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วิทยานิพนธ์เล่มนีจัดท้าขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเรื่องการนับอายุความร้องทุกข์ใน
คดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดอันยอมความได้ ทังในเรื่องการร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
ด้าเนิ น คดี อายุ ความ และการนั บ อายุความกรณี ผู้ เสียหายเป็นบุคคลผู้ ห ย่อนความสามารถ ทังของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและน้าไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึน
จากผลการศึกษาพบว่า การนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ อายุความ 3
เดือน เริ่มนับเมื่อผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ดังนัน ผู้เสียหายจากการกระท้า
ความผิ ด ทุ ก คนจะต้อ งด้ าเนิ น การร้อ งทุ ก ข์ ห รือ ฟ้ อ งคดี ด้ว ยตนเองให้ ทั น ภายในระยะเวลา 3 เดื อ น
มิฉะนันจะหมดสิทธิที่จะด้าเนินคดีทางอาญาเอากับผู้กระท้าความผิดได้อีก ปัญหาจึงเกิดขึนเมื่อมีการ
กระท้าความผิดกับผู้เสียหายที่เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ คือ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคน
เสมือนไร้ ความสามารถ ซึ่งบุ คคลดังกล่ าวอาจเกรงกลัวไม่กล้ าบอกผู้ใดเกี่ยวกับการกระท้าความผิ ด
หรื อ ไม่ มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ การร้องทุ ก ข์ หรือ ไม่ ส ามารถไปร้องทุ ก ข์ด้ วยปั ญ หาจากสภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ ท้าให้ไม่สามารถร้องทุกข์ได้ทันในก้าหนดอายุความ และส่งผลผู้กระท้าความผิดรอด
พ้ น จากการด้ า เนิ น คดี ไปได้ โดยง่าย แม้ ก ฎหมายของประเทศไทยจะมี ก ารคุ้ ม ครองบุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถไว้โดยให้ผู้มีอ้านาจจัดการแทน คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล และผู้แทนเฉพาะคดี
ของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนวิกลจริต ให้สามารถร้องทุกข์หรือด้าเนินคดีอาญาแทนได้ แต่ก็ไม่
มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการนับอายุความไว้ในกรณีดังกล่าวไว้ชัดเจน การนับอายุความโดยทั่วไป
จะนับจากวันที่ผู้เสียหายคือบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันรู้เรื่องความผิดและตัวผู้กระท้าความผิด มี
เพียงค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 20603/2556 ที่มีการตัดสินให้เริ่มนับอายุความเมื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
ทราบ โดยถือเสมือนว่าผู้เสียหายรู้ความผิดจากการบอกกล่าวของผู้แทนโดยชอบธรรมนัน ต่างจาก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนเรื่องอายุความของบุคคลผู้หย่อน
ความสามารถไว้ให้แตกต่างจากบุคคลทั่วไปซึ่งมีความสามารถเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนี
และญี่ปุ่น ซึ่งมีกฎหมายที่มีแนวคิดเดียวกันกับความผิดอันยอมความได้ก้าหนดให้การนับระยะเวลาซึ่ง
ต้องร้องทุกข์เริ่มนับแต่ผู้แทนตามกฎหมายของบุคคลผู้หย่อนความสามารถรู้การกระท้าความผิดและรู้ตัว
ผู้กระท้าความผิด โดยผู้แทนตามกฎหมาย คือผู้แทนตามกฎหมายทุกประเภทที่มีอ้านาจในการปกครอง
ดูแลบุคคลผู้หย่อนความสามารถ การบัญญัติกฎหมายในเรื่องการนับอายุความร้องทุกข์ของต่างประเทศ
จึงความชัดเจนกว่าของประเทศไทยและสามารถคุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถได้ทุกประเภท
ดังนัน วิทยานิพนธ์เล่มนีจึงได้เสนอแนะให้ปรับปรุงกฎหมายให้ มีความเป็นธรรมและคุ้มครอง
บุ คคลผู้ห ย่อนความสามารถให้ มากกว่าบุคคลที่มีความสามารถเต็ม โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญ ญั ติใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 โดยเพิ่มเติมวรรคสอง ให้ ในกรณี ที่ผู้ เสียหายเป็นบุคคลผู้ห ย่ อน
ความสามารถ ให้อายุความร้องทุกข์เริ่มนับเมื่อผู้มีอ้านาจจัดแทนผู้เสียหายรู้การกระท้าและรู้ตัวผู้กระท้า
ความผิด และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(1) และ
มาตรา 6 โดยเพิ่มเติมให้ผู้มีอ้านาจจัดการแทนรวมถึงผู้พิทักษ์ของคนเสมือนไร้ค วามสามารถซึ่งมีกาย
พิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และผู้แทนเฉพาะคดีของบุคคลซึ่งมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบซึ่งไม่มีผู้พิทักษ์ หรือซึ่งผู้พิทักษ์ไม่สามารถท้าหน้าที่โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง รวมทังมีผลประโยชน์
ขัด กั น กั บ ผู้ เสมื อนไร้ ค วามสามารถที่ มี ก ายพิ ก ารหรือ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบด้ ว ย เพื่ อ ให้ มี ก าร
คุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถทุกประเภท
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This Thesis is prepared for the purpose of study of the problems on counting
prescription for making complaints in the compoundable offenses in the case where
the injured persons are the persons with lack of ability. The Researcher has studied
concepts, theories, and legal principles in relation to the compoundable offenses,
namely, making complaints, filing legal proceedings, conducting legal proceedings,
prescription, and counting the prescription in the case where the injured persons are
the persons with lack of ability in Thailand and foreign countries, namely the United
States of America, Germany, and Japan for the purpose of analyzing, comparing, and
leading to revise laws of Thailand to be more appropriate and justified.
According to the results of the Study, the prescription counting in the
compoundable offenses is for a period of 3 months, which shall commence as from
the date on which the injured persons have known the offenses and the offenders. As
a result, every injured person shall have made the complaint or entered the action
within a period of 3 months; or else, he/she shall lose his/her right to conduct criminal
proceedings against the offenders further. The problems occurring upon commission of
offenses against the persons with lack of ability, namely, minor, incompetent person,
and quasi-incompetent person, who may be afraid of notifying and dare not to notify
any person of the offenses or may not have knowledge and understanding about
making the complaint or cannot make the complaint as a result of the problems on
physical or mental conditions causing inability to make the compliant in time within
the period of prescription, resulting in the fact that the offenders are easily free from

ง
the action entry. Even though laws of Thailand protect the persons with lack of abilities
by providing the persons having power to take action on their behalf, namely, legal
representative, guardian, and representative ad litem of the minor, incompetent
person, and person of unsound mind to be able to make the compliant and conduct
criminal proceedings in lieu of them. However, there were no clear provision of laws
on counting prescription in such case. General prescription counting shall commence as
from the date on which the injured person is the person with lack of ability has known
the offenses and offenders. There shall be only the Supreme Court Judgment
No.2060/2556 deciding that the prescription counting shall commence on the date on
which legal representative has known thereof as if the injured person has known the
offense from notification given by such legal representative, which was different from
the United States of America, Germany, and Japan which clearly provide the
prescription for the persons with lack of ability as different from full competent
persons, in particular Germany and Japan, having laws with the same concepts as the
compoundable offenses, providing that the prescription for making the complaint shall
be counted as from the date on which the representatives under law know the
offenses and know the offenders, whereby the representatives under law are all
categories of the representatives under law having the power to guard and take care of
the persons with lack of ability. The provision of laws on counting prescription of
making the complaints in the foreign countries are clearer than those in Thailand and
can protect the persons with lack of ability of all kinds.
Thus, this Thesis proposes revising laws to be fair and to protect the persons with
lack of ability more than full competent persons by revising the provisions contained in
Section 96 of the Penal Code by adding paragraph two, that is, the injured persons are
the persons with lack of ability whose prescription for making the complaints shall be
counted as from the date on which the persons having the power to take action on
their behalf know the offenses and know the offenders; and revising the provisions
contained in Section 5(1) and Section 6 of the Criminal Procedure Code by adding that
the persons having the power to take action on their behalf are inclusive of the curator
of the quasi-incompetent persons, with infirmity in body or imbecile and the
representative ad litem of the persons, with infirmity in body or imbecile who have no
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any curator or whose curators are unable to perform their duties for any reason and
have the conflict of interest against the quasi-incompetent persons, with infirmity in
body or imbecile so as to protect every category of persons with lack of ability.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้าเร็จตามความมุ่งหมายของผู้เขียนได้ ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก
ท่านอาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานกรรมการในการสอบ อีกทัง
ได้ให้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมัน ให้ค้าชีแนะ ข้อสังเกต ท้วงติง แนะน้าต้ารา
ต่างๆ และแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมเนือหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรา
ภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่กรุณ ารับเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียน และได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ค้าปรึกษา ตรวจสอบ ให้แนวทางในการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ ให้ข้อแนะน้าในการแก้ไข และเป็น
ก้าลังใจให้ผู้เขียนด้วยดีมาโดยตลอด ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้าเลิศ ที่กรุณารับเป็นกรรมการ
สอบ โดยได้ท้วงติงและให้ข้อแนะน้าอย่างละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมจนงานของผู้เขียนมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน ผู้เขียนรู้สึกส้านึกในพระคุณของอาจารย์ทุกท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาด้วยการให้
ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้และ
อุดมการณ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ที่ได้ ดูแลและให้ข้อแนะน้าอย่างดีโดยตลอด ขอขอบคุณ
เหล่ารุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง คณะนิติศาสตร์ นิด้า ทังที่ได้ให้ค้าแนะน้าในการเรียน ติวหนังสือสอบ แบ่งปัน
เอกสารแลคเชอร์ สรุป แนวข้อสอบเก่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน ท้ารายงาน และท้ากิจกรรม
ต่างๆของสถาบัน รวมทังเป็นก้าลังใจให้ผู้เขียนในการท้าวิทยานิพนธ์ด้วย ขอขอบคุณโดม ซึ่งเป็นผู้น้าพา
ให้ ผู้ เขีย นได้ เข้ ามาศึ ก ษาที่ ส ถาบั น แห่ งนี พี่ นุ้ ย ที่ เป็ น แรงกระตุ้ น ส้ าคั ญ เป็ น ก้ าลั งใจ และให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการหาข้อมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กวาง ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการยืม
หนังสือและหาข้อมูลจากธรรมศาสตร์ ส้มโอ ที่เป็นผู้ช่วยในการพิมพ์งาน ตรวจทานอักษร และจัดบรรณ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายอาญา ทั งในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายพิ เศษอื่ น ๆ
บัญญัติขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระท้าความผิด ไม่ว่า การลงโทษนันจะเป็นไปเพื่อแก้แค้น
ทดแทน ข่มขู่ยับยังมิให้มีการกระท้าความผิด ตัดโอกาสการกระท้าความผิด หรือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้า
ความผิด ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งมีประชาชนอยู่
ร่ ว มกั น จ้ านวนมาก โดยในประเทศไทยสามารถแบ่ งความผิ ด ของกฎหมายอาญาในแง่ข องการ
ด้าเนินคดีออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.กฎหมายความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นความผิดที่กระทบต่อ
สังคมส่ วนรวม ถือว่ารัฐเป็น ผู้เสีย หาย แม้ผู้เสียหายซึ่งเป็น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญา
ดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด้าเนินคดีเองได้ หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม่ยุติ รัฐต้องด้าเนินคดี
ฟ้องร้องผู้กระท้าผิดจนถึงที่สุด 2.กฎหมายความผิดอันยอมความได้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความผิด
ต่ อ ส่ ว นตั ว เป็ น ความผิ ด ที่ ผู้ เสี ย หายได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายโดยตรง สั ง คมไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท้า ผิดนั นหรือได้รับในวงแคบ ดังนัน ผู้ เสียหายจึงมีสิทธิเข้า
ด้าเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐด้าเนินคดีแทนก็ได้ และมีสิทธิยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนค้า
ร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอมความ โดยความผิดอันยอมความได้ จะมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายระบุไว้ชัดเจน เช่น ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศในบางฐานความผิด
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็นต้น หากความผิดฐานใดไม่มีบทบัญญัติระบุว่าเป็นความผิดอันยอม
ความได้ ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน
ในการฟ้ อ งคดี อ าญาไม่ ว่ า จะเป็ น ความผิ ด ประเภทใดจะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลภายใน
ก้าหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ ระยะเวลาดังกล่าวเรียกว่าอายุความ ถ้าฟ้องหรือด้าเนินคดีหลัง
ก้าหนดเวลานันไปแล้วถือว่าคดีขาดอายุความ ซึ่งเหตุที่กฎหมายก้าหนดเรื่องอายุความไว้ เนื่องจาก
หากปล่อยให้ฟ้องคดีกัน ได้ตามใจชอบโดยไม่มีก้าหนดเวลานัน จะเกิดปัญหาในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่ต้องถูกริดรอนจากการกระท้าความผิดของตนซึ่งได้กระท้าไปนานแล้ว เพราะบุคคลอาจถูก
จ้ากัดสิทธิเสรีภาพทางร่างกายในระหว่างการพิจารณาคดีหรือต้องหาทรัพย์สินมาวางเป็นประกันต่อ
ศาลซึ่ ง สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นทั งต่ อ ตั ว ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด และครอบครั ว และคดี อ าญาต้ อ งมี
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พยานหลั กฐานอั น แน่ ชั ดว่าจ้ าเลยได้ กระท้าผิ ด จริง หากปล่ อยให้ เวลาเนิ่ นนานออกไปอาจท้ าให้
พยานหลักฐานในคดีสูญหายหรือยากต่อการพิสูจน์ นอกจากนีในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดหลบหนีไป
ถือว่าเป็นการลงโทษผู้กระท้าความผิดไปในตัวแล้วเพราะผู้กระท้าความผิดจะต้องอยู่อย่างหลบซ่อนไม่
สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะขาดอายุความจึงไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ลงโทษผู้กระท้าความผิดอีก นอกจากนีการมีอายุความนัน ยังเป็นการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องรีบด้าเนินการเพื่อน้าผู้กระท้าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอัน
ยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องความผิดและตัวผู้กระท้าความผิด
เป็นอันขาดอายุความ” จากมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก้าหนดขันตอนและเงื่อนไขในการ
ด้าเนินคดีประเภทนีไว้เข้มงวดกว่าความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ทังยังมีอายุความที่สันมากเพียง 3 เดือน
เท่านัน ดังนัน ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดอันบัญญัติว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ จะต้องรีบ
ด้าเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีด้วยตนเองให้ทันภายในระยะเวลา 3 เดือน มิฉะนันจะหมดสิทธิที่จะ
ด้าเนิ น คดีท างอาญาเอากับ ผู้ กระท้ าความผิ ด ได้อี ก ปั ญ หาส้ าคัญ ประการหนึ่ งที่ เกิด ขึนในกรณี ที่
ผู้เสียหายเป็นผู้หย่อนความสามารถ ได้แก่ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การน้าอายุความ 3 เดือนมาใช้บังคับกับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
ด้วยนันย่อมไม่เหมาะสม เพราะบุคคลดังกล่าวไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้ดีเท่ากับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
บุคคลที่มิได้มีความวิกลจริต หรือมีความสามารถเต็ม จึงไม่ควรที่จะใช้อายุความซึ่งมีระยะเวลาเท่ากัน
นอกจากนี บุ คคลผู้ห ย่ อนความสามารถ ยังขาดความรู้ความเข้าใจว่าตนเองจะต้องด้าเนินคดีทาง
กฎหมายเอากับผู้กระท้าความผิดอย่างไร ท้าให้ไม่ได้ท้าการร้องทุกข์หรือร้องทุกข์ไม่ทัน เวลา 3 เดือน
อีกทัง ในหลายกรณีผู้เสียหายอาจเกิดความอับอายหรือเกรงกลัว ไม่กล้าบอกผู้ใดเกี่ยวกับการกระท้า
ความผิดที่เกิดขึน หรืออาจถูกผู้กระท้าความผิดหลอกลวงหรือข่มขู่ ท้าให้คดีขาดอายุความไปก่อน
เมื่อผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนไร้
ความสามารถซึ่งเป็นผู้หย่อนความสามารถนันมาทราบภายหลัง ก็ไม่สามารถด้าเนินคดีเอาผิดทาง
อาญากับผู้กระท้าความผิดได้ ทังที่การกระท้าความผิดดังกล่าวมีความผิดและสมควรได้รับโทษตาม
กฎหมาย ปัญหาดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายเป็นการเอื อให้ผู้กระท้าความผิดหลุด
พ้นโทษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย และท้าให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์
แม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้บัญญัติให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือผู้แทนเฉพาะคดีซึ่งศาลอาจตังจากญาติหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ มีอ้านาจ
จัดการแทนได้ ดังที่ระบุไว้ใน มาตรา 2(4), 5(2) และมาตรา 6 ซึ่งมาตรา 2(4) บัญญัติว่า “ผู้เสียหาย
หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท้าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทังบุคคลอื่นที่มี
อ้านาจจัดการแทนได้” หมายความว่านอกจากผู้เสียหายที่แท้จริง ซึ่ งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
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กระท้าความผิดแล้ว ผู้ มีอ้านาจจัดการแทนก็มีอ้านาจในการร้องทุกข์ห รือฟ้องร้องด้าเนินคดีแทน
ผู้เสียหายได้ ซึ่งผู้ที่มีอ้านาจจัดการแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ คนวิกลจริต และคนไร้ความสามารถ
บัญญัติไว้ในมาตรา 5(2) ว่าคือ “ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท้า
ต่อผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล” และในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ที่ว่า “ในคดีอาญา
ซึ่งผู้เสียหายเป็ นผู้ เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้
อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท้าการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด
รวมทังมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนันๆ ญาติของผู้นันหรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องอาจร้องขอให้ตังเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้” แต่ในกรณีนีผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคน
วิกลจริต ซึ่งผู้เสียหายที่แท้จริงนัน กับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้แทนเฉพาะคดี ซึ่งเป็นผู้มี
อ้านาจจัดการแทนนันก็มีสิทธิเท่ากัน กล่าวคือเมื่อผู้เสียหายที่แท้จริงและผู้มีอ้านาจจัดการแทนรู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิดคนละวันกัน ก็ต้องนับอายุความตังแต่ผู้ เสียหายซึ่งเป็นเป็นผู้เยาว์
คนวิกลจริต และคนไร้ความสามารถนันรู้ ซึ่งอาจท้าให้คดีขาดอายุเสียก่อน ผู้เสียหายคงเหลือแต่สิทธิ
ที่จะเรียกร้องเอาในทางแพ่งได้เท่านัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ เกิดการกระท้าความผิ ดต่อผู้ห ย่อน
ความสามารถ คือ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถมากขึนได้ จากสภาพ
ปัญหาดังได้กล่าวมาแล้วทังหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับอายุความร้องทุกข์ในกรณีที่
ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ในความผิดอันยอมความได้
ยังมีข้อบกพร่องอยู่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ทังในเรื่องของความ
เป็นมา การฟ้องร้องด้าเนินคดี การร้องทุกข์ อายุความ และการนับอายุความ
2. เพื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศ
ญี่ปุ่น เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ทังในเรื่องของความเป็นมา การฟ้องร้องด้าเนินคดี การร้อง
ทุกข์ อายุความ และการนับอายุความกรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
3. เพื่อ วิเคราะห์ เปรี ย บเทียบกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ในเรื่องการฟ้องร้องด้าเนินคดี การร้อง
ทุกข์ อายุความ และการนับอายุความกรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
4. เพื่ อ น้ าไปสู่ บ ทสรุ ป และข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายของประเทศไทย
เกี่ยวกับอายุความและการนับอายุความในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้
หย่อนความสามารถ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึน

4

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาสภาพปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ในแง่ของการฟ้องคดี การ
ร้องทุกข์ อายุความ และการนับอายุความกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคน
เสมือนไร้ความสามารถ โดยศึกษาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4),
3, 5 (1) และ 6 และกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ในแง่ของการฟ้องคดี การร้องทุกข์
อายุ ความ และการนั บ อายุ ความกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายเป็ นบุ ค คลผู้ ห ย่ อนความสามารถ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี
1.4 สมมุติฐานในการศึกษา
หลั กเกณฑ์ เรื่ องอายุ ความและการนับ อายุค วามในคดีความผิ ดอั นยอมความได้ในกรณี ที่
ผู้ เสี ย หายเป็ น บุ ค คลผู้ ห ย่ อ นความสามารถ คื อ ผู้ เยาว์ คนไร้ ค วามสามารถ และคนเสมื อ นไร้
ความสามารถ ซึ่งบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
และผู้ มี อ้ านาจจั ด การแทนผู้ เสี ย หายนั นจะต้ อ งร้อ งทุ ก ข์ ห รือ ฟ้ อ งคดี ภ ายใน 3 เดื อ นนั บ แต่ วัน ที่
ผู้เสียหายคือบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันรู้ตัวและการกระท้าความผิดนันยังมีความไม่เหมาะสม
สมควรบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้อายุความร้องทุกข์เริ่มนับเมื่อผู้มีอ้านาจจัดแทนผู้เสียหายรู้การกระท้า
และรู้ตัวผู้ กระท้าความผิ ด และเพิ่มเติมให้ ผู้มีอ้านาจจัดการแทนรวมถึงผู้ พิทักษ์ ของคนเสมือนไร้
ความสามารถซึ่งมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และผู้แทนเฉพาะคดีของบุคคลซึ่งมีกาย
พิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งไม่มีผู้พิทักษ์ หรือซึ่งผู้พิทักษ์ไม่สามารถท้าหน้ าที่โดยเหตุใด
เหตุหนึ่ง รวมทังมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบด้วยด้วย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความเป็นธรรมและเป็นการคุ้มครองบุคคลที่
หย่อนความสามารถมากกว่าบุคคลทั่วไป
1.5 วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย ต้ารา
บทความ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจัย ค้าพิ พากษาของศาล ตลอดจนข้อมูล ทางอิเล็ กทรอนิ กส์
(Internet) ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ามาวิเคราะห์พิจารณาหาข้อสรุป
และจัดท้าข้อเสนอแนะ
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท้าให้ทราบและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
ด้าเนินคดี อายุความ และการนับอายุความ
2. ท้าให้ทราบและเข้าใจกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี
และประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องด้าเนินคดี อายุความ
และการนับอายุความในกรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
3. สามารถวิเคราะห์ และเปรียบเที ยบกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐ อเมริก า
ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่ น เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
ด้าเนินคดี อายุความ และการนับอายุความในกรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
4. สามารถหาบทสรุ ป และข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปรับ ปรุงกฎหมายของประเทศไทย
เกี่ยวกับอายุความและการนับอายุความในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้
หย่อนความสามารถ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายของไทยเกี่ยวกับอายุความในการดาเนินคดี
ความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ปัญหาเกี่ยวกับการนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็น
บุคคลผู้ห ย่อนความสามารถนัน แม้ในทางปฏิบัติจะเกิดขึนไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดปัญหาขึนก็มิได้มี
บทบั ญ ญั ติกฎหมายใดที่จะเข้ามาปรับใช้ใ ห้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้ห ย่อน
ความสามารถนั นได้ โ ดยตรง และเพื่ อ น้ า ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายให้ เหมาะสม ผู้ เขี ย น
จ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจหลักการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ รวมทังบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ย วข้องกับ กรณี ปั ญ หาด้วย ดังนั น ในบทนี ผู้ เขียนจะได้ท้าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
หลักการด้าเนินคดีอาญา ความผิดอันยอมความได้เ ปรียบเทียบกับความผิดอาญาแผ่นดิน อายุความ
การร้องทุกข์ ความสามารถและการด้าเนินคดีของผู้หย่อนความสามารถ รวมถึงการนับอายุความร้อง
ทุกข์ของผู้หย่อนความสามารถนันด้วย โดยจะได้แทรกหลักกฎหมายและบทบัญญัติกฎหมายอาญา
ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ไปในคราวเดียวเพื่อความสะดวกต่อการศึกษา
และท้าความเข้าใจ ดังต่อไปนี
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้
ความผิดอัน ยอมความได้ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนัน เป็นความผิ ดที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากประนีประนอมยอมความกันในทางแพ่ง เนื่องจากการด้าเนินคดีอาญาโดย
ปกติแล้วจะไม่สามารถตกลงยอมความกันได้ โดยเรียกคดีประเภทดังกล่าวว่า คดีความผิดอาญาต่อ
แผ่นดิน แต่ก็มีความผิดบางประเภทที่กฎหมายก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าเป็นความผิดอั นยอมความ
ได้ ซึ่งให้อ้านาจแก่ผู้เสียหายในการที่จะยอมความไม่ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดได้ เมื่อยอมความกัน
แล้วสิ ทธิในการด้าเนิ น คดีย่ อมระงับ และไม่ส ามารถฟ้องคดีเอากับผู้ กระท้าความผิ ดได้อีก เพราะ
กฎหมายมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่องส่วนตัวของผู้ เสียหาย มีผ ลกระทบต่อสัง คมน้อย จึงให้สิ ทธิ
ผู้เสียหายในการยุติคดีไว้มาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีเงื่อนไขในการด้าเนินคดีให้ผู้เสียหายด้าเนินโดย
ไม่ชักช้า โดยก้าหนดอายุความร้องทุกข์ไว้หากไม่ร้องทุกข์ภายในอายุความดังกล่าว ก็จะไม่สามารถ
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ด้า เนิ น คดี เอากั บ ผู้ กระท้ าความผิ ด ได้ อี ก โดยความผิ ด อั น ยอมความได้ นี มี ห ลั ก การและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องดังจะกล่าวต่อไปนี
2.1.1 หลักการดาเนินคดีอาญา
การด้าเนินคดีอาญามีพัฒนาการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดตามสภาพของสังคมแต่ละแห่งและ
ยุ ค สมัย ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ในอดี ต เกื อบทุ ก ประเทศเมื่ อ มีก ารกระท้ าความผิ ด เกิ ด ขึ น บุ คคลที่ จ ะ
ด้าเนินการให้มีการลงโทษผู้กระท้าความผิดนันคือผู้เสียหายหรือเครือญาติของผู้นัน เนื่องจากเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากการกระท้าความผิดโดยตรง ต่อมาในบางประเทศมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปโดย
เห็นว่าการกระท้าความผิดทางอาญาที่เกิดขึนนัน มิได้ส่งผลกระทบแต่ผู้เสียหายเท่านันแต่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย ประชาชนทุกคนนอกจากผู้เสียหายซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจึง
สามารถเป็นผู้ด้าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท้าความผิดได้ นอกจากนีในบางประเทศได้มีแนวคิดว่าการ
กระท้าความผิดทางอาญานันเป็นความผิดต่อรัฐ เห็นว่ารัฐมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท้าความผิ ด รัฐจึ งเป็ น ผู้ เสีย หายและมีอ้านาจในการด้าเนินคดีได้เอง 1 ฉะนัน หลั กการในการ
ด้าเนินคดีอาญาจึงสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี
2.1.1.1 หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย (Private Prosecution)
หลักการด้าเนิ น คดีอาญาโดยผู้ เสียหายเป็นหลั กการด้าเนินคดีอาญาดังเดิมของทุ ก
สังคมที่รวมตัวกัน เป็ น รัฐ โดยผู้เสี ยหายสามารถด้าเนินคดีอาญาหรือฟ้องคดีได้เอง และรัฐจะไม่มี
อ้านาจเข้าไปด้าเนินคดีหรือเกี่ยวข้องด้วยหากผู้เสียหายมิได้ร้องขอ หลักนีมีที่มาจากแนวคิดว่าเอกชน
ทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมอาชญากรรมในสังคม 2 ซึ่งมีพัฒนาการมา
จากประวัติศาสตร์ ในยุคสมัยที่มนุษย์ยังอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆ เมื่อมีการกระท้าความผิด
เกิดขึน ผู้เสียหายหรือเครือญาติของผู้นัน จะเป็นผู้น้าเรื่องราวมาฟ้องร้องแล้วน้าพยานหลั กฐานมา
เสนอต่อคนกลางหรือศาลให้พิจารณาและพิพากษาคดี ดังนัน การควบคุมอาชญากรรมจึงเป็นเรื่อง
ของผู้เสียหาย เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยมีคนกลางหรือศาลท้าหน้าที่เป็นผู้ชี
ขาดตัดสินคดี ผู้เสียหายหรือเครือญาติของผู้นันจะค้านึงเฉพาะส่วนได้เสียของตน โดยมิได้ค้านึงถึง

