากษัตริย์เป็นท่ีมาของความยุติธรรม (The King is the fountain of Justice)  ซ่ึงเป็น
แนวความคิดของการใชพ้ระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ อนัเป็นท่ีประจกัษโ์ดยทัว่ไป
แล้ว ยงัมีแนวความคิดแบบ “พ่อกบัลูก” อนัเป็นรูปแบบการปกครองในยุคสุโขทยัตอนต้น ซ่ึง
พระมหากษตัริย์ทรงมีพระกรุณาต่อพสกนิกรของพระองค์ประดุจบิดาท่ีมีความเมตตาต่อบุตร 
แนวความคิดดงักล่าวไดรั้บการแทนท่ีดว้ยแนวความคิด “ธรรมราชา” ในยุคสุโขทยัตอนปลาย ซ่ึง
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พระมหากษตัริยท์รงด ารงพระองค์มัน่ในทศพิธราชธรรม และปรับเปล่ียนเข้ากับแนวความคิด 
“เทวราช” และ “เจ้าชีวิต” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงพระมหากษตัริย์เป็นผูท้รงพระราชอ านาจ
เด็ดขาดเหนือชีวติในแวน่แควน้ไดอ้ยา่งสนิทสนมกลมกลืน อยา่งไรก็ตามแนวความคิดแบบ “ธรรม
ราชา” และ “พ่อกบัลูก” ก็ได้กลบัมามีบทบาทต่อการใช้พระราชอ านาจในการพระราชทานอภยั
โทษของพระมหากษตัริยอี์กคร้ังหน่ึงในสมยักรุงธนบุรี และทวีความส าคญัยิ่งข้ึนเป็นล าดบัในสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เลยมาจนถึงปัจจุบนั 

ในปัจจุบันมีบทบัญญัติรับรองพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษตัริยไ์วใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 191 บญัญติัว่า 
พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ นอกจากนั้นยงัมีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 7 วา่ดว้ยการอภยัโทษ เปล่ียนโทษหนกัเป็นโทษ
เบา และการลดโทษ มาตรา 259-มาตรา 267 นบัว่าเป็นพระราชอ านาจท่ีส าคญัยิ่งในการปกครอง
ความสงบสุขของบา้นเมือง ควบคู่มากบัอ านาจอธิปไตยของชาติเร่ือยมา ก็ปรากฏวา่พระราชอ านาจ
ในการพระราชทานอภยัโทษยงัคงอยู่สนองพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริย์ในรัชกาล
ปัจจุบนั ท่ีทรงใหพ้ระมหากษตัริยท์รงใชพ้ระราชอ านาจน้ีผา่นทางฝ่ายบริหาร 

การอภยัโทษ การนิรโทษกรรม การลา้งมลทิน การลดวนัตอ้งโทษ และพักการลงโทษ
เป็นมาตรการหน่ึงท่ีรัฐใชแ้กไ้ขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อผอ่นคลายความตึง
เครียด วตัถุประสงคข์องแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บ
จากการอภยัโทษ คือ รัฐจะยกโทษ หรือลดโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด
แลว้ แต่การอภยัโทษนั้นไม่ลบผลของค าพิพากษา และหากผูก้ระท าความผิดกระท าความผิดอาญา
ข้ึนใหม่ ก็ไม่ตดัอ านาจของศาลท่ีจะเพิ่มโทษ หรือไม่รอลงอาญา การอภยัโทษไม่มีผลลบลา้งประวติั
อาชญากร การนิรโทษกรรม ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับจากการนิรโทษกรรม คือ เป็นการ
ยกเวน้ความผิดอาญาเสมือนวา่ผูก้ระท าความผิดไม่เคยตอ้งค าพิพากษา และศาลจึงไม่อาจเพิ่มโทษ
แก่ผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บการนิรโทษกรรมแลว้ต่อมากระท าความผิดอีก ซ่ึงศาลอาจใชว้ิธีการรอ
ลงอาญาได ้นิรโทษกรรมมีผลลบลา้งประวติัอาชญากร และผูท่ี้ไดรั้บการนิรโทษกรรมก็ยงัคงตอ้ง
รับผิดในทางแพ่งจากการกระท าความผิดต่อบุคคลท่ีสาม การลา้งมลทิน ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะ
ได้รับจากการล้างมลทิน คือ ไม่มีผลต่อคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสาม การล้างมลทินเป็นผลให้
ความผิดอาญาและความผิดทางวินยัถูกลบล้างเม่ือมีการรับโทษมาแล้ว หากผูก้ระท าความผิดข้ึน
ใหม่ก็ไม่ท าให้ศาลเพิ่มลด หรือมีการไม่รอลงอาญาเพราะถือวา่การกระท าความผิดถูกลบลา้ง และ
ไดมี้การลบลา้งในทะเบียนประวติัอาชญากรดว้ย การลดวนัตอ้งโทษ ผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บ
จากการลดวนัตอ้งโทษ คือ ท าให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการปล่อยตวัออกมาจากเรือนจ าก่อนครบ
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ก าหนดเวลาลงโทษตามค าพิพากษาของศาล และการลดวนัต้องโทษไม่มีผลลบล้างการกระท า
ความผิดตามค าพิพากษาซ่ึงเรียกว่าเป็นการยกเวน้โทษนั้นเอง แต่การลดวนัตอ้งโทษนั้นองค์กร
ราชทณัฑจ์ะมีการก าหนดเง่ือนไข หากผิดเง่ือนไขก็จะถูกจ ากุมขงัในเรือนจ า และตอ้งจ าคุกในเวลา
ท่ีไดรั้บการลดโทษ  และพกัการลงโทษผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการพกัการลงโทษ คือ มี
ผลเช่นเดียวกับการลดวนัต้องโทษ คือ เป็นแต่เพียงการยกเวน้โทษ โดยมีเง่ือนไขก าหนด ถ้าผู ้
ตอ้งโทษไม่ประพฤติผิดเง่ือนไขก็จะไดรั้บการยกเวน้โทษ แต่ถา้ท าผิดเง่ือนไข ก็จะตอ้งกลบัมารับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาท่ีเหลืออยูต่่อ โดยมิตอ้งด าเนินคดีอีก 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดและทฤษฎีการอภยัโทษเป็นวิธีท่ีแสดงถึงความเมตตากรุณาปราณี
ของพระมหากษตัริยห์รือประมุขของรัฐท่ีจะใชอ้  านาจอภยัโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผิดทางอาญา ซ่ึง
จะพบเห็นไดใ้นหลายๆประเทศ เช่น พระมหากษตัริยใ์นประเทศองักฤษทรงมีพระราชอ านาจพิเศษ
ท่ีเรียกว่า Prerogative โดยมีวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยัฟิวดลั ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงมีอ านาจอภยั
โทษโดยเด็ดขาดซ่ึงเป็นอ านาจท่ีแยกพิเศษ กล่าวคือ เป็นอ านาจส่วนพระองค์ท่ีอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
และอ านาจโดยเด็ดขาด ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากกฎหมาย ซ่ึงเห็นจากการอภยัโทษของประเทศต่างๆ 
รวมถึงประเทศไทยนั้น มีแนวคิดทฤษฎีการอภยัโทษท่ีเกิดจากทฤษฎีความเมตตากรุณาปราณีของ
พระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐท่ีมีต่อพสกนิกรท่ีตอ้งโทษ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาความทุกข์
ความเดือดเดือดร้อนแก่พสกนิกร 

