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อายุความในคดอีาญา 

 
โดย อัครวัฒน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑ 

 
อายุความในคดีอาญาโดยปกติแลวไมคอยมีผูใหความสนใจนัก เน่ืองจากเปนบทบัญญัติ

ที่กฎหมายไดกําหนดไวแนนอนแลว ในการเรียนกฎหมายนักศึกษาก็ไมคอยจะใหความสําคัญกับเรื่องนี้ 
แมแตในการทํางานก็ไมมีผูใดใหความสนใจมากนัก อยางไรก็ตาม แมวาหลายประเทศจะมีการกําหนด
อายุความในการฟองคดีอาญาหรืออายุความในการลงโทษไว แตถาศึกษาคดีอาญาในประเทศตาง ๆ 
แลว เราจะพบวามีหลายประเทศที่กําหนดใหความผิดบางฐานความผิดไมมีอายุความ เชน ความผิดฐาน
ฆาลางเผาพันธุ (genocides) หรืออาชญากรรมตอมนุษยชาติ (crime against humanities) ที่ผูกระทํา
ความผิดไมวาจะหลบหนีไปนานแคไหนก็ตาม รัฐตาง ๆ ที่ไดรับความเสียหายสามารถที่จะนําตัวมา
ดําเนินคดีและลงโทษได 

กฎหมายไทยบัญญัติเร่ืองอายุความในการฟองคดีอาญาและอายุความในการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษกําหนดไวในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดย

                                                 
๑ นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ว รักษาการกรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
๒ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

“มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด
ดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 

(๑) ย่ีสิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป 
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป 
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวางโทษ 

อยางอื่น 
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และ

ศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ไหถือวาเปน
อันขาดอายุความเชนเดียวกัน 

มาตรา ๙๘  เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง 
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพ่ือรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแตวันที่ผูกระทํา
ความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูนั้นมิได 

(๑) ย่ีสิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป 
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
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กําหนดใหอายุความที่ระบุในสองมาตราดังกลาวยึดอัตราโทษที่ระบุไวในกฎหมายเปนหลักในการคํานวณ
อายุความ แตสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบเมื่อหลายปที่ผานมา ทําใหมีปญหาที่
ตองนํามาขบคิดวา อายุความในคดีอาญาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญานั้น ยังคงเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันอยูอีกหรือไม หรือลาสมัยเกินไปสําหรับความผิดใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
สมควรจะใหมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ หรือไม เน่ืองจากความผิด
บางลักษณะมีผลกระทบตอสวนรวมอยางรายแรงโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจหรือความผิดที่สําคัญ ๆ แต
มีโทษเบาทําใหอายุความสั้นจนเจาหนาที่ไมสามารถรวบรวมพยานหลักฐานใหรัดกุมเพียงพอที่จะพิสูจน
ใหศาลเห็นจนสิ้นขอสงสัยวาผูกระทําผิดไดกระทําความผิดจริงตามฟอง (proof beyond reasonable 
doubt) ภายในระยะเวลาดังกลาวได โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดที่มีการดําเนินการในลักษณะที่ซับซอน 
หรือโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ซับซอนยากตอการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวได ทําใหคดีขาดอายุความไมสามารถฟองรองเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได จนมีผู
เสนอแนะวาความผิดอาญาไมควรมีการกําหนดอายุความ  อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องอายุความใน
คดีอาญานั้นมีใชอยูสองแบบ คือแนวคิดในระบบ Common Law และแนวคิดของประเทศที่ใชระบบ Civil 
Law ซ่ึงกฎหมายทั้งสองระบบมีแนวคิดที่แตกตางกันในรายละเอียดหลายเรื่อง  

 
๑. ที่มาของแนวคิดเก่ียวกับการกําหนดอายุความคดีอาญา 

โดยทั่วไป เม่ือเกิดมีรัฐ(ประเทศ)ขึ้น หนาที่สําคัญที่สุดของรัฐที่จะตองดําเนินการมีสาม
ประการดวยกัน  หนาที่ประการแรก คือ หนาที่ในการที่จะตองสรางระเบียบและขอหามตาง ๆ ที่จําเปน
เพื่อใหประชากรที่อาศัยอยูในอาณาเขตของรัฐหรือประเทศนั้นซึ่งประกอบไปดวยคนหลายเผาพันธุ 
หลายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และหลากหลายความเชื่ออยูรวมกันไดอยางสงบสุข หนาที่ 
ดังกลาวคือการออกกฎหมายมาใชบังคับกับคนในรัฐของตนเพื่อใหมีแนวปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกันอันจะยังใหคนภายในรัฐอยูรวมกันอยางสงบ ซ่ึงรัฐมอบหมายหนาที่น้ีใหเปนหนาที่ของฝาย 
นิติบัญญัติหรือรัฐสภาเปนผูดําเนินการ  หนาที่ประการที่สอง คือ หนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 
ระเบียบขอหามตาง ๆ ที่ฝายนิติบัญญัติออกมากับประชาชนภายในรัฐเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในสังคม ซ่ึงรัฐมอบหมายหนาที่ดังกลาวใหฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  หนาที่ประการ
ที่สาม คือ หนาที่ในการระงับขอพิพาทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในรัฐ ไมวาจะเปนขอพิพาทนั้นจะเปน 
ขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเอง หรือระหวางเอกชนกับรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปดวยความ
เปนธรรมเพ่ือใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข หนาที่ดังกลาวรัฐมอบหมายใหศาลเปนผูรับผิดชอบ  

การที่คนหลากหลายเชื้อชาติ หลายเผาพันธุ หลายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
ศาสนา มารวมกันเปนสังคมที่เรียกวารัฐหรือประเทศไดน้ัน เน่ืองจากคนเหลานั้นมีความเชื่อถือและ