1

ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, “ความผิดอันยอมความได้กับสิทธิในการด้าเนินคดีอาญาของ
ผู้เสียหาย”, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 31 (มกราคม-เมษายน 2548): 69.
2 จิตติ เจริญฉ่้า, คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1,
(กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์, 2531), หน้า 7.
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ผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมหรือรัฐแต่อย่างใด และในกรณีเช่นนีนอกจากผู้เสียหายและเครือ
ญาติแล้ว บุคคลอื่นจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องอีก3
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหายนีมีจุดบกพร่องก็คือ ผู้เสียหายมักจะค้านึงถึงแต่
ความเสียหายในส่วนของตนเท่านัน โดยมิได้ค้านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ดังนัน เมื่อผู้เสียหายได้รับ
ชดใช้ค่าเสี ยหายจนพอใจจากผู้กระท้าความผิดแล้วก็มักไม่ติดใจด้าเนินคดีอีก ท้าให้ รัฐไม่สามารถ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้อย่างเต็มที่ 4 ทังที่บางกรณีความผิดเหล่านันอาจเป็นความผิดที่
กระทบคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนรวมหรือกระทบประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบสุขใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ และกรณีนีการที่ผู้กระท้าความผิดไม่ได้ถูกน้าตัวมาลงโทษย่อมส่งผลต่อ
ความรู้สึกของประชาชนว่า ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดของตนปราศจากความ
ปลอดภัยได้5
ส้ า หรั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศไทย การควบคุ ม อาชญากรรมเป็ น เรื่ อ งของ
ผู้เสียหาย เมื่อเกิดคดีอาญาขึนเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องวิ่งเต้นหาพยานมาให้ศาลตัดสิน
เอง ภาระจึงตกแก่ผู้ เสียหาย อ้านาจนีผู้เสียหายยังหวงและสงวนอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันการควบคุม
อาชญากรรมเป็นหน้าที่ของรัฐก็ตาม โดยวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยก็ยังเป็นของ
ผู้เสียหายบางกรณี และยังผสมเป็นเอกลักษณ์เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันในกกระบวนการ
ด้าเนินคดี ฟ้องคดี และด้าเนิน คดีอาญาเองได้จนถึงที่สุด6 รวมถึงในกรณีความผิดอันยอมความได้ ซึ่ง
ถือว่าการด้าเนินคดีเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่จะด้าเนินการฟ้องร้อง ด้าเนินคดี และจะยอมความในชัน
ใดก็ได้ โดยรัฐจะไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยว เว้นแต่ผู้เสียหายจะได้ร้องขอโดยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา

3

อุดม รัฐอมฤต, “การฟ้องคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร์ 22 (มิถุนายน 2535): 242–43.
4 กิตติพงศ์ คงเรือง, บทบาทของพนักงานอัยการในฐานะโจทก์กับการถอนคาร้องทุกข์และ
การยอมความในคดีที่ต้องร้องทุกข์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 13.
5 พิมล รัฐปัตย์, “ผู้เสียหายฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัวด้วยตนเองจะต้องร้องทุกข์หรือไม่”,
วารสารอัยการ 130, 11 (พฤศจิกายน 2531): 11.
6 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครังที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2542), หน้า 29-32, 78.
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2.1.1.2 หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution)
หลั ก การด้าเนิ น คดีอาญาโดยประชาชน เป็ นระบบที่ ป ระชาชนทุ กคนสามารถเริ่ม
คดีอาญาโดยเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้เอง ทังนีมาจากแนวความคิดที่ว่าพลเมืองทุกคนต่างมีหน้าที่ใน
การที่จะต้องช่วยกันรักษากฎหมายและระเบียบของบ้านเมือง ดังนันจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุก
คนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบในการที่จะด้าเนินการฟ้องร้องคดีอาญา 7 เนื่องจากการกระท้าความผิด
อาญาเป็นการสร้างผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เมื่อประชาชนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ประชาชนทุก
คนจึงเป็นผู้เสียหายในความผิดนัน ไม่ว่าผู้นันจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท้าความผิด โดยตรง
หรือไม่8
หลักการนีมีที่มาจากแนวคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism) ซึ่งเป็นหลักการด้าเนิน
คดีอาญาดังเดิมของประเทศอังกฤษ 9 ในอดีตมีการปฏิเสธอ้านาจรัฐโดยการสถาปนาอ้านาจรัฐสภา
ขึนมาคานอ้านาจกษัตริย์ รัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชนได้รับการยอมรับว่าเป็นอ้านาจ
สูงสุด และเมื่อครังที่ประเทศอังกฤษจะสถาปนาระบบต้ารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐขึนมาท้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนก็ ได้ท้าการต่อต้านอย่างรุนแรง 10 เพราะประชาชนไม่ไว้วางใจ
อ้านาจรัฐและต้องการท้าหน้ าที่ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศอังกฤษได้เปลี่ยนมาใช้
หลั กการด้ าเนิ น คดี อ าญาโดยรั ฐ โดยมี ก ารก่ อ ตั งองค์ก รที่ เรีย กว่ า Crown Prosecution Service
(CPS) ขึนมาในปี ค.ศ.1986 เพื่ อท้ าหน้ าที่ ในการฟ้ องคดีอาญา มี ต้ารวจเป็ น ผู้ ส อบสวนคดีอาญา
ทังหมด ยกเว้นแต่คดีเล็กๆน้อยๆ เช่น คดีจราจร แต่ถึงกระนันสิทธิในการฟ้องคดีของผู้เสียหายตาม
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยประชาชนยังคงอยู่ แต่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ CPS กล่าวคือ CPS
อาจเข้าไปด้าเนินคดีเสียเองหรือใช้ดุลพินิจให้ระงับการฟ้องคดีนันๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร11
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ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, เรื่องเดิม, หน้า 70.
8 คนึง ฤาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 119.
9 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครังที่ 7,
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 31.
10 อัญชัยศิริ บรรณานุรักษ์ และศิลปะอรัญ ชูเวช, “ภาระและหน้าที่ของ Directore of
Public Prosecution”, วารสารอัยการ 3, 26 (กุมภาพันธ์ 2523): 39–41.
11 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครังที่ 7, (กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2549), หน้า 60-61.

10
ส้าหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้เปิดโอกาสให้บุคคล
อื่ น ที่ มิ ใช่ พ นั ก งานอั ย การและผู้ เสี ย หายฟ้ อ งร้อ งด้ าเนิ น คดี อ าญาต่ อ ผู้ ก ระท้ าผิ ด ได้ จะมี ก็ แ ต่ ใน
กฎหมายพิเศษบางฉบับที่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เสียหายตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาสามารถฟ้องร้องคดีดังกล่าวได้ ทังนีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท้าความผิดต่อกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของสั งคม ตัวอย่างของ
กฎหมายพิเศษเหล่านัน ได้แก่ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 6412 เป็นต้น
2.1.1.3 หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution)
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย โดยมีพนักงานอัยการเป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องด้าเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐ ผู้เสียหายหรือประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่
จะฟ้องร้องด้าเนิ นคดี อาญาด้วยตนเองได้ ซึ่งถ้าหากใช้ห ลักการตามระบบนีโดยเคร่งครัดแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่าสิทธิในการฟ้องร้องคดีอาญาของเอกชนไม่มีเลย อย่ างไรก็ตามในทางปฏิบัติ รัฐส่วนมากที่
ถือหลักการตามระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐก็มิ ได้ถือหลักการนีโดยเคร่งครัด แต่ได้มีการผ่อนคลาย
ให้เอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีได้บ้างเช่นกัน โดยจะมีการจ้ากัดประเภทและฐานความผิดเอาไว้ด้วย13
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบอรรถประโยชน์นิยม
(Utilitarianism)14 ตังอยู่บนพืนฐานความคิดที่ว่าการกระท้าความผิดอาญาก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมมากยิ่งกว่าก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทัง
โทษที่ มีผ ลบั งคับ แก่ผู้ กระท้ าความผิ ดไม่ ใช่ก ารเยียวยาเฉพาะแก่ผู้ เสี ยหายเท่ านั น แต่ ยังเป็ นการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึนกับสังคมส่วนรวมด้วย 15 หน้าที่ของรัฐนันเริ่มตังแต่ก่อนที่การกระท้า
ความผิดจะเกิดขึน โดยหากรัฐรู้ถึงเหตุการณ์ซึ่งมีความน่าสงสัย และควรได้รับการคลี่คลายให้กระจ่าง
เช่น การตระเตรียมการเพื่อกระท้าความผิด แม้ยังอยู่ในขันที่ยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายก็ตาม แต่
รัฐก็มีหน้าที่ต้องสืบสวนเพื่อป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวด้วย หรือกรณีมีการตายผิดธรรมชาติก็ต้องมีการ
12

แก้วขวัญ คงหนู, สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39(2) และ 39(6): ศึกษากรณีผู้เสียหายหลายคน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 14.
13 คณิต ณ นคร, “การมอบอ้านาจให้จัดการแทนในคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร์
ธรรมศาสตร์, (เมษายน-มิถุนายน 2521): 187.
14 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 59.
15 อุดม รัฐอมฤต, เรื่องเดิม, หน้า 244.
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ชันสูตรพลิกศพเพื่อพิสูจน์ว่าการเสียชีวิตนันเกิดจากการกระท้าความผิดหรือไม่ และหน้าที่ดังกล่าว
ของรัฐ ยั งด้าเนิ น ต่อ ไปตลอดจนถึงขันที่ มีการกระท้าความผิ ดเกิดขึนและต่อเนื่ องไปภายหลั งการ
กระท้าความผิด ซึ่งจะต้องมีการค้นหาพยานหลักฐานมาเพื่อด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดนันด้วย ซึ่ง
อาจจะรู้ถึงการกระท้าความผิดนันเจ้าพนักงานของรัฐอาจรู้เองหรือมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษโดย
ประชาชน16 ก็ได้
แนวความคิดการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐนี เป็นแนวความคิดประเทศในภาคพืนยุโรป
(ยกเว้นประเทศอังกฤษ) คือ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศที่ได้รับอิทธิพลระบบกฎหมายจากประเทศ
ฝรั่ งเศส เช่ น ประเทศเยอรมนี ประเทศอิ ต าลี ประเทศญี่ ปุ่ น 17 เป็ น ต้ น ซึ่งแต่เดิ ม ได้ใช้ ห ลั ก การ
ด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐอย่างเคร่งครัด แต่ในปัจจุบัน มีการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือผู้เสียหายสามารถ
ฟ้องคดีด้วยตนเองในบางฐานความผิดได้ด้วย เช่น ประเทศเยอรมนี ให้บุคคลเข้ามาฟ้องคดีอาญาได้ใน
ความผิดบางฐานที่รัฐก้าหนดไว้ ซึ่งจะเป็นความผิดที่ไม่กระทบต่อการอยู่ร่วมกันของสังคม มี ลักษณะ
คล้ ายกั บ ความผิ ด อัน ยอมความได้ ข องไทย หรือ ในประเทศสหรัฐ อเมริกา ยกตัว อย่ างเช่ น ในรัฐ
หลุยส์เซียนา ซึ่งผู้เสียหายไม่มีอ้านาจฟ้องร้องคดีอาญาโดยตรง แต่ผู้เสียหายยังคงมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
ต้ารวจให้ด้าเนินคดีอาญาหรือยื่นค้าร้องทุกข์ต่อศาล Magistrates (ศาลแขวง) ส้าหรับโทษปานกลาง
และยื่น ค้าร้องทุกข์ต่อคณะลู กขุนในความผิดร้ายแรง เพื่อให้ท้าการไต่สวนมูลฟ้องและด้าเนินการ
ฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอ้านาจต่อไป18
2.1.1.4 หลักการด้าเนินคดีอาญาของประเทศไทย
1) หลักการด้าเนินคดีอาญาของประเทศไทยในอดีต
นับตังแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศไทย
ได้ใช้หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย ซึ่งการด้าเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อนจะน้ าความมาร้องต่อเจ้ าหน้าที่ห รือผู้มีอ้านาจในบ้านเมืองให้ เป็นคนกลางในการตัดสิ น
ลงโทษแก่ผู้กระท้าความผิด

16

คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญากับความผิดตามกฎหมายแพ่ง”, วารสารอัยการ 4
(มิถุนายน 2524): 53–54.
17 กุลพล พลวัน, “ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอัยการกับผู้เสียหายในคดีอาญา”, อัยการ
นิเทศ 53, 1 (2534): 68–69.
18 วิสาร พันธุนะ, “วิธีพิจารณาความอาญาในศาลสหรัฐอเมริกา”, ดุลพาห 26, 5 (กันยายนตุลาคม 2522): 39–69.
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โดยในสมัยสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกเกี่ยวกับการพิจารณาคดีไว้มี
ข้อความว่า “ลูกเจ้าลูกขุนผิแล ผิดแผกแสกว้างกันสวนดูแท้แล้ว จึงแล่งความแก่ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลัก
มักผู้ซ่อน” และจารึกบันทึกเรื่องการร้องทุกข์ไว้ความว่า “ในปากประตู มีกระดิ่งอยู่อันหนึ่งแขวนไว้
หัน ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวเถิ่งเจ้าเถิ่งขุนบ่ไร้ ไป
สั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค้าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่
ในเมืองสุโขทั ยนี จึ งชม” ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าในสมัยนันมีตระลาการแล้ว เมื่อราษฎรมีข้อพิ พาทกัน
ตระลาการก็จะต้องพิจารณาตัดสินคดีไปโดยซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนีหากเป็นเรื่องที่ไม่อาจพึ่งขุนศาล
ตระลาการได้ เช่น เจ้าหน้าที่ล้าเอียง ราษฎรก็จะมาร้องเรียนต่อพ่อเมืองโดยตรง19
ในสมัยอยุธยา นอกจากกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้มาแต่เดิมแล้ว ก็ได้รับเอา
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์จากอินเดียเข้ามาใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนัน จึงได้รับอิทธิพลจาก
อินเดียด้วย ในสมัยนีเมื่อราษฎรประสงค์ฟ้องคดีต้องน้าไปฟ้องตามศาลที่ก้าหนดไว้ โดยในศาลจะมี
ตระลาการท้าหน้าที่เป็นผู้ไต่สวน สอบสวนข้อเท็จจริง ฟังคู่ความ ฟังพยาน และหลักฐานในคดี 20 ส่วน
ผู้ที่มีอ้านาจพิพากษาตัดสินชีขาดแพ้ชนะคดีและปรับบทลงโทษ คือ ผู้พิพากษา ลูกขุน และผู้ปรับ 21
ซึ่งรูปแบบการพิจารณาและพิพากษาคดีดังกล่าวได้ใช้ต่อมาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยในปี พ.ศ.2435 ประเทศ
ไทยเริ่มมีพนักงานอัยการเป็นครังแรก ท้าหน้าที่ในการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด ไม่ว่าตัว
ผู้ เสี ย หายนั นจะติดใจด้าเนิ น คดีกับ ผู้ กระท้าผิ ดหรือไม่ก็ตาม ดั งที่บั ญ ญั ติไว้ในพระราชบัญ ญั ติวิ ธี
พิจารณาความมีโทษใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 หมวด 2 ว่าด้วยการช้าระความแผ่นดิน มาตรา 722
ความว่า “บรรดาความทังปวงซึ่งมีโทษหลวง เช่น ความหาว่ากบฏ ประทุษร้าย หาว่ากระท้าผิดร้ายฆ่า
19

หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, คาบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมาย, พิมพ์ครังที่ 7,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517), หน้า 45-46,70. อ้างถึงใน แสวง บุญ
เฉลิมวาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครังที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า
66-67 .
20 ร.แลงกาต์, “ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยว่าด้วยศาลและวิธีพิจารณา”, วารสารอัยการ 9,
102 (มิถุนายน 2529): 23. อ้างถึงใน แสวง บุญเฉลิมวาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, หน้า 101.
21 แสวง บุญเฉลิมวาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครังที่ 10 (กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2554), หน้า 101.
22 กุลพล พลวัน, “บทบาทของพนักงานอัยการในการเป็นโจทก์”, วารสารอัยการ 6, 62
(กุมภาพันธ์ 2526): 19.
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คนตาย ฯลฯ ถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องกล่าวโทษผู้ล่วงละเมิดพระราชอาญา แต่ผู้นันไม่ติดใจ
ว่าความเรื่องนันต่อไปด้วยเหตุประการใดก็ดี ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานกรมอัยการ”
2) หลักการด้าเนินคดีอาญาของประเทศไทยในปัจจุบัน
การด้าเนินคดีอาญาในประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไปตามหลักการด้าเนินคดี
อาญาโดยรัฐ ทังนีจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ที่
บัญญัติว่า “เมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าผู้เสียหายจะ
ท้ าให้ ค ดี อ าญาของพนั ก งานอั ย การเสี ย หาย โดยกระท้ าหรือ ละเว้น การกระท้ าใดๆ ในกระบวน
พิจารณา พนักงานอัยการมีอ้านาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระท้าหรือละเว้นกระท้าการนันๆได้ ”
บทบัญญั ติมาตราดังกล่าวนี นอกจากแสดงชัดถึงการด้าเนินคดีอาญาในประเทศไทยว่าเป็นไปตาม
หลั กการด้าเนิ น คดีอาญาโดยรัฐแล้ ว ยังแสดงถึงบทบาทของพนักงานอัยการอีกด้วยว่า พนั กงาน
อัยการเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นผู้อ้านวยความยุติธรรมให้ แก่สังคม23 แต่อย่างไรก็ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลเหล่านีมีอ้านาจฟ้องคดีอาญา
ต่อศาล (1) พนักงานอัยการ (2) ผู้เสียหาย” ดังนันนอกจากอัยการแล้ว กฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่เอกชน
ผู้เสียหายที่ฟ้องร้องคดีอาญาด้วยตนเองได้ด้วยเช่นกัน ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน
หรือความผิดอันยอมความได้หรือที่เรียกว่าความผิดต่อส่วนตัว โดยประชาชนที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
นันจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดทางอาญาหรือเป็นผู้ที่กฎหมายให้มี
อ้านาจจัดการแทนผู้เสียหายเท่านัน ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีอ้านาจเข้าไปฟ้องร้องด้าเนินคดี 24 แต่มี
บางกรณีผู้เสียหายถูกจ้ากัดอ้านาจในการฟ้องร้องคดีอาญาไว้ เพื่อรักษาจารีตประเพณีและศีลธรรม
อันดี ได้แก่ ผู้เสียหายจะฟ้องบุพการีของตนไม่ได้ ผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญาซึ่งมีข้อหาว่าเด็กหรือ
เยาวชนกระท้าการอันกฎหมายบัญญั ติเป็นความผิดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อ้านวยการ
สถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็ก และผู้ เสียหายจะฟ้องขอให้กักกันไม่ได้25 ในขณะ
ที่ พ นั กงานอัย การมี อ้านาจในการฟ้ อ งคดี เหล่ านี จึ งจะสั งเกตได้ ว่าหลั ก การด้ าเนิ น คดีอ าญาของ
ประเทศไทยจึงมีลักษณะของการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ห ลักการ
ด้าเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหายอยู่ด้วย
23

คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา”, วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิต 1
(มกราคม-มิถุนายน 2544): 54.
24 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 31.
25 นพรัตน์ อักษร, ความผิดอันยอมความได้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2532), หน้า 35-36.
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สาเหตุที่ท้าให้หลักการด้าเนินคดีโดยรัฐของไทยให้สิท ธิฟ้องร้องคดีอาญาแก่
ผู้เสียหายอย่างกว้างขวาง ก็ด้วยเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ เหตุผลในทางประวัติศาสตร์ ที่ยังคงสิทธิ
ของราษฎรในการฟ้องคดีอาญาไว้ให้มีอยู่ดังที่เคยเป็นมา และเหตุผลในทางแนวความคิดนักปรัชญา
และนั กนิติศาสตร์ ที่เห็ นว่าการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านันในการฟ้องคดีอาญาอาจก่อนให้
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี การใช้อ้านาจของรัฐในการฟ้องคดีอาญาควรต้องให้อ้านาจของราษฎรควบคุม
การใช้ อย่างเช่นในกรณีที่พนักงานอัยการมีค้าสั่งไม่ฟ้องตามดุลพินิจ อาจก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค
ในทางกฎหมายขึนได้ ซึ่งจะต้องหาวิธีแก้ไข โดยให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาเองได้26 ด้วยเหตุนี จึง
ท้าให้หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจาก
ด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐของประเทศอื่นๆ
2.1.2 ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้
2.1.2.1 ความหมายและความแตกต่าง
การแบ่งประเภทความผิดในแง่ของการด้าเนินคดี สามารถแบ่งออกเป็นความผิดอาญา
ต่อแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้27 ซึ่งความผิดใดจะเป็นความผิดอันยอมความได้นี กฎหมายจะ
ระบุไว้โดยเฉพาะ ผลก็คือว่าความผิดใดที่มิได้ระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดนันก็เป็น
ความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งมีผลแตกต่างกันคือ ในคดีความผิดอันยอมความได้ หากผู้เสียหายไม่ติดใจ
เอาความแก่ผู้กระท้าผิด เช่น ไม่ยอมร้องทุกข์ ต้ารวจก็จะสอบสวนผู้กระท้าความผิดมิได้ อันจะท้าให้
รัฐไม่อาจด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าความผิดไปโดยล้าพังได้ หรือหากมีการด้าเนินคดีไปแต่ผู้เสียหายถอน
ค้าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกัน สิทธิน้าคดีมาฟ้องก็ต้องระงับไป ส่วนความผิดต่อแผ่นดินนัน
ความเห็นชอบของผู้เสียหายไม่เป็นเงื่อนไขในการด้าเนินคดีของรัฐ แม้ผู้เสียหายจะไม่ติดใจเอาความ
รัฐก็จะต้องสอบสวนฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษารวมทังบังคับคดีไปตามกฎหมาย28
26

