ภาคที่ 118 ควรใชกฎหมายนิรโทษกรรมเทาที่มีเหตุจําเปน
ที่มา:สราวุธ เบญจกุล
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รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และโฆษกสํานักงานศาลยุติธรรม
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สถานการณบานเมืองในขณะนี้คงปฎิเสธไมไดวา ประชาชนตางพูดถึงคําวา “นิรโทษกรรม”
กันอยางกวางขวาง ทั้งประชาชนบางกลุมตอบรับในขณะที่ประชาชนบางกลุม ปฎิเสธ จึงควร
จะศึก ษาใหด ีว า แทจ ริง แลว การนิ ร โทษกรรมคื อ อะไร มี ค วามเหมื อ นหรื อ ต า งกั บ การ
พระราชทานอภัยโทษอยางไร
การพระราชทานอภัยโทษ
การพระราชทานอภัยโทษ (Pardon or Grace) หมายถึงการยกเวนโทษใหทั้งหมด หรือ
บางสวน หรือลดหยอนผอนโทษลงไปแกนักโทษผูที่ตองคําพิพากษาใหรับโทษนั้นโดยยังถือวา
เปนผูกระทําความผิดและเคยตองคําพิพากษา การพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจของ
พระมหากษั ต ริ ย โ ดยเฉพาะ การต อ งโทษจะมี ไ ด ก็ โ ดยคํ า พิ พ ากษาของศาลซึ่ ง ทํ า ในนาม
พร ะมหากษัต ริย  ดัง นั ้น การพระราชทานอภัย โทษจึง เปน พระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริย
อัน นับ เนื่อ งในพระมหากรุณาธิคุณสว นหนึ่ง การพระราชทานอภัยโทษนั้นจะเกิดขึ้น
ได ต อเมื่อมีผูรองขอหรือถวายเรื่ องต อ พระมหากษัตริย และใช เมื่ อมี คําพิ พากษาถึงที่ สุด ให
ลงโทษผูกระทําความผิดแลวเทานั้น ซึ่งจะสงผลใหผูที่ไดรับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม
ตองรับโทษอีกเลยหรือลดโทษใหมีการรับโทษแตเพียงบางสวน ทั้งนี้ผลของการพระราชทาน
อภัยโทษนั้นหาทําใหสิทธิตางๆที่ตองสูญเสียไปเพราะคําพิพากษากลับคืนมาไม
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การนิรโทษกรรม
การนิรโทษกรรม (Amnesty) หมายถึง การที่กฎหมายไมถือวาการกระทําบางการกระทํา
เปนความผิด และโทษซึ่งเปนผลสําหรับการนั้นไมจําเปนตองถูกนํามาบังคับใช ซึ่งตามปกติการ
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กระทํ าดั งกลา วเป น ความผิ ด หรือ เป น การยกโทษให ทั้ง หมด ทั้ ง ถื อ เสมื อ นหนึ่ ง ว า มิ ไ ด เ คย
ตองโทษนั้นมาเลย คือใหลืมความผิดนั้นเสีย ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุงโดยตรงไปที่การ
กระทําผิดนั้นเอง ซึ่งถือวาไมเปนการผิดกฎหมาย เมื่อเปนเชนนี้ความผิดซึ่งจะตกไปยังตัวบุคคล
ผูกระทําความผิดนั้นยอมตองถูกลบลางตามไปดวย นิรโทษกรรมนั้นเปนการกระทําโดยฝายนิติ
บัญญัติคือ รัฐสภา จะตองออกเปน “พระราชบัญญัติ” ทั้งนี้เพราะวาเมื่อการนิรโทษกรรมเปนการ
ถื อ เสมื อ นหนึ่ ง ว า ผู ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น ๆมิ ไ ด ก ระทํ า ความผิ ด เลยก็ เ ท า กั บ เป น การลบล า ง
กฎหมายฉบับกอนๆซึ่งเปนการออกกฎหมายยอนหลัง( Non-Retroactive) แตเปนการยอนหลัง
ที่ใหคุณแกผูกระทําความผิดจึงสามารถบังคับใชได ดังนั้น จึงควรใหเปนหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ
คือ รัฐสภา เปนผูออก
ประเภทของการนิรโทษกรรม
การนิรโทษกรรมสามารถกระทําไดทั้งกอนและหลังมีคําพิพากษาและอาจมีการตรา
กฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาไดโดยที่ไมมีผูรองขอ เงื่อนไขทั่วไปของกฎหมายนิรโทษกรรมถูก
กําหนดไว 3 เงื่อนไขคือ ระยะเวลาในการกระทําความผิด การกําหนดตัวผูกระทําความผิด และ
ประเภทของความผิดที่จะไดรับการนิรโทษกรรม โดยอาจแบงประเภทของกฎหมายนิรโทษ
กรรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. การนิรโทษกรรมเปนการทั่วไปหรือการนิรโทษกรรมโดยเฉพาะเจาะจง เชน การนิรโทษ
กรรมใหแกผูกระทําความผิดทางการเมือง (Political Offence) ทุกประเภท หรือ ใหเฉพาะแก
ผูกระทําความผิดกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษโดยกําหนดไวชัดเจน

-3-

w

w
w

.g
eo
z

ig
za
g

.c
om

การนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองนี้อีกนัยหนึ่งถูกมองวา เปนการแสดงออกใหมีผล
เปนกฎหมายของการกระทําทางการเมือง เพื่อสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชนและในหลาย
กรณีเกี่ยวของกับการกลับคืนสูหรือสรางเสถียรภาพแกประชาธิปไตย
2. การนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขหรือโดยไมมีเงื่อนไข กลาวคือ เปนการนิรโทษกรรมที่
เด็ดขาดหรือไมนั่นเอง การนิรโทษกรรมโดยเด็ดขาดนั้นเปนการออกกฎหมายมาแลวเพียงแตมี
องคประกอบครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็ถือวาบุคคลผูนั้นไมไดเปนผูกระทํา
ความผิด แตหากการนิรโทษกรรมนั้นเปนการนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไข ผูกระทําความผิดจะ
ไดรับผลของการนิรโทษกรรมตอเมื่อตนไดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด
ไวเรียบรอยแลว
ผลของการนิรโทษกรรม
ผลของการนิรโทษกรรมนั้นคือ ถือเสมือนวาไมเคยมีการกระทําผิดนั้นๆขึ้นมากอนเลย
หากผูที่ไดรับนิรโทษกรรมยังมิไดถูกฟองตอศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตอง
ระงับการสอบสวนหรือฟองรองแลวแตกรณีนั้นเสีย แตหากไดถูกฟองรองตอศาลแลวพนักงาน
อัยการตองดําเนินการถอนฟอง ถาพนักงานอัยการไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอหรือศาลเห็นเอง
ศาลก็จะพิพากษายกฟองหรือจําหนายคดีไปและสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย
หากคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาในศาลแลวผูกระทําความผิดไมตองรับโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําหรือหากผูกระทําความผิดกําลังรับการลงโทษก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
และใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดมากอนเลย ศาลจะพิพากษา
เพิ่มโทษโดยอางวาเปนการกระทําความผิดซ้ําไมได จะไมรอการลงโทษหรือไมรอลงอาญาก็
ไมไดเชนเดียวกัน เพราะกฎหมายนิรโทษกรรมถือวาผูนั้นไมเคยกระทําความผิดใดๆมากอน
การนิรโทษกรรมนั้นไมไดลบลางขอเท็จจริงวาไดกระทําความผิดแตเปนการลบลาง
องคประกอบของกฎหมายทําใหไมตองรับผิดในทางอาญาเทานั้น หากมีผูใดไดรับความเสียหาย
จากการกระทําความผิดทางอาญา และการกระทําความผิดนั้นไดรับการนิรโทษกรรม ผูที่ไดรับ
ความเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําความผิดทางแพง เชน
ความผิดในมูลละเมิดได
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สวนสิทธิอื่นๆที่เคยสูญเสียไปโดยผลของคําพิพากษานั้น ก็จะไดรับกลับคืนมา เชน สิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิที่จะเขารับราชการ แตไมมีสทิ ธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณคืน
และไมมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ตามกฎหมายนิรโทษกรรมแตก็อาจไดรับกลับคืน
ตามกฎหมายอื่นได
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการนิรโทษกรรมในประเทศไทย
ในประเทศไทย อํานาจในการนิรโทษกรรมเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ จึงตองกระทํา
โดยการตราขึ้นเปนพระราชบัญญัติ เวนแตกรณีเรงดวนซึ่งรัฐบาลสามารถตราเปนพระราชกําหนด
นิรโทษกรรมขึ้นใชบังคับได โดยตองผานความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติในภายหลัง การนิรโทษกรรม
ครั้งแรกเกิดขึน้ เมื่อป พ.ศ. 2475 ที่ออกใหแกการกระทําความผิดทางการเมือง อยางไรก็ดีหลักของการ
นิรโทษกรรมคือเปนกฎหมายที่ออกมาภายหลังการกระทําความผิด เพื่อใหผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําลงไป จึงสามารถจําแนกกฎหมายนิรโทษกรรมไดเปน 2 รูปแบบ คือ
กรณีที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง และกรณีที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางการเมือง
1. กรณีที่เกีย่ วกับความผิดทางการเมือง
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย มีความเห็นวา การจะเปนความผิดทางการเมืองนั้นตองเปน
การกระทําความผิดตอองคการการเมืองแหงรัฐ ตอรูปแบบการปกครอง หรือตอสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชน ซึง่ อาจพิจารณาไดจากสภาพความผิดหรือมูลเหตุจูงใจ หรือจุดประสงคในการกระทํา
ความผิด ทั้งนี้กฎหมายนิรโทษกรรมที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง มีทั้งกรณีที่เกี่ยวกับการ
ปฏิวัติรัฐประหารไมวาจะสําเร็จหรือไมก็ตาม ไดแกกฎหมายดังตอไปนี้ คือ พระราชกําหนดนิร
โทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 พรบ. ลางมลทินผูกระทํา
ความผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พ.ศ. 2475 พรบ.นิรโทษกรรมในการจัดการใหคณะรัฐมนตรี
ลาออกเพื่อใหมีการเปดสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 พรบ. อนุมัติพระราช
กําหนดนิรโทษกรรมแกผูกระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล พ.ศ. 2488 พรบ. นิรโทษกรรมแก