                                                                                                                                                         
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น 
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ไววางใจในรับหรือประเทศนั้นวาจะสามารถดูแลใหคนเหลานั้นอยูรวมกันอยางสงบสุขและปลอดภัย ซ่ึง
เปนความประสงคขั้นพ้ืนฐานที่นักปราชญโบราณไดอธิบายไว  เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง การกระทําดังกลาวยอมสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยตรง ไมวาความผิดนั้นจะเปนความผิดที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) หรือความผิด
ที่กฎหมายหาม (mala prohebita) ก็ตาม  เพราะการกระทําความผิดดังกลาวทําใหประชาชนในรัฐน้ันเกิด
ความไมม่ันใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนในอันที่จะอาศัยอยูภายในรัฐน้ันอยางสงบสุข 
อีกตอไป รัฐจึงมีหนาที่ที่จะตองนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ เพ่ือใหเรียกความเชื่อม่ันจากประชาชน
กลับคืนมา  โดยหลักแลวการฟองคดีอาญาควรจะกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีกําหนดอายุความ รัฐ
สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเสมอไมวาระยะเวลาจะลวงเลยไปนานสักเพียงใดก็ตาม  
อยางไรก็ตาม การปลอยใหระยะเวลาลวงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในดานกระบวนวิธีพิจารณาคดี การ
พิสูจนพยานหลักฐานและการลงโทษผูกระทําความผิดได ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปมากเทาไร ความ
ทรงจําของพยานตลอดจนการหาพยานหลักฐานยอมสูญหายหรือเลือนไปไดในที่สุด นอกจากนี้ 
ประชาชนก็จะไมสนใจที่จะติดตามเรื่องอีกตอไป เน่ืองจากมีเรื่องอ่ืนสอดแทรกเขามาเบี่ยงเบนความสนใจ
ไปจากเรื่องโทษผูกระทําความผิดจึงไมนาจะเกิดประโยชนอีกตอไป ซ่ึงเปนที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดใหมีอายุความฟองรองในคดีอาญาขึ้น  ขณะเดียวกัน ก็มีขอเท็จจริงที่เราไมอาจปฏิเสธไดวาความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมสามารถทําใหเจาหนาที่สามารถคนพบพยานหลักฐานที่สามารถ
พิสูจนใหทราบไดวาผูใดไดกระทําความผิด ซ่ึงในขณะที่ความผิดเกิดนั้นวิทยาการในการพิสูจนยังไม
กาวหนาทําใหไมสามารถที่จะพิสูจนหลักฐานเชนวานั้นได เชน เม่ือหาสิบปกอน การพิสูจนคราบเลือด
หรือพยานหลักฐานที่ตกอยูในที่เกิดเหตุโดยการตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) ยังไมสามารถทําได ทําให
ไมสามารถพิสูจนไดวาใครเปนผูกระทําความผิด แตปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการสามารถนําเอา
รหัสพันธุกรรม (DNA) มาใชในการพิสูจนคราบเลือดหรือพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไดวาเปนคราบเลือด
ของผูตายหรือเปนสิ่งที่ผูกระทําความผิดทําหลนไวขณะกระทําความผิด ทําใหสามารถพิสูจนไดวาคดี
ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเม่ือหาสิบปกอน ผูใดคือผูกระทําความผิด แตถานําเอาเรื่องอายุความมาปรับใชคดีที่
เกิดขึ้นดังกลาว พนักงานสอบสวนจะไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได เพราะเปนคดีที่ขาด
อายุความแลว ดังน้ัน เพ่ือใหพนักงานสอบสวนสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได กฎหมายใน
บางประเทศจึงกําหนดใหคดีอาญาบางประเภทเปนคดีที่ไมมีอายุความ ทั้งสองแนวคิดเปนผลเนื่องมาจาก
แนวคิดในระบบกฎหมายสองระบบใหญ ๆ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กับระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ที่แตกตางกันอยูในรายละเอียด   
 
๒. อายุความคดีอาญาในระบบประมวลกฎหมาย (civil law) 

เน่ืองจากระบบกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันแบงออกเปนสองระบบใหญ ๆ คือ ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กับ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  แนวคิดในสวนที่
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เกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาของทั้งสองระบบมีแนวคิดที่แตกตางกันอยูในรายละเอียด  แนวคิดของ
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จะเนนใหมีอายุความในการฟองคดีอาญา โดยมีสาระสําคัญ๓  คือ 

๑) กลุมประเทศที่ใชประมวลกฎหมาย จะใชหลักเรื่อง “กฎแหงการลืม” (la loi de 
l’oubli) เปนหลักในการกําหนดอายุความในคดีแพงและคดีอาญา ซ่ึงมีแนวคิดวา เม่ือเกิดคดีขึ้น การนํา
หลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุมาพิสูจนความผิดแกผูกระทําความผิดจะไดผลที่สุด เม่ือกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ยิ่งเวลาลวงเลยไปนานเทาใด ความทรงจําเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็จะยิ่งลด
นอยลงหรือไมอาจนําพยานมานําสืบได เน่ืองจากพยานหลักฐานสูญหายไปตามกาลเวลา หรือพยาน
บุคคลถึงแกความตายไปกอนที่จะทําการสืบพยาน ยิ่งระยะเวลาลวงเลยไปนานเทาใดก็จะไมมีใครจดจํา
เหตุการณที่เปนความผิดนั้นได โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการนําพยานบุคคลมาสืบยอมมีมาก ทํา
ใหเกิดความยุงยากในการนําสืบพิสูจนทั้งฝายโจทกและฝายจําเลย 