ดงันั้นเพื่อให้การอภยัโทษสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการอภยัโทษจึงตอ้งพิจารณา
การอภยัโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล โดยตอ้งศึกษาบุคลิกภาพของบุคคล ภูมิหลงั และลกัษณะ
นิสัยแลว้จะตอ้งมีการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิดหรือจ าเลย ซ่ึงเป็นสาระส าคญั
ท่ีไม่อาจแยกจากการพิจารณาผูท่ี้สมควรไดรั้บการอภยัโทษ โดยการสืบเสาะการสืบเสาะและพินิจ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าผิด ซ่ึงรวบรวมจากค าให้การของผูก้ระท าผิด จากพยานบุคคล ซ่ึง
อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงานของผูก้ระท าผิด ตรวจสอบพยาน
เอกสารต่างๆ เช่น ประวติัอาชญากรรม การศึกษา ประวติัการท างาน และความประพฤติ โดยจดัท า
รวบรวมประวติัเป็นรายบุคคลเพื่อพิจารณาในการอภยัโทษผูก้ระท าความผิดโดยมีหวัขอ้รายงานท่ี
ส าคัญ ได้แก่ อายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญหา สุขภาพ การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต 
ส่ิงแวดล้อม นิสัย สภาพความผิดและเหตุอ่ืนๆท่ีควรปราณี มาพิจารณา เน่ืองจากประวติัของ
ผูก้ระท าความผดิ พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการ
อภยัโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าความผดิตามหลกั Individualizationโดยการสืบเสาะหาขอ้เท็จจริง
ของผูก้ระท าความผิดดงักล่าวจะตอ้งกระท าอยา่งกวา้งขวาง เพื่อให้ทราบถึงประวติัและเหตุการณ์
แวดลอ้ม พฤติกรรมของผูก้ระท าผิด ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการอภยัโทษ ทั้งน้ีตอ้ง
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อาศยัสภาวะทางสังคมและบุคลิกภาพลกัษณะของผูก้ระท าผิดมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการอภยัโทษแก่ผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผูท่ี้
ได้รับการอภยัโทษกลบัตนเป็นคนดี และกลบัคืนสู่สังคมได ้การอภยัโทษนอกจากพิจารณาตวัผู ้
ตอ้งโทษเป็นรายบุคคลแล้วในส่วนท่ีเป็นอตัถวิสัย จะตอ้งค านึงถึงนโยบายทางอาญา (Criminal 
Policy) ซ่ึงนโยบายทางอาญาจะผนัแปรในรูป หรือทิศทางใดนั้น ย่อมถูกจ ากดัโดยอิทธิพลทาง
วฒันธรรม ค่านิยม ปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมืองของสังคมนั้นเป็นพื้นฐาน ซ่ึงการก าหนด
นโยบายก็เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด และรัฐก็ได้น า
นโยบายทางอาญาในการก าหนดการอภยัโทษ และการก าหนดบุคคลท่ีมีสิทธิรับการอภยัโทษ 
หรือไม่ได้รับการอภยัโทษก็ข้ึนอยู่กบันโยบายทางอาญา ตามสภาวการณ์ของสังคมในขณะนั้น 
ดงันั้นการอภยัโทษควรไดก้ าหนดดว้ยว่าจะให้อภยัโทษลกัษณะใด ซ่ึงฝ่ายท่ีร่างพระราชกฤษฎีกา 
หรือฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งรู้จดัแจง้เสียก่อนจึงจะวางนโยบายทางอาญาในเร่ืองของ
การอภยัโทษ 

อยา่งไรก็ตามการอภยัโทษในประเทศไทยยงัประสบปัญหาต่างๆ เช่น กรณีความผิดท่ี
ไม่ควรใหอ้ภยัโทษแต่กลบัไดรั้บการอภยัโทษ กรณีการอภยัโทษเพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัลน้เรือนจ า 
และกรณีความผิดเล็กๆนอ้ยๆท่ีกระท าซ ้ าสอง เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากการไม่พิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็น
รายบุคคล (Individualization) และเกิดจาดความผิดพลาดในการก าหนดนโยบายทางอาญา 
(Criminal Policy) ของรัฐ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเห็นวา่ปัญหาการอภยัโทษของไทย แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 
1. การอภยัโทษในประเทศไทยไม่ไดน้ าหลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล

(Individualization) ในส่วนท่ีเป็นอัตถวิสัยของผูก้ระท าความผิด เช่น ความพฤติกรรม ประวติั 
ลกัษณะนิสัย ฯลฯ ท่ีเก่ียวกบักบัตวัผูก้ระท าความผิดมาใชใ้นการอภยัโทษไม่วา่จะเป็นการอภยัโทษ
เป็นการทัว่ไป หรือการอภยัโทษเฉพาะราย จึงท าให้ประสบปัญหาท่ีตามมาต่อสังคม กล่าวคือ ผูท่ี้
กระท าความผิดท่ีได้รับการอภยัโทษเป็นการทัว่ไป หรือเฉพาะรายเป็นผูท่ี้ไม่สมควรท่ีจะมีสิทธิ
ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ และผูน้ั้นก็อาจจะกลบัมาเป็นผูป้ระกอบอาชญากรรมอีกคร้ัง การ
อภยัโทษเกิดจากความเมตตากรุณาปราณีของพระมหากษตัริย ์หรือประมุขของรัฐท่ีจะใช้อ านาจ
อภยัโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิดทางอาญา และเม่ือการอภยัโทษไม่ได้ใช้หลกัการพิจารณาตวัผู ้
ตอ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) จึงท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการอภยัโทษ 
ท่ีการอภยัโทษจะเป็นการให้โอกาสผูท่ี้มีความเปล่ียนในเร่ืองของความพฤติภายหลังศาลมีค า
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พิพากษา ให้ไดรั้บการอภยัโทษ และในการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคล (Individualization) 
ในการพิจารณาการอภยัโทษเป็นการทัว่ไปและการอภยัโทษเฉพาะราย ควรจะมีการจดัตั้งองค์กร 
ส าหรับท าหน้าท่ีเก่ียวกับการอภยัโทษ ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยงาน office of the 
Pardon Attorney เพื่อท่ีจะได้มีหน่วยงานท าหน้าเฉพาะในการสอบสวน หาข้อมูล เก่ียวกับการ
พระราชทานอภยัโทษ1 เพื่อจะไดเ้ป็นมาตรฐานการพิจารณาการอภยัโทษโดยใช้หลกัการพิจารณา
ตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล หรือหลกั (Individualization) 