อรรถพล ใหญ่สว่าง, ผู้เสียหายในคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 21.
27 แสวง บุญเฉลิมวาส, หลักกฎหมายอาญา, พิมพ์ครังที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
2551), หน้า 14.
28 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครังที่ 10
(กรุงเทพมหานคร: พล สยามพรินติง, 2551), หน้า 13.
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อ้านาจด้าเนินคดีของผู้เสียหายในความผิดอันยอมความได้จึงมีอยู่อย่างกว้างขวางมาก
เพราะกรณีจะเป็นการตัดอ้านาจรัฐไปเลยทีเดียว กล่าวคือ ในความผิดอันยอมความได้ที่ผู้เสียหายเป็น
โจทก์นัน พนักงานอัยการจะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้เลย นอกจากนี ความผิดอันยอมความได้ ใช้กับ
เฉพาะกรณีความผิดที่ผู้เสียหายเป็นเอกชนเท่านัน กรณีใดที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย
กรณี นั นไม่เป็ น ความผิดอันยอมความได้ ดังนัน การร้องทุกข์จึงไม่เป็นเงื่อนไขให้ อ้านาจด้าเนินคดี
กล่าวคือ รัฐสามารถด้าเนินคดีได้โดยมิพักต้องมีการร้องทุกข์29 จากที่กล่าวมาแล้ว จึงอาจสรุปได้ว่า
ความผิ ด อาญาแผ่ น ดิ น หมายถึ ง ความผิ ด ที่ ห ากมี ก ารกระท้ า แล้ ว นอกจากจะมี
ผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระท้าโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ดังนัน รัฐจึงต้องเข้า
ด้าเนิน การเอาตัวผู้กระท้าผิดมาลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระท้านันจะไม่ติดใจเอาความหรือด้าเนินคดีกับ
ผู้กระท้าผิดต่อไปแล้วก็ตาม ทังนี เพื่อเป็นการป้องกันสังคมโดยรวม
ส่วน ความผิดอันยอมความได้ หมายถึง ความผิดที่หากมีการกระท้าแล้วมีผลกระทบ
ต่อผู้ที่ถูกกระท้าโดยตรงเท่านัน และไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมหรือมีอยู่น้อย ดังนัน เมื่อผู้ที่ถูก
กระท้าไม่ติดใจเอาความด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดต่อไปแล้ว รัฐก็ไม่จ้าเป็นต้องเข้าไปด้าเนินคดีกับ
ผู้กระท้าความผิดอีกต่อไป30
ความแตกต่างที่ส้าคัญในการด้าเนินคดีอาญาต่อแผ่นดินและคดีความผิดอันยอมความ
ได้ จึงอาจแบ่ งได้ 2 ช่วง คือ ช่ว งแรกในชันการฟ้ องร้องด้ าเนิ นคดี ความสามารถในการฟ้ องร้ อ ง
คดีอาญาต่อแผ่นดินนัน ผู้เสียหายหรือรัฐสามารถฟ้องร้องด้าเนินคดีได้เอง โดยหากรัฐเป็นผู้ฟ้องร้อง
ด้าเนินคดี รัฐไม่จ้าต้องได้รับความยินยอมหรือพิจารณาถึงความประสงค์ของผู้เสียหายก่อนแต่ประการ
ใด ในขณะที่หากเป็นความผิดอันยอมความได้ รัฐไม่สามารถด้าเนินคดีต่อผู้กระท้า ความผิดได้ หากยัง
ไม่มีการร้องทุกข์ของผู้เสียหายก่อน ส่วนช่วงที่สอง ภายหลังจากมีการร้องทุกข์หรือฟ้องร้องด้าเนินคดี
ไปแล้ ว ความสามารถในการยอมความของผู้ เสี ยหาย ในคดีความผิ ดอั นยอมความได้ผู้ เสี ยหายมี
ความสามารถเต็มที่ในยุติข้อพิพาทและยอมความกับผู้กระท้าความผิด โดยจะยอมความในเวลาใดก็ได้
ก่อนคดีถึงที่สุด และผลของการยอมความนันท้าให้สิทธิในการน้าคดีอาญามาฟ้องระงับ คดีจะยุติลง
ทันที รัฐไม่สามารถจะด้าเนินคดีต่อไปเป็นการขัดความประสงค์ของผู้เสียหายได้ ในทางตรงกันข้าม
หากเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน แม้ผู้เสียหายกับผู้กระท้าความผิดจะตกลงกันได้ ก็ไม่สามารถท้าให้
29

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
2551), หน้า 140.
30 จุฬารัตน์ ยะปะนัน, จุลนิติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2, พิมพ์ครังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส้านักการ
พิมพ์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553), หน้า 151-152.
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คดีอาญาระงับ รัฐยังคงต้องด้าเนินคดีดังกล่ าวต่อไปจนสิ นสุ ดกระบวนการเพื่อพิจารณาพิพากษา
ความผิดของผู้กระท้าความผิดตามกฎหมายต่อไป31
2.1.2.2 หลักการที่ใช้ในการก้าหนดความผิดอันยอมความได้
1) หลักคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut)
คุณธรรมทางกฎหมาย หมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่
กฎหมายคุ้ ม ครอง หรื อประโยชน์ ที่ ก ฎหมายคุ้ ม ครอง แบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ คุณ ธรรมทาง
กฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล (Inividualrechtsgut) เช่น ชีวิต ความปลอดภัยของร่างกาย กรรมสิทธิ์
และคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) เช่น ความปลอดภัยในการจราจร
ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร ความมั่นคงเชื่ อถือและการช้าระหนีได้ของเงินตรา ใน
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา หรือความคงอยู่ของดินแดนหรือความเป็นเอกภาพของดินแดน ในความผิด
ฐานกบฏดินแดน เป็นต้น
โดยทั่วไปคุณธรรมทางกฎหมายส่วนบุคคลเป็นคุณธรรมที่เป็นเจ้าของสามารถ
สละความคุ้มครองได้ แต่ส้ าหรับ ชีวิตมนุษย์นัน แม้จะเป็นคุณ ธรรมส่วนบุ คคลก็ไม่อาจสละความ
คุ้มครองได้ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคลนัน ยังอาจแบ่งแยกย่อยออกไปเป็น คุณธรรมทาง
กฎหมายที่เป็นส่วนบุคคลโดยแท้ (höchstpersönliches Rechtsgut) เช่น เกียรติ ความปลอดภัยใน
ร่างกาย การแบ่งแยกต่อออกไปนีเป็นการพยายามแยกแยะให้เห็นเด่นชัดที่อาจมีประโยชน์ในทาง
วิชาการ เช่น ในการบัญญัติความผิดอันยอมความได้32
คุ ณ ธรรมทางกฎหมายประเภทต่ า งๆ ดั ง กล่ า ว มี ผ ลต่ อ การก้ า หนดตั ว
ผู้เสียหายและความสามารถที่จะสละคุณธรรมทางกฎหมาย โดยหากเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็น
ส่วนรวม รัฐเท่านัน จะเป็นผู้เสียหาย บุคคลใดแม้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท้าความผิด
นัน ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอ้านาจในการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด ส่วนคุณธรรมทางกฎหมายที่
เป็นส่วนตัวนัน ผู้เสียหายคือเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดนัน หากมิใช่ความผิด
ที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยชองสังคมแล้ว ผู้เสียหายสามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายได้
โดยการให้ความยินยอม และคุณธรรมทางกฎหมายประการสุดท้าย คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็น
ส่วนตัวโดยแท้ เป็นหลักส้าคัญในการก้าหนดให้ความผิดบางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่ง
31

พงศ์อิทธิ ภูษิตโภยไคย, ความผิดต่อส่วนตัว: ศึกษาปัญหาการดาเนินคดีในศาล
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 10.
32 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 132-134.
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ผู้เสีย หายสามารถสละคุณ ธรรมทางกฎหมายนั นได้เช่นกัน และความประสงค์ของผู้ เสี ยหายเป็ น
เงื่อ นไขส้ าคั ญ ในการด้ าเนิ น คดี โดยมีอ้ านาจแต่ผู้ เดี ย วที่ จะตัด สิ น ใจว่าจะด้าเนิ น คดี กั บ ผู้ กระท้ า
ความผิดหรือไม่ โดยรัฐไม่อาจมายุ่งเกี่ยวได้
2) แนวความคิดของนักนิติศาสตร์
แนวความคิดของนักนิติศาสตร์ มีความเห็นว่า ความผิดใดควรจะบัญญัติให้
เป็ น ความผิ ดอัน ยอมความได้ห รื อไม่ ควรมีกรอบความคิ ดในทางนิติบั ญ ญั ติ และในหลั กการของ
ความผิดอันยอมความได้ควรมีลักษณะ 3 ประการคือ33
(1) เป็ น ความผิ ด ที่ มี ค วามเป็ น อาชญากรรมน้ อ ย หากเป็ น ความผิ ด มี
อาชญากรรมน้ อยก็อ าจบั ญ ญั ติ ให้ เป็ น ความผิ ด อั น ยอมความได้ ในทางกลั บ กั น หากเป็ น เรื่อ งที่ มี
อาชญากรรมสูง คือเป็นการกระท้าความผิดที่รุนแรงก็จะบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน
(2) เป็ น ความผิ ด ที่ มี คุ ณ ธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) ที่ เป็ น เรื่อ งส่ ว น
ตัวอย่างมากที่พึงเคารพในเจตจ้านงของผู้เสียหาย หรือมีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคลโดย
แท้ ถ้ากระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลมากจนไม่สมควรให้มีการด้าเนินคดีโดยปราศจากเจตจ้านง
ของผู้เสียหายแล้ว กรณีก็ชอบที่จะก้าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่หากไม่ใช่เรื่องที่เป็นส่วน
ตัวอย่างมากก็ชอบก้าหนดเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน และ
(3) เป็ น ความผิ ด ที่ มุ่ ง ประสงค์ จ ะคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายอย่ า งแท้ จ ริ ง โดย
พิจารณาว่าความผิดฐานนัน เรียกร้องการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมเพียงใด ถ้าเรียกร้องและการ
ด้าเนินคดีจะเป็นการซ้าเติมผู้เสียหายแล้ว ก็ชอบจะก้าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่หาก
มิได้เป็นการกระทบต่อผู้เสียหายในทางส่วนตัวแล้ว ทังยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย ดังนี ก็ชอบ
ก้าหนดให้เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน
3) แนวความคิดชองผู้ร่างกฎหมายอาญาของประเทศไทย
สมัยที่มีการปฏิรูปกฎหมายอาญาตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายอาญาได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
อาญาฉบั บ แรกเรี ย กว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ในขณะนั นในกฎหมายมีการบั ญ ญั ติถึง
ความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งต่อมาเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง และประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขการเรียกความผิดต่อส่วน เป็นความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้ตรงต่อ

33

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 140, 449-450.
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ลักษณะของความผิ ดมากขึน แต่ทังนีก็เป็นความผิ ดอย่างเดียวกันนั่นเอง 34 โดยในสมัยนัน มีผู้ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดความผิดอันยอมความได้ไว้ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี
พระยาอรรถการี ย์ นิ พ นธ์ (สุ ท ธิ จุ ณ ณานนท์ ) เห็ น ว่ า “การที่ จ ะก้ า หนด
ความผิดใดเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือไม่นัน ควรต้องพิจารณาความรู้สึกของสาธารณชนที่จะป้องกัน
ได้ เช่น เรื่องฉ้อโกง ยักยอก หากผู้ที่ทราบว่า จะมีการฉ้อโกงหรือยักยอก อาจจะพูดได้ว่า ... ก็คงไม่
เชื่อหรือไม่มอบหมายทรัพย์ให้ ซึ่งการกระท้าผิดในลักษณะดังกล่าวนี ย่อมแตกต่างไปจากการกระท้า
ความผิ ด ต่ อ เด็ ก เช่ น ความผิ ด ฐานข่ ม ขื น เด็ ก อายุต่้ ากว่า 13 ปี เพราะการกระท้ าแก่ เด็ ก ย่ อ มไม่
สามารถที่จะหาทางป้องกันได้”
หลวงจ้ารูญเนติศาสตร์ (จ้ารูญ โปษยานนท์) เห็นว่า “การก้าหนดความผิด
ฐานฉ้อโกงให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวนัน มีความเหมาะสม เนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงดูแล้วไม่น่า
หวาดเสียว แต่ที่ว่าความผิดใดที่ไม่สามารถป้องกันได้ไม่ควรก้าหนดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวนัน เห็น
ว่าไม่น่าเหมาะสม เนื่องจากมีความผิดบางฐาน เช่น การเลียนป้ายการค้าของเขาก็ไม่มีใครจะป้องกัน
ได้ แต่ ... ก็บัญญัติให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวเหมือนกัน ดังนัน ควรดูประเภทความผิดและผลที่เกิดขึน
คือดูเป็นเรื่องๆไปว่าควรก้าหนดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือไม่”35
จากความเห็นดังกล่ าว จึงมีทังความเห็ นที่ว่าความผิดที่ควรก้าหนดให้ เป็น
ความผิดอันยอมความได้นันเป็นความผิดที่สามารถป้องกันได้ และความเห็นที่พิจารณาจากความน่า
หวาดเสียวของความผิดนัน เป็นกรณีๆไป
2.1.2.3 กฎหมายความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย
1) กฎหมายความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ของประเทศ
ไทยในอดีต
การยอมความมีปรากฏอยู่ในกฎหมายพระอัยการลักษณะรับฟ้อง บทที่ 24
กฎหมายตราสามดวง บัญญัติว่า “คดีใดหมีเปนความมหันตโทษประชาราษฎรยอมมิว่ากันสมักเข้า
ถวายสัตยานุสัตเฉพาะพระศรีรัตนไตรในอารามแลสถานที่ใดๆก็ดี มีผู้ รู้เห็นสักขิพญาณคนหนึ่งสองคน
ก็ดี ท่านว่าเดดขาดกัน ความนันเปนสูญ ถ้าผู้ใดฤากลับเอาความมาฟ้องร้องว่ากล่าว ท่านว่าอย่าให้
34

จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครังที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรม
ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546), หน้า 1297.
35 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ชนภัทร วินยวัฒน์ และคมวัชร เอืยงอ่อง, การลดปริมาณคดี
ขึ้นสู่ศาล: ศึกษากรณีการกาหนดความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา,
(กรุงเทพมหานคร, 2552), หน้า 5.
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บังคับบัญชาความนันเลย”36 จากบทบัญญัติดังกล่าว การยอมความของประเทศไทยในสมัยก่อนจึง
สามารถยอมความกันได้อย่างกว้างในคดีเกือบทุกประเภท ยกเว้ นเฉพาะคดีมหันตโทษเท่านัน ซึ่งหาก
ยอมความกันแล้วก็จะยกขึนมาฟ้องร้องกันอีกมิได้ มีลักษณะเดียวกันกับคดียอมความได้ในปัจจุบันที่
ท้าให้สิทธิน้าคดีอาญามาฟ้องระงับ ส่วนคดีมหันตโทษซึ่งไม่อาจยอมความได้เองมีอยู่เพียง 3 ประการ
เท่านัน ซึ่งบัญญัติอยู่ในบทที่ 24 ว่า “ถ้าคดีนันเปนมหันตโทษมีอยู่แค่ 3 ประการ ประการหนึ่งว่าด้วย
โจรมะหันตโทษแลพระราชทรัพย์ช้างม้าโคกระบือของหลวงประการหนึ่งคิดกระบทประทศร้ายต่อ
แผ่นดินประการหนึ่ง หากันด้วยหมู่ไพร่หลวงมีเถบียนหางว่าว”37 คดีมหันตโทษจึงมีลักษณะใกล้เคียง
กับความผิดอาญาต่อแผ่นดิน เพราะผู้เสียหายไม่สามารถที่จะตกลงยอมความกันได้ด้วยตนเอง
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระประสงค์
ให้ท้าการปฏิรูปกฎหมายอาญา โดยแต่งตังคณะกรรมการขึนมาท้าหน้าที่ร่างกฎหมาย มีนายจอร์จ ปา
ดู นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้น้าเอาหลักกฎหมายอาญาอันเป็นที่นิยม
ในประเทศต่างๆมาพิจารณาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในขณะนัน น้ามาสู่การ
ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งได้น้าหลักกฎหมายและแนวคิดทางตะวันตกมาใช้ และ
แบ่งการกระท้าความผิดมีสองลักษณะ คือ ความผิดต่อแผ่นดินที่มีรัฐเป็นผู้ เสียหาย และความผิดต่อ
ส่วนตัวซึ่งมีเอกชนเป็ นผู้เสียหาย โดยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ได้บัญญัติเรื่องความผิดต่อ
ส่วนตัวไว้ในมาตราต่างๆ คือ มาตรา 6 (7) บัญญัติว่า “ความผิดต่อส่วนตัวนัน ท่านหมายความว่า
บรรดาความผิดที่จะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทางอาญาได้แต่เมื่อผู้ที่ต้องประทุษร้ายหรือเสียหายนัน
ได้มาร้องทุกข์ขอให้ว่ากล่าว”, มาตรา 80 บัญญัติว่า “คดีจ้าพวกความผิดต่อส่วนตัวนัน ถ้าผู้ที่ควรร้อง
ทุกข์ได้ตามกฎหมาย รู้เรื่องความผิด แลรู้จักผู้กระท้าความผิดแล้ว มิได้ร้ องทุกข์พ้นสามเดือนไป ท่าน
ว่าคดีนันขาดอายุความ” และมาตรา 81 บัญญัติว่า “ในคดีจ้าพวกความผิดต่อส่วนตัวนัน ถ้าได้ถอน
ฟ้องหรือได้ยอมความต่อกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไซ้ ท่านว่า หมดความชอบธรรมที่จะเอาคดีนัน
มารือร้องฟ้องต่อไป”38 ซึ่งความผิดต่อส่วนตัวดังกล่าวนีมีความหมายและลักษณะเช่นเดียวกันกับ
กฎหมายอันยอมความได้ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน
36

สถาบันปรีดี พนมยงค์, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ,
2548), หน้า 273.
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 276.
38 หลวงวิเศษเสนาขันต์, กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 และพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย ลักษณะอาชญาแต่ต้นจนจบ พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติคอมมิวนิสม์
พร้อมด้วย ฉบับภาษาอังกฤษ (กรุงเทพมหานคร: ด้ารงธรรม, 2478), หน้า 70-76.
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2) กฎหมายความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยก
ส้าหรับกฎหมายอาญาของประเทศไทยในปัจจุบันนัน ความผิดใดจะถือว่าเป็น
ความผิดอันยอมความได้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดเจน เพราะฉะนันความผิดอื่นนอกจากที่บัญญัติ
ว่าเป็นความผิดอันยอมความได้จะเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินทังสิน ความผิดอันยอมความได้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามีอยู่ห ลายมาตรา เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 272, ความผิดต่อ
เสรีภาพ มาตรา 309 วรรคหนึ่ง มาตรา 310 วรรคหนึ่ง และมาตรา 311 วรรคหนึ่ง (ดูมาตรา 321),
ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา 322 – มาตรา 324 (ดูมาตรา 325), ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 326 – มาตรา 332 (ดูมาตรา 333 วรรคหนึ่ง), ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341 มาตรา 342
และ มาตรา 344 – มาตรา 347 (ดูมาตรา 348), ความผิดฐานโกงเจ้าหนี มาตรา 349 – มาตรา 350
(ดูมาตรา 351), ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352 – มาตรา 355 (ดูมาตรา 356), ความผิดฐานท้าให้
เสี ย ทรั พ ย์ มาตรา 358 และมาตรา 359 (ดูม าตรา 361), และความผิ ด ฐานบุ กรุก มาตรา 362 –
มาตรา 364 (ดูมาตรา 366) เป็นต้น39
นอกจากนี ความผิ ด อัน ยอมความได้ยั งปรากฏอยู่ ในพระราชบั ญ ญั ติต่ างๆ
หลายฉบับ ดังนีคือ พระราชบั ญญั ติคุ้มครองผู้ถูกกระท้าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
มาตรา 4, พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด อั น เกิ ด จากการใช้ เ ช็ ค พ.ศ.2534 มาตรา 4-5,
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท้ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 16,
พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร พ.ศ.2509 มาตรา 32,43 ,
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 7,9,42 , พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 66, พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 มาตรา 33,36,37 และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 มาตรา 69 เป็นต้น
(2) ผลในทางกฎหมายกรณีการเริ่มต้นและการฟ้องคดี
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 28 ได้ ก้ า หนดให้ ผู้ ที่ มี
อ้านาจฟ้องคดีอาญา ได้แก่ พนักงานอัยการและผู้เสียหาย การฟ้องคดีอาญาส่วนมากแล้วพนักงาน
อัยการมักจะเป็นผู้ฟ้องร้องด้าเนินคดี เพราะประเทศไทยใช้หลักการด้าเนินคดีโดยรัฐ แต่ก็ไม่ได้ตัด
สิทธิของผู้ เสี ยหาย เนื่ องจากกฎหมายได้บัญญั ติให้ สิทธิแก่ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้ว ย
ตัวเองหรือจะเข้าเป็ นโจทก์ร่วมกับ พนักงานอัยการซึ่งได้ฟ้องคดีนันไว้แล้วก็ได้ โดยความผิดอาญา
39

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 14.
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แผ่ น ดิน และความผิ ดอัน ยอมความได้ มีห ลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับการเริ่มต้น และการฟ้ องคดีที่มี ความ
แตกต่างกัน ดังนี
คดีความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายสามารถเป็นผู้ฟ้อง
คดีได้ด้วยตนเอง หรือพนักงานอัยการจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหายในคดีที่เป็นความผิดอาญา
แผ่นดินก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้ หรือผู้เสียหายจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการก่อนศาล
ชันต้นพิพากษาคดีนันก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 30 และมาตรา 31
โดยคดีความผิดอาญาแผ่นดินนี ความเห็นชอบของผู้เสียหายไม่เป็นเงื่อนไขในการด้าเนินคดีของรัฐ แม้
ผู้เสียหายจะไม่ติดใจเอาความรัฐก็ต้องสอบสวนฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษารวมทังบังคับคดีไปตาม
กฎหมายต่อไป40
ความผิ ด บางประเภทแม้ บุ ค คลได้ รั บ ความเสี ย หายในความเป็ น จริ ง แต่
ความผิดเหล่านันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก้าหนดหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ
ความสงบสุข และความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นความผิดที่ถือว่าเป็นการกระท้าต่อรัฐโดยตรง รัฐ
เท่านั นเป็ น ผู้ เสี ย หาย เอกชนไม่ส ามารถเป็น โจทก์ฟ้ องคดีเหล่ านี ได้ หรือจะเข้าเป็ นโจทก์ร่วมกั บ
พนั กงานอัย การก็ไม่ได้เช่น กัน เพราะในกรณี ดังกล่ าวผู้ มีอ้านาจด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าความผิ ดคือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานอัยการเท่านัน เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เป็นต้น
ส่วนในคดีความผิดอันยอมความได้ พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะเป็นผู้
ฟ้องคดีก็ได้ โดยในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 121 ห้ามมิให้ท้าการสอบสอนเว้นแต่จะมีค้าร้องทุกข์ตามระเบียบ ดังนันอ้านาจการสอบสวน
และฟ้องร้องด้าเนินคดีความผิดอันยอมความได้ของพนักงานอัยการจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายได้
ร้องทุกข์เสียก่อน หากผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะเอาความจึงไม่ร้องทุกข์ รัฐก็ไม่มีอ้านาจที่จะด้าเนินคดีแก่
ผู้กระท้าความผิดเอง โดยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 ก้าหนดว่าผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์
ภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ดังนัน ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเอง
จะต้องฟ้องภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ด้วย โดยผู้เสียหายไม่ต้อง
ร้องทุกข์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้วภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีเกิน 3 เดือนได้
ทังนี โดยอยู่ภายใต้ก้าหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 9541
40
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(3) ผลในทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิน้าคดีอาญามาฟ้องระงับ
ในคดีอาญาแผ่นดินนันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
ได้ บั ญ ญั ติกรณี ที่ จ ะท้ าให้ สิ ท ธิน้ าคดีอ าญามาฟ้ อ งระงับ ไปเมื่ อมี เหตุต่ อไปนี 1.โดยความตายของ
ผู้กระท้าความผิด กรณีนีเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า โทษให้เป็น
อันระงับไปด้วยความตายของผู้กระท้าความผิด และการที่กฎหมายต้องบัญญัติไว้แบบนีก็เพราะว่า
โทษทางอาญาหรือความรับผิดในทางอาญาถือเป็นเหตุเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนหรือรับมรดกโดย
ทายาทได้ ดังนัน คดีจึงเป็นอันระงับเพราะความตายของผู้กระท้าความผิดเสมอ 2.เมื่อคดีเลิกกันโดย
ผู้กระท้าความผิดยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส้าหรับความผิดนันแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาล
พิพากษา หรือช้าระค่าปรับตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ทังนี เฉพาะความผิดบาง
ประเภทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 37 เท่านัน 3.เมื่อมีค้าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
ค้าพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาด หมายถึง คดีที่ศาลได้มีการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีและได้มีค้าพิพากษา
ไปเป็ น ที่ เรี ย บร้อ ยแล้ ว แม้จ ะเป็ น เพี ยงค้ าพิ พ ากษาของศาลชั นต้น และคดียังไม่ ถึงที่ สุ ด เพราะอยู่
ระหว่างก้าหนดเวลาในการอุทธรณ์หรือฎีกาก็ตามก็ถือว่ามีค้าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้
ฟ้ อ งแล้ ว 4.เมื่ อ มี ก ฎหมายออกใช้ ภ ายหลั งการกระท้ าผิ ด ยกเลิ กความผิ ด เช่ น นั น กรณี ดังกล่ าว
สอดคล้ องตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 39 วรรคหนึ่ งและ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า บุคคลจักต้องรับ โทษทางอาญา
ต่อเมื่อได้กระท้าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท้านันบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดและก้าหนดโทษไว้
ดังนัน เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท้าผิดเช่นว่านันแล้วก็เท่ากับว่าบุคคลนันหลุดพ้นจาก
การเป็นผู้กระท้าความผิดทันที 5.เมื่อคดีขาดอายุความ อายุความที่จะมีผลท้าให้สิทธิน้าคดีอาญามา
ฟ้องระงับได้จะต้อง เป็นกรณีอายุความฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 หรือ
มาตรา 96 เท่านัน 6.เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ กฎหมายยกเว้นโทษดังกล่าวนีจะต้องประกาศใช้
ภายหลังจากกระท้าความผิดแล้วเท่านัน แต่ว่าความผิดที่กระท้าก็ยังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่
เพียงแต่มีกฎหมายออกมายกเว้นโทษให้แก่ความผิดนันเท่านัน และก็มีผลท้าให้สิทธิน้าคดีอาญามา
ฟ้องระงับไปด้วย
ในคดี ค วามผิ ด อั น ยอมความได้ การที่ สิ ท ธิ น้ า คดี อ าญามาฟ้ อ งจะระงั บ
นอกจากจะมีสาเหตุเดียวกันกับกรณีของความผิดอาญาแผ่นดินตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ยังก้าหนดไว้โดยเฉพาะว่าสิทธิน้าคดีอาญามาฟ้อง
ระงับ เมื่อได้ถอนค้าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทังนี เนื่ องจาก
ความผิดอัน ยอมความได้ กฎหมายให้สิ ทธิแก่ผู้เสี ยหายว่าจะตัดสินใจด้าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท้า
ความผิดหรือไม่ เพราะเป็นความผิดซึ่งเอกชนเป็นผู้เสียหายและได้รับผลกระทบโดยตรง ถ้าผู้เสียหาย
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ไม่ติดใจจะเอาความแก่ผู้กระท้าความผิด ก็จะไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานได้ หรือเมื่อได้มีการร้องทุกข์
ไปแล้วหรือฟ้องคดีนัน ต่อศาลแล้วก็สามารถที่จะถอนค้าร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีหรือยอมความกัน
เมื่อใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด เพราะรัฐถือว่าเมื่อผู้เสียหายไม่ต้องการด้าเนินคดีแล้ว รัฐก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าความผิดได้ ดังนัน เมื่อมีการถอนค้าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตาม
กฎหมายแล้วก็ถือว่าสิทธิที่จะน้าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปด้วย ซึ่งเห็นว่าจะแตกต่างกับความผิด
อาญาแผ่นดิน ซึ่งแม้ผู้เสียหายจะได้ ถอนค้าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันเองแล้วก็ตาม ก็
ไม่ได้มีผลให้คดีนันสินสุดแต่อย่างใด รัฐสามารถด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าผิดต่อไปได้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอายุความ
เมื่อผู้ใดกระท้าการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด บุคคลผู้นันจะต้องถูกด้าเนินคดีและ
ลงโทษตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาที่จะต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม 42 และไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดหากยังไม่มี
การยกเลิกความผิดดังกล่าว การกระท้าเช่นนันยังคงเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่แม้จะเป็นความผิด
ก็ตาม หากคดีขาดอายุความเสียแล้ว ก็จะไม่สามารถด้าเนินคดีเพื่อเอาผิดแก่ผู้กระท้าความผิดได้อีก
เนื่องจากอายุความมีขึนจ้ากัดระยะเวลาการด้าเนินคดีต่อผู้กระท้าความผิดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
ทังนี การก้าหนดอายุความและระยะเวลาของอายุความนัน มีเหตุผลและหลักการดังจะกล่าวต่อไปนี
2.2.1 แนวคิดในการกาหนดให้มีอายุความ
2.2.1.1 กฎแห่งการลืม (la loi de l’oubli)43
กฎแห่งการลืม (la loi de l’oubli) คือ เวลาล่วงเลยไปยิ่งนานเท่าใดความทรงจ้าก็ยิ่ง
น้อยลงเท่านัน ความแม่นย้าในเหตุการณ์ที่ผ่านไปก็ลดลง ความยากล้าบากในการพิสูจน์ทังฝ่ายโจทก์
และฝ่ายจ้าเลยยิ่งเพิ่มขึน โอกาสผิดพลาดยิ่งมากขึน ความคงอยู่ของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็
ย่อมเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ จนไม่อาจน้ามาสืบแสดงให้ศาลเชื่อว่าผู้ต้องหากระท้าความผิดหรือ
จ้าเลยได้กระท้าผิดจริงหรือไม่44
42