๒) นักกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายสวนใหญมีความเห็นวา การที่ไมสามารถนํา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษในทันที และผูกระทําความผิดไดหลบหนีไปจนพนกําหนดเวลาที่กฎหมาย
กําหนดยอมเปนการทรมานผูน้ันพอสมควร ซ่ึงถือไดวาเปนการลงโทษอยูแลว จึงไมควรลงโทษผูน้ัน 
ซํ้าอีก การที่ผูกระทําความผิดหลบหนีไปและไมไปกระทําความผิดอีกจนพนกําหนดเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว ยอมแสดงวาผูน้ันไดระมัดระวังความประพฤติของตนที่จะไมไปกระทําความผิดขึ้นอีก จึงไม
ควรลงโทษผูน้ันอีกแลว การที่ผูกระทําความผิดตองระมัดระวังไมกระทําความผิดขึ้นอีกนี้ถือไดวาเปน
นโยบายทางอาญาในการปองกันความผิดทางอาญาอีกทางหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม หลักการเหลานี้ยังมีผูคัดคานอยู เน่ืองจากเห็นวาการไมลงโทษผูกระทํา
ความผิดเพราะลวงเลยกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด เปนการคาดคะเนที่ปราศจากมูลความจริง 
โดยเฉพาะผูที่กระทําผิดจนติดเปนนิสัย จึงไมควรใหมีอายุความในความผิดบางเรื่อง 

ประเทศฝรั่งเศสเปนตัวอยางของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายและมีการกําหนดอายุ
ความในคดีอาญาไว ไมวาคดีอาญาอุกฉกรรจหรือคดีอาญาธรรมดา โดยทั่วไปจะใชกฎแหงการลืม (la loi 
de l’oubli) เปนหลักการในการกําหนดอายุความ  

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสใชบังคับมาตั้งแตสมัยนโปเลียน มีการแกไข
เพ่ิมเติมครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๘๑๐ และใชอยูจนถึงปจจุบัน คือ Code pénal [nouveau] ในกรณีที่มี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น ถือวาการกระทําความผิดอาญาเปนการรบกวนความสงบเรียบรอยของรัฐ และ
โดยที่รัฐมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ รัฐเทานั้นที่จะเปนผูเสียหาย เฉพาะอัยการ
แตเพียงผูเดียวที่มีอํานาจฟองคดีอาญาเนื่องจากอัยการเปนผูฟองคดีแทนรัฐ ผูเสียหายที่เปนประชาชน
ไมสามารถที่จะฟองคดีอาญาเองได เวนแตจะขอเปนคูความทางแพงที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาในเรื่องน้ัน 
                                                 

๓ จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรม
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, พิมพครั้งที่ ๙, ๒๕๓๖, หนา ๑๐๕๕-๑๐๕๖. และโปรดดู อรุณี อนันตชัยศิลป, อายุความ
ในคดีอาญา, วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ภาควิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หนา ๖. 
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การสั่งฟองหรือสั่งไมฟองคดีอาญาเปนดุลพินิจของพนักงานอัยการที่จะพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่
พนักงานอัยการเห็นสมควรสั่งฟองคดีอาญาในเรื่องใด พนักงานอัยการจะตองฟองคดีดังกลาวภายใน
กําหนดอายุความตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไมฟอง
คดีอาญาเปนเพียงการชะลอการฟองชั่วคราว ซ่ึงอัยการอาจกลับมาฟองเปนคดีใหมไดอีกภายในกําหนด
อายุความ 

ประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดอายุความ (la prescription) ในประมวลกฎหมายอาญาใหม 
(le code pénal nouveau)ดังน้ี 

๑) ความผิดลหุโทษ (contravention) ไดแก ความผิดที่มีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ ฟรังค 
(๓,๐๐๐ ยูโร)  จําคุกตั้งแต ๑ วัน ถึง ๒ เดือน  มีกําหนดอายุความ ๓ ป๔ 

๒) ความผิดที่มีโทษปานกลาง (délit) ไดแก ความผิดที่มีโทษปรับเกินกวา ๒,๐๐๐ 
ฟรังคขึ้นไป (๓,๐๐๐ ยูโร) หรือจําคุกตั้งแต ๒ เดือนถึง ๕ ป มีอายุความ ๕ ป๕ 

๓) ความผิดอุกฉกรรจ (crime) ไดแก ความผิดที่มีโทษจําคุกตั้งแต ๕ ปขึ้นไป จนถึง
จําคุกตลอดชีวิต มีอายุความ ๒๐ ป๖ 

๔) ความผิดเกี่ยวกับชาติพันธุมนุษย เชน การคัดเลือกพันธุมนุษยและการคัดลอก 
พันธุกรรม มีอายุความ ๓๐ ป๗ 

อยางไรก็ตาม มีความผิดบางฐานความผิดที่ไมมีการนําเอาหลักการเรื่องกฎแหงการลืม
(la loi de l’oubli) มาใช ซ่ึงจะบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษและเปนคดีอาญาที่ไมมีอายุความ คือ ความผิดใน
ประมวลกฎหมายอาญา เลมที่ ๒ หมวดที่ ๑ ความผิดอุกฉกรรจเกี่ยวกับมนุษยชาติ เชน การฆาลาง
เผาพันธุ หรือคดีอุกฉกรรจอ่ืน ๆ ที่กระทําตอมนุษยชาติ  เชน การเอาคนลงเปนทาส การลักพาตัว การ
ทรมานหรือดูหม่ินศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยมีเหตุชักจูงใจทางการเมือง ปรัชญา การเหยียดผิว หรือ
ศาสนา๘  และความผิดตามกฎหมายหมายเลข ๖๔-๑๓๒๖ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๑๙๖๔  เกี่ยวกับความผิด
ตามมติสมัชชาสหประชาชาติในกรณีอาชญากรรมที่กระทําตอมนุษยชาติตามกฎบัตรศาลระหวาง

                                                 
๔ Code pénal [nouveau], livre premier : Disposition général , titre III :  Des peines, chapitre 

III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations, section 1 : De la prescription, article 
133-4 (Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 81 Journal officiel du 31 décembre 2002), 

๕ Code pénal [nouveau ], livre premier : Disposition général , titre III :  Des peines, chapitre 
III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations, section 1 : De la prescription, article 
133-3. 