ดงันั้น หากเราน าหลกัการพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็นรายบุคคล (Individualization) มา
ใช้พิจารณาในการอภัยโทษจะส่งผลให้ระบบการอภัยโทษ ท่ีแสดงออกถึงพระเมตตาของ
พระมหากษตัริย ์เป็นการอภยัโทษมีบรรลุวตัถุประสงค์ตามแนวความคิดของการอภยัโทษท่ีแทจ้ริง 

2. ในการก าหนดนโยบายทางอาญาในการอภัยโทษ ท่ีฝ่ายบริหารเป็นผู ้ก  าหนด 
นโยบายอาญาในการอภยัโทษดงักล่าว ตอ้งไม่ให้อภยัโทษในฐานความผิดท่ีกระทบกระเทือนต่อ
สังคม ซ่ึงเป็นคดีท่ีมีความร้ายแรง ไม่ควรมีนโยบายการอภยัโทษส าหรับฐานความผิดดงักล่าว เช่น 
คดีผูค้ ้ายาเสพย์ติด คดีข่มขืนกระท าช าเราเด็ก เป็นต้น หากมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่
ผูก้ระท าความผิดในความผิดบางประการท่ีไม่ควรได้รับการอภยัโทษ ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคข์องการลงโทษได ้เพราะผูอ่ื้นอาจไม่เคารพ หรือย  าเกรงกฎหมายเพราะในท่ีสุดแลว้ก็
เป็นท่ีค่อนขา้งแน่นอนวา่จะไดรั้บการอภยัโทษปล่อย หรืออภยัโทษลดโทษ2 แต่หากจะให้อภยัโทษ
ส าหรับความผิดฐานดังกล่าว ต้องน าหลัก Individualization มาพิจารณาอย่างเข้มงวดมากกว่า
ความผดิฐานอ่ืนๆ 

ดงันั้น การอภยัโทษควรได้ค  านึงถึงหลกัการอภยัโทษโดยพิจารณาตวัผูต้อ้งโทษเป็น
รายบุคคลหรือหลกั Individualization ซ่ึงตอ้งพิจารณาอยา่งจริงจงัถึงความจริงท่ีวา่มนุษยแ์ต่ละคนมี
ความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยงัมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรจะไดรั้บการอภยั
โทษโดยมุ่งเนน้ท่ีตวัผูก้ระท าความผิดโดยตรง มุ่งท่ีจะปรับปรุง แกไ้ข อบรมบ่มนิสัย ของผูก้ระท า
ความผิดให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นพลเมืองท่ีดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้อยา่งไรก็ตามการอภยั
โทษก็ควรพิจารณาถึงนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซ่ึงเป็นการพิจารณาทั้งในส่วนท่ีเป็น
อตัถวสิัยของผูก้ระท าความผดิ และนโยบายทางอาญาในการเสนอใหอ้ภยัโทษ ไม่วา่จะเป็นการอภยั
โทษเฉพาะรายหรือการอภยัโทษทัว่ไปซ่ึงเป็นการพิจารณาในส่วนท่ีเป็นภาวะวสิัยอีกดว้ย 

                                                 
1  อุมาพร สิทธิบูรณา.  เล่มเดิม.  หนา้ 142. 
2  สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
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AMNESTY LAW 
(Law No.20 of 1947, amended by Law No. 143 of 1949, 

Law No. 268 of 1952 and Law No. 160 of 1999) 
 
(Types of amnesty) 

Article 1. With regard to General Amnesty, Special pardon, Commutation of Sentence, 
Remission of Execution of Sentence, and Restoration of Rights and Privileges, what is provided for 
in this law shall govern. 
 
(General Amnesty) 

Article 2. General Amnesty shall be granted with respect crimes, types thereof being 
specified by the cabinet order. 
 
(Effect of General Amnesty) 

Article 3. Except where the cabinet order provided for in the preceding article provides 
otherwise, General Amnesty shall have the following effect with respect to crimes of which General 
Amnesty has been granted: 

(1) In the case of a person of whom judgment of conviction has been rendered, 
rendition thereof shall lose effect; 
(2) In the case of a person of whom judgment of conviction has not yet been 
rendered, the power of prosecution shall be extinguished. 
 

(Special Pardon) 
Article 4. Special Pardon shall be granted with respect to a specific person of whom 

judgment of conviction has been rendered. 
 
(Effect of Special Pardon) 

Article 5. Special Pardon shall have the effect of making ineffective the rendition of 
judgment of conviction. 
 

DPU



166 

(Commutation of Sentence) 
Article 6. Commutation of Sentence shall be granted with respect to those crimes or 

types of punishments which have been specified by the cabinet order for persons of whom sentence 
has been rendered, or with respect to a specific person of whom judgment has been rendered. 
 
(Effect of Commutation of Sentence) 

Article 7. Commutation of Sentence granted by the cabinet order shall reduce the 
sentence except where the cabinet order provides otherwise. 

2. Commutation of Sentence granted to a specific person shall reduce the sentence or 
the execution of sentence. 

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, with respect to a person 
of whom the judgment of suspension of execution of sentence has been rendered and of whom the 
period of such suspension has not yet expired, only such reduction as reduces the sentence shall be 
granted, and at the same time, the period of suspension may be shortened. 
 
(Remission of Commutation of Sentence) 

Article 8. Remission of Commutation of Sentence shall be granted with respect to a 
specific person of whom sentence has been rendered; provided however, that it shall not be 
granted with respect to a person of whom the judgment of execution of sentence has been 
rendered, but of whom the period of suspension has not yet expired. 

