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วิทยานิพนธฉ์บบันีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวกบัเรือง

อายคุวามฟ้องร้องในคดีอาญา เพราะอายคุวามถือว่าเป็นบทบญัญติักฎหมายทีมีความสาํคญัอย่างยิง

หรืออาจกล่าวได้ว่าอายุความถือว่าเป็นเงือนไขทีกฎหมายให้อาํนาจในการดําเนินคดี ซึงการ

ฟ้องร้องคดีนีจะตอ้งมีการฟ้องร้องกนัภายในระยะเวลาหรือกรอบเวลาตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไว้

เพราะหากล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าวแลว้ก็ไม่สามารถดาํเนินคดีได ้ดงันัน การกาํหนดอายุความจึง

ควรกําหนดให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยั การกาํหนดอายุความไม่

เหมาะสม อาจทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิได ้จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งกาํหนด

อายคุวามใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพของสงัคม โดยทวัไปการกาํหนดอายุความสาํหรับฟ้องร้อง

คดีจะสัมพนัธ์กับหลายปัจจยัด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด

อตัราโทษทีกฎหมายกาํหนดสาํหรับการกระทาํผดินนัๆ รวมทงัการพิจารณาในแง่ของการรวบรวม

พยานหลกัฐานดว้ย 

ผลการศึกษาพบว่า บทบญัญติัเรืองอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นนั

ไม่ไดก้ล่าวถึงเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ไวใ้นกรณีทีผูต้ ้องหาหรือจาํเลยวิกลจริตระหว่างการ

ดาํเนินคดีในชนัสอบสวนหรือในชนัศาล กรณีดงักล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรมต่อผูว้ิกลจริตกล่าวคือ การดาํเนินคดีอาญาในปัจจุบนัเป็นการดาํเนินคดีอาญาสมยัใหม่ ซึง

ผูถ้กูกล่าวหามีฐานะเป็น “ประธานในคดี” มีสิทธิและความสามารถทีจะต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที ตาม

สิทธิกระบวนการยติุธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทีไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิไวแ้ละยงั

สอดคลอ้งกบั “หลกัฟังความทุกฝ่าย” อนัเป็นหลกัเกณฑ์ทีสาํคญัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาอีกดว้ย ดังนนั ความสามารถในการต่อสู้คดีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจึงเป็นประเด็นที

สาํคญัทีตอ้งนาํมาพิจารณา 

ฆ 
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 อีกทงัหากยงัถือเอาหลกัเกณฑอ์ายคุวามตามเดิม ซึงดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมต่อสังคมที

ไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํความผดิของจาํเลย เพราะเนืองจากการกระทาํความผดิอาญาเป็นการ

กระทาํทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ดงันนัผูเ้ขียนเห็นว่าเพือความเป็นเอกภาพและความชดัเจนจึงควรกาํหนดให้อายุความ

สะดุดหยดุอยูใ่นกรณีทีผูถู้กกล่าวหาเป็นผูว้ิกลจริตภายหลงัการกระทาํความผิด โดยในระหว่างนี

อาจมีการวางกลไกในการตรวจสอบในทาํนองเดียวกบักฎหมายของประเทศเยอรมนัทีกาํหนดให้มี

การตรวจสอบภายหลงัจากการจาํหน่ายคดีชวัคราวในกรณีทีผูต้ ้องหาหรือจาํเลยวิกลจริตในชนั

สอบสวนหรือชนัศาล เพือทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีและเพือคุม้ครองสิทธิของจาํเลย 

ดงันนั จึงควรแกไ้ขบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวกบัเรืองอายคุวามฟ้องคดีอาญา โดย

ควรบญัญติัถึงอายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่วก้รณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดี

ไดท้งัในชนัของพนกังานสอบสวนหรือในชนัศาล ทงันีเพือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ

และประโยชน์สูงสุด 
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ABSTRACT 

 

 This thesis aims to study the legislation of interrupted prescription in criminal cases 

because such provisions are important in prosecution of criminal cases and is stipulated for the 

period of time in criminal procedure as prescribed by law. Therefore, the determination of the 

prescription should be in a proper period of time and proper situation. 

 There are many types of violation of criminal law. Generally, the determination of 

prescription is related to many factors such as the violence, penalty rates including evidence 

collection, must be considered. 

 The study reveals that the provision on the prescription according to section 95 of 

Thai Criminal Code did not claim any provision of interrupted prescriptions in the case of alleged 

person became of unsound mind after committing a criminal offence. Without such provision, 

there is unfairness to the unsound mind person. Due to the development in criminal proceedings, 

the alleged person or the defendant is “Process – subject” who has the rights to defend and trial as 

certified by both Thai Constitutional Law in part of the rights in judicial process and Thai 

Criminal Procedure Code in the principle of bilateral hearing. The study found that the factor of 

the offender’s rights to defend is the main point to be considered in limitation prescriptions 

periods.  

 In conclusion, the present law does not clarify and resolve the problem in the case of 

when alleged person became of unsound mind after committing a criminal offence. To resolve the 

problem, the law, must be clear and explicit to define a limitation period for such case.  

 The study shows that Germany has Law Review in the case of alleged person became 

of unsound mind after committing a criminal offence in examination. The objective of such Law 
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Review system is to review the defendant’s rights to defend and to protect any other rights of the 

defendant. 

 Thereby, the definition of interrupted prescriptions periods in the case of the offender 

or defendant became an unsound mind person after committing a criminal  offence, can 

effectively solve the problems in prosecution process for efficient law enforcement and interest of 

justice. 
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บทที  1  

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 บทบญัญติัเกียวกบัอายคุวามการฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนัน

ไดมี้การบญัญติัมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีการแกไ้ขครังล่าสุดเมือปี พ.ศ. 2500 นับเป็นเวลากว่า 

50 ปี ซึงอายคุวามการฟ้องคดีอาญาเป็นบทบญัญติัทีกฎหมายกาํหนดไวแ้น่นอนแลว้จึงไม่มีผูใ้ดให้

ความสนใจมากนัก แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึงแลว้อายุความถือว่าเป็นบทบญัญติักฎหมายทีมี

ความสาํคญัอย่างยิงหรืออาจกล่าวไดว้่าอายุความถือว่าเป็นเงือนไขทีกฎหมายให้อาํนาจในการ

ดาํเนินคดี เพราะหากล่วงเลยระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดไปแลว้ก็ไม่สามารถฟ้องร้องดาํเนินคดีกบั

ผูก้ระทาํความผดิไดอี้กต่อไป หรือทีเรียกว่า “คดีขาดอายคุวาม” ดงันนั การกาํหนดอายคุวามจึงควร

กาํหนดใหเ้หมาะสม อีกทงัในปัจจุบนัการก่ออาชญากรรมนับทวีความรุนแรงมากขึน มีการขยาย

เครือข่ายอยา่งกวา้งขวางอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ซึงโดยหลกั

แลว้ผูก่้ออาชญากรรมมีจุดมุ่งหมายทีมีผลตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมากจึงทาํให้

เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 โดยทวัไปการกาํหนดอายคุวามสาํหรับฟ้องคดีจะสมัพนัธ์กบัหลายปัจจยัดว้ยกนั ไม่ว่า

จะเป็นลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด อตัราโทษทีกฎหมายกาํหนดสาํหรับการ

กระทาํผิดนนัๆ รวมทงัการพิจารณาในแง่ของการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดี ซึงกฎหมายใน 

แต่ละประเทศจะกาํหนดให้มีอายุความในการฟ้องคดี แต่อาจมีระยะเวลาทีแตกต่างกันออกไป

สาํหรับการกระทาํความผดิฐานต่างๆ และยอ่มมีความแตกต่างกนักนัออกไป แต่อย่างไรก็ตาม การ

กระทาํความผดิบางประเภทในบางประเทศก็ไม่มีอายุความในการฟ้องคดี หรือกรณีความผิดบาง

ประเภทกฎหมายกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูห่รือการหยดุนับอายุความไวช้วัคราว (Tolling) 

เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญาทีเป็นความผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี (VStGB หรือ Code of Crime against International Law) ซึงการกระทาํ

ความผดิฐานอาชญากรรมลา้งเผา่พนัธุ์ (Genocide) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime against 

Humanity) และอาชญากรรมสงคราม (War Crimes) นนัจะไม่มีอายุความการฟ้องร้องคดี กล่าวคือ

เมือมีการกระทาํความผิดในลกัษณะดังกล่าวแลว้ เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องสามารถนาํตัวผูก้ระทาํ
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ความผดิมาดาํเนินคดีไดเ้สมอไม่ว่าระยะเวลาจะผา่นไปนานเท่าใดก็ตาม1 อีกทงัประเทศเยอรมนัยงัมี

การกาํหนดใหมี้การขยายอายคุวามในความผดิบางประเภท หรือการกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยุด

อยูใ่นกรณีต่างๆ อีกดว้ย และในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดให้มี

บทบญัญติัในเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ หรือ tolling ซึงสามารถหยุดนับอายุความไวเ้ป็นการ

ชวัคราวในบางกรณี เพือเป็นเครืองมือแก่พนกังานอยัการในการดาํเนินคดีอาญา (prosecution) โดย

มาตรา 3282 ของ 18 U.S.Code. ไดก้าํหนดว่า ไม่ให้นาํบทบญัญติัเรืองอายุความมาใชก้บักรณีที

บุคคลหลบหนีจากกระบวนการยติุธรรม2 ทงันี ประเทศไทยเองก็มีบทบญัญติัทีเกียวกบัการหยุดนับ

อายุความไวช้วัคราวในกรณีทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดาํเนินคดีดว้ยเช่นกนั ตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดย

ไดบ้ัญญัติไวใ้นมาตรา 74/13 ซึงเป็นกรณีทีเกียวกบัการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ โดยหลกัแลว้อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินนั กฎหมายไดใ้ห้อาํนาจไวโ้ดยได้บญัญติัไวใ้นมาตรา 19 แห่ง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อาทิ

เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจไต่สวนขอ้เท็จจริงและสรุปสาํนวนพร้อมทงัทาํความเห็นเพือ

ส่งไปยงัอยัการสูงสุด เพือฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตาม

หมวด 6 การดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ โดย

ในระหว่างทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองซึงอาจเป็นกรณีที

เกียวกบัการทุจริตคอรัปชนัของนกัการเมืองนนั ถา้ปรากฏว่าผูถ้กูกล่าวหาในคดีดงักล่าวหลบหนีใน

ระหว่างการดาํเนินคดี ตามพระราชบญัญติันีไดก้าํหนดมิให้นับระยะเวลาทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนี

รวมเป็นส่วนหนึงของอายคุวามหรือการหยดุนบัอายคุวามไวช้วัคราวนนัเอง 

 ปัจจุบนัอายุความตามประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบญัญติัในเรืองอายุความสะดุด

หยดุอยูไ่วใ้นกรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริต ซึงโดยหลกัแลว้การดาํเนินคดีอาญาของประเทศ

ไทยนนั โดยปกติจะตอ้งผา่นขนัตอนจากพนกังานสอบสวน เมือสอบสวนเสร็จพนกังานสอบสวนก็

ส่งสาํนวนให้พนักงานอยัการเพือดาํเนินการฟ้องร้องและศาลจะเป็นองค์กรสุดทา้ยทีทาํหน้าที

พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ซึงในขนัตอนต่างๆ เหล่านี หากพบว่าในชนัการสอบสวนของพนักงาน

                                                             
 1 คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หนา้ 443. 

 2 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอ็ม เพียร์ซ. (2550). อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญา (รายงาน

ผลการวิจัย). หนา้ 39. 

 3 มาตรา 74/1 ในการดาํเนินคดีอาญาตามหมวดนี ถา้ผูถู้กกล่าวหาหลบหนีไปในระหวา่งถกูดาํเนินคดี มิให้

นบัระยะเวลาทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึงของอายคุวาม 
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สอบสวนหรือก่อนการฟ้องคดี ผูที้ถูกกล่าวหามีความผิดปกติทางจิตและไม่อยู่ในสภาพทีจะ

สามารถต่อสู้คดีได้ บทบัญญัติของกฎหมายได้กาํหนดให้ผูถู้กกล่าวหานันจะต้องได้รับการ

บาํบดัรักษาโดยจิตแพทยเ์สียก่อนจนกว่าผูน้นัจะสามารถต่อสู้คดีได้ จึงจะดาํเนินการต่อไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ซึงในระหว่างทีผูถู้กกล่าวหาได้รับการ

บาํบดัรักษาโดยจิตแพทยอ์ยู่นนัอายุความก็ยงัคงนับอยู่ต่อไป และเมือครบกาํหนดอายุความตาม

มาตรา 95 วรรคหนึงแห่งประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา ทีไดก้ฎหมายกาํหนดไวก้็เป็นอนัขาด 

อายคุวาม 

 ปัญหาการดาํเนินคดีในชนัศาล ถา้ไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาลแลว้ ในกรณีที

จาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดีได ้กฎหมายไดว้างหลกัเกณฑไ์วโ้ดยใหง้ดการไต่สวนมลูฟ้อง

งดการพิจารณาคดีไวจ้นกว่าผูต้อ้งหานนัจะหายวิกลจริต และสามารถต่อสู้คดีไดท้งันีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง โดยศาลจะสงัจาํหน่ายคดีชวัคราวก็ได ้ซึงใน

ระหว่างทีงดการพิจารณาคดีไวน้นั อายคุวามก็ยงัคงนบัอยูต่่อไป โดยกฎหมายไดบ้ญัญติัให้เริมนับ

อายคุวามใหม่ภายหลงัจากทีศาลสงัจาํหน่ายคดีชวัคราวเพราะเหตุทีจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถ

ต่อสูค้ดีได ้เมือศาลสงังดการพิจารณาคดีไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้ ก็ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวาม

เช่นกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง  

 ปัญหาของบทบญัญติัอายคุวามทงัในชนัก่อนฟ้องและในชนัศาลดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้นนั 

อาจก่อใหเ้กิดปัญหาและก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูว้ิกลจริต กล่าวคือ ผูว้ิกลจริตนนัถือว่าเป็น

ผูป่้วยในคดีทีตอ้งไดรั้บการรักษาและเมือหายเป็นปกติสามารถทีจะต่อสู้คดีไดแ้ลว้ ผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยก็มีสิทธิทีจะกลบัมาต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 ทีไดบ้ัญญติัรับรองสิทธิไว ้เพือพิสูจน์ว่าตนไม่ได้

กระทาํความผดิตามทีถูกกล่าวหาและยงัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ทีสาํคญัในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาคือหลกัฟังความทุกฝ่ายและหลกัความเสมอภาคในการต่อสู้คดี กล่าวคือ การ

ดาํเนินคดีอาญาผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งรับทราบขอ้หาว่าตนถกูฟ้องอยา่งไร และมีโอกาสในการแก้

ขอ้กล่าวหานนั ดงันนั ความสามารถในการต่อสูค้ดีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจึงเป็นประเด็นทีสาํคญัที

ตอ้งนาํมาพิจารณา หรือกรณีทีปรากฏพยานหลกัฐานว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดก้ระทาํความผิดจริง

ตามทีถกูฟ้องเมือไดรั้บการรักษาจนหายแลว้ก็ตอ้งกลบัมารับโทษตามกฎหมายในสิงทีตนไดก่้อไว้

เพือใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการลงโทษในคดีอาญา 

 อีกทงัหากยงัถือเอาหลกัเกณฑ์อายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคแรก

ซึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง กฎหมายไดก้าํหนดให้ยุติการ

ดาํเนินคดีไวห้ากปรากฏว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทีวิกลจริตดงักล่าวไม่หายจากอาการวิกลจริตภายใน
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กาํหนดอายคุวามก็เป็นอนัขาดอายคุวาม ซึงหากเกิดกรณีดงักล่าวขึนถือว่าไม่สามารถดาํเนินคดีกบั

ผูต้ ้องหาหรือจําเลยได้เพราะอายุความถือเป็นบทบัญญัติของกฎหมายทีสําคัญทีจะต้องมีการ

ฟ้องร้องคดีภายในระยะเวลาดงักล่าว ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมต่อสังคมทีไดรั้บผลกระทบจากการ

กระทาํของจาํเลย เพราะเนืองจากการกระทาํความผิดอาญาถือว่าเป็นการกระทาํทีกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยของสงัคมและกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน ทงัยงัไม่เป็นธรรมต่อผูเ้สียหาย

อีกดว้ย กล่าวคือ เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขึนแลว้ผูเ้สียหายทีไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํ

ความผดิจะตอ้งไดรั้บการเยยีวยาจากความเสียหายทีเกิดขึนดว้ย กรณีตวัอยา่งเช่น 

 คดีหมายเลขแดงที 6957/2549 ศาลอาญากรุงเทพใต ้ทีพนักงานอยัการฝ่ายคดีอาญา

กรุงเทพใต ้3 และนายชุมเจตน์ อารีฟ บิดา ด.ญ.ชมณรรฐ นักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต ์

ผูเ้สียหายเป็นโจทกย์นืฟ้อง น.ส.จิตรลดาหรือเป็ด ซึงเป็นผูมี้อาการจิตเภทเป็นจาํเลยในความผดิฐาน

พยายามฆ่าผูอื้น และพกพาอาวุธไปในทีสาธารณะในเมืองหรือในหมู่บา้นโดยไม่มีมีเหตุอนัควรตาม

ฟ้องโจทกเ์มือวนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ระบุความผิดจาํเลยสรุปว่า เมือวนัที 9 กนัยายน พ.ศ. 2548 

เวลากลางวนั จาํเลยไดเ้ขา้ไปในโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์โดยพกมีดสามเล่มเขา้ไปดว้ย จากนัน

ไดก่้อเหตุแทงนกัเรียนชนั ป.6 เป็นคนแรก จากนนัไดแ้ทงนกัเรียนชนั ม.2 อีกสามคนไดรั้บบาดเจ็บ

สาหสัก่อนจะทิงมีดและวิงหลบหนีออกมาจากโรงเรียน แลว้จึงเรียกรถจกัรยานยนตห์ลบหนีไปภาย

หลงัจากก่อเหตุไม่กีวนัเธอถกูจบักุมตวัทีร้านอาหารแห่งหนึงในกรุงเทพฯ และเธอก็ยอมรับว่าเป็นผู ้

ลงมือกระทาํความผิดจริง ส่วนประเด็นทีจาํเลยจะมีจิตบกพร่องฟันเฟือนหรือไม่ สามารถมีความ

รับผิดชอบตวัเองและบงัคบัตัวเองไดบ้า้งหรือไม่นัน ซึงแพทยส์ถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์เบิก

ความว่า จาํเลยมีอาการป่วยเป็นจิตเภทเรือรังมาตงัแต่อาย ุ20 ปี โดยแพทยใ์หค้วามเห็นว่าจาํเลยป่วย

เป็นโรคจิตเภทประเภทหวาดระแวง หูแว่ว ประสาทหลอน ตอ้งฉีดยาและกินยารักษาตวั โดยจาํเลย

จะใชชี้วิตไดต้ามปกติได ้รู้รับผดิชอบการกระทาํของตวัเองไดบ้า้ง ซึงศาลเห็นว่าแมท้างการแพทย์

จะลงความเห็นดงักล่าว แต่พฤติกรรมของจาํเลยทีแทงนักเรียนลูกครึงไทยอินเดีย และลูกครึงไทย

จีน มีการเฝ้าดูนกัเรียนผูเ้สียหายที 1 มาก่อน มีการดกัรอซือมีดหลายเล่มไวก่้อเหตุแทง ทงัยงัมีการ

เปลียนเสือผา้ ทรงผมหลงัก่อเหตุตลอดจนใหก้ารกบัพนกังานสอบสวนถึงเหตุการณ์ตงัแต่ตน้จนถึง

ขนัตอนทีแพทยท์าํการรักษาเป็นการลาํดบัเหตุการณ์อยา่งปกติ ทีจาํเลยอา้งว่าขณะเกิดเหตุมีปัญหา

การป่วยทางจิตไม่สามารถบงัคบัตวัเองได ้จึงเป็นเพียงขอ้กล่าวอา้งลอยๆ ซึงไม่มีหลกัฐานอืนมา

สนบัสนุน ซึงคดีนีศาลตดัสินจาํคุก 8 ปี จาํเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ลดเหลือ
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จาํคุก 4 ปี เมือพน้โทษใหส่้งบาํบดัทางจิตทีสถาบนักญัยาณ์ราชนครินทร์ต่อ และให้แพทยร์ายงาน

อาการทุก 6 เดือน4  

 จากคดีดงักล่าวหากปรากฏขอ้เท็จจริงเปลียนไปว่า น.ส.จิตรลดา หรือเป็ด จาํเลยขณะ

กระทาํความผดิเป็นผูมี้สติปัญญาปกติเหมือนคนทวัไป แต่ต่อมาปรากฏว่าระหว่างการดาํเนินคดีกบั

จาํเลยดงักล่าว จาํเลยในคดีนีกลายเป็นคนวิกลจริต ป่วยเป็นโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง หูแว่ว 

ประสาทหลอน ต้องฉีดยา และกินยารักษาตัวไปตลอดชีวิต ซึงถือว่าจาํเลยไม่อยู่ในสภาพทีจะ

สามารถต่อสู้คดีได ้ซึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง ไดว้าง

หลกัเกณฑใ์หส่้งตวัจาํเลยไปรักษาจนกว่าจาํเลยจะสามารถต่อสู้คดีไดน้ัน ซึงระหว่างนันอายุความ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง ยงัคงนับอยู่ต่อไป ถา้ปรากฏว่า จาํเลยในคดีนีไม่

สามารถหายเป็นปกติไดภ้ายในกาํหนดอายคุวาม ก็ถือว่า คดีนีเป็นอนัขาดอายคุวาม กรณีดงักล่าวจึง

ก่อใหเ้กิดปัญหาขึน เพราะเนืองจากไม่สามารถนาํตวัจาํเลยมาลงโทษได ้ทาํให้อาจเกิดคาํถามจาก

คนในสงัคมและผูเ้สียหายว่าเหตุใดตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ทงัๆ ทีขณะกระทาํความผิดจาํเลย

เป็นคนปกติเหมือนเช่นคนทวัไปและการกระทาํความผิดนนัถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึงส่งผล

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ดงันัน จาํเลยจึงสมควรตอ้งไดรั้บการลงโทษอนัเป็นผล

จากการกระทาํความผิดทีจาํเลยไดก่้อไว ้อย่างไรก็ตามการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่นียงั

เป็นประโยชน์ต่อตวัผูต้อ้งหรือจาํเลยเองดว้ย เพราะผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถือว่าเป็นผูป่้วยในคดีทีตอ้ง

ไดรั้บการรักษาเพือทีจะให้กลบัมาต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มทีตามสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตามที

กฎหมายไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิไว ้

 จากการศึกษาพบว่า จากสถิติทีมีผูร้วบรวมไวใ้นปี พ.ศ. 2549 ปรากฏว่า มีผูต้อ้งขงัซึง

ป่วยหรือมีอาการทางจิตเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลจิตเวชและ

โรงพยาบาลอืนๆ รวมถึง 326 คนและพบว่าจาํเลยทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรือ

จาํเลยทีถกูจาํคุกอยูเ่ป็นผูป่้วยจิตเวชรวมกนัถึง 120 คน5 

 ดงันนั เพือความเป็นเอกภาพและความชดัเจนจึงควรกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่

ในกรณีทีผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูว้ิกลจริตภายหลงัการกระทาํความผิด โดยในระหว่างนีอาจมีการวาง

กลไกในการตรวจสอบความสามารถในการต่อสู้คดีในทาํนองเดียวกับกฎหมายของประเทศ

เยอรมนัทีกาํหนดให้มีการตรวจสอบภายหลงัจากการจาํหน่ายคดีชวัคราวในกรณีทีผูถู้กกล่าวหา

หรือจาํเลยวิกลจริตในชนัสอบสวนหรือชนัศาล เพือทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีและเพือ

                                                             
 4 จําคุก 4 ปี จิตรลดาหรือเป็ด มือแทงเด็กคอนแวนต์. สืบค้นเมือวันที 9 มิถุนายน 2556, จาก

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000137416 

 5 นทัธี จิตสว่าง. (2549). สาส์นอธิบดีกรมราชทัณฑ์. หนา้ 3. 
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คุม้ครองสิทธิของจาํเลย ดงันนั จึงควรแกไ้ขบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวกบัเรืองอายุ

ความฟ้องคดีอาญา โดยควรบญัญติัเรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่วก้รณีทีผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูว้ิกลจริต

ภายหลงัการกระทาํความผดิในชนัของพนกังานสอบสวนหรือในชนัศาล ทงันีเพือให้การบงัคบัใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพือศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และความเป็นมารวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการกาํหนด

อายคุวามฟ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยและตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ต่างประเทศ 

 2. เพือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาตลอดจนผลกระทบในการดาํเนินคดีอาญาเมือพบว่า ผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดีไดใ้นชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล ซึงไม่เป็นเหตุให้

อายคุวามสะดุดหยดุอยูอ่นัส่งผลใหค้ดีเป็นอนัขาดอายคุวาม 

 3. เพือศึกษาและวิเคราะห์หลกัเกณฑเ์รืองอายคุวามฟ้องร้องคดีอาญาและอายุความสะดุดหยุดอยู่

กรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีไดใ้นชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล 

ตามกฎหมายของไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

 4. เพือศึกษาและปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาเกียวกบัหลกัเกณฑเ์รืองการกาํหนดอายคุวาม

ฟ้องร้องคดีอาญาและอายุความสะดุดหยุดอยู่ โดยเฉพาะกรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตและไม่

สามารถต่อสูค้ดีไดใ้นชนัสอบสวนหรือชนัศาล เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี โดยให้โอกาส 

ผูถ้กูกล่าวหาทีหายจากอาการวิกลจริตสามารถกลบัมาต่อสูค้ดีเพือแกข้อ้กล่าวหาไดอ้ย่างเต็มที และ

ในทางกลบักนัเพือนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษตลอดจนคุม้ครองสงัคมใหป้ลอดภยั 

 

1.3 สมมตฐิานของการศึกษา 

บทบญัญติัเรืองอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นันไม่ไดก้ล่าวถึงเรือง

อายุความสะดุดหยุดอยู่ไวใ้นกรณีทีผูต้ ้องหาหรือจาํเลยวิกลจริตระหว่างการดาํเนินคดีในชัน

สอบสวนหรือในชันศาล กรณีดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 

ผูว้ิกลจริต กล่าวคือ การดาํเนินคดีอาญาในปัจจุบนัเป็นการดาํเนินคดีอาญาสมยัใหม่ ซึงผูถ้กูกล่าวหา

มีฐานะเป็นประธานในคดีมีสิทธิและความสามารถทีจะต่อสูค้ดีไดอ้ย่างเต็มที และยงัสอดคลอ้งกบั

หลกัฟังความทุกฝ่ายอนัเป็นหลกัเกณฑที์สาํคญัในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกดว้ย

ดงันัน ความสามารถในการต่อสู้คดีของผูต้ ้องหาหรือจาํเลยจึงเป็นประเด็นทีสาํคญัทีต้องนาํมา

พิจารณา 
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 เพือความเป็นเอกภาพและความชดัเจนจึงควรกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยู่ โดยใน

ระหว่างนีอาจมีการวางกลไกในการตรวจสอบในทาํนองเดียวกับกฎหมายของต่างประเทศที

กาํหนดให้มีการตรวจสอบภายหลงัจากการจาํหน่ายคดีชวัคราวในกรณีทีผูต้ ้องหาหรือจาํเลย

วิกลจริตในชนัสอบสวนหรือชนัศาล เพือทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีและเพือคุม้ครอง

สิทธิของจาํเลย ดงันนั จึงควรแกไ้ขบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวกบัเรืองอายุความ

ฟ้องคดีอาญา โดยควรบญัญติัถึงอายคุวามสะดุดหยุดอยู่ไวก้รณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตและ

ไม่สามารถต่อสู้คดีไดท้งัในชนัของพนักงานสอบสวนหรือในชันศาล ทงันีเพือให้การบังคับใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจยัฉบบันีไดท้าํการศึกษาถึงการหยดุนบัอายคุวามกรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริต

โดยขอบเขตของการศึกษาครังนีเริมจากการศึกษาถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการ ความเหมาะสม และความ

เป็นไปได้ในการนําหลกัเกณฑ์การหยุดนับอายุความในกรณีผูต้ ้องหาหรือจาํเลยวิกลจริตใน

ต่างประเทศมาเปรียบเทียบ พฒันา และปรับใชก้บัการกาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญาในประเทศ

ไทยเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.5 วธิีดําเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์นีไดท้าํการศึกษา คน้ควา้และวิจยัในเชิงเอกสารโดยทาํการศึกษาคน้ควา้

รวบรวมหลกัการจากบทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวกบัการกาํหนดอายุความ โดยศึกษาวิเคราะห์

จากตวับทกฎหมาย หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทงัขอ้มูลเอกสารทางกฎหมายทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนขอ้มลูจากเวบ็ไซทต่์างๆ ทางอินเทอร์เน็ท 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงแนวความคิด ทฤษฎี และความเป็นมารวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ

กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยและของต่างประเทศ 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัญหาตลอดจนผลกระทบในการดาํเนินคดีอาญาเมือพบว่า ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

วิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดีไดใ้นชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล ซึงไม่เป็นเหตุให้อายุความ

สะดุดหยดุอยูอ่นัส่งผลใหค้ดีเป็นอนัขาดอายคุวาม 
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3. ทาํใหท้ราบถึงหลกัเกณฑเ์รืองอายคุวามฟ้องร้องคดีอาญาและอายคุวามสะดุดหยุดอยู่กรณีที

ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยจิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ในชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล ตาม

กฎหมายของไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

4. ทาํใหท้ราบถึงปัญหาเกียวกบัการกาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยและแนวทาง

ในการกาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญาและอายุความสะดุดหยุดอยู่ในกรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

วิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดีไดท้งัในชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล ทงันีเพือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและส่งผลให้

เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการยติุธรรมไทย DPU



 

 

 

 

บทที  2 

แนวความคิดและทฤษฎีเกียวกับการกําหนดอายุความฟ้องคดีอาญาและ 

การลงโทษคดีอาญา 

 

 อายคุวามถือว่าเป็นบทบญัญติักฎหมายทีมีความสาํคญัอยา่งยงิทีจะตอ้งมีการฟ้องร้องคดี

กนัภายในระยะเวลาหรือกรอบเวลาตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้เพราะหากล่วงเลยระยะเวลา

ดงักล่าวแลว้ก็ไม่สามารถดาํเนินคดีได ้ดงันนั การกาํหนดอายุความจึงควรกาํหนดให้เหมาะสมกบั

สภาพของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยัการกาํหนดอายุความไม่เหมาะสม อาจทาํให้ไม่สามารถ

ลงโทษผูก้ระทาํความผิดได ้ จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องกาํหนดอายุความให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพของสังคม โดยทวัไปการกาํหนดอายุความสําหรับฟ้องร้องคดีจะสัมพนัธ์กับหลายปัจจัย

ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด อตัราโทษทีกฎหมายกาํหนด

สาํหรับการกระทาํผดินนัๆ รวมทงัการพิจารณาในแง่ของการรวบรวมพยานหลกัฐานดว้ย 

 ดงันนัจึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งศึกษาถึงบทบญัญติัของกฎหมายอาญาทีเกียวกบัเรือง

อายคุวามประเภทต่างๆ รวมถึงแนวความคิด ทฤษฎีทีเกียวกบัการกาํหนดอายคุวาม 

 

2.1 แนวความคดิเกยีวกบัอายุความฟ้องคดีอาญา 

 การกระทาํความผดิอาญาเป็นการกระทาํทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและ

กระทบต่อรัฐ เพราะความผิดอาญาเป็นความผิดทีกระทาํต่อชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ผูก้ระทาํ

ความผดิอาญาจึงควรไดรั้บโทษตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้พือเป็นการปกป้องและคุม้ครองสังคม

ใหอ้ยูอ่ยา่งปกติสุข เจา้พนกังานของรัฐจึงมีหนา้ทีในการดูแลความปลอดภยัในสังคมและเมือมีการ

การะทาํความผดิอาญาเกิดขึน เจา้พนกังานของรัฐจึงมีหน้าทีในการจบักุมผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดี

ตามขนัตอนของกระบวนการยติุธรรม ทงันีระยะเวลาการดาํเนินคดีจะตอ้งกระทาํโดยเร็ว มิฉะนัน

อาจเกินกาํหนดระยะเวลาทีกฎหมายให้อาํนาจในการดาํเนินคดีหรือทีเรียกว่า “ขาดอายุความ” 

ดงันนั การฟ้องร้องคดีอาญาและการลงโทษในคดีอาญาจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนดอายุความ โดย

มีเหตุผลสําคัญก็คือ การปล่อยเวลาให้เนินนานออกไปย่อมยากแก่การพิสูจน์ความผิดทัง
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พยานหลกัฐานต่างๆ อาจมีการผดิพลาดได้1 เหตุผลในเรืองอายคุวามนีถือว่าเป็นบทบญัญติัทีสาํคญั 

จึงเป็นทีมาของแนวคิดเกียวกบัการกาํหนดใหมี้อายคุวามฟ้องร้องในคดีอาญา 

 2.1.1 บทนิยามของอายคุวามฟ้องคดีอาญา 

 การใหค้วามหมายของอายคุวามไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี  

 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 2 ให้ความหมายไว้ว่า  อายุความฟ้องร้องคดี คือ

กาํหนดเวลาทีจะฟ้องและไดต้วัผูก้ระทาํผิดมายงัศาล และในคดีอาญาโดยหลกัแลว้อายุความมีอยู ่

2 ชนิด คือ 

 1. อายคุวามฟ้องร้อง 

 2. อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 กฎหมายอาญาของทุกประเทศจะบญัญติัเรืองอายุความทงัสองชนิดนีไวว้่า การไม่ได ้

ตวัผูก้ระทาํความผดิมาฟ้องภายในกาํหนดเวลาก็ดี หรือการไม่ไดต้วัผูที้ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดมา

รับโทษภายในกาํหนดเวลาก็ดี ทาํใหรั้ฐหมดอาํนาจทีจะดาํเนินคดีหรือหมดอาํนาจทีจะบงัคบัโทษ

แก่ผูก้ระทาํความผดิหรือผูต้อ้งคาํพิพากษาถึงทีสุด แลว้แต่กรณี 

 ศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทัย3 ได้ให้ความหมายไวว้่า “อายุความในคดีอาญา” 

สามารถแบ่งออกเป็น 

 1. อายคุวามฟ้องร้อง 

 2. อายคุวามฟ้องขอใหก้กักนั 

 3. อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 4. อายคุวามล่วงเลยการยดึทรัพยสิ์นใชค่้าปรับ หรือการกกัขงัแทนค่าปรับ 

 5. อายคุวามล่วงเลยการใชบ้งัคบัวิธีการเพือความปลอดภยั 

 อาจารยส์มพร พรหมหิตาธร4 ไดใ้ห้คาํนิยามในภาพรวมทงัในคดีแพ่งและคดีอาญาว่า

“อายคุวาม” หมายถึง ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดี ถา้เลยกาํหนดนนั

ไปแลว้ถือว่าขาดอายคุวาม และเห็นว่าเหตุทีกฎหมายไดก้าํหนดเรืองอายคุวามไวก้็ดว้ยเกรงว่า หาก

ปล่อยใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องคดีกนัตามใจชอบโดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาชา้นานเพียงใด 

อาจทาํให้พยานหลกัฐานสูญหายไปตามกาลเวลาทียืดออกไป จึงต้องมีการวางหลกัเกณฑ์เรือง 

อายคุวามไว ้

                                                             
 1 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2555). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หนา้ 132. 

 2 คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หนา้ 443. 

 3 หยดุ แสงอุทยั. (2540). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 224 - 225. 

 4 สมพร พรหมหิตาธร. (2546). อายคุวามแพ่ง - อาญาและคดีแพ่งเกียวเนืองกับคดีอาญา. หนา้ 117. 
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 ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย์5 มิไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า อายุความไวโ้ดยตรง แต่ได้

อธิบายไวก้วา้งๆ ว่าประมวลกฎหมายอาญาในหมวด 9 ว่าดว้ยอายุความมีบทบญัญติัเรืองกาํหนดเวลา

ฟ้องร้องคดีอาญา กาํหนดเวลาฟ้องคดีกกักนั กาํหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ และกาํหนดเวลา

ล่วงเลยการบงัคบัค่าปรับ การกกักนัและทาํทณัฑ์บนไวใ้นหมวดเดียวกนั แต่ในทางวิชาการเป็น

กรณีอายคุวามฟ้องคดีอาญาส่วนหนึงและเป็นกาํหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ อีกส่วนหนึง รวมทงั

วิธีการเพือความปลอดภยัดว้ย 

 อาจารย์พิพัฒน์  จักรางกูร และ อาจารย์ภัทรพร จักรางกูร6 ได้บันทึกไว้โดยให้

ความหมายว่า เมือมีการกระทาํความผิดอาญาเกิดขึน ประมวลกฎหมายอาญาประสงค์จะให้มีการ

ฟ้องและนําตัวผูก้ระทาํความผิดมาสู่ศาลโดยเร็วเพราะถา้ฟ้องชา้ไป พยานอาจลืมขอ้เท็จจริงที

ประสบพบเห็น ความทรงจาํยงินอ้ยลงและความแม่นยาํในเหตุการณ์ทีผ่านไปอาจเสือมลง ทงัเมือ

เวลาล่วงเลยไปจนไม่มีใครสนใจยอ่มไม่มีประโยชน์ทีจะรือฟืนกนัอีก และการทีผูก้ระทาํความผิด

ต้องหลบหนีไปเป็นระยะเวลานาน ย่อมเป็นความทุกข์ทรมานเพียงพออยู่แล้ว ฉะนัน เมือ

กาํหนดเวลาระยะหนึงล่วงเลยไปแลว้ ก็เป็นการสมควรทีจะหา้มมิใหฟ้้องร้อง กาํหนดเวลาดงักล่าว

เรียกว่า “อายคุวาม” 

 ดงันนั จึงสรุปไดว้่า “อายุความ” คือ ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดให้ใชสิ้ทธิเรียกร้อง

ฟ้องคดีหรือกระทาํการใดๆ ทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้หากล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าวไปการฟ้องคดี 

ก็ไม่อาจทาํไดห้รือทีเรียกว่า “คดีขาดอายคุวาม” อนัจะมีผลทาํใหไ้ม่สามารถเรียกร้องฟ้องคดีได ้ซึง

โดยหลกัแลว้ในคดีอาญาอายคุวามคดีอาญามีอยู ่2 ประเภท คือ 1. อายุความฟ้องร้อง และ 2. อายุความ

ล่วงเลยการลงโทษ 

 อยา่งไรก็ตามอายคุวามในคดีอาญายงัมีความแตกต่างจากอายุความในคดีแพ่งทงันีเป็น

เพราะอายคุวามในคดีอาญาและอายุความในคดีแพ่งถูกกาํหนดขึนโดยมีจุดประสงค์ทีแตกต่างกนั

คือ คดีอาญาเป็นคดีทีเกิดจากการกระทาํความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น เป็นการกระทาํที

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม การกระทาํความผดิอาญาจึงเป็นการกระทาํทีสงัคมยอมรับ

ไม่ได้ ดงันัน ผูก้ระทาํความผิดจึงตอ้งถูกลงโทษ แต่ในคดีแพ่งเป็นคดีทีเกิดจากการรับผิดชดใช้

ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ดงันนั ความรับผดิในทางแพ่งจึงไม่ใช่การลงโทษ ดว้ยเหตุนีเอง

อายคุวามในคดีอาญาและอายคุวามในคดีแพ่งจึงแตกต่างกนั 

 

 

                                                             
 5 จิตติ ติงศภทิัย.์ (2549). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 1213. 

 6 พิพฒัน์ จกัรางกูรและภทัรพร จกัรางกูร. (2527). คาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 575. 
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 2.1.2 แนวความคิดทีกฎหมายกาํหนดอายคุวาม 

 โดยหลกัแลว้หลกัการและเหตุผลในการบญัญติักฎหมายแต่ละเรืองเป็นสิงสาํคญัทีจะ

ชีใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงค์ในการออกกฎหมาย และโดยทวัไปแลว้ปรัชญาในการดาํเนินคดีแพ่งจะ

ต่างจากการดาํเนินคดีอาญาเนืองจากสภาพของคดีแพ่งเป็นการพิพาทระหว่างเอกชนกบัเอกชนและ

ในคดีอาญาเป็นเรืองระหว่างรัฐกบัเอกชน 

 การกาํหนดอายคุวามในแต่ละประเทศทงัในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และ

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ก็มีความแตกต่างกนัไปอีก โดยขึนอยู่กบัลกัษณะ

ความร้ายแรงของการกระทาํความผิด อตัราโทษทีกฎหมายกาํหนดสําหรับการกระทาํผิดนันๆ 

รวมทังการพิจารณาในแง่ของการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดี แต่มีเหตุผลทีสาํคญัต่างเป็นที

ยอมรับร่วมกนัในการกาํหนดอายคุวามในคดีอาญาอยู ่3 ประการ ดงันี คือ7 

 2.1.2.1 กฎแห่งการลืม (la loi de l’oubli) 

 กฎแห่งการลืม (la loi de l’oubli) เป็นเหตุหนึงทีนานาประเทศเชือว่า ยงิเวลาเนินนาน

ออกไปเท่าใด ความทรงจาํของพยานบุคคลย่อมเลือนหายไป ความคงอยู่ของพยานเอกสารหรือ

พยานวตัถุก็ยอ่มเสือมสลายไปตามธรรมชาติ จนไม่อาจนาํมาสืบแสดงใหศ้าลเชือว่าผูต้อ้งหากระทาํ

ความผดิหรือจาํเลยไดก้ระทาํความผดิจริงหรือไม่  

 การทีเวลาล่วงเลยมานานหลงัการกระทาํความผิดจึงมีผลโดยตรงต่อพยานหลกัฐานใน

คดี กล่าวคือ การกาํหนดเวลาทีเนินนานมามากนนัทาํให้พยานหลกัฐานต่างๆมืดมนได ้เช่น ความ

ทรงจาํของพยานบุคคลยอ่มเสือมไปตามกาลเวลา หรือพยานหลกัฐานเกิดสูญหายในเวลาต่อมา ซึง

จะส่งผลต่อความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงได้8 ในการดาํเนินคดีอาญา การ

ฟ้องร้อง การลงโทษหรือการบงัคบัคดีแก่ผูก้ระทาํความผิดใดๆ สมควรทีจะตอ้งดาํเนินคดีภายใน

ระยะเวลาอนัจาํกดั เพือให้พยานหลกัฐานต่างๆ ทงัพยานวตัถุ พยานบุคคลหรือพยานเอกสารได้

นาํมาใช้ในการดาํเนินคดีในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีนนัดว้ยความรวดเร็วไม่ถูกบิดเบือน ถูก

ทาํลาย หรือมีความผดิพลาดคลาดเคลือนจากขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนจริงนอ้ยทีสุด  

 ดงันนั นอกจากการลืมของพยานบุคคลแลว้ การปล่อยใหค้วามคิดเนินนานไปโดยไม่มี

ขอ้จาํกดัเรืองอายคุวาม ยงัขดัต่อหลกัธรรมชาติของมนุษยอี์กดว้ย คือเมือเหตุการณ์ผ่านไปเนินนาน

คนก็ลืมและพร้อมทีจะรับกบัเหตุการณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ดงันนั ถา้จบัผูก้ระทาํผดิทีเหตุเกิดมาหลายปี

แลว้ การดาํเนินคดีกบัเขาอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแลว้ก็ได้เพราะทุกคนอาจจะลืม

                                                             
 7 จิตติ ติงศภทิัย.์ (2546). คาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 1055 - 1056. 