๖ Code pénal, ], livre premier : Disposition général , titre III :  Des peines, chapitre III : De 
l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations, section 1 : De la prescription, article 133-2. 

๗ Code pénal[nouveau], article 214-1, article 214-2, article 214-3, article 214-4  sous-titre II : 
Des crimes contre l’espèce humaine,  

๘ Article 211-1, article 212-1, article 212-2, article 212-3 du code pénal[nouveau], 
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ประเทศ วันที่ ๘ สิงหาคม ๑๙๔๕  เปนคดีอาญาที่ไมมีอายุความ๙  ซ่ึงถือไดวาเปนขอยกเวนของกฎแหง
การลืม (la loi de l’oubli)  

กลาวโดยสรุป ประเทศฝรั่งเศสแมวาจะใชกฎแหงการลืม (la loi de l’oubli) เปนหลักใน
การกําหนดอายุความ แตความผิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายระหวางประเทศโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรสงคราม หรือความผิดที่เกี่ยวกับมนุษยชาติ เชน การคามนุษย การฆาลางเผาพันธุ เปนตน จะ
กําหนดใหเปนคดีอาญาที่ไมมีอายุความ เน่ืองจากคดีเหลานี้ตามกฎหมายระหวางประเทศถือเปน
ความผิดมหันตโทษ จึงไมยอมใหมีอายุความ และประเทศฝรั่งเศสก็เคยประสบเหตุการณดังกลาวมาแลว
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง 

 
๓. อายุความคดีอาญาในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) 

แนวคิดเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาในประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณี (common 
law) แตกตางจากประเทศที่ใชประมวลกฎหมาย (civil law) กลาวคือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีถือวา
การฟองคดีอาญาซึ่งเปนความผิดอันเปนความผิดที่ถือวารบกวนความสงบเรียบรอยของสวนรวมซึ่งรัฐ
(กษัตริย) เปนผูดูแล  การฟองคดีอาญาจึงเปนการกระทําแทนกษัตริย ประกอบกับในระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีมีแนวคิดที่วา กษัตริยสามารถกระทําสิ่งใดก็ไดโดยปราศจากความผิด (the king can do 
no wrong) จึงมีผลวาแมกษัตริยจะปลอยใหคดีอาญาขาดอายุความก็ยังสามารถฟองคดีได ดังน้ัน 
แนวคิดเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาจึงเกิดหลักเรื่อง “nullum tempus occurit regi”๑๐ หรือ “อายุความ
ไมใชกับกษัตริย” (time does not run against the king) ขึ้น กลาวคือ เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
รัฐสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดเสมอ ไมวาระยะเวลาจะลวงเลยไปนานเทาใดก็ตาม  

ประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศแมแบบของ Common Law ไดใชหลักเรื่อง “nullum 
tempus occurit regi”  เปนหลักในการดําเนินคดีอาญา เชน ในป ค.ศ. ๑๙๐๕ นาย John Appleton ถูก
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต ในคดีที่เขาใหการรับสารภาพวาไดฆาภรรยาของตนในป ค.ศ. ๑๘๘๒ คือเม่ือ 
๒๓ ปมาแลว (หนังสือพิมพ Times, 15 July 1905)๑๑ 

ในป ค.ศ. ๑๘๐๒  ผูวาการ Wall ถูกนําตัวมาพิจารณาเพื่อลงโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําเมื่อ ๓๐ ปกอน  นาย William Horne ถูกนําตัวมาพิจารณาเพื่อลงโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

                                                 
๙ Code pénal [nouveau], article 213-5, sous-titre 1 er : Des crimes contre l’humanité, 
๑๐ Kenny’s, Outlines of criminal Law, eighteenth edition, CAMBRIDGE: The University press, 

1962, page 531. และ Kenny’s, Outlines of criminal Law, Nineteenth edition, CAMBRIDGE: The University 
press, 1966, page 54. และโปรดดู อรุณี อนันตชัยศิลป, อายุความในคดีอาญา, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หนา ๑๑. 

๑๑ Jolowicz J.A., Droit anglais, Paris : Dalloz, 1986, page 599. 
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เม่ือ ๓๕ ปกอน และนาย Stephen ถูกนําตัวมาพิจารณาเพื่อลงโทษสําหรับความผิดที่ไดลักทรัพยไปเม่ือ 
๖๐ ปกอน๑๒  

ตอมาแนวคิดในเรื่องอายุความไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ หลักเรื่อง “nullum tempus occurit regi” จะไมใชกับความผิดบางฐานความผิด 
เชน 

๑. ความผิดฐานกบฏตาม Treason Act, 1695 ยกเวนความผิดฐานประทุษรายตอองค
พระมหากษัตริย จะตองฟองคดีภายในสามปนับแตความผิดเกิดขึ้น 

๒. ความผิดฐานจลาจลตาม  Riot Act, 1714 จะตองฟองคดีภายในสิบสองเดือนนับแต
ความผิดเกิดขึ้น 

๓. ความผิดตาม Night Poaching Act, 1828 จะตองฟองคดีภายในสิบสองเดือน 
นับแตความผิดเกิดขึ้น 

๔. ความผิดทางเพศที่กระทําตอเด็กหญิงอายุสิบสามปถึงสิบหกป จะตองฟองคดี
ภายในสิบสองเดือนนับแตความผิดเกิดขึ้น 