Article 9. Restoration of Rights and Privileges shall be granted of a person who, by 
reason of judgment of conviction having been rendered, has been deprived of or suspended his or 
her capacity, the necessary conditions being prescribed by the cabinet order, or of a specific 
person; provided however, that it shall not be granted with respect to persons of whom execution 
of sentence has not yet been completed, or of whom Remission of Execution of Sentence has not 
been granted. 
 
(Effect of Restoration of Rights and Privileges) 

Article 10. Restoration of Rights and Privileges shall have the effect of restoring 
capacity. 
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2. Restoration of Rights and Privileges may be granted with respect to specific types 
of capacities. 
 
(Amnesty and established effect) 

Article 11. The effect already established upon judgment of conviction rendered shall 
not be affected by the grant of General Amnesty, Special pardon, Commutation of Sentence, 
Remission of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and Privileges. 
 
(Amnesty for a specific person) 

Article 12. Special Pardon, Commutation of Sentence with respect to a specific 
person, Remission of Execution, or Restoration of Rights and Privileges with respect to a specific 
person shall be granted of persons of whom there has been proposal thereof by the National 
Offenders Rehabilitation Commission. 
 
(Issue of certificates of amnesty) 

Article 13. When there has been granted of Special Pardon, Commutation of Sentence 
with respect to a specific person, Remission of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and 
Privileges with respect to a specific person, the Minister of Justice shall issue to the person 
amnestied the certificate of Special Pardon, of Commutation of Sentence, of Remission of Execution 
of Sentence, or of Restoration of Rights and Privileges, as the case may be. 
 
(Added entries to the original of the judgment) 

Article 15. Matters necessary for the implementation of this law shall be prescribed 
by the Ministry of Justice ordinance. 
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AMNESTY LAW ENFORCEMENT REGULATIONS 
(Ministry of Justice Ordinance No. 78, Oct. 1, 1947 as amended by Ministry of Justice 

Ordinance No. 21 of 1959, Ministry of Justice Ordinance No. 42 of 2001) 
 

Article 1. The proposal by the National Offenders Rehabilitation Commission provided 
for in the provisions of Article 12 of the Amnesty Law (Law No. 20 of 1947) shall be made with 
respect to those persons of whom there has been recommendation by the prison (including the juvenile 
training school concerned when the imprisonment is served in the juvenile training school under the 
provision of paragraph 3 of Article 3 of Article 56 of the Juvenile Law (Law No. 168 of 1948), this 
expanded definition of the prison concerned is the case hereinafter in Article 1-2, Article 6, Article 8 
and paragraph 3 of Article 11) warden or the chief probation officer, or by the public prosecutor. 
 

Article 1-2. The persons provided for in below may, of his/her ex officio, lodge 
recommendation to the National Offenders Rehabilitation Commission, praying for Special Pardon, 
commutation of Sentence with respect to a specific person, or Remission of Execution of Sentence: 

(1) As for inmates (including a juvenile who serves who serves a term of sentence in 
the juvenile training school under the provision of paragraph 3 of Article 3 of Article 
56 of the Juvenile Law), the prison warden; 
(2) As for persons under probationary supervision, the chief probation officer in 
charge of their probationary supervision; 
(3) As for other persons, the public prosecutor of the public prosecutors office which 
exists correspondent with the Court which rendered the judgment of conviction. 
2. The prison warden or the chief probation officer or the public prosecutors provided 

for in under respective items of the preceding paragraph shall, when the person in question has filed 
application for Special Pardon, commutation of Sentence, or Remission of Execution of Sentence, 
lodge recommendation in that regard to the National Offenders Rehabilitation Commission, 
attaching his/her opinion thereto. 

 
Article 2. The documents provided for in below shall be attached to the recom-

mendation for Special Pardon, commutation of Sentence, or Remission of Execution of Sentence: 
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(1) A certified full or extract copy of the judgment; 
(2) Computation of the term of sentence; 
(3) Report of investigations concerning the circumstance in respect to the crime, the 
character and conducts of the person in question, the behavior while serving the 
sentence, the future livelihood, and other matters for reference. 
2. In case recommendation is lodged upon application of the person in question, his 

application shall be attached, in addition to the documents provided for in the preceding paragraph. 
3. In case where a certified full or extract copy of the judgment cannot be attached 

because the original of the sentence has been destroyed or mutilated, a document prepared by the 
public prosecutor on the basis of his own investigations, showing the principal text of the sentence, 
the facts constituting the crime. The application of laws or ordinances thereto, and the destruction or 
mutilation of the original of the sentence as well as causes thereof, may serve as substitute thereof. 

 
Article 3. The persons provided for in below may, of his own motion, lodge 

recommendation to the National Offenders Rehabilitation Commission praying for Restoration of 
Rights and Privileges: 

(1) As for persons who have been subject to the probationary supervision, the chief 
of such Institute for Probationary supervision as has last been in charge of their 
probationary supervision; 
(2) As for other persons, the public prosecutor of the public prosecutor office which 
exists correspondent with the last of the Courts which rendered the judgment of 
conviction. 
2. The chief probation officer or the public prosecutor provided for in under respective 

items of the preceding paragraph shall, when the person in question has filed application for 
Restoration of Rights and Privileges, lodge recommendation in that regard to the National Offenders 
Rehabilitation Commission, attaching his/her opinion thereto. 

 
Article 4. The documents provided for in below shall be attached to the recom-

mendation for Restoration of Rights and Privileges: 
(1) A certified full or extract copy of the judgment; 
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(2) Documents showing that the execution of sentence has been completed or that 
there has been Remission of Execution of Sentence; 
(3) Report of investigations concerning the behavior of the person in question, his/her 
present and future livelihood, and other matters for reference, as subsequent to the 
rendition of judgment remitting sentence, or to completion of execution of sentence or 
Remission of Execution of Sentence. 
2. The Provisions of paragraph 2 of Article 2 shall apply mutatis mutandis in the case 

provided for in the preceding paragraph. 
3. The Provisions of paragraph 2 of Article 2 shall apply mutatis mutandis to the 

documents provided for in under item No.1 of paragraph1. 
 

Article 5. The recommendation for Restoration of Rights and Privileges provided for 
in paragraph 2 of Article 10 of the Amnesty Law shall contain elucidation of the type of capacity 
to be restored. 