 8 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 444. 
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เหตุการณ์นนัเสียแลว้ การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิเขา้สู่กระบวนยติุธรรมนนัอาจไม่มีความจาํเป็นอีก

ต่อไป9 

 แต่อยา่งไรก็ตามเนืองจากในปัจจุบนักฎหมายไทยมีการสืบพยานล่วงหน้าซึงกฎหมาย

ไทยมีกลไกทีเพียงพอในการคุม้ครองและรักษาพยานหลกัฐานทีใชใ้นการสืบพยาน โดยกาํหนดให้

มีการสืบพยานล่วงหนา้ไว ้แมก้รณีไม่รู้ตวัผูก้ระทาํความผิดและให้ศาลรับฟังคาํเบิกความดงักล่าว

ไวเ้ป็นพยานโดยไม่ตอ้งเบิกความใหม่เมือมีการฟ้องร้องผูก้ระทาํความผดิเป็นจาํเลย 

 2.1.2.2 กฎแห่งการลงโทษ 

 เมือบุคคลใดไดก้ระทาํความผดิอาญาอนัเป็นการกระทบต่อความสงบสุขของสงัคมและ

เป็นการกระทาํความผดิตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้บุคคลนนัก็สมควรทีจะตอ้งไดรั้บโทษสาํหรับ

การกระทาํความความผิดนนั ซึงเมือมีความผิดเกิดขึนเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งจะต้องนาํตวัผูก้ระทาํ

ความผดิมาลงโทษใหไ้ดแ้ละตอ้งกระทาํอยา่งรวดเร็ว การลงโทษอยา่งรวดเร็วนนัอาจมีผลดีกว่าการ

ลงโทษอยา่งรุนแรงเสียอีกเพราะจะไดเ้ป็นการตดัผูก้ระทาํความผดิออกจากสงัคมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 โทษทางอาญามีลกัษณะทีร้ายแรงและทาํให้ผูต้อ้งโทษไดรั้บความเสียหายการกาํหนด

โทษจึงตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัการกระทาํทีผูต้อ้งโทษไดก้ระทาํลงหรือไม่ กล่าวคือ การ

กระทาํจะตอ้งเป็นการมุ่งร้ายต่อสังคมโดยรวม ทาํลายความสงบสุขหรือก่อให้เกิดภยนัตรายต่อ

ชุมชน การลงโทษจึงเป็นวิธีการตอบโต้ของชุมชนต่อผูล้ะเมิดต่อกฎระเบียบของชุมชนนันๆ(a 

means of expressing social disapproval or reaction)10 

 การกาํหนดโทษนนัมีอยูห่ลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโทษถึงชีวิต (ประหารชีวิต) โทษต่อ

เสรีภาพ (จาํคุก กกัขัง) หรือโทษแก่ทรัพยสิ์น (ปรับ ริบทรัพย)์ โดยการกาํหนดโทษนันก็เพือ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

 กฎแห่งการลงโทษนีเป็นกฎของธรรมชาติทีว่าผูก้ระทาํความผิดย่อมหลบหนีไปให้พน้

เงือมมือของกฎหมาย ถือว่าผูก้ระทาํความผิดหลบหนีไปยิงเนินนานเท่าใด ก็ยงิเป็นการทรมานแก่

เขาเรือยๆ ไป การทรมานในทีนีก็คือการตอ้งหลบๆ ซ่อนๆ จนกว่าความผดิของเขาจะหมดอายคุวาม 

การคอยนบัอายคุวามดว้ยอาการทรมานถือเป็นการลงโทษอยูท่างหนึงแลว้ จึงไม่ควรทีจะลงโทษซาํ

อีก ผลแห่งการนีจะก่อใหเ้กิดสภาพความสมดุลระหว่างการถูกจบักุมคุมขงัอนัเป็นการลงโทษตาม

กระบวนการของกฎหมาย กับการหลบหนีเพือให้หลุดพน้จากการถูกจบักุมไปลงโทษ หรืออาจ

กล่าวไดว้่าการหลบหนีซ่อนตวัเป็นการทุกขท์รมานถือว่าเป็นการลงโทษโดยธรรมชาติขณะทีการ

                                                             
 9 สมพร พรหมหิตาธร. เล่มเดิม. หนา้ 119. 

 10 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. (2542). ปัจจัยทีทาํให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ งานวิจัยหลักสูตร ผู้บริหาร

กระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที 4. วิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม. หนา้ 14. 
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ถูกคุมขังเป็นการลงโทษตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามการหลบหนีจนขาดอายุความนีมีนัก

กฎหมายใหค้วามเห็นว่า ผูก้ระทาํความผดิไดรั้บผลดีหลงัจากตอ้งหลบๆ ซ่อนๆกล่าวคือ เมือคดีขาด

อายคุวามฟ้องร้องแลว้จึงเท่ากบัเป็นเหตุการณ์ทีกฎหมายยอมยกโทษให้แก่ผูก้ระทาํความผิดแลว้11 

ดงันีจึงอาจกล่าวไดว้่าการทีตอ้งหลบหนีจากกระบวนการยติุธรรมเป็นการลงโทษอยูใ่นตวัแลว้ 

 ปัจจุบนัตามเหตุผลทีกล่าวมานนัในประเด็นทีบอกว่าผูก้ระทาํความผดิทุกข์ทรมานมาก

พออยูแ่ลว้จากการหลบหนีไม่มีนาํหนกัเพียงพอ เพราะปัจจุบนัผูก้ระทาํความผดิบางรายมีฐานะทาง

การเงินทีดี เมือหลบหนีแลว้ไปใชชี้วิตสะดวกสบายในต่างประเทศ โดยทีกระบวนการยุติธรรมไม่

สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาดาํเนินคดีไดเ้พราะเหตุขาดอายคุวาม 

 2.1.2.3 กฎแห่งกรรม 

 กฎแห่งกรรมนีเป็นไปตามหลกัศาสนาทีว่าทาํดีไดดี้ทาํชวัไดช้วั ความชวัคือการตอ้งถูก

ทรมาน ผูก้ระทาํประทุษร้ายต่อบุคคลอืนหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํต่อชีวิตร่างกายหรือ

ทรัพยสิ์นของเขายอ่มถกูความรู้สึกรับผดิชอบของตนเองคอยกระตุน้เตือนให้นึกถึงความผิดชวันนั

ของตนตลอดไป อย่างทีเรียกว่านรกในใจ ถึงแมจ้ะรอดพน้เงือมมือของกฎหมายไปได้ ก็ยงัถูก

ความรู้สึกกลวับาปกลวัการติดคุกเกาะกินใจอยู่ตลอดเวลา ดงันัน ผูก้ระทาํผิดทีหลบหนีอาญา

แผน่ดิน หรือผูต้อ้งโทษจาํคุกสาํหรับความผดิทีไดก้ระทาํลงไปและหลบหนีโทษทณัฑ์นันไปก่อน

ครบกาํหนด ยอ่มจะระมดัระวงัมิใหต้นตอ้งกระทาํความผดิซาํอีก เพราะนอกจากตอ้งทุกข์ทรมานที

ตอ้งหลบหนีแลว้ยงักลวัโทษหรับความผดิซาํสองดว้ย และโทษสาํหรับความการกระทาํซาํสองย่อม

หนกักว่าเดิม 

 การทีผูก้ระทาํความผิดหรือผูที้ตอ้งโทษทางอาญาหลบหนีอยู่ไดด้ว้ยความสงบจนพน้

กาํหนดเวลานัน ไม่ทาํความผิดให้เป็นทีสนใจของสังคมจนถูกจับอีก เป็นการแสดงว่าเขาได้

ระมดัระวงัประพฤติตนจนไม่สมควรลงโทษอีกแลว้ อายคุวามและกาํหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ

จึงเป็นเครืองมือทีทาํใหผู้น้นัตอ้งระมดัระวงัไม่กลา้ทีจะกระทาํความผดิอีก 

 ปัจจุบนัเหตุผลเหล่านีอาจมีนาํหนกัความน่าเชือถือลดลง โดยเห็นว่าไม่เป็นการยติุธรรม

ทีจะปล่อยให้ผูก้ระทาํความผิดพน้ไปจากกฎหมายเพราะล่วงเลยกาํหนดเวลา ซึงข้อทีว่าผูซึ้ง

หลบหนีตอ้งทนทุกขแ์ละทรมานตนเองนนัก็เป็นเพียงการคาดคะเนอนัปราศจากมลูความจริงเพราะ

เนืองจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัมีการติดต่อสือสารอยา่งไร้พรมแดน ทงัการคมนาคมยงัทนัสมยักวา่

ในอดีต ซึงผูห้ลบหนีอาจจะหลบหนีไปจากกระบวนการของกฎหมายไปเสวยสุขอยูที่ต่างประเทศก็

เป็นได ้ 

                                                             
 11 คณิต ณ นคร. (2556). ประมวลกฎหมายอาญา หลกักฎหมาย และพืนฐานความเข้าใจ. หนา้ 253. 
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 สาํหรับเหตุทีว่าเวลาผ่านไปผูก้ระทาํความผิดตอ้งคอยหลบหนีเพือไม่ให้เป็นจุดสนใจ

และเมือเวลาผา่นไปกลบัตวัเป็นตวัดีแลว้ เพราะไม่ไดก้ระทาํความผดิใดๆ ขึนมาอีก เป็นสมมติฐาน

ทีไม่จริง เพราะอาจจะกลบัมากระทาํความผิดอีกได ้ซึงไม่มีอะไรรับรองว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่

กระทาํความผดิอีก อีกทงัรูปแบบของการกระทาํความผดิทีเปลียนแปลงไปมาก โดยอาศยัทงัอาํนาจ 

อิทธิพล อาํนาจเงิน การทาํลายพยานหลกัฐาน การให้สินบนแก่เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง ทาํให้ยากแก่

การตรวจสอบ ดว้ยเหตุผลเดิมๆ เหตุทีมีการกาํหนดอายุความไวต้ามทีไดก้ล่าวมานนัไม่มีความ

เหมาะสมกบัการกาํหนดอายคุวามในบางฐานความผดิ 

 เรืองของพยานหลกัฐานนนั ปัจจุบนันีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีไดท้าํให้รูปแบบ

การได้มาซึงพยานหลกัฐานจากการกระทาํความผิดเปลียนแปลงไป จากสภาพของการกระทาํ

ความผดิทีถกูบนัทึกไวใ้นความทรงจาํของมนุษยอ์าจมีการลืมเลือนไปตามกาลเวลา ไดเ้ปลียนเป็น

ภาพทีได้จากการนาํเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กลอ้งวงจรปิด กลอ้งโทรทศัน์ ทีสามารถบันทึกภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ ไดซึ้งทาํให้สามารถไดพ้ยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีทีน่าเชือถือโดยไม่ตอ้งพึง

ความทรงจาํของมนุษยอ์ย่างทีเคยเป็น อย่างเช่นในปัจจุบนักระบวนการยุติธรรมทุกวนันีไดอ้าศยั

การตรวจ DNA (Deoxyribonucleic acid) มาพิสูจน์ความจริงในหลายกรณี ซึงลายพิมพดี์เอ็นเอเป็น

พยานหลกัฐานทีสาํคญัมากในคดีอาญา โดยเฉพาะในอาชญากรรมทีร้ายแรงทีเกียวขอ้งกบัความ

รุนแรง เนืองจากจะมีความสัมพนัธ์ต่อการแลกเปลียนวตัถุพยาน เช่น คดีฆาตกรรม (Murder) คดี

ข่มขืน (Rape) คดีทาํร้ายร่างกาย (Assault) เป็นตน้ 

 จากการศึกษาแนวความคิดในการกาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญาของทงัสองระบบ

กฎหมายแลว้ จะเห็นไดว้่า อายคุวามฟ้องคดีอาญา คือ หลกัเกณฑใ์นทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ

ทีกฎหมายได้บัญญัติไว ้ซึงเป็นหลักเกณฑ์ทีต้องมีอยู่ในทุกๆ การพิจารณาคดี ทังนีเพือเป็น

หลกัเกณฑ์ให้โจทก์ปฏิบัติในการฟ้องคดีและเพือเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจาํเลย

รวมทงัเพือเป็นกรอบในการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีของรัฐให้ปฏิบติัหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดอายุความนนั อาจมีระยะเวลาของอายุความทีมีระยะเวลาทีสนัหรือยาว

แตกต่างกนัไป ทังนีขึนอยู่ก ับความร้ายแรงของการกระทาํความผิด อตัราโทษตามทีกฎหมาย

กาํหนด และรวมถึงพยานหลกัฐานดว้ย 

 2.1.3 การกาํหนดอายคุวามในคดีแพ่งและคดีอาญา 

 อายคุวามฟ้องร้องในคดีอาญาจะมีความแตกต่างจากอายุความในคดีแพ่งทงันีอาจเป็น

เพราะอายคุวามในคดีอาญา และอายคุวามในคดีแพ่งถกูกาํหนดขึนโดยมีวตัถุประสงค์ทีต่างกนัตาม

ลกัษณะพืนฐานของความผดิทางอาญาและความผดิทางแพ่ง กล่าวคือ ในคดีอาญานันเป็นคดีทีเกิด

จากการกระทาํความผิดอาญาตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้หรือการทีสังคมยอมรับตามหลกัจารีต
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ประเพณีว่าเป็นความผิดและไดก้าํหนดโทษไว ้การกระทาํความผิดอาญาจึงเป็นการกระทาํทีล่วง

ละเมิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพยสิ์นของบุคคล ซึงการกระทาํต่างๆ เหล่านีสังคมยอมรับ

ไม่ไดแ้ละตอ้งลงโทษผูก้ระทาํความผดิ 

 ในคดีแพ่งเป็นคดีทีเกิดจากความรับผดิในการชดใชค่้าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหาย

ทีบุคคลฝ่ายหนึงตอ้งรับผิดชดใชใ้ห้กับบุคคลอีกฝ่ายหนึง เมือมีการกระทาํผิดขอ้ตกลง หรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น ดงันนัความรับผดิทางแพ่งจึงไม่ใช่โทษ ดว้ยเหตุนี

เองการกาํหนดอายคุวามในคดีแพ่งและคดีอาญาจึงมีความแตกต่างกนั 

 2.1.3.1 การกาํหนดอายคุวามในคดีแพ่ง 

 ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าคดีแพ่งเป็นคดีทีคู่กรณีฝ่ายหนึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน หรือตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหายให้กบัคู่กรณีอีกฝ่ายหนึง ในการดาํเนินคดีแพ่งจึงกาํหนด

ระยะเวลาในการเรียกร้องสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ซึงเป็นบทบญัญติัว่า

ดว้ยหลกัทวัไปของกฎหมายแพ่ง ได้บัญญัติเรืองอายุความไวใ้นลกัษณะ 6 โดย มาตรา 193/9 

บญัญติัว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถา้มิไดใ้ชบ้งัคบัภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด สิทธิเรียกร้องนนั

เป็นอนัขาดอายคุวาม” 

 “สิทธิเรียกร้อง” เป็นสิทธิทางหนีทีภาษาองักฤษเรียกว่า claim เป็นสิทธิทีผกูพนัระหว่าง

คู่กรณีหรือเป็นบุคคลสิทธิ อนัเป็นสิทธิควบคู่กบัสิทธิทางทรัพยสิ์นหรือทรัพยสิทธิ ซึงอาจใชย้นั

บุคคลไดโ้ดยทวัไป ผูท้รงสิทธิเรียกร้องไม่อาจบงัคบัใชสิ้ทธิของตนไดเ้องอยา่งผูท้รงทรัพยสิทธิซึง

อาจใชป้ระโยชน์จากทรัพยน์นัไดเ้อง ผูท้รงสิทธิเรียกร้องจะบงัคบัใชสิ้ทธิของตนไดก้็โดยการร้อง

ขอต่อศาลหรือการฟ้องคดีหรือเป็นความกนั ซึงกฎหมายไดก้าํหนดเวลาใหฟ้้องคดี กาํหนดเวลานีจึง

เรียกว่า “อายคุวาม” จึงตอ้งถือว่าอายคุวามเป็นเรืองเกียวกบัการฟ้องร้องคดีในเรืองหนี โดยเฉพาะ

กฎหมายทีกาํหนดเวลาให้กระทาํการบางอย่าง หากไม่กระทาํภายในระยะเวลาทีกาํหนดก็จะเสีย

สิทธิ แต่ถา้หากกาํหนดเวลานันไม่ใช่กาํหนดเวลาให้ฟ้องคดีก็ไม่อาจถือว่าเป็นอายุความ เช่น 

กาํหนดเวลาการบอกลา้งโมฆียะกรรมตามมาตรา 181 เป็นตน้ 

 2.1.3.2 การกาํหนดอายคุวามในคดีอาญา 

 “กฎหมายอาญา” คือ บรรดากฎหมายทีระบุถึงความผิดอาญา โทษ วิธีการเพือความ

ปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอืนๆ และเป็นกฎหมายทีกาํหนดให้ความผิดอาญาเป็น

เงือนไขของการลงโทษ วิธีการเพือความปลอดภยั และมาตรการบงัคบัทางอาญาอืน 

 “โทษ” โดยเฉพาะอย่างยิงไดแ้ก่บรรดา “มาตรการบังคับทางอาญา” ทีบัญญัติไวใ้น

มาตรา 18 อนัไดแ้ก่ ประหารชีวิต จาํคุก ปรับ กกัขงั และริบทรัพยสิ์น 
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 การดาํเนินคดีอาญานนัมีวตัถุประสงค์เพือพิสูจน์ความผิดของผูก้ระทาํความผิดและ

เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดไดรั้บโทษ ดงันนั ในการกาํหนดระยะเวลาฟ้องคดีอาญานอกจากจะตอ้ง

คาํนึงถึง “กฎแห่งการลืม” ทีมีขึนเพือวตัถุประสงค์ในการพิสูจน์พยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งในคดี

แลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์องการลงโทษในคดีอาญาดว้ย กล่าวคือ ในการกาํหนดอายุความ

นนั การจะกาํหนดอายคุวามสนัหรือยาว นอกจากจะตอ้งพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํ

ความผดิแลว้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบของการกระทาํความผิดทีเกิดขึนอีกดว้ย ดงันัน หาก

การกระทาํความผดิใดมีความร้ายแรงนอ้ย กฎหมายก็จะกาํหนดระยะเวลาของอายุความไวส้ัน อนั

เนืองมาจากการกระทาํทีมีความร้ายแรงไม่มาก จะส่งผลกระทบต่อตัวผูเ้สียหายโดยตรงอนัมี

ลกัษณะส่งผลกระทบเป็นวงแคบ โดยส่วนมากจะเป็นความผิดต่อส่วนตวัหรือเป็นความผิดทียอม

ความได้นันเอง หรือกรณีทีการกระทําความผิดอาญาใดซึงมีการกระทาํทีส่งผลกระทบอย่าง

กวา้งขวางเป็นการกระทาํทีร้ายแรงรบกวนความสงบสุขของประชาชน กฎหมายก็จะมีการกาํหนด

อายคุวามทีมีระยะเวลาทียาวออกไป ทงันีเพือทีจะดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดั

โดยระยะเวลาของอายุความ เพราะเนืองจากการกระทาํความผิดร้ายแรงย่อมมีพยานหลกัฐานที

สาํคญัและเป็นพยานหลกัฐานทีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการสืบหาเพือทีจะนาํมาใช้ในการฟ้อง

คดีอาญา ทงันีเพือเป็นการปกป้องและคุม้ครองสงัคม 

 อายคุวามในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานนั มาตรา 95 ไดบ้ญัญติัว่ามาตรานี

เป็นกรณีอายคุวามในการฟ้องร้องคดี โดยใหน้บัตงัแต่วนักระทาํความผดิเป็นตน้ไป หรือกรณีทีการ

จะใหอ้ายคุวามหยดุลงก็จะตอ้งมีการฟ้องและให้ตวัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาล หากไดต้วัผูก้ระทาํ

ความผดิมายงัศาลแลว้แต่ยงัมิไดมี้การฟ้องร้องคดีกนั เช่น ถูกควบคุมอยู่เพือทาํการสอบสวน หรือ

กรณีทีเมือมีการฟ้องร้องแลว้ แต่ยงัไม่ไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลก็ดี เช่น คดีทีผูเ้สียหายฟ้อง

คดีอาญาเอง อายคุวามจึงไม่หยดุลง หากฟ้องร้องหรือไดต้วัมาพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ก็

เป็นอนัขาดอายคุวาม 

 ดงันี หากฟ้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมายงัศาลแลว้ ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ผูก้ระทาํความผิดเกิดหลบหนีหรือเกิดอาการวิกลจริตขึน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 

วรรคทา้ย คือ  

 1. ในกรณีผูก้ระทาํความผิดหลบหนี ตามกฎหมายไดก้าํหนดให้เริมนับอายุความใน

ความผดิทีถกูฟ้องนนัใหม่ ตงัแต่วนัทีผูก้ระทาํความผดิหลบหนี ทงันีเป็นคนละเรืองกบัความผดิฐาน

หลบหนีทีคุมขงั ซึงเป็นอีกคดีหนึงต่างหาก 
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 2. ในกรณีผูก้ระทาํความผดิวิกลจริต และศาลสงังดการดาํเนินคดี หรืองดการไต่สวนมลู

ฟ้อง หรืองดการพิจารณาคดีไวจ้นเกินกาํหนดเวลาทีระบุไวต้ามวรรคแรก และผูน้ันยงัไม่หายจาก

อาการวิกลจริต คดีก็เป็นอนัขาดอายคุวาม 

 2.1.3.3 ขอ้แตกต่างในการกาํหนดอายคุวามในคดีแพ่งและคดีอาญา 

 อายคุวามในคดีอาญาและในคดีแพ่งมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปตามจุดมุ่งหมายใน

การบญัญติักฎหมาย ทงันีเพราะในการดาํเนินคดีทางแพ่งมีกาํหนดอายคุวามเพือใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้อง 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ซึงเป็นบทบญัญติัว่าดว้ยหลกัทวัไปของกฎหมาย

แพ่งไดบ้ญัญติัเรืองอายุความไวใ้นลกัษณะ 6 โดยมาตรา 193/9 บญัญติัว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถา้

มิไดใ้ชบ้งัคบัภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด สิทธิเรียกร้องนนัเป็นอนัขาดอายคุวาม” 

 “สิทธิเรียกร้อง” เป็นสิทธิทางหนีซึงเป็นสิทธิทีผูกพนัระหว่างคู่กรณีหรือเป็นบุคคล

สิทธิ อนัเป็นสิทธิควบคู่กบัสิทธิทางทรัพยสิ์นหรือทรัพยสิทธิ ซึงอาจใชย้นับุคคลไดโ้ดยทวัไป ผู ้

ทรงสิทธิเรียกร้องไม่อาจบงัคบัใชสิ้ทธิของตนไดเ้องอยา่งผูท้รงทรัพยสิทธิซึงอาจใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยน์นัไดเ้อง ผูท้รงสิทธิเรียกร้องจะบงัคบัใชสิ้ทธิของตนไดก้็โดยการร้องขอต่อศาลหรือการ

ฟ้องคดีหรือเป็นความกัน ซึงกฎหมายไดก้าํหนดเวลาให้ฟ้องคดี กาํหนดเวลานีจึงเรียกว่า “อายุ

ความ” 

 ในขณะทีกาํหนดอายคุวามในคดีอาญาเป็นการกาํหนดเวลาใหฟ้้องคดีในการกระทาํอนั

เป็นความผดิ และมีโทษทางกฎหมาย เพือใหไ้ดผู้ก้ระทาํความผดิมาลงโทษภายในกาํหนดระยะเวลา

ดงักล่าว หรือภายในกาํหนดอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญา 

 สําหรับอายุความในทางแพ่งและทางอาญามีลักษณะทีเหมือนกันคือ อายุความที

กฎหมายกาํหนดไวน้ันคู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช ้หรือขยายออก หรือย่นเข้าไม่ไดด้ังประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 193/11 บญัญติัว่า “อายุความทีกฎหมายกาํหนดไวน้นั คู่กรณีจะ 

ตกลงกนัให้งดใชห้รือขยายหรือย่นเขา้ไม่ได”้ และในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ก็บญัญติั

อายคุวามไวแ้น่นอนแลว้ จึงไม่สามารถทีจะตกลงไวใ้ห้แตกต่างจากบทบญัญติัดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

ซึงในกรณีทีกฎหมายกาํหนดใหง้ดใชห้รือยน่อายคุวามไม่สามารถกระทาํไดน้นั ถือเป็นหลกัเกณฑ์

ทีแน่นอน แต่จากการศึกษาพบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ารขยายอายคุวามนันอาจ

มีได ้โดยกฎหมายจะกาํหนดเงือนไขให้ขยายอายุความออกไปไดเ้อง เช่น ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยม์าตรา 193/22 “อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถา้จะครบกาํหนดก่อน

หรือภายในหนึงปีนับแต่วนัทีทาํการสมรสสินสุดลง อายุความนนัยงัไม่ครบกาํหนด จนกว่าครบ

หนึงปีนบัแต่วนัทีการสมรสสินสุดลง” 
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 ส่วนอายคุวามในทางอาญานนั ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคทา้ยบญัญติัว่า 

“ถา้ไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและ

ศาลสงังดการพิจารณาคดีไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัทีหลบหนี หรือนบัแต่ทีศาลสงังด

การพิจารณาคดีไวก้็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั” ตามบทบญัญติัของมาตรา 95 นีอาจ

กล่าวไดว้่า การนับระยะเวลาอายุความใหม่ภายหลงัจากทีผูก้ระกระทาํความผิดหลบหนีหรือเกิด

อาการวิกลจริตขึนนี ถือว่าเป็นการยดืหรือการขยายอายคุวามออกไปนันเอง เหตุผลอาจเป็นการทาํ

โทษจาํเลยทีหลบหนีทางออ้ม หรือกรณีจาํเลยทีวิกลจริตก็ยงัมีโอกาสหายได้ และควรไดรั้บการ

พิจารณาพิพากษาคดีในความผดิทีเขากระทาํลงไป หรือกรณีทีจาํเลยมิไดก้ระทาํความผิด เมือหาย

จากวิกลจริตแลว้ก็กลบัมามีสิทธิต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มทีเพือพิสูจน์ความบริสุทธิของตน ตามหลกั

ความเสมอภาคในการต่อสูค้ดีอาญา 

 

2.2 ประเภทของอายุความ 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยอายุความได้ก ําหนดประเภทของอายุความไว ้

2 ประเภท คือ อายคุวามฟ้องคดีและอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 2.2.1 อายคุวามฟ้องคดี 

 อายุความฟ้องคดี มีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 มาตรา 96 และ

มาตรา 97 โดยอายุความฟ้องคดียงัแบ่งออกเป็นสองชนั12 คือ อายุความทวัไป กับอายุความใน

ความผิดอนัยอมความไดห้รือความผิดต่อส่วนตวั โดยอายุความในความผิดอนัยอมความไดนี้ มี

เงือนไขพิเศษ คือ บญัญติัใหมี้การร้องทุกขก่์อนภายในกาํหนดสามเดือนนับแต่วนัทีรู้เรืองความผิด

และรู้ตวัผูก้ระทาํความผดิ ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวามและไม่ตอ้งใชอ้ายคุวามทวัไปอีก 

 อายคุวามทวัไปกาํหนดไวใ้นมาตรา 95 ดงันี ในคดีอาญา ถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํ

ความผดิมายงัศาลภายในกาํหนดดงัต่อไปนี นบัแต่วนักระทาํความผดิเป็นอนั ขาดอายคุวาม13 

 (1) ยสิีบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จาํคุก ตลอดชีวิตหรือจาํคุกยสิีบปี 

 (2) สิบหา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยงัไม่ถึงยสิีบปี 

 (3) สิบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงปีถึงเจ็ดปี  

 (4) หา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงเดือนถึงหนึงปี 

 (5) หนึงปี สาํหรับความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงเดือนลงมาหรือตอ้งระวาง

โทษอยา่งอืน 

                                                             
 12 เกียรติขจร วจันะสวสัดิ. (2551). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 954. 

 13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95. 
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 กรณีถา้ไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมายงัศาลแลว้ ผูก้ระทาํ ความผดิหลบหนีหรือ

วิกลจริต และศาลสงังดการพิจารณาไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีศาล

สงังดการพิจารณา ก็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั 

 การทีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 บญัญติัหลกัดงักล่าวไวน้นัถือได้ว่าเป็นการ

กาํหนดอายคุวามฟ้องคดี ซึงใชแ้ก่กรณีทีจะนาํคดีมาฟ้องต่อศาลโดยพนักงานอยัการหรือผูเ้สียหาย

เป็นผูย้นืฟ้องคดีเอง ภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนดไวใ้นมาตรา 95 หากพน้กาํหนดนีแลว้ 

คดีก็ขาดอายคุวาม สิทธิการนาํคดีอาญามาฟ้องก็ระงบัไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 39 (6) และกาํหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นีใชแ้ต่กรณีเริม

ฟ้องตลอดไป ตราบเท่าทียงัไม่มีคาํพิพากษาถึงทีสุด โดยหลกัเกณฑ์ของประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 95 มีดงันี14 

 1. ตอ้งมีการฟ้องและไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาล ถา้มิไดฟ้้องและมิไดต้วัผูก้ระผิดมายงั

ศาลภายในกาํหนดอายุความ คดีนนัย่อมขาดอายุความฟ้องร้อง หรือหากมีการยืนฟ้องแลว้ แต่ยงั

ไม่ไดต้วัจาํเลยมาศาล อายคุวามก็ยงันบัอยู ่เมือครบกาํหนด คดีนนัก็ขาดอายคุวามเช่นกนั อายุความ

จะหยดุนบัต่อเมือไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาลดว้ย15 กรณีผูเ้สียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง

ซึงศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน16ระหว่างนนัจะถือว่าไดต้ัวจาํเลยมาอยู่ในเขตอาํนาจศาลแลว้

ไม่ได้17  

 2. การฟ้องคดีอาญาตอ้งกระทาํภายในกาํหนดเวลาตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา

95 อนุมาตรา (1) – (5) โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

 ตามวรรคแรก เป็นอายคุวามนบัแต่วนักระทาํความผดิ หรือวนัทีเกิดเหตุนนัเอง กล่าวคือ 

ถา้เหตุเกิดวนัใดอายคุวามจะเริมนบัตงัแต่วนันนัเป็นตน้ไปจนครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ 

(5) แลว้แต่กรณี ถา้ยงัไม่ไดต้วัผูก้ระทาํผดิมาฟ้องศาล ก็ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวามตามฟ้องนนั 

 ตามวรรคสอง เป็นอายคุวามกรณีทีผูต้อ้งหาไดผู้ถู้กฟ้องคดีต่อศาลแลว้ ภายในกาํหนด

อายุความตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) แต่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลผูถู้กฟ้องหรือจาํเลยได้

หลบหนีไป หรือเกิดอาการวิกลจริตขึนจนศาลตอ้งสงังดการพิจารณาไวก่้อน กฎหมายให้เริมนับ

อายคุวามตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ใหม่ โดยให้เริมนับตงัแต่วนัทีหลบหนี หรือวนัทีศาลสงังด

                                                             
 14 เกียรติขจร วจันะสวสัดิ. เล่มเดิม. หนา้ 955. 

 15 คาํพิพากษาฎีกาที 1735/2541 ประชุมใหญ่. 

 16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162. 

 17 คาํพิพากษาฎีกาที 1780/2531. 
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พิจารณาเพราะจาํเลยวิกลจริต ถา้ครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) นันแลว้ ก็ถือเป็นอนัขาด

อายคุวามเช่นเดียวกนั 

 กรณีทีผูก้ระทาํความผิดหรือจาํเลยวิกลจริตนัน เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 14 ซึงกาํหนดไวว้่าในระหว่างดาํเนินการพิจารณาถา้มีเหตุอนัควรเชือว่า

จาํเลยเป็นผูว้ิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีไดใ้ห้ศาลสงัให้แพทยท์าํการตรวจผูน้ัน แลว้เรียกให้

แพทยผ์ูน้นัมาใหถ้อ้ยคาํหรือให้การว่าผลตรวจเป็นประการใด ถา้ปรากฏว่าจาํเลยวิกลจริตและไม่

สามารถต่อสูค้ดีไดใ้หง้ดการพิจารณาคดีไวจ้นกว่าผูน้นัจะหายวิกลจริตหรือสามารถจะสูค้ดีได ้

 ถา้นบัแต่วนัทีศาลสงังดการพิจารณาศาลยงัมิอาจดาํเนินการพิจารณาคดีได ้เพราะจาํเลย

ยงัไม่หายวิกลจริตหรือไม่สามารถต่อสูค้ดีได ้จนครบกาํหนด (1) (2) (3) (4) หรือ (5) แห่งประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 95 ดงักล่าวถือว่าคดีขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 

วรรคสอง 

 กรณีทีศาลพิจารณาสืบพยานโจทก์เสร็จ แลว้นัดฟังคาํพิพากษาต่อไป นับแต่วนัเสร็จ

การพิจารณา และระหว่างรอฟังคาํพิพากษาจาํเลยไดเ้กิดอาการวิกลจริตขึน โดยอาการวิกลจริตนี

ตอ้งปรากฏชดัหรือกรณีทีศาลสงสยัตอ้งส่งตวัไปใหแ้พทยต์รวจอาการ ซึงถา้แพทยต์รวจแลว้พบว่า

จาํเลยวิกลจริตจริง ศาลยอ่มอ่านคาํพิพากษาใหจ้าํเลยฟังไม่ได ้เพราะจาํเลยคงไม่รับรู้แลว้ไม่เขา้ใจ

ในคาํพิพากษาทีศาลอ่าน ศาลต้องเลือนการอ่านคาํพิพากษาไปจนกว่าจาํเลยจะหายจากอาการ

วิกลจริต ดงันัน ก็ยงัไม่ถือว่ามีคาํพิพากษา กรณีดงักล่าวนีตอ้งใชอ้ายุความตามมาตรา 95 เพราะ 

คาํพิพากษายงัไม่ไดอ่้านในศาลโดยเปิดเผย ตามมาตรา 188 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา18 

 กรณีทีจาํเลยหลบหนีไประหว่างฟังคาํพิพากษา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 182 วรรคสาม กาํหนดไวว้่าในกรณีทีจาํเลยไม่อยู่ โดยมีเหตุสงสัยว่าจาํเลยหลบหนี

หรือจงใจไม่มาศาล ใหศ้าลออกหมายจบัจาํเลย เมือไดอ้อกหมายจบัและไม่ไดต้วัจาํเลยภายในหนึง

เดือนนบัแต่วนัออกหมายจบั ก็ใหศ้าลอ่านคาํพิพากษาหรือคาํสงัจบัแจง้จาํเลยได ้และใหถื้อว่าจาํเลย

ไดฟั้งคาํพิพากษาแลว้ 

 3. การนบัอายคุวามเริมนบัแต่วนักระทาํความผดิ คือ วนัก่อให้เกิดเหตุในคดีนันและได้

กระทาํครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ส่วนผลทีจะสาํเร็จตามความมุ่งหมายนันหรือไม่นัน 

ไม่สาํคญั ความสาํคญัอยูที่ว่าลกัษณะของการกระทาํความผดิฐานใดและกฎหมายกาํหนดอตัราโทษ

ขนัสูงไวเ้ท่าใด 

 

                                                             
 18 จิตติ ติงศภทิัย.์ เล่มเดิม. หนา้ 1058. 
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 2.2.2 อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 อายคุวามล่วงเลยการลงโทษเป็นกรณีทีไดฟ้้องผูก้ระทาํความผิด และศาลไดพิ้พากษา

ลงโทษแลว้ ถา้มิไดบ้งัคบัโทษดงักล่าวภายในกาํหนดเวลาทีกฎหมายกาํหนดไว ้ก็ถือเป็นอนัขาด

อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 โทษดงักล่าวไดแ้ก่โทษประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั ปรับและริบทรัพยสิ์น นอกจากนนัยงั

รวมถึง อายคุวามล่วงเลยการบงัคบัวิธีการเพือความปลอดภยัในบางกรณีดว้ย19 

 เมือไดมี้คาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษผูใ้ด ผูน้นัยงัมิไดรั้บโทษก็ดี ไดรั้บโทษแต่ยงัไม่

ครบถว้นโดยหลบหนีก็ดี ถา้ยงัมิไดต้วัผูน้นัมาเพือรับโทษนบัแต่วนัทีมีคาํพิพากษาถึงทีสุด หรือนับ

แต่วนัทีผูก้ระทาํความผิดหลบหนีแลว้แต่กรณี เกินกาํหนดเวลาดังต่อไปนีเป็นอนัล่วงเลยการ

ลงโทษจะลงโทษผูน้นัมิได้20 

 (1) ยสิีบปี สาํหรับโทษประหารชีวิต จาํคุกตลอดชีวิตหรือจาํคุก ยสิีบปี 

 (2) สิบหา้ปี สาํหรับโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยงัไม่ถึงยสิีบปี 

 (3) สิบปี สาํหรับโทษจาํคุกกว่าหนึงปีถึงเจ็ดปี 

 (4) หา้ปี สาํหรับโทษจาํคุกตงัแต่หนึงปีลงมาหรือโทษอยา่งอืน 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 24521 เมือคดีถึงทีสุดใหบ้งัคบัคดีโดยไม่

ชกัชา้ และศาลมีอาํนาจสงัใหทุ้เลาการบงัคบัใหจ้าํคุกไวก่้อนจนกว่าเหตุอนัควรทุเลาจะหมดไปใน

กรณีต่อไปนี22 

 (1) เมือจาํเลยวิกลจริต 

 (2) เมือเกรงว่าจาํเลยจะถึงอนัตรายแก่ชีวิตถา้ตอ้งจาํคุก 

 (3) ถา้จาํเลยมีครรภ ์

 (4) ถา้จาํเลยคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปี และจาํเลยตอ้งเลียงดูบุตรนนั 

 ถึงแมจ้ะมีการทุเลาการลงโทษจาํคุกดงักล่าวก็ดี อายคุวามล่วงเลยการลงโทษก็ยงัคงนับ

อยูต่่อไปเรือยๆ เพราะกฎหมายกาํหนดไวต้ายตวัว่าใหน้บัอายคุวามล่วงเลยการลงโทษนับแต่วนัทีมี

คาํพิพากษาถึงทีสุด หรือนับแต่วนัทีผูก้ระทาํผิดหลบหนีไปเท่านนั ส่วนการทีศาลสงัให้ทุเลาการ

ลงโทษจาํคุกไว ้ไม่ว่าจะนานเพียงใดก็ไม่ทาํใหอ้ายคุวามหยดุเดิน 

                                                             
 19 สมพร พรหมหิตาธร. เล่มเดิม. หนา้ 152. 

 20 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98. 

 21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245. 