ผูกระทํารัฐประหาร พ.ศ. 2490 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูที่ไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2475 กลับมาใช พ.ศ. 2494 พรบ. นิรโทษกรรมแกผกู ระทําการยึดอํานาจการ
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บริหารราชการแผนดินเมื่อวันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2500 พ.ศ. 2500 พรบ.นิรโทษกรรม
ในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 พรบ. นิรโทษกรรมแกผูกระทําการปฏิวัติเมื่อวันที่
20 ตุลาคม พุทธศักราช 2501 พ.ศ. 2502 พรบ. นิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําการปฏิวัติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2514 พ.ศ. 2515 พรบ.ยกเลิกคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติ 36/2515 ลงวันที่ 22
มิถุนายน พุทธศักราช 2515 พ.ศ. 2517 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําการยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 พ.ศ. 2519 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําการอัน
เปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรระหวางวันที่ 25 และวันที่ 26 มีนาคม
พุทธศักราช 2520 พ.ศ. 2520 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2520 พ.ศ. 2520 พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกอความไมสงบเพื่อ
ยึดอํานาจการปกครองแผนดินระหวางวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2524
พ.ศ. 2524 พรบ.นิรโทษกรรมแกผกู อความไมสงบเพื่อยึดอํานาจการปกครอง แผนดินระหวาง
วันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 พุทธศักราช 2531 พรบ.นิรโทษกรรมแกผกู ระทําการ
ยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผนดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พุทธศักราช2534 พ.ศ. 2534
นอกจากนี้การนิรโทษกรรมที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมืองในกรณีอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับ
การปฏิวัติรัฐประหารอันอาจเกิดขึ้นจากการที่กลุมบุคคลเขารวมกันเพื่อตอตานนโยบายดานการเมือง
ของรัฐบาล และภายหลังรัฐบาลอาจเห็นวาไมควรดําเนินคดีหรือลงโทษผูกระทําการเชนนั้น เชน
กรณีของผูกระทําการตอตานญี่ปุนในสมัยสงครามเอเชียบูรพา หรือ การประทวงรัฐบาลในกรณีตางๆ
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ พรบ.นิรโทษกรรมแกผูกระทําการตอตานการดําเนินสงครามของญี่ปุน
พ.ศ. 2489 พรบ.นิรโทษกรรมแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับ
การเดินขบวนเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พรบ.นิรโทษกรรมแกผซู ึ่งกระทําความผิดเนื่อง
ในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระหวางวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2519
พ.ศ.2521 พรบ. นิรโทษกรรมแกผูกระทําการอันเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต
พ.ศ. 2532
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2. กรณีที่ไมเกี่ยวของกับความผิดทางการเมือง
มักใชเปนเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบโดยมีวัตถุประสงคที่จะกอใหเกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในภายหนา เพื่อใหลืมและไมลงโทษในการกระทําความผิดที่ทํามากอนนั้นและชัก
จูงใหผูกระทําผิดไดเริ่มตนกระทําการที่ถูกกฎหมายตอไป ซึ่งกฎหมายประเภทนี้มักจะไมใชคําวา
นิรโทษกรรมโดยตรงแตเนื้อหาของบทบัญญัติแสดงใหเห็นวาหากมีการกระทําตามเงื่อนไขของ
กฎหมายที่ไดออกมาบังคับใชภายหลังแลว ผูกระทําผิดก็จะไดรับการยกเวนและไมตองถูกลงโทษ
จากการกระทํานั้น ตัวอยางของกฎหมายนิรโทษกรรมประเภทนีไ้ ดแก พรบ. ยกความผิดใหแกผูทําผิด
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร และผูขาดหนีราชการทหารและตํารวจ พ.ศ. 2475 หรือ พระราชบัญญัติ
ยกโทษและทัณฑใหแกทหารกองประจําการซึ่งขาดหรือหนีราชการ พ.ศ. 2532 ที่บัญญัติยกโทษ
ยกความผิดใหแกผูหนีทหาร พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 ที่บญ
ั ญัติยกเวนโทษและจูงใจใหประชาชนที่มีอาวุธ
ปนและอุปกรณตางๆ ที่บัญญัติไว มาขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนําอาวุธสงครามมา
มอบใหแกทางราชการ หรือในกรณีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2529 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหผูที่ไมเคยเสียภาษีหรือเสียไมครบถวนใหเขามาเสียภาษี
โดยจะไมถูกลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญา
สรุป
อยางไรก็ตามการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไมนั้นเปนอํานาจและอยูภายใตดุลยพินจิ
ของฝายนิติบัญญัติ แตเนื่องจากกฎหมายนิรโทษกรรมถือวาเปนขอยกเวนของหลักกฎหมายทั่วไป จึงควร
พิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลังออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นแลว และควรใชกฎหมาย
นิรโทษกรรมเทาที่มีเหตุจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
*********************************************************