Article 6. Application for Special Pardon, Commutation of Sentence, or Remission of 
Execution of Sentence may not be filed unless the periods provided for in below shall have  elapsed 
after the rendition of the judgment of sentence; provided however, that the National Offenders 
Rehabilitation Commission may, upon application of the person in question, grant permission for 
reduction of such periods: 

(1) With respect to detention or minor fines, six months; 
(2) With respect to fines, one year; 
(3) With respect to imprisonment whit labor for a limited term or imprisonment for a 
limited term, the period corresponding to one-third of the term (with regard to sentences, 
of which there has been rendition of the judgment specifying the maximum and 
minimum terms, the period corresponding to one-third of the minimum terms of the 
sentence); provided however, that in case such period is less than one year, it shall be 
one year; 
(4) With respect to life imprisonment with or without labor, ten year. 
2. The number of day for which there has been no imprisonment shall not be computed 

in the periods provided for in under items No. 3 and No. 4 of the preceding paragraph, except the 
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number of day subsequent to completion of execution of sentence or to grant of Remission of 
Execution of Sentence, and the number of day while under parole or suspension of Execution of 
sentence. 

3. The provisions of the preceding paragraph shall not apply in cases where there has 
been granted of a suspension of Execution of sentence. 

4. For effecting the application under the proviso to paragraph 1, the written application 
shall be filed with the prison warden or the chief probation officer, or a prosecutor authorized to 
make the recommendation of Special Pardon, Commutation of Sentence, or Remission of Execution 
of Sentence pertaining to the application. 

5. The provision of paragraph 2 of Article 1-2 shall apply mutatis mutandis in the case 
where the application under the proviso to paragraph 1 was made. 

Article 7. Application for Restoration of Rights and Privileges may not be filed 
unless after the execution of sentence has been completed or there has been grant of the Remission 
of Execution of sentence. 

Article 8. If the recommendation of Special Pardon, Commutation of Sentence, 
Remission of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and Privileges, which has been lodged, 
upon application of the person in question, by the prison warden or the chief probation officer, or the 
public prosecutor, is without justification, re-application may not be filed unless one year shall have 
elapsed from the date of filing of the application. 

Article 9. The application for Special Pardon, Commutation of Sentence, Remission 
of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and Privileges shall contain the particulars 
provided for in below, and a certified full or extract copy of the family Register (in case of 
juridical person, a certified copy of extracts from its Register) shall not attracted thereto: 

(1) The full name, date of birth, occupation, legal domicile as well as place of residence 
(in case of a juridical person, its corporate name, the location of its principal office, and 
the full name of the person representing 
(2) The court which rendered the judgment of conviction, and the thereof; 
(3) The type of crime, the repeated imprisonment, the type of sentence, and the term 
of sentence or the amount thereof;. 
(4) The stat of execution of sentence. 
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(5) The type of amnesty for which recommendation is prayed for; 
(6) Reasons for application. 
2. The provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis in cases 

where the permission provided for in the proviso to paragraph 1 of Article 6 is sought for; 
provided however, that a certified full or extract copy of the Family Register need not be attached. 

Article 10. When the recommendation of Special Pardon, Commutation of Sentence, 
Remission of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and Privileges is found not justified, 
the National Offenders Rehabilitation Commission shall issue notice to the effect to the person 
who lodged recommendation. 

2. The person who received the notice provided for in the preceding paragraph shall 
notify the applicant to that effect. 

Article 11. When there has been grant of Special Pardon, Commutation of Sentence, 
respect to a specific person, Remission of Execution of Sentence, or Restoration of Rights and 
Privileges with respect to a specific person, the Minister of Justice shall cause the National 
Offenders Rehabilitation Commission to forward to the public prosecutor of the public prosecutors 
office which exists correspondent with the court which rendered the judgment of conviction of the 
certificates of Pardon, of Commutation of Sentence, of Remission of Execution of Sentence, or of 
Restoration of Rights and Privileges (hereinafter to be referred to as “the certificate of amnesty”) 

2. The public prosecutor to whom a certificate of amnesty has been forwarded shall, 
in case it concerns the person for whom he/she himself/herself lodged recommendation, deliver it 
forthwith to the person in question, and in other cases, promptly forward it the person who lodged 
recommendation; and the person who lodged recommendation shall in turn deliver it forthwith to 
the person in question. 

3. The person who lodged recommendation shall, when he/she has delivered the 
certificate of amnesty to a person under parole, notify to that effect the prison warden concerned. 

4. The act of delivering a certificate of amnesty referred to in paragraph 2and of 
issuing notice provided for in the preceding paragraph may be delegated to the chief probation 
officer having jurisdiction over the locality wherein is situated the place of residence of the person 
in question, or to the public prosecutor of the public prosecutors office which exists correspondent 
with the court having jurisdiction over the locality wherein is situated the place of residence of the 
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person in question, or to prison warden or the superintendent of the juvenile training school in 
which the person in question is imprisoned. 

Article 12. The person who has delivered the certificate of amnesty to the person in 
question shall promptly report it to the Minister of Justice. 

Article 13. The public prosecutor who is to insert added entries in the original of the 
judgment pursuant to the provisions of Article 14 of the Amnesty Law shall be a public prosecutor 
of the public prosecutor office which exists correspondent with the court which rendered the 
judgment of conviction. 

Article 14. When the public prosecutor has insert added entries in the original of the 
judgment pursuant to the provisions of Article 14 of the Amnesty Law, he/she shall, if the records 
of the trial remain in another prosecutor office, notify to that effect the public prosecutor of such 
prosecutor office. 

2. The notice provided for in the preceding paragraph shall be attached to the records 
of the trial. 

Article 15. Any person, of whom the judgment of conviction was rendered and who 
has been pardoned by General Amnesty, may obtain certificate thereof through applying to the 
public prosecutor of the public prosecutor office which exists correspondent with the court which 
rendered the judgment of conviction. The same shall also apply to persons who have been granted 
Restoration of Rights and Privileges by way of a cabinet order. 
 
SUPPLEMENTARY PROVISIONS: 

Article 16. This Minister of Justice ordinance shall come into force as from the date 
of its promulgation. 

Article 17. As for person, of whom the judgment of conviction was rendered in 
Korea or Formosa, the Kwantung Province, the South Seas Islands, or other areas outside Japan, 
the public prosecutor of the public prosecutor office which exists correspondent with the district 
court having jurisdiction over the locality wherein is situated the legal domicile or place of 
residence in Japan (exclusive of the Okinawa Prefecture and Saghalien; hereinafter the same) of 
such person, may for the time being, notwithstanding the provision of paragraph 1 of Article 1-(2), 

DPU



175 

lodge recommendation to the Minister of Justice, of his own motion, praying for  Special Pardon, 
Commutation of Sentence, or Remission of Execution of Sentence. 