 22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246. 
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 เฉพาะกรณีผูก้ระทาํความผดิหรือนกัโทษหลบหนี จะมีอายคุวามฟ้องคดีเกิดขึนพร้อมๆ

กบัอายุความล่วงเลยการลงโทษ เช่น ศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยหนึงปี จาํเลยรับโทษตาม 

คาํพิพากษาไดเ้ดือนเศษจาํเลยก็หลบหนีไปจากเรือนจาํ ดงันีอายคุวามล่วงเลยการลงโทษมีห้าปีนับ

แต่วนัทีหลบหนีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 (4) ในขณะเดียวกนัการหลบหนีทีคุมขงัของ

นักโทษผูนี้ เป็นความผิดฐานหลบหนีไปในระหว่างทีถูกคุมขังตามอาํนาจของศาลตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 191 มีโทษจาํคุกไม่เกินสามปี ซึงจะมีอายุความฟ้องคดีสิบปีตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 95 (3) นบัแต่วนัเกิดเหตุคือวนัทีหลบหนีไปนนั 

 ดงันีสงัเกตไดว้่า การนับอายุความฟ้องคดี และอายุความล่วงเลยการลงโทษนับในวนั

เดียวกนั คือวนัทีนกัโทษนนัหลบหนีไปจากเรือนจาํ และอายุความล่วงเลยการลงโทษห้าปีจะครบ

กาํหนดก่อนอายุความฟ้องคดีซึงมีถึงสิบปีนับแต่วนัเกิดเหตุหลบหนีเรือนจาํอนัเป็นวนักระทาํ

ความผดิครังใหม่ 

 ส่วนกรณีทีนกัโทษจาํคุกยงัมิไดรั้บโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 182 วรรคสาม ซึงอนุญาตให้ศาลอ่านคาํพิพากษาลบัหลงัจาํเลยได ้และถือว่าจาํเลยไดฟั้ง 

คาํพิพากษาในวนัทีอ่านนนัแลว้อายคุวามล่วงเลยการลงโทษจาํเลยจะเริมนบัแต่นนั 

 

2.3 แนวคดิและวตัถุประสงค์ของการลงโทษในคดีอาญา 

 โดยทัวไปแลว้โทษจะหมายความถึง ผลของความผิดทีผูก้ระทาํต้องได้รับเมือการ

กระทาํนนัเป็นการกระทาํทีฝ่าฝืนกติกาของรัฐและสงัคมซึงไดว้างเอาไว ้ซึงโดยทวัไปแลว้โทษจะ

เน้นทีจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานแก่ผูที้ไดรั้บ แต่ต่อมามีความเห็นหลายฝ่ายซึงเห็น

ตรงกนัว่าการลงโทษไม่ควรจะเนน้เรืองการทีก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเพียงอย่างเดียว 

แต่ควรจะรวมถึงการคุม้ครองผูก้ระทาํผิดดว้ย เพือก่อให้เกิดความทุกข์น้อยทีสุดทงัต่อผูก้ระทาํ

ความผดิและผูอื้นในสงัคม รวมถึงยบัยงัไม่ใหมี้การกระทาํความผดิทีกฎหมายหา้ม ตลอดจนการให้

ผูก้ระทาํความผดิสาํนึกผดิในการกระทาํของตน 

 การลงโทษ (Punitive) หมายถึง การกระทาํทีเป็นผลร้ายแก่ผูที้ตอ้งรับโทษซึงอาจเป็น

ผลร้ายต่อร่างกาย จิตใจหรือทรัพยสิ์น ซึงการลงโทษนนัเป็นเสมือนเครืองมือของการตดัสินของ

สาธารณะ ซึงประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัคือ การลงโทษไดแ้ก่ วิธีการเกียวขอ้งกบัความเจ็บปวด

หรือการทรมานซึงเป็นผลจากการตดัสินโดยค่านิยมบางอย่างของสังคม23นอกจากนีมีนักวิชาการ

หลายท่านเสนอความคิดว่า การลงโทษเป็นการกระทาํตามสัญชาตญาณการแก้แค้นโดยเป็น

กระบวนการทียุง่ยากซบัซอ้น อาชญากรรมบางประเภทและการกระทาํบางชนิดถูกมองว่าผิด และ

                                                             
 23 ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ. (2525). สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมการลงโทษ. หนา้ 126. 
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ทาํใหส้งัคมเสียสมดุล ทาํใหเ้สียประโยชน์ของบุคคลหรือสมาชิก ปฏิกิริยาการลงโทษต่างๆ จึงเป็น

ส่วนในการทาํลายความสมดุลทีเกิดขึน ดงันัน การลงโทษอาจเป็นเพียงหนึงในปฏิกิริยาหลายๆ 

อยา่งต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย24 

 เนืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญามีเป้าหมายและวตัถุประสงคซึ์งกาํหนดไดโ้ดยการ

บญัญติักฎหมายการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย หรือเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายในทิศทางทีรัฐตอ้งการ

ได ้แต่โดยหลกัแลว้กฎหมายอาญามีวตัถุประสงคที์สาํคญัอยู ่5 ประการ ดงันี 

 2.3.1 เพือเป็นการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 

 ความคิดเรืองความยติุธรรมทีเก่าแก่ทีสุดไดแ้ก่ การลงโทษทีก่อให้เกิดความสมดุลหรือ

ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีความเห็นว่า บุคคลชวัร้ายควรถกูลงโทษ และผูก้ระทาํความผดิควร

ไดรั้บการตอบแทนอยา่งเหมาะสม แมจ้ะไม่ถึงขนาดตอบแทนอยา่งเดียวกบัทีผูน้นักระทาํก็ตามใน

ปัจจุบนัเหตุผลของกฎหมายในขอ้นีไดรั้บการสนับสนุนจากการศึกษาและไดรั้บการวิจยัน้อยมาก

เพราะมีความเห็นว่าไม่ไดผ้ลในทางปฏิบติัแต่กฎหมายอาญาก็ยงัมีความมุ่งหมายในเรืองนีเพราะ

ความตอ้งการแกแ้คน้มีอยู่ในจิตใจของมนุษย ์อนัเป็นสามญัสาํนึกในเรืองความเป็นธรรมในเรือง

ปกติ โดยนักปรัชญาบางคนกล่าวว่าการแก้แค้นหรือตอบแทนความผิด แม้จะไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผูใ้ด แต่ก็ยงัเป็นการผดุงความยติุธรรม โดยนยันีกฎหมายไม่เพียงแต่มีผลในทางปฏิบติั

เท่านนั ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสังคมเป็นการแสดงออกของศีลธรรมและหมายความว่า “ผูก้ระทาํ

ความผดิซึงมีความรับผดิชอบในการกระทาํของตนตอ้งถกูลงโทษ”25 

 ในสมยัโบราณ เมือมีการกระทาํความผดิเกิดขึน ผูเ้สียหายหรือญาติของผูเ้สียหายมกัจะ

ใชว้ิธีแกแ้คน้เพือตอบแทนกบัฝ่ายตรงขา้มโดยถือหลกัว่าเมือบุคคลใดกระทาํความผิด หรือทาํให้

ผูอื้นเดือดร้อนยอ่มตอ้งไดรั้บผลตอบแทนจากการกระทาํนันอย่างสาสมโดยใชห้ลกั “ตาต่อตา ฟัน

ต่อฟัน” หรืออาจเรียกว่า “An eye for an eye, a tooth for a tooth” ซึงการลงโทษดว้ยวิธีนีเป็นการ 

แกแ้คน้ตอบแทนผูก้ระทาํความผดิโดยไม่มีขอ้กาํหนดหรือกฎเกณฑ์แน่นอนขึนอยู่กบัความพอใจ

เมือมีการกระทาํความผดิเกิดขึน ผูที้ตกเป็นเหยอืหรือญาติพีนอ้งของเหยอืจะใชว้ิธีการตอบแทนโดย

การแกแ้คน้ ซึงปรากฏว่า การลงโทษนนัค่อนขา้งรุนแรงและเกินขอบเขตปราศจากมนุษยธรรม 

 ต่อมาเมือมนุษยไ์ดรู้้จักการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มชน หรือสังคมย่อยๆ จึงไดมี้การมอบ

อาํนาจในการลงโทษให้แก่ผูน้าํหรือหัวหน้ากลุ่ม และในเวลาต่อมาเมือมนุษยมี์ความเจริญทาง

วฒันธรรมและสติปัญญา จึงเกิดระเบียบแบบแผนรวมทงักฎเกณฑต่์างๆ และกฎหมายขึนใชบ้งัคบั

แก่สมาชิกของสงัคม 

                                                             
 24 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2557). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.หนา้ 130. 

 25 ประธาน วฒันาวาณิชย.์ (2546). ความรู้เบืองต้นเกียวกับอาชญาวิทยา. หนา้51. 
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 2.3.2 เพือเป็นการข่มขู่หรือยบัยงัการกระทาํความผดิ (Deterrence) 

 เหตุผลสาํคญัทีสุดในการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาไดแ้ก่ การใชก้ฎหมายเพือการยบัยงั 

มิให้บุคคลอืนเอาเยียงอย่างโดยการกระทาํผิดเช่นเดียวกับผูที้ถูกลงโทษ กฎหมายสันนิษฐานว่า

บุคคลปกติยอ่มรู้กฎหมายและสันนิษฐานต่อไปโดยมีหลกัฐานสนับสนุนว่า เมือผูป้ระพฤติฝ่าฝืน

กฎหมายถูกลงโทษยงิรุนแรงเท่าใด ก็ยิงมีผลในการยบัยงัหรือข่มขู่ผูอื้นมิให้กระทาํความผิด ใน

กรณีทีบุคคลใดก็ตามจะกระทาํความผดิอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัผูน้ันจะมีความยบัยงัเพราะ

ไดรั้บบทเรียนจากตวัอย่างของผูที้ถูกลงโทษทีไดป้ระสบมาแลว้ ซึงวตัถุประสงค์นีเรียกว่า “การ

ยบัยงัโดยทวัๆ ไป” (general deterrence) เช่นการนาํโทษประหารชีวิตมาใชน้นัเชือว่า วิธีประหาร

ชีวิตเป็นการยบัยงัผูอื้นมิใหเ้อาเยยีงอยา่งในการประกอบอาชญากรรม อีกประเภทหนึง ซึงเรียกว่า 

“การยงัยงัเป็นพิเศษ” (Special deterrence)26 โดยเป็นการลงโทษเพือให้เป็นบทเรียนให้ผูก้ระทาํ

ความผดิรู้สาํนึกและเข็ดหลาบไม่คิดกระทาํความผดิอีกในอนาคต ซึงการยบัยงัเป็นพิเศษนี เพ่งเล็ง

เฉพาะตวัผูก้ระทาํความผดิเพือใหเ้กิดความกลวัต่อโทษและไม่กลา้กระทาํความผดิอีกในอนาคต 

 ดงันนัการการข่มขู่หรือยบัยงัการกระทาํความผดิต่างจากเรืองการแกแ้คน้ทดแทน โดย

ทฤษฎีนีจะเนน้ไปทีผลของการลงโทษ ทงันีเพือลดการกระทาํความผิดทีจะเกิดขึนดว้ยการลงโทษ

ให้เห็นเป็นตวัอย่าง แต่อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือเป็นการยบัยงัการกระทาํ

ความผดิดงักล่าวนี ไดมี้ผูโ้ตแ้ยง้ว่า การลงโทษไม่เป็นการยบัยงัมนุษยจ์ากการประกอบอาชญากรรม

เสมอไป โดยใหเ้หตุผลว่า “ถา้มนุษยมี์อิสระในการทีจะตดัสินใจกระทาํการอย่างหนึงอย่างใด ซึง

พฤติกรรมดงักล่าวไม่เป็นผลมาจากประสบการณ์ของตนเองแลว้ การลงโทษจะไม่สามารถยบัยงั

การประกอบอาชญากรรมไดเ้ลย ในกรณีนี การลงโทษเป็นแต่เพียงขอ้กาํหนดไวอ้ย่างเขม้งวดเท่า

นนัเอง” เหตุผลดงักล่าวนี อาจจะได้รับการสนับสนุนจากความจริงทีว่า ปัจจุบนัอาชญากรรมยงั

เกิดขึนทุกหัวระแหงและทวีความรุนแรงขึนทุกขณะดูเสมือนว่าเหล่าอาชญากรมิไดเ้กรงกลวัต่อ

โทษทณัฑแ์ต่ประการใด 

 2.3.3 เพือเป็นการตดัผูก้ระทาํความผดิออกจากสงัคม (Incapaciation) 

 แนวความคิดและวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือเป็นการตดัผูก้ระทาํความผดิออกจาก

สงัคม27 (Incapaciation) ในกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายทีจะเหนียวรังบุคคลมิให้ไปทาํร้ายผูอื้น

ด้วยเช่นเดียวกัน ว ัตถุประสงค์ในข้อนีไม่จ ําเป็นจะต้องแก้ไขผูก้ระทําผิดในขณะเดียวกัน 

ไม่จาํเป็นตอ้งลงโทษผูก้ระทาํความผิด แต่มีความมุ่งหมายจะควบคุมผูก้ระทาํความผิดมากกว่า 

                                                             
 26 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. เล่มเดิม. หนา้ 131. 

 27 ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ. เล่มเดิม. หนา้ 129. 
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ปัญหาในเรืองนีขึนอยูก่บัการพิจารณาความว่าควรจะใชว้ิธีการอยา่งไรจึงจะเหนียวรังบุคคลมิให้ฝ่า

ฝืนกฎหมาย วิธีปฏิบติัทีนิยมกนัไดแ้ก่การนาํตวัผูก้ระทาํผดิไปควบคุมไวใ้นเรืองจาํ 

 วตัถุประสงค์ของการลงโทษโดยวิธีประหารชีวิต จาํคุก กกัขัง ถือเป็นการตดับุคคล

ผูก้ระทาํความผดิออกจากสงัคม โดยเฉพาะการลงโทษประหารชีวิตถือเป็นการตดัผูก้ระทาํความผิด

ออกจากสงัคมอยา่งถาวร ส่วนการลงโทษจาํคุก กกัขงั เป็นการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคม

เพียงชวัคราวเท่านนั ทงันีเพือใหส้มาชิกในสงัคมปลอดจากอาชญากรรม 

 ดงันนั ทฤษฎีนีถือเป็นเรืองการทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่สามารถกระทาํผดิไดอี้ก ซึงจะ

ทาํโดยการแยกบุคคลทีไม่พึงประสงคอ์อกจากสงัคม ซึงอาจจะเป็นการถาวรหรือเพียงชวัระยะเวลา

หนึงเท่านนั เพือใหค้นในสงัคมไดรั้บความปลอดภยั 

 2.3.4 เพือเป็นการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ (Rehabilitation and Correction) 

 มีผูต้งัขอ้สันนิษฐานว่ากฎหมายอาญาควรใชบ้งัคบัโดยมีความมุ่งหมายในการแกไ้ข

ผูก้ระทาํผดิ ถา้สงัคมนาํกฎหมายไปใชเ้พือปรับปรุงความประพฤติของผูก้ระทาํความผิดก็เป็นทีเชือ

ไดว้่าบุคคลนนัสมควรหรือสามารถกลบัตวัเป็นคนดีทีเคารพกฎหมายได ้หมายความว่า ผูก้ระทาํผิด

ควรมีสติปัญญา เพียงพอทีจะสามารถเปลียนแปลงความประพฤติและรับการศึกษาอบรมได ้

 การแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด (Rehabilitation and Correction) จึงเป็นการห้ามปรามมิให้

เกิดการประกอบอาชญากรรม จึงเป็นงานทีรัฐบาลจะตอ้งกระทาํเพือแกไ้ขฟืนฟูหรือเยียวยารักษา

ผูก้ระทาํความผดิเปลียนใหบุ้คคลเหล่านนัเคารพกฎหมายใหไ้ด ้

 อยา่งไรก็ดี ในการใชโ้ทษจาํคุกควบคุมผูต้อ้งขงั หรือนกัโทษไวใ้นเรือนจาํนนั ย่อมเป็น

ทีคาดไดอ้ยูแ่ลว้ว่าสกัวนัหนึงบุคคลเหล่านนัก็จะไดรั้บการปลดปล่อยใหก้ลบัคืนสู่สังคมอีก จึงเป็น

ทียอมรับกนัโดยทวัไปว่า ถา้จะใหผู้ก้ระทาํความผดิกลบัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม จาํเป็นจะตอ้ง

ใชว้ิธีการต่างๆ เพือแกไ้ขใหน้กัโทษกลบัตนเป็นพลเมืองดีต่อไปดว้ย ซึงจะลงโทษเพียงอย่างเดียว

ยอ่มไม่ได ้

 ดงันนั การลงเพือการแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระทาํความผิดเป็นการพฒันาการทีสาํคญัของ

ทฤษฎีการลงโทษโดยมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายทีไม่ใช่การสร้างความ

หวาดกลวัว่าจะถกูลงโทษ แต่เป็นการแกไ้ขทีจิตสาํนึกของบุคคล ไดมี้การอธิบายกระบวนการแกไ้ข

ดงักล่าวนีว่าเป็นการ“ขดัเกลาความประพฤติเพือให้ไม่ตอ้งการกลบัไปกระทาํความผิดอีกถึงแมว้่า

บุคคลนนัจะไม่กลวัการลงโทษ”  

 2.3.5 เพือเป็นการป้องกนัอาชญากรรม (Prevention of Crime)  

 กล่าวคือ การลงโทษมีวตัถุประสงค์เพือป้องกันให้ชุมชน หรือสังคมนันปลอดจาก

อาชญากรรม และเพือไม่ให้ผูก้ระทาํความผิดมีโอกาสกลบัมากระทาํความผิดซาํอีก และไดแ้กไ้ข
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ฟืนฟูในระหว่างต้องโทษ พร้อมทงัให้การศึกษาฝึกอาชีพเมือพน้โทษแลว้จะได้กลบัตนและ

ประกอบอาชีพในทางสุจริต เพือเป็นแนวทางป้องกนัมิใหอ้าชญากรรมเกิดขึนอีก28 

 จะเห็นไดว้่า สังคมจะปลอดจากอาชญากรรมไดน้ัน จาํเป็นตอ้งกระร่วมกนัหลายฝ่าย

เพือใหอ้าชญากรรมนนัลดลง ซึงแนวทางการป้องกนัสงัคมจาํเป็นจะตอ้งเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อ

ผูก้ระทาํความผดิเพือใหผู้ก้ระทาํความผดิกลบัตนเป็นคนดี นอกจากนี จะตอ้งเพิมประสิทธิภาพของ

หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมโดยวางแนวทางปฏิบติัทีจาํเป็นตอ้งกระทาํ วางระบบการควบคุม

การลงโทษ การกาํหนดโทษ หรือวางเงือนไข ทงันีเพือเป็นการคุม้ครองป้องกนัสงัคม 

  วตัถุประสงค์ของการลงโทษในคดีอาญาตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นนั บางขอ้ก็มีการ

โตแ้ยง้ถึงประโยชน์ขอ้ดีขอ้เสียอยูม่ากและวตัถุประสงคเ์หล่านีอาจมีชือแตกต่างกนั แต่ถึงอย่างไรก็

ตามต่างก็เป็นทียอมรับกนัทวัไปว่าเป็นความพยายามทีจะแกไ้ขปรับปรุงผูก้ระทาํความผิดให้กลบั

ตวัเป็นคนดี 

 

2.4 หลกัเกณฑ์การดําเนินคดีอาญา 

 โดยปกติคดีอาญาจะเริมต้นเมือมีการกล่าวหาว่าได้มีการกระทาํความผิดอาญา ซึงผู ้

กล่าวหาอาจจะเป็นเอกชนทวัไปหรือเป็นเจา้พนกังานก็ได ้ในกรณีทีเอกชนเป็นผูก้ล่าวหา เอกชนซึง

เป็นผูเ้สียหายอาจกล่าวหาต่อเจา้พนกังาน อนัเป็นการกล่าวหาดว้ย “คาํร้องทุกข”์29 หรือเอกชนผูอื้น

ซึงมิใช่ผูเ้สียหายอาจกล่าวหาต่อเจา้พนกังาน อนัเป็นการกล่าวหาดว้ย “คาํกล่าวโทษ”30 หรือเอกชน

ผูเ้สียหายอาจกล่าวหาต่อศาลโดยตรงเลยทีเดียวโดยไม่ผ่านเจ้าพนักงานก็ได ้อนัได้แก่การฟ้อง

คดีอาญาโดยผูเ้สียหาย31 

 2.4.1 หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

 “หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ” (public prosecution) เป็นหลกัการดาํเนินคดีอาญาที

เกิดดาํเนินคดีอาญาทีเกิดขึนใหม่ แต่เดิมการดาํเนินคดีอาญาเป็นเรืองของเอกชนทีตกเป็นผูเ้สียหาย

การดาํเนินคดีอาญาแบบเดิมจึงปะปนกบัการดาํเนินคดีแพ่งจนแยกไม่ออก 

 หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ ถือว่ารัฐเป็นผูเ้สียหายและเจา้พนกังานของรัฐผูมี้อาํนาจ

หนา้ทีดาํเนินคดีอาญา คือ “พนกังานอยัการ” อยา่งไรก็ตามรัฐไม่ไดผ้กูขาดการดาํเนินคดีอาญาไวแ้ต่

เพียงผูเ้ดียวโดยเด็ดขาด แมป้ระเทศทีถือหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐโดยเคร่งครัดก็มีการ 

                                                             
 28 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. เล่มเดิม. หนา้ 133. 

 29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7). 

 30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8). 

 31 คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา้ 59. 
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ผอ่นคลายใหเ้อกชนฟ้องคดีไดบ้า้งเช่นกนั เพียงแต่จะจาํกดัประเภทและฐานความผดิไว ้สาํหรับประเทศ

ไทยเองนันผูเ้สียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้อย่างกวา้งขวางมาก ตามทีได้กล่าวมาข้างต้นว่า

พนักงานอยัการเป็นผูมี้อาํนาจหน้าทีดาํเนินคดีอาญานัน หมายความว่าพนักงานอยัการเป็น

ผูรั้บผดิชอบ “การสอบสวนฟ้องร้อง”  

 การดาํเนินคดีของเจา้พนกังานอาจเป็นไปตาม “หลกัการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมาย” 

(legality principle) หรือไม่ก็เป็นไปตาม “หลกัการดาํเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ” (opportunity 

principle) สาํหรับประเทศไทยนนัการดาํเนินคดีของพนกังานสอบสวนใชห้ลกัการดาํเนินคดีอาญา

ตามกฎหมาย ส่วนการดาํเนินคดีของพนกังานอยัการนนัใชห้ลกัการดาํเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ 

 2.4.2 หลกัฟังความทุกฝ่าย 

 “หลกัฟังความทุกฝ่าย” (audiatur et altera pars) หมายความว่า จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ถ้กู

กล่าวหาแกข้อ้กล่าวหาไดอ้ยา่งเต็มที 

 โดยหลกัแลว้การดาํเนินคดีอาญา ผูถ้กูกล่าวหาถือว่าเป็นประธานในคดี ผูถ้กูกล่าวหาจึง

มีสิทธิต่างๆ ในอนัทีจะสามารถต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มที โดยเฉพาะอย่างยิงผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดรั้บ

ทราบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร หรือถูกฟ้องว่าอย่างไร เพือทีเขาจะได้มีโอกาสให้การแก้ข้อ

กล่าวหาในชนัเจา้พนกังานหรือใหก้ารแกข้อ้หาตามคาํฟ้องในชนัศาลไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากหลกันีจึง

ตอ้งมีการสอบสวนผูต้อ้งหาก่อนฟ้องก่อนเสมอ32  

 แนวความคิดในเรืองขอ้หา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวถึงเรืองขอ้หา

ไวส้องขันตอน คือขนัตอนของการสอบสวนผูต้ ้องหาซึงต้องแจง้ข้อหาให้ผูต้ ้องหาทราบ และ

ขนัตอนของการฟ้องใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้ การทีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งแจง้ขอ้หาให้ผูต้อ้งหา

ทราบก็เพือเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งหาไดแ้กข้อ้กล่าวหาหรือต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มทีอนัเป็นไปตามหลกั

ฟังความทุกฝ่าย การทีผูต้อ้งหาจะแกข้อ้หาไดน้นั ผูต้อ้งหาจะตอ้งเขา้ใจว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร

ดว้ย มิใช่เพียงถกูหาว่ากระทาํความผดิฐานใด ในทางหลกัวิชาขอ้หาจึงมิใช่ฐานความผดิ หากแต่เป็น

เรืองราวหรือเหตุการณ์ทีผูต้อ้งหาไดก่้อขึน การแจง้ขอ้หาทีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการจึงตอ้งหมายถึง

การแจง้เรืองราว หรือเหตุการณ์ทีผูต้อ้งหาไดก่้อขึนและยนืยนัใหเ้ขาทราบดว้ยว่าการกระทาํของเขา

นนัเขา้ข่ายความผดิฐานใด 

 2.4.3 หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสยั 

 “หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย” (in dubio pro reo) หมายความว่า ในกรณีใดก็

ตามทียงัมีความสงสยัตามควรในขอ้เท็จจริงในคดี การนนัตอ้งยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็น

                                                             
 32 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120. 
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ผลดีกบัผูก้ระทาํความผิด33 หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัยนีเป็นหลกันิติรัฐทีสาํคญัหลกัหนึง

และเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทีเดียว ซึงหมายความว่า ผูถ้กูกล่าวหาไม่ตอ้งพิสูจน์เรืองฐานทีอยู่ของตน 

แต่ตอ้งมีการพิสูจน์โดยพยานหลกัฐานอยา่งแน่ชดัว่า ผูถ้กูกล่าวหาอยู่ ณ ทีเกิดเหตุหรือร่วมกระทาํ

ความผดิในการกระทาํนนัอยา่งไร 

 ความสงสัยทีจะต้องยกประโยชน์ให้ผูถู้กกล่าวหานันต้องเป็นเรืองความสงสัยใน

ขอ้เท็จจริงเท่านนั ความสงสยัในขอ้กฎหมายจะใชห้ลกัการนีไม่ได ้

 ปัญหาว่า “หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสยั” (in dubio pro reo) นีจะใชก้บัความสงสัย

เรือง “เงือนไขการให้อาํนาจดาํเนินคดี” หรือ “เงือนไขระงบัคดี” ไดเ้พียงใด ในทางปฏิบติัไดแ้ก่ 

ความสงสยัเกียวกบัเรืองอายคุวาม เรืองคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด เรืองกฎหมายยกเวน้โทษและเรือง

คาํร้องทุกข ์

 อยา่งไรก็ตาม “หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย” (in dubio pro reo) ไดแ้สดงให้เห็น

ถึงความคิดพืนฐานของการคุม้ครองสิทธิของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดว้ยว่า กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามุ่งถึงการยกฟ้องผูบ้ริสุทธิมากยงิกว่าการลงโทษผูผ้ิด หรือทีมกักล่าวกนัเสมอ

ว่า “ปล่อยคนผดิไปสิบคนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิเพียงคนเดียว” 

 2.4.4 หลกัเปิดเผย 

 “หลกัเปิดเผย” หมายความว่า ในการพิจารณาและสืบพยานในศาลประชาชนทุกคนมี

สิทธิเขา้ฟังได้34  

 หลกัเปิดเผย เรียกร้องว่า การพิจารณาคดีตอ้งกระทาํในห้องพิจารณาคดีทีระหว่างการ

พิจารณานนัตามปกติประชาชนทุกคนมีสิทธิทีจะเขา้ฟังการพิจารณาคดีไดแ้มว้่าการพิจาณาคดีใดคดี

หนึงจะกระทาํในหอ้งพิจารณาทีเลก็และจาํนวนผูฟั้งทีจะเขา้ไปฟังมีจาํนวนจาํกดัก็ตาม ก็ถือว่ายงัไม่

ผดิหลกัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การทีพิจาณาโดยเปิดเผยนันก็เพือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ควบคุมการทาํงานของศาลในฐานะทีเขาเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย 

 หลกัในการพิจารณาคดีทีตอ้งกระทาํโดยเปิดเผยนีเป็นหลกัทีสืบเนืองมาจากหลกัการ

นิติรัฐอนัเป็นหลกัแสดง “ความเป็นประชาธิปไตย” และเป็นคุณลกัษณะของวิธีพิจารณาความอาญา

ประการหนึง แต่ทงันี หลกัการพิจารณาโดยเปิกเผยนีก็มีหลกัการยกเวน้ไวด้้วย กล่าวคือ การ

พิจารณาโดยลบั35 ซึงเป็นกระบวนการพิจารณาทีตรงกันขา้มกับหลกัพิจารณาโดยเปิดเผย การ

พิจารณาโดยลบันีจะกระทาํไดแ้ต่เฉพาะ “เพือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี

                                                             
 33 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง. 

 34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172.  

 35 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177. 
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ของประชาชน” หรือ “เพือปกป้องความลบัอนัเกียวดว้ยความปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึง

ประชาชน” เท่านนั 

 อยา่งไรก็ตาม การอ่านคาํพิพากษานีไม่ว่าจะพิจารณาโดยเปิดเผยหรือเป็นการพิจารณา

ลบั คาํพิพากษาหรือคาํสงัของศาลจกัตอ้งอ่านโดยเปิดเผยเสมอ 

 

2.5 หลกัเกณฑ์การดําเนินคดีอาญาและการให้ความคุ้มครองผู้วกิลจริตในการดําเนินคดีอาญา 

 การทีมนุษยใ์นสังคมปัจจุบันนี จะต้องเผชิญกบัปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที

ซบัซอ้นและยุง่ยากขึนทาํใหจ้าํนวนผูป่้วยทีมีปัญหาทางจิตมีจาํนวนเพิมมากขึนตามไปดว้ย โดยใน

ปี พ.ศ. 2546 มีจาํนวนสูงถึงกว่าลา้นคน36 และในปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่าคนไทยมีปัญหา

สุขภาพจิตมากถึง 13 ลา้นคน37 ซึงมีผูม้าขึนทะเบียนรับการรักษาจากโรงพยาบาลกว่า 3 ลา้นคน 

กระทรวงสาธารณะสุขระบุว่ามีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี จากสภาพปัญหารุมเร้าทงัระบบเศรษฐกิจ 

สงัคม และสภาพแวดลอ้ม โดยนายแพทย ์ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) 

ไดก้ล่าว่า ภายหลงัจากการลงพืนทีตรวจเยียมเขตบริการสุขภาพที 2 ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก 

สุโขทยั อุตรดิตถ ์เพชรบูรณ์ และตาก ว่ากรมสุขภาพจิตไดส้าํรวจดา้นสุขภาพของคนไทยในช่วง 3 ปี

มานี พบว่าจากสภาพของ สงัคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสารเสพติด ประชาชนไทยร้อยละ 20

หรือ 1 ใน 5 คือ ประมาน 13 ลา้นคน ประสบปัญหาดา้นสุขภาพจิต และมีผูป่้วยดา้นจิตเวช 10 โรค

เช่น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้าเป็นต้น และคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 ปัญหาด้าน

สุขภาพจิตจะมีมากขึน 

 การทีผูค้นไม่น้อยทีต้องต่อสู้ดินรนในการดาํรงชีวิต อาจส่งผลให้เกิดความเครียด

ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันให้ความสาํคญักับผูมี้ปัญหาทางจิตค่อนข้างน้อยเมือเทียบกับ

ผูป่้วยประเภทอืน ทงักฎหมายทีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองผูที้มี

ปัญหาทางจิตเท่าทีควร 

 บุคคลวิกลจริตในทางกฎหมายอาญานี ในอดีตคาํว่า “บุคคลวิกลจริต” แต่เดิมใชค้าํว่า 

“คนบา้” ซึงปรากฏในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 ต่อมาไดมี้การยกเลิกกฎหมายลกัษณะอาญา 

ร.ศ. 127 และใชป้ระมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนัเป็นตน้มา ซึงในประมวลกฎหมายอาญานีก็ไม่

                                                             
 36 สถิติจากกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต. สืบคน้เมือวนัที 7 เมษายน 2556, จาก 

http://www.jvkk.go.th/newweb/default.aspx. 

 37 หนงัสือพิมพ ์M2F ฉบบัวนัศุกร์ที 7 มีนาคม 2557. 
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มีบทบญัญติัถึงคาํว่า “บุคคลวิกลจริต” อีกต่อไป แต่ไดมี้การใชค้าํว่า “จิตบกพร่อง” “โรคจิต” และ

“จิตฟันเฟือน” แทนคาํว่า “บุคคลวิกลจริต”โดยไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6538 

 การดาํเนินคดีอาญาโดยปกติจะตอ้งผ่านขนัตอนของพนักงานสอบสวน เมือสอบสวน

เสร็จพนกังานสอบสวนหรือตาํรวจก็จะส่งเรืองให้กบัพนักงานอยัการเพือดาํเนินการฟ้องร้อง และ

ศาลจะเป็นองคก์ารสุดทา้ยทีทาํหนา้ทีในการพิจาณาพิพากษาคดีต่อไป ในขนัตอนต่างๆ เหล่านีหาก

พบว่าผูที้ถกูกล่าวหาว่ากระทาํความผดิมีความผดิปกติทางจิตและไม่อยู่ในสภาพทีจะสามารถต่อสู้

คดีได ้กฎหมายจะกาํหนดให้ผูน้นัไดรั้บการบาํบัดรักษาโดยจิตแพทยเ์สียก่อน จนกว่าผูน้ันจะ

สามารถต่อสูค้ดีไดจึ้งจะดาํเนินการต่อไป  

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดก้ล่าวถึงกรณีทีจาํเลยวิกลจริตไว ้2 กรณี คือ 

 1) วิกลจริตในระหว่างสอบสวน ฟ้องร้อง การพิจารณาคดี 

 ในระหว่างทาํการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถา้มีเหตุควรเชือว่าผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยเป็นผูว้ิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีไดใ้ห้พนักงานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณีสงั

ใหพ้นกังานแพทยต์รวจผูน้นัเสร็จแลว้ใหเ้รียกพนกังานแพทยผ์ูน้นัมาใหถ้อ้ยคาํหรือให้การว่าตรวจ

ไดผ้ลประการใด39 

 ในกรณีทีพนกังานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลย เป็นผูว้ิกลจริตและไม่

สามารถต่อสู้คดีได ้ให้งดการสอบสวนไต่สวน มูลฟ้องหรือพิจารณาไวจ้นกว่าผูน้นัหายวิกลจริต

หรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ และให้มีอาํนาจส่งตวัผูน้ันไปยงัโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ 

ผูอ้นุบาล ขา้หลวงประจาํจงัหวดั หรือผูอื้นทีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

 กรณีทีศาลงดการไต่สวนมลูฟ้องหรือพิจารณาดงับญัญติัไวใ้นวรรคก่อนศาลสงัจาํหน่าย

คดีเสียชวัคราวก็ได้40 

 เมือพิจารณาตามบทบญัญติัดงักล่าวแลว้จะเห็นไดว้่า เนืองจากการดาํเนินคดี ตลอดจน

การดาํเนินกระบวนพิจารณาจะตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรม41 และกระทาํโดยทีผูต้อ้งหารับรู้ 

หรือต่อหนา้จาํเลย42 ดงันนัสุขภาพจิตของจาํเลยจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพิจารณาความพร้อมใน

การต่อสูค้ดีของจาํเลย เพราะการทีจาํเลยมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ยอ่มทาํให้จาํเลยอาจตกอยู่ในภาวะ

ทีเสียเปรียบในการต่อสูค้ดี กฎหมายจึงไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑเ์รืองนีเอาไวเ้พือคุม้ครองผูว้ิกลจริต 

                                                             
 38 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65. 

 39 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14. 

 40 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคทา้ย. 

 41 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40. 

 42 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172. 
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 ประกอบกบัการดาํเนินคดีสมยัใหม่ ผูถู้กกล่าวหามีฐานะเป็น “ประธานในคดี” มีสิทธิ

ต่างๆ ในการต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มที การทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูป่้วยจิตเวชหรือตกอยู่ในสภาพที

ไม่สามารถต่อสู้คดีไดย้่อมส่งผลให้สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์เท่ากบับุคคลทวัไป ดงันัน

การพบว่าผูต้ ้องหาหรือจาํเลยเป็นผูป่้วยจิตเวชจึงเป็นเรืองทีมีความสําคัญอย่างยิง ประการแรก 

ขอ้เท็จจริงดังกล่าวอาจนาํมาใช้เป็นพยานหลกัฐานทีเป็นผลดีหรือเกียวกับการบรรเทาโทษได ้

ประการทีสอง เพือคุม้ครองผูต้อ้งหาให้สามารถต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที อนัเป็นหลกัประกนัความ

ถกูตอ้งและเป็นธรรมในคดีใหแ้ก่ผูต้อ้งหา หลกัการสาํคญัทงัสองประการดงักล่าวนนัก็เพือใหไ้ดม้า

ซึงความจริงแห่งคดี โดยรักษาประโยชน์ของรัฐและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลควบคู่กนัไป 

(due process of law) 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 จะวางหลกัเกณฑ์ไวเ้พือคุม้ครอง

คนวิกลจริตดงักล่าว โดยไดก้าํหนดให้ส่งตวัไปรับการบาํบดัรักษาเสียก่อนจนกว่าจะต่อสู้คดีไดก้็

ตาม แต่ยงัคงมีประเด็นทีเป็นปัญหาทีเกิดขึนในทางปฏิบัติก็คือ ความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่าง

จิตแพทยก์ับนักกฎหมายว่า อาการของผูป่้วยจิตเวชระดับใดทีจะถือว่าเป็นผูป่้วยวิกลจริตทีไม่

สามารถต่อสูค้ดีไดแ้ละอาการของผูป่้วยจิตเวชระดบัใดทีจะถือว่าสามารถต่อสูค้ดีไดแ้ลว้  

  2) วิกลจริตในระหว่างบงัคบัโทษตามมาตรา 246 และ มาตรา 248 

 กฎมาตรฐานขนัตาํของการปฏิบติัต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoner 1955) ขององค์การสหประชาชาติ ไดว้างหลกัเกณฑ์เกียวกับนักโทษที

เจ็บป่วยทางจิตไวว้่า “ผูต้อ้งโทษจาํคุกทีเจ็บป่วยตอ้งไม่ถกูคุมขงัในเรือนจาํ หากแต่จะตอ้งไดรั้บการ

ยา้ยไปสถานบาํบดัทางจิตทนัที สาํหรับนักโทษทีมีอาการผิดปกติทางดา้นจิตใจพึงถูกส่งไปอยู่ใน

สถานพยาบาลทีดูแลรักษาโรคดา้นนีโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาทีรออยู่ในเรือนจาํนนัจะตอ้งอยู่ภายใต้

การดูแลอยา่งใกลชิ้ดของเจา้หนา้ทีทางการแพทย ์นอกจากนีทางเรือนจาํจะตอ้งจดัให้มีการบริการ

ดา้นจิตบาํบดัใหแ้ก่นกัโทษทีตอ้งการ อีกทงัควรมีองคก์รทีจะมาสนบัสนุนการดูแลรักษานักโทษที

เจ็บป่วยทางจิตอยา่งต่อเนืองไปถึงเวลาหลงัจากทีนกัโทษผูน้นัไดพ้น้โทษจาํคุกไปแลว้ดว้ย”43 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในกรณีนักโทษที

ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและประหารชีวิตดงันี 1) มาตรา 246 ไดว้างหลกัเกณฑไ์วว้่า “ศาลมีอาํนาจ

สงัให้ทุเลาการบังคับโทษจาํคุกไวก่้อนจนกว่าเหตุอนัควรทุเลาจะหมดไปในกรณี...เมือจาํเลย

วิกลจริต...ระหว่างทุเลาการบังคับนัน ให้ศาลสงัให้ตาํรวจจดัการให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความ

ควบคุมในสถานทีอนัควร”44 และมาตรา 248 ไดว้างหลกัเกณฑ์ไวว้่า “ถา้บุคคลซึงตอ้งคาํพิพากษา

                                                             
 43 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner 1955. 

 44 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246. 
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ให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริต...ให้รอการประหารชีวิตไวก่้อนจนกว่าผูน้ันจะหาย ขณะทุเลาการ

ประหารชีวิตอยูน่นัศาลมีอาํนาจยกมาตรา 46 วรรคสองแห่งกฎหมายลกัษณะอาญามาบงัคบั...ถา้ผู ้

วิกลจริตหายภายหลงัหนึงปีนบัแต่วนัทีมีคาํพิพากษาถึงทีสุดให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจาํคุก

ตลอดชีวิต”45 

 จะเห็นไดว้่ากฎหมายทงัสองมาตราดงักล่าวไดค้าํนึงถึงสิทธิของนกัโทษพอสมควรแลว้ 

โดยไดบ้ญัญติัใหมี้การทุเลาการบงัคบัโทษจาํคุกแก่นกัโทษวิกลจริต สาํหรับกรณีนักโทษประหาร

ชีวิตนนั มาตรา 248 กาํหนดใหอ้าํนาจศาลทีจะนาํเอาบทบญัญติัของประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา 

ซึงก็คือ มาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใชแ้ก่นักโทษดงักล่าว ซึงศาลอาจสงัให้ส่งผูป่้วย

ดงักล่าวไปคุมตวัไวที้สถานพยาบาล 

 2.5.1 แนวความคิดเกียวกบัการกาํหนดใหอ้ายคุวามคดีอาญาสะดุดหยดุอยู ่(Tolling) 

 อายคุวามสะดุดหยดุอยูใ่นคดีอาญาหรือการหยดุนบัอายุความไวช้วัคราว โดยหลกัแลว้

กรณีทีปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึนในช่วงระยะเวลาทีมีการนบัอายคุวามและเหตุนนัเป็นเหตุที

กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นเงือนไขทีจะทาํใหก้ารนบัอายุความหยุดลงก่อนฟ้องคดีหรืออายุความหยุด

ลงในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยการหยุดนับอายุความนีเป็นการหยุดนับเพียงชวัคราว

เท่านนั เช่น ประมวลกฎหมายเยอรมนัไดก้าํหนดบญัญติัเรืองอายุความไวค่้อนขา้งละเอียด โดยได้

กาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ (Tolling, Interruption) ทงัชันฟ้องคดีและชนับงัคบัโทษ และ

ยงัให้ศาลสามารถขยายอายุความบงัคบัโทษไดด้ว้ย46 เช่น มาตรา 78 ซี (Interruption) ซึงเป็นเรืองที 

อายคุวามสะดุดหยดุอยูโ่ดยการร้องขอต่อศาล โดยไดก้าํหนดเงือนไขว่า เมือมีคาํสงัศาลให้จาํหน่าย

คดีเนืองจากผูต้อ้งหาทีมีการสงัฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสูค้ดีไดห้รือมีคาํสงัใดๆ ของศาลหรือพนักงาน

อยัการทีออกภายหลงัจากทีมีการจาํหน่ายคดีเพือทบทวนความสามารถของในการต่อสู้ของจาํเลยที

มีการสังฟ้องไว้47 และในประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี

บทบญัญติัเรืองอายุความสะดุดุหยุดอยู่ดว้ยเช่นกนั โดยไดบ้ทบญัญติั 18 U.S.Code. มาตรา 3290 

“ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูห่รือการหยดุนบัอายคุวามไวช้วัคราวกรณีจาํเลยหลบหนีจากเขตอาํนาจ

ศาล” 

 อยา่งไรก็ตามการกาํหนดอายคุวามจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ และแต่ละรัฐ 

อีกทงัขึนอยูก่บัประเภทของคดีหรือความร้ายแรงของความผดิทีไดก้ระทาํ การกระทาํความผิดบาง

                                                             
 45 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 248. 

 46 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอม็ เพียร์ซ. (2550). อายคุวามสะดดุหยดุอยู่ในคดีอาญา. หนา้ 27. 

 47 German Penal Code section 78 c (11) อา้งถึงใน ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอ็ม เพียร์ซ. เล่มเดิม.

หนา้ 28. 

DPU



34 
 

 

ประเภท เช่นการฆ่าผูอื้น หรือการก่อสงคราม ถือเป็นเรืองทีทาํให้เกิดความหวาดกลวัแก่คนใน

สังคม หลายประเทศจึงกาํหนดให้ไม่มีอายุความ และเนืองจากมกัจะพบข้อถกเถียงเรืองทีไม่

สามารถดําเนินคดีกับผูก้ระทาํความผิดร้ายแรงเพราะเหตุอายุความ ประเทศส่วนใหญ่จึงได้

กาํหนดใหมี้การหยดุอายคุวามไว ้อนัส่งผลทาํใหส้ามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดไดห้ากเขา้

เงือนไขตามทีกฎหมายไดว้างหลกัเกณฑไ์ว ้

 2.5.2 สิทธิและความสามารถในการต่อสูค้ดีอาญา 

 การดาํเนินคดีอาญากบับุคคลผูที้มีความผดิปกติทางจิตนนั จะกระทาํไดต่้อเมือ ผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยมีความสามารถทีจะต่อสู้ป้องกนัตนเองไดอ้ย่างเต็มที ซึงจะตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพ

การดาํเนินคดีของตนและความสามารถในการต่อสูค้ดีทงันีเพือประโยชน์ของผูถู้กกล่าวหาหรือต่อ

ตวัของจาํเลยเอง 

 การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการบงัคบัโทษตอ้งเป็นไปโดยเสมอภาค แต่การรับผิดและ

การลงโทษในคดีอาญาจะกระทาํไดต่้อเมือ ผูก้ระทาํความผดิไดก้ระทาํไปโดยมีเจตนาทีจะให้ผูร้้าย

นนัเกิดขึน 

 โดยหลกัแลว้เมือจาํเลยวิกลจริตระหว่างการพิจารณาคดี หลกัทียึดถือกนัมาเป็นระยะ

เวลานานทงัในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

บุคคลซึงไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ทาํให้ขาดความสามารถในการต่อสู้คดีไม่อาจถูกฟ้องคดีหรือ

พิจารณาคดี รวมถึงการตดัสินลงโทษหรือปฏิบติัตามคาํบงัคบัได ้หากศาลเห็นว่ามีเหตุอนัควรสงสยั

ทีเชือถือไดว้่าจาํเลยไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ศาลจะหยดุการพิจารณาคดีไวช้วัคราว  

 ในการดาํเนินคดีอาญามีหลกัทีสาํคญัประการหนึงว่า ผูที้ถูกฟ้องคดีอาญาจะตอ้งไดรั้บ

การสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธิจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าเขามีความผิด โดยการ

พิจารณาอยา่งเป็นธรรมทีไดก้ระทาํอยา่งเปิดเผยและมีหลกัประกนัให้บุคคลดงักล่าวอย่างเท่าเทียม

กนัเพือให้ผูถู้กกล่าวหาต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที หรือทีเรียกว่า “Right to a fair trial” หลกัดงักล่าวนี

องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้การรับรองไวเ้ป็นมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนุษยชนทางอาญา โดย

บญัญติัไวใ้นกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง ซึงมีผลบงัคบั

ใชเ้มือวนัที 23 มีนาคม 197648 ต่อมามาตรฐานดงักล่าวไดถู้กนาํมาบญัญติัรับรองในระดบัภูมิภาค

และองค์การต่างๆ ของสิทธิมนุษยชน เช่น The American Convention on Human Rights 1969 

                                                             
 48 “International Covenant on civil and Political Rights,” Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, (http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm).อา้งถึงใน สังกาส เนาวรัตนพนัธ์. 

