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อายุความในคดีอาญา
โดย อัครวัฒน เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑
อายุความในคดีอาญาโดยปกติแลวไมคอยมีผูใหความสนใจนัก เนื่องจากเปนบทบัญญัติ
ที่กฎหมายไดกําหนดไวแนนอนแลว ในการเรียนกฎหมายนักศึกษาก็ไมคอยจะใหความสําคัญกับเรื่องนี้
แมแตในการทํางานก็ไมมีผูใดใหความสนใจมากนัก อยางไรก็ตาม แมวาหลายประเทศจะมีการกําหนด
อายุความในการฟองคดีอาญาหรืออายุความในการลงโทษไว แตถาศึกษาคดีอาญาในประเทศตาง ๆ
แลว เราจะพบวามีหลายประเทศที่กําหนดใหความผิดบางฐานความผิดไมมีอายุความ เชน ความผิดฐาน
ฆาลางเผาพันธุ (genocides) หรืออาชญากรรมตอมนุษยชาติ (crime against humanities) ที่ผูกระทํา
ความผิดไมวาจะหลบหนีไปนานแคไหนก็ตาม รัฐตาง ๆ ที่ไดรับความเสียหายสามารถที่จะนําตัวมา
ดําเนินคดีและลงโทษได
กฎหมายไทยบัญญั ติเ รื่ องอายุความในการฟองคดีอาญาและอายุความในการนํ าตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษกําหนดไวในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดย
๑

กฤษฎีกา

๒

นั ก กฎหมายกฤษฎีก า ๘ว รัก ษาการกรรมการร า งกฎหมายประจํ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการ

มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๙๕ ในคดี อ าญา ถ า มิ ไ ด ฟ อ งและได ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด มายั ง ศาลภายในกํ า หนด
ดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(๕) หนึ่ ง ป สํ า หรั บ ความผิ ด ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต ห นึ่ ง เดื อ นลงมา หรื อ ต อ งระวางโทษ
อยางอื่น
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และ
ศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ไหถือวาเปน
อันขาดอายุความเชนเดียวกัน
มาตรา ๙๘ เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยัง
ไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแตวันที่ผูกระทํา
ความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูนั้นมิได
(๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
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กําหนดใหอายุความที่ระบุในสองมาตราดังกลาวยึดอัตราโทษที่ระบุไวในกฎหมายเปนหลักในการคํานวณ
อายุความ แตสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบเมื่อหลายปที่ผานมา ทําใหมีปญหาที่
ตองนํามาขบคิดวา อายุความในคดีอาญาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญานั้น ยังคงเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบั นอยูอีกหรือไม หรือลาสมัยเกินไปสําหรับความผิดใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
สมควรจะใหมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ หรือไม เนื่องจากความผิด
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 ซึ่งกฎหมายทั้งสองระบบมีแนวคิดที่แตกตางกันในรายละเอียดหลายเรื่อง
๑. ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอายุความคดีอาญา
โดยทั่วไป เมื่อเกิดมีรัฐ(ประเทศ)ขึ้น หนาที่สําคัญที่สุดของรัฐที่จะตองดําเนินการมีสาม
ประการดวยกัน หนาที่ประการแรก คือ หนาที่ในการที่จะตองสรางระเบียบและขอหามตาง ๆ ที่จําเปน
เพื่อใหประชากรที่อาศัยอยูในอาณาเขตของรัฐหรือประเทศนั้นซึ่งประกอบไปดวยคนหลายเผาพันธุ
หลายขนบธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี และหลากหลายความเชื่ อ อยู ร ว มกั น ได อ ย า งสงบสุ ข หน า ที่
ดัง กลาวคือ การออกกฎหมายมาใชบัง คั บ กับ คนในรัฐ ของตนเพื่ อ ให มีแ นวปฏิบัติ เ ป น ไปในแนวทาง
เดียวกันอันจะยังใหคนภายในรัฐอยูรวมกันอยางสงบ ซึ่งรัฐมอบหมายหนาที่นี้ใหเปนหนาที่ของฝาย
นิติบัญญั ติหรือรั ฐสภาเปนผู ดําเนิ นการ หนาที่ประการที่สอง คือ หนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย
ระเบียบขอหามตาง ๆ ที่ฝายนิติบัญญัติออกมากับประชาชนภายในรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในสังคม ซึ่งรัฐมอบหมายหนาที่ดังกลาวใหฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ หนาที่ประการ