Chandra Mohan, Understanding Criminal Law, LexisNexis (2014), p. 59.
43 จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1271.
44 สมพร พรหมหิตาธร, อายุความ (แพ่ง-อาญา และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา), พิมพ์
ครังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 139.
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การฟ้องร้องด้าเนินคดีและลงโทษกับผู้กระท้าความผิดนัน จึงสมควรที่จะต้องกระท้า
ภายในระยะเวลาอัน จ้ ากั ด ไม่ เนิ่ น นานจนเกิ น ไป เพราะหากด้ าเนิ น คดีภ ายหลั งจากการกระท้ า
ความผิดเกิดขึนเป็นเวลานาน พยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล
ที่ถูกน้ามาพิสูจน์ความผิดอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เพราะความทรงจ้าพยานบุคคลย่อมจะ
เสื่อมถอยไป เริ่มลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึน ท้าให้ไม่สามารถให้รายละเอียดในข้อเท็จจริงได้ หรือเกิด
ความสับสนและให้ข้อเท็จจริงผิดพลาดไปจากความจริงได้ ส่วนพยานหลักฐานอื่นอาจเกิดการสูญหาย
หรือถูกท้าลายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินคดีที่อาจเกิดความผิดพลาดเพราะพยานหลักฐานไม่
ตรงกับความจริงได้45 ในปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานล่วงหน้า โดยสามารถร้องขอให้มีการ
สืบพยานก่อนฟ้องคดีได้ในบางกรณีตามที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถคุ้มครองและ
รักษาพยานหลักฐานที่ใช้ในการสืบพยานได้ แม้กรณีไม่รู้ตัวผู้กระท้าความผิด โดยให้ศาลรับฟังค้าเบิก
ความดังกล่าวไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องเบิกความใหม่เมื่อมีการฟ้องร้องผู้กระท้าความผิดเป็นจ้าเลย46
นอกจากนีเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเป็นระยะเวลานานมากๆ ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมจะ
เริ่มลื มเลื อนเหตุการณ์ ในอดีต และให้ ความส้ าคัญ กับเหตุการณ์ ใหม่ที่เกิดขึนภายหลั ง การน้าตั ว
ผู้กระท้าความผิดมาลงโทษอาจไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกต่อไปแล้ว ไม่จ้าเป็นต้องแก้แค้นเพื่อ สังคม
อีก ดังนั น เมื่อเวลาล่ ว งไปนานจนไม่มีใครสนใจจะจดจ้าแล้ว ย่อมไม่มีประโยชน์ ที่จะมาฟ้องร้อง
ด้าเนินคดีเพื่อพิพากษาลงโทษกันอีก ซึ่งจะเป็นการก่อความวุ่นวายขึนโดยใช่เหตุ47
ความหนั ก เบาของความผิ ด มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การก้ าหนดอายุ ค วามให้ สั นยาว
แตกต่างกันไป เพราะตามกฎแห่งการลืม ความผิดสถานเบาหรือความผิดเพียงเล็กน้อย ผู้คนย่อมลืม
ง่ายกว่าความผิ ด หนั กหรื อความผิ ด ฉกรรจ์ซึ่ งมีผ ลกระทบรุนแรงต่ อผู้ เสี ยหายและความรู้สึ กของ
ประชาชนมากกว่า ดังนัน การก้าหนดอายุความในความผิดเบาจึงมีอายุความเพียงสันๆ ในขณะที่
ความผิดหนักอายุความจะยาวนานกว่า ยกตัวอย่างเช่น ความผิดลหุโทษ มีอายุความเพียง 1 ปี ส่วน
ความผิดฐานฆ่าคนตาย มีอายุความ 20 ปี
อย่างไรก็ตามในหลายประเทศความผิดร้ายแรงที่เป็นความผิดอาญาสากลหรือส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของโลก ก็ก้าหนดให้เป็นความผิดที่ไม่มีอายุความ เพราะการปล่อยให้
ผู้กระท้าผิดหลบหนีจนขาดอายุความส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐในการบวนการยุติธรรม ซึ่งในการ
บางกรณี การน้ ากฎแห่ งการลื มมาใช้ไม่ มีความเหมาะสม เนื่อ งจากในปั จจุบั น มีก ารน้ า Forensic
45

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 451.
46 ประเทือง ธนิยผล และคณะ, โครงการวิจัยเรื่องการสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนด
อายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2550), หน้า 8.
47 จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 1272.

25
Science ที่ แ ปลกั น ว่ า นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ โดยต้ า รวจจะรวบรวมพยานหลั ก ฐานและการพิ สู จ น์
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการสืบสวน เช่น พยานหลักฐานเกี่ยวกับรอยนิวมือแฝง เส้น
ผม เส้ น ขน รอยคราบเลื อ ด ตลอดจนสิ่ ง ต้ อ งสงสั ย อื่ น ๆ ที่ พ บในที่ เกิ ด เหตุ ม าใช้ ใ นคดี ท้ า ให้
กระบวนการยุติธรรมได้รับการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้ มากขึน48 หรือแม้แต่การน้าเทคโนโลยีในการ
พิสูจน์ดีเอ็นเอมาใช้ ก็ช่วยให้พยานหลักฐานต่างๆ ได้รับการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน และไม่ได้ถูกลืม
เลือนไปตามกาลเวลาที่นานออกไป
2.2.1.2 กฎแห่งการลงโทษ
การลงโทษตามกฎหมายอาญานั น มี อยู่ห ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น โทษต่ อชีวิต คือการ
ประหารชีวิ ต โทษต่อเสรี ภ าพ คือการจ้าคุกและกักขัง หรือโทษต่อทรัพย์สิ น คือการปรับ และริบ
ทรัพย์สิน โดยโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดนันต้องก้าหนดให้เหมาะสมกับการกระท้าผิดและความ
ร้ายแรง ซึ่งจุดประสงค์ของการลงโทษนัน มีอยู่ 2 ประการ คือ การแก้แค้น และการแก้ไข
การแก้แค้น เป็น การลงโทษตามหลักตาต่อตาฟันต่อฟัน ให้ผู้ที่ท้าความผิดได้รับการ
ปฏิบัติในท้านองเดียวกันกับผู้ถูกกระท้าความผิด เพื่อให้เกิดความทุกข์หรือทรมานเป็นการทดแทนให้
สาสมกับความผิดที่ได้กระท้า โดยถือเป็นการชดเชยความผิดอย่างหนึ่งซึ่งสมควรจะได้รับหนักเบาไป
ตามความผิดที่กระท้าลง และเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคมที่เอกชนจะแก้แค้นกันเอง รัฐจึงเข้า
มาเป็นผู้ด้าเนินการลงโทษแทนผู้เสียหายโดยเลือกใช้บทลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระท้า
จากแนวคิดว่าบุคคลทั่วไปมีเจตจ้านงอิสระที่จะตัดสินใจกระท้าการใดๆ ดังนัน เมื่อ
กระท้าการตามที่ตนตัดสินใจแล้ว การกระท้านันสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่น ก็จะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท้าของตน โดยต้องรับโทษให้สาสม ดังนัน วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้
แค้ น จึ งไม่ พิ จ ารณาประโยชน์ ในอนาคต ทั งต่ อ ส่ ว นรวมหรื อ ส่ ว นตั ว ของผู้ ก ระท้ าความผิ ด แต่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความยุติธรรมโดยการแก้แค้นทดแทนให้กับผู้เสียหาย
การแก้ไข มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขมิให้มีการกระท้าความผิด แบ่งเป็น 2 ประการ คือ
การป้องกันทั่วไป และการป้องกันเฉพาะ ซึ่งการป้องกันทั่วไปจะลงโทษผู้กระท้าความผิดเพื่อข่มขู่
บุคคลทั่วไปให้เกรงกลัวและไม่กล้ากระท้าความผิ ดอย่างผู้กระท้าความผิด เป็นการยับยังบุคคลที่มี
ความคิดจะกระท้าความผิดให้ล้มเลิกความตังใจ ส่วนการป้องกันเฉพาะจะลงโทษเพื่อให้ ผู้กระท้า
ความผิดนันหลาบจ้าต่อผลของการกระท้าความผิดของตน ท้าให้กลัวไม่กล้าที่จะท้าความผิดอีก และ
กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
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การลงโทษด้วยวัตถุ ประสงค์ดังกล่าวเป็นการดัดนิสัยผู้กระท้าความผิด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้กระท้าความผิ ดไปในทางที่ดีขึน เมื่อกลับเข้าสู่สั งคมหลังพ้น โทษแล้ว ไม่ไปกระท้า
ความผิดซ้าอีก ซึ่งนอกจากการลงโทษด้วยวิธีประหารชีวิตแล้ว โทษอื่นทังจ้าคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพย์สิน ผู้กระท้าความผิดเมื่อรับโทษหรือพ้นโทษแล้ว ยังต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันผู้อื่นในสังคม
การลงโทษจึงควรเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท้าความผิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง การกระท้าความผิด
ของแต่ละบุคคลย่อมเกิดจากสาเหตุนานาประการ การลงโทษเพื่อแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการให้โอกาส
และช่วยสร้างจิตส้านึก ไม่ให้กระท้าความผิดต่อกฎหมาย และป้องกันการกระท้าความผิดจากบุคคลผู้
ที่ยังไม่ได้กระท้าความผิดให้เกรงกลัวด้วย ตามหลักของการป้องกันการกระท้าผิดนั่นเอง และหากการ
ลงโทษดังกล่ าวยังไม่ส ามารถจะแก้ไขให้ ผู้กระท้าความผิ ดกลับตัวกลับใจได้ ก็อาจต้องตัดผู้ กระท้ า
ความผิดนันออกไปจากสังคม (Incapacitation) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อไม่ให้มีโอกาส
กระท้าความผิดได้อีก49
กฎแห่งการลงโทษเป็นกฎธรรมชาติที่ว่าผู้กระท้าความผิดย่อมหลบหนีไปให้พ้นเงือม
มือของกฎหมาย กฎข้อนีตรงกับกฎแห่งการลืมเพราะถือว่าการที่ผู้กระท้าความผิดหลบหนีไป ยิ่งเนิ่น
นานเท่าใดก็ยิ่งเป็นการทรมานแก่เขาเรื่อยไป การทรมานก็คือการต้องหลบๆ ซ่อนๆ จนกว่าความผิด
ของเขาจะหมดอายุความ การคอยนับอายุความด้วยอาการทรมานถือเป็นการลงโทษไปในตัว ผลแห่ง
การนีจะก่อให้เกิดสภาพความสมดุล ระหว่างการถูกจับกุมคุมขังอันเป็นการลงโทษตามกระบวนการ
ของกฎหมายกับการหลบซ่อนตัวเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมไปลงโทษหรือนัยหนึ่งการหลบซ่อนตัว
เป็นการลงโทษทรมานตามธรรมชาติ ในขณะที่การถูกจับกุมคุมขังเป็นการลงโทษตามกบิลเมือง การที่
ผู้กระท้าความผิดหรือผู้ต้องโทษหลบหนีอยู่จนพ้นเวลาที่ก้าหนดไว้ย่อมเป็นการทรมานผู้นันพอสมควร
เป็นการลงโทษอยู่ทางหนึ่งแล้ว ไม่ควรลงโทษซ้าอีก เพราะการที่ผู้กระท้าความผิดหลบหนีเงือมมือ
กฎหมายนันเป็นการที่ผู้กระท้าความผิดตกอยู่ในภาวะที่ล้าบาก ซึ่งภาวะนีอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาวะที่
เป็นโทษแก่ผู้กระท้าความผิด เพราะผู้กระท้าความผิดต้องหลบๆ ซ่อนๆ ในระหว่า งนัน แต่อย่างไรก็
ตามการหลบหนีจนขาดอายุความมีนักกฎหมายให้ความเห็นว่าผู้กระท้าความผิดได้รับผลดีหลังจาก
ต้องหลบๆ ซ่อนๆ กล่าวคือเมื่อคดีขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว จึงเท่ากับเป็นเหตุการณ์ที่กฎหมายยอม
ยกโทษให้แก่ผู้กระท้าความผิด ดังนีอาจกล่าวได้ว่าการที่ต้องหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรมเป็น
การลงโทษไปในตัวแล้ว แต่ถ้าเป็นความผิดเล็กน้อย การหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากการจับกุมคุมขัง ก็ใช้
เวลาน้อย เพราะอายุความไม่ยาวนานนัก ในขณะที่ความผิดหนักหรือฉกรรจ์ ต้องหลบซ่อนเพื่อให้
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หลุดพ้นจากากรจับกุมคุมขังเป็นเวลานาน เพราะกฎหมายก้าหนดอายุความไว้ยาวกว่า บางความผิดมี
อายุความยาวนานถึงยี่สิบปี50
การก้ าหนดอายุ ค วามเป็ น การสร้ างความเป็ น ธรรมให้ เกิ ด แก่ จ้า เลยหรือ ผู้ ก ระท้ า
ความผิดที่จะไม่ต้องกังวลว่าตนเองจะถูกฟ้องร้องเมื่อใดก็ได้ตามใจของฝ่ายผู้เป็นโจทก์ ทังนีกฎหมาย
เห็นว่าในบางกรณีนันหากผู้ที่ถูกกระทบสิทธิยังเพิกเฉยหรือละเลยต่อการที่สิทธิของตนถูกกระทบ โดย
ไม่ด้าเนินการใดๆ ภายในเวลาอันควรแล้ว ย่อมอาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความเสียหายหรือท้าให้สิทธิ
ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือจ้าเลยเสียไปได้ ดังนัน หากผู้เสียหายเพิกเฉยเกินกว่า
ระยะเวลาอันสมควรแล้วก็ สมควรต้องถูกตัดสิทธิในการฟ้องร้องหรือด้าเนินคดี ซึ่งเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ้าเลยในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว51
ดังนัน เมื่อมีการกระท้าความผิดเกิดขึนจะต้องมีการน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษ
ให้ได้อย่างรวดเร็วทันควัน วัตถุ ประสงค์ในการลงโทษนันจะได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมือผู้กระท้าความผิด
ได้รับโทษอย่างรวดเร็วหลังจากการกระท้าความผิด การลงโทษอย่างรวดเร็วนันอาจมีผลดีกว่าการ
ลงโทษอย่างรุนแรงเสียอีก เพราะจะได้ผลเป็นการแก้แค้น ข่มขู่ ดัดนิสัย และให้ความปลอดภัยด้วย
การตัดผู้กระท้าความผิดออกจากสังคมอย่างรวดเร็ว52
2.2.2 ความหมายและประเภทของอายุความ
2.2.2.1 ความหมายของอายุความ
อาจารย์สมพร พรหมหิตาธร ได้ให้ความหมายไว้ว่า “อายุความ หมายถึง ระยะเวลาที่
กฎหมายก้าหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องหรื อฟ้องคดี ถ้าเลยก้าหนดนันไปแล้ว ถือว่าคดีขาดอายุความ และ
เหตุที่ต้องก้าหนดเรื่องอายุความไว้ก็ด้วยเกรงว่าหากปล่อยให้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีกันตามใจ
ชอบ โดยไม่ ค้ านึ งถึ งก้ าหนดเวลาช้ านานเพี ยงใด อาจท้ าให้ พ ยานหลั ก ฐานในคดี สู ญ หายไปตาม
กาลเวลาที่เนิ่นออกไป จึงต้องมีการวางกฎเกณฑ์กันไว้”53
อาจารย์พิพัฒน์ จักรางกูร และอาจารย์ภัทรพร จักรางกูร ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เมื่อ
มีการกระท้าความผิดอาญาขึน ประมวลกฎหมายอาญาประสงค์จะให้มีการฟ้องและน้าตัวผู้กระท้าผิด
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สมพร พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 141.
51 ประเทือง ธนิยผล และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 8.
52 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 15.
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.
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มาสู่ศาลโดยเร็ว เพราะถ้าฟ้องช้าไปพยานอาจลืมข้อเท็จจริงที่ประสบ ความทรงจ้ายิ่งน้อยลง ความ
แม่นย้าในเหตุการ์ที่ผ่านไปเสื่อมลง ทังเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนไม่มีใครสนใจ ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะรือ
ร้องฟ้องกันอีก และการที่ผู้กระท้าผิดต้องหลบหนีไปเป็นเวลานาน ย่อมเป็นความทุกข์ทรมานเพียงพอ
อยู่ แ ล้ ว ฉะนั น เมื่ อ ก้ า หนดเวลาระยะหนึ่ งล่ ว งไปแล้ ว ก็ เป็ น การสมควรที่ จ ะห้ า มมิ ให้ ฟ้ อ งร้ อ ง
ก้าหนดเวลาดังกล่าว เรียกว่า อายุความ”54
2.2.2.2 ประเภทของอายุความ
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้จ้าแนกประเภทของของอายุความไว้ว่า “อายุ
ความ สามารถแบ่งออกเป็น
1. อายุความฟ้องร้อง
2. อายุความในการฟ้องขอให้กักกัน
3. อายุความล่วงเลยการลงโทษ
4. อายุความล่วงเลยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ
5. อายุความล่วงเลยการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย”55
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของอายุความไว้ว่า
“อายุ ค วามฟ้ อ งร้ อ งคดี คื อ ก้ าหนดเวลาที่ จ ะฟ้ องและได้ ตั ว ผู้ ก ระท้ าความผิ ด มายั งศาล และใน
คดีอาญาโดยหลักแล้วอายุความมีอยู่ 2 ชนิด คือ
1. อายุความฟ้องร้อง
2. อายุความล่วงเลยการลงโทษ
กฎหมายอาญาของทุกประเทศจะบัญญัติเรื่องอายุความทังสองชนิดไว้ว่า การไม่ได้ตัว
ผู้กระท้าความผิดมาฟ้องภายในก้าหนดเวลาก็ดี หรือการไม่ได้ตัวผู้ที่ต้องค้าพิพากษาถึ งที่สุดมารับโทษ
ภายในก้าหนดเวลาก็ดี ท้าให้รัฐหมดอ้านาจที่จะด้าเนินคดีหรือหมดอ้านาจที่จะบังคับโทษแก่ผู้กระท้า
ความผิดหรือผู้ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี”56
ซึ่งอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้นัน จัดอยู่ในประเภทอายุความ
ฟ้องร้องคดี โดยเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่จะต้องกระท้าก่อน จึงจะก่อให้เกิดสิทธิในการสอบสวนของเจ้า
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พิพัฒน์ จักรางกูร และภัทรพร จักรางกูร, คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2527), หน้า 575.
55 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2544), หน้า 792.
56 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 450.

29
พนักงานสอบสวน และท้าให้พนักงานอัยการมีอ้านาจที่จะฟ้องคดี หรือก่อให้เกิดสิทธิที่จะฟ้องร้องใน
กรณีเอกชนฟ้องคดีด้วยตนเองด้วย
2.2.3 อายุความในความผิดอาญาต่อแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ของประเทศ
ไทย
อายุความของความผิดอาญาต่อแผ่นดินและอันยอมความได้ มีความแตกต่างกันในส่วนของ
อายุความฟ้องร้องคดี ซึ่งอายุความฟ้องร้องคดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชัน คือ อายุความทั่วไป ใช้
กับความผิดอาญาต่อแผ่นดิน และอายุความในความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งมี
เงื่อนไขพิเศษให้มีการร้องทุกข์ก่อน เมื่อได้ร้องทุกข์แล้ว อายุความก็จะเดินไปตามก้าหนดของอายุ
ความทั่วไป แต่ถ้ามิได้ร้องทุกข์ภายในก้าหนดสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ถือ
เป็นอันขาดอายุความและไม่ต้องใช้อายุความทั่วไปในกรณีนีอีก57
2.2.3.1 อายุความคดีความผิดต่อแผ่นดิน
อายุความทั่วไปที่ใช้กับความผิดอาญาแผ่นดินนัน บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 95 ว่า “ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท้าความผิด มายังศาลภายในก้าหนดดังต่อไปนี นับแต่วัน
กระท้าความผิดถือว่าคดีนั นขาดอายุความ (1) 20 ปี ส้าหรับความผิ ดต้ องระวางโทษประหารชีวิต
จ้าคุกตลอดชีวิต หรือจ้าคุก 20 ปี (2) 15 ปี ส้าหรับความผิดต้องระวางโทษจ้าคุกกว่า 7 ปี แต่ยังไม่ถึง
20 ปี (3) 10 ปี ส้าหรับความผิดต้องระวางโทษจ้าคุกกว่า 1 ปี ถึง 7 ปี (4) 5 ปี ส้าหรับความผิดต้อง
ระวางโทษจ้าคุกกว่า 1 เดือน ถึง 1 ปี (5) 1 ปี ส้าหรับความผิดต้องระวางโทษจ้าคุกตังแต่ 1 เดือนลง
มา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น อนึ่ง ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท้าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท้า
ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินก้าหนดดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที่
หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน”58
จากบทบัญญัติดังกล่าว อายุความในการฟ้องคดีจะนับตังแต่วันกระท้าความผิดหรือวัน
เกิดเหตุแห่งคดีนั่นเอง โดยระยะเวลาจะสันยาวต่างกันไปตามอัตราโทษจ้าคุก หากคดีมีโทษสูง อายุ
ความก็จะยาวกว่า คดีที่มีอัตราโทษต่้า และเมื่อครบก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะได้ตัวผู้กระท้า
ความผิ ดมาด้าเนิ น คดีห รือไม่ ก็เป็ นอันขาดอายุความ และในกรณี ที่ได้จับตัวผู้ กระท้ าความผิ ดมา
ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว แต่ได้หลบหนีไป หรือเกิดอาการวิกลจริตจนศาลต้องสั่งให้งดการพิจารณา อายุ
57