(2549). ปัญหาการดาํเนินคดีอาญาและการบงัคับโทษกับผู้ ป่วยจิตเวช. หนา้ 25. 
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Article 849 หรือในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Sixth Amendment)50 

เป็นตน้ 

 สิทธิในการต่อสูค้ดีของผูถ้กูกล่าวหาอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการ51 ดงันี 

 1. สิทธิของผูร่้วมคดีในทางการกระทาํ ไดแ้ก่ สิทธิทีจะอยู่ร่วมดว้ยในการดาํเนินคดี 

สิทธิทีจะมีทนายความช่วยเหลือ และสิทธิทีจะใหก้ารแกข้อ้กล่าวหา  

 2. สิทธิอยา่งผูร่้วมคดีในทางอยูเ่ฉย หมายถึง สิทธิในการตดัสินใจโดยอิสระว่าจะใหก้าร

หรือไม่ใหก้ารก็ได ้และถอ้ยคาํของผูถ้กูกล่าวหาทีจะใชย้นัผูน้นัได ้จะตอ้งเป็นถอ้ยคาํทีมิไดเ้กิดขึน

จากการถกูข่มขู่ หลอกลวง ใหส้ญัญา หรือจากการกระทาํทีมิชอบ 

 สิทธิดงักล่าวบางประการผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่อาจทราบไดเ้องเพราะเนืองจากไม่ใช่

นกักฎหมาย จึงตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายบงัคบัใช ้โดยใหเ้ป็นหนา้ทีของเจา้หนา้ทีของรัฐในการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายไดว้างเอาไว ้เพือให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บความคุม้ครองตาม

สิทธิทีตนมี 

 ดังนันในการดําเนินคดีอาญาจะต้องมีมาตรการทีให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสมยัใหม่ของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ต่างบญัญติัเป็นหลกัทวัไปว่าในทุกๆ ขนัตอนของการดาํเนินคดีอาญา หากผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยไม่อาจต่อสูค้ดีไดเ้พราะมีความผดิปกติทางจิต การดาํเนินคดีจะตอ้งเลือนออกไปจนกว่า

อาการป่วยจะหายหรือทุเลาลงจนกว่าจะสามารถต่อสูค้ดีได ้เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิและสามารถ

ใชสิ้ทธิต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มที 

 2.5.3 สิทธิทีจะไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย ์

 แมผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยจะเป็นผูที้กระทาํความผิดอาญา แต่เมือมีอาการเจ็บป่วยย่อมมี

สิทธิทีจะไดรั้บการรักษาอนัเป็นสิทธิขนัพืนฐานของมนุษย ์ซึงสิทธิดงักล่าวไดรั้บการรับรองเป็น

ส่วนหนึงของสิทธิมนุษยชน ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights 1948) มาตรา 25 (1) ซึงบญัญติัว่า “บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพทีเพียงพอ
                                                             
 49 “The American Convention on Human Rights,” Department of International Legal Affairs, 

(http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm). 

 50 “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an 

impartial jury of the State and district where in the crime shall have been committed, which district shall have 

been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be 

confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and 

to have the Assistance of Counsel for his defense.” 

 51 ชิงชยั ศรประสิทธิ. (2540). มาตรการทางกฎหมายในการบงัคับรักษาผู้ ป่วยทางจิต. หนา้ 79 - 80. 
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สําหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและครอบครัว รวมทังอาหาร เสือผา้ ทีอยู่อาศัย การ

รักษาพยาบาล และบริการสงัคมทีจาํเป็น และสิทธิในความมนัคงในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ 

เป็นหมา้ย วยัชรา หรือขาดปัจจยัในการเลียงชีพอืนใดมนสถานการณ์ทีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของตน”52 

 นอกจากผูก้ระทาํความผิดทีเจ็บป่วยจะมีสิทธิไดรั้บการรักษาแลว้ การรักษาดงักล่าว

จะตอ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเต็มกาํลงัความสามารถ รวมทงัจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกนั

กบับุคคลทวัไปในสงัคมทีมีอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกนั หลกัเกณฑด์งักล่าวไดรั้บการบญัญติัรับรอง

ไวใ้น “หลกัการเรืองจริยธรรมทางการแพทย ์ทีเกียวขอ้งกบับทบาทของเจา้หน้าทีดา้นสาธารณสุข

โดยเฉพาะแพทย ์ในการคุ้มครองนักโทษและผูถู้กคุมขังให้พน้จากการกระทาํทรมานและการ

ปฏิบติัหรือการลงโทษอืนทีเป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัดิศรีความเป็นมนุษย”์ 

ขององค์การสหประชาชาติ (Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personal, 

particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1982) ซึงบญัญัติว่า เจ้าหน้าทีด้าน

สาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยที์ทาํหน้าทีตรวจรักษานักโทษและถูกคุมขงันนั พึงดูแลรักษาบุคคล

ดงักล่าวทงัสุขภาพกายและสุขภาพจิต และบาํบดัรักษาโรคให้แก่บุคคลดงักล่าวดว้ยมาตรฐานและ

คุณภาพทีดีอยา่งเดียวกนักบัการตรวจรักษาคนอืนๆ โดยทวัไปทีไม่ใช่นกัโทษและผูถ้กูคุมขงันนั53 

 แต่ในปี 1990 องค์การสหประชาชาติไดมี้การรับรองและประกาศหลกัการพืนฐานว่า

ดว้ยการปฏิบติัต่อนักโทษ54 (Basic Principles for the Treatment of Prisoners 1990) เพือเป็นการ

                                                             
 52 Universal Declaration of Human Rights Article 25;(1) Everyone has the right to a standard of living 

adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and 

medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, 

disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. From 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. 

 53 “Health Personal, particularly Physicians, charged with the medical care of prisoners and detainees 

have a duty to provide them with protection of their physical and mental health and treatment of disease of the 

same quality and standard as is afforded to those who are not imprisoned or detained.” อา้งถึงใน มาตรฐาน

องค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยติุธรรมทางอาญา. แปลโดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติชาย ชัยเดชสุริยะ 

และณัฐวสา ฉัตรไพฑรูย์. (2005). หนา้ 43. 

 54 Basic Principles for the Treatment of Prisoners 1990. 

 “5.Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all 

prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human 
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รับรองใหน้กัโทษไดรั้บความคุม้ครองในเรืองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐานตามปฏิญญา

สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน และรวมถึงอนุสญัญาฉบบัอืนๆ ขององคก์ารสหประชาชาติ และรับรอง

สิทธิทีจะไดรั้บบริการทางการแพทยที์มีอยูใ่นประเทศโดยปราศจากการรังเกียจเดียดฉันท์เนืองจาก

การเป็นนกัโทษ ซึงมีผลเป็นการรับรองสิทธิทีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลในส่วนของนักโทษให้มี

ความชดัเจนมากขึน 

 ในต่างประเทศก็ไดมี้บทบญัญติักฎหมายทีมีหลกัเกณฑ์กาํหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

จะตอ้งไดรั้บการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทยเ์ท่าเทียมกบัผูป่้วยจิตเวชทวัไป โดยมีแนวคิดว่า 

การควบคุมตวัผูป่้วยไวโ้ดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาหรือปราศจากการดูแลรักษาทีเหมาะสม ถือเป็น

การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และเป็นการละเมิดต่อกระบวนการนิติธรรม (due process of law)55 

 ดงันนั สิทธิของผูป่้วยจิตเวชทีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม มีความสาํคญัอย่างยิง

ต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูป่้วยทีถกูส่งตวัมารับการรักษา และในขณะเดียวกนัรัฐจะตอ้งให้

ความปลอดภัยแก่สังคมจากพฤติกรรมทีเป็นอนัตรายของผูป่้วยควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันตาม

กฎหมายของไทยยงัไม่พบว่ามีมาตรการรับรองและคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซึงป่วย

ทางจิตโดยตรง แต่ไดมี้บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ซึงบญัญติัรับรองเป็นหลกัทวัไปใหผู้ป่้วยทุกคนมี

สิทธิทีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพ และมีสิทธิทีจะไดรั้บการบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัเนืองจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม 

ลทัธิ การเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะของความเจ็บป่วยเท่านนั 

 

2.6 หลกัเกณฑ์ทัวไปเกยีวกบัอายุความฟ้องคดีอาญา 

 บทบญัญติัเกียวกบัอายคุวามการฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนัน

ไดบ้ญัญติัมาเป็นเวลานาน โดยมีการแกไ้ขครังล่าสุดเมือ พ.ศ. 2500 นบัเป็นเวลากว่า 50 ปีแลว้ และ

เรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญานนั จากการศึกษาพบว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่ทีเพิงจะหยิบยก 

ขึนมากล่าว หากแต่ไดมี้การศึกษาไวต้งัแต่ในครังทีมีการร่างและแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายลกัษณะ

อาญา อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัประมวลกฎหมายอาญาของไทยนนัไม่มีบทบญัญติัเกียวกบัเรืองอายุ

                                                                                                                                                                              
Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well 

as such other rights as are set out in other United Nations covenants.” 

 “9.Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on 

the grounds of their legal situation.”  (http://www2.ohchr.org/english/law/basicprinciples.htm) 

 55 สังกาส เนาวรัตนพนัธ์. เล่มเดิม. หนา้ 30. 
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ความสะดุดหยุดอยู่ไว ้แต่จากการศึกษาพบว่าไดมี้บทบญัญติัทีเกียวกับการหยุดนับอายุความไว้

ชวัคราวในกรณีทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดาํเนินคดี ทงันีตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยไดบ้ญัญติัไวใ้น

มาตรา 74/156 ซึงเป็นกรณีทีเกียวกับการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตาม 

มาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญโดยหลกัแลว้อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาตินนั กฎหมายไดใ้หอ้าํนาจไวโ้ดยไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อาทิเช่น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจไต่สวนขอ้เท็จจริงและสรุปสาํนวนพร้อมทงัทาํความเห็นเพือส่งไป

ยงัอยัการสูงสุดเพือฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามหมวด 6 

การดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ โดยในระหว่างที

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองซึงอาจเป็นกรณีทีเกียวกับการ

ทุจริตคอรัปชนัของนกัการเมืองอยูน่นั ถา้ปรากฏว่าผูถ้กูกล่าวหาในคดีดงักล่าวหลบหนีในระหว่าง

การดาํเนินคดี ตามพระราชบญัญติันีไดก้าํหนดมิให้นับระยะเวลาทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนีรวมเป็น

ส่วนหนึงของอายคุวามหรือการหยดุนบัอายคุวามไวช้วัคราวนนัเอง 

 2.6.1 อายคุวามฟ้องคดีอาญาตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  

 ก่อนทีจะมีการประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 อายุความในการฟ้องร้อง

และอายคุวามลงโทษผูก้ระทาํความผดิยงัไม่เป็นทีรู้จกักนัในประเทศไทย ซึงในประมวลกฎหมาย

อาญาไดก้าํหนดอายคุวามฟ้องร้องดาํเนินคดีไวต้าํสุดคือ 1 ปี และสูงสูดคือ 20 ปี ส่วนอายุความใน

การลงโทษ ตาํสุดคือ 5 ปี และสูงสุด คือ 20 ปี จะเห็นไดว้่าการดาํเนินคดีอาญาในประเทศไทยมกัจะ

อาศยัถอ้ยคาํของพยานบุคคลเป็นหลกัมากกว่าพยานวตัถุ ซึงมีปัญหาว่าถอ้ยคาํของพยานบุคคลจะมี

ความน่าเชือถือมากนอ้ยเพียงใดหากจะตอ้งเบิกความถึงเรืองราวทีเกิดขึนมาแลว้ 15 ปี แต่อย่างไรก็

ตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 นอกจากจะกาํหนดอายคุวามยาวเช่นนีแลว้ยงักาํหนดกรณีการ

หยดุนบัอายคุวามหรืออายคุวามสะดุดหยุดอยู่ไวด้ว้ยและให้เริมตน้นับอายุความใหม่ในมาตรา 79 

มาตรา 84 และ มาตรา 8557 ซึงประมวลกฎหมายอาญานาํแนวความคิดเรืองอายุความมาใชโ้ดยเริม

จากนกักฎหมายชาวฝรังเศสทีเขา้มาทาํหนา้ทีในตาํแหน่งทีปรึกษาในการร่างกฎหมาย (Con-seiller 

Legislatif) 

                                                             
 56  มาตรา 74/1 ในการดาํเนินคดีอาญาตามหมวดนี ถา้ผูถู้กกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดาํเนินคดี  

มิใหน้บัระยะเวลาทีผูถู้กกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึงของอายคุวาม 

 57 สุรศกัดิ ลิขสิทธิวฒันกุล. (2546). บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ ทีปรึกษาร่างกฎหมายรัฐบาลสยาม

เกียวกับร่างกฎหมายลกัษณะอาญา. หนา้ 82 - 83. 
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 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 

 หมวดที 9 ว่าดว้ยกาํหนดเวลาทีจะฟ้องความและทีจะลงโทษในคดีอาญา58 “ความชอบ

ธรรมทีจะฟ้องร้องผูใ้ดว่ากระทาํความผดิก็ดี หรือทีจะลงอาชญาแก่ผูใ้ดตามคาํพิพากษาก็ดี ท่านให้

ถือว่าเป็นอนัระงบัดว้ยความมรณภาพของผูน้นั”59 

 การฟ้องร้องคดีอาชญานัน ถา้มิไดย้ืนฟ้องคดีต่อศาลภายในเวลาทีท่านได้ตงัไวเ้ป็น

กาํหนดไซร์ ท่านว่าคดีนนัขาดอายคุวาม อย่าให้ศาลรับไวพิ้จารณาเลย60 และอายุความนนั ท่านตงั

เป็นกาํหนดไวต้ามประเภทคดีต่างกนัดงันี คือ 

 (1) คดีทีมีความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต ใหฟ้้องไดใ้นยสิีบปี 

 (2) คดีทีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีขึนไปจนถึงยสิีบปี ใหฟ้้องไดใ้นสิบหา้ปี 

 (3) คดีทีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเดือนหนึงขึนไปจนถึงเจ็ดปี ใหฟ้้องไดภ้ายในหา้ปี 

 (4) คดีทีความผดิตอ้งระวางโทษอยา่งอืน นอกจากทีว่ามานี ใหฟ้้องไดภ้ายในหนึงปี 

 เวลาในระหว่างคดีเรืองใดอยู่ในศาล คือ ระหว่างร้องขอต่อศาลดว้ยประการใดก็ดี ใน

ระหว่างเวลาเรียกหรือจบัตวัจาํเลยตามหมายสงัของศาลก็ดี ท่านว่าเป็นเวลาหยุดอายุความมิให้นับ

เวลาระหว่างคดีทีกล่าวมานีเขา้ในอายคุวาม61 

 คดีจาํพวกความผิดต่อส่วนตวันัน ถา้ผูที้ควรร้องทุกข์ไดต้ามกฎหมายรู้เรืองความผิด 

และรู้จกัผูก้ระทาํผดิแลว้มิไดร้้องทุกขพ์น้สามเดือนไป ท่านว่าคดีนนัขาดอายคุวาม62 

 คดีจาํพวกความผดิต่อส่วนตวันนั ถา้ไดถ้อนฟ้องหรือไดย้อมความต่อกนัโดยชอบดว้ย

กฎหมายแลว้ไซร์ ท่านว่าหมดความชอบธรรมทีจะเอาคดีนนัมารือร้องฟ้องต่อไป63 

 ผูใ้ดศาลไดพิ้พากษาใหล้งโทษ และยงัไม่ไดต้วัมนัมาลงโทษตามคาํพิพากษาจนล่วงเลย

พน้เวลาทีท่านตงัเป็นกาํหนดไวใ้นมาตรานีแลว้ ท่านว่าเป็นอนัเวลาล่วงเลยเสียแลว้ให้ยกเลิกอย่า

ลงโทษแก่มนัตามคาํพิพากษานนัเลย64 

 (1) โทษประหารชีวิต หรือจาํคุกตลอดชีวิต ยสิีบปีเป็นพน้กาํหนด 

 (2) โทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีขึนไปจนถึงยสิีบปี สิบหา้ปีเป็นพน้กาํหนด 

                                                             
 58 พระบริรักษนิ์ติเกษตร. (ม.ป.ป). กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127. หนา้ 54 - 58. 

 59 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 77. 

 
60

 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 78. 

 61 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 79. 

 62 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 80. 

 63 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 81. 

 64 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 82. 
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 (3) โทษอยา่งอืนๆ หา้ปีเป็นพน้กาํหนด 

 กาํหนดเวลาล่วงเลยในการลงอาชญานนั ท่านให้นับตงัแต่วนัพิพากษาโทษอนัเป็นคาํ

พิพากษาชนัทีสุดของคดีเรืองนนั หรืออีกนัยหนึงท่านให้นับตงัแต่วนัมนัผูต้อ้งโทษนันพน้อาชญา

ไป แต่ท่านมิใหน้บัเวลาทีงดการลงอาญาไวต้ามกฎหมายนนัเขา้ในเวลาล่วงเลยการลงอาชญา65 

 เวลาล่วงเลยในการลงอาชญานัน เป็นอนัหยุดมิให้นับในระหว่างเวลาทีมีเหตุการณ์

เหล่านี คือ66 

 (1) เมือจบัตวัมนัผูต้อ้งโทษได ้

 (2) เมือเจา้พนกังาน ผูมี้ตาํแหน่งหนา้ทีสาํหรับใหล้งอาชญาไดส้งัใหท้าํโทษ 

 ถา้กาํหนดอายคุวามก็ดี กาํหนดเวลาล่วงเลยในการลงอาชญาก็ดี ตอ้งหยุดดว้ยประการ

ใดๆ ท่านใหต้งัตน้นบักาํหนดไปใหม่แต่วนัทีหยดุนนั67 

 กาํหนดอายคุวามและกาํหนดเวลาล่วงเลยในการลงอาชญานีถึงผูต้อ้งหาจะมิไดข้อร้อง 

ก็คงใชต้ามบทบญัญติัไวจ้งทุกประการ68 

 ตามบทบญัญติัในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 ว่าดว้ยกาํหนดอายุความ มาตรา 79 

เรืองการหยดุนบัอายคุวามนี “เวลาในระหว่างคดีเรืองใดอยูใ่นศาล คือ ในระหว่างร้องขอต่อศาลดว้ย

ประการใดก็ดี ในระหว่างเวลาเรียก หรือจบัตวัจาํเลยตามหมายสงัของศาลก็ดี ท่านว่าเป็นเวลาหยุด

อายุความ มิให้นับเวลาระหว่างคดีทีกล่าวมานีเขา้ในอายุความ” กล่าวคือ เมือฟ้องคดีต่อศาลแลว้

แมว้่ายงัไม่ไดต้วัผูก้ระทาํผดิมาศาล แต่ต่อมาไดต้วัผูก้ระทาํผดิหลงัจากล่วงเลยกาํหนดอายคุวามแลว้ 

ก็ไม่ทาํใหค้ดีขาดอายคุวามแต่อยา่งใด 

 2.6.2 อายคุวามฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ในการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ผูเ้ริมคดี

อาจเป็นไดท้งัเจา้พนกังานของรัฐและตวัผูเ้สียหายเอง ในกรณีทีเจา้พนักงานเป็นผูเ้ริมคดี ไม่ว่าจะ

เป็นการเริมโดยมีคาํร้องทุกข์ของผูเ้สียหายหรือมีคาํกล่าวโทษ โดยเริมตน้ดว้ยการดาํเนินคดีของ

พนักงานสอบสวน แลว้ต่อดว้ยการดาํเนินคดีของพนักงานอยัการ69 ซึงพนักงานอยัการจะเป็นผู ้

พิจารณาสงัฟ้องสงัไม่ฟ้อง และในกรณีทีพนกังานอยัการใชดุ้ลพินิจสงัฟ้องคดี พนกังานอยัการก็จะ

เป็นผูด้าํเนินการฟ้องร้องคดีดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีผูเ้สียหายดาํเนินการฟ้องคดีเอง และในการ

                                                             
 65 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 83. 

 66 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 84. 

 67 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 85. 

 68 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 86. 

 69 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 4. 
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ฟ้องคดีนัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอยัการฟ้องหรือผูเ้สียหายฟ้องคดีเองก็ตามจะตอ้งทาํการฟ้อง

ภายในกาํหนดอายคุวาม 

 เนืองจากประเทศไทยใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) อายุความฟ้องคดีอาญา

นนัจึงบญัญติัอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ซึงบญัญติัว่า 

 ในคดีอาญา ถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลภายในกาํหนดดงัต่อไปนี 

นบัแต่วนักระทาํความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม70 

 (1) ยสิีบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จาํคุก ตลอดชีวิต หรือจาํคุกยสิีบปี 

 (2) สิบหา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยงัไม่ถึงยสิีบปี 

 (3) สิบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงปีถึงเจ็ดปี 

 (4) หา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงเดือนถึง หนึงปี 

 (5) หนึงปี สาํหรับความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงเดือนลงมาหรือตอ้งระวาง

โทษอยา่งอืน 

 ถา้ได้ฟ้องและได้ตัวผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือ

วิกลจริต และศาลสงังดการพิจารณาไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีศาล

สงังดการพิจารณา ก็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั 

 ดงันีกาํหนดระยะเวลาของอายุความตามมาตรา 95 นนั เป็นการดาํเนินคดีอาญาชนั

กาํหนดคดี71 ซึงแยกออกเป็น 2 ประการคือ 

 1) อายคุวามในการฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 95 วรรคแรก 

 2) อายคุวามในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ตามมาตรา 95 วรรคสอง 

 เมือพิจารณาระยะเวลาของอายคุวามในการฟ้องคดีแลว้พบว่า ในการกาํหนดอายุความ

ฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยนัน หลกัสําคัญทีใช้ในการกําหนดระยะเวลาของอายุความนัน 

พิจารณาจากอตัราโทษทีสัมพนัธ์กบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิดเป็นสาํคญั และในการ

พิจารณาว่าความผดิใดตอ้งใชก้าํหนดระยะเวลาอายคุวามใดในมาตรา 95 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) นนั 

จะตอ้งพิจารณาจากอตัราโทษของความผิดนันๆ ทงันีมิใช่การพิจารณาจากโทษตามฐานความผิด

ตามฟ้องของโจทก ์หากแต่พิจารณาจากโทษของฐานความผดิทีพิจารณาไดค้วาม72 

 อายคุวามฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นีเป็นอายคุวามในการฟ้องคดีที

อยู่ในเขตอาํนาจของศาลไทย ไม่ว่าการกระทําความผิดนันจะได้กระทําลงในหรือนอก

                                                             
 70 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95. 

 71 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 5. 

 72 คาํพิพากษาฎีกาที 5949/2534 ประชุมใหญ่. 
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ราชอาณาจกัรหากมีการฟ้องคดีต่อศาลไทย ก็จะตอ้งฟ้องคดีภายในกาํหนดอายุความดงักล่าวดว้ย

เช่นกนั73 

 2.6.2.1 การนบัอายคุวามฟ้องคดีอาญา 

 การนับอายุความฟ้องอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ให้นับตงัแต่วนั

กระทาํความผิด อาจมีปัญหาว่าจะนับจากวนัแรกทีลงมือกระทาํความผิดตลอดไปจนถึงวนัทีการ

กระทาํอนัก่อให้เกิดความผิดได้กระทาํครบถว้น ตามทีกฎหมายบญัญติัไว ้ซึงมีลกัษณะของการ

กระทาํเป็นความผิดต่อเนืองกันไปหรือจะนับวนัสุดท้ายทีกระทาํความผิดสําเร็จ กล่าวคือ ถ้า

ความผิดประกอบดว้ยการกระทาํหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึง เช่น ขู่เข็ญ เอาทรัพยไ์ป 

หรือหลอกลวงไดไ้ปซึงทรัพยสิ์น อายุความเริมนับเมือมีการกระทาํอนัสุดทา้ยแห่งความผิด เช่น 

ขู่เข็ญวนันี แต่เอาทรัพยไ์ปในวนัหลงั อายคุวามนบัแต่วนัเอาทรัพยไ์ปหลอกลวงวนันี อีก 3 วนัจึงได้

ทรัพยไ์ป การรับเอาทรัพยไ์ปเป็นการกระทาํอนัสุดทา้ยทีครบองค์ประกอบเป็นความผิดขึน อายุ

ความเริมนบัแต่วนันนั หรือ นับอายุความตงัแต่วนัแรกทีไดมี้การขู่เข็ญแมน้ยงัไม่ไดท้รัพยไ์ป ซึง

เป็นการพยายามกระทาํความผดิ  

 “วนักระทาํความผิด” หมายถึง วนัทีการกระทาํความผิดนนัจบสินลง การเริมนับอายุ

ความจึงไม่ใช่เรืองของ “ความผดิสาํเร็จ”74 

 “วนักระทาํความผดิ” จึงอาจเป็นวนัแรกทีลงมือกระทาํตลอดไปจนถึงวนัทีการกระทาํ

อนัก่อให้เกิดความผิดได้กระทาํครบถว้นตามทีกฎหมายบัญญัติไว ้และอาจมีการกระทาํเป็น

ความผดิต่อเนืองกนัไปก็ได้75 

 โดยทวัไป “วนัทีกระทาํความผดินนัจบสินลง” มกัเป็นวนัเดียวกบัวนัทีความผดินันเป็น

ความสาํเร็จ ตวัอยา่ง ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลกู ตามประมวลกฎหมายอาญานนั วนักระทาํความผิด

มิใช่วนัเริมทาํแทง้ แต่เป็นวนัทีลกูในครรภถึ์งแก่ความตาย  

 หากเริมนบัอายคุวามตงัแต่วนักระทาํความผดิแลว้ อายคุวามจะนบัไปจนถึงวนัฟ้องและ

ไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาล ก็จะเป็นการเปลียนหลกัในกฎหมายลกัษณะอาญาเดิม ตามมาตรา 78 ที

นบัจนถึงวนัทียนืฟ้อง เหตุนีถา้ไดฟ้้องต่อศาล แต่ยงัไม่ไดต้วัจาํเลยมายงัศาลหรือขอให้ศาลขงัจาํเลย

ไวก่้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 แต่ยงัไม่ไดฟ้้อง ถา้ครบกาํหนดอายุ

ความเสียก่อนไดต้วัจาํเลยมายงัศาล หรือ ก่อนฟ้อง ก็ตอ้งถือว่าขาดอายคุวามแลว้เช่นกนั 

                                                             
 73 คาํพิพากษาฎีกาที 909/2469. 

 74 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 453. 

 75 จิตติ ติงศภทิัย.์ เล่มเดิม. หนา้ 473. 
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 สาํหรับในคดีอาญาทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง จะตอ้งส่งตวัจาํเลยพร้อมกบัฟ้อง

เสมอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 ถา้วนัทีอยัการฟ้องและส่งตวัจาํเลย

พร้อมฟ้องนนัยงัอยูใ่นกาํหนดอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นับแต่วนัเกิดเหตุให้

ฟ้อง ถือว่าอยัการฟ้องภายในอายคุวามสาํหรับคดีนนัแลว้ ศาลตอ้งรับประทบัฟ้องไวพิ้จารณาต่อไป 

 การขอขงัไวก่้อนไม่เป็นเหตุใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลงแต่อยา่งใด เมือศาลมีคาํสังขงัใน

ระหว่างสอบสวนถือว่า จาํเลยอยู่ในอาํนาจศาลแลว้ แมจ้าํเลยหนีจากการคุมขงัตามคาํสงัศาลก่อน

อยัการยืนฟ้อง อยัการย่อมฟ้องได ้โดยนับอายุความใหม่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 

วรรคสอง 

 ในคดีอาญาทีผูเ้สียหายเป็นโจทกฟ้์องเอง เพราะกฎหมายมิไดบ้งัคบัใหผู้เ้สียหาย ซึงเป็น

โจทกต์อ้งส่งตวัจาํเลยมาศาลพร้อมฟ้อง และฟ้องของผูเ้สียหายตอ้งผา่นการไต่ส่วนมูลฟ้องของศาล

เสียก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 ถา้พนกังานอยัการเป็นโจทก์ ใน

วนัไต่สวนขอ้มลูฟ้องใหจ้าํเลยมาหรือคุมตวัมาศาล 

 ในคดีทีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอาํนาจไต่สวนมูลฟ้องลบัหลงัจาํเลยให้ศาลส่งสําเนา

ฟ้องแก่จาํเลยรายตวัไป กบัแจง้วนันดัไต่สวนมลูฟ้องให้จาํเลยทราบ จาํเลยจะมาฟังการไต่สวนมูล

ฟ้อง โดยตงัทนายใหซ้กัคา้นพยานโจทกด์ว้ยหรือไม่ก็ได ้หรือจาํเลยจะไม่มาแต่แต่งตงัทนายมาซกั

คา้นพยานโจทกก์็ได ้หา้มมิใหศ้าลถามคาํใหก้ารจาํเลย และก่อนทีศาลประทบัฟ้องมิให้ถือว่าจาํเลย

อยูใ่นฐานะเช่นนนั 

 ฉะนนัในคดีทีราษฎรเป็นโจทก ์เมือไดแ้จง้วนันดัใหจ้าํเลยทราบแลว้ก็น่าจะถือว่าไดต้วั

จาํเลยมายงัศาลแลว้ มิฉะนนัยอ่มเป็นการแปลกมาก ถา้คดีทีฟ้องไวแ้ลว้ตงัแต่ยงัไม่ขาดอายุความ จะขาด

อายุความลงในระหว่างทีศาลไต่สวนมูลฟ้องอยู่ แต่การแจ้งวนันัดไต่สวนมูลฟ้องโดยประกาศ

หนงัสือพิมพ ์ไม่ถือว่าไดต้วัจาํเลยมาศาล76 

 หากศาลไต่สวนมลูฟ้อง หมายเรียกจาํเลยมาพิจารณาได ้เมือเกิน 10 ปี แมร้าษฎรยนืฟ้อง

ไวใ้นอายคุวาม 10 ปี ก็ขาดอายคุวามระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องนันเองถือว่าไดต้วัจาํเลยมายงัศาล

แลว้ไม่ได้77 

 กรณีทีปรากฏตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 169 “เมือศาล

ประทบัฟ้องแลว้ แต่ยงัไม่ไดต้วัจาํเลยมา ใหศ้าลออกหมายเรียกหรือหมายจบัมาแลว้แต่ควรอย่างใด

เพือพิจารณาต่อไป” จาํเลยไดรั้บหมายเรียกเมือใด น่าจะถือว่าเป็นการไดต้วัมาศาลเมือนัน ไม่จาํเป็นที

                                                             
 76 คาํพิพากษาฎีกาที 986/2514. 

 77 คาํพิพากษาฎีกาที 270/2528. 
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จาํเลยจะตอ้งมาศาลตามวนัในหมายเรียกนนัแลว้ ถา้หากรับหมายเรียกแลว้ไม่มาศาล ก็ตอ้งถือว่า

หลบหนีไป การนบัอายคุวามก็ตอ้งนบัใหม่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง 

 ส่วนในกรณีทีจบัตวัไดต้ามหมายจบัของศาล ถือว่าเป็นการไดต้วัตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 169 แลว้ เช่น จบัจาํเลยไดต้ามหมายจบัคดียงัไม่ขาดอายคุวาม แต่กว่าจะ

นาํตวัมาส่งศาลได ้พน้กาํหนดอายคุวามแลว้ ก็ไม่ถือว่าคดีขาดอายคุวาม 

 แต่หากเป็นการฟ้องต่อศาลทีไม่มีอาํนาจพิจารณา เมือมีการฟ้องคดีใหม่ในศาลทีมีเขต

อาํนาจ คงบงัคบัตามอายคุวามเดิม ตงัแต่วนักระทาํความผดิ จนถึงวนัฟ้องและส่งตวัจาํเลยต่อศาลใน

คดีใหม่ 

 ในกรณีทีโจทกฟ้์องจาํเลยหลายคน จาํเลยบางคนรับสารภาพ ศาลสงัให้โจทก์แยกฟ้อง

จาํเลยทีปฏิเสธเป็นคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 หากมีการฟ้อง

ภายในระยะเวลาทีศาลกาํหนด แมต้ามจริงคดีจะขาดอายุความแลว้ก็ถือว่าโจทก์ฟ้องคดีและส่งตวั

จ ําเลยพร้อมฟ้องภายในกําหนดอายุความในคดีเดิมแล้ว การทีฟ้องใหม่หลังจากทีคดีขาด 

อายุความแลว้เป็นการปฏิบัติตามคาํสังศาลเท่านนั และไม่เป็นการขยายอายุความอาญาให้เป็น

ผลร้ายแก่จาํเลย 

 ส่วนในกรณีทีไม่ไดฟ้้องภายในเวลาทีศาลกาํหนด คาํสงันันก็สินผลแมฟ้้องใหม่ไดใ้น

ภายหลงั ก็ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของอายคุวามทวัไป 

 อายุความฟ้องร้องผูก้ระทําความผิดนอกราชอาณาจักรไทย ทีอาจต้องรับโทษใน

ราชอาณาจกัร ตอ้งใชอ้ายุความตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นกนั เช่น เจา้พนักงานในสถานทูต

ไทยในต่างประเทศยกัยอกเงินหลวง78 

 ในกรณีทีมีตวัการร่วมในการกระทาํความผิดเดียวกนัหลายคน เมือบางคนถูกฟ้องต่อ

ศาลแลว้ ไม่ทาํใหอ้ายคุวามสาํหรับคนอืนขยายออกไปดว้ย79 

 อายุความอาญามิไดก้าํหนดไวว้่า การนับอายุความให้นับอย่างไร จึงตอ้งนาํประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลกัษณะ 5 ว่าดว้ยระยะเวลาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 22 มาใชบ้งัคบั เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 195/5 “กาํหนดระยะเวลาเป็น

สปัดาห์ เดือน หรือ ปี ใหก้าํหนดตามปีปฏิทิน” หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

193/8 “ถา้วนัสุดทา้ยของระยะเวลาเป็นวนัหยดุทาํการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีให้

นบัวนัทีเริมตน้ทาํการใหม่ต่อจากวนัทีหยดุทาํการนนัเป็นวนัสุดทา้ยของระยะเวลา” 

 

                                                             
 78 คาํพิพากษาฎีกาที 909/2469. 

 79 คาํพิพากษาฎีกาที 1220/2462. 
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 2.6.2.2 การนบัอายคุวามการกระทาํความผดิกรรมเดียวผดิกฎหมายหลายบท 

 ในกรณีการนบัอายคุวามการกระทาํผดิความเดียวผดิกฎหมายหลายบทนนั80 ไดชี้ขาดไว้

ปรากฏดงันี ขอ้เท็จจริงไดค้วามว่าการกระทาํของผูต้อ้งหาเป็นความผดิฐานขบัรถโดยประมาท เป็น

เหตุใหผู้อื้นไดรั้บอนัตรายสาหสัและมีผูอื้นถึงแก่ความตาย หลบหนี ไม่หยุดช่วยเหลือ ไม่แสดงตวั

และไม่แจง้เหตุต่อพนกังานเจา้หนา้ทีทีใกลเ้คียง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และมาตรา 

300 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 และมาตรา 160 วรรคแรก ผูต้อ้งหามามอบ

ตวัต่อพนกังานสอบสวนภายหลงัเกิดเหตุถึง 2 เดือน จึงชีขาดใหฟ้้องผูต้อ้งหา 

 ส่วนความผดิฐานขบัรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว อนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพยสิ์นเป็นเหตุใหผู้อื้นไดรั้บอนัตรายแก่กาย ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 

มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มีอายุความฟ้องร้อง

เพียง 1 ปี คดีจึงขาดอายุความฟ้องร้องแลว้ จึงสังยุติการดาํเนินคดีแก่ผูต้ ้องหาในฐานความผิด

ดงักล่าว 

 ตามคาํชีขาดความเห็นแยง้นี มีปัญหาเรืองการกระทาํกรรมเดียวกนัในความผิดเดียวกนั

นนั จะวินิจฉยัแบ่งแยกลหุโทษออกมาว่า เป็นการขาดอายุความไดห้รือไม่ เพราะถา้เป็นความผิด

หลายกระทงหรือหลายกรรม ซึงไม่ใช่กรรมเดียวผดิกฎหมายหลายบทแลว้ สาํหรับกระทงใดทีขาด

อายคุวามนนัก็ยงัสามารถดาํเนินคดีกบักระทงอืนทียงัไม่ขาดอายุความได ้เพราะแต่ละความผิดนัน

แยกออกจากกนัไป ซึงในการพิพากษาคดีศาลก็จะตอ้งเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 91 เมือมีการเรียงกระทงลงโทษ กระทงความผิดใดทีขาดอายุความก็ไม่สามารถ

ลงโทษได ้หรือไม่สามารถทีจะเอามาเรียงเป็นกระทงลงโทษรวมไปไดจึ้งสามารถชีไดว้่ากระทงใด

ขาดอายคุวามได ้

 สาํหรับความผดิกรรมเดียวผดิกฎหมายหลายบทนนั ในความผิดทีเห็นว่าขาดอายุความ

นนัจะกลมกลืนกนัไปกบักรรมใหญ่ทียงัไม่ขาดอายคุวาม ก็ตอ้งถือว่ายงัเป็นการกระทาํอนัเดียวกนั

อยูไ่ม่อาจจะแยกการกระทาํออกจากกนัได ้จึงไม่มีทางทีจะวินิจฉัยว่าการกระทาํส่วนหนึงนันขาด

อายคุวามไดเ้ลย เพราะกรรมใหญ่ทีเป็นการกระทาํนันไม่ไดข้าดอายุความ การกระทาํนนัก็ยงัเป็น

การกระทาํอยูไ่ม่ไดแ้ยกเป็นหลายการกระทาํ จะพิจารณาความผดิเลก็นอ้ยขาดอายคุวามแลว้ ซึงเป็น

ผลของการกระทาํไม่ใช่เป็นการกระทาํ เมือผลของการกระทาํทีสาํคญัไม่ขาดอายุความจะพิจารณา

ความผดิฐานเลก็นอ้ยขาดอายคุวามไม่ได ้การกระทาํทีเป็นกรรมเดียวนนัจะไม่สามารถแยกพิจารณา

ไดเ้ลยเพราะหากวินิจฉยัในความผดิทีมีโทษตาํกว่าถึงทีสุดไปแลว้ ในกรรมเดียวกนันันบททีมีโทษ

                                                             
 80 จิตติ เจริญฉํา. (2538). ชีขาดความเห็นแย้งความผิดฐานขับรถโดยประมาทและอายุความฟ้องร้อง. 

อยัการนิเทศ, เล่มที 57. หนา้ 51 - 52. 
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หนกัก็ตอ้งยติุไปดว้ย เพราะเป็นการวินิจฉยัซาํเหมือนกบัในเรืองการฟ้องซาํ แต่การฟ้องโทษสูงนัน

ยงัมิไดฟ้้องและโทษตาํก็ยงัไม่ไดฟ้้อง ขอ้นียอ่มไม่หา้มทีจะยงัฟ้องในบททีมีโทษสูงได ้

 ดงันนั ในปัญหาตามคาํชีขาดความเห็นแยง้เรืองนี ในความผิดฐานขบัรถโดยประมาท

หวาดเสียวตามพระราชบญัญติัจราจรทางบกและประมาทเป็นเหตุให้ผูอื้นไดรั้บอนัตรายแก่กาย 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ยอ่มเป็นความผิดกรรมเดียวกบัขบัรถโดยประมาท ซึงขบั

รถโดยหวาดเสียวและเป็นเหตุใหค้นตายหาใช่คนละกรรมกนัไม่ แมค้วามผิดทีมีโทษตาํจะขาดอายุ

ความก็ตาม แต่การกระทาํนนัจริงๆ ยงัไม่ขาดอายุความในความผิดทีมีโทษหนักแต่อย่างไร และ

สามารถอา้งบทลงโทษในบททีมีโทษตาํได ้เมือฟ้องรวมกนัไปกบับททีมีโทษหนัก ดงันนัจึงยงัไม่

สมควรด่วนวินิจฉยัว่ากรรมทีมีโทษเบาขาดอายคุวามแลว้ ควรจะนาํไปอา้งเป็นการกระทาํเดียวกบั

การฟ้องในบททีมีโทษหนกัดว้ย 

 2.6.2.3 การนบัอายคุวามกรณีความผดิต่อเนือง 

 กฎหมายอาญาทีเกียวกบัทางตาํรานัน มีความผิดทีแยกไวป้ระเภทหนึง คือ ความผิด

ต่อเนือง (delits continus, suecessifs) อนัเป็นลกัษณะหนึงของความผดิซบัซอ้นทีเกิดจากการกระทาํ

หลายอนัซึงมีลกัษณะต่างๆ กนั โดยความผิดต่อเนืองนีจดัว่าเป็นลกัษณะหนึง สาํหรับความผิด

ต่อเนืองตามความหมายทีนีหมายถึง เกิดจากการกระทาํทีมีสภาพติดต่อสืบเนืองกนัคงตวัอยูช่วัระยะ

หนึงตลอดระยะเวลานนัยงัเป็นการกระทาํทีต่อเนืองกนัอยู ่และเป็นความผดิสาํเร็จเมือพน้ระยะเวลา

นนัแลว้ เช่น ปิดประกาศขอ้ความหมินประมาท เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

326 และมาตรา 328 อยูต่ลอดเวลาจนกว่าจะเอาประกาศนนัลง อายคุวามเริมนบัแต่วนัปลดประกาศ

ลง 81 หรือความผดิฐานจบัคนเรียกค่าไถ่จบัในเขตมาเลเซียพาไปคุมตวัไวผ้า่นเขา้มาในเขตแดนไทย

ดว้ย เป็นความผดิต่อเนืองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 82 

 จะเห็นไดว้่า เมือเป็นความผดิต่อเนืองแลว้อายคุวามทางอาญาจะเริมตน้ตงัแต่การสินสุด

ระยะเวลาทีต่อเนืองมานนัไม่ใช่นบัอายคุวามตงัแต่เริมตน้กระทาํความผดิเพราะตลอดระยะเวลาชวั

ระยะหนึงนนั ยงัคงเป็นความผดิทีกาํลงักระทาํอยูจึ่งไม่อาจจะนบัอายคุวามได ้

 กรณีความผดิต่อเนืองนี จะเรียกว่าเป็นขอ้ยกเวน้การนบัอายคุวามก็ได ้เพราะวนักระทาํ

ผิดมีอยู่ตลอดไป จนกระทงัเมือฐานะทีเป็นผิดกฎหมายได้สินสุดลง เช่น กรณีมีอาวุธปืนใน

ครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต วนักระทาํความผิดคือ ทุกๆ วนัทีมีปืนในครอบครอง จนกว่าปืน

นนัจะพน้จากความครอบครองไป 

 ตวัอยา่งกรณีทีเป็นความผดิต่อเนือง เช่น 

                                                             
 81 คาํพิพากษาฎีกาที 2272/2527. 