ที่สาม คือ หน าที่ ในการระงับ ข อพิ พ าทตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นภายในรั ฐ ไมวา จะเปนขอพิพ าทนั้นจะเปน
ขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเอง หรือระหวางเอกชนกับรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปดวยความ
เปนธรรมเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข หนาที่ดังกลาวรัฐมอบหมายใหศาลเปนผูรับผิดชอบ
การที่ ค นหลากหลายเชื้ อ ชาติ หลายเผ า พั น ธุ หลายขนบธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี
ศาสนา มารวมกันเปนสังคมที่เรียกวารัฐหรือประเทศไดนั้น เนื่องจากคนเหลานั้นมีความเชื่อถือและ
(๓)

สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น

๒
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ไววางใจในรับหรือประเทศนั้นวาจะสามารถดูแลใหคนเหลานั้นอยูรวมกันอยางสงบสุขและปลอดภัย ซึ่ง
เปนความประสงคขั้นพื้นฐานที่นักปราชญโบราณไดอธิบายไว เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง การกระทําดังกลาวยอมสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยตรง ไมวาความผิดนั้นจะเปนความผิดที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) หรือความผิด
ที่กฎหมายหาม (mala prohebita) ก็ตาม เพราะการกระทําความผิดดังกลาวทําใหประชาชนในรัฐนั้นเกิด
ความไมมั่นใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนในอันที่จะอาศัยอยูภายในรัฐนั้นอยางสงบสุข
อีกตอไป รัฐจึงมีหนาที่ที่จะตองนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ เพื่อใหเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน
กลับคืนมา โดยหลักแลวการฟองคดีอาญาควรจะกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีกําหนดอายุความ รัฐ
สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเสมอไมวาระยะเวลาจะลวงเลยไปนานสักเพียงใดก็ตาม
อยางไรก็ตาม การปลอยใหระยะเวลาลวงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในดานกระบวนวิธีพิจารณาคดี การ
พิสูจนพยานหลักฐานและการลงโทษผูกระทําความผิดได ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปมากเทาไร ความ
ทรงจํ า ของพยานตลอดจนการหาพยานหลั ก ฐานย อ มสู ญ หายหรื อ เลื อ นไปได ใ นที่ สุ ด นอกจากนี้
ประชาชนก็จะไมสนใจที่จะติดตามเรื่องอีกตอไป เนื่องจากมีเรื่องอื่นสอดแทรกเขามาเบี่ยงเบนความสนใจ
ไปจากเรื่องโทษผูกระทําความผิดจึงไมนาจะเกิดประโยชนอีกตอไป ซึ่งเปนที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดใหมีอายุความฟองรองในคดีอาญาขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีขอเท็จจริงที่เราไมอาจปฏิเสธไดวาความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมสามารถทําใหเจาหนาที่สามารถคนพบพยานหลักฐานที่สามารถ
พิสูจนใหทราบไดวาผูใดไดกระทําความผิด ซึ่งในขณะที่ความผิดเกิดนั้นวิทยาการในการพิสูจนยังไม
กาวหนาทําใหไมสามารถที่จะพิสูจนหลักฐานเชนวานั้นได เชน เมื่อหาสิบปกอน การพิสูจนคราบเลือด
หรือพยานหลักฐานที่ตกอยูในที่เกิดเหตุโดยการตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) ยังไมสามารถทําได ทําให
ไมสามารถพิสูจนไดวาใครเปนผูกระทําความผิด แตปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการสามารถนําเอา
รหัสพันธุกรรม (DNA) มาใชในการพิสูจนคราบเลือดหรือพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไดวาเปนคราบเลือด
ของผูตายหรือเปนสิ่งที่ผูกระทําความผิดทําหลนไวขณะกระทําความผิด ทําใหสามารถพิสูจนไดวาคดี
ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อหาสิบปกอน ผูใดคือผูกระทําความผิด แตถานําเอาเรื่องอายุความมาปรับใชคดีที่
เกิดขึ้นดังกลาว พนักงานสอบสวนจะไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได เพราะเปนคดีที่ขาด
อายุความแลว ดังนั้น เพื่อใหพนักงานสอบสวนสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได กฎหมายใน