สมพร พรหมหิตาธร, เรื่องเดิม, หน้า 144.
58 มาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ความจะเริ่มนับ ใหม่นั บแต่วันที่ หลบหนี หรือวันที่ศาลสั่ งงดพิจารณาเพราะวิกลจริต และเมื่อครบ
ก้าหนดเวลาตามมาตรา 95 ก็เป็นอันขาดอายุความ
2.2.3.2 อายุความคดีความผิดอันยอมความได้ (อายุความร้องทุกข์)
อายุความในความผิดอันยอมความได้ หรืออายุความร้องทุกข์ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้อง
ทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด เป็นอันขาดอายุความ”59
จากบทบั ญญั ติดังกล่าวจะเห็ นได้ว่า อายุความร้องทุกข์ 3 เดือน จะเริ่มนับแต่วันที่
ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด แตกต่างจากอายุความทั่วไปซึ่งอายุความจะเริ่มนับทันทีเมื่อ
เกิดการกระท้าความผิด โดยไม่สนใจว่าจะรู้ตัวผู้กระท้าความผิดหรือไม่ และเนื่องจากอายุความร้อง
ทุกข์ดังกล่าวอยู่ภายในบังคับของมาตรา 95 จึงหมายถึงว่าการร้องทุกข์ 3 เดือน เป็นเงื่อนไขของการ
ฟ้ องคดี ความผิ ด อัน ยอมความได้ หากมิ ได้ ร้องทุ กข์ ภ ายใน 3 เดือ นแล้ ว คดีจ ะขาดอายุค วาม ไม่
สามารถด้าเนินคดีเอากับผู้กระท้าความผิดได้อีก แต่ถ้าได้ร้องทุกข์แล้วภายใน 3 เดือน ก็ยังคงต้องฟ้อง
คดีภายในระยะเวลาอายุความตามมาตรา 95 ด้วย ดังนัน การฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้ จึงมี
อายุความ 2 ชัน คืออายุความร้องทุกข์ และอายุความฟ้องคดีทั่วไป
2.2.3.3 แนวทางการบังคับใช้อายุความของศาล60
อายุความในความผิดอันยอมความได้ จะต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิดตามมาตรา 96
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 1954/2530 ตัดสินว่า “หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าจ้าเลยให้สัมภาษณ์
โดยมีข้อความซึ่งอ่านแล้ วรู้ ได้ทัน ทีว่าจ้าเลยหมิ่นประมาทโจทก์ ถือได้แล้ ว ว่าจ้าเลยรู้ตัว ผู้กระท้ า
ความผิดตังแต่วันที่โจทก์ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นัน ไม่จ้าต้องรอแสวงหาหลักฐานเพื่อฟ้อ งคดี
หรือสืบสวนจนเป็นที่แน่ใจว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าความผิดก่อนจึงจะร้องทุกข์ด้าเนินคดี เมื่อโจทก์ไม่
ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96”
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ภ ายใน 3 เดื อ นแล้ ว โจทก์ ก็ ส ามารถฟ้ อ งคดี เองได้ แ ม้ จ ะเกิ น
ก้าหนดเวลา 3 เดือนแล้วก็ตาม
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มาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
60 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1, พิมพ์ครังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร,
2555), หน้า 260-263.
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ค้าพิพ ากษาฎีกาที่ 773/2503 ตัด สิน ว่า “ในคดีอาญาความผิ ดต่อส่ ว นตัว นัน หาก
ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์เสียภายในก้าหนด 3 เดือนแล้ว แม้จะน้าคดีมาฟ้องศาลภายหลัง 3 เดือน แต่ไม่
พ้นอายุความฟ้องร้องในความผิดนัน คดีหาขาดอายุความไม่”
เมื่อได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 96 แล้ว ก็ต้องฟ้องคดีภายในก้าหนดอายุ
ความตามมาตรา 95 หากเกินก้าหนดเวลาตามมาตรา 95 ก็ถือว่าขาดอายุความ
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 2440/2523 ตัดสินว่า “จ้าเลยได้ฉ้อโกงโฉนดของโจทก์ไปเมื่อต้น
เดือนพฤศจิกายน 2494 ซึ่งเป็นวันกระท้าความผิด แต่โจทก์มาฟ้องจ้าเลยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2522 เกินสิบปี คดีโจทก์ขาดอายุความตามมาตรา 95 สิทธิน้าคดีอาญามาฟ้องระงับ แม้โจทก์จะอ้าง
ว่าได้ฟ้องจ้าเลยหลั งจากรู้เรื่องความผิดภายใน 3 เดือนตามมาตรา 96 ก็ไม่ท้าให้ โจทก์มีสิทธิฟ้อง
เพราะสิทธิของโจทก์ตามมาตรานีต้องอยู่ภายในบังคับมาตรา 95”
ในคดีความผิดอันยอมความได้นี ไม่ได้บังคับว่าผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ใน 3 เดือนก่อน
จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้ ดังนัน ผู้เสียหายจึงมีสิทธิฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องร้องทุกข์ก่อน แต่ต้องฟ้องภายใน
3 เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 2212/2515 ตัดสินว่า “ก้าหนดเวลาที่ให้ผู้เสียหายในความผิดอัน
ยอมความได้ ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน มิฉะนันเป็นอันขาดอายุความนัน เป็นบทบัญญัติส้าหรับกรณีที่
ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุ กข์เสียก่อน จะใช้สิทธิน้าคดีมา
ฟ้องต่อศาลด้วยตนเองก็ย่อมท้าได้ภายในก้าหนดระยะเวลาเดียวกัน”
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการร้องทุกข์
โดยปกติเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึน หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะฟ้องร้องด้าเนินคดีต่อศาล
ด้วยตนเองแล้ว ผู้เสียหายโดยมากมักจะไปแจ้งความที่สถานีต้ารวจเพื่อให้ด้าเนินคดีเอากับผู้กระท้า
ความผิด ซึ่งการแจ้งความนัน อาจมีทังการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือการท้าบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ในคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ไม่ว่าการกล่าวโทษ หรือร้องทุกข์ ก็เป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินคดี
ต่อผู้กระท้าผิดไปตามกระบวนการยุติธรรมได้ แต่ในคดีความผิดอันยอมความได้นัน เงื่อนไขส้าคัญคือ
ต้องมีการร้องทุกข์ก่อนเท่านัน จึงจะเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานต้ารวจมีอ้านาจเข้ามาสอบสวนและท้าให้
อัยการสามารถเข้ามาด้าเนินคดีได้ เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่รัฐจะเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ หากไม่มีการ
ร้องทุกข์เพื่อมอบคดีให้กับเจ้าพนักงาน ดังนัน การร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 96 ที่จะท้าให้
คดีไม่ขาดอายุความ จะต้องเป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังจะ
กล่าวต่อไปนี
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2.3.1 นิยามของการร้องทุกข์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) บัญญัติว่า ค้าร้องทุกข์ หมายความ
ถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่ามีผู้กระท้าความผิ ดขึน จะรู้ตัวผู้ กระท้าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท้าให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนันได้กระท้าโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษ
2.3.2 องค์ประกอบที่ทาให้เป็นคาร้องทุกข์ตามระเบียบ
2.3.2.1 ต้องร้องทุกข์โดยผู้เสียหาย
ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหายเอง หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหาย และที่ส้าคัญ
ต้องเป็นผู้เสียหายอยู่ในขณะท้าการร้องทุกข์ และจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยคือ ไม่มีส่วนร่วมใน
การกระท้าความผิดด้วย ส่วนผู้ใดเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายนัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 2(4) ว่าผู้เสียหาย หมายความถึง บุคคลผุ้ได้รับความเสียหายเนื่ องจาก
การกระท้าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทังบุคคลที่มีอ้านาจจัดการแทน ดั งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ
6 ด้วย
2.3.2.2 ต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจรับค้าร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจรับค้าร้องทุกข์ ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต้ารวจซึ่งมีต้าแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนที่มีอ้านาจรับค้า
ร้องทุกข์นัน ไม่จ้าเป็นจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ้านาจเหนือการสอบสวนคดีนัน กล่าวคือ
จะเป็นพนักงานสอบสวนในท้องที่ใดก็ได้ แม้มิใช่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิดเกิดขึน หรือ
ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับ ก็มีอ้านาจรับค้าร้องทุกข์ได้61
2.3.2.3 ต้องร้องทุกข์โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษ
ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ต้ อ งระบุ ในค้ าร้องทุ ก ข์ ห รือ แสดงเจตนาชั ด เจนว่าต้ อ งการให้ เจ้าหน้ าที่
ด้าเนินการน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาด้าเนินคดีเพื่อลงโทษ หากผู้ร้องทุกข์มีเจตนาเพียงแจ้งความไว้
เป็นหลักฐานหรือแจ้งความไว้เพื่อไม่ให้คดีชาดอายุความเท่านัน ไม่ถือว่าเป็นค้าร้องทุกข์ตามระเบียบ
พนักงานสอบสวนจะไม่มีอ้านาจสอบสวน และพนักงานอัยการจะไม่มีอ้านาจฟ้อง
61

ชัยเกษม นิติสิริ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน, พิมพ์ครัง
ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554), หน้า 66.
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2.3.2.4 ต้องท้าตามแบบและวิธีการร้องทุกข์
ค้าร้องทุกข์อาจท้าได้ 2 แบบ คือ ท้าเป็นหนังสือ และร้องทุกข์ด้วยปาก โดยค้าร้อง
ทุกข์ไม่ว่าจะท้าเป็นหนังสือหรือร้องทุกข์ด้วยวาจาจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของชื่อ ที่อยู่ อาชีพ
อายุของผู้ร้องทุกข์ ลักษณะแห่งความผิด พฤติการณ์ต่างๆ ที่ความผิดนันได้กระท้าลง ความเสียหายที่
ได้รับ และชื่อรูปพรรณของผู้กระท้าผิดเท่าที่จะบอกได้
ผู้เสียหายมีอ้านาจร้องทุกข์ และการร้องทุกข์มีความส้าคัญและจ้าเป็นในการด้าเนินคดี
ในความผิดอันยอมความได้ เพราะในความผิดอันยอมความได้การด้าเนินคดีขึนอยู่กับความประสงค์
ของผู้เสียหาย การร้องทุกข์จึงเป็น “เงือ่ นไขให้อ้านาจด้าเนินคดี” อย่างไรก็ตาม แต่ในความผิดอาญา
แผ่นดินนัน การร้องทุกข์ไม่เป็นเงื่อนไขให้อ้านาจด้าเนินคดี อย่างไรก็ตาม ในความผิดอาญาแผ่นดินใน
บางกรณีก็ต้องมีการร้องทุกข์ด้วย
การร้ อ งทุ ก ข์ น อกจากจะเป็ น เงื่อ นไขให้ อ้ านาจด้ าเนิ น คดี แ ล้ ว ในทางหนึ่ งยั งเป็ น
เครื่องมือคุ้มครองมิให้ผู้เสียหายหรือผู้ถูกประทุษร้ายได้รับผลกระทบอื่นเพิ่มขึนจากการด้าเนินคดีของ
รัฐอีกด้วย เช่น การที่หญิงถูกข่มขืนกระท้าช้าเราหรือถูกกระท้าอนาจาร การด้าเนินคดีกับผู้กระท้า
ความผิดอาจท้าให้หญิงผู้เสียหายได้รับความเสียหายในทางส่วนตัวเพิ่มมากขึนไปอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ตามกฎหมายปัจจุบันการร้องทุกข์ยังไม่เป็นเครื่องมือคุ้มครองผู้ถูกประทุษร้ายที่สมบูรณ์แบบ เพราะ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 125 มิได้ห้ามสอบสวนก่อนมีการร้องทุกข์
2.4 หลักการเกี่ยวกับความสามารถและสิทธิในการดาเนินคดีความผิดอันยอมความได้

ของบุคคลผู้หย่อนความสามารถในประเทศไทย
บุคคลผู้หย่อนความสามารถ เป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมายซึ่งมีความสามารถในการมีสิทธิ
และใช้สิทธิเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆ แต่เนื่องจากเป็นบุคคลประเภทที่กฎหมายสันนิษฐานว่าไม่อยู่
ในภาวะที่จะบริหารความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ความสามารถของ
บุคคลเหล่านีจึงถูกจ้ากัด และมีกฎหมายก้าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของบุคคลเหล่านัน
ไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึนกับบุคคลผู้หย่อนความสามารถดังกล่าว โดยบุคคลผู้หย่อน
ความสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท อีกทังมีสิทธิและบทคุ้มครองสิทธิในการด้าเนินคดีอาญา ดัง
จะศึกษาต่อไปนี
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2.4.1 หลักการเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ความสามารถของบุคคล หมายถึง ความสามารถในการมีสิทธิหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่ง
โดยปกติบุคคลทุกคนย่อมมีความสามารถในการใช้สิทธิได้ทัดเทียมกัน แต่ มีคนบางจ้าพวกที่กฎหมาย
ถือว่ามีจิตวินิจฉัยอ่อน หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดการงานของตนเองได้ หรือมีแต่จะจัดการไปในทางที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและครอบครัว 62 จึงได้มีการวางกฎหมายจ้ากัดความสามารถของ
บุ คคลเหล่ านี ในการท้านิ ติกรรม ซึ่งการจ้ากัดดังกล่ าวหาได้เป็นไปเพื่ อจ้ากัดสิท ธิเสรีภ าพของคน
เหล่ านั นไม่ แต่มีขึนเพื่อคุ้ มครองบุคคลผู้ ห ย่อนความสามารถ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คื อ
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.4.1.1 ผู้เยาว์
ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะการบรรลุนิติภาวะหรือการพ้นจากภาวะ
ผู้เยาว์มีได้ 2 กรณี คือ (1) อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (2) อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ได้ท้าการสมรส
โดยชอบด้วยกฎหมาย คือ สมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว หรือเมื่อศาลอนุ ญาตให้
ท้าการสมรสก่อนนันได้ ซึ่งผู้เยาว์นีจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้แทนโดยชอบธรรม
หากมีผู้เยาว์เป็นผู้กระท้าความผิดทางอาญา อายุของผู้เยาว์ถือเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือ
ลดโทษ โดยกฎหมายพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบตามพัฒ นาการในด้านศีลธรรมและด้านจิตใจของ
ผู้กระท้าในขณะกระท้าความผิดนันว่าเป็นผู้ที่เจริญวัยพอที่จะมองเห็นความไม่ถูกต้องของการกระท้า
และกระท้าไปตามความไม่ถูกต้องนันหรือไม่ 63 โดยเด็กที่มีอายุยังน้อย เช่น ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 73 หากเด็ ก มี อ ายุ ยั งไม่ เกิ น สิ บ ปี เด็ ก นั นไม่ ต้ อ งรับ โทษ หากกระท้ าความผิ ด ตาม
กฎหมาย แต่หากเด็กมีอายุพอสมควรที่จะเข้าใจถึงการกระท้าความผิดของตนเองอย่างดีแล้วจะต้อง
รับโทษตามกฎหมาย แต่หากพิจารณาจากวัยและความรู้สึกผิดชอบที่ยังหย่อนกว่าผู้ใหญ่โดยปกติแล้ว
ศาลก็อาจลดโทษใหได้ เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ผู้ที่อายุตังแต่ 18 ปีแต่ยังไม่เกิน
20 ปี หากได้กระท้าความผิด ศาลสามารถลดมาตราส่วนโทษลงได้ หากเห็นสมควร
ส่วนในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นผู้เสียหายจากการกระท้าความผิด ก็มีการบัญญัติคุ้มครองให้
ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมสามารถเข้ามาเป็ น ผู้ มี อ้ านาจจั ด การแทนผู้ เสี ยหายซึ่ งยังเป็ น เด็ กด้ ว ย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 บัญญัติให้ ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้มีอ้านาจ
จัดการแทนในความผิดซึ่ง เกิดต่อผู้เยาว์ที่อยู่ในความดูแล และมาตรา 6 หากผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่
62

กิตติศักดิ์ ปรกติ, คาอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมและหลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล, พิมพ์ครังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 45.
63 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 256.
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มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่สามารถจะท้าการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด
หรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์ ญาติหรือผู้มีประโยชน์ เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตังตนเป็น
ผู้แทนเฉพาะคดีได้
2.4.1.2 คนวิกลจริตและคนไร้ความสามารถ
คนวิก ลจริ ต หมายถึงบุ ค คลซึ่ งมีอ าการทางจิต ผิ ด ปกติถึงขนาดขาดความสามารถ
สินเชิงในการก้าหนดเจตนาของตนเองได้อย่างอิสระ กล่าวคือ ผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดความร้าลึก
ความรู้ส้านึก หรือผู้ที่แม้รู้ส้านึกแต่การแสดงเจตนาของบุคคลนันก็เป็นไปโดยปราศจากความสามารถ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล แต่เป็นไปภายใต้บังคับแห่งอ้านาจที่ไม่อาจควบคุมด้วยเหตุผลเช่นคนปกติได้ ไม่
ว่าจะเป็นแรงผลักดันภายในร่างกายและหรือภาวะซึ่งเกิดขึนในจิตใจ ที่เรียกว่าเป็นไปโดยไม่รู้ผิดชอบ
ทังนีไม่ว่าเป็นเพราะเจ็บป่วยหรือโดยก้าเนิดก็ตาม เช่น ผู้มีจิตผิดปกติหรือที่เรียกว่าเป็นบ้า ผู้ป่วยที่
เป็นโรคเนืองอกในสมองต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มีอาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน ตามมองไม่เห็น
อาการเหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ
คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่งการ
วิกลจริตจะต้องถึงขนาดว่าเป็นอย่างมากคือไม่มีความรู้สึกผิดชอบ ไม่รู้สึกตัวว่าท้าอะไรลงไปในขณะที่
มีอาการวิกลจริตนัน และเป็นอยู่ประจ้า คือวิกลจริตอยู่สม่้าเสมอ แต่ไม่จ้าเป็นต้องเป็นตลอดเวลา
อาจมีบางเวลามีสติอย่างคนธรรมดา แต่ในเวลาต่อมาก็เกิดวิกลจริตอีกเป็นอย่างนีเรื่อยไป ซึ่งคนไร้
ความสามารถนีจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้อนุบาล
ในประมวลกฎหมายอาญามีการบัญ ญั ติคุ้มครองคนวิกลจริตไว้ เมื่อบุคคลดังกล่ าว
กระท้าความผิด โดยถือเป็นเหตุยกเว้นโทษ เพราะการลงโทษไปก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการลงโทษได้ โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 65 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท้าความผิ ดในขณะไม่สามารถรู้ผิด
ชอบ หรือไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่น
เฟือน ผู้นันไม่ต้องรับโทษส้าหรับความผิดนัน รวมถึงกรณีที่กลายเป็นคนวิกลจริตภายหลังจากกระท้า
ความผิดแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 หากพบว่าผู้ต้องหาหรือจ้าเลยเป็น
ผู้วิกลจริตในระหว่างท้าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ท้าให้ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งด
การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาไว้จนกว่าจะหาย และมีอ้านาจส่งตัวผู้นันไปยังโรงพยาบาล
โรคจิตได้
ส่วนในกรณีที่คนไร้ความสามารถเป็นผู้เสียหาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 5 บัญญัติให้ ผู้อนุบาล เป็นผู้มีอ้านาจจัดการแทน นอกจากนีตามมาตรา 6 ผู้เสียหายซึ่ง
เป็นผู้วิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถที่ไม่มีผู้อนุบาล หรือ
ผู้อนุบ าลไม่สามารถจะท้าการตามหน้าที่ได้โดยเหตุห นึ่งเหตุใด หรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับ คนไร้
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ความสามารถนัน ญาตินันหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตังตนเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ได้
2.4.1.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางกายแต่ไม่ถึงขนาดวิกลจริต
หรือบุคคลที่บกพร่องในความประพฤติ ซึ่งความบกพร่องนันท้าให้ไม่สามารถจะท้าการงานโดยตนเอง
หรืออาจจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว คนที่มีพฤติกรรม
หรือสภาพเช่นนันอาจถูกร้องขอต่อศาลให้ เพื่อให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ และเมื่อ
ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว ต้องอยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น ซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์64
ยกตัวอย่างเช่น
1.คนที่ มี ก ายพิ ก าร หมายถึ ง มี ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของร่ า งกายขาดไป บกพร่ อ ง ไม่
สมประกอบ ท้าให้ขาดก้าลังกายไม่สามารท้าการงานได้ตามปกติ เช่น ตาบอด หูห นวก ตาพิการอย่าง
หนัก เป็นใบ้ หรือง่อยเปลียเสียขา เป็นต้น ทังนีไม่ว่าเหตุแห่งการพิการจะมีมาตังแต่ก้าเนิด หรือมา
เกิดภายหลังเพราะอุบัติเหตุ ความเจ็บไข้ หรือความชราภาพ ก็ตาม
2.จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หมายถึง บุคคลที่มีจิตผิดปกติแต่ไม่ถึงขนาดวิกลจริต คือ
ไม่ถึงกับขาดความสามารถโดยสินเชิงในการก้าหนดเจตนาของตนเองได้อย่างอิสระ ยังมีความรู้สึกผิด
ชอบแต่อยู่ในระดับต่้ากว่าคนปกติ เป็นผู้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลภายในหรือสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย หรือ
อ่อนวินิจฉัยกว่าคนปกติ เช่น คนปัญญาอ่อน คนที่เป็นโรคประสาท หรือโรคสมองเสื่อม ความจ้าเสื่อม
เป็นต้น
3.ประพฤติสุ รุ่ ย สุ ร่ ายเสเพลเป็ นอาจิณ หมายถึง ติดนิ สั ยการใช้จ่ายเกินฐานานุ รูป
ในทางที่ไม่ควร โดยค้าว่าสุรุ่ยสุร่ายนีต้องพิจารณาทังในทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนียังต้องมี
ลั กษณะเสเพลประกอบอยู่ ด้ว ย คือต้อ งเป็ นการใช้จ่ายในเรื่องเหลวไหลไม่ส มควรเป็ น อาจิณ คื อ
ประพฤติจนติดเป็นนิสัยและเกิดขึนเป็นประจ้า โดยสาเหตุมาจากคุณสมบัติประจ้าตัว เช่น ขาดความรู้
ผิ ด ชอบ ขาดความเชื่อ มั่ น ใจอ่ อน ไม่ ยังคิด หู เบา เชื่อ คนง่าย หรือขาดความรอบคอบ โดยต้ อ ง
พิจารณาเป็นกรณีไป
4.ติดุรายาเมา หมายถึงกรณีที่บุคคลเสพสุราหรือสิ่งเสพติดเป็นอาจิณจนไม่สามารถ
เลิกได้ เช่นมีอาการเป็นโรคพิษสุราเรือรัง หรือภาวะทางจิตใจไม่อาจฝืนความรู้สึกอยากได้ ซึ่งรวมถึง
สารเสพติดทุกชนิดที่ส่งผลต่อจิตประสาท เป็นต้น
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การเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนีส่งผลในทางแพ่งให้ การกระท้า บางอย่างตามที่
กฎหมายบัญญัติตกเป็นโมฆียะเมื่อกระท้าลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ แต่หากผู้เสมือนไร้
ความสามารถประเภทกายพิการ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่สามารถกระท้าการบางอย่างได้
ด้วยตนเอง ศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์มีอ้านาจกระท้าแทนได้ และให้น้าเอาบทกฎหมายเกี่ยวกับผู้อนุบาล
มาใช้ โดยอนุ โ ลม ส่ ว นในทางกฎหมายอาญาแล้ ว ยั ง มิ ได้ มี ก ารคุ้ ม ครองผู้ ที่ เป็ น บุ ค คลเสมื อ นไร้
ความสามารถเอาไว้แต่อย่างใด
2.4.2 สิทธิในการดาเนินคดีความผิดอันยอมความได้ของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
2.4.2.1 การร้องทุกข์ด้าเนินคดีความผิดอันยอมความได้ด้วยตนเอง
1) การร้องทุกข์
ในคดีความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายที่แท้จริงจากการกระท้าความผิดทุก
คนมีสิทธิในการร้องทุกข์ได้ทังสิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลผู้หย่อนความสามารถ หากได้
กระท้าการร้องทุกข์ถูกต้องโดยแจ้งการกระท้าความผิดและแสดงเจตนาต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องว่า
ต้องการจะให้ผู้ กระท้าความผิ ดได้รับโทษก็จะเป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน หาก
ผู้เสียหายจะเป็ นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตในขณะที่จริตไม่วิกลแล้ว ซึ่งมี
ความเข้าใจในการกระท้าของตนเอง ก็สามารถท้าการร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี
ค้าพิ พากษาฎี กาที่ 3915/2551 ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7) และมาตรา123 มิได้
บัญญัติว่า การร้องทุกข์ของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ
บุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อในการร้องทุกข์ของผู้เยาว์ด้วย ดังนัน ผู้เยาว์จึงมีอ้านาจร้องทุกข์ด้วย
ตนเองได้
ค้าพิ พ ากษาฎี กาที่ 6079/2555 จ้ าเลยทั งสี่ ร่ว มกั น ครอบครองเงิน ของ ฮ.
และเบียดบังยักยอกเงินจ้านวนดังกล่าวไป การกระท้าที่โจทก์กล่าวหานีเกิดขึนขณะที่ ฮ. ยังมีชีวิตอยู่
จึงเป็นการกระท้าต่อ ฮ. เจ้าของทรัพย์ ฮ.จึงเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) และมีอ้านาจร้องทุกข์
ตามมาตรา 3 (1) ประกอบมาตรา 2 (7) แม้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะมีค้าสั่งให้ ฮ. เป็นผู้
เสมือนคนไร้ความสามารถ แต่ ฮ. ยังสามารถด้าเนินคดีแก่จ้าเลยที่ 1 และที่ 2 เหมือนเช่นบุคคลทั่วไป
ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจ้าเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้พิทักษ์
2) การฟ้องร้องด้าเนินคดี
การฟ้องร้องด้าเนินคดีมีความแตกต่างจากการร้องทุกข์ เนื่องจากตกอยู่
ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของบุคคล ดังนัน บุคคลผู้หย่อนความสามารถไม่สามารถ
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ฟ้ อ งร้ อ งด้ า เนิ น คดี ด้ ว ยตนเองได้ ส้ า หรั บ ผู้ เยาว์ จ ะต้ อ งกระท้ า โดยผู้ แ ทนโดยชอบธรรม คนไร้
ความสามารถจะต้องกระท้าแทนโดยผู้อนุบาล ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถนันจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน หากบุคคลผู้หย่อนความสามารถเหล่านีกระท้าการฝ่าฝืนหลักการดังกล่าว ก็
จะไม่ส ามารถฟ้องร้องด้าเนิ น คดีโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งในกรณี ที่ พ นักงานอัยการเป็น ผู้ฟ้ อง
บุคคลผู้หย่อนความสามารถจะไม่สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ศาลต้องมีค้าสั่งให้แก้ไขข้องบกพร่องเรื่องความสามารถเสียก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 56 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ตัวอย่างเช่น
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 563/2517 ผู้เสี ยหายเป็นผู้เยาว์เข้าร่วมเป็นโจทก์กับ
พนักงานอัยการ โดยบิดาให้ความยินยอมนันมิได้เป็นไปตามบทบังคับอันว่าด้วยความสามารถของ
บุคคลตามกฎหมาย เพราะในคดีอาญานันผู้เยาว์จะเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ต้องกระท้าโดยผู้แทน ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3,5 และ 6
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 6475/2537 ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งยังเป็นผู้เยาว์จะขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ต้องกระท้าโดยผู้แทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 3, 5 และ 6 การที่
ผู้เสียหายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ขอเข้าร่ วมเป็นโจทก์โดยลงชื่อแต่งตังทนายความด้วยตนเองแต่ล้าพังเพื่อให้
ทนายความด้าเนินกระบวนพิจารณานัน มิได้เป็นไปตามบทบังคับอันว่าด้วยความสามารถของบุคคล
ตามกฎหมาย แต่ศาลจะยกค้าร้องหรือไม่รับพิจารณาเสียทีเดียวยังไม่ได้ ชอบที่จะสั่งให้เแก้ไขความ
บกพร่องเสียก่อนตามนัยแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 56 วรรคสี่ ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 6 และ 15
2.4.2.2 การร้องทุกข์ด้าเนินคดีความผิดอันยอมความได้โดยผู้มีอ้านาจจัดการแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ผู้มีอ้านาจจัดการแทน ถือ
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วย และมีอ้านาจในการจัดการดังต่อไปนีแทนผู้เสียหาย ตามมาตรา 3
ได้แก่ การร้องทุกข์ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เป็นโจทก์ฟ้อง
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ถอนฟ้อง และยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งผู้ มีอ้านาจจัดการ
แทนของบุ คคลผู้หย่อนความสามารถนันปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
มาตรา คือ
1) ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามมาตรา 5(1)65
ได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิด ซึ่งได้กระท้า
โดยผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล
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ความหมายของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้แก่ บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1566, ผู้ปกครอง ตามมาตรา 1585
และผู้รับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/28 ส่วนความหมายของผู้อนุบาลนัน เป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 28 ซึ่ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ ศ าลตั งให้ เป็ น ผู้ อ นุ บ าลของคนไร้
ความสามารถตามกฎหมาย ดังนัน หากไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายก็ไม่สามารถร้องทุกข์
หรือยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถได้ ตัวอย่างเช่น
ค้ าพิ พ ากษาฎี ก าที่ 1988/2514 บิ ด าผู้ เยาว์ ซึ่ ง อยู่ กิ น เป็ น สามี ภ ริ ย ากั บ
มารดาผู้เยาว์โดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และมิได้จดทะเบียนว่าผู้เยาว์เป็นบุตร หรือ
ศาลได้พิพากษาว่าเป็นบุตร ย่อมไม่มีอ้านาจฟ้องแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ในฐานะผู้แทนโดยชอบ
ธรรมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(1)
2) ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามมาตรา 666
ในมาตรานีเป็นการบัญญัติถึงผู้มีอ้านาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงที่ตัง
โดยศาลหรือที่เรียกว่า ผู้แทนเฉพาะคดี ซึ่งสามารถด้าเนินการร้องทุกข์หรือฟ้องร้องด้าเนินคดีแทน
บุคคลผู้ห ย่อนความสามารถได้ ซึ่งศาลจะตังผู้แทนเฉพาะคดีให้เมื่ อมีการร้องขอจากญาติ หรือผู้ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี
1.ผู้เสียหายที่แท้จริงเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ แต่ไม่มี
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล
2.ผู้เสียหายที่แท้จริงมีผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามมาตรา 5(1) แล้ว แต่ผู้มี
อ้านาจจัดการแทนไม่สามารถท้าหน้าที่ได้โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือ
คนไร้ความสามารถ
จากที่ ศึ ก ษามาแล้ ว จะสั งเกตได้ ว่ าผู้ มี อ้ านาจจั ด การแทนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนัน ก้าหนดให้เฉพาะผู้เยาว์ คนวิกลจริต และคนไร้
ความสามารถ เท่านัน ที่มีผู้มีอ้านาจจัดการแทน สามารถร้องทุกข์หรือฟ้องร้องด้าเนินคดีแทนได้ โดย
จะไม่มีผู้มีอ้านาจจัดการแทนของคนเสมือนไร้ความด้วย เพราะคนเสมือนไร้ความสามารถร้องทุกข์
ด้วยตนเองได้ อีกทัง หากได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็สามารถฟ้องร้องด้าเนินคดีด้วยตนเองได้
2.4.2.3 การนับอายุความร้องทุกข์
ในคดีความผิดอันยอมความได้ อายุความเริ่มนับเมื่อผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท้า
ความผิด ซึ่งก็คือนับตังแต่วันที่ผู้เสียหายที่แท้จริงคือบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันทราบเรื่องและตัว
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ผู้กระท้าความผิด เมื่อผู้มีอ้านาจจัดการแทนจะท้าการร้องทุกข์หรือฟ้องร้องด้าเนินคดีแทนผู้เสียหาย
ก็ต้องกระท้าภายในอายุความนับแต่ผู้เสียหายที่แท้จริงทราบนันด้วย
โดยในกรณีที่ผู้เสียหายมีภาวะปัญญาอ่อนไม่อาจเข้าใจการกระท้าของตน ได้มีแนวค้า
พิพากษาถือว่าผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท้าความผิ ดเมื่อผู้แทนโดยชอบธรรมทราบ โดยถือว่า
ผู้เสียหายรู้จากการบอกกล่าวของผู้แทนโดยชอบธรรมนัน
ค้าพิพากษาฎีกาที่ 20603/2556 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า อายุความตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 96 ที่ให้คดีเป็นอันขาดอายุความส้าหรับความผิดอันยอมความได้หากผู้เสียหายไม่ร้อง
ทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิดนัน เป็นกรณีที่ผู้เสียหายรู้ว่ามี
การกระท้าความผิดเกิดขึนแก่ตนเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติดังกล่าวแล้วว่าผู้ เสียหายมีภาวะ
ปัญญาอ่อนระดับน้อย อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 9 ปี 7 เดือน มีพัฒนาการทางสมองช้าและมีระดับ
สติปัญญาต่้ากว่าปกติ และโจทก์บรรยายฟ้องว่าจ้าเลยกระท้าความผิดต่อผู้เสียหายโดยอาศัยเหตุที่
ผู้เสียหายเป็นบุคคลที่ไม่อาจเข้าใจตามควรซึ่งสาระส้าคัญแห่งการกระท้าของตน จึงไม่อาจถือได้ว่า
ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท้าความผิดนับแต่มีการกระท้าความผิดต่อผู้เสียหายเป็นวันเริ่มต้นนับ
อายุความ เมื่อได้ความว่าเมื่อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีลูกค้ามาแจ้งนางสีดาซึ่งเป็นมารดาของ
ผู้ เสี ย หายว่ าผู้ เสี ย หายไปเบิ ก เงิน จากธนาคาร จนกระทั่ ง วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2553 นางสี ก าไป
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายพบว่ามีการปิดบัญชี จึงสอบถามผู้เสียหายได้ความว่า
จ้าเลยเป็นผู้พาไปแจ้งความเรื่องสมุดบัญชีเงินฝากสูญหายและพาผู้เสียหายไปถอนเงินจากธนาคาร จึง
นับได้ว่าผู้เสียหายได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้า คัญในการกระท้าของตนและรู้เรื่องความผิดจากนาง
สีกา เมื่อนับถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 อันเป็นวันที่นางสีกาพาผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนจึงไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด คดีไม่ขาดอายุ
ความ โจทก์จึงมีอ้านาจฟ้อง