๕. ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (corrupt or illegal practice at election) จะตองฟอง
คดีภายในหนึ่งปนับแตความผิดเกิดขึ้น 

๖. ความผิดตาม Customs Acts จะตองฟองภายในสามปนับแตความผิดเกิดขึ้น 
๗. ความผิดตาม Perjury Act, 1911 ในกรณีเกี่ยวกับการปลอมแปลงสูติบัตรและมรณะ

บัตร จะตองฟองคดีภายในสามปนับแตความผิดเกิดขึ้น 
๘. ความผิดตาม Merchandise Marks Act, 1887 จะตองฟองคดีภายในสามปนับแต

ความผิดเกิดขึ้น หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายทราบการกระทําความผิด 
๙. บรรดาคดีที่มีโทษสถานเบาจะตองฟองคดีภายในหกเดือนนับแตความผิดเกิดขึ้น๑๓ 
กลาวโดยสรุปประเทศอังกฤษ แมคดีอาญาสวนใหญจะใชหลักเรื่อง “nullum tempus 

occurit regi” ในการดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิด โดยสามารถจะฟองคดีอาญาไดโดยไมมีกําหนด
อายุความก็ตาม แตก็มีการพัฒนาความผิดบางฐานใหมโดยกําหนดใหมีอายุความในการฟองคดีขึ้น 

                                                 
๑๒ Kenny’s, Outlines of criminal Law, eighteenth edition, CAMBRIDGE: The University press, 

1962, page 531.  และ Kenny’s, Outlines of criminal Law, Nineteenth edition, CAMBRIDGE: The University 
press, 1966, page 54. และโปรดดู อรุณี อนันตชัยศิลป, อายุความในคดีอาญา, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หนา ๑๑. 

 
๑๓ Kenny’s, Outlines of criminal Law, eighteenth edition, CAMBRIDGE: The University press, 

1962, page 532.  คะนึง ฤๅไชย บทความพิเศษ “วิธีพิจารณาความอาญาตามกฎหมายอังกฤษ”, ตอนที่ ๑, วารสาร
อัยการ, ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐๘ ธันวาคม, ๒๕๒๙, หนา ๑๖. และโปรดดู  อรุณี อนันตชัยศิลป, อายุความในคดีอาญา, 
วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หนา ๑๔. 
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เพ่ือใหการพิสูจนพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว เน่ืองจากลักษณะความผิดบางฐาน
หากปลอยใหเน่ินนานไปจะไมมีใครจดจําเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอันจะทําใหเกิดความยุงยากในการนําสืบ
พิสูจนทั้งฝายโจทกและฝายจําเลย หรืออาจกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในสังคมได เชน คดีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่ไมชอบ ถาศาลไมรีบตัดสินโดยเร็วอาจกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นในการเลือกตั้งได 
และอาจสงผลกระทบตอสังคมไดในที่สุด 
 
๔. อายุความคดีอาญาในประเทศสหรฐัอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกากลาวโดยรวมจัดเปนประเทศที่ใชกฎหมายในระบบ Common 
Law แนวคิดเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาจะมีลักษณะใกลเคียงกันกับแนวคิดของประเทศอังกฤษ แต
เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวยหลายมลรัฐ แตละมลรัฐตางก็มีกฎหมายของตนเองบังคับใช
อยู คดีอาญาสวนใหญจะถูกบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายของแตละมลรัฐซ่ึงจะมีรายละเอียดของโทษ
และอายุความในคดีอาญาแตกตางกันไป 

อยางไรก็ตาม แนวคิดตามระบบ Common Law จะมีบทบาทสําคัญตอระบบกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา เพราะในสหรัฐอเมริกา ความผิดที่เรียกวา misdemeanors หรือความผิดที่มีโทษสถาน
เบาจะเปนความผิดที่มีอายุความระหวางสองปถึงหกป  

สําหรับคดีที่เปนความผิดรายแรงที่เรียกวา felony โดยเฉพาะในความผิดระดับ first 
degree เชน ความผิดฐานฆาคนตาย หรือฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน เปนตน จะเปนตามหลักเรื่อง
“nullum tempus occurit regi” ในระบบ Common Law กลาวคือ เปนความผิดที่ไมมีอายุความ รัฐ
สามารถที่จะฟองคดีแกผูกระทําความผิดเม่ือใดก็ได  

ความผิดที่ทั้งสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลาง) และมลรัฐทุกมลรัฐถือวาเปนความผิดที่ไมมีอายุ
ความฟองคดีอาญา ไดแก 

๑. ความผิดฐานฆาคนตาย และความผิดฐานฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน ซ่ึงเปน
แนวคิดในระบบ Common Law 

๒. ความผิดตอความม่ันคงตาม Patriot Act, 2001 ไดแกความผิดเกี่ยวกับการกอ 
การราย 

๓. ความผิดฐานอาชญากรสงครามตาม Rome Statute 
ความผิดทั้งสามฐานเปนความผิดที่สรางความนากลัวอยางมากแกสังคม จึงเปนความผิดที่ไมมีอายุความ 

สวนความผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะความผิดฐานทํารายทางเพศหรือลวงละเมิดทางเพศ
ที่กระทําตอเด็กจะเปนความผิดที่ไมมีอายุความในมลรัฐ Alabama, Alaska, Arizona, Delaware (เฉพาะ
ความผิดฐานขมขืนในระดับ first degree), Idaho, Indiana (เฉพาะความผิดฐานขมขืนในระดับ class A), 
Kentucky, Louisiana (เฉพาะความผิดฐานขมขืนในระดับรายแรง), Maryland, Mississippi (เฉพาะ
ความผิดฐานขมขืน), Missouri (เฉพาะความผิดฐานขมขืนโดยใชกําลัง), New Jersey (ความผิดฐาน
ประทุษรายทางเพศ), New Mexico (เฉพาะความผิดฐานขมขืนในระดับ first degree), North Carolina
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(เฉพาะความผิดฐานขมขืน), Rhode Island (เฉพาะความผิดฐานประทุษรายทางเพศในระดับ first 
degree), South Carolina, Vermont (เฉพาะความผิดฐานประทุษรายทางเพศอยางรายแรง), Virginia 
(ความผิดฐานขมขืน), West Virginia, Wyoming ในมลรัฐอ่ืนความผิดเกี่ยวกับเพศเปนความผิดที่มีอายุ
ความ  