บางประเทศจึงกําหนดใหคดีอาญาบางประเภทเปนคดีที่ไมมีอายุความ ทั้งสองแนวคิดเปนผลเนื่องมาจาก
แนวคิดในระบบกฎหมายสองระบบใหญ ๆ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กับระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ที่แตกตางกันอยูในรายละเอียด
๒. อายุความคดีอาญาในระบบประมวลกฎหมาย (civil law)
เนื่องจากระบบกฎหมายที่ใ ชอยูในปจจุ บั นแบ งออกเปนสองระบบใหญ ๆ คือ ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กับ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวคิดในสวนที่

๓
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เกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาของทั้งสองระบบมีแนวคิดที่แตกตางกันอยูในรายละเอียด แนวคิดของ
ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จะเนนใหมีอายุความในการฟองคดีอาญา โดยมีสาระสําคัญ๓ คือ
๑) กลุ ม ประเทศที่ ใ ช ป ระมวลกฎหมาย จะใช ห ลั ก เรื่ อง “กฎแหง การลื ม ” (la loi de
l’oubli) เปนหลักในการกําหนดอายุความในคดีแพงและคดีอาญา ซึ่งมีแนวคิดวา เมื่อเกิดคดีขึ้น การนํา
หลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุมาพิสูจนความผิดแกผูกระทําความผิดจะไดผลที่สุด เมื่อกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ยิ่งเวลาลวงเลยไปนานเทาใด ความทรงจําเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็จะยิ่งลด
นอยลงหรือไมอาจนําพยานมานําสืบได เนื่องจากพยานหลักฐานสูญหายไปตามกาลเวลา หรือพยาน
บุคคลถึงแกความตายไปกอนที่จะทําการสืบพยาน ยิ่งระยะเวลาลวงเลยไปนานเทาใดก็จะไมมีใครจดจํา
เหตุการณที่เปนความผิดนั้นได โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการนําพยานบุคคลมาสืบยอมมีมาก ทํา
ใหเกิดความยุงยากในการนําสืบพิสูจนทั้งฝายโจทกและฝายจําเลย
๒) นักกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายสวนใหญมีความเห็นวา การที่ไมสามารถนํา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษในทันที และผูกระทําความผิดไดหลบหนีไปจนพนกําหนดเวลาที่กฎหมาย
กําหนดยอมเปนการทรมานผูนั้นพอสมควร ซึ่งถือไดวาเปนการลงโทษอยูแลว จึงไมควรลงโทษผูนั้น
ซ้ําอีก การที่ผูกระทําความผิดหลบหนีไปและไมไปกระทําความผิดอีกจนพนกําหนดเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว ยอมแสดงวาผูนั้นไดระมัดระวังความประพฤติของตนที่จะไมไปกระทําความผิดขึ้นอีก จึงไม
ควรลงโทษผูนั้นอีกแลว การที่ผูกระทําความผิดตองระมัดระวังไมกระทําความผิดขึ้นอีกนี้ถือไดวาเปน
นโยบายทางอาญาในการปองกันความผิดทางอาญาอีกทางหนึ่ง
อยางไรก็ตาม หลักการเหลานี้ยังมีผูคัดคานอยู เนื่องจากเห็นวาการไมลงโทษผูกระทํา
ความผิ ดเพราะลว งเลยกํ า หนดเวลาที่ ก ฎหมายกํา หนด เป น การคาดคะเนที่ ป ราศจากมู ล ความจริ ง
โดยเฉพาะผูที่กระทําผิดจนติดเปนนิสัย จึงไมควรใหมีอายุความในความผิดบางเรื่อง
ประเทศฝรั่งเศสเปนตัวอยางของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายและมีการกําหนดอายุ
ความในคดีอาญาไว ไมวาคดีอาญาอุกฉกรรจหรือคดีอาญาธรรมดา โดยทั่วไปจะใชกฎแหงการลืม (la loi
de l’oubli) เปนหลักการในการกําหนดอายุความ
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสใชบังคับมาตั้งแตสมัยนโปเลียน มีการแกไข
เพิ่มเติมครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๘๑๐ และใชอยูจนถึงปจจุบัน คือ Code pénal [nouveau] ในกรณีที่มี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น ถือวาการกระทําความผิดอาญาเปนการรบกวนความสงบเรียบรอยของรัฐ และ
โดยที่รัฐมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ รัฐเทานั้นที่จะเปนผูเสียหาย เฉพาะอัยการ
แตเพียงผูเดียวที่มีอํานาจฟองคดีอาญาเนื่องจากอัยการเปนผูฟองคดีแทนรัฐ ผูเสียหายที่เปนประชาชน
ไมสามารถที่จะฟองคดีอาญาเองได เวนแตจะขอเปนคูความทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในเรื่องนั้น
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.