 82 คาํพิพากษาฎีกาที 1586/2526. 
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 คาํพิพากษาฎีกาที 3017/2524 ทีพิพากษาเป็นทีสาธารณะประโยชน์ ซึงจาํเลยเขา้ยึดถือ

ครอบครองหลงัจากประมวลกฎหมายทีดินใชบ้งัคบัแลว้โดยจาํเลยมิไดมี้สิทธิครอบครองและมิได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าทีตามกฎหมายการกระทาํของจาํเลย จึงฝ่าฝืนประมวลกฎหมาย

ทีดิน มาตรา 9 และเป็นความผดิต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั คดีไม่ขาดอายคุวาม 

 คาํพิพากษาฎีกาที 461-465/2520 บุกรุกเขา้ไปยึดถือทาํนาในทีป่าซึงมี น.ส. 2 เพือรับ

สิทธิตามระเบียบการจดัทีดินเพือประชาชน เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายทีดิน มาตรา 9 และ

มาตรา 108 ทวิ วรรคแรกเป็นความผดิต่อเนือง อายคุวามนบัแต่วนัหยดุครอบครอง 

 คาํพิพากษาฎีกาที 808/2520 คนต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยใชห้นังสือเดินทาง

ของบุคคลอืน และแจง้ต่อเจา้หนา้ทีกองตรวจคนเขา้เมืองและตาํรวจว่าตนเป็นคนทีมีชือในหนังสือ

เ ดิ น ท า งนัน  ค ว าม ผิด ฐ าน แ จ้ง ค วา ม เ ท็ จ นับ อ า ยุคว า ม ตัง แต่ ว ัน แ จ้ง ค ว า ม ไม่ ใ ช่ ว ัน ที 

เจา้พนกังานรู้ว่ามีการกระทาํผดิส่วนการอยู่ในราชอาณาจกัรโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเป็นความผิด

ต่อเนืองตลอดเวลา จึงไม่ขาดอายคุวาม 

 คาํพิพากษาฎีกาที 1654/2512 ความผดิฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาต ตามมาตรา 11 

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 2479 จะเกิดเป็นความผิดขึนเริมแต่วนัทาํการ

ก่อสร้างต่อเนืองกนัจนถึงวนัทาํการปลูกสร้างอาคารเสร็จ อายุความฟ้องร้องย่อมนับถดัจากวนัที

ปลกูสร้างอาคารเสร็จลง หาใช่ความผิดนนัจะต่อเนืองอยู่ตลอดเวลาทีผูก้ระทาํยงัไม่ไดรั้บอนุญาต

จากเจา้พนกังานไม่ 

 มีข้อสังเกตว่าความผิดต่อเนืองนี ต้องเป็นความผิดสําเร็จแลว้ และมีการกระทาํผิด

ต่อเนืองกนัไปไม่ขาดตอน อายุความจึงไม่เริมนับ แต่ถา้ความผิดนนัสาํเร็จและขาดตอนลงเมือใด 

เช่น ถกูจบัดาํเนินคดี ถือว่าคดีนนัยงัมิไดเ้ริมนบัอายคุวาม หรือหยดุครอบครองทีหวงหา้มโดยไม่ได้

รับอนุญาตเมือใด อายคุวามจะเริมนบัแต่นนัไป ถา้ยงัไม่เป็นความผดิสาํเร็จ เป็นกรณีทวัไปดงักล่าว

มาขา้งตน้ ไม่มีปัญหาเรืองความผิดต่อเนือง เช่น ถา้การกระทาํยุติลงเมือใด ถา้ยงัไม่เป็นความผิด

สาํเร็จจะพิจารณาในแง่ของตระเตรียมการหรือพยายามกระทาํความผดิเท่านนั และอายุความจะเริม

นบัแต่วนัทียติุการกระทาํเป็นตน้ไป 

 2.6.2.4 วนักระทาํผดิ 

 วนักระทาํความผดินีเป็นส่วนสาํคญัในการเริมนบัอายคุวามคดีอาญา ซึงตอ้งเป็นทีเขา้ใจ

ว่าวนักระทาํความผิดนนัมีเพียงวนัเดียว มิฉะนันจะทาํให้การเริมนับอายุความไม่มีความแน่นอน 

ดงันนั วนักระทาํความผดิในกรณีนีจึงหมายถึงวนัทีการกระทาํความผดิสาํเร็จแลว้ เช่น ความผดิฐาน

ออกเช็คโดยไม่มีเงิน ความผดิสาํเร็จเมือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ความผดิฐานฆ่าคนตาย ความผดิ
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สาํเร็จเมือมีการประทุษร้ายผูต้ายจนถึงแก่ความตาย ความผิดฐานลกัทรัพย ์ความผิดสาํเร็จเมือเอา

ทรัพยข์องผูอื้นไปโดยทุจริต และการยดึถือครอบครองทรัพยน์นั ขาดตอนจากเจา้ของแลว้ เป็นตน้ 

 ตามปกติจะยดึเอาวนัเวลาเกิดเหตุในฟ้องโจทกเ์ป็นหลกัว่าวนัใด คือ วนักระทาํความผิด

ในคดีนนั แต่ก็อาจมีกรณีทีจาํเลยยกขึนต่อสู้ว่า วนัเกิดเหตุในฟ้องมิใช่วนักระทาํความผิด ซึงเป็น

ขอ้เท็จจริงทีศาลจะตอ้งสืบพยานหลกัฐานต่อไป 

 คาํพิพากษาฎีกาที 984/2535 ความผิดตาม พระราชบญัญติั ว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจาก

การใชเ้ช็ค เกิดขึนเมือ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คครัง

แรก เมือวนัที 4 พฤศจิกายน 2529 โจทกจ์ะตอ้งฟ้องคดีภายในสามเดือนนับแต่วนัทีธนาคารปฏิเสธ

การจ่ายเงินครังแรก การทีจาํเลยแกไ้ขวนัเดือนปีในเช็คพิพาทเป็นวนัที 31 ธนัวาคม 2531 แลว้มอบ

ใหโ้จทกไ์ปเรียกเก็บเงินอีกครังหนึง แต่ธนาคารตามเช็คยงัคงปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่นเดิม จะถือว่า

จาํเลยกระทาํผิดครังใหม่ไม่ได ้โจทก์ฟ้องคดีเมือวนัที 23 มกราคม 2532 เกิน 3 เดือน นับแต่วนัที

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครังแรก จึงขาดอายคุวาม 

 ความผดิบางอยา่งประกอบดว้ยการกระทาํหลายขนัตอน วนักระทาํความผิด คือ วนัที

กระทาํอนัก่อให้เกิดความผิดไดก้ระทาํครบถว้นตามทีกฎหมายบญัญัติไว ้ไดแ้ก่ กรณีทีความผิด

ประกอบด้วยการกระทาํหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึง เช่น ฉ้อโกง หรือ ชิงทรัพย ์วนั

กระทาํความผดิ คือ วนัทีมีการกระทาํอนัสุดทา้ยแห่งความผดินนั83 

 ความผดิฐานฉ้อโกงตอ้งมีการหลอกลวงหรือแสดงความเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงที

ควรบอกใหแ้จง้ แลว้ต่อมาไดท้รัพยไ์ปจากผูห้ลอกลวง กรณีนีโจทก์จะบรรยายในฟ้องว่า เมือ วนั 

เดือน ปี นันจําเลยได้ไปหลอกลวงผูเ้สียหายว่าอย่างไร ต่อมา วนั เดือน ผูเ้สียหายหลงเชือคํา

หลอกลวงของจาํเลย และต่อมาอีกวนั เดือน ปี หนึง ผูเ้สียหายไดม้อบทรัพยใ์ห้แก่จาํเลยไป ดงันัน

จะเห็นไดว้่าการกระทาํของจาํเลยมีถึงสามขนัตอน การกระทาํความผดิฐานฉ้อโกงของจาํเลยในคดี

นีสาํเร็จเมือไดท้รัพยไ์ปจากผูเ้สียหาย ดงันนัวนัเกิดเหตุจึงเป็นวนั เดือน ปี ทีจาํเลยไดท้รัพยไ์ปจาก

ผูเ้สียหายนนัเอง อายคุวามคดีนีจึงเริมนบัแต่วนันนัเป็นตน้ไป 

 ความผดิฐานชิงทรัพย ์จาํเลยลกัทรัพยห์ลายชินในบา้นของผูเ้สียหายเริมเขา้ไปลกัทรัพย์

ตงัแต่วนัที 1 ลกัเสร็จในวนัที 2 ซึงเป็นเวลาเดียวกบัเจา้ทรัพยม์าพบเขา้ และทาํการขดัขวาง จาํเลยจึง

ทาํร้ายผูเ้สียหาย จาํเลยมีความผิดฐานชิงทรัพย ์และวนักระทาํความผิด คือ วนัที 2 ทีการกระทาํ

ครบถว้นทุกขนัตอน เป็นความผดิฐานชิงทรัพย ์

 กรณีเช่นนีตอ้งระวงัว่า กรรมทีประกอบเป็นความผิดอยู่ในกาํหนดอายุความครบถว้น

ทุกกรรม ถา้กรรมทีอยูภ่ายในกาํหนดอายคุวามไม่ครบถว้นทีจะประกอบเป็นความผิด ก็ตอ้งถือว่า

                                                             
 83 เกียรติขจร  วจันะสวสัดิ. เล่มเดิม. หนา้ 548. 
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ขาดอายคุวาม เช่นถา้มีการขู่หรือหลอกลวงหลายครัง การกระทาํครังแรกขาดอายคุวาม แต่ยงัมีการขู่

หรือหลอกครังหลงัอยู่ในอายุความ ความผิดนนัก็ไม่ขาดอายุความ แต่ถา้การขู่หรือหลอกทุกครัง

ขาดอายคุวามหมดแลว้ แมก้ารไดท้รัพยไ์ปยงัไม่ขาดอายคุวาม ก็ตอ้งถือว่าความผิดทงัฐานขาดอายุ

ความแลว้ เพราะไม่มีการขู่หรือหลอกกระทาํในอายคุวามเลย 

 การลกัทรัพยโ์ดยการกระทาํอยูเ่รือยๆ อายุความนับตงัแต่วนัลกัทรัพยชิ์นสุดทา้ย กรณี

เช่นนีความผิดฐานลกัทรัพยส์ําเร็จตงัแต่ลกัทรัพยชิ์นแรก แต่ยงัไม่สินสุดจนกว่าจะลกัทรัพยชิ์น

สุดทา้ย แมก้ารลกัทรัพยค์รังแรกจะขาดอายคุวาม การลกัทรัพยค์รังถดัไปอาจยงัไม่ขาดอายุความก็

ได ้กรณีเช่นนีถือเป็นความผิดกรรมเดียว และถือว่าไม่ขาดอายุความ เพราะจะแยกออกเป็นหลาย

กรรมต่างกนัไม่ไดจ้ริง แต่เป็นทีแน่นอนว่า ถา้โจทกฟ้์องเฉพาะวนัทีขาดอายคุวามแลว้ ศาลก็ตอ้งยก

ฟ้องอยูเ่อง 

 การพยายามกระทาํความผดิ ถือเป็นขอ้ยกเวน้ เพราะถือว่า ความผิดยงัไม่สาํเร็จ ดงันัน

การพยายามกระทาํความผิดอายุความจึงเริมนับแต่วนัที การกระทาํขนัสุดทา้ยก่อนทีจะยุติเพราะ

กระทาํไม่สาํเร็จ หรือไม่บรรลุตามเงือนไข ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 หรือ มาตรา 81 

แลว้แต่กรณี ตามปกติการกระทาํทวัไปมกัรู้ผลว่าสาํเร็จหรือไม่ในวนัเดียวกนั เช่น 

 ความผดิฐานลกัทรัพย ์ทาํร้ายร่างกาย หรือฆ่าคนตาย การกระทาํจะเป็นความผิดสาํเร็จ

หรือเพียงขนัพยายามมกัจะรู้ผลในวนัเวลาเดียวกนั ถา้เอาทรัพยข์องเขาไปโดยทุจริต แต่เอาไปไม่ได้

เพราะเขายอืแยง่คืนไปทนัที หรือเลง็กระบอกปืนยงิ แต่เขาหลบทนัหรือยิงถูกทีไม่สาํคญัจึงไม่ตาย 

เช่นนีจะเห็นว่า วนัเกิดเหตุทีความผดิสาํเร็จหรือเพียงขนัพยายามจะไม่แตกต่างกนัเลย จึงนับแต่วนั

เกิดเหตุนนัไดเ้หมือนกบัทงัความผดิสาํเร็จหรือขนัพยายาม 

 ในกรณีความผดิบางประเภททีตอ้งมีการกระทาํหลายขนัตอน เช่น วางแผนฆ่าคน มีการ

จา้งวานใช ้และการเตรียมการล่วงหน้า หรือการวางแผนฉ้อโกงเงินในธนาคารหรือการหลอกซือ

หรือหลอกขายทีดินราคาแพง มกัจะมีการวางแผนหลอกลวงหลายขนัตอนเหล่านี ถา้กระทาํไปไม่

ตลอดเป็นความผิดสาํเร็จ ก็ตอ้งดูว่าการกระทาํยุติลงตอนใด วนัทีการกระทาํยุติลงนนั ซึงเป็น

ความผดิฐานพยายาม ตามกฎหมายแลว้ คือวนัเริมนบัอายคุวาม 

 ถา้การกระทาํยุติลงนันยงัไม่ถึงขนัลงมือ ก็ไม่ผิดฐานพยายามกระทาํความผิด แต่เป็น

เพียงขนัตระเตรียมการเพือการกระทาํความผิดเท่านนั เช่น ตระเตรียมการเพือกระทาํความผิดต่อ

องคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาท หรือ ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค์ ก็เป็นความผิดแลว้

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 109  

 การสะสมกาํลงัพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอืนใดหรือสมคบกนัเพือเป็นกบฏ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 114 หรือ ตระเตรียมเพือกระทาํผิดต่อความมนัคงของรัฐภายนอก

DPU



50 
 

 

ราชอาณาจกัร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 128 หรือ ตระเตรียมการเพือวางเพลิงเผาทรัพย์

ของผูอื้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 219 เหล่านีเป็นความผิดฐานตระเตรียมการ ซึง

กฎหมายเอาผดิ จึงเริมนบัอายคุวามตงัแต่วนัตระเตรียมนนั แต่วนัเกิดเหตุกระทาํผิดฐานตระเตรียม

การนี ตามปกติจะมีหลายวนัต่อเนืองกนั ในการฟ้องโจทกจ์ะบรรยายว่าระหว่าง วนั เดือน ปี นี ถึง 

วนั เดือน ปี นัน เวลากลางวนั และเวลากลางคืนติดต่อกนัตลอดมา จาํเลยไดต้ระเตรียมการเพือ

กระทาํความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอื้น หรือตระเตรียมการเพือเป็นกบฏ เช่นนี ถือว่าวนั

เวลาระหว่างนนัเป็นกระทาํความผดิ แต่จะเริมนบัอายคุวามตงัแต่วนัทีการตระเตรียมการยุติลงเป็น

ตน้ไป 

 อย่างไรก็ตาม ความยากลาํบากประการหนึงในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา คือ 

อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการ “พยายาม” กระทาํความผิด และอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นแต่เพียงการ 

“ตระเตรียม” กระทาํความผดิ84 

 ดว้ยกฎหมายอาญาของนานาประเทศ มกัจะมิไดใ้ห้ความหมายของการ “พยายาม” 

กระทาํความผดิไว ้โดยบญัญติัไวแ้ต่เพียงว่าการพยายามกระทาํความผิดผูก้ระทาํจะตอ้งรับโทษจึง

เป็นหนา้ทีของศาล หรือ นกันิติศาสตร์ ทีจะตอ้งอธิบายความหมายของการพยายามกระทาํความผิด 

เช่น ศาลองักฤษใช ้“หลกัความใกลชิ้ดต่อผล” (The Proximity Rule) ซึงหมายความว่า หากผูก้ระทาํ

ได ้“กระทาํการขนัสุดทา้ย” (The last act) ซึงเขาประสงค์ทีจะกระทาํเพือทีจะให้ความผิดเกิดขึน

แลว้ การกระทาํของเขาก็ถือไดว้่า “ใกลชิ้ด” ต่อความผิดนันอนัถือไดว้่าเป็นการพยายามกระทาํ

ความผดิแลว้85 หลกัการดงักล่าว ศาลไทยก็ยดึถือเป็นแนวทางในการวินิจฉยัเรืองการพยายามกระทาํ

ความผิดเช่นเดียวกนั โดยในคาํพิพากษาฎีกาที 1203/2491 ไดว้างหลกัไวว้่าการพยายามกระทาํ

ความผิด คือ การกระทาํที “ไดก้ระทาํลงจนใกลชิ้ดกับผลสาํเร็จอนัพึงเห็นไดป้ระจักษ์แลว้” คาํ

พิพากษาฎีกาต่อ ๆ มา เช่น คาํพิพากษาฎีกาที 1154/2533 ก็ไดย้ืนยนัหลกัดงักล่าวนีโดยศาลฎีกาได้

กล่าวว่า การกระทาํของจาํเลยดงักล่าว จึงเป็นขนัตอนสุดทา้ยของการดาํเนินการพาผูเ้สียหายทงัสอง

ออกไปจากประเทศไทย เพือการรับจา้งใหเ้ขาทาํเมถุนกรรม เป็นการกระทาํทีใกลชิ้ดต่อความสาํเร็จ

ทีจะเกิดขึนจึงตอ้งถือว่า การกระทาํของจาํเลย นนั ขนัตระเตรียมการเขา้สู่การลงมือกระทาํความผิด

แลว้ 

 

                                                             
 84 เกียรติขจร วจันะสวสัด.์ (2539). แนวความคิดเรือง การลงมือกระทาํผิดตามกฎหมายอาญาอเมริกัน : 

หลกัการกระทาํขนัตอนสําคัญ, บทบณัฑิตย์. หนา้ 21. 

 85 Glanville Williams,Criminal law;The General Part, zd cd. (London :Stevens & Sons, 1961). 

PP. 622 - 629. อา้งถึงใน คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หนา้ 450. 
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 2.6.3 ผลของอายคุวามฟ้องคดีอาญา 

 อายคุวามถือว่าเป็นบทบญัญติักฎหมายทีสาํคญัอย่างยงิเพราะหากล่วงเลยระยะเวลาที

กฎหมายกาํหนดไปแลว้ก็ไม่สามารถฟ้องร้องดาํเนินคดีได้อีกต่อไปหรือทีเรียกว่า “คดีขาดอายุ

ความ” ดงันนั ผลของอายคุวามฟ้องคดีอาญานนั ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินคดีอาญา ทงัในชนัก่อน

การฟ้องคดีหรือชันกระบวนการพิจารณาคดีในศาล กล่าวคือ เจ้าหน้าทีของรัฐจะไม่สามารถ

ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิไดเ้ลย 

 2.6.3.1 ในชนัพนกังานสอบสวน 

 ผลเกียวกบัพนักงานสอบสวน ถา้ปรากฏว่าคดีอาญาใดขาดอายุความแลว้ พนักงาน

สอบสวนจะไม่สอบสวนก็ได ้เฉพาะคดีความผดิอนัยอมความไดห้รือความผดิต่อส่วนตวั ถา้ปรากฏ

ว่าผูเ้สียหายมาร้องทุกข์ เมือเกินสามเดือนนับแต่วนัรู้เรืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระทาํความผิดแลว้ 

พนกังานสอบสวนจะไม่สอบสวนก็ได ้เพราะถือว่าร้องทุกข์เกินสามเดือน กรณีดงักล่าวถือเสมือน

ว่าไม่ไดมี้การร้องทุกข์เลย ต้องห้ามมิให้สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 121 วรรคสอง 

 ถา้มีการออกหมายจับผูต้ ้องหาหรือจาํเลย ซึงพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่าย

ปกครอง หรือตาํรวจมีหน้าทีตอ้งจดัการตามหมายจบันนัและปรากฏว่าความผิดตามหมายจบันนั

ขาดอายุความแลว้ ถือว่าหมายจบันนัหมดสภาพบงัคบัไปดว้ย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 68 การสอบสวนก็ตอ้งยติุ การควบคุมก็มีต่อไปไม่ได ้

 2.6.3.2 ในชนัพนกังานอยัการ 

 ผลเกียวกบัอยัการ ถา้คดีอาญานนัขาดอายคุวามแลว้ สิทธินาํคดีอาญาไปฟ้องของอยัการ

เป็นอันระงับไปการนีอัยการจะสังว่า  “สิทธิฟ้องคดีอาญาระงับเพราะคดีขาดอายุความ 

ยติุการดาํเนินคดี” โดยไม่ตอ้งปฏิบติัตาม มาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตามระเบียบกรมอยัการว่าดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 ขอ้ 29 

 2.6.3.3 ในชนัศาล 

 ผลเกียวกบัศาล ถา้ปรากฏว่าคดีทีโจทกฟ้์องขาดอายคุวามแลว้ ศาลตอ้งพิพากษายกฟ้อง

แมจ้าํเลยจะไม่อา้งขึน หากขอ้เท็จจริงว่าคดีโจทกข์าดอายคุวามแลว้นนัปรากฏแก่ศาลเองไม่ว่าจะใน

ศาลชนัตน้ ศาลชนัอุทธรณ์ หรือชนัฎีกา ศาลก็ยกข้อว่าขาดอายุความขึนเองได้ เพราะเป็นข้อที

เกียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน86  

                                                             
 86 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 86 “ศาลจะยกอายคุวามและกาํหนดเวลาล่วงเลยการลงอาญา

ขึนใช ้แมผู้ต้อ้งหามิไดร้้องขอ โดยเหตุนีโจทก์จึงตอ้งนาํสืบว่าคดีไม่ขาดอายุความ ถา้เป็นทีสงสัยว่าคดีขาดอายุ

ความหรือไม่ ศาลยกฟ้อง” 
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 อายคุวามนี รวมทงัอายคุวามทวัไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 และอายุความ

ตอ้งร้องทุกขใ์นคดีความผดิอนัยอมความไดต้ามมาตรา 96 และกาํหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ ตาม

มาตรา 98 ดว้ย 

 ดงันนั ถา้โจทกฟ้์องในขณะทีคดียงัไม่ขาดอายคุวาม แต่ระหว่างพิจารณาของศาลชนัตน้ 

ปรากฏว่าคดีขาดอายคุวามแลว้ หรือขาดอายคุวามระหว่างคดีอยูใ่นชนัอุทธรณ์หรือฎีกาเช่นนีถือว่า

ศาลนนั ๆ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีนนัต่อไปไดจ้นถึงทีสุดส่วนกรณีทีประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 185 บญัญติัว่า ถา้ศาลเห็นว่าคดีขาดอายุความแลว้ให้พิพากษายกฟ้อง

ปล่อยจาํเลยไปนนั เป็นกรณีทีในขณะโจทกฟ้์อง ทงัโจทกแ์ละศาลเห็นว่ายงัไม่ขาดอายคุวาม ศาลจึง

สงัประทบัรับฟ้องโจทก์ไวพิ้จารณาต่อไป แลว้ในชนัพิจารณาสืบพยานโจทก์จาํเลย มีขอ้เท็จจริง

ปรากฏขึนว่าคดีนนัขาดอายคุวามแลว้ใหศ้าลพิจารณายกฟ้องปล่อยจาํเลยไป 

 แต่ถา้ฟ้องของโจทก์ไดก้ระทาํโดยมีสิทธิฟ้อง แต่มาขาดอายุความลงภายหลงัเพราะ

วิกลจริต ศาลจะไม่ยกฟ้อง แต่มีคาํสงัจาํหน่ายคดี เพราะสิทธินาํคดีมาฟ้องระงบัไปทาํนองเดียวกนั

จาํเลยตายระหว่างพิจารณา 

 กรณีราษฎรเป็นโจทกซึ์งศาลตอ้งทาํการไต่สวนมลูฟ้องก่อนถา้ปรากฏว่าในระหว่างไต่

สวนมลูฟ้อง คดีโจทกข์าดอายคุวามแลว้ แต่ในขณะทียนืฟ้องยงัไม่ขาดอายคุวาม เช่นนี ศาลมีอาํนาจ

ทาํการไต่สวนมูลฟ้อง ต่อไปได ้หากศาลสังคดีมีมูล แต่ยงัไม่ไดต้วัจาํเลยมาศาลจนขาดอายุความ

สาํหรับความผดินนั ก็ถือว่าคดีขาดอายคุวาม เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 กาํหนดไวว้่า 

ถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํผดิมายงัศาล คือตอ้งฟ้องและไดต้วัผูก้ระทาํผิดไปศาลพร้อมฟ้องนัน 

หรือไดต้วัผูก้ระทาํผดิไปศาลในภายหลงั ในขณะทีคดียงัไม่ขาดอายคุวามสาํหรับความผดินนัๆ ตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ศาลจึงจะทาํการพิจารณาพิพากษาคดีนนัได ้

 ในส่วนของอายุความล่วงเลยการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 หรือ 

อายคุวามบงัคบัค่าปรับตามมาตรา 99 หรืออายคุวามบงัคบัวิธีการเพือความปลอดภยั ตามมาตรา 100 

และมาตรา 101 นนัเป็นขนัตอนของการบงัคบัคดีหลงัจากศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสงัแลว้ ถา้ไปทาํ

ความผดิขึนภายหนา้ ก็ไม่ขดัขวางแก่การทีจะใชว้ิธีการกกักนัตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 

จึงเป็นเรืองของโจทกแ์ละกรมราชทณัฑที์จะตอ้งคอยดูแลและติดตามใหก้ารบงัคบัโทษ หรือวธีิการเพือ

ความปลอดภยั ให้เป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสังศาล อย่าให้ล่วงเลยอายุความทีกาํหนดไว้

สาํหรับโทษหรือวิธีการเพือความปลอดภยันนัๆ  

 2.6.4 อายคุวามฟ้องร้องเป็นเหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวั 

 ในคดีอาญามีอายคุวามหลกัอยู ่2 ชนิด คือ “อายคุวามฟ้องร้อง” และ “อายุความล่วงเลย

การลงโทษ” 
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 กฎหมายอาญาของทุกประเทศจะบญัญติัเรืองอายุความทงัสองชนิดนีไวว้่า การไม่ได้

ผูก้ระทาํความผดิมาฟ้องภายในกาํหนดเวลาก็ดี หรือการไม่ไดต้วัผูที้ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดมารับ

โทษภายในกาํหนดเวลาก็ดี ทาํใหรั้ฐหมดอาํนาจทีจะดาํเนินคดีหรือหมดอาํนาจทีจะบงัคบัโทษแก่

ผูก้ระทาํความผดิหรือผูต้อ้งคาํพิพากษาถึงทีสุด แลว้แต่กรณี87 

 การทีผูก้ระทาํความผิดหลบหนีจนหลุดพน้จากเงือมมือของกฎหมายนนั เป็นการที

ผูก้ระทาํความผิดตกอยู่ในภาวะลาํบาก ซึงภาวะนีอาจกล่าวไดว้่าเป็นภาวะทีเป็นโทษแก่ผูก้ระทาํ

ความผดิอยูแ่ลว้ เพราะเนืองจากผูก้ระทาํความผดิตอ้งอยูอ่ย่างหลบๆ ซ่อนๆ ในระหว่างนัน เมือคดี

ขาดอายคุวามฟ้องร้องแลว้จึงเท่ากบัเป็นเหตุการณ์ทีกฎหมายยอมยกโทษให้แก่ผูก้ระทาํความผิด

ดว้ยเหตุดงักล่าวนีเอง นกันิติศาสตร์จึงมีความเห็นแบ่งเป็นสามฝ่ายดงันี 

 ฝ่ายแรกเห็นว่า “อายคุวามฟ้องร้อง” เป็น “เหตุยกโทษให้เฉพาะตวั” และดว้ยเหตุนีเอง

อายคุวามฟ้องร้องจึงเป็นกฎหมายอาญา88 

 ฝ่ายทีสองเห็นว่า การทีเวลาล่วงเลยมานานหลกัการกระทาํความผิดนันมีผลโดยตรงต่อ

พยานหลกัฐานในคดี กล่าวคือ กาํหนดเวลาทีไดเ้นินนานมามากนนัทาํให้พยานหลกัฐานต่างๆ นนั

สูญหายไปตามกาลเวลา เช่น ความทรงจาํของพยานบุคคลทีเสือมถอยไป หรือพยานหลกัฐานเกิด

สูญหายในเวลาต่อมา ซึงส่งผลต่อความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงได ้ด้วยเหตุ

ทางดา้นพยานหลกัฐานดงักล่าว “อายคุวามฟ้องร้อง” จึงเป็น “เงือนไขระงบัคดี” (Prozesshindernis) 

และเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ฝ่ายทีสามเห็นว่า อายุความฟ้องร้องมิใช่เป็นเพียง “เงือนไขระงบัคดี” เท่านนั แต่เป็น

“เหตุยกโทษให้เฉพาะตวั” ในขณะเดียวกนัดว้ย กล่าวคือ อายุความฟ้องร้องเป็นทงักฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญาในขณะเดียวกนั 

 “เหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวั” คือ ขอ้เท็จจริงทีอยู่นอกโครงสร้างของความผิดอาญาและ

เป็นข้อเท็จจริงทีเกียวข้องกับผูก้ระทาํความผิดโดยตรงเป็นการเฉพาะตวั89 ซึงเหตุยกเวน้โทษ

เฉพาะตวันี ในกรณีทีมีขอ้เท็จจริงใดขอ้เท็จจริงหนึงเกิดขึนภายหลงัการกระทาํความผิดนนั ในทาง

ตาํราเรียกว่า “เหตุยกโทษใหเ้ฉพาะตวั” 

                                                             
 87 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 450. 

 88 Vgl. Hans – Heinrich Jescheck. Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil. S. 812. อา้งถึงใน คณิต 

ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 450. 

 89 Vgl. Hans – Heinrich Jescheck. Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil. S. 812. อา้งถึงใน คณิต 

ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 451. 
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 “เหตุยกโทษให้เฉพาะตัว” จัดอยู่ในประเภทของ “เหตุยกเวน้โทษเฉพาะตัว” ซึง

โดยทัวไปบทบัญญัติในกฎหมายอาญาจะเป็นบทบัญญัติ ที เ กี ยวข้องกับความผิดอาญา 

(Verbrechen/Crime) และโทษ สาํหรับความผดิทีเกียวขอ้งกบัเหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวันนัจดัว่าเป็น

บทบญัญติัทีเป็นขอ้ยกเวน้ ทงันี เพราะตามปกติเมือการกระทาํใดการกระทาํหนึงเป็นการกระทาํที

เป็นความผดิอาญาแลว้สมควรลงโทษสาํหรับการกระทาํนนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีแมจ้ะเป็น

ความผดิอาญา แต่ก็อาจมีเหตุผลพิเศษทียงัไม่สมควรลงโทษผูก้ระทาํความผิดผูใ้ดผูห้นึงโดยเฉพาะ

ได ้ในกรณีนีกฎหมายจะบญัญติัยกเวน้โทษเป็นการเฉพาะตวัผูน้นัไว ้ซึงอาจเป็นการยกเวน้โทษให้

ทงัหมด หรือยกเวน้โทษใหบ้างส่วนก็ได ้ 

 เหตุยกโทษใหเ้ฉพาะตวั คือ ขอ้เท็จจริงแห่งเรืองในตวัผูก้ระทาํความผิดทีไม่ขึนอยู่กบั

ความผิดกฎหมายและความชวั (Schuld) ทียอ้นหลงัไปขจดัการลงโทษซึงมีอยู่เดิมออกไป เพราะ

ความสมควรลงโทษซึงมีอยู่แต่เดิมนันไม่มีอีกต่อไปแลว้ เช่น การถอนตวัจากการพยายามกระทาํ

ความผดิตามมาตรา 82 กล่าวคือ การทีกฎหมายบญัญติัเหตุยกโทษใหเ้ฉพาะตวักรณีการถอนตวัจาก

การพยายามกระทาํความผดิก็เพราะกฎหมายเห็นว่า เนืองจากการทาํดีของผูก้ระทาํความผดิจึงควรที

จะยกโทษใหผู้ก้ระทาํความผดิ และโดยการทาํความดีของผูก้ระทาํความผดิทาํให้วตัถุประสงค์ของ

การลงโทษเป็นอนัตกไปอีกดว้ย 

 สําหรับการขาดอายุความฟ้องร้องนันเป็นทัง “เหตุยกโทษให้เฉพาะตัว” ซึงเป็น

กฎหมายอาญา และในขณะเดียวกนัก็เป็น “เงือนไขระงับคดี” ซึงเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาอีกด้วย การขาดอายุความฟ้องร้องจึงมีลกัษณะผสม กล่าวคือ เป็นทังกฎหมายอาญาและ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในขณะเดียวกนั 

 2.6.5 อายคุวามเป็นกฎหมายอาญาสารบญัญติัหรือวิธีสบญัญติั 

 การกระทาํความผดิอาญาเป็นการกระทาํทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและ

กระทบต่อรัฐ เพราะความผิดอาญาเป็นความผิดทีกระทาํต่อชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ผูก้ระทาํ

ความผดิอาญาจึงควรไดรั้บโทษตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้พือเป็นการปกป้องและคุม้ครองสังคม

ใหอ้ยูอ่ยา่งปกติสุข เจา้พนกังานของรัฐจึงมีหนา้ทีในการดูแลความปลอดภยัในสังคมและเมือมีการ

การะทาํความผิดอาญาเกิดขึน อีกทงัเจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าทีในการจับกุมผูก้ระทาํผิดมา

ดาํเนินคดีตามขนัตอนของกระบวนการยติุธรรม ทงันีระยะเวลาการดาํเนินคดีจะตอ้งกระทาํโดยเร็ว 

มิฉะนนัอาจเกินกาํหนดระยะเวลาทีกฎหมายใหอ้าํนาจในการดาํเนินคดีหรือทีเรียกว่า “ขาดอายคุวาม” 

 บทบญัญัติในเรืองอายุความในคดีอาญานันไดบ้ัญญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 95 ถึงมาตรา 101 และอายุความฟ้องร้องคดีอาญานันไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 95 ซึงเป็น 
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อายคุวามในความผดิต่ออาญาแผน่ดินหรือความผิดอนัยอมความมิได ้และมาตรา 96 เป็นความผิด

ต่อส่วนตวัหรือในความผดิทียอมความไดน้นัเอง 

 อายุความในคดีอาญาได้ถูกบัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาสารบัญญัติ เพราะ

เนืองจากประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายกาํหนดความผิดและกาํหนดโทษเพือทีจะลงแก่

ผูก้ระทาํความผดิ ดงัทีไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตรา 2 ซึงไดบ้ญัญติัว่า “บุคคลจะตอ้งรับโทษในทางอาญา

ต่อเมือไดก้ระทาํการกฎหมายทีใชใ้นขณะกระทาํความผดินนับญัญติัเป็นความผดิ และกาํหนดโทษ

ไว ้และโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผดินนัตอ้งเป็นโทษทีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” 

 ถอ้ยคาํในมาตรา 2 ทีว่า “กฎหมายทีใชใ้นขณะกระทาํ” นนัแสดงถึงว่ากฎหมายอาญาไม่

มีผลยอ้นหลงันนัเอง 

 การกระทาํทีบุคคลจกัตอ้งรับโทษเป็นการกระทาํทีเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายทีใช้

อยูใ่นขณะนนั ถา้ในขณะกระทาํยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัว่าการกระทาํนันเป็นความผิดอาญา แต่มา

บญัญติัขึนในภายหลงัก็จะลงโทษการกระทาํอนัก่อนทีมีกฎหมายบญัญติัเป็นความผิดอาญาไม่ได ้

กล่าวคือ กฎหมายอาญาเมือบญัญติัขึนแลว้ย่อมมีผลบงัคบัในปัจจุบนัและอนาคตเท่านนั ไม่มีผล

ยอ้นหลังไปบังคับถึงการกระทาํในอดีตด้วย เวลาขณะทีการกระทําได้ถูกกระทําลงจึงเป็น

สาระสาํคญัในการใชก้ฎหมายอาญา90 

 เวลาขณะทีการกระทาํไดถู้กกระทาํลงนัน หมายถึง เวลาขณะทีผูก้ระทาํความผิดหรือ

ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนไดก้ระทาํนนั และในกรณีงดเวน้การทีจกัตอ้งกระทาํเพือป้องกนัผล หรือละเวน้

การกระทาํ หมายถึง เวลาทีควรกระทาํ ส่วนผลของการกระทาํจะเกิดขึนหรือไม่ ไม่เป็นสาํคญั91 

 ถา้ตามบทบัญญติักฎหมายทีบัญญัติในภายหลงั การกระทาํเช่นนันตามกฎหมายได้

บญัญติัไวไ้ม่เป็นความผดิต่อไป กฎหมายใหผู้ก้ระทาํนนัพน้จากการเป็นผูก้ระทาํความผดิ และถา้ได้

มีคาํพิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษแลว้ กฎหมายให้ถือว่าผูน้ันไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าได้กระทาํ

ความผดินนั ถา้ไดรั้บโทษอยูก่็ใหก้ารลงโทษนนัสินสุดลง 

 การหา้มใชก้ฎหมายอาญายอ้นหลงันี ห้ามตลอดถึงการใชม้าตรการบงัคบัอืนๆ ในทาง

อาญาดว้ย เช่น มาตรการทีอาจใชใ้นความผิดอาญาฐานหมินประมาท เป็นตน้ แต่ทงันีไม่รวมถึง

วิธีการเพือความปลอดภยัดว้ย 

 การห้ามใช้กฎหมายอาญายอ้นหลังนีมีข้อยกเว ้นทีสําคัญอีกประการหนึงก็คือ ถ้า

กฎหมายทีใชใ้นขณะกระทาํความผดิแตกต่างกบักฎหมายทีใชภ้ายหลงัการกระทาํความผดิ กฎหมาย

                                                             
 90 คณิต ณ นคร. (2556). ประมวลกฎหมายอาญา หลกักฎหมายและพืนฐานความเข้าใจ. หนา้ 249. 

 91 อรุณี อนนัตชยัศิลป์. (2542). อายคุวามในคดีอาญา. หนา้ 32 . 
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ใหใ้ชก้ฎหมายในส่วนทีเป็นคุณแก่ผูก้ระทาํความผิด92และกฎหมายทีเป็นคุณแก่ผูก้ระทาํความผิด

นนัหมายถึง กฎหมายทีใชใ้นกรณีอาจลงโทษผูก้ระทาํความผดิไดเ้บาทีสุด 

 การห้ามใชก้ฎหมายยอ้นหลงันี หมายถึงการห้ามใชก้ฎหมายอาญาสารบญัญติัเท่านนั 

แต่กฎหมายวิธีสบญัญติั หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ตกอยูใ่นขอ้หา้มนีแมว้่ากฎหมายจะ

ใชค้าํว่า “ไม่ว่าทางใด” ก็ตาม เช่น การทีกฎหมายบญัญติัขยายเวลาของอายคุวามจาก 10 ปี เป็น 20 ปี 

ย่อมมีผลยอ้นหลงัได้แมจ้ะมีลกัษณะเป็นโทษแก่ผูก้ระทาํก็ตาม เพราะอายุความเป็นเรืองของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา93 

 อยา่งไรก็ตาม มีนกันิติศาลสตร์มีความเห็นทีแตกต่างกนัออกไปว่า “อายุความ” นันแม้

จะบัญญัติไว ้ในประมวลกฎหมายอาญาสารบัญญัติแต่ก็ถือว่าเป็นกฎหมายวิ ธีสบัญญัติ ซึง 

นกันิติศาสตร์เหล่านีมีความเห็นแบ่งเป็นสามฝ่ายดงันี 

 ฝ่ายแรกเห็นว่า “อายคุวามฟ้องร้อง” เป็น “เหตุยกโทษให้เฉพาะตวั” และดว้ยเหตุนีเอง

อายคุวามฟ้องร้องจึงเป็นกฎหมายอาญา94 

 ฝ่ายทีสองเห็นว่า การทีเวลาล่วงเลยมานานหลกัการกระทาํความผิดนันมีผลโดยตรงต่อ

พยานหลกัฐานในคดี กล่าวคือ กาํหนดเวลาทีไดเ้นินนานมามากนนัทาํให้พยานหลกัฐานต่างๆ นนั

สูญหายไปตามกาลเวลา เช่น ความทรงจาํของพยานบุคคลทีเสือมถอยไป หรือพยานหลกัฐานเกิด

สูญหายในเวลาต่อมา ซึงส่งผลต่อความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงได ้ด้วยเหตุ

ทางดา้นพยานหลกัฐานดงักล่าว “อายคุวามฟ้องร้อง” จึงเป็น “เงือนไขระงบัคดี” (Prozesshindernis) 

และเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ฝ่ายทีสามเห็นว่า อายุความฟ้องร้องมิใช่เป็นเพียง “เงือนไขระงบัคดี” เท่านนั แต่เป็น

“เหตุยกโทษให้เฉพาะตวั” ในขณะเดียวกนัดว้ย กล่าวคือ อายุความฟ้องร้องเป็นทงักฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญาในขณะเดียวกนั 

 ในประเทศฝรังเศส กฎหมายทีเกียวกบัอายคุวามเคยมีปัญหาถกเกียงกนัว่า เป็นกฎหมาย

วิธีสบญัญติั หรือกฎหมายสารบญัญติั ซึงแต่เดิมความเห็นนักกฎหมายและคาํพิพากษาของศาลเคย

ถือว่าเป็นกฎหมายสารบญัญติั เพราะไม่เกียวกบัวิธีพิจารณาแต่มีผลทาํให้ความผิดนันลงโทษไม่ได ้

                                                             
 92 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคหนึง. 

 93 คณิต ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 450. 

 94 Vgl. Hans – Heinrich Jescheck. Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil. S. 812 อา้งถึงใน คณิต 

ณ นคร. เล่มเดิม. หนา้ 450. 
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จึงถือกนัว่าถา้กฎหมายใหม่เบากว่าคือ อายคุวามสนัลงกว่าเดิม ก็มีผลยอ้นหลงัได ้ถา้กฎหมายใหม่

หนกักว่า คือ อายคุวามยาวขึนก็ไม่มีผลยอ้นหลงั95 

 แต่ต่อมาได้มีคาํพิพากษากลบัหลกัเดิม โดยถือว่า กฎหมายเกียวกับอายุความเป็น

กฎหมายวิธีสบญัญติั จึงใชบ้งัคบักบัอายคุวามทีกาํลงัเดินอยู่ไดท้นัที กระทรวงยุติธรรมฝรังเศสก็มี

ความเห็นเช่นเดียวกนันี และนักกฎหมายส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่าอายุความนันมิได้มีขึนเพือ

ประโยชน์ของผูต้อ้งหา แต่มีขึนเพือประโยชน์ของสงัคม  

 ดงันนัในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า เหล่านักนิติศาสตร์ของประเทศเยอรมนัต่างก็มี

ความเห็นทีว่า อายคุวามฟ้องร้องมิใช่เป็นเพียง “เงือนไขระงบัคดี” เท่านนั แต่เป็น“เหตุยกโทษให้

เฉพาะตวั” ในขณะเดียวกนัดว้ย กล่าวคือ อายคุวามฟ้องร้องเป็นทงักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายอาญาในขณะเดียวกนั 

 

                                                             
 95 โกเมน ภทัรภิรมย.์ (2525). คาํอธิบายกฎหมายอาญาฝรังเศส เอกสารประกอบคาํบรรยายชันปริญญาโท. 