ความผิดฐานอื่น ๆ ที่มิใชความผิดเกี่ยวกับเพศเปนความผิดที่มีอายุความ เน่ืองจากเปน
คดีที่ไมทําใหสังคมเกิดความหวาดกลัว และหากทิ้งไวเน่ินนานเกินไปพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือไม
อาจหาพยานหลักฐานมาได และประชาชนจะไมสนใจเร่ืองในอดีตอีกตอไปจะสนใจเฉพาะการดํารงชีพ
ของตนเทานั้น 

อยางไรก็ตาม อายุความในคดีที่มีกําหนดอายุความใหฟองคดี กําหนดอายุความดังกลาว
จะไมนับในกรณีที่ผูกระทําความผิดอยูนอกเขตอํานาจศาล๑๔ เชน ผูกระทําความผิดหลบหนีออกไปนอก
ประเทศ อายุความจะไมนับจนกวาจะไดตัวกลับมาจึงจะเริ่มนับอายุความ หลักในเรื่องการไมนับอายุ
ความนี้มีใชในทุกมลรัฐ เชน New York, Illinois เปนตน 

 
อาจสรุปไดวาอายุความในคดีอาญาในกฎหมายตางประเทศเทาที่ทําการศึกษาจะพบวา 

อายุความในการฟองคดีอาญาหรืออายุความในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษระหวางระบบ Civil 
Law และระบบ Common Law มีแนวคิดที่แตกตางกันอยูหลายเรื่อง และมีวิวัฒนาการที่สวนทางกัน 

ในระบบ Civil Law ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่ใชประมวลกฎหมายเปนหลัก ความผิดอาญา
เกือบทั้งหมดจะมีการกําหนดอายุความในการฟองคดีหรืออายุความในการนําตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษ โดยกําหนดใหสัมพันธกันระหวางความผิดและโทษ ยกเวนความผิดอาญาที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายระหวางประเทศ เชน ความผิดฐานกอการราย และความผิดเกี่ยวกับอาญากรสงคราม ซ่ึงเปน
ความผิดที่กอใหเกิดความหวาดกลัวกับมนุษยชาติ ถือเปนความผิดที่ไมมีอายุความ รัฐตาง ๆ สามารถ
ฟองคดีไดไมวาเวลาจะผานพนไปนานสักเทาใดก็ตาม  

สวนในระบบ Common Law ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณี จะถือวา
ความผิดเกี่ยวกับการฆาคนตาย การฆาโดยไตรตรองไวกอน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
(ความผิดฐานกอการราย) และความผิดฐานอาชญากรสงคราม และมีความผิดเกี่ยวกับเพศบางเรื่องที่ถือ
วารายแรง เชน ความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศกับผูเยาว เปนความผิดที่สรางความหวาดกลัว
ใหกับประชากรในสังคมและทําใหสังคมโดยสวนรวมเกิดความไมไววางใจในความสามารถของรัฐที่จะ
ปกปองและคุมครองภยันตรายใหกับพวกเขา ซ่ึงรัฐจะตองเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ถือเปน

                                                 
๑๔ U.S. Code, Title 18: crime and criminal procedure, Part II : criminal procedure, Chapter 

213: limitations, section 3290: fugitives from justice. (No Statute of limitations shall extend to any person 
fleeing from justice.   
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ความผิดที่ไมมีอายุความ สวนความผิดอ่ืน ๆ ที่เปนความผิดสถานเบา มีการกําหนดอายุความในการ
ฟองคดีอยูดวย  

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีแนวปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับประเทศที่ใช Common Law 
เพียงแตนํากฎหมายในเรื่องตาง ๆ ไปเขียนเปนประมวลในรูปแบบ Compilation โดยแยกเปน ๕๒ 
หัวขอ และในแตละมลรัฐก็จัดทําประมวลกฎหมายในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลกลางจัดทําเชนเดียวกัน 
แตแนวคิดตาง ๆ ในกฎหมายเหลานี้เปนแนวคิดในระบบ Common Law ทั้งสิ้น แตในกรณีที่ผูกระทํา
ความผิดหลบหนีออกจากเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี อายุความในการฟองคดีจะไมเริ่ม
นับจนกวาผูกระทําความผิดจะกลับเขามาอยูในเขตอํานาจของศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิดนั้น๑๕ อีก 

 
๕. ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับอายุความคดีอาญาในกฎหมายไทย  

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเปนประมวลกฎหมายที่นําเอาความคิดของประเทศที่ใช
กฎหมายในระบบ Civil law มาใช เริ่มโดยนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่เขามาทําหนาที่ในตําแหนง “ที่
ปรึกษาในการรางกฎหมาย” (Conseiller législatif) แนวคิดเรื่องอายุความในการฟองรองคดีอาญาและ
อายุความในการลงโทษผูกระทําความผิดไดมีการนําเอามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา
และประมวลกฎหมายอาญาตามลําดับ ซ่ึงหลักการในการกําหนดอายุความเปนไปตามกฎแหงการลืม  
(la loi de l’oubli) ดังปรากฏในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี 

มาตรา ๙๕  ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด
ดังตอไปน้ี นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 

(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยีส่บิ
ป 

(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหน่ึงป 
(๕) หน่ึงป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงเดือนลงมา หรือตองระวาง