๔
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การสั่ง ฟ อ งหรื อ สั่ ง ไมฟ อ งคดี อ าญาเปน ดุ ล พินิ จ ของพนั ก งานอั ย การที่ จะพิ จ ารณาสั่ ง การ ในกรณี ที่
พนักงานอัยการเห็นสมควรสั่งฟองคดีอาญาในเรื่องใด พนักงานอัยการจะตองฟองคดีดังกลาวภายใน
กํ า หนดอายุ ค วามตามที่ กํ า หนดไว ใ นประมวลกฎหมายอาญา ในกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การสั่ ง ไม ฟ อ ง
คดีอาญาเปนเพียงการชะลอการฟองชั่วคราว ซึ่งอัยการอาจกลับมาฟองเปนคดีใหมไดอีกภายในกําหนด
อายุความ
ประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดอายุความ (la prescription) ในประมวลกฎหมายอาญาใหม
(le code pénal nouveau)ดังนี้
๑) ความผิดลหุโทษ (contravention) ไดแก ความผิดที่มีโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ ฟรังค
(๓,๐๐๐ ยูโร) จําคุกตั้งแต ๑ วัน ถึง ๒ เดือน มีกําหนดอายุความ ๓ ป๔
๒) ความผิดที่ มีโทษปานกลาง (délit) ไดแก ความผิดที่ มีโทษปรับเกินกว า 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 ซึ่งจะบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษและเปนคดีอาญาที่ไมมีอายุความ คือ ความผิดใน
ประมวลกฎหมายอาญา เลมที่ ๒ หมวดที่ ๑ ความผิดอุกฉกรรจเกี่ยวกับมนุษยชาติ เชน การฆาลาง
เผาพันธุ หรือคดีอุกฉกรรจอื่น ๆ ที่กระทําตอมนุษยชาติ เชน การเอาคนลงเปนทาส การลักพาตัว การ
ทรมานหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยมีเหตุชักจูงใจทางการเมือง ปรัชญา การเหยียดผิว หรือ
ศาสนา๘ และความผิดตามกฎหมายหมายเลข ๖๔-๑๓๒๖ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๑๙๖๔ เกี่ยวกับความผิด
ตามมติ ส มัช ชาสหประชาชาติ ใ นกรณี อ าชญากรรมที่ ก ระทํ าต อ มนุ ษ ยชาติ ต ามกฎบั ต รศาลระหว า ง
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],

๕
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ประเทศ วันที่ ๘ สิงหาคม ๑๙๔๕ เปนคดีอาญาที่ไมมีอายุความ๙ ซึ่งถือไดวาเปนขอยกเวนของกฎแหง
การลืม (la loi de l’oubli)
กลาวโดยสรุป ประเทศฝรั่งเศสแมวาจะใชกฎแหงการลืม (la loi de l’oubli) เปนหลักใน
การกําหนดอายุความ แตความผิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายระหวางประเทศโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรสงคราม หรือความผิดที่เกี่ยวกับมนุษยชาติ เชน การคามนุษย การฆาลางเผาพันธุ เปนตน จะ
กํ า หนดให เ ป น คดี อ าญาที่ ไ ม มี อ ายุ ค วาม เนื่ อ งจากคดีเ หล า นี้ต ามกฎหมายระหว า งประเทศถื อ เป น
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) จึ ง มี ผ ลว า แม ก ษั ต ริ ย จ ะปล อ ยให ค ดี อ าญาขาดอายุ ค วามก็ ยั ง สามารถฟ อ งคดี ไ ด ดั ง นั้ น
แนวคิดเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาจึงเกิดหลักเรื่อง “nullum tempus occurit regi”๑๐ หรือ “อายุความ
ไมใชกับกษัตริย” (time does not run against the king) ขึ้น กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
รัฐสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดเสมอ ไมวาระยะเวลาจะลวงเลยไปนานเทาใดก็ตาม
ประเทศอั ง กฤษซึ่ ง เป น ประเทศแม แ บบของ Common Law ได ใ ช ห ลั ก เรื่ อ ง “nullum
tempus occurit regi” เปนหลักในการดําเนินคดีอาญา เชน ในป ค.ศ. ๑๙๐๕ นาย John Appleton ถูก
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต ในคดีที่เขาใหการรับสารภาพวาไดฆาภรรยาของตนในป ค.ศ. ๑๘๘๒ คือเมื่อ
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.

๖