หนา้ 8. 
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บทที  3  

หลักเกณฑ์เรืองอายุความและอายุความสะดุดหยุดอยู่ในต่างประเทศ 

 

 การดาํเนินคดีอาญานนัจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือนไขของอายคุวามซึงเป็นเงือนไขทีกฎหมาย

ใหอ้าํนาจในการดาํเนินคดี โดยระยะเวลาในการกาํหนดอายคุวามนันขึนอยู่กบัสภาพความร้ายแรง

ของการกระทาํความผดิ จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศมีหลายประเทศทีกาํหนดให้บางฐาน

ความผดิไม่มีอายคุวาม เช่น อาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธุ ์(genocide) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 

(crime against humanities) อาชญากรรมสงคราม (war crimes) และอาชญากรรมการรุกราน (the 

crimes of aggression) โดยบทนีจะกล่าวถึง อายุความฟ้องคดีอาญาและการหยุดนับอายุความหรือ

อายุความสะดุดหยุดอยู่ในประเทศต่างๆ ทงัในกลุ่มประเทศทีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(common law) และกลุ่มประเทศทีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (civil law) เพือศึกษาถึงรูปแบบการ

กาํหนดอายคุวาม ว่ามีหลกัเกณฑก์ารกาํหนดอายคุวามอยา่งไรหรือรูปแบบอายุความสะดุดหยุดอยู่

และหลกัเกณฑ์การกาํหนดอายุความสะดุดหยุด และในแต่ละประเทศนันมีความเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

 

3.1 ประเทศทีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณ ี(Common Law) 

 สาํหรับระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะมีแนวคิดเกียวกบัอายคุวามใน

คดีอาญาแตกต่างกนัออกไป โดยถือว่าการฟ้องคดีอาญาเป็นเรืองของรัฐทีจะเขา้มาดาํเนินการใน

เวลาใดก็ได ้เพือดูแลความสงบสุขของสงัคมตามหลกั nullum tempus occur it regi หรือ Time does 

not run against the king กล่าวคือ กษตัริยห์รือรัฐยอ่มสามารถลงโทษผูก้ระทาํผดิไดเ้สมอไม่ว่าเวลา

จะผา่นไปเนินนานเท่าใด โดยยอมรับว่าอายคุวามเป็นสิงทีสาํคญัต่อความผาสุกของสังคม ขอ้จาํกดั

ในเรืองการฟ้องคดีดว้ยเหตุแห่งการล่วงเลยของกาลเวลาจะเกิดขึนเฉพาะเท่าทีมีบทบญัญัติแห่ง

กฎหมายทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดยกเวน้ไวอ้ยา่งชดัเจนเท่านนัและจะใชก้บัความผดิทีเกิดจาก

บทบญัญติัของกฎหมายเสมอ1 

                                                             
 1 อรุณี อนนัตชยัศิลป์. (2542). อายคุวามในคดีอาญา. หนา้ 11.   
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 ในประเทศทีใชร้ะบบจารีตประเพณี (Common Law) อายคุวาม (Statute of Limitations) 

จะหมายความถึง “บทบญัญติั (Statute) ซึงกาํหนดเวลาสูงสุดทีกฎหมายจะสามารถเขา้มาดาํเนินการ

นบัแต่เกิดเหตุ” 

 3.1.1 ประเทศองักฤษ 

 ประเทศองักฤษเป็นตน้แบบของระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ในการ

ดาํเนินคดีอาญาจึงใชห้ลกัเรือง “nullum tempus occurrit regi” หรือ “Time does not run against the 

King” ซึงหมายความว่า “อายุความจะไม่ใชก้บักษตัริย”์ โดยตามประวติัศาสตร์นนัจุดเริมตน้ของ

หลกันีก็คือความเชือทีว่า “กษตัริยห์รือประมุขของประเทศอยู่เหนือกฎหมาย” (The sovereign is 

above the law) เนืองจากกษตัริยน์นัทรงตอ้งปฏิบติัพระราชกรณียกิจอนัเกียวกบัประโยชน์ของ

สาธารณะตลอดเวลา จึงไม่นาํอายคุวามมาใชก้บักษตัริย ์2 

 การดาํเนินคดีอาญากบัผูก้ระทาํความผิดเป็นเรืองทีรัฐเขา้มาดาํเนินการเพือดูแลความ

สงบสุขของสังคม จึงสามารถฟ้องคดีอาญาไดโ้ดยไม่มีกาํหนดอายุความ แต่ในปัจจุบนัไดมี้การ

กาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญาไวใ้นบทบญัญติัของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Statute Law หรือ 

Statutory Law) เป็นกฎหมายทีบญัญติัขึนโดยฝ่ายนิติบญัญติั โดยมีฐานะเป็นกฎหมายลาํดบัรองใน

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึงในปัจจุบนัไดมี้การกาํหนดอายุความในการฟ้อง

คดีอาญาไวเ้พิมมากขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป โดยไดก้าํหนดให้มีอายุ

ความในการฟ้องคดีเกียวกบัความผดิบางฐาน เช่น 

 1. ความผดิฐานกบฏตาม Treason Act 1695 จะตอ้งฟ้องคดีภายใน 3 ปี นับแต่ความผิด

เกิดขึน ยกเวน้ความผดิฐานประทุษร้ายต่อองคพ์ระมหากษตัริยอ์นัถือเป็นการกระทาํผิดร้ายแรงซึง

ไม่มีอายคุวามในการดาํเนินคดี 

 2.ความผิดฐานจลาจลตาม Riot Act 1714 จะตอ้งฟ้องคดีภายในสิบสองเดือนนับแต่

ความผดิเกิดขึน3 

  3. ความผดิเกียวกบัการเลือกตงั (corrupt or illegal practice at election) จะตอ้งฟ้องคดี

ภายในหนึงปีนบัแต่ความผดิเกิดขึน 

  4. ความผดิฐานให้การเท็จ แจง้ความเท็จหรือยืนพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ในการทาํ 

สูติบตัร และมรณะบตัรตาม Perjury Act 1911 จะตอ้งฟ้องคดีภายใน 3 ปี นบัแต่ความผดิเกิดขึน4 

                                                             
 2 Green. (n.d.). The King never Dies : The application of Nullum Tempus Occurrit Reggie to statutes 

of repose in product liability cases. From http://www.morganlewis.com. 

 3 สุระทิน ชยัทองคาํ. (2552). การหยดุนับอายคุวาม : ศึกษากรณีผู้กระทาํความผิดหลบหนี. หนา้ 43. 

 4 แหล่งเดิม. หนา้ 44. 
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  5. ความผดิฐานเขา้ไปในเขตทีใดในเวลากลางคืนเพือเขา้ไปล่าสัตวไ์ม่ว่าเขตนนัจะมีสิง

กีดกนัหรือไม่ตาม Night Poaching Act 1828 จะตอ้งฟ้องคดีภายใน 12 เดือนนบัแต่ความผดิเกิดขึน5 

  6. ความผิดอืนทีมีโทษสถานเบา (summary offences)6 จะตอ้งฟ้องคดีภายใน 6 เดือน 

นบัแต่ความผดิเกิดขึน 

  การกําหนดอายุความในความผิดบางฐานของประเทศองักฤษก็เพือให้การพิสูจน์

พยานหลกัฐานและการพิจารณาคดีเสร็จสินโดยเร็ว เพราะลกัษณะความผิดบางฐานหากปล่อยให้

เนินนานไปทาํให้พยานหลกัฐานอาจหายไปตามกาลเวลา และอายุความก็ได้กาํหนดไวเ้ฉพาะ

ความผิดบางฐานเท่านัน ซึงเมือพิจารณาแลว้จะเห็นได้ว่าเฉพาะความผิดไม่ร้ายแรงเท่านันที

กาํหนดใหมี้อายคุวาม แต่อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ประเทศองักฤษไม่มีบทบญัญติัเกียวกบั

อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญาหรือการหยุดนับอายุความชัวคราว ทังนีอาจเป็นเพราะการ

ดาํเนินคดีอาญาของประเทศองักฤษใชห้ลกัเรือง nullum tempus occurt regi ซึงถือว่าการดาํเนินคดี

อาญากบัผูก้ระทาํความผดิเป็นเรืองทีรัฐเขา้มาดาํเนินการเพือดูแลความสงบสุขของสงัคมจึงสามารถ

ฟ้องคดีไดต้ลอดเวลา เวน้แต่ความผดิบางฐานทีไดก้าํหนดอายคุวามไวด้งัทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

 3.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศหนึงทีใช้กฎหมายในระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี (Common Law) แนวคิดเกียวกบัการกาํหนดอายคุวามในคดีอาญาจึงมีลกัษณะทีใกลเ้คียง

กบัประเทศองักฤษ ซึงประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามสาํคญักบับทบญัญติัทีเกียวกบัการกาํหนด

อายุความและได้มีการพฒันาหลกัเกณฑ์อย่างต่อเนือง ทาํให้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายค่อนข้าง

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการนํามาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก แต่เนืองจาก

สหรัฐอเมริกาประกอบดว้ยมลรัฐต่างๆ หลายมลรัฐ และกฎหมายทีใชบ้งัคบันนัมีทงักฎหมายของ

รัฐบาลกลาง (Federal Law) กฎหมายของมลรัฐ (State Law) กฎหมายระดบัทอ้งถิน (Local Law) 

บทบญัญติัเกียวกบัคดีอาญาของแต่ละมลรัฐยงัมีรายละเอียดของโทษและอายุความทีแตกต่างกนั

ออกไป แต่ส่วนใหญ่มกัจะกาํหนดให้ไม่มีอายุความในความผิดทีมีโทษประหารชีวิต รวมทงั

ความผดิร้ายแรงอืนๆ ดว้ย 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาแมจ้ะเป็นประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศองักฤษ แต่ในปัจจุบนัในการดาํเนินคดีอาญานนัระบบการ

ดาํเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกากลับใช้ระบบการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public 

                                                             
 5 แหล่งเดิม. หนา้ 44. 

 6 “summary offence” ไดแ้ก่ การกระทาํความผิดทีมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด์ และมีโทษจาํคุก 

ไม่เกิน 51 สัปดาห์. 
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Prosecution) โดยมีพนกังานอยัการทาํหนา้ทีเป็นผูฟ้้องคดี ซึงพนักงานอยัการอาจพิจารณาสงัฟ้อง

คดีหรือไม่ฟ้องคดีไดเ้อง แต่ในคดีทีเป็นการกระทาํความผดิร้ายแรง (felony) การฟ้องคดีจะกระทาํ

ได้ต่อเมือ ได้มีการให้คณะลูกขุนใหญ่ (grand jury) พิจารณาว่าคดีมีมูลพอทีจะสังฟ้องหรือไม่ 

(indictment) ซึงพนักงานอยัการตอ้งฟ้องคดี หรือไดรั้บการยืนยนัให้ฟ้องคดีจากคณะลูกขุนใหญ่

ภายในกาํหนดอายคุวาม ในกรณีทีการกระทาํความผดินนัเป็นการกระทาํทีกฎหมายกาํหนดใหมี้อายุ

ความในการดาํเนินคดี7 ทงันีเพราะในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีพระมหากษตัริย ์จึงถือหลกัว่าการ

กระทาํความผดิอาญาเป็นการกระทาํทีเป็นความผดิต่อสงัคมหรือต่อส่วนรวม สังคมและรัฐเท่านนั

จึงเป็นผูเ้สียหาย ดงันนั รัฐจึงมีส่วนไดเ้สีย และมีหน้าทีทีจะตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํความผิด

ดงักล่าว เนืองจากรัฐมีหนา้ทีรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคม ทงัมีหน้าทีป้องกนัสังคมมิให้มีการ

กระทาํความผดิเกิดขึนดว้ย 

 ส่วนผูเ้สียหายนนัโดยหลกัแลว้ไม่มีอาํนาจฟ้องคดีอาญา อยา่งไรก็ตามมีขอ้ยกเวน้ในคดี

ทีเห็นไดช้ดัเจนว่าผูต้อ้งหาควรจะถกูฟ้องและพนกังานอยัการสงัไม่ฟ้อง หากศาลไดรั้บเหตุผลของ

พนักงานอยัการในการสงัไม่ฟ้องแลว้ ผูพิ้พากษาทีพิจารณาคดีเห็นว่า ควรให้นักกฎหมายของ

ผูเ้สียหาย (Private Prosecutor) เป็นโจทกแ์ทนพนกังานอยัการ ดงันี ในคดีประเภทดงักล่าวผูเ้สียหาย

หรือเอกชนจึงจะมีอาํนาจฟ้องคดีอาญา8 

 โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะนําเสนอแต่เพียงกฎหมายในส่วนทีเกียวกับอายุความ 

ฟ้องคดีอาญาของรัฐบาลกลาง และกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กในบางส่วนเพือเป็นกรณีศึกษาถึง

รูปแบบในการกาํหนดอายคุวามในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 รัฐบญัญติัแห่งสหรัฐอเมริกาว่าดว้ยเรืองอายุความ (Federal statute of Limitations) ที

บญัญติัอยูใ่นประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Code หรือ U.S.Code.)9 

  1. การกระทาํความผดิร้ายแรงทีมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต เช่น การกระทาํความผิด

ตามบทบญัญติัของ 18 U.S.Code. มาตรา 1091 ซึงไดแ้ก่ การกระทาํความผิดฐานอาชญากรรมฆ่า

ลา้งเผา่พนัธุ ์(Genocide) หรือการกระทาํความผิดตามบทบญัญติัของ 18 U.S.Code. มาตรา 229 ซึง

ไดแ้ก่ การกระทาํความผิดฐานใช ้มีไวเ้พือใช ้ครอบครอง ผลิต พฒันา หรือจาํหน่ายดว้ยประการ

ใดๆ ซึงอาวุธเคมี ไม่มีอายคุวามในการฟ้องคดีตามบทบญัญติัของ 18 U.S.Code. มาตรา 3281 

                                                             
 7 ปวีณา วิโรจน์ธนะชยั. (2551). อายคุวามในฐานะเงือนไขให้อาํนาจดาํเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขนัตอนนาํ

คดีขึนสู่ศาล. หนา้ 12. 

 8 วรินทร แตป้ระยรู. (2545). สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้ เสียหายในศาลทหาร. หนา้ 48. 

 9 United states Code Title 18. 

DPU



62 
 

  2. การกระทาํความผดิฐานก่อการร้ายทีเป็นเหตุใหมี้ผูเ้สียชีวิต หรือเล็งเห็นไดว้่าอาจทาํ

ให้ผูอื้นเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่มีอายุความฟ้องคดี ส่วนการกระทาํความผิดฐาน 

ก่อการร้ายอืนๆ นนั มีอายุความฟ้องคดี 8 ปีนับแต่การกระทาํความผิดเกิดขึน ตามบทบญัญติัของ 

18 U.S.Code. มาตรา 3286 

  3. การกระทาํความผดิฐานโจรกรรมงานศิลปะจากพิพิธภณัฑ ์หรือโจรกรรมงานศิลปะ

ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรมมีอายุความในการฟ้องคดี 20 ปี นับแต่การกระทาํความผิดเกิด ตาม

บทบญัญติัของ 18 U.S.Code. มาตรา 3294 

  ในขณะนีประมวลกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกาได้กาํหนดให้มีบทบัญญัติในเรือง 

อายคุวามสะดุดหยุดอยู่ หรือ tolling ซึงสามารถหยุดนับอายุความไวเ้ป็นการชวัคราวในบางกรณี 

เพือเป็นเครืองมือแก่พนักงานอยัการในการดาํเนินคดี10 (prosecution) โดยมาตรา 3290 ของ 18 

U.S.Code. ไดก้าํหนดว่า “ไม่ใหน้าํบทบญัญติัเรืองอายคุวามมาใชใ้นกรณีของบุคคลทีหลบหนีจาก

กระบวนการยติุธรรม”  

 โดยส่วนใหญ่แลว้ความผิดทางอาญาในฐานอืนๆ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้บัญญัติเรืองอายุความฟ้องคดีไว้ในตัวกฎหมายเองแต่จะอาศัย

บทบญัญติัของ 18 U.S.Code. มาตรา 3282 ทีบญัญติัว่า “ถา้มิไดย้ืนฟ้อง หรือมิไดรั้บคาํยืนยนัให้

ฟ้องคดีจากคณะลกูขุนภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนักระทาํความผิด เป็นอนัล่วงเลยการลงโทษ

จะฟ้องคดีพิจารณาคดี หรือลงโทษในการกระทาํนนัไม่ได ้เวน้แต่ความผดิทีมีโทษประหารชีวิต11 

 ทีกล่าวมาขา้งตน้คือตวัอยา่งของอายคุวามฟ้องคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที

บญัญติัในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา อนัเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) 

  อายุความฟ้องคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมลรัฐนิวยอร์ค (New 

York State Criminal Procedure Law)12 

                                                             
 10 Brian M Pearce ‘Statutes of limitations for Federal Criminal Statutes in Fugitive Cases’ 

Memorandum to Deputy Attorney General. อา้งถึงใน ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอ็ม เพียร์ซ (2550). อายุ

ความสะดดุหยดุอยู่ในคดีอาญา. หนา้ 32 

 11 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั, เอมอร ไชยบัวแดง, สุวนีย ์แสวงผล และ อจัฉรา ปรียาจิตต์. (2548). 

ปัญหาอายคุวามของความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (รายงานวิจัย). 

หนา้ 3:1:6. 

 12 New York state Criminal Procedure Law อา้งถึงใน ปวีณา วิโรจน์ธนะชยั. (2551). อายคุวามในฐานะ

เงือนไขให้อาํนาจดาํเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขนัตอนนาํคดีขึนสู่ศาล. หนา้ 58. 
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  1. การกระทาํผิดร้ายแรงในระดับ Class A felony13 คือการกระทาํความผิดทีมีโทษ

ประหารชีวิต หรือ โทษจาํคุกตลอดชีวิต เช่น การฆ่าผูอื้นโดยไตร่ตรองไวก่้อน14 จะกาํหนดให้ไม่มี

อายคุวาม 

  2. การกระทาํความผดิร้ายแรงอืน เช่น การข่มขืนกระทาํชาํเรา (Class B felony)15 ตอ้งทาํ

การฟ้องคดีภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่การกระทาํความผดิเกิด 

  3. การกระทาํความผดิทีเป็น Misdemeanor อนัมีความร้ายแรงนอ้ยกว่า Felony เช่น การ

บุกรุกเขา้ไปในอสงัหาริมทรัพยข์องผูอื้นโดยมีอาวุธ16 ตอ้งทาํการฟ้องภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่

การกระทาํความผดิเกิด 

  4. การกระทาํผดิทีเป็นความผดิเลก็นอ้ยอืนๆ เช่น การไม่แจง้ความกรณีอาวุธปืนหาย17

ตอ้งทาํการฟ้องคดีภายใน 1 ปี นบัแต่การกระทาํความผดิเกิด 

  นอกจากนีกฎหมายวิธีพิจารณาความมลรัฐนิวยอร์ค ยงัไดบ้ญัญติัถึงเหตุทีจะหยุดนับ

อายคุวามไวเ้ป็นการชวัคราว (Tolling) ไวไ้ดแ้ก่ 

  1. จาํเลยยงัคงอยูน่อกรัฐ 

  2. ไม่ปรากฏแหล่งทีอยูข่องจาํเลยภายหลงัการคน้หาของเจา้หนา้ทีของรัฐ 

  3. ในกรณีทีเป็นการกระทาํทางเพศต่อเด็กอายุตาํกว่า 18 ปี ผูเ้สียหายยงัมีอายุไม่ครบ 

18 ปี บริบูรณ์ 

  ทงันีอายคุวามจะเริมนบัต่อไปเมือเหตุต่างๆ ทีทาํให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไดห้มดไป

แลว้ 

                                                             
 13 ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมลรัฐนิวยอร์ค ไดแ้บ่งประเภทของการกระทาํความผิดไวโ้ดย

สัมพนัธ์กบัอตัราโทษ ดงันี 

1. “Felony” ไดแ้ก่ การกระทาํความผิดขนัร้ายแรง ทีมีโทษจาํคุกเกินกว่า 1 ปี และแบ่งระดบัออกเป็น class ซึงมี

ตงัแต่ Class A felony - Class felony. 

2. “Misdemeanor” ไดแ้ก่ การกระทาํความผิดทีมีความร้ายแรงนอ้ยกว่า “felony” ทีมีโทษจาํคุกเกินกว่า 15 วนั แต่

ไม่เกิน 1 ปี และแบ่งระดบัออกเป็น Class ซึงแบ่งออกเป็น Class A Misdemeanor, Class B Misdemeanor และ 

Unclassified Misdemeanor. 

3. “Violation” ไดแ้ก่ การกระทาํความผิดทีมีโทษจาํคุกเลก็นอ้ย คือมีโทษจาํคุกไม่เกิน 15 วนั. 

4. “Traffic infraction” ไดแ้ก่ การกรทาํความผิดทีเป็นการละเมิดกฎหมายเกียวกบัการจราจร. 

 14 New York State Penal Law section 125. 27. 

 15 New York State Penal Law section 130. 35. 

 16 New York State Penal Law section 140. 20 and 140. 25. 

 17 New York State Penal Law section 400. 10. 
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  จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึงทีได้ให้ความสําคัญกับบทบัญญัติของ

กฎหมายในเรืองอายุความทงัมีการพฒันาหลกัเกณฑ์อย่างต่อเนือง ทาํให้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

ดงักล่าวค่อนขา้งทนัสมยัเหมาะกบัสภาพของสังคมในปัจจุบนั ซึงอายุความในแต่ละฐานความผิด

และในแต่ละรัฐก็มีความแตกต่างกนัออกไป แมจ้ะเป็นความผดิประเภทเดียวกนัก็ตาม  

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การฟ้องคดีอาญาโดยหลกักฎหมายจารีตประเพณีนนัจะไม่มี

กาํหนดอายุความในการฟ้องร้องคดี อนัเนืองมาจากหลกัการทีต้องการทีจะปกป้องรัฐให้พน้จาก

ผลกระทบของการฟ้องคดีอาญาทีขาดอายุความ และทีสาํคญัก็คือการกระทาํความผิดถือว่าเป็นการ

กระทาํทีกระทบต่อรัฐ ดงันนัรัฐจึงเป็นผูเ้สียหาย ซึงอายคุวามนนัแทจ้ริงแลว้เป็นเป็นการแสดงอาํนาจ

ของฝ่ายนิติบญัญติั 

 

3.2 ประเทศทีใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

 ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ส่วนใหญ่ได้มีการกาํหนดอายุความสําหรับ

ความผดิอาญาไว ้เพราะอายคุวามถือว่าเป็นเงือนไขทีกฎหมายใหอ้าํนาจในการดาํเนินคดี โดยอาศยั

หลกัเรือง “กฎแห่งการลืม” (la loi de l’ oubli) ซึงมีแนวคิดว่า เมือมีความผิดเกิดขึน การรวบรวม

พยานหลกัฐานเพือพิสูจน์ความผดิของผูก้ระทาํความผิดควรกระทาํให้เสร็จสินภายในระยะเวลาที

รวดเร็ว ยิงเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใดความทรงจาํเกียวกบัพยานหลกัฐานก็ยงิน้อยลงไปเท่านัน

หรือไม่อาจนาํพยานมาสืบได ้เพราะพยานหลกัฐานอาจสูญหายไปตามกาลเวลา และความแม่นยาํ

ในเหตุการณ์ทีผา่นไปก็ยอ่มลดลง โอกาสทีจะเกิดความผดิพลาดในการนาํพยานบุคคลมาสืบย่อมมี

มาก ทาํให้เกิดความยุ่งยากในการนําสืบพิสูจน์ทงัฝ่ายโจทก์และฝ่ายจาํเลย และการทีผูก้ระทาํ

ความผิดตอ้งหลบหนีอยู่จนพน้เวลาทีกาํหนดไวย้่อมเป็นการทรมานผูน้นัพอสมควร ถือเป็นการ

ลงโทษอยูท่างหนึงแลว้จึงไม่ควรลงโทษซาํอีก นอกจากนี การทีผูก้ระทาํความผิดหลบหนีไป และ

ไม่ไดก้ระทาํความผดิอีกจนพน้กาํหนดเวลาตามกฎหมาย เป็นการแสดงว่าผูน้นัไดร้ะมดัระวงัความ

ประพฤติของตนทีจะไม่ไปกระทาํความผิดอีก ถือเป็นนโยบายทางอาญาทีมีผลในการป้องกัน

ความผดิอาญาอีกทางหนึง 

 3.2.1 ประเทศเยอรมนั 

 การดาํเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนัเป็นการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) 

ถือว่า การดาํเนินคดีอาญาเป็นหน้าทีของรัฐ และรัฐเป็นผูเ้สียหาย โดยมีพนักงานอยัการเป็นผูมี้

หนา้ทีในการฟ้องร้องดาํเนินคดี18 โดยพนกังานอยัการตอ้งฟ้องคดีภายในระยะเวลาอายุความตามที

                                                             
 18 คณิต ณ นคร. (2533). อัยการเยอรมนัและการดาํเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมนัก่อนฟ้อง. หนา้ 77. 
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กฎหมายได้กาํหนดไว ้ซึงถือว่าการทีคดีขาดอายุความนัน เป็นผลทาํให้คดีไม่สมบูรณ์ต้องยุติ

ดาํเนินคดี โดยพนกังานอยัการไม่อาจฟ้องคดีไดอี้กต่อไป 

 ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศหนึงทีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงมีการ

กาํหนดเรืองอายุความในคดีอาญาไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั (Strafgesetzbuch, StGB

หรือ Criminal Code Chapter 5 Statues of Limitation) โดยแบ่งอายุความออกเป็น 2 ประเภท19 คือ 

อายคุวามฟ้องร้องและอายคุวามบงัคบัโทษ 

 1) อายุความฟ้องคดี (Title One Statute of Limitation for Prosecution) ไดมี้มาตรา 78 

(Section 78 Period of Limitation) กาํหนดไวโ้ดยสรุปไดว้่า การฟ้องคดีอาญาตอ้งทาํภายในกาํหนด

อายคุวาม20ยกเวน้ความผดิอาญาร้ายแรงบางประเภท เช่น ความผดิฐานฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์21 (Genocide) 

ความผดิฐานฆ่าคนตาย22 ไม่อยูใ่นบงัคบัของเรืองอายุความ23 ทงันีไดก้าํหนดอายุความไวแ้ตกต่าง

กนัไปตามความร้ายแรงของความผิด คือ อายุความสามสิบปีในคดีทีมีโทษจาํคุกตลอดชีวิต อายุ

ความยสิีบปีในคดีทีมีโทษจาํคุกสิบปีขึนไป อายคุวามสิบปีในคดีทีมีโทษจาํคุกหา้ปีขึนไปแต่ไม่เกิน

สิบปี อายคุวามหา้ปีในคดีทีมีโทษจาํคุกหนึงปีขึนไปแต่ไม่เกินหา้ปี และอายคุวามสามปีกรณีอืนๆ24 

 สาํหรับการกาํหนดอายุความในคดีอาญานนัไดก้าํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 

(German Penal Code) ดงันี 

 1. การกระทาํความผดิร้ายแรงฐานฆ่าคนตายโดยทารุณโหดร้าย เช่น การฆ่าผูอื้นเพือให้

ไดม้าซึงความพึงพอใจในทางเพศ ไม่มีกาํหนดอายคุวามในการฟ้องคดี 

 2. การกระทาํความผดิทีมีโทษจาํคุกตลอดชีวิต มีกาํหนดอายคุวาม 30 ปี 

 3. การกระทาํความผดิทีมีโทษจาํคุกเกินกว่า 10 ปี มีกาํหนดอายคุวาม 20 ปี 

 4. การกระทาํความผดิทีมีโทษจาํคุกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีกาํหนดอายคุวาม10 ปี 

 5. การกระทาํความผดิทีมีโทษจาํคุกเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีกาํหนดอายคุวาม 5 ปี 

 6. การกระทาํความผดิอืนๆ มีอายคุวาม 3 ปี 

 นอกจากนีในประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนัก็ไดก้าํหนดใหค้วามผดิบางประเภทไม่มี

กาํหนดอายคุวามประกอบดว้ยความผดิดงัต่อไปนี 

                                                             
 19 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอม็ เพียร์ซ. เล่มเดิม. หนา้ 26. 

 20 German Penal Code section 78 (1). 

 21 German Penal Code section 220 a. 

 22 German Penal Code section 211. 

 23 German Penal Code section 78 (2). 

 24 German Penal Code section 78 (3) - (4). 
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 ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนั (German Penal Code) มาตรา 221 ความผิดฐานฆ่า

ผูอื้นบญัญติัว่า 

 (1) ผูฆ่้าผูอื้นจะตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกตลอดชีวิต 

 (2) ผูที้ฆ่าผูอื้น คือ บุคคลทีฆ่าผูอื้นโดยเจตนา หรือเพือตอบสนองความตอ้งการทางเพศ 

หรือเนืองจากความละโมบหรือเหตุอืน หรือกระทาํการขายชาติหรือทารุณโหดร้ายโดยเจตนาให้เกิด

ภยนัตรายต่อสงัคม หรือเพือความสะดวกในการกระทาํความผิดอย่างอืนหรือให้กระทาํความผิดอย่าง

อืนบรรลุผล 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 221 นีเป็นความผดิฐานฆ่าผูอื้นโดยเจตนาเป็น

ความผดิทีไม่อยูใ่นบงัคบัของอายคุวาม ซึงหมายความว่าสามารถฟ้องคดีในฐานความผิดฆ่าผูอื้นโดย

เจตนาเมือใดก็ได ้

 2) อายคุวามบงัคบัโทษ (Title Two Statute of Limitation for Execution) ไดมี้มาตรา 79 

(Section 79 Period of Limitation) กาํหนดไวโ้ดยสรุปว่า ไม่ให้บงัคบัโทษหรือมาตรการอืนๆ เพือ

ลงโทษซึงถึงทีสุดแลว้ภายหลงัจากทีขาดอายคุวาม25 ในการบงัคบัโทษสาํหรับความผิดฐานฆ่าลา้ง

เผ่าพนัธุ์ (Genocide) และความผิดทีมีโทษจาํคุกตลอดชีวิตไม่มีกาํหนดอายุความทาํนองเดียวกับ

เรืองอายคุวามฟ้องคดี และไดก้าํหนดอายคุวามบงัคบัโทษไว ้คือ อายุความยีสิบห้าปีในคดีทีมีโทษ

จาํคุกสิบปีขึนไปอายคุวามยสิีบปีในคดีทีมีโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีขึนไปถึงสิบปี อายุความสิบปีในคดี

ทีมีโทษจาํคุกตงัแต่หนึงปีขึนไปถึงห้าปี อายุความห้าปีในคดีทีมีโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปีและโทษ

ปรับอตัรารายวนัสามสิบวนัขึนไป และอายุความสามปีในคดีทีมีโทษปรับไม่เกินอตัรารายวนั

สามสิบวนั ทงันี ใหเ้ริมนบัอายคุวามบงัคบัโทษตงัแต่มีคาํพิพากษาถึงทีสุด26 

 นอกจากนีประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน (German Penal Code 

(Strafgesetzbuch, StGB) ) ไดบ้ญัญติัถึงหลกัเกณฑใ์นการการหยดุนบัอายคุวามไว ้โดยไดบ้ญัญติัไว้

ในมาตรา 78 บี และ 78 ซี ให้หยุดนับอายุความไวเ้ป็นการชวัคราว (Tolling) ในบางกรณี เช่น ใน

การกระทาํความผดิเกียวกบัเพศต่อเด็กอายไุม่เกิน 14 ปี อายคุวามจะเริมนบัก็ต่อเมือผูเ้สียหายทีเป็น

เด็กนนัมีอายคุรบ 18 ปี27 หรือกรณีทีการฟ้องคดีไม่อาจทาํไดด้ว้ยเหตุประการใดๆ อายุความก็จะยงั

ไม่เริมนบั เวน้แต่การทีฟ้องคดีไม่ไดน้นัเป็นเพราะเหตุทีเกิดจากความบกพร่องของคาํร้องทุกข์หรือ

ของใหฟ้้องคดี28 เมือไม่อาจฟ้องคดีไดเ้พราะผูก้ระทาํความผิดเป็นสภานิติบญัญติั (Bundestag หรือ 

                                                             
 25 German Penal Code section 79 (1). 

 26 German Penal Code section 79 (6). 

 27 German Penal Code section 78 B. 

 28 German Penal Code section 78 B (1). 
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legislative body of land) ใหห้ยดุนบัอายคุวามตงัแต่วนัทีพนกังานอยัการหรือเจา้หน้าทีของรัฐหรือ

เจา้หนา้ทีตาํรวจทราบถึงการกระทาํและรู้ตวัผูก้ระทาํ หรือมีขอ้มลูการกระทาํความผดิอาญาหรือการ

ร้องทุกขเ์กียวกบัผูก้ระทาํความผดิ29 เมือมีคาํพิพากษาของศาลชนัตน้ก่อนขาดอายคุวาม กาํหนดอายุความ

จะไม่สินสุดลงก่อนการเสร็จสินกระบวนการพิจารณา30 เมือกฎหมายไดก้าํหนดโทษจาํคุกไม่เกิน

กว่าห้าปี ในการเพิมโทษโดยเฉพาะในคดีร้ายแรง และได้มีกระบวนพิจารณาในศาลประจาํเขต

(Regional Court) ใหห้ยดุนบัอายคุวามตามมาตรา 78 (3) no 4 โดยเริมจากวนัทีศาลเริมการพิจารณา

เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี31 กรณีทีผูก้ระทาํความผิดอยู่ต่างประเทศ หากเจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบได้ยืน 

คาํร้องขอใหส่้งตวัผูร้้ายขา้มแดนไปยงัประเทศดงักล่าวแลว้ ใหห้ยดุพกัการนบัอายคุวามตงัแต่เวลาที

หน่วยงานต่างประเทศไดรั้บคาํร้อง 

 1. จนกว่าจะมีการส่งตวัผูก้ระทาํความผดิใหเ้จา้หนา้ทีสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

 2. จนกว่าผูก้ระทาํความผดิจะเดินทางออกนอกประเทศนนัดว้ยวิธีอืนๆ 

 3. จนกว่าเจา้หนา้ทีฝ่ายสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีจะไดรั้บหนงัสือปฏิเสธคาํขอ  

 4. จนกว่าเจา้หนา้ทีจะถอนคาํขอนนั 

 หากไม่ทราบวนัทีเจา้หนา้ทีของต่างประเทศไดรั้บหนงัสือคาํขอ ให้ถือว่าเจา้หน้าทีของ

ต่างประเทศไดรั้บหนังสือคาํขอเมือเวลาผ่านไปแลว้หนึงเดือนนับแต่วนัทีเจา้หน้าทีฝ่ายสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีไดส่้งหนังสือคาํขอนนั เวน้เสียว่าเจ้าหน้าทีฝ่ายสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทราบว่าเจา้หนา้ทีของต่างประเทศไม่ไดรั้บหนงัสือหรือรับในเวลาหลงัจากนนั 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ซี เป็นเรืองทีหยุดนับอายุความโดยการร้องขอต่อศาล32 

มาตรา 78 ซี ไดก้าํหนดว่า 

 ใหห้ยดุนบัอายคุวามกรณีดงัต่อไปนี33 

 1. ในการสอบปากคาํผูถู้กกล่าวหาครังแรก ไดค้วามว่าการสอบสวนเป็นไปในทางที

เป็นปฏิปักษแ์ก่ผูต้อ้งหา หรือมีคาํสงัใหมี้การสอบสวน 

 2. มีการสอบปากคาํผูถ้กูกล่าวหาโดยศาล หรือมีคาํสงัเช่นนนั 

 3. มีการดาํเนินการใดๆ ของผูเ้ชียวชาญตามคาํสังศาลหรือพนักงานอยัการ หากผูถู้ก

กล่าวเคยถกูสอบปากคาํ หรือบุคคลดงักล่าวไดรั้บหมายใหเ้ริมดาํเนินการสอบสวน 

                                                             
 29 German Penal Code section 78 B (2). 

 30 German Penal Code section 78 B (3). 

 31 German Penal Code section 78 B (4). 

 32 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอม็ เพียร์ซ. เล่มเดิม. หนา้ 25. 

 33 German Penal Code section 78 C (1). 
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 4. มีการออกหมายยดึหรือคน้และมีคาํพิพากษาของศาลต่อผูน้นั 

 5. มีการออกหมายจบั คาํสงัใหค้วบคุมตวั คาํสงัใหน้าํตวัมาศาลเพือการสอบปากคาํและ

มีการตดัสินของศาลต่อผูน้นั 

 6. มีการยนืฟ้องคดีโดยอยัการ 

 7. มีการเปิดคดี 

 8. มีการกาํหนดวนันดัพิจารณา 

 9. มีคาํสงัทางอาญาหรือการตดัสินอยา่งอืนทีเท่ากบัการทาํคาํพิพากษา 

 10. มีคาํสงัใหจ้าํหน่ายคดีเนืองจากไม่มีตวัผูต้อ้งหาทีไดมี้การสังฟ้องไว ้หรือคาํสงัใดๆ 

ของศาลหรือพนักงานอยัการซึงมีขึนภายหลงัจากทีมีการจาํหน่ายคดี หรือในขนัตอนทีไม่ไดต้ัว

ผูต้ ้องหาทีมีการสังฟ้องไว้มาเพือให้ได้ความแน่ชัดเรืองทีอยู่ของบุคคลดังกล่าวเพือรักษา

พยานหลกัฐาน 

 11. มีคาํสงัศาลใหจ้าํหน่ายคดีเนืองจากผูต้อ้งหาทีไดมี้การสงัฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสู้คดีได้

หรือคาํสงัใดๆ ของศาลหรือพนักงานอยัการซึงมีขึนภายหลงัจากทีมีการจาํหน่ายคดีเพือทบทวน

ความสามารถในการต่อสูค้ดีของจาํเลยทีมีการสงัฟ้องไว ้

 12. มีคาํขอใดๆ ของศาลเพือใหมี้การสอบสวนในต่างประเทศ ในขนัตอนการกกัตวัไว้

เพือป้องกนัและในขนัตอนอืน ใหมี้การหยดุนบัอายคุวามเมือมีการกกัตวัไวเ้พือการป้องกนั 

 การนบัอายคุวามตามมาตรานีจะตอ้งเป็นไปโดยคาํสงัลายลกัษณ์อกัษรของศาลทีจะมีผล

บงัคบัในเวลาทีมีการลงนามคาํสงันนั อยา่งไรก็ตามหากไม่มีการดาํเนินการตามคาํขอเพือออกคาํสงั

ดงักล่าวในทนัที กฎมายให้ถือเอาเวลาทีมีการเสนอเพือพิจารณาเป็นเวลาทีมีผลบังคบั34 ให้นับ 

อายคุวามต่อ (anew) เมือเหตุการณ์ทีทาํใหก้ารหยดุนบัอายคุวามนนัหมดไป โดยการฟ้องคดีจะตอ้ง

ทาํภายในกาํหนดอายคุวามล่าสุด หากอายคุวามทีเพิมขึนไดห้มดลงในเวลาทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 78 เอ 

หรือ 3 ปี หากเวลาดงักล่าวสันกว่าสามปี โดยไม่ให้นาํมาตรา 78 บี มาใชบ้งัคบั35 ให้การหยุดนับ 

อายุความมีผลเฉพาะกับบุคคลทีเกียวข้องกับกรณี36 หากมีการแก้ไขเพิมเติมแนวทางปฏิบัติที

นาํมาใชใ้นเวลาทีกรณีก่อนการตดัสินและทาํใหอ้ายคุวามสนัลง ให้การกระทาํทีทาํให้การหยุดนับ

อายคุวาม ซึงใชก่้อนการบงัคบัตามกฎหมายใหม่ มีผลบงัคบัใช ้แมว้่าในเวลาทีหยุดนับอายุความจะ

ไม่อาจฟ้องคดีไดเ้พราะขาดอายคุวามแลว้37 

                                                             
 34 German Penal Code section 78 C (2). 

 35 German Penal Code section 78 C (3). 

 36 German Penal Code section 78 C (4). 

 37 German Penal Code section 78 C (5). 
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 นอกจากนีการฟ้องคดีอาญาในประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี นอกจากจะเป็นการ

ฟ้องร้องดาํเนินคดีในการกระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา (Strafgesetzbuch, StGB หรือ 

penal Code) แลว้ ยงัมีการฟ้องร้องดาํเนินคดีในการกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที

เป็นความผดิต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (Code of Crime against International Law หรือ VStGB) 

 ใน Code of Crime against International Law หรือ VStGB ไดก้าํหนดไวว้่า การกระทาํ

ความผิดฐานอาชญากรรมฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ (Genocide) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime 

against Humanity) อาชญากรรมรุกราน (Crime of Aggression) และอาชญากรรมสงคราม (War 

Crimes) นนั แมจ้ะไม่ไดก้ระทาํลงในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือไม่มีส่วนเกียวขอ้ง

กบัประเทศเลยก็ตาม ก็ถือเป็นการกระทาํความผดิตามกฎหมายระหว่างประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี ทงันีเนืองจากการกระทาํความผิดดงักล่าว ถือเป็นการละเมิดพนัธกรณีระหว่างประเทศ

อยา่งร้ายแรง ตามอนุสญัญาเจนีวา (Geneva Convention)38 ซึงไดก้าํหนดใหค้วามผิดดงักล่าวนนัไม่

มีกาํหนดอายคุวามฟ้องคดี  

 จากการศึกษาพบว่าประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหนึงทีได้มี

บทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวกบัอายุความซึงไดบ้ญัญติัไวค่้อนขา้งละเอียด ดงันัน จึงสรุปไดว้่า

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดอายคุวามของประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีนัน พิจารณาจากความ

ร้ายแรงแห่งการกระทาํความผิด และอตัราโทษทีกฎหมายกาํหนดประกอบกนั ทงัการกาํหนดให้

ความผดิบางฐานซึงไม่มีกาํหนดอายุความ การกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือการหยุดนับ

อายคุวามไวช้วัคราวในกรณีต่างๆ ตามทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ซึงรวมถึงการหยดุนบัอายคุวามชวัคราว

หรืออายคุวามสะดุดหยดุอยู ่(Tolling) ในกรณีทีคาํสงัศาลใหจ้าํหน่ายคดีเนืองจากผูต้อ้งหาทีไดมี้การ

สังฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสู้คดีได้ หรือคาํสังใดๆ ของศาลหรือพนักงานอยัการซึงมีขึนภายหลัง 

จากทีมีการจาํหน่ายคดีเพือทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีของจําเลยทีมีการสังฟ้องไว ้

ตามมาตรา 78 ซี 11 

 3.2.2 ประเทศฝรังเศส 

 ประเทศฝรังเศสเป็นประเทศทีใชก้ฎหมายระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และได้

มีการกาํหนดอายุความในคดีอาญาไวส้าํหรับความผิดทุกประเภท โดยอาศยัแนวคิดเรืองกฎแห่ง 

การลืมซึงถือว่าการกระทาํความผดิอาญาเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของรัฐ และโดยทีรัฐมี

หนา้ทีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ รัฐจึงเป็นผูเ้สียหายและพนักงานอยัการซึงเป็น 

ผูฟ้้องคดีแทนรัฐจึงเป็นผูเ้ดียวทีมีอาํนาจฟ้องคดีอาญา ผูเ้สียหายทีเป็นประชาชนไม่สามารถฟ้องคดี

ไดเ้องเวน้แต่จะขอเป็นคู่ความทางแพ่งทีเกียวเนืองกบัคดีอาญาในเรืองนนั การสงัฟ้องหรือสังไม่

                                                             
 38 http://www.iuscomp.org/gla/index.html. อา้งถึงใน ปวีณา วิโรจนธ์นะชยั. เล่มเดิม. หนา้ 62. 
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ฟ้องคดีอาญาเป็นดุลพินิจของพนกังานอยัการ และจะตอ้งฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม กรณีทีสงั

ไม่ฟ้องเป็นเพียงการชะลอการฟ้องชวัคราวซึงสามารถกลบัมาฟ้องเป็นคดีใหม่ไดอี้กภายในกาํหนด

อายคุวาม39 โดยไดก้าํหนดอายคุวามในความผดิอาญาไวด้งันี 

 ประเทศฝรังเศสไดก้าํหนดอายคุวาม (la prescription) ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ดงันี40 

 1. ความผดิอุกฉกรรจ ์(Crime) ไดแ้ก่ความผดิทีมีโทษจาํคุกตงัแต่ 10 ปีขึนไป จนถึงโทษ

จาํคุกตลอดชีวิต มีอายคุวาม 10 ปี 

 2. ความผดิทีมีโทษปานกลาง ไดแ้ก่ ความผิดทีมีโทษปรับเกินกว่า 2,000 ฟรังค์ ขึนไป 

(3,000 ยโูร) หรือจาํคุกตงัแต่ 2 เดือน จนถึงจาํคุก 10 ปี มีอายคุวาม 3 ปี 

 3. ความผิดลหุโทษ (Contravention) ไดแ้ก่ ความผิดทีมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ฟรังค ์

(3,000 ยโูร) มีอายคุวาม 1 ปี 

 อยา่งไรก็ตาม ในความผดิบางฐานทีไม่มีการนาํหลกัการเรืองกฎแห่งการลืมมาใช ้ซึงจะ

บญัญัติไวเ้ป็นพิเศษและเป็นคดีอาญาทีไม่มีอายุความ คือ ความผิดในประมวลกฎหมายอาญา 

อนัเป็นความผดิอุกฉกรรจเ์กียวกบัมนุษยชาติ เช่น อาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ (Genocide) หรือคดี

อุกฉกรรจ์อืนๆ เช่น การเอาคนลงเป็นทาส ทรมานหรือดูหมินศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ซึงเป็น

ความผิดทีเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือต่อมนุษยธรรมรวมถึงกรณีการนาํเทคโนโลยีหรือ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการกระทาํความผิด เช่น การโคลนนิง เป็นตน้ ซึงถือว่าเป็น

การยกเวน้ไม่นาํหลกัการเรืองกฎแห่งการลืมมาใช้41 

 ดังนันสรุปได้ว่า การกําหนดอายุความในคดีอาญาของประเทศฝรังเศสนัน ถือ

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดอายคุวามโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งความผดิอนัสมัพนัธก์บัอตัราโทษ

ทีกฎหมายได้กาํหนดไว ้แต่ในความผิดทีมีความร้ายแรงทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนหรือเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของรัฐ และความผิดทีเกียวกบัคดีอาญาระหว่าง

ประเทศจะกาํหนดใหค้วามผดินนัไม่มีกาํหนดอายุความ ถือว่าเป็นขอ้ยกเวน้กฎแห่งการลืม ซึงรัฐ

สามารถทีจะดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิไดต้ลอดโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตข้องกาํหนดอายคุวาม และ

เป็นทีน่าสงัเกตว่าประเทศฝรังเศสไม่มีหลกัเกณฑเ์กียวอายคุวามสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญาหรือการ

หยดุนบัอายคุวามชวัคราวเหมือนกบัประเทศเยอรมนัทีไดก้าํหนดอายคุวามไวค่้อนขา้งละเอียด 

                                                             
 39 โกเมน ภทัรภิรมย.์ (2513). การฟ้องคดีอาญาในประเทศฝรังเศส อัยการนิเทศ,165,2,32. หนา้ 6. 