โทษอยางอ่ืน 
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือ

วิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงด
การพิจารณา ก็ไหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน 

มาตรา ๙๘  เม่ือไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูน้ันยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับ
โทษแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูน้ันมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด

                                                 
๑๕ Ibid . 
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หรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปน้ี เปนอันลวงเลยการ
ลงโทษ จะลงโทษผูน้ันมิได 

(๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป 
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป 
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปลงมาหรือโทษอยางอ่ืน 
แมวาบทบัญญัติมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ จะยังคงดูเหมือนวาเปนบทบัญญัติที่

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยก็ตาม  แตก็ยังมีหลายประเด็นที่สมควรปรับปรุง
เพ่ือใหการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเพียงแตจะสงผลใหกับผูเสียหายบางคนหรือบางกลุมเทานั้น แตยังสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจและสวนรวมทั้งประเทศ เชน วิกฤติดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดประสบหลายปที่
ผานมา ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไดรับความเสียหายอยางมากมาย แตเนื่องจากกฎหมาย
กําหนดอัตราโทษไวโดยมุงที่จะผูกระทําความผิดชดใชคาปรับใหกับรัฐมากกวาที่จะเอาตัวผูกระทํา
ความผิดจริง ๆ มาลงโทษตามโทษานุโทษ จึงไดกําหนดอัตราโทษจําคุกไวต่ําและมุงที่จะกําหนดโทษ
ปรับใหสูง ทําใหอายุความในการฟองรองหรือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษมีอายุความสั้น เม่ือ
ผูกระทําความผิดหลบหนีไปอาศัยอยูตางประเทศทําใหพนักงานสอบสวนไมสามารถจะเอาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษไดจนกระทั่งคดีขาดอายุความ แมวารัฐจะมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนเปน
เครื่องมือก็ตาม แตกระบวนการในการสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการที่ซับซอนและใชระยะเวลาใน
การดําเนินการนานซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหคดีขาดอายุความไดเชนกัน ผลก็คือผูกระทําความผิด
ลอยนวลอยูตางประเทศ โดยที่รัฐไมสามารถจะนําตัวมาลงโทษได  นอกจากนี้ เม่ือคดีขาดอายุความแลว
ผูกระทําความผิดก็สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไดโดยที่พนักงานสอบสวนไมสามารถที่จะดําเนินคดี
กับผูน้ันได และอาจกลับมากระทําความผิดอีกและหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อรอใหคดีขาดอายุความ
อีกเชนที่เคยกระทํามาแลวได 

การที่จะแกไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อใหสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโดยนํา
แนวคิดของระบบ Common law มาใชโดยแกไขกฎหมายใหคดีอุกฉกรรจเปนคดีที่ไมมีอายุความ ตาม
แบบประเทศอังกฤษหรือประเทศอเมริกาเปนเรื่องที่ทําไดยาก เน่ืองจากประเทศไทยแมไดชื่อวาเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา แตก็ไมใชประเทศที่รํ่ารวยเพียงพอที่จะนําวิทยาการที่ทันสมัยจากตางประเทศมา
ใชไดทั้งหมด เน่ืองจากเทคนิคเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา (foreign sic sciences) ในปจจุบันใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีราคาแพง เชน การพิสูจนรหัสพันธุกรรม (DNA) หรือการใช
คอมพิวเตอรในการพิสูจนลายพิมพน้ิวมือ เปนตน ซ่ึงตองใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความซับซอน 
เปนเรื่องที่ตองใชคาใชจายสูงมาก เทากับรัฐนําเอาภาษีอากรของประชาชนจํานวนมากมาใชดําเนินการ
กับคดีอาญาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพียงเพ่ือเอาตัวผูกระทําความผิดเพียงคนเดียวหรือสองคนมา
ลงโทษแทนที่จะนําเงินภาษีดังกลาวไปใชในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเปนการลงทุนที่คุมคากวาที่จะ
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นํามาใชในการสอบสวนคดีอาญาโดยไมมีระยะเวลาจํากัด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองทั้งกําลังคนและ
งบประมาณแลว หากปลอยใหระยะเวลาในการสอบสวนเนิ่นนานไป ประชาชนก็จะไมสนใจเรื่องดังกลาว
อีกและจะหันไปสนใจปญหาอื่นที่เปนปญหาใกลตัวมากกวาแทน  การใหมีกําหนดอายุความในการฟอง
คดีอาญาหรืออายุความในการลงโทษจะเหมาะสมกวา เพียงแตหนวยงานของรัฐจะตองเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม ในคดีอาญาที่สําคัญ ๆ บางเรื่อง เชน คดีฆาตกรรม คดีที่เกี่ยวกับการ
ฉอโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับการกอการราย คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความ
ม่ันคงของประเทศ คดีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ เปนเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายตอสังคม
เปนอยางมาก นอกจากนี้ผูกระทําความผิดสวนใหญเปนผูที่มีอิทธิพลหรือมีความร่ํารวยสามารถหลบหนี
ออกนอกประเทศได ประกอบกับการขอใหสงผูรายขามแดนเปนเรื่องที่ซับซอนและใชเวลานาน จน
บางครั้งทําใหคดีขาดอายุความได และผูกระทําความผิดสามารถเดินทางกลับประเทศไดอีกภายหลังที่คดี
ขาดอายุความแลวโดยที่รัฐไมสามารถจะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได และอาจกลับมากระทํา
ความผิดซ้ําอีก  ดังน้ัน หากในคดีอาญา รัฐยังมีความจําเปนที่จะตองยึดหลักการในเรื่อง “กฎแหงการลืม
(la loi de l’oubli)” อยู ก็ควรจะแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ เสียให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยการกําหนดใหอายุความในการฟองคดีอาญาหรือการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษสะดุดหยุดอยูและยังคงคางอยูในกรณีที่ผูกระทําความผิดหลบหนีออกนอก
ประเทศหรือนอกเขตอํานาจของศาลไทย การกําหนดใหมีเร่ืองอายุความสะดุดหยุดอยูและอายุความ
ยังคงคางอยูน้ีจะทําใหคดีอาญาที่ผูกระทําความผิดหลบหนีออกนอกประเทศไมขาดอายุความไมวาเวลา
จะผานไปนานสักเพียงใดก็ตาม หากไดตัวผูกระทําความผิดกลับมายังประเทศไทยเมื่อใด รัฐสามารถนํา
ตัวผูกระทําความผิดมาฟองและลงโทษได เพราะอายุความยังคงเหลือคางอยู ยังไมขาดอายุความ 
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะขอใหมีการสงผูรายขามแดนก็สามารถกระทําไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลา  