2. When any of the person provided for in the preceding paragraph has applied for 
Special Pardon, Commutation of Sentence, or Remission of Execution of Sentence. The public 
prosecutor provided for in the preceding paragraph shall, for the time being, notwithstanding the 
provision of paragraph 2 of Article 1-(2), lodge recommendation in the regard to the Minister of 
Justice, attaching his/her opinion thereto. 

Article 18. As for the persons provided for in paragraph 1 preceding Article, the 
public prosecutor of the public prosecutors office which exists correspondent with the district  
court having jurisdiction over the locality wherein is situated the legal domicile or place of 
residence in Japan of such person, may, for the time being, notwithstanding the provisions of 
paragraph 1 of Article 3, lodge recommendation to the Minister of Justice, of his/her ex officio, 
praying for Restoration of Rights and Privileges. 

2. When application has been filed by any of the persons provided for in paragraph 1 
of the preceding Article, the public prosecutor provided for in the preceding paragraph shall, for 
the time being, notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 3, lodge recommendation 
in the regard to the Minister of Justice, attaching his/her opinion thereto. 

Article 19. The Regulations for Enforcement of the Order of Amnesty, Ministry of 
Justice Ordinance No.3 of 1912, is hereby repealed. 
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พระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภยัโทษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีท่ี ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีทรงพระราชดําริ เห็นว่า เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ นบัเป็นอภิลกัขิตกาลสําคญั สมควรพระราชทานอภยัโทษ
แก่ผูต้อ้งราชทณัฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลบัประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อนัจะเป็น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ และมาตรา ๑๙๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กบัมาตรา ๒๖๑ ทวแิห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙  ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาเรียกวา่ “ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ.  
๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนั ถดัจากวนั ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ผูต้อ้งกกั ขงั ” หมายความว่า ผูต้อ้งโทษกกัขงั แทนโทษจาํคุก หรือ ผูถู้กกกัขงั แทน

ค่าปรับซ่ึงมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลถึงท่ีสุดก่อนหรือในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั 
“ผูท้าํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ” หมายความว่า               

ผูต้อ้งโทษปรับซ่ึงศาลมีคาํสั่งอนุญาตให้ทางานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับตามมาตรา ๓๐/๑แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนหรือในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั 
โดยผูน้ั้นไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งศาลและมิไดก้ระทาํผดิเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
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“ผูไ้ดรั้บการปล่อยตวั คุมประพฤติ ” หมายความวา่ นกัโทษเด็ดขาดซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บการ
พกัการลงโทษตามกฎหมายว่าดว้ยราชทณัฑ์ หรือกฎหมายวา่ ดว้ยเรือนจาํทหาร หรือไดรั้บการลด
วนัตอ้งโทษจาํคุกตามกฎหมายวา่ ดว้ยราชทณัฑ ์ซ่ึง มิได ้ปฏิบติั ผิด เง่ือนไขแห่งการพกั การลงโทษ
หรือการลดวนัตอ้งโทษจาํคุกก่อนหรือในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั 

“นกัโทษเด็ดขาด” หมายความว่า ผูซ่ึ้งในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบัเป็นนกัโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายวา่ดว้ยราชทณัฑ ์หรือนกัโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือนจาํทหาร 

“กาํหนดโทษ” หมายความวา่ กาํหนดโทษท่ีศาลไดก้าํหนดไวใ้นคาํพิพากษาและระบุไว้
ในหมายแจ้งโทษเม่ือคดีถึงท่ีสุด หรือกาํหนดโทษตามคาํสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษหรือ
กาํหนดโทษดงักล่าวท่ีไดล้ดโทษลงแลว้โดยการไดรั้บพระราชทานอภยัโทษหรือโดยเหตุอ่ืน 

“ตอ้งโทษจาํคุกเป็นคร้ังแรก” หมายความวา่ตอ้งโทษเพราะถูกศาลพิพากษาใหล้งโทษ 
จาํคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิไดถู้กศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทาํ
ความผดิอีก ตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๔ ผูซ่ึ้งจะได้รับพระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎีกาน้ีตอ้งมีตวัอยู่ใน
ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกกัขงัไวใ้นสถานท่ีหรือท่ีอาศยัท่ีศาลหรือทางราชการกาํหนด
ในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี ใช้บงัคบัติด ต่อกนัไปจนถึงวนั ท่ีศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ 
หรือนายกรัฐมนตรีมีคาํสั่งปล่อยหรือลดโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาน้ี เวน้แต่ ผูท้าํงาน
บริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผูไ้ดรั้บการปล่อยตวัคุมประพฤติ 

มาตรา ๕ ผูต้อ้งโทษดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวัไป 
(๑) ผูต้อ้งกกัขงั 
(๒) ผูท้าํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 
(๓) ผูไ้ดรั้บการปล่อยตวัคุมประพฤติ 
กรณีผูต้อ้งกกัขงัตามวรรคหน่ึง (๑) ซ่ึงเป็นนกัโทษเด็ดขาด และยงัไม่ไดรั้บโทษกกัขงั

แทนโทษจาํคุกหรือยงัไม่ไดถู้กกกัขงัแทนค่าปรับ ให้ผูต้อ้งกกัขงันั้นไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ
ปล่อยตวัไปในส่วนของโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุกหรือในส่วนของการกกัขงัแทนค่าปรับ แล้วแต่
กรณี 

มาตรา ๖ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒นกัโทษ
เด็ดขาดดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวัไป 

(๑) ผูต้อ้งโทษจาํคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซ่ึงมีโทษจาํคุกตาม
กาํหนดโทษท่ีจะตอ้งได้รับต่อไปเหลืออยู่รวมกนัไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้
บงัคบั 
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(๒) ผูมี้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เป็นคนพิการโดยตาบอดทั้งสองขา้งมือหรือเทา้ ดว้นทั้งสองขา้งหรือ เป็นบุคคล

ซ่ึงแพทยข์องทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นคนทุพพลภาพมี
ลกัษณะอนัเห็นไดช้ดั 

(ข) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือน โรคไตวายเร้ือรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง(โรคเอดส์) หรือโรคจิต ซ่ึงทางราชการไดท้าํการรักษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือนในวนัท่ี
พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบัและแพทยข์องทางราชการไม่นอยกวา่สองคนไดต้รวจรับรองเป็นเอก
ฉันท์ว่าไม่สามารถจะรักษาในเรือนจาํให้หายได ้และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี 
ตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ถึงวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบัไม่นอ้ยกวา่สามปี หรือไม่นอ้ยกวา่ ๑ 
ใน ๒ ของโทษตามกําหนดโทษเว้นแต่เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หรือโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์) ระยะสุดทา้ยซ่ึงแพทยข์องทางราชการไม่น้อยกวา่สองคนไดต้รวจ
รับรองเป็นเอกฉนัทว์า่ไม่สามารถจะรักษาในเรือนจาํให้หายได ้