 40 อุทยั อาทิเวช. (2554). รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรังเศส. หนา้ 4 

 41 อคัรวฒัน์ เทพหสัดิน (ม.ป.ป). อายคุวามในคดีอาญา. หนา้ 5 - 6. 
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 จากการศึกษาตามทีได้กล่าวมาทงัหมดตามบทที 3 นี พบว่าบทบัญญัติกฎหมายที

เกียวกับอายุความของต่างประเทศนัน ในแต่ละประเทศซึงทงัระบบกฎหมายจารีตประเพณี

(Common Law) ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ไดก้าํหนดอายุความโดยพิจารณาถึงอตัราโทษ

ตามทีกฎหมายกาํหนดประกอบกบัความร้ายแรงแห่งความผิด แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ทีไม่นาํบทบญัญติั 

ทีเกียวกบัอายคุวามมาใชบ้งัคบัแก่กรณีทีเป็นความผิดร้ายแรงดว้ย เช่น ความผิดทีกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยของประเทศ รวมถึงคดีอาญาระหว่างประเทศดว้ย เช่น การฆ่าผูอื้น อาชญากรรมฆ่า

ลา้งเผา่พนัธุ ์(Genocide) อาชญากรรมสงคราม ซึงประเทศเยอรมนัไดก้าํหนดให้ไม่มีอายุความใน

ความผดิฐานนีและรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรังเศสตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ย  

 ในส่วนของการนบัอายคุวามนนั จากการศึกษาพบว่าหลกัเกณฑ์ในเรืองการนับอายุความ

แต่ละประเทศไดย้ดึหลกัเกณฑเ์ดียวกนัคือ เริมนบัอายคุวามตงัแต่การกระทาํความผดิเกิดขึน และใน

กฎหมายบางประเทศไดมี้หลกัเกณฑใ์นเรืองของการหยดุนบัอายคุวามหรืออายุความสะดุดหยุดอยู่

มาใชด้ว้ยเพือทีรัฐสามารถทีจะดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดินนัได ้และอายคุวามจะเริมนับต่อเมือ

เหตุทีทาํให้การหยุดนับอายุความนนัหมดไป เช่น การหยุดนับอายุความกรณีทีผูก้ระทาํความผิด

หลบหนีจากกระบวนการยติุธรรม การหยุดนับอายุความกรณีความผิดเกียวกบัเพศซึงเด็กมีอายุยงั 

ไม่ถึง 18 ปี โดยกฎหมายไดก้าํหนดใหอ้ายคุวามจะเริมนบัต่อเมือเด็กนนัมีอายุ 18 ปีแลว้ เพราะเพือให้

โอกาสเด็กในการดําเนินคดีกับผูที้กระทาํความผิดต่อตน เมือตนเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้โดย

หลกัเกณฑนี์ ไดมี้ประเทศเยอรมนั และสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัรับรองไว ้ 

   

DPU



 

 

บทที  4 

วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์เรืองอายุความฟ้องคดีอาญาและอายคุวาม

สะดุดหยุดอยู่ในประเทศไทยกับต่างประเทศ 

 

 การดาํเนินคดีอาญาโดยเนือหานนั เป็นการดาํเนินกระบวนการทีกระทาํไปเพือคลีคลาย

ขอ้เท็จจริงหรือยนืยนัความผดิ หรือเพือยืนยนัความบริสุทธิของผูถู้กกล่าวหา หรือเพือการกาํหนด

โทษหรือมาตรการอืนๆ นอกจากนีการดาํเนินคดีอาญายงัเป็นการกระทาํเพือให้กฎหมายอาญาไดมี้

การบงัคบัใช ้และเพือใหเ้กิดความสงบสุขในสงัคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมา

ลงโทษ อนัตรงตามจุดประสงคข์องกฎหมายอาญา1 

 นอกจากเนือหาของกฎหมายทีสามารถจดัการกบัผูก้ระทาํความผดิไดมี้ความทนัสมยัต่อ

รูปแบบและลกัษณะของการกระทาํความผิดทีเปลียนแปลงไปแลว้ ปัญหาในการนําตวัผูก้ระทาํ

ความผดิเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมก็มีความสาํคญัไปต่างกนั และปัญหาทีสาํคญัอีกประการหนึงคือ 

ประสิทธิภาพในการนําตัวผูป้ระทาํความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นอกจากนียงัรวมถึง

ระยะเวลาในการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเพือรับโทษสาํหรับการกระทาํ

ความผดิทีไดก้ระทาํลงไป 

 

4.1 วเิคราะห์หลกัเกณฑ์เกยีวกบัอายุความฟ้องคดีอาญากรณผีู้ต้องหาหรือจาํเลยวกิลจริต  

 อายคุวามฟ้องคดีอาญากรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตนี ในประมวลกฎหมายอาญา

นนัไดก้าํหนดหลกัเกณฑอ์ายุความทีเกียวกบัการฟ้องคดีไวใ้นมาตรา 95 วรรคสอง ซึงเป็นกรณีที

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตภายหลงัจากการกระทาํความผดิ โดยมาตรา 95 มีหลกัเกณฑด์งันีคือ 

 ในคดีอาญาถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิด มายงัศาลภายในกาํหนดดงัต่อไปนี 

นบัแต่วนักระทาํความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 

 (1) ยสิีบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จาํคุก ตลอดชีวิต หรือจาํคุกยสิีบปี 

 (2) สิบหา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยงัไม่ถึงยสิีบปี 

 (3) สิบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงปีถึงเจ็ดปี 

                                                             
 1 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2552). กฎหมายอาญาหลกัและปัญหา. หนา้ 2 - 3. 

DPU



73 
 

 (4) หา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงเดือนถึง หนึงปี 

 (5) หนึงปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงเดือน ลงมาหรือตอ้งระวาง

โทษอยา่งอืน 

 ถา้ไดฟ้้องและไดต้ัวผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือ

วิกลจริต และศาลสงังดการพิจารณาไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีศาล

สงังดการพิจารณา ก็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั 

 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นี ตามบทบัญญัติดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

กาํหนดอายคุวามฟ้องคดี ซึงไดแ้ก่กรณีทีนาํคดีมาฟ้องต่อศาลโดยพนกังานอยัการหรือผูเ้สียหายเป็น

ผูย้ืนฟ้องคดีเอง ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 95 หากพน้กาํหนดนีแลว้ คดีก็ขาด 

อายุความ สิทธิการนําคดีอาญามาฟ้องก็ระงบัไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 39 (6) และกาํหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 นีใชแ้ต่กรณีเริมฟ้อง

ตลอดไป ตราบเท่าทียงัไม่มีคาํพิพากษาถึงทีสุด 

 ในมาตรา 95 วรรคสอง ได้แบ่งเหตุทีให้ศาลสังงดการพิจารณาไวด้้วยกัน 2 เหตุ 

กล่าวคือ กรณีแรก คือ กรณีผูก้ระทาํความผิดหลบหนี กรณีทีสอง คือ กรณีผูก้ระทาํความผิดเป็น

บุคคลวิกลจริต ทงันีเมือปรากฏเหตุใดเหตุหนึงในสองประการนนั จะต้องมีข้อเท็จจริงเกิดขึน

เสียก่อน นนัคือ ตอ้งเป็นกรณีทีได้ฟ้องและได้ตวัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ คือต้องได้ตัว

ผูก้ระทาํความผดิมาฟ้องคดีต่อศาลแลว้ต่อมา ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือเกิดวิกลจริตขึน ตาม

กฎหมายจึงสงัใหง้ดการพิจารณาคดีไวก่้อน  

 เมือพิจารณาบทบญัญติัของมาตรา 95 วรรคสองแลว้จะเห็นไดว้่า อายุความตามวรรค

สองนนัมีหลกัเกณฑด์งันี คือ2 

 1. จะตอ้งมีการฟ้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ ถา้มิได้ฟ้องและไดต้ัว

ผูก้ระทาํผดิมายงัศาลภายในกาํหนดอายคุวาม คดีนนัย่อมขาดอายุความฟ้องร้อง หรือหากมีการยืน

ฟ้องแลว้ แต่ยงัไม่ไดต้วัจาํเลยมาศาล อายุความก็ยงันับอยู่ เมือครบกาํหนดคดีนันก็ขาดอายุความ

เช่นกนั แต่เป็นการขาดอายคุวามตามวรรคหนึง เพราะเนืองจากตามวรรคสองนันจะตอ้งมีการฟ้อง

และไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมายงัศาลแลว้ 

 2. ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต ขอ้สังเกต ความวิกลจริตนีจะตอ้งเป็นกรณี

วิกลจริตภายหลงัจากการกระทาํความผดิ กล่าวคือ ซึงอาจวิกลจริตระหว่างถูกดาํเนินคดีในชนัของ

พนกังานสอบสวนหรือพนักงานอยัการก่อนการฟ้องคดี และรวมถึงการวิกลจริตขณะอยู่ระหว่าง

การพิจารณาคดีของศาล หากผูก้ระทาํความผิดวิกลจริตก่อนกระทาํความผิดหรือขณะกระทาํ

                                                             
 2 เกียรติขจร วจันะสวสัดิ. (2551). กฎหมายอาญาภาค 1 บทบญัญติัทัวไป. หนา้ 966. 
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ความผดินนั โดยหลกัแลว้ ถา้ผูก้ระทาํความผดิในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบงัคบั

ตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง ตามบทบัญญติัมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้บญัญัติ

ยกเวน้โทษสาํหรับผูก้ระทาํความผดิทีมีจิตไม่สมประกอบอยูแ่ลว้ 

 3. ศาลสงังดการพิจารณาไวจ้นเกินกาํหนดตามมาตรา 95 (1) - (5) แลว้แต่กรณี ซึงกรณี

ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตนี เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 

กาํหนดไวว้่า ในระหว่างดาํเนินการพิจารณาถา้มีเหตุอนัควรเชือว่าจาํเลยเป็นผูว้ิกลจริต และไม่สามารถ

ต่อสูค้ดีไดใ้หศ้าลสงัใหแ้พทยต์รวจผูน้นั แลว้เรียกใหแ้พทยน์นัมาให้ถอ้ยคาํหรือให้การว่าผลตรวจ

เป็นประการใด 

 ในกรณีทีศาลเห็นว่าจาํเลยเป็นผูว้ิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีไดใ้ห้งดการพิจารณา

ไวจ้นกว่าผูน้นัจะหายวิกลจริต 

 4. นบัแต่วนัทีหลบหนี หรือ วนัทีศาลสงังดการพิจารณา การนบัอายคุวามตามวรรคสอง

นีกฎหมายใหเ้ริมนบัอายคุวาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ใหม่ โดยให้นับแต่วนัทีศาลสังงดพิจารณา

เพราะจาํเลยวิกลจริต ถา้ครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) นนัแลว้ ก็ถือเป็นอนัขาดอายุความ

เช่นกนั  

 กรณีทีศาลพิจารณาสืบพยานโจทกเ์สร็จแลว้นดัฟังคาํพิพากษาต่อไป นบัแต่วนัเสร็จการ

พิจารณา และระหว่างรอฟังคาํพิพากษาจาํเลยไดเ้กิดอาการวิกลจริตขึน โดยอาการวิกลจริตนีตอ้ง

ปรากฏชัดหรือกรณีทีศาลสงสัยต้องส่งตัวไปให้แพทยต์รวจอาการ ซึงถา้แพทยต์รวจแลว้พบว่า

จาํเลยวิกลจริตจริง ศาลยอ่มอ่านคาํพิพากษาใหจ้าํเลยฟังไม่ได ้เพราะจาํเลยคงไม่รับรู้แลว้ไม่เขา้ใจ

ในคาํพิพากษาทีศาลอ่าน ศาลต้องเลือนการอ่านคาํพิพากษาไปจนกว่าจาํเลยจะหายจากอาการ

วิกลจริต ดงันนัก็ยงัไม่ถือว่ามีคาํพิพากษา กรณีดงักล่าวนีตอ้งใชอ้ายุความตามมาตรา 95 เพราะ 

คาํพิพากษายงัไม่ไดอ่้านในศาลโดยเปิดเผย ตามมาตรา 188 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา3 ถา้ครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) นนัแลว้ ก็ถือเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นกนั  

 4.1.1 ปัญหาเกียวกบัอายคุวามฟ้องคดีอาญากรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริต 

 อายคุวามการฟ้องคดีอาญาเป็นบทบญัญติัทีกฎหมายกาํหนดไวแ้น่นอนแลว้จึงไม่ค่อยมี

ผูใ้ดให้ความสนใจมากนัก แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึงแลว้ อายุความถือว่าบทบญัญติักฎหมายที

สาํคญัอยา่งยงิทีกาํหนดให้ตอ้งมีการฟ้องร้องคดีภายในกาํหนดระยะเวลาทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้

เพราะหากล่วงเลยระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดไปแลว้ก็ไม่สามารถฟ้องร้องดาํเนินคดีไดอี้กต่อไป 

หรือทีเรียกว่า “คดีขาดอายคุวาม” ดงันนั การกาํหนดอายคุวามจึงควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

                                                             
 3 จิตติ ติงศภทิัย.์ (2549). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 1058. 
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ของสงัคมปัจจุบนั การกาํหนดอายคุวามไม่เหมาะสม อาจทาํใหไ้ม่สามารถลงโทษผูก้ระทาํความผิด

ไดเ้พราะเพียงเหตุคดีขาดอายคุวาม 

 ก) ปัญหาในชนัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ หรือกรณีวิกลจริตก่อนการฟ้องคดี 

 สภาพของสังคมในปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปจากอดีตค่อนขา้งมาก ทงัสภาพของ

เศรษฐกิจ การคมนาคม และรวมถึงเทคโนโลยทีีเขา้มามีส่วนสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยม์าก

ขึน จึงส่งผลทาํให้การก่ออาชญากรรมในปัจจุบันมีการพฒันาตามไปดว้ย จากการศึกษาพบว่า

รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความซบัซอ้นมากขึน มีการพฒันาความร้ายแรงมากขึนและมีการ

ขยายเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง แต่โดยหลกัแลว้ผูก่้ออาชญากรรมมีจุดมุ่งหมายทีไม่เปลียนแปลงไป

จากเดิมมากนัก กล่าวคือ ผูก่้ออาชญากรรมมีจุดมุ่งหมายทีต้องการผลตอบแทนเป็นเงินหรือ

ทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมากซึงทาํใหส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม  

 จากการศึกษาจากทีมีผูร้วบรวมสถิติไวพ้บว่าผูก้ระทาํความผิดอาญามีจาํนวนไม่น้อยมี

อาการป่วยทางจิต โดยมีทงัอาการทีเกิดขึนก่อนถกูดาํเนินคดีและในระหว่างถูกดาํเนินคดี จากการ

สาํรวจในปี 2549 ปรากฏว่ามีผูต้อ้งขงัซึงป่วยหรือมีอาการทางจิตเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล

ราชทณัฑ์ โรงพยาบาลนิติจิตเวช และโรงพยาบาลอืนๆ รวมกนัถึง 326 คน และพบว่าจาํเลยทีอยู่

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรือถกูจาํคุกอยูเ่ป็นผูป่้วยจิตเวชรวมกนัถึง 120 คน4  

 ในปัจจุบนัอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบญัญติัในเรืองอายุความสะดุด

หยดุอยูไ่วใ้นกรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริต ซึงโดยหลกัแลว้การดาํเนินคดีอาญาของประเทศ

ไทยนนัโดยปกติจะตอ้งผา่นขนัตอนจากพนกังานสอบสวน เมือสอบสวนเสร็จพนกังานสอบสวนก็

ส่งเรืองใหพ้นกังานอยัการเพือดาํเนินการฟ้องร้องและศาลจะเป็นองคก์รสุดทา้ยทีทาํหนา้ทีพิจารณา

คดีต่อไป ซึงในขนัตอนต่างๆ เหล่านี หากพบว่าในชนัการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ

ก่อนการฟ้องคดี ผูที้ถูกกล่าวหามีความผิดปกติทางจิตและไม่อยู่ในสภาพทีจะสามารถต่อสู้คดีได ้

บทบญัญติัของกฎหมายไดก้าํหนดให้ผูถู้กกล่าวหานนัจะตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาโดยจิตแพทย์

เสียก่อนจนกว่าผูน้นัจะสามารถต่อสูค้ดีไดจึ้งจะดาํเนินการต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 14 ซึงในระหว่างทีผูถู้กกล่าวหาไดรั้บการบาํบดัรักษาโดยจิตแพทยอ์ยู่นนัอายุ

ความก็ยงัคงนับอยู่ต่อไป และเมือครบกาํหนดอายุความตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ตามมาตรา 95 

วรรคหนึง ก็เป็นอนัขาดอายคุวาม 

 ตวัอยา่ง นายหนึงเจตนาฆ่านายสองโดยไตร่ตรองไวก่้อนอนัเป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบกบั มาตรา 289 ซึงมีกาํหนดอายคุวามในการดาํเนินคดี “ยสิีบปี” 

ตามมาตรา 95 (1) ซึงไดก้ระทาํความผดิในวนัที 5 มกราคม 2530 หากปรากฏว่าขณะสอบสวนนาย

                                                             
 4 นทัธี จิตสวา่ง. (2549). สาส์นอธิบดีกรมราชทัณฑ์. หนา้ 3. 
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หนึงเกิด “วิกลจริตขึน” พนกังานสอบสวนจึงตอ้งงดการสอบสวนไว ้และส่งตวันายหนึงไปรักษายงั

โรงพยาบาลโรคจิต5 ซึงการกระทาํความผดิของนายหนึงดงักล่าวจะครบกาํหนดอายุความในวนัที 

5 มกราคม 2550 ดงันนั หากหลงัจากวนัที 5 มกราคม 2550 นายหนึงหายจากอาการวิกลจริต ก็จะ

ดาํเนินคดีกบันายหนึงอีกไม่ได ้เพราะขาดอายคุวามแลว้ ทงันีเพราะ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 

วรรคหนึง บญัญติัว่า จะตอ้งมีการฟ้องและไดต้วัมายงัศาลภายในกาํหนดอายุความตามทีระบุไวใ้น

อนุมาตรา (1) ถึง (5) 

 ข) ปัญหาในชนัศาล 

 ปัญหาการดาํเนินคดีในชันศาลนัน กรณีนีจะต้องปรากฏว่าต้องได้ฟ้องและได้ตัว

ผูก้ระทาํผิดมายงัศาล ซึงตามกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคสองนี จะตอ้งครบเงือนไขทงัสอง

ประการ กล่าวคือ จะต้องมีการฟ้องและได้ตัวผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลด้วย ในกรณีทีจาํเลย

วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได ้กฎหมายไดว้างหลกัเกณฑ์ไวโ้ดยให้งดการไต่สวนมูลฟ้อง 

งดการพิจารณาคดีไวจ้นกว่าผูต้อ้งหานนัจะหายวิกลจริตและสามารถต่อสู้คดีไดท้งันีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง โดยศาลจะสงัจาํหน่ายคดีชวัคราวก็ได ้ซึงใน

ระหว่างทีงดการพิจารณาคดีไวน้นั อายคุวามก็ยงัคงนบัอยูต่่อไป โดยกฎหมายไดบ้ญัญติัให้เริมนับ

อายคุวามใหม่ภายหลงัจากทีศาลสงัจาํหน่ายคดีชวัคราวเพราะเหตุทีจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถ

ต่อสูค้ดีได ้เมือศาลสงังดการพิจารณาคดีไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้ ก็ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวาม

เช่นกนั ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง  

 ตวัอย่าง นายสามทาํร้ายนายสีจนไดรั้บอนัตรายสาหัสอนัเป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 297 โดยไดก้ระทาํความผดิในวนัที 5 มกราคม 2530 อายคุวามฟ้องคดีและได้

ตวัมายงัศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึง คือ “สิบห้าปี” ตามอนุสอง ซึงวนัที

ครบกาํหนดสิบหา้ปีคือ วนัที 5 มกราคม 2545 นายสามถูกพนักงานอยัการนาํตวัไปฟ้องคดีต่อศาล

ในความผิดดังกล่าวในวนัที 5 มกราคม2531 ในวนันันเอง นายสามได้รับการปล่อยชวัคราว 

(ประกนัตวั) ออกมาเพือต่อสูค้ดี และปรากฏว่า นายสามเกิดวิกลจริตขึนและไม่สามารถต่อสู้คดีได ้

ซึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง วนัครบกาํหนดอายคุวามคือ วนัที 5 มกราคม 2546 

ถา้ปรากฏว่านายสามไม่หายจากอาการวิกลจริตภายในระยะเวลาดงักล่าว ก็ถือว่าเป็นอนัขาดอายุความ

ตามมาตรา 95 วรรคสอง เมือขาดอายคุวามแลว้ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินคดีกบัจาํเลยได ้

 ปัญหาของบทบญัญติัอายคุวามทงัในชนัก่อนฟ้องและในชนัศาลดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้นนั 

อาจก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อตัวของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทีวิกลจริต 

กล่าวคือ ผูว้ิกลจริตนนัถือว่าเป็น “ประธานในคดี” ตามหลกัในการดาํเนินคดีอาญาสมยัใหม่ ซึงผู ้

                                                             
 5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง. 
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วิกลจริตนีตอ้งไดรั้บการรักษาเสียก่อนและเมือหายเป็นปกติสามารถทีจะต่อสู้คดีไดแ้ลว้ ผูต้อ้งหา

หรือจําเลยก็มีสิทธิทีจะกลับมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มทีตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 ทีไดบ้ญัญติัไวรั้บรองไว ้เพือพิสูจน์ว่าตน

ไม่ไดก้ระทาํความผดิตามทีถกูกล่าวหา ทงัยงัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑที์สาํคญัในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา คือ “หลกัฟังความทุกฝ่าย” และ “หลกัความเสมอภาคในการต่อสู้คดี”

กล่าวคือ การดาํเนินคดีอาญาผูต้อ้งหาหรือจาํเลยต้องรับทราบข้อหาว่าตนถูกฟ้องอย่างไรและมี

โอกาสในการแกข้อ้กล่าวหานนัเพราะในคดีอาญาสิทธิในการต่อสูค้ดีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนนัถือ

ว่าเป็นสิทธิทีมีความสาํคญัเป็นอย่างยงิ เพราะหากผูต้อ้งหามิใช่บุคคลทีกระทาํความผิดตามทีถูก

กล่าวหาแลว้ ก็ควรทีจะกลบัมาทีจะต่อสูเ้พือพิสูจน์ความบริสุทธิของตนเองได ้ดงันนัความสามารถ

ในการต่อสู้คดีของผูต้ ้องหาหรือจาํเลยจึงเป็นประเด็นทีสําคัญทีต้องนํามาพิจารณา หรือกรณีที

ปรากฏพยานหลกัฐานว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดก้ระทาํความผิดจริงตามทีถูกฟ้อง เมือไดรั้บการ

รักษาจนหายแล้วก็ต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายในสิงทีตนได้ก่อไว้ ซึงเพือให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการลงโทษในคดีอาญา 

 อีกทังหากยงัถือเอาหลักเกณฑ์อายุความตามประมวลกฎหมายอาญา ซึงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 วรรคสอง กฎหมายไดก้าํหนดใหย้ติุการดาํเนินคดีไวน้นั

หากปรากฏว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทีวิกลจริตดงักล่าวไม่หายจากอาการวิกลจริตภายในกาํหนดอายุ

ความก็เป็นอนัขาดอายคุวาม ซึงหากเกิดกรณีดงักล่าวขึนถือว่าไม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยได ้เพราะอายคุวามถือว่าเป็นบทบญัญติักฎหมายทีสาํคญัหรืออาจกล่าวไดว้่าอายุความถือว่า

เป็นบทบญัญติัของกฎหมายทีใหอ้าํนาจในการดาํเนินคดีอาญา ซึงดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมต่อสังคม

ทีไดรั้บผลกระทบต่อการกระทาํของจาํเลยเพราะเนืองจากการกระทาํความผิดอาญา ถือว่าเป็นการ

กระทาํทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม ทงัยงัไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้ง

อีกด้วย กล่าวคือ กรณีทีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องได้พยายามอย่างเต็มทีแล้วในการรวบรวม

พยานหลกัฐานไวเ้พือทีจะนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพือคุม้ครองสังคม ซึง

หากยงัถือเอาหลกัเกณฑ์ทีมีแต่เดิมก็เป็นอนัขาดอายุความทาํให้ไม่สามารถนําตวัผูก้ระทาํผิดมา

ลงโทษได ้

 อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนนัเป็นผูว้ิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้

คดีไดห้รือไม่นนัตอ้งฟังเป็นเรืองๆ ไปโดยอาศยัคาํเบิกความของแพทยป์ระกอบการพิจารณาดว้ย

เพราะจาํเลยทีวิกลจริตขณะกระทาํความผิดอาจไม่วิกลจริตในระหว่างการพิจารณาคดี ในทาง

ตรงกันขา้ม จาํเลยทีไม่ได้วิกลจริตขณะกระทาํความผิดอาจเกิดป่วยทางจิตขึนในระหว่างการ

ดาํเนินคดี หรือการพิจารณาก็ได ้
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 4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาในการใชถ้อ้ยคาํและความหมายทีเกียวกบัผูว้ิกลจริตตามมาตรา 14 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 “สิทธิ” เป็นประโยชน์ทีกฎหมายรับรองและคุ้มครองบุคคล ซึงเป็นกรณีทีกฎหมาย

บญัญติัใหเ้ป็นประโยชน์แก่บุคคลไวโ้ดยเจาะจงประกอบกบัการทีกฎหมายไดคุ้ม้ครองประโยชน์นี 

โดยบุคคลผูไ้ดรั้บประโยชน์สามารถใชสิ้ทธิทางศาลได้6 เช่นเดียวกบัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลที

อยู่ในฐานะของผูถู้กกล่าวหาหรือฐานะของจาํเลย ทงัในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยถือว่าเป็นสิทธิ 

ขนัพืนฐานของมนุษยอ์นัสาํคญัทีพึงมี และตอ้งไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั7 

ซึงไม่ว่าจะเป็นผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูใ้หญ่ หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเด็กหรือเยาวชนก็จาํตอ้ง

ไดรั้บสิทธิในการต่อสู่คดีอยา่งเป็นธรรม  

 ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีกฎหมายทีใหค้วามคุม้ครองผูว้ิกลจริตในการดาํเนินคดีอาญาอยู่

แล้วก็ตาม แต่ยงัคงมีประเด็นทีเป็นปัญหาซึงทําให้การบังคับใช้กฎหมายนันไม่อาจบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ด ้ปัญหาทีสาํคญันนัก็คือ ถอ้ยคาํทีใชเ้กียวกบัผูว้ิกลจริตแตกต่างกนั และการตีความ

ของศาลจากถอ้ยคาํดงักล่าวซึงทาํใหไ้ม่ตรงกบัความหมายทางการแพทยซึ์งส่งผลให้ผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยวิกลจริตนนัอาจจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามสมควร 

 กรณีดงักล่าวนบัเป็นปัญหาทีมีความสาํคญัอยา่งยงิ แมม้าตรา 14 จะใหค้วามคุม้ครองถึง

การดาํเนินคดีในชนัศาลดว้ยก็ตาม แต่การพบว่าจาํเลยเป็นผูว้ิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีไดใ้น

ชนัศาล เท่ากบัว่าผูว้ิกลจริตนนัถกูดาํเนินคดีอาญาโดยไม่สามารถต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเต็มทีมาโดยตลอด 

ซึงนอกจากจะส่งผลเสียต่อตวัผูป่้วยในแง่ของอาการป่วยแลว้ สิทธิของผูป่้วยซึงตกเป็นผูต้อ้งหาใน

คดีอาญายงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองอีกดว้ย ความชดัเจนในเรืองเงือนไขการใชอ้าํนาจและการทราบ

ว่าผูต้อ้งหาเป็นผูว้ิกลจริตซึงไม่อาจต่อสูค้ดีไดต้งัแต่ในชนัสอบสวนจึงเป็นเรืองทีมีความสาํคญัเป็น

อยา่งมากยงิขึนเท่านนั 

 จากการศึกษาพบว่าในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยนนัไม่ไดนิ้ยามคาํว่า 

“วิกลจริต” ไว ้การหาขอบเขตและความหมายของคาํว่าวิกลจริตจึงตอ้งเริมจากพจนานุกรม ซึงใน

พจนานุกรมนีไดใ้หค้วามหมายไวว้่า วิกลจริต หมายถึง ความประพฤติผิดปกติ สมองพิการ เป็นบา้

หรือเสียสติ8  

                                                             
 6 หยดุ แสงอุทยั. (2542). ความรู้เบืองต้นเกียวกับกฎหมายทัวไป. หนา้ 10. 

 7 มารุต บุนนาค. (2515). สิทธิของผู้ ต้องหาและจาํเลยในการต่อสู่คดีอาญา. หนา้ 9. 

 8 มานิต มานิตเจริญ. (2528). พจนานุกรมไทย. หนา้ 247, 601, 876. 
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 ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “วิกลจริต” หมายถึง บุคคลซึงมี

จิตผดิปกติไปจากบุคคลธรรมดา9 

 ศาสตราจารยท์วีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ได้ให้ความหมายของคาํว่า “วิกลจริต” หมายถึง 

บุคคลทีมีสภาพจิตไม่มนัคง ไม่สมประกอบ หรือไม่สมบูรณ์อนัอาจจะทาํให้ผูน้นัไม่เขา้ใจสภาพ

หรือสาระของการกระทาํ 

 ในขณะทีกฎหมายอาญาไดก้าํหนดบุคคลทีจะไดรั้บความคุม้ครอง ตามมาตรา 65 ว่า

หมายถึง “ผูมี้จิตบกพร่อง เป็นโรคจิต หรือจิตฟันเฟือน”  

 การทีกฎหมายทงัสองฉบบัใชค้าํแตกต่างกนัเช่นนีอาจทาํให้เกิดความสับสนได ้แต่เมือ

พิจารณาถึงทีมาของคาํดงักล่าวแลว้นนั แต่เดิมในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 46 และ

มาตรา 47 ใชค้าํว่า “วิกลจริต10” เพียงคาํเดียว ต่อมาในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาร่างประมวล

กฎหมายอาญา เมือปี พ.ศ. 2487 ไดมี้อนุกรรมการบางท่านเสนอให้ใชค้าํว่า “จิตฟันเฟือน” เพือให้

หมายถึง Mental Disorder และอนุกรรมการอีกท่านหนึงเสนอใหใ้ชค้าํว่า “จิตบกพร่อง” ซึงตรงกบั

คาํว่า Mental Deficiency ในทีสุดทีประชุมไดมี้มติกาํหนดให้ใชท้งัสองคาํและกาํหนดคาํว่า “โรคจิต” 

เขา้ไวใ้นบทบญัญติัดว้ย11 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงใชค้าํว่า โรคจิต จิตบกพร่อง และจิต

ฟันเฟือนจนถึงปัจจุบนั แต่คาํดงักล่าวใชเ้ฉพาะประมวลกฎหมายอาญาเท่านนั แต่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายงัคงใชค้าํว่า “วิกลจริต” เช่นเดิม 

 ผูเ้ขียนเห็นว่าการทีกฎหมายทงัสองฉบบัเลือกทีจะใชถ้อ้ยคาํทีแตกต่างกนันนั เป็นเพราะ

วตัถุประสงคข์องกฎหมายทงัสองฉบบัแตกต่างกนั กล่าวคือ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญานนัมุ่งหมายทีจะคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาในคดีอาญา โดยให้มีการสอบสวนฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีต่อบุคคลทีมีความพร้อมทีจะเขา้ใจและมีความพร้อมทีจะต่อสู้คดี และในขณะเดียวกนั

กฎหมายอาญาจะเป็นบทบัญญัติทีพิจารณาถึงความรับผิดของผูถู้กกล่าวหา เกณฑ์ทีใช้ในการ

พิจารณาความเจ็บป่วยของผูถ้กูกล่าวหา อนัจะเป็นเหตุยกเวน้โทษหรือลดโทษจึงต่างออกไป โดย

ผูป่้วยทางจิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 วรรคแรกนันตอ้งไดค้วามว่า ความเจ็บป่วยนัน

                                                             
 9 จิตติ ติงศภทิัย.์ (2549). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา้ 802. 

 10 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 46 “ผู ้ใดกระทาํความผิดในเวลาวิกลจริตอันเกิดแต่

สัญญาวิปลาสก็ตาม เกิดแต่พยาธิก็ตามถา้ปรากฏว่ามนัไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือยบัยงัได ้ในเวลาทีกระทาํผิด

เพราะวิกลจริตนนัไซร์ ท่านว่าอยา่เอาโทษแก่มนัเลย......” 