บทที่ 3
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับอายุความใน
การดาเนินคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็น
บุคคลผู้หย่อนความสามารถ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้
3.1.1.1 หลักการด้าเนินคดีอาญา
แม้ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจะเป็ น ประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบกฎหมายจารี ต ประเพณี
(Common Law) โดยได้รับ อิท ธิพ ลมาจากประเทศอังกฤษในสมัยที่ เคยตกเป็น อาณานิคม ท้ าให้
ระบบกฎหมายและวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ใ ช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเดียวกันกับประเทศ
อังกฤษ แต่การด้าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกานันกลับใช้หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ
แตกต่างจากประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบการด้าเนินคดีอาญาโดยประชาชน เนื่องจากภายหลังประกาศ
อิส รภาพจากประเทศอังกฤษและแยกเป็ นรัฐ ซึ่ งสามารถใช้กฎหมายของตนเองได้ แล้ ว ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้สร้างระบบกฎหมายขึนใหม่ขึนในแต่ละรัฐและโดยศึกษาระบบกฎหมายของประเทศ
อื่นด้วย ในเวลานันระบบการฟ้องร้องแบบอัยการฝรั่งเศสได้รับการพัฒนาแล้ว อีกทัง ประเทศฝรั่งเศส
เป็นประเทศซึ่งคอยช่วยเหลือประเทศสหรัฐอเมริกาจนสามารถที่จะเป็นเอกราชจากประเทศอังกฤษได้
การประกาศอิสรภาพและการชนะสงครามกับอังกฤษจะเกิดขึนมิได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุน
จากประเทศฝรั่งเศส การน้ากฎหมายฝรั่งเศสมาใช้จึงเป็นการผูกมิตรไมตรีต่อกันอีกด้วย
หลักการด้าเนิ นคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีแ นวคิดว่าความผิดอาญาเป็น
ความผิดที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยตรง ดังนัน ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดอาญาคือ สังคมหรือ
มหาชนเท่านัน ส่วนเอกชนผู้ตกเป็นเหยื่อในการกระท้าความผิดไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย แนวคิด
เช่นนีส่งผลให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายในทางความเป็นจริงจะไม่มีอ้านาจใน
การฟ้องคดีอาญา แต่อ้านาจฟ้องทังหมดส้าหรับคดีอาญาทุกประเภทเป็นของพนักงานอัยการและใน
นามของรัฐ รัฐบาลไม่ว่าจะเป็ น รัฐบาลกลางหรือมลรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ย่อมมีส่ วนได้เสี ย
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เกี่ยวข้องด้วยและจะต้องมีผู้ด้าเนินการแทนในศาลเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวกฎหมายของมลรัฐส่วนใหญ่
ของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ยอมให้คดีอาญาเลิกหรือระงับไปด้วยการยอมความ โดยศาลฎีกาของรัฐมิสซูรี่
ได้วางหลักว่า “ผู้เสียหายเท่านันที่จะท้าให้การกระท้าอันควรเป็นความผิดกลายเป็นไม่ต้องรับผิด และ
เมื่อสังคมเป็นผู้เสียหาย สังคมเท่านันที่จะใช้สิทธินันได้ เอกชนไม่อาจจะใช้สิทธิดังกล่าวได้ แม้ว่าตนจะ
เป็ น ผู้ เสี ย หายโดยพฤติ นั ย ก็ ต าม” ซึ่ ง หลั ก ดั ง กล่ า วได้ ก ลายเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นทุ ก มลรั ฐ ของ
สหรัฐอเมริกา67 โดยศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเองก็ได้ตัดสินไว้ในหลายคดีว่า “ผลประโยชน์ของรัฐและ
สังคมย่อมอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ของผู้เสียหายเพราะต่างก็ถือหลักความผิดอาญาเป็นความผิดต่อ
สังคมหรือมหาชน สังคมหรือมหาชนเท่านันที่เป็นผู้ เสียหาย บุคคลผู้ ตกเป็นเหยื่อของการกระท้า
ความผิดมิใช่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงไม่อาจมีการยอมความหรือระงับคดีกันได้ ” ซึ่งหลักการดังกล่าวใช้
กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดเท่านัน ส่วนอัยการซึ่งเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
ยังคงมีทังอ้านาจในการสั่งฟ้องหรือใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีอาญาได้ อันสืบเนื่องมาจากการกระท้าที่เป็น
ประเพณี โดยที่ศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐต่างๆ ยังให้การสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของอัยการ
ด้ ว ย 68 การที่ ศ าลสู งสุ ด ได้ ว างหลั ก การไว้ เช่ น นี หากผู้ ก ระท้ าความผิ ด ได้ ช ดใช้ ค่ าเสี ย หายให้ กั บ
ผู้เสียหาย และผู้เสียหายไม่ได้ติดใจเอาความอีกต่อไปแล้วก็ตาม แต่ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาถือ
ว่าประโยชน์ที่ผู้เสียหายได้รับเป็นเรื่องของคู่กรณีทังสองฝ่ายเอง ไม่อาจท้าให้ความรับผิดทางอาญา
ของผู้กระท้าความผิดยุติลงได้ เนื่ องจากรัฐเท่านันที่เป็นผู้เสียหายโดยตรง การชดใช้ของผู้กระท้า
ความผิดหรือเจตนาไม่เอาความของผู้เสียหายจึงไม่กระทบกระเทือนต่อรูปคดีและอ้านาจฟ้องของ
พนักงานอัยการซึ่งมีหน้าที่ในการด้าเนินคดีเพื่อน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษได้69
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วิษณุ เครืองาม, “ความยินยอม-ยอมความตามกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกา”, วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1, 2 (พฤษภาคม 2517): 156–57.
68 สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน: ศึกษาตาม
กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2544), หน้า 47-48.
69 หฤทยา วุธยากร, อายุความร้องทุกข์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราและการกระทา
อนาจารอันยอมความได้: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เสียหายเป็นเยาว์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 61.
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การด้าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ และคณะ
ลูกขุน ถือเป็นกลุ่มบุคคลส้าคัญที่จะต้องมีในการด้าเนินคดี ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี
คือ70
1.ผู้เสียหาย ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ (Complaint) ต่อต้ารวจให้ด้าเนินคดีอาญาหรือ
ยื่นค้าร้องทุกข์โดยตรงต่อศาล Magistrate ในความผิดซึ่งมีโทษปานกลางและยื่นค้าร้องทุกข์ต่อคณะ
ลูกขุนในความผิดร้ายแรง เพื่อให้ Magistrate และคณะลูกขุนท้าการไต่สวนมูลฟ้องและด้าเนินการ
ฟ้องร้องต่อศาลที่มีอ้านาจต่อไป โดยผู้เสียหายไม่มีอ้านาจฟ้องคดีอาญาโดยตรง มีเป็นบางกรณีเท่านัน
ที่ผู้เสียหายมีอ้านาจฟ้องคดีอาญาได้ แต่ก็อยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดหลายประการ
2.พนั ก งานอัย การ มี อ้านาจตั งแต่ก ารสื บ สวน จับ กุ ม และฟ้ องคดี อาญา การฟ้ อ ง
คดีอาญาของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีในนามของสหรัฐอเมริกา และไม่จ้าเป็นต้องสอบสวน
ก่อน งานของพนักงานอัยการอาจเริ่มต้นตังแต่จับกุม เมื่อได้รับค้าร้องขอจากต้ารวจ พนักงานอัยการ
อาจยื่ น ฟ้ อ งต่ อ Magistrate เพื่ อ ออกหมายจั บ และจั บ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ แล้ ว อาจน้ า ตั ว มาให้
Magistrate ท้าการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อคดีมีมูล พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องแบบ Information ต่อศาล
ที่มีอ้านาจพิจารณาคดีห รือถ้าต้ารวจจับผู้ถูกกล่าวหาน้าส่ง Magistrate พนักงานอัยการจะเข้าท้า
หน้าที่ในการไต่สวนมูลฟ้องและด้าเนินคดีต่อไป กรณีที่พนักงานอัยการทราบว่ามีการกระท้าผิดอาญา
ร้ ายแรง อาจยื่ น เสนอให้ ค ณะลู ก ขุ น ท้ า การไต่ ส วน เมื่ อ คดี มี มู ล พนั ก งานอั ย การจะยื่ น ฟ้ อ งแบบ
Indictment ต่อศาลที่มีอ้านาจพิจารณาคดี
3. คณะลู ก ขุ น (Grand Jury) มี ห น้ าที่ ส้ าคั ญ เกี่ ย วกั บ การไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งผู้ ก ระท้ า
ความผิด และจะเป็นผู้ลงชื่อในค้าฟ้องแบบ Presentment และ Indictment คณะลูกขุนจะทราบ
การกระท้าความผิดได้โดยพนักงานอัยการน้าคดีมาเสนอหรือโดยคณะลูกขุนแต่ละคนทราบเกี่ยวกับ
การกระท้ าความผิ ด น้ าเข้ ามาพิ จ ารณาหรือ โดยผู้ เสี ย หายน้ าคดี ให้ ท้ าการไต่ ส วนหรื อ โดยศาลที่
พิจารณาคดีเห็นว่า มีการกระท้าผิดฐานใดฐานหนึ่ง นอกเหนือจากการพิจารณาศาลอาจกล่าวหาและ
ให้คณะลูกขุนท้าการไต่สวนได้
โดยสามารถแบ่งการด้าเนินคดีอาญาตามรูปแบบการฟ้องคดีได้เป็น 3 แบบ คือ71
1.การฟ้องคดีอาญาแบบ Presentment เป็นการฟ้องคดีอาญาของคณะลูกขุน โดยไม่
มีผู้ใดยื่น ค้าฟ้องมาให้ คณะลูกขุน ท้าการไต่ส วน เมื่อคณะลู กขุนได้ทราบว่ามีการกระท้าผิดเกิดขึน
คณะลูกขุนจะเป็นผู้ท้าการไต่สวนหาพยานหลักฐานเอง โดยถ้าปรากฎว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะ
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กิตติ บุศยพลากร, ผู้เสียหายในคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 24-25.
71 กิตติ บุศยพลากร, เรื่องเดิม, หน้า 23-24.