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เมื่อ ๓๕ ปกอน และนาย Stephen ถูกนําตัวมาพิจารณาเพื่อลงโทษสําหรับความผิดที่ไดลักทรัพยไปเมื่อ
๖๐ ปกอน๑๒
ตอมาแนวคิดในเรื่องอายุความไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากสถานการณ
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. ความผิ ด ตาม Night Poaching Act, 1828 จะต อ งฟ อ งคดี ภ ายในสิ บ สองเดื อ น
นับแตความผิดเกิดขึ้น
๔. ความผิ ด ทางเพศที่ ก ระทํ า ต อ เด็ ก หญิ ง อายุ สิ บ สามป ถึ งสิ บ หกป จะต อ งฟ อ งคดี
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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เพื่อใหการพิสูจนพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากลักษณะความผิดบางฐาน
หากปลอยใหเนิ่นนานไปจะไมมีใครจดจําเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอันจะทําใหเกิดความยุงยากในการนําสืบ
พิสูจนทั้งฝายโจทกและฝายจําเลย หรืออาจกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในสังคมได เชน คดีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่ไมชอบ ถาศาลไมรีบตัดสินโดยเร็วอาจกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นในการเลือกตั้งได
และอาจสงผลกระทบตอสังคมไดในที่สุด
๔. อายุความคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกากลาวโดยรวมจัดเปนประเทศที่ใชกฎหมายในระบบ Common
Law แนวคิดเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญาจะมีลักษณะใกลเคียงกันกับแนวคิดของประเทศอังกฤษ แต
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวยหลายมลรัฐ แตละมลรัฐตางก็มีกฎหมายของตนเองบังคับใช
อยู คดีอาญาสวนใหญจะถูกบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายของแตละมลรัฐซึ่งจะมีรายละเอียดของโทษ
และอายุความในคดีอาญาแตกตางกันไป
อยางไรก็ตาม แนวคิดตามระบบ Common Law จะมีบทบาทสําคัญตอระบบกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา เพราะในสหรัฐอเมริกา ความผิดที่เรียกวา misdemeanors หรือความผิดที่มีโทษสถาน
เบาจะเปนความผิดที่มีอายุความระหวางสองปถึงหกป
สําหรั บคดี ที่เปนความผิดรายแรงที่เรียกวา felony โดยเฉพาะในความผิดระดับ first
degree เชน ความผิดฐานฆาคนตาย หรือฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน เปนตน จะเปนตามหลักเรื่อง
“nullum tempus occurit regi” ในระบบ Common Law กล า วคื อ เป น ความผิ ด ที่ ไ ม มี อ ายุ ค วาม รั ฐ
สามารถที่จะฟองคดีแกผูกระทําความผิดเมื่อใดก็ได
ความผิดที่ทั้งสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลาง) และมลรัฐทุกมลรัฐถือวาเปนความผิดที่ไมมีอายุ
ความฟองคดีอาญา ไดแก
๑. ความผิดฐานฆาคนตาย และความผิดฐานฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน ซึ่งเปน
แนวคิดในระบบ Common Law
๒. ความผิ ด ต อ ความมั่ น คงตาม Patriot Act, 2001 ได แ ก ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การก อ
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 ในมลรัฐอื่นความผิดเกี่ยวกับเพศเปนความผิดที่มีอายุ
ความ
ความผิดฐานอื่น ๆ ที่มิใชความผิดเกี่ยวกับเพศเปนความผิดที่มีอายุความ เนื่องจากเปน
คดีที่ไมทําใหสังคมเกิดความหวาดกลัว และหากทิ้งไวเนิ่นนานเกินไปพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือไม
อาจหาพยานหลักฐานมาได และประชาชนจะไมสนใจเรื่องในอดีตอีกตอไปจะสนใจเฉพาะการดํารงชีพ
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 ซึ่งเปนกลุมประเทศที่ใชประมวลกฎหมายเปนหลัก ความผิดอาญา