(ค) เป็นหญิงซ่ึงตอ้งโทษจาํคุกเป็นคร้ังแรก และไม่วา่ในกรณีความผิดคดีเดียวหรือ
หลายคดีตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ถึงวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบัไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของ
โทษตามกาํหนดโทษ 

(ง) เป็น คนมีอายุไม่ต ํ่ากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั
ตามท่ีปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตวั ของ
เรือนจาํในกรณีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ตอ้ง
เหลือโทษจาํคุกไม่เกินสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบ
ปีขน้ไป 

(จ) เป็นผูต้อ้งโทษจาํคุกเป็นคร้ังแรก และมีอายุยงัไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี
พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบัตามท่ีปรากฏในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎร
หรือทะเบียนรายตวัของเรือนจาํในกรณีไม่มี ช่ือ อยู ่ในทะเบียนบา้น และไม่วา่ ในกรณี ความผิดคดี
เดียวหรือหลายคดี ตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ถึงวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน 
๒ของโทษตามกาํหนดโทษหรือ 

(ฉ) เป็นนกัโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และไม่ว่าในกรณี ความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
โทษจาํคุกตามกาํหนดโทษท่ีจะตอ้งไดรั้บต่อไปเหลืออยู่รวมกนัไม่เกินสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒นกัโทษ
เด็ดขาดซ่ึงมิไดรั้บพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวัไปตามมาตรา ๖ ใหไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษลด
โทษ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูต้อ้งโทษประหารชีวติ ใหล้ดลงเป็นโทษจาํคุกตลอดชีวติ 
(๒) ผูต้อ้งโทษจาํคุกตลอดชีวติ ใหเ้ปล่ียนเป็นกาํหนดโทษจาํคุกหา้สิบ ปีแลว้ใหล้ดโทษ 

ตามลาํดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาํทหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นเยีย่ม  ๑ ใน ๒ 
ชั้นดีมาก  ๑ ใน ๓ 
ชั้นดี  ๑ ใน ๔ 
ชั้นกลาง  ๑ ใน ๕ 
โดยให้นบัโทษจาํคุกนั้นตั้งแต่วนัท่ีตอ้งรับโทษ เวน้แต่กรณีท่ีจะตอ้งนบัโทษต่อจากคดี

อ่ืนใหน้บัโทษต่อจากคดีอ่ืนนั้น 
(๓) ผูต้อ้งโทษจาํคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาํหนดโทษตามลาํดบัชั้นนกัโทษ

เด็ดขาดตามกฎหมายวา่ดว้ยราชทณัฑห์รือกฎหมายวา่ดว้ยเรือนจาํทหารตาม (๒) 
(๔) ผูต้อ้งโทษจาํคุกเพราะความผิด ท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท ไม่วา่จะมีความผิดอ่ืนร่วม

ดว้ยหรือไม่ ใหล้ดโทษจากกาํหนดโทษลง ๒ ใน ๓ เฉพาะความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 
มาตรา ๘ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นกัโทษเด็ดขาด

ซ่ึงตอ้งโทษตามบญัชีลกัษณะความผิดทา้ยพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ไดรั้บพระราชทานอภยั โทษลด
โทษดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูต้อ้งโทษประหารชีวติ ใหล้ดลงเป็นโทษจาํคุกตลอดชีวิต 
(๒) ผูต้อ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิต ให้เปล่ียนเป็นกาํหนดโทษจาํคุกห้าสิบปี แล้ว ให้ ลด

โทษตามลาํดบัชั้นนกัโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าดว้ยราชทณัฑ์หรือกฎหมายว่าดว้ยเรือนจาํทหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นเยีย่ม  ๑ ใน ๓ 
ชั้นดีมาก  ๑ ใน ๔ 
ชั้นดี  ๑ ใน ๕ 
ชั้นกลาง  ๑ ใน ๖ 
โดยให้นบัโทษจาํคุกนั้นตั้งแต่วนัท่ีตอ้งรับโทษ เวน้แต่กรณีท่ีจะตอ้งนบัโทษต่อจากคดี

อ่ืนใหน้บัโทษต่อจากคดีอ่ืนนั้น 
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(๓) ผูต้อ้งโทษจาํคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาํหนดโทษตามลาํดบัชั้นนกัโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทณัฑ์หรือกฎหมายว่าดว้ยเรือนจาํทหารตาม (๒)มาตรา ๙ ภายใต้
บงัคบัมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นกัโทษเด็ดขาดซ่ึงตอ้งโทษตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จาํคุกไม่เกินแปดปี ในความผิดฐานผลิตนาํเขา้หรือส่งออก หรือผลิตนาํเขา้หรือส่งออกเพื่อจาํหน่าย 
หรือจาํหน่ายหรือ มีไว ้ในครอบครองเพื่อจาํหน่าย ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษกฎหมายวา่
ดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด เก่ียวกบัยาเสพติดหรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ให้ได้รับพระราชทานอภยัโทษลดโทษจากกําหนดโทษตามลาํดับชั้ น
นกัโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวา่ดว้ยราชทณัฑห์รือกฎหมายวา่ดว้ยเรือนจาํทหาร ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นเยีย่ม  ๑ ใน ๕ 
ชั้นดีมาก  ๑ ใน ๖ 
ชั้นดี  ๑ ใน ๗ 
ชั้นกลาง  ๑ ใน ๘ 
มาตรา ๑๐ ภายใต ้บงัคบั มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นกั โทษเด็ดขาดซ่ึงตอ้งโทษตาม       

คาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเกินแปดปี จาํคุก ตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต ก่อนหรือในวนัท่ี      
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บงัคบั ในความผิดฐานผลิตนาํเขา้หรือ
ส่งออกหรือผลิตนาํเขา้หรือส่งออกเพื่อจาํหน่าย หรือจาํหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ให้ได้รับพระราชทาน  
อภยัโทษลดโทษ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูต้อ้งโทษประหารชีวติ ใหล้ดลงเป็นโทษจาํคุกตลอดชีวติ 
(๒) ผูต้อ้งโทษจาํคุก ตลอดชีวิต ให้เปล่ียนเป็นกาํหนดโทษจาํคุก ห้าสิบปี แลว้ ให้ ลด