 11 รายงานการประชุมอนุกรรมการร่างประมวลกฎหมายอาญา ครังที 655/300/2487 (12 ตุลาคม 2487) 

และครังที 656/301/2487 (13 ตุลาคม 2487). 
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ร้ายแรงขนาดทีขณะกระทาํผดินันไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เพราะจิตฟันเฟือน

เป็นโรคหรือจิตบกพร่อง 

 ดงันนัการทีกฎหมายทงัสองฉบบัไดใ้ชค้าํว่าวิกลจริตทีแตกต่างกนันนั ผูเ้ขียนเห็นดว้ย

เพราะเนืองจากกฎหมายทงัสองฉบบัมีวตัถุประสงคที์แตกต่างกนัตามขา้งตน้ทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

 4.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการกําหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ก ับการขยาย 

อายคุวาม 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายในต่างประเทศและของไทยพบว่าในต่างประเทศมี

การกาํหนดใหค้วามผดิบางประเภทสามารถขยายอายุความได ้ตวัอย่างเช่น ในกฎหมายอาญาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในความผิดตาม U.S. Code มาตรา 3286 ซึงไดก้าํหนดว่า “ห้ามมิให้ฟ้อง

ดาํเนินคดีหรือลงโทษการกระทาํความผดิฐานก่อการร้ายทีไม่มีผลต่อชีวิตหรือไม่น่าจะเป็นอนัตราย

ต่อชีวิตหรือไม่มีการบาดเจ็บสาหสั หากไม่มีการฟ้องภายใน 8 ปีหลงัจากวนัทีกระทาํความผดิ” ทงันี

เนืองจากกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกาในความผิดทีไม่มีโทษประหารชีวิตกาํหนดให้ฟ้องคดี

ภายในอายคุวาม 5 ปี ซึงเป็นการกาํหนดอายคุวามในความผดิทวัไป แต่ในความผดิฐานก่อการร้ายที

ไม่มีผลต่อชีวิตกฎหมายกาํหนดใหข้ยายอายคุวามจาก 5 ปี เป็น 8 ปี 

 ทงันีเนืองจากการก่อการร้ายเป็นการกระทาํทีรุนแรงและเป็นภัยต่อมนุษยชาติและ

กฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เอาจริงในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํความผดิที

เกียวกบัการก่อการร้าย ซึงนอกจากจะมีกฎหมายทีสามารถขยายอายุความกรณีดงักล่าวแลว้ ยงัมี

กรณีอืนอีกทีกฎหมายไดมี้การบญัญติัให้มีการขยายอายุความออกไปได ้กล่าวงคือ อายุความใน

ความผดิทีเกียวกบัเพศทีกระทาํต่อเด็ก ซึงตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาตาม 18 U.S.Code. มาตรา 3283 

ซึงไดก้าํหนดว่า ความผดิทีกระทาํต่อเด็ก “อายคุวามสาํหรับความผดิทีเกียวกบัเพศหรือเกียวกบัเนือ

ตวัร่างกายทีกระทาํต่อเด็กทีอายตุาํกว่า 18 ปีนนัตอ้งมีการฟ้องร้องคดีก่อนทีเด็กนีจะครบอาย ุ25 ปี” 

 ตามกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกาจะใหค้วามคุม้ครองการกระทาํต่อเด็กทีอายุตาํกว่า 18 

ปี ในกรณีทีเป็นความผดิเกียวกบัเพศ หรือเกียวกบัเนือตวัร่างกาย ทงันี เพือให้เด็กทีเป็นเหยือของ

ความรุนแรงทีเกียวกบัอาชญากรรมทางเพศบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุพอสมควรทีจะตดัสินใจไดว้่า

จะฟ้องร้องผูก้ระทาํความผิดหรือไม่ ก่อนทีเด็กจะอายุครบ 25 ปี เป็นหลกัเกณฑ์ในการฟ้องร้อง

บงัคบัคดี ซึงตามกฎหมายเห็นว่าเป็นอายพุอสมควรทีจะตดัสินใจไดแ้ลว้ 

 เมือพิจารณาจากทงัสองกรณีดงักล่าวตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานนั จะเห็น

ไดว้่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑใ์นเรืองของการขยายอายคุวามไวอ้ยา่งชดัเจน 

ซึงผูเ้ขียนมีความเห็นดว้ยอยา่งยงิ เพราะเนืองจากกรณีทีเป็นความผิดเกียวกบัเพศหรือเกียวกบัเนือ

ตวัร่างรายของผูเ้สียหายทีเป็นเด็กอายตุาํกว่า 18 ปีนี ถือว่าการทีเด็กถูกกระทาํตงัแต่อายุยงัน้อยนัน 
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เด็กยอ่มไม่มีความสามารถทีจะมีความนึกคิดทีจะตอ้งการดาํเนินคดีกบับุคคลทีกระทาํความผิดได ้

เพราะเนืองจากความไร้เดียงสาของเด็ก แต่เมือกฎหมายของสหรัฐอเมริกานีบญัญติัให้อายุความจะ

ไม่นับจนกว่าเด็กนนัจะมีอายุครบ 25 ปีแลว้ ซึงอยู่ในภาวะมีสามารถตดัสินใจเองได ้มีความรู้ผิด

ชอบชวัดีแลว้จึงมีเหมาะสมเกียวกบัระยะเวลาของการขยายอายุความ ดงันันจากกรณีนี การขยาย

อายคุวามจึงส่งผลดีต่อตวัผูเ้สียหาย 

 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่มีหลกัในเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ ซึงในมาตรา 

95 นีกาํหนดใหน้าํตวัผูก้ระทาํความผดิมาฟ้องต่อศาลภายในกาํหนดอายคุวามตามทีกาํหนดไว ้ส่วน

กรณีตามมาตรา 95 วรรคสองไดก้าํหนดใหมี้การหยดุนบัอายคุวาม คือ ใหศ้าลสงังดการพิจารณาไว้

ในกรณีทีไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมาแลว้ และไดมี้การฟ้องผูก้ระทาํความผิดแลว้ต่อศาล แลว้ต่อมา

ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต ทาํให้ต้องเริมนับอายุความใหม่เมือปรากฏเหตุการณ์

ดงักล่าวขึน กล่าวคือ เมือผูก้ระทาํคามผดิหลบหนีหรือวิกลจริต ทาํใหต้อ้งเริมนบัอายคุวามใหม่ตาม

วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 และกรณีนีก็ไม่ใช่กรณีของอายคุวามสะดุดหยดุอยู ่

 สาํหรับกฎหมายไทยทีกล่าวถึงอายุความสะดุดหยุดอยู่นัน เมือพิจารณาในประมวล

กฎหมายอาญา ไม่มีหลกักฎหมายในเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่เลย ทงันีหลกักฎหมายเกียวกับ

เรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยูเ่ป็นหลกักฎหมายในทางแพ่ง ซึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ไดบ้ญัญติัไวใ้นหลายๆ มาตราดงัตวัอยา่งเช่น ในเรืองระยะเวลาและอายคุวามตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 193/14 นนัเอง 

 อายุความสะดุดหยุดอยู่ เป็นศพัท์กฎหมายโดยเฉพาะ ซึงหมายความว่า ให้หยุดนับ 

อายคุวามทาํใหอ้ายคุวามไม่เดินต่อไป แต่จะเริมนับอายุความใหม่ในระยะเวลาเท่าเดิม เท่ากบัเป็น

การยดือายคุวามโดยผลของกฎหมาย อีกนยัหนึงเป็นขอ้ยกเวน้จากหลกัการทีว่า อายุความนันจะย่น

เขา้หรือขยายออกไปไม่ไดน้นัเอง12 

 อายคุวามสะดุดหยดุอยูด่ว้ยเหตุใดบา้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 193/14 

ไดบ้ญัญติัไว ้ดงันี 

 อายคุวามสะดุดหยดุลงในกรณีดงัต่อไปนี 

 (1) ลกูหนีรับสภาพหนีต่อเจา้หนีตามสิทธิเรียกร้อง โดยทาํเป็นหนังสือรับสภาพหนีให้

ชาํระหนีบางส่วน ชาํระดอกเบีย ใหป้ระกนัหรือกระทาํการใดๆ อนัปราศจากขอ้สงสยั แสดงใหเ้ห็น

เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนีตามสิทธิเรียกร้อง 

 (2) เจา้หนีไดฟ้้องคดีเพือตงัหลกัฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพือใหช้าํระหนี 

 (3) เจา้หนีไดย้นืคาํขอรับชาํระหนีในคดีลม้ละลาย 

                                                             
 12 สมพร พรหมหิตาธร. (2546). อายคุวามแพ่ง - อาญาและคดีแพ่งเกียวเนืองกับคดีอาญา. หนา้ 34. 
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 (4) เจา้หนีไดก้ระทาํการอืนใดอนัมีผลเป็นอยา่งเดียวกนักบัการฟ้องคดี” 

 ในกรณีทีกฎหมายกาํหนดให้งดใชห้รือย่นอายุความไม่สามารถกระทาํไดน้นั ถือเป็น

หลกัเกณฑที์แน่นอน แต่การขยายอายุความนนัอาจมีได ้โดยกฎหมายจะกาํหนดเงือนไขให้ขยาย 

อายคุวามออกไปไดเ้อง เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 193/22 อายุความสิทธิ

เรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถา้จะครบกาํหนดก่อนหรือภายในหนึงปีนบัแต่วนัทีการสมรสสินสุดลง

อายคุวามนนัยงัไม่ครบกาํหนดจนกว่าจะครบหนึงปีนบัแต่วนัทีการสมรสสินสุดลง 

 กรณีการกาํหนดอายคุวามฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95  

 ในคดีอาญาถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลภายในกาํหนดดงัต่อไปนี 

นบัแต่วนักระทาํผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 

 (1) ยสิีบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จาํคุกตลอดชีวิต หรือจาํคุกยสิีบปี 

 (2) สิบหา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าเจ็ดปี แต่ยงัไม่ถึงยสิีบปี 

 (3) สิบปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงปีถึงเจ็ดปี 

 (4) หา้ปี สาํหรับความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกกว่าหนึงเดือนถึงหนึงปี 

 (5) หนึงปี สาํหรับความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงเดือนลงมาหรือตอ้งระวาง

โทษอยา่งอืน 

 ถา้ไดฟ้้องและไดต้ัวผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้ ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือ

วิกลจริตและศาลสงังดการพิจารณาไวเ้กินกาํหนดดงักล่าว นับแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีศาลสงังด

การพิจารณาก็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั 

 อายคุวามในกฎหมายอาญานนั ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง บญัญติัไว้

ว่า ถา้ไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผดิมายงัศาลแลว้ ผูก้ระทาํความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและ

ศาลสงังดการพิจารณาไวจ้นเกินกาํหนดดงักล่าวแลว้ นับแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีศาลสงังดการ

พิจารณา ก็ใหถื้อว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั ซึงในมาตรา 95 วรรคสอง ไดแ้บ่งเหตุทีทาํให้

ศาลตอ้งสงังดการพิจารณาไวด้ว้ยกนั 2 เหตุ กล่าวคือ กรณีแรกเป็นกรณีทีผูก้ระทาํความผิดนัน

หลบหนี กรณีทีสองเป็นกรณีของบุคคลวิกลจริต ทงันีเมือปรากฏเหตุใดเหตุหนึงในสองประการนนั 

ซึงจะตอ้งมีขอ้เท็จจริงเกิดขึนเสียก่อน นนัคือตอ้งเป็นกรณีทีไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระทาํความผิด

มายงัศาลแลว้ต่อมาหลบหนี หรือเกิดอาการวิกลจริตขึน ตามกฎหมายของไทยศาลต้องงดการ

พิจารณาไวก่้อน หลกัเกณฑด์งักล่าวจึงทาํใหอ้ายคุวามเดิมสินสุดลงและตอ้งมีอายุความใหม่นับแต่

เกิดเหตุใดเหตุหนึงในสองประการ อาจกล่าวไดว้่ากรณีดงักล่าวถือเป็นการขยายอายุความออกไป

อีกนนัเอง 
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 ดงันัน จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคสอง เป็นการขยายอายุ

ความดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิโดยผลของกฎหมาย ซึงเมือมีเหตุการณ์เกิดขึนแลว้อายคุความก็

ตอ้งเริมตน้นบัใหม่ ส่วนการหยดุนบัอายคุวามชวัคราวหรืออายคุวามสะดุดหยุดอยู่นันเป็นกรณีทีมี

เหตุตามทีกฎหมายบัญญัติไวโ้ดยเฉพาะ ให้หยุดนับอายุความและให้เริมนับใหม่เมือเหตุนันได้

สินสุดลง โดยจะตอ้งเริมนบัต่อจากอายคุวามเดิมทีไดห้ยดุนบัอายคุวามชวัคราวไว ้

 

4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญากับการกําหนดให้

ไม่มอีายุความของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

 การกาํหนดอายุความนนั ในความผิดบางประเภทในบางประเทศจะกาํหนดให้ “ไม่มี

อายคุวาม” ซึงการกาํหนดให้ความผิดบางฐานทีไม่มีอายุความนีจะพิจารณาจากความร้ายแรงของ

ความผดิหรือความรุนแรงของการกระทาํความผิดหรือลกัษณะของการกระทาํเป็นหลกั และการ

ดาํเนินคดีนนัเมือมีการกระทาํความผดิเกิดขึน รัฐสามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษเมือใดก็

ได้โดยไม่ถูกจาํกัดด้วยระยะเวลา ซึงในประเทศฝรังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประเทศองักฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ไดน้าํมาใชใ้นคดีทีเป็นความผิดร้ายแรงทีมีผลกระทบ

ต่อประชาชนและกระทบต่อประเทศชาติ  

 ตวัอยา่งเช่น ตามประมวลกฎหมายอาญาทีเป็นความผดิต่อกฎหมายระหว่างประเทศของ

ประเทศเยอรมนั (VStGB หรือ Code of Crime against International Law) ซึงมีลกัษณะทีเป็นการ

กระทาํความผดิฐานอาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธุ ์(Genocide) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime 

against Humanity) อาชญากรรมรุกราน (Crime of Aggression) และอาชญากรรมสงคราม (War 

Crimes) นันไม่มีอายุความฟ้องคดี กล่าวคือ เมือมีการกระทาํความผิดในลกัษณะดังกล่าวแลว้ 

เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งสามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาดาํเนินคดีไดเ้สมอไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไป

นานเท่าใดก็ตาม เพราะถือว่าการกระทาํดงักล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง หรืออาจกล่าวไดว้่าส่งผล

กระทบต่อสงัคมโลกก็เป็นไดเ้พราะเนืองจากการกระทาํความผิดเหล่านี เป็นการกระทาํความผิดที

รุนแรง ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมหาศาล ดงันันระยะเวลาในการดาํเนินคดีจึงไม่ควรมีขอ้ที

จาํกดั  

 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 เป็นกรณีทีจบัตวัผูก้ระทาํความผดิมาฟ้องศาลได้

แลว้ ภายในกาํหนดอายคุวามตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) แต่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล ผูถู้กฟ้อง

หรือจาํเลยไดห้ลบหนีไปหรือเกิดอาการวิกลจริตขึนจนศาลตอ้งสงังดการพิจารณาไวก่้อน กฎหมาย

ใหเ้ริมนบัอายคุวามตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ใหม่ โดยใหน้บัแต่วนัทีหลบหนีหรือวนัทีสงังดการ

พิจารณาเพราะจาํเลยวิกลจริตถา้ครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) นันแลว้ ก็ถือเป็นอนั 
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ขาดอายคุวามและในกรณีผูก้ระทาํความผิดเกิดวิกลจริตขึนตามมาตรา 95 วรรคสองนี ก็คือ การที

จาํเลยซึงถกูฟ้องศาลและคดีอยูร่ะหว่างพิจารณานนัเอง  

 เป็นทีน่าสงัเกตว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ถือเอาการฟ้องคดีต่อศาลเป็นเกณฑ ์

กล่าวคือ กรณีทีผูก้ระทาํความผดิไดม้าอยูใ่นอาํนาจศาลแลว้ หากหลบหนีหรือวิกลจริตในระหว่าง

นนั จึงให้เริมนับอายุความใหม่ แต่ถา้ผูก้ระทาํผิดยงัไม่อยู่ในอาํนาจศาล เช่น ถูกจบัและควบคุม

ระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะอยูใ่นอาํนาจของพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ ถา้หลบหนีหรือ

วิกลจริตระหว่างนนัอายุความไม่เริมนับใหม่ แต่จะดาํเนินไปเรือยๆ นับแต่วนักระทาํความผิดจน

ครบกาํหนดตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ของมาตรา 95 ทงันีเพราะถือว่ายงัมิไดฟ้้องและไดต้ัว

ผูก้ระทาํความผดิมายงัศาล  

 ดังนัน เมือมีการกระทําความผิดแลว้ผูต้ ้องหาเกิดอาการวิกลจริตขึน อายุความใน

ประมวลกฎหมายอาญาจะไม่มีการหยดุนบัและอายคุวามก็ยงัคงนบัต่อไปต่อไป  

 จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ หลกัเกณฑก์ารกาํหนดใหไ้ม่มีอายุความกบัการ

หยดุนบัอายคุวามในคดีอาญาหรืออายคุวามสะดุดหยดุอยูน่นัจะมีความแตกต่างกนัคือ ในคดีทีไม่มี

อายคุวามเจา้หนา้ทีของรัฐจะไม่ถกูจาํกดัดว้ยระยะเวลาในการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ แต่

เป็นทีน่าสงัเกตว่า ในคดีทีไม่มีอายุความนี จะเป็นคดีทีมีการกระทาํความผิดทีส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรง ทงัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และยงัเป็นการกระทาํทีทารุณโหดร้ายอีกดว้ย และทีสาํคญัอย่างยิงใน

คดีทีไม่มีอายุความ การกระทาํความผิดจะเป็นการกระทาํทีกระทบต่อสังคมอย่างกวา้งขวาง ซึง

ผูเ้ขียนมีความเห็นดว้ยกบักรณีทีการกระทาํใดเป็นการกระทาํความผดิทีร้ายแรง ไม่ควรมีบทบญัญติั

ให้มีอายุความ ส่วนการหยุดนับอายุความหรืออายุความสะดุดหยุดอยู่นนั จะเป็นเงือนไขของ

กฎหมายกาํหนดไวถ้า้มีเหตุอยา่งใดอยา่งหนึงใหห้ยดุนบัอายคุวามและจะมีการเริมตน้นับอายุความ

ใหม่ก็ต่อเมือเหตุทีทาํให้หยุดนับอายุความหมดสินไป เช่นเมือมีการกระทาํความผิดแลว้หลบหนี 

ถือว่าเป็นเหตุใหห้ยดุนบัอายคุวามและเมือไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมาแลว้ถือว่าเหตุให้หยุดนับอายุ

ความหมดสินไป จะเริมตน้นบัอายคุวามใหม่ต่อจากอายคุวามทีหยดุนบัไวใ้นตอนแรก 

 

4.3 วเิคราะห์ความเหมาะสมในการนําบทบัญญัตเิรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญามาใช้กรณี

ผู้ต้องหาหรือจาํเลยวกิลจริต 

 เมือไดว้ิเคราะห์ถึงปัญหากรณีทีตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนนัไม่มีบทบญัญติั

ทีเกียวกบัอายุความสะดุดหยุดอยู่หรือการหยุดนับอายุความไวช้วัคราวกรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

วิกลจริตภายหลงัจากการกระทาํความผิดแลว้ ในหัวขอ้นีผูเ้ขียนจะได้ทาํการวิเคราะห์ถึงความ
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เหมาะสมในการนาํบทบญัญติัเรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยู่ของต่างประเทศมาใชบ้งัคบักบัประเทศ

ไทยว่ามีความเหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทยมากนอ้ยเพียงใด 

 โดยหลกัแลว้การกระทาํความผดิอาญาไม่ว่าจะกระทาํในรูปแบบใดก็ตาม ถือว่าเป็นการ

กระทาํทีผดิกฎหมายและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ดงันนัเมือมีการกระทาํความผิด

เกิดขึนผูก้ระทาํจึงควรตอ้งไดรั้บโทษตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้เวน้แต่การกระทาํนนักฎหมายได้

ใหอ้าํนาจทีสามารถจะกระทาํได ้ 

 การลงโทษผูก้ระทาํความผดิอาญานนักฎหมายมีวตัถุประสงคใ์นการลงโทษ 5ประการ13  

คือ 1) เพือเป็นการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 2) เพือเป็นการข่มขู่หรือยบัยงัการกระทาํความผิด 

(Deterrence) 3) เพือเป็นการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคม (Incapaciation) 4) เพือเป็นการ

แก้ไขผูก้ระทาํความผิด (Rehabilitation and Correction) 5) เพือเป็นการป้องกันอาชญากรรม

(Prevention of Crime) ตามรายละเอียดทีไดก้ล่าวมาแลว้ เมือไดพิ้จารณาถึงหลกัการและเหตุผลใน

การลงโทษทงั 5 ประการ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้นนั แมว้่าโดยทวัไปจะมีการผสมผสานเหตุผลทงัห้า

ประการในการลงโทษ แต่แนวความคิดสมยัใหม่ก็ไดใ้ห้ความสาํคญักบัเรืองการแกไ้ขปรับปรุง

ผูก้ระทาํความผดิยงิกว่าเหตุผลอืนๆ  

 ก) ความเหมาะสมในการนาํบทบัญญติัเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญามาใช้

กรณีผูต้อ้งหาวิกลจริตในชนัการสอบสวนดาํเนินคดี 

 ในการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ผูเ้ริมคดี

อาจเป็นไดท้งัเจา้หนกังานของรัฐและตวัผูเ้สียหายเอง ในกรณีทีเจา้พนักงานเป็นผูเ้ริมคดี ไม่ว่าจะ

เป็นการเริมโดยมีคาํร้องทุกขข์องผูเ้สียหายหรือมีคาํกล่าวโทษ โดยการเริมตน้คดีจะตอ้งเริมตน้ดว้ย

การดาํเนินคดีของพนักงานสอบสวน แลว้ต่อดว้ยการดาํเนินคดีของพนักงานอยัการ ซึงพนักงาน

อยัการจะเป็นผูพิ้จารณาสงัฟ้องสงัไม่ฟ้อง ถา้ปรากฏว่าในระหว่างนีผูต้อ้งหาเกิดวิกลจริตขึนและไม่

สามารถทีจะต่อสู้คดีได้นัน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการจะต้องงดการดาํเนินคดีไว้

จนกว่าผูน้นัจะหายวิกลจริตและสามารถทีจะต่อสู้คดีไดซึ้งระหว่างนีอายุความยงัคงนับอยู่ต่อไป

ตามหลกัเกณฑที์ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตน้ในมาตรา 95 วรรคแรก และเมือครบกาํหนดอายุความ

แลว้ก็ไม่สามารถทีจะดาํเนินคดีกบัผูต้อ้งหาได ้หรือทีเรียกว่า “คดีขาดอายคุวาม” นนัเอง 

 กรณีดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อสังคมและความสงบสุขของประชาชน 

เพราะเนืองจากการกระทาํความผิดอาญาเป็นการกระทาํทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ซึงเมือ

เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งพยายามอย่างเต็มทีแลว้ในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือทีจะดาํเนินคดีแก่

ผูก้ระทาํความผดิ เพือเป็นการปกคุม้ครองสงัคมใหอ้ยูอ่ยา่งสงบสุข  

                                                             
 13 อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา้ 130. 
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 ดงันันเมือปรากฏว่าผูต้อ้งหาเกิดวิกลจริตขึนในระหว่างการดาํเนินคดีของพนักงาน

สอบสวนหรือพนกังานอยัการ ควรกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูโ่ดยการร้องขอต่อศาล ซึงอาจ

ใชห้ลกัเกณฑก์ารร้องขอเช่นเดียวกนักบักรณีทีจาํเลยวิกลจริตในระหว่างการพิจารณาของศาลตามที

กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนัไดว้างหลกัเกณฑ์ไว ้ซึงการร้องขอนีจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณี

ไป กล่าวคือ กรณีทีเป็นการกระทาํความผิดร้ายแรง เช่น การฆ่าผูอื้น หรือการกระทาํความผิดที

กระทบต่อความมงัคงของประเทศ เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขึนถือว่าเป็นการกระทาํทีกระทบ

ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นอย่างมาก ดงันันผูก้ระทาํความผิดจึงสมควรตอ้งไดรั้บโทษ  

ถา้ปรากฏว่าระหว่างผูต้อ้งหาถกูดาํเนินคดีอยูน่นัเกิดวิกลจริตขึน ซึงโดยหลกัแลว้ในระหว่างนีจะไม่

สามารถดาํเนินคดีกบัผูต้อ้งหาไดเ้ลย อายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคหนึง

ยงัคงนบัอยูต่่อไป กรณีนีพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการอาจร้องขอต่อศาลเพือใหอ้ายุความ

สะดุดหยดุอยูห่รือหยดุนบัอายคุวามไวช้วัคราวก็ได ้และเมือต่อมาผูต้อ้งหาหายจากอาการวิกลจริต

แลว้และพร้อมทีจะสามารถต่อสู้คดีไดแ้ลว้นัน อายุความก็จะเริมนับต่อจากทีได้หยุดนับไวใ้น 

ครังแรก 

 ข) ความเหมาะสมในการนาํบทบัญญติัเรืองอายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดีอาญามาใช้

กรณีจาํเลยวิกลจริตในชนัการพิจารณาคดีของศาล 

 การเริมตน้ดาํเนินคดีอาญานนัเมือมีการสอบสวนของพนักงานสอบเสร็จแลว้ก็จะเขา้สู่

ขนัตอนของพนักงานอยัการในการสงัฟ้องหรือไม่ฟ้อง กรณีทีพนักงานอยัการสงัฟ้องคดีต่อศาล 

เมือศาลรับคาํฟ้องไวพิ้จารณาแลว้ก็จะเริมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึงศาลจะเป็น

องคก์รสุดทา้ยในการพิจารณาพิพากษาคดี 

 ในระหว่างทีมีการฟ้องคดีและไดต้วัผูก้ระทาํความผิดมายงัศาลแลว้นัน อายุความก็จะ

หยุดนับทันทีเพราะถือว่าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลแลว้ แต่ถา้ขณะอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาคดีนนัปรากฏว่าจาํเลยเกิดอาการวิกลจริตขึน ซึงในระหว่างนันกฎหมายไดก้าํหนดให้ศาล

จะตอ้งงดการไต่สวนมูลฟ้อง งดการพิจารณาคดีไวจ้นกว่าผูน้ันจะหายจากอาการวิกลจริตและ

สามารถต่อสูค้ดีได ้โดยในระหว่างนีศาลจะสงัจาํหน่ายคดีชวัคราวก็ได ้ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา โดยบทบญัญติัของอายคุวามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคสองนี 

ไดก้าํหนดใหเ้ริมนบัอายคุวามใหม่ภายหลงัจากทีศาลสงัจาํหน่ายคดีเพราะเหตุทีจาํเลยวิกลจริต และ

ถา้จาํเลยไม่หายจากการวิกลจริตและอายุความทีเริมนับใหม่นีครบกาํหนดตามมาตรา 95 (1) – (5) 

แลว้แต่กรณี ก็ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นกนั ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินกระบวนการพิจารณาได้

อีก 
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 หากยงัคงถือเอาหลกัเกณฑ์อายุความเดิมตามมาตรา 95 วรรคสองนีก็จะส่งผลกระทบ

และก่อใหเ้กิดปัญหาดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นนั ซึงจะทาํใหก้ารกาํหนดอายุความถือว่าเป็นการ

ตดัสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมทีประชาชนควรไดรั้บจากการดาํเนินคดีในศาล หรืออาจ

กล่าวไดว้่าการยกฟ้องดว้ยเหตุขาดอายคุวามถือเป็นการบนัทอนสิทธิขนัพืนฐานดงักล่าว 

 แต่ถา้กาํหนดใหมี้การนาํหลกัเรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยูม่าใชใ้นกรณีดงักล่าวนีกจ็ะทาํ

ใหปั้ญหาดงักล่าวหมดไปได ้ซึงการกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูนี่ส่งผลดีทงัต่อผูว้ิกลจริตเอง

และสงัคม รวมถึงผูเ้สียหายดว้ย กล่าวคือ กรณีทีเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิกลจริตนัน ในคดีอาญาผูถู้ก

กล่าวหาหรือจาํเลยถือว่าเป็นประธานในคดีมีสิทธิทีจะสามารถต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที เพือพิสูจน์ว่า

ตนนนัเป็นผูบ้ริสุทธิ ถา้ยงัยดึหลกัเกณฑ์อายุความเดิมเมือขาดอายุความแลว้ กรณีทีจาํเลยหายจาก

อาการวิกลจริตและสามารถทีต่อสู้คดีไดแ้ลว้จาํเลยก็ไม่มีโอกาสทีจะกลบัมาต่อสู้คดีไดอี้กแลว้ 

เพราะถกูตดัสิทธิโดยอายคุวาม ดงันัน เมือเป็นเช่นนีจาํเลยอาจตกเป็นจาํเลยสังคมก็เป็นได ้เพราะ

เนืองจากสงัคมอาจจะคิดว่าจาํเลยคือผูล้งมือกระทาํความผดิจริง  

 กรณีทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หากต่อมาปรากฏพยานหลกัฐานว่าจาํเลยคือผูก้ระทาํ

ความผดิจริงตามทีถกูฟ้องไว ้จาํเลยก็ควรทีจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ โดยการลงโทษนีจะเป็นหน้าที

ของรัฐในการดาํเนินการเพือทีจะป้องกนัการแกแ้คน้กนัเองระหว่างผูเ้สียหายกบัผูก้ระทาํความผิด 

และการลงโทษจาํเลยนีถือว่าเป็นการปกป้องคุม้ครองสังคมจากผูก้ระทาํความผิดและเป็นการตดั

ผูก้ระทาํความผดิออกจากสงัคมดว้ย ในปัจจุบนักฎหมายอาญาไดมี้การบงัคบัใชโ้ดยมีความมุ่งหมาย

ในการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิ ถา้สงัคมนาํกฎหมายไปใชเ้พือปรับปรุงความประพฤติของผูก้ระทาํ

ความผิดก็เป็นทีเชือได้ว่าบุคคลนันสมควรหรือสามารถกลบัตัวเป็นคนดีทีเคารพกฎหมายได ้

หมายความว่า ผูก้ระทาํผิดมีสติปัญญา เพียงพอทีจะสามารถเปลียนแปลงความประพฤติและรับ

การศึกษาอบรมได ้การแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด (Rehabilitation and Correction) จึงเป็นการห้าม

ปรามมิให้เกิดการประกอบอาชญากรรม จึงเป็นงานทีรัฐบาลจะตอ้งกระทาํเพือแก้ไขฟืนฟูหรือ

เยียวยารักษาผูก้ระทําความผิดเปลียนให้บุคคลเหล่านันเคารพกฎหมายให้ได้ อันตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการลงโทษในคดีอาญา 

 กรณีทีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้สียหาย เมือมีการกระทาํความผิดอาญาเกิดขึน บุคคลทีตอ้ง

ไดรั้บผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นนนัอนัเนืองมาจากการกระทาํความผิดฐานใดฐาน

หนึง ควรทีจะตอ้งไดรั้บการเยยีวยาตามสิทธิเรียกร้องทีผูเ้สียหายนนัมีอยู่ สาํหรับผูเ้สียหายแลว้ใน

บางกรณีการลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดยการประหารชีวิตหรือจาํคุกนนัอาจไม่ใช่สิงทีผูเ้สียหาย

ตอ้งการทีสุด จริงอยู่แมว้่าในขณะทีเกิดผลของการกระทาํความผิดขึน ฝ่ายผูที้ตอ้งสูญเสียชีวิต 

ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นอนัเนืองมาจากการกระทาํความผิด อาจตอ้งการให้มีการลงโทษผูก้ระทาํ
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ความผดิให้สาสมกบัความผิดทีเขาไดก้ระทาํลงไป แต่ในขณะเดียวกนั สิงทีผูเ้สียหายตอ้งการอีก

ประการหนึงคือ การเยยีวยาความเสียหายทีเกิดขึน สาํหรับความผดิเกียวกบัทรัพยน์ัน โดยทวัไปสิง

ทีผูเ้สียหายตอ้งการมากทีสุดคือการได้ทรัพยที์สูญเสียไป ไม่ว่าจากการลกัทรัพย ์ยกัยอก หรือ

ฉอ้โกง หรือในบางกรณีแมค้วามผดิทีกระทาํต่อชีวิตและร่างกายของผูเ้สียหายเมือระยะเวลาล่วงเลย

ไปพอสมควรแลว้ ความแคน้ทีฝ่ายผูเ้สียหายมีต่อผูก้ระทาํความผิดอาจจะบรรเทาเบาลง และหันมา

สนใจค่าสินไหมหรือค่าเสียหายทดแทน  

 อยา่งไรก็ตามการกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยุดอยู่กรณีทีจาํเลยเป็นผูว้ิกลจริตและไม่

สามารถต่อสูค้ดีไดนี้จะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปโดยตอ้งพิจารณาความสามารถของจาํเลยตามคาํ

เบิกความของแพทยป์ระกอบดว้ย และการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่นีจะตอ้งเป็นการร้อง

ขอต่อศาล เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนัทีได้กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ซี 

(Interruption) ซึงเป็นเรืองทีหยุดนับอายุความโดยการร้องขอต่อศาล14 ซึงมาตรา 78 ซี (11)15ได้

กาํหนดว่า ใหห้ยดุนบัอายคุวามกรณีดงัต่อไปนี มีคาํสงัศาลให้จาํหน่ายคดีเนืองจากผูต้อ้งหาทีไดมี้

การสังฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสู้คดีได้ หรือคาํสังใดๆ ของศาลหรือพนักงานอยัการซึงมีขึนภาย

หลงัจากทีมีการจาํหน่ายคดีเพือทบทวนความสามารถในการต่อสูค้ดีของจาํเลยทีมีการสงัฟ้องไว ้

 ดงันัน ผูเ้ขียนเห็นว่าการกาํหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่กรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

วิกลจริตภายหลงัจากการกระทาํความผิดเช่นเดียวกับประเทศเยอรมนันัน มีความเหมาะสมกับ

ประเทศไทยเพราะเนืองจากประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เหมือนกนักับ

ประเทศเยอรมนั ซึงประเทศเยอรมนัเองก็เป็นตน้แบบกฎหมายอาญาในหลายๆ มาตราของประเทศ

ไทย อีกทงัส่งผลดีต่อตัวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเอง และยงัส่งผลดีต่อสังคมและต่อผูเ้สียหายดงัทีได้

กล่าวไวแ้ลว้อีกดว้ย นอกจากนีในระหว่างทีอายุความสะดุดหยุดอยู่นีอาจมีการวางกลไกในการ

ตรวจสอบความสามารถในการต่อสูค้ดีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในทาํนองเดียวกนักบักฎหมายของ

ประเทศเยอรมนัทีกาํหนดให้มีการตรวจสอบภายหลงัจากการจาํหน่ายคดีชวัคราวในกรณีทีผูถู้ก

กล่าวหาหรือจาํเลยวิกลจริตในชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล เพือทบทวนความสามารถในการ

ต่อสูค้ดีและเพือคุม้ครองสิทธิของจาํเลย เพราะเนืองจากในปัจจุบนัไม่มีบทบญัญติักฎหมายใดทีให้

อาํนาจแก่พนกังานอยัการของไทย ในการตรวจสอบความสามารถในการต่อสู้คดีของผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยไดเ้ลย ดงันนั จึงควรแกไ้ขบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวกบัเรืองอายุความฟ้อง

                                                             
 14 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรยแ์ละไบรอนั เอม็ เพียร์ซ. เล่มเดิม. หนา้ 25. 

 15 German Penal Code section 78 C (11). 
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คดีอาญา โดยควรบญัญติัเรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่วก้รณีทีผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูว้ิกลจริตภายหลงั

การกระทาํความผดิในชนัของพนกังานสอบสวนหรือในชนัศาล ทงันีการกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุด

หยดุอยูก่รณีนียงัทาํใหป้ระมวลกฎหมายอาญาของไทยทีเกียวกบับทบญัญติัในเรืองอายคุวามมีความ

ชดัเจนและครอบคลุมมากขึนเพือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึน 

DPU



 

 

 

 

บทที  5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 การทีมนุษยใ์นสังคมปัจจุบันนี จะต้องเผชิญกบัปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที

ซบัซอ้นและยุง่ยากขึนทาํใหจ้าํนวนผูป่้วยทีมีปัญหาทางจิตมีจาํนวนเพิมมากขึนตามไปดว้ย โดยใน

ปี พ.ศ. 2546 มีจาํนวนสูงถึงกว่าลา้นคน1 และในปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่าคนไทยมีปัญหา

สุขภาพจิตมากถึง 13 ลา้นคน2 ซึงมีผูม้าขึนทะเบียนรับการรักษาจากโรงพยาบาลกว่า 3 ลา้นคน 

กระทรวงสาธารณะสุขระบุว่ามีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี จากสภาพปัญหารุมเร้าทงัระบบเศรษฐกิจ 

สงัคม และสภาพแวดลอ้ม ซึงการทีผูค้นไม่นอ้ยทีตอ้งต่อสูดิ้นรนในการดาํรงชีวิต อาจส่งผลให้เกิด

ความเครียดประกอบกบัสงัคมไทยในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ปัญหาทางจิตค่อนขา้งน้อยเมือ

เทียบกับผูป่้วยประเภทอืน ทงักฎหมายทีบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบันยงัไม่ได้ให้ความสาํคญักับการ

คุม้ครองผูที้มีปัญหาทางจิตเท่าทีควร 

 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยนนัไดก้าํหนดเรืองอายคุวามไวใ้นหมวด 9 ลกัษณะที 1 

ซึงบทบญัญติัเรืองดงักล่าวนีไดใ้ชม้าเป็นระยะเวลายาวนาน โดยยงัไม่มีการแกไ้ขให้เหมาะสมกบั

สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ขณะในทีต่างประเทศมีบทบญัญติักฎหมายทีเกียวกับอายุความ

ค่อนขา้งละเอียดและทนัสมยัเหมาะกบัสภาพของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้การบงัคบัใชก้ฎหมายมี

ความชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากขึน 

 แนวความคิดในการกําหนดให้มีอายุความในคดีอาญานัน ไม่ว่าจะเป็นประมวล

กฎหมายอาญาของไทยหรือประมวลกฎหมายอาญาของต่างประเทศ ต่างก็มีเหตุผลหลกัทีสาํคัญ 

จากแนวคิดเรืองกฎแห่งการลืม แมเ้หตุผลทีนํามากล่าวอ้างจะน่าฟังเนืองจากพยานหลกัฐาน

โดยเฉพาะประจกัษพ์ยานเป็นสิงสาํคญัในการพิสูจน์ความผิดในคดีอาญา ซึงแต่เดิมนนัการรับฟัง

พยานหลกัฐานจาํเป็นตอ้งพึงความทรงจาํของมนุษยเ์ป็นสาํคญั และเป็นธรรมชาติสิงทีพยานบุคคล 

                                                             
 1 สถิติจากกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต. สืบคน้เมือวนัที 7 เมษายน 2556, จาก 

http://www.jvkk.go.th/newweb/default.aspx. 

 2 หนงัสือพิมพ ์M2F ฉบบัวนัศุกร์ที 7 มีนาคม 2557. 
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รู้เห็นจะลืมเลือนไปตามกาลเวลา อนัอาจทาํให้เกิดปัญหาเรืองความน่าเชือถือเรืองพยานหลกัฐาน 

จึงจาํเป็นตอ้งหยบิยกประเด็นเรืองอายุความขึนมาใช ้แต่ในเรืองนีเนืองจากสภาพความเป็นจริงที

การกระทาํความผิดอาญาเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทีรัฐสามารถ

ดาํเนินการลงโทษผูก้ระทาํความผดิโดยไม่จาํตอ้งให้ผูเ้สียหายเป็นผูด้าํเนินการเองอย่างในคดีแพ่ง 

ทงัโดยสภาพสังคมปัจจุบนัทีเปลียนแปลงไป มีการกระทาํความผิดทีร้ายแรงและก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่คนในสังคมมากขึน สภาพโลกไร้พรมแดนทีบุคคลสามารถเดินทางไปในทีต่างๆ ได้

สะดวกขึนอนัอาจทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิมีโอกาสทีจะแฝงตนหรือหลบหนีไปใชชี้วิตอย่างเป็นสุข

จึงทาํใหเ้หตุผลทีบญัญติัเรืองอายคุวามทีเคยกาํหนดไวด้งักล่าวมีความหนกัแน่นนอ้ยลง 

 เหตุผลทีสาํคญัอีกประการทีมาสนับสนุนในการกาํหนดอายุความก็คือการเร่งรัดการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีของรัฐทีเกียวขอ้งเพือติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํความผิดมาดาํเนินคดีและ

รับโทษโดยเร็ว และเป็นการเร่งรัดให้ผูเ้สียหายทีเป็นราษฎรตอ้งใชสิ้ทธิในส่วนคดีของอาญาโดย 

ไม่ชกัชา้ เพือให้กระบวนการพิจารณาในส่วนของการนําสืบพยานหลกัฐานเพือพิสูจน์ความจริง

สามารถดาํเนินคดีได้อย่างถูกตอ้งและแม่นยาํป้องกันการอาศยัประโยชน์จากพยานหลกัฐานที 

สูญหายเพราะกาลเวลาล่วงเลย นอกจากนีการกาํหนดอายุความยงัมีผลเชิงประสิทธิภาพของการ

บริหารจดัการคดีดว้ย เพราะยิงเวลาล่วงเลยไปนานเท่าใด ย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินคดีเพือพิสูจน์พยานหลกัฐานมากขึนเท่านัน การกาํหนดให้มีอายุความจึงช่วยลดภาระ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี และการดาํเนินคดีในขณะทีประชาชนยงัให้ความสนใจกบัคดีอาญาที

เกิดขึน ยอ่มมีผลเป็นการยบัยงัมิใหผู้อื้นกระทาํความผดิเช่นเดียวกนัอีกได ้ 

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดท้าํให้รูปแบบการไดม้าซึงพยานหลกัฐานจาก

การกระทาํความผดิเปลียนแปลงไปจากสภาพของการกระทาํความผดิทีถกูบนัทึกไวใ้นความทรงจาํ

ของมนุษยอ์าจมีการลืมเลือนไปตามกาลเวลา ไดเ้ปลียนเป็นภาพทีไดจ้ากการนาํเทคโนโลยีมาใช ้

เช่น กลอ้งวงจรปิด กลอ้งโทรทศัน์ ทีสามารถบนัทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆไดซึ้งทาํให้สามารถได้

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีทีน่าเชือถือโดยไม่ตอ้งพึงความทรงจาํของมนุษยอ์ยา่งทีเคยเป็น  

 นอกจากนี การกาํหนดอายคุวามถือเป็นการตดัสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมที

ประชาชนควรไดรั้บจากการดาํเนินคดีในศาล ซึงถือว่าเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติรับรองไว ้การยกฟ้องดว้ยเหตุอายุความจึงเป็นการบันทอนสิทธิขนัพืนฐานดังกล่าว 

โดยเฉพาะในคดีทีมีการกระทําความผิดทีเกิดขึนจริง และการทีกฎหมายตัดสิทธิการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผดิเพียงเพราะเหตุขาดอายคุวาม ถือเป็นการยติุคดีดว้ยเหตุผลดา้นเทคนิคทีอาจส่งผล

กระทบต่อความศกัดิสิทธิในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และความเชือมนัของประชาชนทีมีต่อศาลหรือ

กระบวนการยติุธรรมดว้ย 
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 การกาํหนดอายุความฟ้องคดีอาญานนั จะกาํหนดให้มีระยะเวลานานเท่าใด หรือการ

กาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยู ่การขยายอายคุวาม และการกาํหนดใหไ้ม่มีอายุความในความผิด

ของแต่ละฐานความผิดนนั ขึนอยู่กบัอตัราโทษอนัสัมพนัธ์กับความร้ายแรงของการกระทาํเป็น

สาํคญั 

 โดยหลกัแลว้โทษในคดีอาญา มีไวเ้พือป้องกนัทวัไปในแง่ทีว่าหากรัฐลงโทษผูก้ระทาํ

ความผดิแลว้ก็จะเป็นการทาํใหป้ระชาชนเชือมนัในระบบกฎหมายและไม่กลา้ทีจะทาํความผิดอีก

หากรัฐไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษได ้ความชอบธรรมในการลงโทษในแง่ของการ

ป้องกนัก็จะหมดไปเพราะไม่อาจทีจะทาํให้ประชาชนเคารพต่อกฎหมายได้ นอกจากนีโทษทาง

อาญามีไวป้้องกนัพิเศษดว้ยในแง่ทีการลงโทษจะเป็นการแกไ้ขปรับปรุงเพือให้ผูก้ระทาํความผิด 

ทีจะกลบัมาใชชี้วิตในสังคมใหม่ได ้การทีรัฐไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษไดเ้มือ

เวลาผ่านไปนานเท่าใด โดยผูน้ันไม่ไดก้ระทาํความผิดขึนมาใหม่อีก ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า

บุคคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขปรับปรุงตนเองแลว้ 

 เนืองจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบญัญติัเรืองอายคุวามสะดุดหยดุอยู่ไว ้ในกรณี

ทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดี กฎหมายไดก้าํหนดใหง้ดการสอบสวน ไต่สวน

มลูฟ้องหรืองดการพิจารณาไวจ้นกว่าผูน้นัจะหายวิกลจริตและสามารถต่อสู้คดีไดซึ้งในระหว่างที

งดการดาํเนินคดีไวน้นั อายคุวามในกรณีดงักล่าวก็ยงัคงนบัอยูต่่อไปและเมือครบกาํหนดอายุความ

แลว้ก็เป็นอนัขาดอายคุวามไม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิไดอี้ก 

 ดงันนัผูเ้ขียนเห็นว่า การกาํหนดอายคุวามฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของ

ไทยในปัจจุบนัยงัคงมีประเด็นทีเป็นปัญหาทีก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย อนัส่งผล

ใหก้ารป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีควร 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การกาํหนดอายุความสาํหรับฟ้องคดีจะสัมพนัธ์กบัหลายปัจจยัดว้ยกัน ไม่ว่าจะเป็น

ลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด อตัราโทษทีกฎหมายกาํหนดสาํหรับการกระทาํผิด

นันๆ รวมทงัการพิจารณาในแง่ของการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี ซึงกฎหมายส่วนใหญ่ 

จะกาํหนดใหมี้อายคุวามในการฟ้องคดี แต่อาจมีระยะเวลาทีแตกต่างกนัออกไปสาํหรับการกระทาํ

ความผิดฐานต่างๆ และย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทาํ

ความผดิบางประเภทในบางประเทศก็ไม่มีอายคุวามในการฟ้องคดี หรือกรณีความผิดบางประเภท

กฎหมายกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลงไวช้วัคราว 
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 ดงัทีกล่าวไวแ้ลว้ว่าประมวลกฎหมายอาญา ไม่มีบทบญัญติัเกียวกบัเรืองอายคุวามสะดุด

หยดุอยูก่รณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสูค้ดีได ้ดงันนั 

1. เพือความเป็นเอกภาพและความชดัเจน จึงควรมีบทบญัญติักฎหมายไวโ้ดยเฉพาะใน

ประมวลกฎหมายอาญาโดยกาํหนดใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูใ่นกรณีทีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยวิกลจริต

และไม่สามารถต่อสูค้ดีไดท้งัในชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล โดยบญัญติัให้ศาลมีอาํนาจในการ

สงัใหห้ยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการชวัคราวหรือโดยบญัญติักฎหมายให้อาํนาจแก่พนักงานอยัการ

เป็นผูร้้องขอต่อศาล และ 

2. ในระหว่างนีอาจมีการวางกลไกในการตรวจสอบความสามารถในการต่อสู้คดีของผู ้

ถูกกล่าวหาหรือจาํเลยในทาํนองเดียวกันกับกฎหมายของประเทศเยอรมันทีกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบภายหลงัจากการจาํหน่ายคดีชวัคราว เพือพิจารณาทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดี

ของจาํเลย และเพือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูว้ิกลจริตทงัในชนัการสอบสวนหรือในชนัศาล หาก

ปรากฏว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่สามารถต่อสูค้ดีได ้เพราะเนืองจากในปัจจุบนัไม่มีกฎหมายใดทีให้

อาํนาจแก่พนกังานอยัการในการตรวจสอบความสามารถในการต่อสูค้ดีของผูถ้กูกล่าวหาหรือจาํเลย 
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