44
ฟ้องบุ คคลใด คณะลู กขุน จะเป็ น ผู้ท้าค้าฟ้องและลงลายมือชื่อเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลที่มีอ้านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี แล้วส่งค้าฟ้องและพยานหลักฐานไปให้พนักงานอัยการเป็นผู้ด้าเนินคดี
2.การฟ้องคดีแบบ Indictment เป็นการฟ้องคดีอาญาที่ผู้ กล่าวหา (ผู้ เสียหายหรือ
พนั ก งานอั ย การ) ท้ าค้ าฟ้ อ งยื่ น เสนอต่อ คณะลู ก ขุน และคณะลู กขุ น จะท้ าการไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง ถ้ า
พิจารณาแล้วว่าคดีมีมูลก็จะลงชื่อในค้าฟ้องต่อศาลที่มีอ้านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
3.การฟ้องคดีแบบ Information เป็นการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการต่อศาลที่มี
อ้านาจพิจารณาพิพากษาคดี แต่ถ้าเป็นความผิดร้ายแรง (felony) จะต้องได้รับการไต่สวนมูลฟ้องจาก
ศาล Magistrate ก่อน
จากหลั ก การด้ าเนิ น คดี อ าญาโดยรั ฐ อ้ า นาจหน้ าที่ ข องบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ด้าเนินคดีอาญา และรูปแบบการฟ้องคดีอาญาดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้เสียหายมีเพียงสิทธิ์ใน
การร้ อ งทุ ก ข์ (Complaint) ต่ อ ต้ า รวจให้ ด้ า เนิ น คดี อ าญาหรื อ ยื่ น ค้ า ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยตรงต่ อ ศาล
Magistrate และคณะลูกขุนใหญ่จะเป็นผู้ท้าการไต่สวนมูลฟ้องและฟ้องร้องต่อศาลที่ มีอ้านาจ โดย
ผู้เสียหายไม่มีอ้านาจฟ้องคดีอาญาด้วยตนเองได้โดยตรง แต่มีข้อยกเว้นในคดีที่เห็นได้ชัดว่าผู้ต้องหา
ควรจะถูกฟ้องแต่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หากศาลได้รับฟังเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการแล้วเห็นว่าควรให้นักกฎหมายของผู้เสียหาย (Private Prosecutor) เป็นโจทก์แทนพนักงาน
อัยการ ในคดีประเภทนีผู้เสียหายหรือเอกชนก็จะมีอ้านาจฟ้องคดีอาญาได้72
และในปั จ จุบั น บางมลรัฐได้ก้าหนดให้ ความผิดอาญาบางประเภทให้ ส ามารถยอม
ความกันได้ เพราะเห็นว่าความผิดอาญาบางประเภทส่งผลกระทบต่อบุคคลคือผู้เสียหายโดยตรง เพื่อ
เป็ นการผ่อนคลายสภาพสังคมที่มีความซับซ้อน ทังยังเป็นการกลั่นกรองที่ไม่กระทบต่อประโยชน์
สาธารณะให้สู่ศาลด้วย บางมลรัฐได้ออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรออกมายกเว้นว่าให้ความผิด
อาญาบางประเภทสามารถยอมความได้ 73 หรืออาจท้าให้คดีอาญาเลิกกันได้ ในความผิดอาญาที่มีโทษ
จ้าคุกไม่ เกิน 1 ปี และคู่ความทั งสองฝ่ ายจะต้องปฏิบั ติตามข้อก้าหนดบางประการ เช่ น ก้าหนด
เงื่อนไขว่าผู้เสียหายต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลและแจ้งให้ ศาลทราบว่าตนไม่ติดใจเอาความกับ
จ้าเลยอีกต่อไป เพราะจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นที่พอใจแล้ว โดยการตีความของศาลในความผิด
ประเภทนี จะต้ อ งเป็ น ไปอย่ างเคร่ งครัด อย่างไรก็ ต าม ศาลสู งสุ ดของสหรัฐ อเมริกาได้ วินิ จฉั ยว่ า
กฎหมายดังกล่าวเหล่านีขัดต่อรัฐธรรมนูญในข้อที่ว่า ไม่เป็นการคุ้มครองบุคคลอย่างเสมอภาคกัน และ
ผลของกฎหมายเหล่านันท้าให้เกิดหลักที่ว่า หากผู้ใดมีฐานะร่้ารวยและสามารถชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
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วรินทร แต้ประยูร, สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหายในศาลทหาร (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545), หน้า 48.
73 สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, เรื่องเดิม, หน้า 48-49.
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ผู้ เสี ย หายได้ ผู้ นั นก็ ไม่ ต้ องถู กจ้ าคุ ก ซึ่งรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งสหรัฐ อเมริก าเห็ น ว่าไม่ เป็ น ธรรม เพราะ
กฎหมายที่เป็นธรรมควรปฏิบัติต่อผู้ร่้ารวยและยากจนโดยเสมอภาคกัน
ดังนัน กฎหมายของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีบทบัญญัติที่เป็นความผิดอันยอมความได้ใน
ลักษณะเดียวกับประเทศไทย หากมีก ารตกลงยอมความกันจะถือว่าเป็นความผิดประเภทหนึ่งในทาง
อาญาเรียกว่า ความผิดฐานยอมความ (Compounding an offense) ซึ่งความผิ ดประเภทนีถือว่า
เป็ น การกระท้าที่เป็ น อาชญากรรม โดยถือ เป็น การกระท้าที่ท้ าให้ กระบวนการยุติ ธรรมบิดเบือ น
(Perversion of justice) ด้วยอาศัยวิธีการเจรจาเพื่อให้อาชญากรหลุดพ้นจากการพิพากษาว่ากระท้า
ความผิดหรือให้เกิดประโยชน์ในทางที่เป็นคุณ แก่อาชญากรนันในทางใดทางหนึ่ง ส่วนการต่อรอง
เพื่ อ ให้ จ้ าเลยรั บ สารภาพ (Plea Bargain) โดยกัน ไว้เป็ น พยานของพนั ก งานอัย การ ไม่ ถื อว่าเป็ น
ความผิดฐานยอมความ74
3.1.1.2 การแบ่งประเภทความผิดอาญา
ประเทศสหรัฐ อเมริกาประกอบไปด้ว ยมลรัฐ 50 มลรัฐ กฎหมายที่ใช้บังคับจึงมีทั ง
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) กฎหมายของมลรัฐ (State Law) และกฎหมายระดั บ
ท้องถิ่น (Local Law)กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (Substantive Criminal Law) ทังในระบบกฎหมาย
สหรัฐ และระบบกฎหมายของมลรัฐนัน จะจ้าแนกประเภทความผิดอาญาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่
คือ Felony และ Misdemeanor ขณะที่บางรัฐอาจจ้าแนกประเภทความผิดเล็ กน้อย ซึ่งไม่มีโทษ
จ้าคุกเรียกว่า Infraction, Violation หรือ Petty Offense75 โดยก้ าหนดลั ก ษณะและระยะเวลาที่
ผู้กระท้าความผิดถูกลงโทษในความผิดประเภท Felony และ Misdemeanor ก้าหนดไว้ดังนี
1.ความผิดประเภท Felony เป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรงและมีบทลงโทษรุนแรง คือ
จ้าคุกตังแต่ 1 ปีขึนไป จนถึงประหารชีวิต และความผิดประเภท Felony อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ
ได้อีก เช่น Felony class A, B, C, D, E
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Eric Surette, Compounding Offenses: Corpus Juris Secundum. Volume
15 A. (2002), p. 52. อ้างถึงใน ปริญญา ชินะผา, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอม
ความได้: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2550), หน้า 64.
75 ปริญญา ชินะผา, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้: ศึกษากรณี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), หน้า 61-62.
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โดยความผิดประเภท Felony ส่วนใหญ่จะตังต้นคดีที่ศาลซึ่งด้าเนินการโดยรัฐบาล
ท้องถิ่นของมลรัฐนันๆ และใช้ผู้พิพากษาอาชีพเป็นผู้ด้าเนินการ และเมื่อศาลพิพากษาว่าจ้าเลยกระท้า
ความผิด จ้าเลยจะถูกส่งไปคุมขังในเรือนจ้า ซึ่งด้าเนินการโดยรัฐบาลมลรัฐ (State Penitentiary)
2.ความผิดประเภท Misdemeanor เป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรงน้อยกว่าความผิ ด
ประเภท Felony โดยอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้อีก เช่น Misdemeanor class A, B, C
โดยความผิดประเภท Misdemeanor จะขึนศาลที่กระจายอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นแต่ละ
ท้องที่ ซึ่งจะมีผู้พิพากษาที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพเรียกว่า Misgistrate เป็นผู้ด้าเนินการ และเมื่อศาล
พากษาว่าจ้าเลยกระท้าความผิด จ้าเลยจะถูกส่งไปคุมขังในคุกของท้องถิ่น (Jail)
ส่วนมากแล้วกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะบัญญั ติการกระท้าที่เป็น
ความผิดและอัตราโทษส้าหรับความผิดนั นไว้ในบทบัญญัติเดียวกัน แต่ในบางกรณีกฎหมายก้าหนด
เพียงการกระท้าที่เป็นความผิด Felony หรือ Misdemeanor ไว้ แต่ไม่ระบุอัตราโทษไว้ในบทบัญญัติ
นันด้วย เพราะว่ามีบ ทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับอัตราโทษ (General peanalty clause) ซึ่งอัตราโทษ
ของแต่ละความผิดจะหนักเบาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของความผิด (Severity/Gravity)
หรือมีการก้าหนดระดับชัน (Gradation) ของโทษในกฎหมายเอาไว้นั่นเอง
เมื่อพิจารณาจากประเภทของกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบว่ามี
เพียงการแบ่งประเภทความผิดตามความร้ายแรง ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาคดีว่าต้องขึนศาลใด และ
มีผลต่อสถานที่ก้าหนดส้าหรับการลงโทษเมื่อศาลมีค้าพิพากษาแล้ว โดยไม่มีบทบัญญัติใดที่ก้าหนดไว้
โดยเฉพาะว่าให้ความผิดเป็นความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นกฎหมายอาญาของประเทศไทย
3.1.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
ประเทศสหรัฐ อเมริ กาบั ญ ญั ติกฎหมายเรื่องอายุความคดีอ าญาตังแต่ศตวรรษที่ 18 โดย
ก้าหนดระยะเวลาอายุความในช่วงแรกของแต่ละความผิดจะมีระยะเวลาไม่ยาวนานมากนัก โดยอายุ
ความแรกที่ได้มีการบัญญัติ คือ อายุความ 2 ปี ส้าหรับความผิดที่ร้ายแรงที่สุด ในขณะที่กฎหมายของ
มลรัฐก็มีการบัญญัติเรื่องอายุความที่มีระยะเวลาไม่ยาวมากเช่นเดียวกัน 76 บทบัญญัติเรื่องอายุความ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละประเภทของอาชญากรรมจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยจะมีอายุ
ความในความผิ ด ทุ ก ประเภท ยกเว้ น ความผิ ด ที่ มี โทษประหารชี วิ ต ในปั จ จุ บั น ทั งรัฐ กลางของ
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ยุวันดา สว่างศรี, การหยุดนับระยะเวลาอายุความ: ศึกษากรณีการหลบหนีจากความ
ยุติธรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 38.
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สหรัฐอเมริกาและมลรัฐต่างๆ มีแนวโน้มที่จะก้าหนดอายุความให้ยาวมากขึน โดยแตกต่างกันไปตาม
ประเภทและความร้ายแรงของความผิด
แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ศาลไม่เคยวาง
บรรทัดฐานไว้เลยว่าจะต้องมีหลักการหรือบทบัญญัติในเรื่องอายุความ โดยถือเป็นเรื่องของฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่จะบัญญัติกฎหมายเรื่องอายุความของแต่ละความผิดไว้ โดยจะบัญญัติไว้เป็น
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statute Law) โดย ซึ่งอายุความนีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความรู้สึก
ของคนในสังคมในเวลาและสถานที่หนึ่งๆ 77 ฉะนัน จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตามที่ฝ่ายบริหารจะเห็นสมควรและสามารถยกเลิกบทบัญญัติเรื่องอายุความได้ และศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาได้เคยกล่าวรับรองไว้ว่า อายุความเป็นสิ่งส้าคัญต่อความผาสุกของสังคม เป็นกฎหมายที่
ชื่นชอบและได้รับการยอมรับในประเทศที่เจริญแล้ ว เพราะกฎหมายเรื่องนีได้ส่งเสริมความสงบสุข
ความปลอดภัย และความมั่นคงในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นนโยบายสาธารณะที่ส้าคัญ ทัง
ยังได้ส่งเสริมให้มีการด้าเนินการแก่คดีในเวลาที่เหมาะสม78
อายุความในคดีอาญาของสหรัฐอเมริกามีลักษณะเช่นเดียวกับอายุความของประเทศอื่น ๆ
คืออายุความในคดีอาญาเป็นการก้าหนดเวลาเพื่อให้มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด
ดังนั นเมื่อเกิดอาชญากรรมขึนจะต้ องน้ าคดีม าฟ้ องภายในอายุค วาม หากฟ้อ งเมื่ อพ้ น ระยะเวลา
ดังกล่าวไปแล้ว ถือว่าขาดอายุความ ศาลจะไม่สามารถลงโทษผู้กระท้าความได้เลย ผลของอายุความ
จึงมีความเด็ดขาด แตกต่างจากใคดีแพ่งที่เป็นเพียงข้อต่อสู้ที่จ้าเลยอาจยกขึนได้ วัตถุประสงค์ของ
การฟ้องคดีคือการต้องการประณาม ลงโทษผู้กระท้าความผิด และเพื่อป้องกันภยันตรายที่จะเกิดกับ
สังคมในภายภาคหน้า79 บทบัญญัติเรื่องอายุความคดีอาญากลับมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันจ้าเลยจากการถูกพิพากษาผิดพลาดเนื่องมาจากพยานหลักฐานเก่า นอกจากนียังมีความเชื่อว่า
บทบัญญัติเรื่องอายุความจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันอาชญากรรมเพราะท้าให้มีการเร่งน้าคดีขึนสู่
ศาล และป้องกันความไม่เป็นธรรมจากระยะเวลาที่ทอดนานออกไป
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ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ และไบรอัน เอ็ม เพียร์ซ, รายงานการวิจัยเรื่องอายุความสะดุดหยุด
อยู่ในคดีอาญา (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา ส้านักงาน
วิชาการ ส้านักงานอัยการสูงสุด, 2550), หน้า 33-35.
78 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
79 ยุวันดา สว่างศรี, เรื่องเดิม, หน้า 40.
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การก้าหนดอายุความในคดีอาญาของประเทศสหรัฐได้มีบัญญัติไว้ใน United States Code Title 18
บทที่ 213 ว่าด้วยอายุความ (Chapter 213 Limitations) ในมาตรา 3281 ถึงมาตรา 3299 โดยแยก
ได้ดังนี80
1.ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต (Capital Offense)
United States Code Title 18 หรือ 18 U.S.C. มาตรา 3281 ความผิ ด ที่ มีโทษประหาร
ชีวิต ได้ก้าหนดว่า “การฟ้องคดีส้าหรับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต สามารถฟ้องได้ตลอดเวลาโดยไม่
มีอายุความ”
2.ความผิ ดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต (Offenses not Capital) และไม่ใช่
ความผิดที่ก้าหนดอายุความเอาไว้โดยเฉพาะ
ใน 18 U.S.C. มาตรา 3282 ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต ได้ก้าหนด
ว่า “ห้ ามไม่ ให้ ฟ้ อง ด้ าเนิ น คดี หรือ ลงโทษ การกระท้ าความผิ ดใด ๆ ที่ ไม่ ใช่ค วามผิ ดที่ มี โทษถึ ง
ประหารชีวิต หากไม่มีการฟ้องโดยผ่านคณะลูกขุนใหญ่หรือมีการยื่นฟ้องโดยพนักงานอัยการภายใน
ก้าหนด 5 ปี นับจากวันที่มีการกระท้าความผิด”
อายุความ 5 ปี จะน้าไปใช้กับการฟ้อง ด้าเนินคดี หรือลงโทษ การกระท้าความผิดใดๆ ที่
ไม่ใช่ความผิดที่โทษถึงประหารชีวิต วัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินีก็คือ การก้าหนดระยะเวลาในการ
ฟ้องคดีที่แน่นอน ส้าหรับการลงโทษผู้ที่ กระท้าความผิดทางอาญา เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการให้
ระยะเวลากับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด และต้องการคุ้มครอง
สิทธิของปัจเจกชนจากการถูกฟ้องคดี จะได้ไม่กระทบสิทธิของปัจเจกชนมากจนเกินไป เนื่องจากเมื่อ
เวลาผ่านไปเนิ่นนานพยานหลักฐานต่ างๆ ย่อมหมดความน่าเชื่อถือ และการกระท้าอาชญากรรมนัน
จะไม่เป็นอันตรายกับสังคมอีกต่อไป
3.ความผิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต และเป็นความผิดที่ก้าหนดอายุความ
เอาไว้โดยเฉพาะ
ความผิดในลักษณะนีจะเป็นความผิดที่มีการก้าหนดอายุความไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึ งใช้
อายุความที่ถูกก้าหนดเอาไว้โดยเฉพาะในบทบัญญัติของกฎหมายนันๆ โดยจะไม่น้าอายุความ 5 ปี
ตามมาตรา 3282 ที่แม้จะใช้กับ ความผิ ดที่ไม่มีโทษประหารชีวิตมาใช้บังคับ เช่น ในมาตรา 3283
ก้าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือเกี่ยวกับเนือตัวร่างกาย หรือการลักพาตัว ที่กระท้าต่ อเด็กอายุต่้า
กว่า 18 ปี ให้ฟ้องได้ตลอดอายุของความเป็นเด็ก (ฟ้องได้จนกระทั่งเหยื่อมีอายุครบ 25 ปี81) หรือ
80