โทษตามลาํดบัชั้นนกัโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าดว้ยราชทณัฑ์หรือกฎหมายว่าดว้ยเรือนจาํทหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นเยีย่ม  ๑ ใน ๖ 
ชั้นดีมาก  ๑ ใน ๗ 
ชั้นดี  ๑ ใน ๘ 
ชั้นกลาง  ๑ ใน ๙ 
โดยให้นบัโทษจาํคุกนั้นตั้งแต่วนัท่ีตอ้งรับโทษ เวน้แต่กรณีท่ีจะตอ้งนบัโทษต่อจากคดี

อ่ืนใหน้บัโทษต่อจากคดีอ่ืนนั้น 
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(๓) ผูต้อ้งโทษจาํคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาํหนดโทษตามลาํดบัชั้นนกัโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายวา่ดว้ยราชทณัฑห์รือกฎหมายวา่ดว้ยเรือนจาํทหารตาม (๒) 

มาตรา ๑๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๒ นกัโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซ่ึงถูกศาลพิพากษาให้เพิ่ม
โทษฐานกระทาํความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอ่ืนใหไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษลดโทษจากกาํหนดโทษลง ๑ ใน ๖ 

มาตรา ๑๒ นกัโทษเด็ดขาดดงัต่อไปน้ีไม่อยู่ในข่ายได้รับ พระราชทานอภยัโทษตาม     
พระราชกฤษฎีกาน้ี 

(๑) ผูต้อ้งโทษตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเกินแปดปี จาํคุกตลอดชีวิตหรือประหาร
ชีวิตภายหลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บงัคบัในความผิดฐาน
ผลิต นําเข้าหรือส่งออก หรือผลิตนําเข้าหรือส่งออกเพื่อจําหน่าย หรือจําหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาํหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท 

(๒) ผูซ่ึ้งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทาํความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา 
๙๓แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน และมิใช่นกัโทษเด็ดขาดชั้นเยีย่ม 

(๓) นกัโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือชั้นเลวมาก 
มาตรา ๑๓ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นกัโทษเด็ดขาดท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้ งให้เป็น ผูช่้วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจาํมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีในวนั ท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บพระราชทานอภยัโทษลดโทษลงเป็นพิเศษอีกหน่ึงปี 

มาตรา ๑๔ ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัแห่งทอ้งท่ี ผูพ้ิพากษาศาลแห่งทอ้งท่ีหรือตุลาการศาล
ทหารแห่งทอ้งท่ีหน่ึงคน และพนกังานอยัการแห่งทอ้งท่ีหรืออยัการทหารแห่งทอ้งท่ีหน่ึงคน รวม
สามคนเป็นคณะกรรมการ มีหน้าท่ีตรวจสอบผูซ่ึ้งจะไดรั้บพระราชทานอภยัโทษและส่งรายช่ือต่อ
ศาลแห่งท้องท่ีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั เพื่อความ
สะดวกแก่ศาลแห่งทอ้งท่ีนั้นพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือออกคาํสั่ง ยกเลิกการ
ทาํงานบริ การสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แลว้แต่กรณีในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูซ่ึ้ง
ถูกลงโทษจาํคุกตามคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงจะไดรั้บพระราชทานอภยัโทษให้คณะกรรมการมี
หน้าท่ีตรวจสอบและส่งรายช่ือต่อนายกรัฐมนตรีให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใช้บงัคบั เพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคาํสั่งปล่อยหรือลดโทษ แลว้แต่กรณีเม่ือไดมี้
หมายหรือคําสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือคําสั่ง ยกเลิก การทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแลว้ ให้คณะกรรมการทาํบญัชีผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานอภยัโทษเก็บ
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ไวท่ี้เรือนจาํหรือทณัฑสถานหน่ึงฉบบั ส่งศาลหน่ึงฉบบั ส่งกระทรวงยุติธรรมหน่ึงฉบับ และ
ทูล เกล้า  ฯถวายอีกหน่ึงฉบับถ้าการแต่งตั้ งกรรมการบางคนไม่สะดวกในการปฏิบัติให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมมีอาํนาจแต่งตั้งขา้ราชการตามท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแทนได้
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการสํานกังานศาลยุติธรรม เป็น
กรรมการ เพื่อพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาด 

มาตรา  ๑๕ ในส่วนท่ี เ ก่ียวกับนักโทษตามกฎหมายว่าด้วย เ รือนจําทหาร ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งขา้ราชการเป็นคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควร มีหน้าท่ี
ตรวจสอบผูซ่ึ้งจะไดรั้บพระราชทานอภยั โทษและส่ง รายช่ือต่อศาลทหารกรุงเทพ ศาลมณฑลทหาร 
หรือศาลจงัหวดั ทหารแลว้แต่กรณี ให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้
บงัคบั เพื่อความสะดวกแก่ศาลทหารดงักล่าวพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือออก
คาํสั่งยกเลิกการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แลว้แต่กรณีให้นาํ
มาตรา ๑๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ การนํา
บทบญัญติัแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ีมาใชบ้งัคบัแก่นกัโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยเรือนจาํทหาร นอกจาก
ท่ีได้บญัญติัไวแ้ล้วในพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาสั่งเทียบ
กรณีใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี 

มาตรา ๑๖ ให้ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของตน 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
            นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก  ง 
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สถิติการพระราชทานอภยัโทษ 

ปี พ.ศ. ปล่อย (คน) ลดโทษ (คน) 
พ.ศ. 2542 

  เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 33,789 45,681 
5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 

  (เฉพาะราย) 0 
 พ.ศ.2546 

  (เฉพาะราย) 3 17 
พ.ศ. 2547 

  เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 35,282 101,881 
ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ 

  12 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
  เฉพาะราย 13 27 

พ.ศ. 2548 
  (เฉพาะราย) 27 42 

พ.ศ. 2549 
  เน่ืองในฉลองสิรืราชสมบติั ครบ 60ปี ของพระบาทสมเด็จ 32,427 75,834 

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
  (เฉพาะราย) 6 13 

พ.ศ. 2550 
  เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 31,149 101,607 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดข 
  (เฉพาะราย) 
  พ.ศ. 2553 
  เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 60 30,000 - 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
  พ.ศ. 2554 

เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 26,000 - 
ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช   
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวยพุาวดี  ปานช่วย 
วฒิุการศึกษา ปีการศึกษา 2550 นิติศาสตรบณัฑิต  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปีการศึกษา 2552 ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิต สมยัท่ี 62 
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