ในปจจุบันการแบงแยกแนวคิดเกี่ยวกับระบบกฎหมาย civil law และ common law มี
แนวโนมวาจะปรับเขาหากันมากขึ้น โดยเฉพาะความผิดอาญาสําคัญ ๆ บางเรื่องที่ เชน คดีอาญากรรม
เกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับมนุษยชาติ และคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการกอ
การราย ในกลุมประเทศที่ใชกฎหมาย civil law ซ่ึงแตเดิมเคยใชหลักเรื่อง “กฎแหงการลืม (la loi de 
l’oubli)” โดยมีการกําหนดอายุความในการฟองคดีและอายุความในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
เริ่มหันมาใชหลัก common law มากขึ้น ทําใหความผิดดังกลาวขางตนเปนคดีที่ไมมีอายุความ รัฐตาง ๆ 
สามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดตลอดเวลา  ขณะเดียวกันกลุมประเทศที่ใช Common Law 
ที่คดีอาญาสวนใหญเปนคดีที่ไมมีอายุความ มีการกําหนดใหความผิดบางฐานความผิดมีอายุความในการ
ฟองคดีเกิดขึ้น และในอนาคตมีแนวโนมที่ระบบกฎหมายทั้งสองระบบจะพัฒนาหลักกฎหมายใหใกลเคียง
กันมากขึ้น  สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับระบบกฎหมายของทั้งสอง
ระบบก็นาที่จะเอาแนวความคิดบางเรื่องในระบบกฎมายทั้งสองระบบมาปรับใชใหเขากับสถานการณที่
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เกิดขึ้นภายในประเทศ อันจะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมและการอํานวยความยุติธรรมแก
ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในขณะนี้ 



 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 Office of the Council of State 
 www.krisdika.go.th 
 
 
 
 

 ๑๔

หนังสืออางอิง 
 

๑. อรุณี อนันตชัยศิลป, อายุความในคดีอาญา, วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, 
คณะนิติศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

๒. จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรม
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, พิมพครั้งที่ ๙, ๒๕๓๖. 

๓. คะนึง ฤๅไชย บทความพิเศษ “วิธีพิจารณาความอาญาตามกฎหมายอังกฤษ”, ตอนที่ ๑, วารสาร
อัยการ, ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐๘ ธันวาคม, ๒๕๒๙. 

๔. Arizona State: Title 13 Criminal Code. 
๕. Turner Cecil J.W., Kenny’s outlines of criminal law, eighteenth edition, Cambridge : The 

University Press, 1962. 
๖. USA. Patriot Act of 2001. 
๗. Zollar Judith, Criminal Statutes of Limitations, information brief, Minisota House of 

Representatives, Research Department, November 2000. 
๘. Aydalot Maurice, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome IV, Paris : Dalloz, 

1993. 
๙. Jolowicz J.A., Droit anglais, Paris : Dalloz, 1986. 
๑๐. Pradel Jean, Le nouveau code pénal (Partie générale) Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 , 

Paris : Dalloz, 1993. 
๑๑. http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_limitations, Statute of limitations, Wikipedia, the free 

encyclopedia, 18/11/2548. 
๑๒. http://www.weblocator.com/attorney/fl/law/processcon.html, Florida Process of a Lawsuit, 

25/11/2548. 
๑๓. http:// www.fathom.com/feature/60819/, California : unlimited litigation. 
๑๔. http://www.commondreams.org/headlines04/0921-27.html, U.S. Probing Alleged Abuse of 

Afghans. 
๑๕. http://web.amnesty.org/li rary/index/ENGEUR300092005?open&of=ENG-385, Italy. 
๑๖. http://www3.state.id.us/cgi-bin/newidst?sctid=190040001.k, Idaho Statutes. 
๑๗. http://www.geocities.com/true_perspective/HAWAII.html. 
๑๘. http://www.geocities.com/true_perspective/ILLINOIS.html. 
๑๙. http://www.law.cornell.edu/uscode/serch/uscode18.html, US Code collection. 
๒๐. http://www.law.cornell.edu/supct/html/03-9046.ZO.html, Supreme Court Collection. 



 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 Office of the Council of State 
 www.krisdika.go.th 
 
 
 
 

 ๑๕

๒๑. http://web.utk.edu/~scheb/overview.html#statlim, An overview of Criminal Offenses under 
Tennessee Law. 

๒๒. http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title12/Chapter10/Section010.htm, 23/11/2005. 
๒๓. http://www.frouman.net/texaslimitations, Texas Statutes: Code of Criminal procedure, 

chapter 12, limitations. 
๒๔. http://www.darkness2light.org/KnowAbout/articles extension statutes.asp, extensions of 

Statutes. 
๒๕. http://www.rainn.org, Statutes of Limitation for prosecuting rape and/or sexual assault. 
๒๖. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CPNAL&.... 
 