เกือบทั้งหมดจะมีการกําหนดอายุความในการฟองคดีหรืออายุความในการนําตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษ โดยกํ า หนดให สั ม พั น ธ กั น ระหว า งความผิ ด และโทษ ยกเว น ความผิ ด อาญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กฎหมายระหวางประเทศ เชน ความผิดฐานกอการราย และความผิดเกี่ยวกับอาญากรสงคราม ซึ่งเปน
ความผิดที่กอใหเกิดความหวาดกลัวกับมนุษยชาติ ถือเปนความผิดที่ไมมีอายุความ รัฐตาง ๆ สามารถ
ฟองคดีไดไมวาเวลาจะผานพนไปนานสักเทาใดก็ตาม
สวนในระบบ Common Law ซึ่งเปนกลุมประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณี จะถือวา
ความผิดเกี่ย วกั บ การฆา คนตาย การฆา โดยไตรต รองไวกอน ความผิด เกี่ย วกับ ความมั่น คงของรั ฐ
(ความผิดฐานกอการราย) และความผิดฐานอาชญากรสงคราม และมีความผิดเกี่ยวกับเพศบางเรื่องที่ถือ
วารายแรง เชน ความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศกับผูเยาว เปนความผิดที่สรางความหวาดกลัว
ใหกับประชากรในสังคมและทําใหสังคมโดยสวนรวมเกิดความไมไววางใจในความสามารถของรัฐที่จะ
ปกปองและคุมครองภยันตรายใหกับพวกเขา ซึ่งรัฐจะตองเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 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.

๙

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

ความผิดที่ไมมีอายุความ สวนความผิดอื่น ๆ ที่เปนความผิดสถานเบา มีการกําหนดอายุความในการ
ฟองคดีอยูดวย
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีแนวปฏิบัติในทํานองเดียวกันกับประเทศที่ใช Common Law
เพียงแตนํากฎหมายในเรื่ องตาง ๆ ไปเขี ยนเปนประมวลในรู ปแบบ Compilation โดยแยกเปน ๕๒
หัวขอ และในแตละมลรัฐก็จัดทําประมวลกฎหมายในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลกลางจัดทําเชนเดียวกัน
แตแนวคิดตาง ๆ ในกฎหมายเหลานี้เปนแนวคิดในระบบ Common Law ทั้งสิ้น แตในกรณีที่ผูกระทํา
ความผิดหลบหนีออกจากเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี อายุความในการฟองคดีจะไมเริ่ม
นับจนกวาผูกระทําความผิดจะกลับเขามาอยูในเขตอํานาจของศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิดนั้น๑๕ อีก
๕. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอายุความคดีอาญาในกฎหมายไทย
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเปนประมวลกฎหมายที่นําเอาความคิดของประเทศที่ใช
กฎหมายในระบบ Civil law มาใช เริ่มโดยนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่เขามาทําหนาที่ในตําแหนง “ที่
ปรึกษาในการรางกฎหมาย” (Conseiller législatif) แนวคิดเรื่องอายุความในการฟองรองคดีอาญาและ
อายุความในการลงโทษผูกระทําความผิดไดมีการนําเอามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา
และประมวลกฎหมายอาญาตามลําดับ ซึ่งหลักการในการกําหนดอายุความเปนไปตามกฎแหงการลืม
(la loi de l’oubli) ดังปรากฏในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด
ดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยีส
่ บิ
ป
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวาง
โทษอยางอื่น
ถา ได ฟ อ งและได ตั ว ผู ก ระทํา ความผิด มายัง ศาลแลว ผูก ระทํ า ความผิ ด หลบหนี ห รื อ
วิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงด
การพิจารณา ก็ไหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน
มาตรา ๙๘ เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูนั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับ
โทษแตยังไมครบถวนโดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด
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หรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิดหลบหนี แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ เปนอันลวงเลยการ
ลงโทษ จะลงโทษผูนั้นมิได
(๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น
แม ว า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ จะยั ง คงดู เ หมื อ นว า เป น บทบั ญ ญั ติ ที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยก็ตาม แตก็ยังมีหลายประเด็นที่สมควรปรับปรุง
เพื่ อ ให ก ารปราบปรามอาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเพียงแตจะสงผลใหกับผูเสียหายบางคนหรือบางกลุมเทานั้น แตยังสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจและสวนรวมทั้งประเทศ เชน วิกฤติดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดประสบหลายปที่
ผานมา ทํา ใหระบบเศรษฐกิ จของประเทศไดรับ ความเสียหายอยางมากมาย แต เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดอัตราโทษไวโดยมุงที่จะผูกระทําความผิดชดใชคาปรั บใหกับรัฐมากกวาที่จะเอาตัว ผูกระทํา
ความผิดจริง ๆ มาลงโทษตามโทษานุโทษ จึงไดกําหนดอัตราโทษจําคุกไวต่ําและมุงที่จะกําหนดโทษ
ปรับใหสูง ทําใหอายุความในการฟองรองหรือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษมีอายุความสั้น เมื่อ
ผูกระทําความผิดหลบหนีไปอาศัยอยูตางประเทศทําใหพนักงานสอบสวนไมสามารถจะเอาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษไดจนกระทั่งคดีขาดอายุความ แมวารัฐจะมีกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดนเปน
เครื่องมือก็ตาม แตกระบวนการในการสงผูรายขามแดนเปนกระบวนการที่ซับซอนและใชระยะเวลาใน
การดําเนินการนานซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคดีขาดอายุความไดเชนกัน ผลก็คือผูกระทําความผิด
ลอยนวลอยูตางประเทศ โดยที่รัฐไมสามารถจะนําตัวมาลงโทษได นอกจากนี้ เมื่อคดีขาดอายุความแลว
ผูกระทําความผิดก็สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไดโดยที่พนักงานสอบสวนไมสามารถที่จะดําเนินคดี
กับผูนั้นได และอาจกลับมากระทําความผิดอีกและหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อรอใหคดีขาดอายุความ
อีกเชนที่เคยกระทํามาแลวได
การที่จะแกไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อใหสามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโดยนํา
แนวคิดของระบบ Common law มาใชโดยแกไขกฎหมายใหคดีอุกฉกรรจเปนคดีที่ไมมีอายุความ ตาม
แบบประเทศอังกฤษหรือประเทศอเมริกาเปนเรื่องที่ทําไดยาก เนื่องจากประเทศไทยแมไดชื่อวาเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา แตก็ไมใชประเทศที่ร่ํารวยเพียงพอที่จะนําวิทยาการที่ทันสมัยจากตางประเทศมา
ใช ได ทั้ งหมด เนื่องจากเทคนิค เกี่ย วกั บ การสอบสวนคดีอาญา (foreign sic sciences) ในปจจุบัน ใช
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ มี ร าคาแพง เช น การพิ สู จ น ร หั ส พั น ธุ ก รรม (DNA) หรื อ การใช
คอมพิวเตอรในการพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ เปนตน ซึ่งตองใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความซับซอน
เปนเรื่องที่ตองใชคาใชจายสูงมาก เทากับรัฐนําเอาภาษีอากรของประชาชนจํานวนมากมาใชดําเนินการ
กับคดีอาญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพียงเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดเพียงคนเดียวหรือสองคนมา
ลงโทษแทนที่จะนําเงินภาษีดังกลาวไปใชในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเปนการลงทุนที่คุมคากวาที่จะ
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นํามาใชในการสอบสวนคดีอาญาโดยไมมีระยะเวลาจํากัด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองทั้งกําลังคนและ
งบประมาณแลว หากปลอยใหระยะเวลาในการสอบสวนเนิ่นนานไป ประชาชนก็จะไมสนใจเรื่องดังกลาว
อีกและจะหันไปสนใจปญหาอื่นที่เปนปญหาใกลตัวมากกวาแทน การใหมีกําหนดอายุความในการฟอง
คดี อ าญาหรื อ อายุ ค วามในการลงโทษจะเหมาะสมกว า เพี ย งแต ห น ว ยงานของรั ฐ จะต อ งเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการสอบสวนคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ในคดีอาญาที่สําคัญ ๆ บางเรื่อง เชน คดีฆาตกรรม คดีที่เกี่ยวกับการ
ฉอโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับการกอการราย คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงของประเทศ คดีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ เปนเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายตอสังคม
เปนอยางมาก นอกจากนี้ผูกระทําความผิดสวนใหญเปนผูที่มีอิทธิพลหรือมีความร่ํารวยสามารถหลบหนี
ออกนอกประเทศได ประกอบกับการขอใหสงผูรายขามแดนเปนเรื่องที่ซับซอนและใชเวลานาน จน
บางครั้งทําใหคดีขาดอายุความได และผูกระทําความผิดสามารถเดินทางกลับประเทศไดอีกภายหลังที่คดี
ขาดอายุความแลวโดยที่รัฐไมสามารถจะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได และอาจกลับมากระทํา
ความผิดซ้ําอีก ดังนั้น หากในคดีอาญา รัฐยังมีความจําเปนที่จะตองยึดหลักการในเรื่อง “กฎแหงการลืม
(la loi de l’oubli)” อยู ก็ควรจะแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ เสียให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยการกําหนดใหอายุความในการฟองคดีอาญาหรือการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษสะดุดหยุดอยูและยังคงคางอยูในกรณีที่ผูกระทําความผิดหลบหนีออกนอก
ประเทศหรือนอกเขตอํานาจของศาลไทย การกําหนดใหมีเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูและอายุความ
ยังคงคางอยูนี้จะทําใหคดีอาญาที่ผูกระทําความผิดหลบหนีออกนอกประเทศไมขาดอายุความไมวาเวลา
จะผานไปนานสักเพียงใดก็ตาม หากไดตัวผูกระทําความผิดกลับมายังประเทศไทยเมื่อใด รัฐสามารถนํา
ตัว ผูก ระทําความผิ ดมาฟ อ งและลงโทษได เพราะอายุค วามยัง คงเหลือค างอยู ยั งไม ข าดอายุค วาม
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะขอใหมีการสงผูรายขามแดนก็สามารถกระทําไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลา
ในปจจุบันการแบงแยกแนวคิดเกี่ยวกับระบบกฎหมาย civil law และ common law มี
แนวโนมวาจะปรับเขาหากันมากขึ้น โดยเฉพาะความผิดอาญาสําคัญ ๆ บางเรื่องที่ เชน คดีอาญากรรม
เกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับมนุษยชาติ และคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการกอ
การราย ในกลุมประเทศที่ใชกฎหมาย civil law ซึ่งแตเดิมเคยใชหลักเรื่อง “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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เกิ ด ขึ้ น ภายในประเทศ อั น จะทํ า ให ก ารปราบปรามอาชญากรรมและการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก
ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในขณะนี้
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