เรื่องเดียวกัน, หน้า 42.
81 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ และไบรอัน เอ็ม เพียร์ซ, เรื่องเดิม, หน้า 86.
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ภายใน 10 ปี ห ลั งจากการกระท้าความผิ ดนันเกิดขึน แล้ วแต่ว่ากรณี ใดนานกว่า มาตรา 3285 ได้
ก้าหนดให้มีอายุความไว้ 1 ปี ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูหมิ่น มาตรา 3293 ก้าหนดให้มี
อายุ ความ 10 ปี ส้ าหรั บ ความผิ ดฐานฉ้ อโกง มาตรา 3294 ก้าหนดให้ มี อายุค วาม 20 ปี ส้ าหรับ
ความผิดฐานลักทรัพย์งานศิลปะที่ส้าคัญ มาตรา 3295 ก้าหนดให้มีอายุความ 10 ปี ส้าหรับความผิด
เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง เป็นต้น ดังนันในความผิดดังกล่าวมานี จึงไม่น้าอายุความ 5 ปี ตามมาตรา
3282 มาใช้บังคับ การก้าหนดอายุความในส่วนนีเกิดจากแนวคิดที่แตกต่างกันไปในความผิดแต่ละ
ประเภท โดยไม่ได้พิจารณาว่าการกระท้าความผิดนันร้ายแรงแค่ไหนเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาที่
ลักษณะของการกระท้าความผิดด้วย82
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก้าหนดให้ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตเป็นความผิดที่ไม่มีอายุ
ความนัน เป็นการก้าหนดอายุความโดยอาศัยโทษเป็นฐาน ส่วนคดีประเภทอื่นที่ไม่ได้มีโทษถึงประหาร
ชีวิต จะก้าหนดอายุความตามประเภทหรือลักษณะของความผิดเป็นฐาน โดยระยะเวลาสันยาวของ
อายุ ค วามจะขึนอยู่ กั บ ลั กษณะและความร้ายแรงของการกระท้ าความผิ ด รวมถึงเงื่อ นไขในการ
แสวงหาพยานหลักฐานว่ามีความยากง่ายเพียงใด โดยมิได้ค้านึงถึงแต่ความหนักเบาของโทษเท่านัน
เช่น คดีก่อการร้ายนัน เป็นคดีอาญาที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างรุนแรงจึงก้าหนดให้เป็นคดีอาญา
ที่ ไม่ มี อ ายุ ค วาม ในคดี เกี่ ย วกั บ การจารกรรมศิ ล ปวัต ถุ โบราณนั น มี อ ายุ ค วามยาวนานถึ ง 20 ปี
เนื่องจากกฎหมาย เห็นว่าการหาพยานหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ที่มาของศิลปวัตถุโบราณนันมีความ
ยากล้าบาก หรือในคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงินจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และสอบสวน
ด้าเนินคดีก็สมควรต้องมีอายุความยาว 10 ปี เพื่อให้เวลาในการตรวจสอบ เป็นต้น83
ส่วนการนับอายุความในคดีอาญา ตามหลักการทั่วไปอายุความจะเริ่มนับเมื่อมีการกระท้า
สุดท้ายของจ้าเลยซึ่งเป็นการกระท้าที่ครบองค์ประกอบของความผิด แต่บางกรณีมีการเริ่มนับอายุ
ความในเวลาอื่น ซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น บุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วมีการ
กระท้ า ความผิ ด ในเมื อ งนั น (18 U.S.C. มาตรา 1326(a)) อายุ ค วามจะเริ่ ม นั บ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่
Immigration and Naturalization Service (INS) สามารถจับกุมตัวจ้าเลย ไม่ใช่เริ่มนับตอนที่จ้าเลย
หลบหนีเข้าเมืองหรือตอนที่จ้าเลยกระท้าความผิดในเมืองนันหรือในกรณีที่อยู่ในภาวะสงคราม (18
U.S.C. มาตรา 3287) ก้าหนดให้ไม่มีการนับอายุความจนกว่าจะพ้น 3 ปี หลังสงครามสินสุดลง
นอกจากนี การนับอายุความในคดีอาญาของประเทศสหรั ฐอเมริกายังมีการบัญญัติถึงเหตุที่
จะหยุดนับอายุความไว้เป็นการชั่วคราว (Tolling) ด้วย เช่น ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
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มลรั ฐ นิ ว ยอร์ ก (New York State Criminal Procedure Law) ในกรณี ที่ จ้ า เลยยั ง คงอยู่ น อกรั ฐ
หรือไม่ป รากฏแหล่ งที่อยู่ ของจ้ าเลยภายหลั งการค้นหาของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ หรือกรณี ที่ เป็นการ
กระท้าความผิดทางเพศต่อเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี ผู้เสียหายยังมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยอายุ
ความจะเริ่มนับต่อไปเมื่อมีเหตุต่างๆ ที่ท้าให้ต้องหยุดนับอายุความได้จบลงไปแล้ว
จากลักษณะการก้าหนดอายุความและการนับอายุความดังกล่าว อาจสรุปรูปแบบอายุความ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ดังนี84
1.อายุความยาว เช่น อายุความเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ผลงานศิลปะและวัตถุโบราณ
จะมีอายุความยาวมาก เนื่องจากการหาพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่าศิลปวัตถุชินนันถูกขโมยจากที่
ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์และเป็นเรื่องยาก เพราะอาจมีการ
ส่งผ่านกันมาหลายทอด หรือในความผิดฐานฉ้อโกง จะต้องีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ เพื่อดูว่า
การกระท้าความผิดนันเกิดเมื่อใด สินสุดเมื่อใด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ
2.การขยายอายุ ค วาม เช่ น การกระท้ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เด็ ก ในขณะที่ เกิ ด การกระท้ า
ความผิด อายุของผู้เสียหายยังน้อยอยู่หรือยังเด็กอยู่ เด็กอาจเกิดความกลัว หรือความอับอาย หรือยัง
ไม่เข้าใจในการกระท้ าของผู้ ใหญ่ เด็กอาจลื มเรื่องที่ เกิดขึนได้ง่าย ต่ อมาเมื่อเด็ก เติบ โตขึน ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีที่ท้าให้เด็กจ้าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาได้ การให้มีการขยายอายุ
ความจะยังคงท้าให้คดีนันยังอยู่ในอายุความ หรือการกระท้าความผิดในช่วงสงครามสามารถขยาย
อายุความได้ เนื่องจากขณะที่อยู่ในภาวะสงคราม รัฐบาลไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องอื่น ดังนัน คดี
ต่างๆ จะถูกเก็บไว้พิจารณาในภายหลัง
3.การหยุ ดนั บ อายุ ความชั่ว คราว เช่น กรณี ที่ผู้ กระท้าความผิ ดหลบหนี เมื่อพิสู จน์พ ยาน
แวดล้อมพบว่าผู้กระท้าความผิดจงใจหลบหนี หรือพบว่ามีหลักฐานการกระท้าความผิดในต่างประเทศ
อัยการสามารถขอให้ศาลหยุดนับอายุความได้
อายุความคดีอาญาดังที่กล่าวมาแล้วนัน ใช้กับกรณีที่เอกชนเป็นโจทก์เท่านัน เพราะหากเป็น
คดีที่ รัฐเป็ น โจทก์ไม่ว่าจะเป็ น คดีแพ่งหรือคดีอาญาหากเป็นการด้าเนิ นคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะแล้ว อายุความจะไม่น้ามาใช้กับการด้าเนินคดีคือไม่มีอายุความ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ85 (ซึ่งกฎหมายประเภทนีก็ได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึนโดย
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ฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเอง) ด้วยเหตุผลที่ว่าสาธารณชนไม่ควรต้องได้รับผลร้ายจากความละเลยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของตน เนื่องจากต้องการปกป้องรัฐให้พ้นจากผลกระทบ
ของการฟ้องคดีที่ขาดอายุความ ซึ่งอายุความนันแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงการแสดงอ้านาจของฝ่ายนิติ
บัญญัติต่อโจทก์ที่ว่า หากโจทก์สมัครใจที่จะละเลยสิทธิของตนโดยไม่ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก้าหนด เมื่อระยะเวลาเช่นนันได้ล่วงพ้นไปแล้ว โจทก์มิควรมาอ้างสิทธิของตนอีก 86 แต่รัฐมี
ภารกิจมากมายในการบริหารประเทศ ดังนัน หากรัฐเสียสิทธิในการฟ้องคดีเพราะคดีขาดอายุความ ก็
อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมาก การที่จะน้าหลักเกณฑ์เรื่องอายุความที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปมา
ใช้กับรัฐจึงไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสังคม แต่ทังนีก็มีกฎหมายลายลักษณ์ อักษรบัญญัติ
ให้มีอายุความในการฟ้องคดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษ เพราะเหตุที่ต้องให้
ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการที่ต้องต่อสู้คดีโดยที่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีอาจเลือนหายไป
ตามกาลเวลา และยั งต้องการลดผลกระทบจากการลงโทษเนื่องจากการกระท้าผิ ดที่ผ่ านมาเป็ น
เวลานานแล้ว รวมทังยังเป็ นมาตรการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้กระท้าการสืบสวน
สอบสวนการกระท้าผิดนันโดยเร็ว87
3.1.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์
เนื่องจากในกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีความผิดอันยอมความได้เหมือนกับ
ประเทศไทย อีกทังการใช้หลักการด้าเนินคดีโดยรัฐซึ่งโดยปกติแล้วการด้าเนินคดีอาญาจะกระท้าโดย
เจ้าหน้าที่ต้ารวจและพนักงานอัยการของรัฐเท่านัน ดังนัน การร้องทุกข์ของประเทศสหรัฐอเมริกานัน
จึงเป็ น ความหมายโดยกว้าง ซึ่งมี ลั กษณะเหมือนกับ การร้องทุ กข์และกล่ าวโทษของประเทศไทย
รวมกัน กล่าวคือ การร้องทุกข์อาจกระท้าโดยเหยื่อของอาชญากรรมนันโดยตรงหรือจากบุคคลที่สาม
ก็ได้ โดยจะต้องให้ข้อมูลของผู้ที่ท้าการร้องทุกข์ รายละเอียดว่าตกเป็นเหยื่อจากการกระท้าความผิด
อย่างไร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง88 กับเจ้าพนักงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่ มีอ้านาจ
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ในการรับพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยอาจกระท้าโดยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ซึ่งการร้องทุกข์ของ
สหรัฐอเมริกานันมีหลายช่องทาง โดยอาจเดินทางไปแจ้งที่หน่วยงานด้วยตนเอง หรือแจ้งทางโทรศัพท์
นอกจากนี ในปัจจุบันยังมีการร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย เรื่องราวที่ผู้เสียหายหรือบุคคลที่
สามท้าการร้องทุกข์จะต้องเป็นความจริง หากร้องทุกข์โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะมีความผิดอาญาตาม
กฎหมายด้วย89
3.1.4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนับอายุความคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหาย
เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการแบ่งแยกความผิดเป็นความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอัน
ยอมความได้ อีกทังไม่มีความผิดที่ให้การร้องทุกข์เป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีบางประเภท หรือมีการ
ก้าหนดอายุความซึ่งใกล้เคียงกับคดีความผิดอันยอมความได้ของไทย ดังนัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงไม่มีห ลั กการเกี่ยวกับ อายุ ความคดีความผิ ดอัน ยอมความได้ กรณี ผู้ เสี ยหายเป็นบุ คคลผู้ ห ย่อ น
ความสามารถด้วย
อนึ่ง ในคดีอาญาบางฐานซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดอาญาต่อแผ่นดินของประเทศไทย
โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนัน ก็ได้มีการก้าหนดหลักการเรื่องอายุความและการนับอายุความ
ส้าหรับผู้หย่อนความสามารถประเภทผู้เยาว์เอาไว้ ในกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ประมวลกฎหมาย
อาญาของสหรัฐอเมริกา มาตรา 18 U.S. Code มาตรา 3823 ได้บัญญัติความผิดที่กระท้าต่อเด็กไว้ว่า
“ไม่มีอายุความส้าหรับความผิดเกี่ยวกับเพศหรือเกี่ยวกับเนือตัวร่างกายที่กระท้าต่อเด็ กที่อายุต่้ากว่า
18 ปี แต่ว่าต้องมีการฟ้องคดีก่อนเด็กนีจะอายุครบ 25 ปี” และกฎหมายระดับมลรัฐ เช่น กฎหมาย
อาญาของมลรัฐไอดาโฮ ว่า “ในคดีความผิดร้ายแรง (felony) ที่มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอายุ
ต่้ากว่า 16 ปี อายุความตามกฎหมายจะมีผลจนถึง 5 ปี นับจากวันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์” ใน
มลรั ฐ อิ น เดี ย น่ า (Indiana) “คดี ค วามผิ ด ร้ า ยแรง (felony) ที่ ก ฎหมายก้ า หนดส้ า หรั บ การก่ อ
อาชญากรรมทางเพศที่กระท้าต่อผู้เยาว์ อายุความจะสินสุดลงเมื่อผู้เสียหายมีอายุครบ 31 ปี” หรือใน
มลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey) คดีความผิดร้ายแรง (felony) ที่ผู้เยาว์ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
อายุ ค วามฟ้ อ งร้ อ งมี ก้ า หนด 5 ปี นั บ จากวั น ที่ อ ายุ ค รบ 18 ปี หรื อ 2 ปี นั บ จากวั น ที่ ค้ น พบ
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The IC3, File a Complaint, Retrieved August 8, 2017 from https://
www.ic3.gov/complaint/default.aspx.
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อาชญากรรมแล้ว เว้นแต่จะพบภายหลัง 90 เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะของการก้าหนดขยายอายุความ
ออกไป โดยอาจก้าหนดอายุความให้ยาวขึน หรือเริ่มนับอายุความเมื่ อผู้เยาว์บรรลุนิติภ าวะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็ก และตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมที่มีความผิดร้ายแรง
หรืออาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดทางเพศ
3.2 ประเทศเยอรมนี
3.2.1 แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้
3.2.1.1 หลักการด้าเนินคดีอาญา
ประเทศเยอรมนีถือหลักการด้าเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนีเป็นกฎหมายในสกุลโรมาโน-เยอ
รมนิก มีที่มาส้าคัญจากแหล่งต่างๆ คือ กฎหมายโรมัน และด้วยเหตุ ที่ระบบกฎหมายของประเทศ
ฝรั่งเศสได้รับการศึกษามาจากโรมันเช่นเดียวกันกับนักกฎหมายเยอรมัน และในการบัญญัติกฎหมายมี
การใช้ถ้อยค้าที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง และทันสมัย91 ประเทศเยอรมันจึงได้ใช้ประมวลกฎหมายของฝรั่งเศส
เป็นแบบในการร่างประมวลกฎหมายเยอรมันด้วย ด้วยเหตุนี การด้าเนินคดีอาญาในเยอรมนีจึงเป็น
เป็นรูปแบบการด้าเนินคดีโดยรัฐ (Public Proscution) มีองค์กรที่ท้าหน้าที่ด้าเนินคดีอาญาของรัฐ
(state attorney’s office) และมีพนักงานอัยการเป็นผู้มีอ้านาจด้าเนินคดีอาญาของรัฐ โดยภายหลัง
จากที่พนักงานอัยการได้รับค้าแจ้งความถึงอาชญากรรมที่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะโดยเป็นหนังสือแจ้งความ
หรือโดยวิธีอื่น พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการสอบสวนข้อเท็จจริง หนักงานอัยการต้องท้าการสืบสวน
ข้อเท็จ จริ งเพื่ อมีค้าสั่ งชีขาดว่าจะยืนฟ้ องหรือไม่ เรียกว่า วิธีพิ จารณาการสื บสวน(investigation
procedure) หรื อ วิ ธี พิ จ ารณาเบื องต้ น (preliminary procedure)92 ฟ้ อ งคดี และด้ า เนิ น คดี กั บ
ผู้ กระท้าความผิ ดส้ าหรับ ความผิ ด อาญาทุ กเรื่องที่ก ฎหมายให้ อ้านาจ และจะด้ าเนิน คดี ต่อ เมื่อ มี
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Law Info, Criminal Statutes of Limitations: Time Limits for State
Charges, Retrieved May 5, 2017 from http://resources.lawinfo.com/criminal%09defense/criminal-statute-limitations-time-limits.html.
91 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครังที่ 9 (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), หน้า 63.
92 Howard D Fisher. Op.cit. p. 176-177 อ้างถึงใน หฤทยา วุธยากร, เรื่องเดิม, หน้า 74.
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ข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เชื่อว่าผู้ต้องหากระท้าความผิด ซึ่งเรียกว่าหลักการดังกล่าวว่า
หลักการด้าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (legality principle)
ระบบการด้าเนินคดีอาญาในเยอรมนีนัน เนื่องจากเป็นการด้าเนินคดีโดยรัฐ อ้านาจใน
การด้าเนิ น ดีอาญาจึ งเป็ น ของรัฐเกือบทั งหมด โดยมี พนักงานอัยการเป็นผู้ ด้าเนินคดีอาญา แต่ใน
ประเทศเยอรมนีนันก็ให้อ้านาจในการด้าเนินคดีอาญากับผู้เสียหายด้วย ซึ่งจะมีอ้านาจอย่า งจ้ากัด
เฉพาะความผิดบางประเภทที่กฎหมายก้าหนดไว้เท่านัน93 โดยผู้เสียหายจะฟ้องได้เฉพาะในความผิดที่
เกี่ยวข้องกับเอกชนเป็นส่วนตัว ซึ่งในบรรดาความผิดที่ผู้เสียหายจะฟ้องได้นีพนักงานอัยการจะยื่นฟ้อง
ก็ต่อเมื่อการฟ้องนันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านัน 94 การด้าเนินคดีอาญาของเยอรมนีจึงเป็นการ
ด้าเนินคดีโดยรัฐที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้องคดีได้ โดยจ้ากัดเฉพาะบางฐานความผิดเท่านัน
3.2.1.2 การแบ่งประเภทความผิดอาญา
ก่อนปี ค.ศ.1975 ประเทศเยอรมนีก้าหนดความผิดอาญาไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
โดยแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ตามความหนั ก เบาของโทษ ได้ แ ก่ ความผิ ด อาญาโทษอุ ก ฉกรรจ์
(Verbrechen), ความผิดอาญาโทษปานกลาง (Vergehen) และความผิดลหุโทษ (Übertretungen)95
แต่ ปั จ จุ บั น ประเทศเยอรมนี มี ค วามผิ ด อาญาเพี ย ง 2 ประเภท เท่ า นั น 96 คื อ
1. ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ์ (Verbrechen) ซึ่งได้แก่ ความผิดอาญาที่ต้อง ระวาง
โทษจ้าคุกขันต่้าตังแต่หนึ่งปีขึนไป หรือความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษหนักกว่านัน และ
2. ความผิดอาญาโทษปานกลาง (Vergehen) ซึ่งได้แก่ ความผิดอาญาที่ต้อง ระวาง
โทษจ้าคุกที่เบากว่านัน หรือความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษปรับ (Geldstrafe)
โดยได้ยกเลิกความผิดลหุโทษจากประเภทความผิดอาญา เนื่องจากเห็นว่ากฎหมาย
อาญาควรมีไว้เพื่อการคุ้มครองนิติสมบัติ (rechtsgueter) เท่านัน การกระท้าความผิดลหุโทษนันไม่ใช่
ความผิดอาญา (Criminaloffense) เพราะไม่มีความเป็นอาชญากรรม โดยมีความเห็นว่าความผิดที่
เป็ นความผิดลหุ โทษเดิมนันเป็น เพียงการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ และได้บัญญั ติกฎหมาย
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กิตติ บุศยพลากร, เรื่องเดิม, หน้า 17.
94 อารยา เกษมทรัพย์, การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอัยการ
มีคาสั่งไม่ฟ้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 19.
95 คณิต ณ นคร, อัยการเยอรมันและการดาเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันก่อนฟ้อง ใน
ระบบอัยการต่างประเทศ, หนังสือพิมพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทานกรมอัยการ 2520, หน้า 18.
96 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 104.
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เรีย กว่ากฎหมายว่าด้ว ยการกระท้าที่ เป็นการฝ่ าฝื นระเบีย บ (Ordnungswidrigkeitsgesetz) และ
มาตรการปรับส้าหรับคนที่การกระท้าการฝ่าฝืนระเบียบ แต่การปรับนันไม่ใช่โทษปรับ (Geldstrafe)
แต่เป็นพินัย (Geldbusse)
ส่วนการแบ่งประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันนันสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (Parts) คือ
1.ส่วนทั่วไป (General Part) มีทังสิน 5 บทตังแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 79b
2.ส่วนพิเศษ (Special Part) มีทังสิน 30 บทตังแต่มาตรา 80 ถึงมาตรา 35897
โดยในส่วนพิเศษ (Special Part) มีการแบ่งกลุ่มของประเภทความผิดเป็น 3 กลุ่มหลัก
ตามการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทางกฎหมาย ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับรัฐและคุณค่าของสังคม,
ความผิดเกี่ยวกับบุคคล และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์98
ความผิดต่างๆ ที่ บั ญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันนันไม่มีบัญญัติ ใดที่
ก้าหนดไว้เป็ น เฉพาะว่าความผิ ด ตามมาตราใดเป็ น ความผิ ดอัน ยอมความได้ แต่มี บทบั ญ ญั ติบ าง
ประเภทที่มีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติเอาไว้ใน บทที่ 4
(Chapter Four : Criminal Complaint, Authorization, Request For Prosecution) ซึ่งเกี่ยวกับ
การด้าเนินคดีอาญาที่ต้องอาศัยการร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดอาญาที่ค้านึงถึง
เจตจ้านงของผู้เสียหาย ว่าประสงค์ที่จะด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดหรือไม่ เป็นความผิดที่รัฐเปิด
โอกาสให้บุคคลผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการแสดงเจตจ้านงหรือเรียกว่า Private Charge99 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องในทางส่วนตัวของผู้เสียหาย 100 และถือเป็นข้อยกเว้นของการด้าเนินคดีอาญาโดยอัยการ
โดยตามกฎหมายอาญาของเยอรมนี ความผิ ดที่ ที่ ขึนอยู่กับ ความประสงค์ ของผู้ เสี ยหายหรือ ผู้ ถู ก
ประทุษร้ายเป็นส้าคัญนีมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1.ความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt)
แม้ว่าการฟ้องคดีโดยทั่วไปจะต้องด้าเนินการโดยรัฐ แต่บางความผิดจะฟ้องได้โดยมีค้า
ข อ (ที่ เรี ย ก ว่ า Antragsdelikte (offence requiring an application for prosecution)) คื อ
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from http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm#176 อ้างถึงใน หฤทยา วุธ
ยากร, เรื่องเดิม, หน้า 76.
98 Howard D Fisher. Op.cit. p.168. อ้างถึงใน หฤทยา วุธยากร, เรื่องเดิม, หน้า 76.
99 สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, เรื่องเดิม, หน้า 39.
100 from http//www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm. อ้างถึงใน หฤทยา วุธยากร
, เรื่องเดิม, หน้า 78.
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ความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ หมายความว่า ความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ว่า
กล่าวก่อน เจ้าพนักงานตามกฎหมายและพนักงานอัยการจึง จะด้าเนินคดีได้ นอกจากนี ในความผิด
ประเภทดังกล่าวผู้เสียหายฟ้องคดีได้ ด้วยตนเอง แต่ทังนีหากผู้เสียหายฟ้องคดีด้วยตนเอง ก็ไม่ได้ตัด
อ้านาจพนักงานอัยการ พนักงานอัยการสามารถด้าเนินคดีเองหรือเข้าไปในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องไว้แล้วก็
ได้ และเมื่อเข้าไปแล้วพนักงานอัยการมีฐานะเป็นผู้ด้าเนินคดีหลัก ส่วนผู้เสียหายก็จะตกเป็นบทบาท
รอง101
ความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์นีเทียบได้กับความผิ ดอันยอมความได้ ตามกฎหมาย
อาญาของประเทศไทย โดยการบัญญัติความผิดอาญาดังกล่าวนีได้อาศัยหลักเกณฑ์102 คือ
1. ความผิดนันมีลักษณะเป็นความผิดเล็กน้อย
2. ความผิดนันผู้เสียหายมีประโยชน์ได้เสียอันชอบธรรมที่จะปกปิดเป็นความลับ
3. ความผิดนันเป็นเรื่องในครอบครัว
ความผิดที่ต้องร้องทุกข์ ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี เช่น ความผิดฐานดูหมิ่น
(Insult) ในบทที่ 14 โดยมาตรา 192, ความผิ ดฐานท้าร้ายร่างกายกาย (Body Injury)ตามมาตรา
223 และ ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ (Negligent Body Injury) ตามมาตรา
229 ในบทที่ 17 โดยมาตรา 230, ความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์ (Damaging Property) ในบทที่ 27
ตามมาตรา 303, 303a, 303b โดยมาตรา 303c เป็นต้น
ความผิดประเภทนี ผู้เสียหายจะต้องท้าการร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันมาตรา 77b (1) ซึ่งบัญญัติว่า ความผิ ดซึ่งผู้เสียหายร้องทุกข์ให้
ด้าเนินคดีจะไม่ถูกด้าเนินคดีต่อไป หากบุคคลผู้มีสิทธิร้องทุกข์มิได้ท้าการร้องทุกข์ก่อนระยะเวลา 3
เดือน และหากวันครบก้าหนดตรงกับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันเสาร์ อายุความจะสินสุด
ลงเมื่อหมดวันท้าการถัดไป 103 นอกจากนีตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 77d (1) ยัง
บัญญัติให้สามารถถอนค้าร้องทุกข์ได้ก่อนการด้าเนินคดีจะถึงที่สุดด้วยและเมื่อถอนค้าร้องทุกข์แล้วจะ
ไม่สามารถยื่นฟ้องร้องด้าเนินคดีได้อีก 104 ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับความผิดอันยอมความได้ของ
ประเทศไทย ตัวอย่างของความผิดฐานนีได้แก่ ความผิ ดฐานลักทรัพย์ระหว่างญาติพี่น้องหรือบุคคลที่
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คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 106.
102 นพรัตน์ อักษร, เรื่องเดิม, หน้า 11.
103 มาตรา 77b (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
104 มาตรา 77d (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
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พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน (theft from reletives or persons living in the same home) ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 247 เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานอัยการแล้ว แต่พนักงานอัยการมีความเห็น
สั่ งไม่ฟ้ อง พนั กงานอัย การจะต้ องแจ้งให้ ผู้ เสี ยหายทราบถึงการสั่ งไม่ฟ้ องในคดีนั นด้ว ย และหาก
ผู้เสียหายไม่พอใจค้าสั่ง ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อหัวหน้าของอัยการในระดับต่าง ๆ เช่น อธิบดี
อัยการสหพันธรัฐ หรืออธิบดีอัยการของมลรัฐ หรือหัวหน้าส้านักงานอัยการในท้องถิ่นได้ แล้วแต่กรณี
โดยต้องชีแจงว่าการที่อัยการสั่งยุติคดีนันเป็นไปโดยการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ หัวหน้าอัยการมีอ้านาจ
ในการตรวจสอบค้ า วินิ จ ฉัย ไม่ฟ้ องคดีของอัยการ และรับ ฟั งเหตุผ ลในการยุติคดีของอัยการผู้ ถู ก
กล่าวหา หากหัวหน้าอัยการเห็นว่าอัยการเจ้าของคดียุติคดีโดยไม่ชอบ ก็จะสั่ งให้อัยการเจ้าของคดี
เปิดส้านวนท้าการสอบสวนใหม่และยืนฟ้องคดีนันต่อไป แต่ในทางปฏิบัติ แล้วมักไม่ค่อยปรากฏว่ามี
การใช้วิธีการดังกล่าว แต่การที่มีกฎหมายบัญญัติมาตรการเช่นนีไว้ ก็ช่วยให้อัยการไม่กล้าที่จะยุติคดี
โดยไม่ชอบ เพราะตระหนัก ว่าผู้เสียหายอาจยื่น ค้าร้องต่ อหัวหน้าอัยการเพื่อให้ตรวจสอบตนได้ทุก
ขณะ ถ้าหากหัวหน้าอัยการเห็นว่าค้าร้องทุกข์ของผู้เสียหายไม่เป็นความจริงหรือไม่มีเหตุผล หัวหน้า
อัยการจะปฏิเสธการสั่งให้ฟ้องคดีดังกล่าว แต่ผู้เสียหายยังมีสิทธิยื่นค้าร้องต่อศาลสูงสุดของมลรัฐหรือ
สหพันธรัฐแล้วแต่กรณีได้อีกครังหนึ่ง เพื่อให้ศาลสั่งอัยการให้ยื่นฟ้อง และหากว่าศาลจะมีค้าสั่งยกค้า
ร้อง ผู้เสียหายก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าขึนศาล ท้าให้ในทางปฏิบัติไม่มีการยื่นค้าร้องต่อศาล
มากนัก105
ในคดีความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์บางประเภท แม้ผู้เสียหายที่แท้จริงจะไม่ท้าการ
ร้องทุกข์ แต่หากพนักงานอัยการเห็นว่ามีเหตุผลเพื่อคุ้มครองผลประโยชนสาธารณะพิเศษ (special
public interest) พนักงานอัยการก็มีอ้านาจฟ้องได้ด้วยตนเองหากได้รับความยินยอมจากหัวหน้า ซึ่ง
รวมถึงในกรณีความผิดซึ่งกระท้าต่อเจ้าพนักงาน หรือผู้มีหน้าที่ให้บริการเป็นพิเศษ (special public
service function) หรือทหารในกองทัพ นอกจากนี ในกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงได้ท้าการร้องทุกข์ไว้
แล้ว หากพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ พนักงานอัยการก็มี
อ้านาจสั่งไม่ฟ้องคดีนันได้ 106 โดยผู้เสียหายมีสิทธิยื่นค้าร้องต่ออัยการสูงสุดแห่งรัฐเพื่อคัดค้านค้าสั่ง
แต่ไม่สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อศาลได้
2.ความผิดที่ผู้เสียหายต้องให้อ้านาจ (Ermächtigungsdelikt)
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ปริญญา ชินะผา, เรื่องเดิม, หน้า 51.
106 ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, มาตรฐานการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสั่ง
คดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า
101.
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ความผิดที่ผู้เสียหายต้องให้อ้านาจคือความผิดที่พนักงานอัยการจะท้าการสอบสวน
ไม่ได้เลยจนกว่าจะได้มอบอ้านาจการด้าเนินคดีให้ จึงเป็นความผิ ดที่ขึนอยู่กับความประสงค์ของ
ผู้เสียหายอย่างแท้จริง 107 แตกต่างจากความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ เพราะความผิดที่ผู้เสียหาย
ต้องร้องทุกข์การสอบสวนสามารถกระท้าได้ก่อนการร้องทุกข์ แต่จะไม่สามารถฟ้องคดีได้จนกว่าจะมี
การร้องทุกข์ ความผิดฐานที่ผู้เสี ยหายต้องให้อ้านาจจะเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงที่กระท้าต่อบุคคล
หรือหน่วยงานของรัฐจะมีลักษณะในทางการเมืองที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลสาธารณะ (public figure)108
ดั งเช่ น ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น ม าต รา 95, 97, 102-102a, 102b, 123, 170-170a, 248a-248c, 303
ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานหมิ่ นประมาทประธานาธิบดี (defamation of the president of the
federation) หรื อ ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทหน่ ว ยงานตามรั ฐ ธรรมนู ญ (anti-constitutional
defamation of constitutionalorgans) ซึ่งกฎหมายระบุว่าการด้าเนิน คดีต้ องได้รับ อนุ ญ าตจาก
ประธานาธิบดี หรือหน่วยงานก่อน จึงจะสามารถด้าเนินคดีได้ ซึ่งในคดีประเภทนีรัฐตกอยู่ในฐานะ
ผู้เสียหายด้วย เนื่องจากความผิดมิได้กระทบต่อคุณธรรมตามกฎหมายหรือนิติสมบัติส่วนบุคคลเท่านัน
3.ความผิดที่เอกชนฟ้องคดีเองได้ (Privatklagelikte)
ความผิดประเภทนี บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 374
ซึ่งส่วนมากเป็นความผิดที่มีลักษณะไม่ร้ายแรง (Misdemeanors) มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเกียรติ
ของบุคคล (Private Dignitary) และประโยชน์ในทรัพย์สิน (Property Interests) ความผิดประเภทนี
ผู้เสี ย หายจะมีบ ทบาทในการด้าเนิ นคดีด้ว ยตนเองทังในการฟ้ องและการด้าเนินคดี ซึ่งความตาม
มาตรา 374 ได้แก่ ความผิ ดฐานบุ กรุก (Trespass (section 123 Penal Code)) , ความผิดฐานดู
หมิ่น หรื อหมิ่ น ประมาท (Defamation (section 185-189 Penal Code)), ความผิ ด ฐานเปิ ด เผย
ความ ลั บ ของจดห ม าย (Violation of the correspondence (section 202 Penal Code)),
ความผิดฐานท้าร้ายร่างกาย (Bodily injury (section 223 224 and 229 Penal Code)), ความผิด
ฐานขู่ เข็ ญ ผู้ อื่ น (Threat (section 241 Penal Code)), ความผิ ด ฐานท้ าให้ เสี ย ทรั พ ย์ (Criminal
damage to property (section 303 Penal Code)), ความผิดตามมาตรา 4, 6c, 15, 17, 18 และ
20 แห่งกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (The Act against Unfair Competition) ความผิด
ตามมาตรา 142 (1) แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร (The Patent Act), ความผิดตามมาตรา 143 (1),
143 (1a), 144 (1) และมาตรา 144 (2) แห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (The Trade Mark
Act) เป็นต้น
107

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 447.
108 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, หน้า 439-440.
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จากความผิดข้างต้น ทุกความผิดเป็นความผิดที่ต้องมีค้าร้องทุกข์ (Antragsdelikte)
ยกเว้นก็แต่ความผิดตามมาตรา 224 และ 241 เท่านัน ซึ่งความผิดเหล่านีผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชน
สามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง แต่ในกรณี ที่ความผิดนันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทโดยมี
ความผิดหนึ่งเป็นความผิดต่อรัฐ เช่น กระท้ากรรมเดียวผิดทังความผิดฐานบุกรุกและลักทรัพย์โดยมี
เหตุฉกรรจ์ เช่น นีผู้ เสี ยหายไม่สามารถฟ้องคดีได้เอง แต่ความผิดดังกล่าวจะต้องถูกด้าเนินคดีโดย
พนักงานอัยการ109
คดีความผิดที่เอกชนฟ้องคดีได้เองนี ผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิของตนเองในการฟ้องคดี
โดยปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายก้าหนดคือต้องเจรจาประนีประนอมยอมความกันก่อน โดย
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย (conciliation board) ของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ท้าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
ให้ คู่กรณี เจรจาเพื่ อยอมความต่อกัน หากยอมความกัน ไม่ได้ ผู้ แทนกระทรวงยุ ติธ รรมจึงจะออก
ใบรับรองให้ผู้เสียหายเพื่อใช้ด้าเนินคดีฟ้องร้องต่อไป โดยผู้เสียหายจะต้องจัดหาหลักประกันส้าหรับ
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับในคดีแพ่งเพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจได้รับจาก
การฟ้องคดี หากผู้เสียหายฟ้องคดีทันทีโดยยังไม่ผ่านขันตอนดังกล่าวก่อน ศาลจะไม่รับพิจารณาคดีให้
ในทางกลับกัน หากฟ้องคดีไปแล้วผู้เสียหายไม่สามารถประนีประนอมความกันได้อีกภายหลังฟ้อง มี
เพียงอ้านาจที่จะถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้นเท่านั น โดยทังนี การถอนฟ้องจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากจ้าเลยเสียก่อน ศาลจึงจะมีค้าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ เมื่อถอนฟ้องแล้วจะไม่
มีสิทธิด้าเนินคดีอาญาอีกต่อไป110
แต่ทังนีก็ไม่ตัดสิทธิของพนักงานอัยการที่จะด้าเนินคดี แตกต่างจากความผิดอันยอม
ความได้ของประเทศไทย คดีประเภทนีเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการที่จะไม่เข้ามาด้าเนินคดี เพราะ
เห็ น ว่า การฟ้ อ งร้ องขาดประโยชน์ ต่ อ สาธารณะแต่ ห ากพนั กงานอั ย การเห็ น ว่าเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะก็ส ามารถฟ้องคดีนั นได้เอง โดยเป็นโจทก์รับผิดชอบคดีโดยตรง หรือขอเข้าร่ว มในการ
พิจารณาในคดีของผู้เสียหายได้ก่อนศาลจะมีค้าพิพากษาให้คดีถึงที่สุด111
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สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน”, ดุลพาห 58 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554): 93.
110 วราพงษ์ สิงห์มณี, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของความผิดอันยอมความได้
ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 96 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2554), หน้า 113.
111 ฉันทนา เรืองวิเศษทรัพย์, การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และการรวมพิจารณาคดีอาญา
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 19.
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ในกรณีที่ความผิดอาญาที่เอกชนเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้เองนัน หากเป็นความผิดที่ต้องมี
ค้าร้องทุกข์ เมื่อยื่นค้าฟ้องก็ต้องมีค้าร้องทุกข์ด้วย กล่าวคือ แสดงความต้องการอย่างชัดแจ้งว่าควรจะ
มีการลงโทษการกระท้าความผิดดังกล่าว โดยการฟ้องคดีนันไม่มีก้าหนดเวลา หมายความว่า เมื่อมี
การร้องทุกข์ภายในเวลาที่กฎหมายก้าหนดส้าหรับความผิดที่ต้องร้องทุกข์แล้ว หรือการฟ้องคดีใน
ความผิดที่ไม่ต้องมีการร้องทุกข์ก่อน การยื่นค้าฟ้องดังกล่าวสามารถกระท้าได้แม้จะผ่านไปแล้ วหลาย
ปีก็ตาม จะฟ้องไม่ได้แล้วก็ต่อเมื่อขาดอายุความแล้วเท่านัน112
ผู้ที่มีสิทธิยื่น ค้าฟ้องที่เอกชนเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 374 มี 3 กรณี ได้แก่ ตัวผู้เสียหายเอง โดยการตีความค้าว่าผู้เสียหายเป็นไปตามหลักใน
เรื่องกระบวนพิจารณาบังคั บ ให้ ฟ้องคดี, ผู้เป็นหัวหน้าของเจ้าพนักงาน (der Dienstvorgesetzte)
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ตาย ซึ่งมีสิทธิจะร้องทุกข์ตามมาตรา 194, 230, 77 วรรคสอง และ
77a ประมวลกฎหมายอาญา มีสิทธิที่จะยื่นค้าฟ้องได้ และกรณีสุดท้ายคือผู้แทนตามกฎหมายของ
ผู้เสียหายที่ขาดความสามารถในการด้าเนินคดีตามความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่ง
ได้แก่ ผู้แทนตามกฎหมายของผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริต และผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคล เมื่อนิติ
บุคคลเป็นผู้เสียหาย113
ในกรณี ที่มีผู้ เสีย หายหลายคนจากการกระท้าความผิด เช่น การพู ดที่เป็นการหมิ่น
ประมาทบุคคลหลายคน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 395 ให้ทุกคนมีสิทธิที่จะยื่น
ค้าฟ้องได้ แต่หากผู้เสียหายคนหนึ่งได้ยื่นค้าฟ้องแล้ว ผู้เสียหายคนอื่นไม่มีสิทธิที่จะยื่นค้าฟ้องได้อีก
แต่สามารถเข้ามาในกระบวนพิจารณาคดีในช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนีค้าวินิจฉัยของศาลซึ่งเป็น
ผลดีต่อผู้กล่าวหาสามารถใช้ยันผู้เสียหายได้ทุกคน114
ส่วนคดีประเภทอื่นที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน (Public charge) พนักงานอัยการแต่
ผู้เดียวเท่านันที่มีหน้าที่ฟ้องคดี เอกชนผู้เสียหายจะไม่มีสิทธิดังกล่าว 115 แต่ทังนี ผู้เสียหายก็สามารถ
เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในระหว่างการพิจารณา โดยถ้าผู้เสียหายถูกฆ่าถึงแก่ความตาย
บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้อง และคู่สมรส มีสิทธิเช่นเดียวกันในการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงาน

112

สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, ดุลพาห, หน้า 93.
113 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, ดุลพาห, หน้า 94.
114 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94.
115 อารยา เกษมทรัพย์. เรื่องเดิม, หน้า 19.
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อัย การ ซึ่งเป็ น หลั กประกัน สิ ทธิของผู้ เสียหายในการด้าเนิน คดีเกี่ยวกับ ความผิ ดซึ่งผู้ เสี ยหายไม่มี
อ้านาจฟ้อง116
3.2.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี (Strafgesezbuch, StGB) ได้ก้ าหนดเรื่อ งของอายุ
ความส้าหรับคดีทั่วไปไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.อายุความฟ้องคดี
อายุความในการฟ้องบัญญัติอยู่ในมาตรา 78 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ก้าหนดว่าการ
ฟ้องคดีจะต้องท้าภายในก้าหนดอายุความ เว้นแต่ในความผิดอาญาร้ายแรงบางประเภท 117 เช่น การ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และฆ่าผู้อื่นนันไม่ให้อยูในบังคับเรื่องอายุความ และได้ก้า หนดอายุความแตกต่างกั น
ไปตามความร้ายแรงของการกระท้าความผิด ดังนี
(1) อายุความ 30 ปีในคดีที่โทษจ้าคุกตลอดชีวิต
(2) อายุความ 20 ปีในคดีที่มีโทษจ้าคุก 10 ปี ขึนไป
(3) อายุความ 10 ปีในคดีที่โทษจ้าคุก 5 ปี ขึนไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
(4) อายุความ 5 ปีในคดีที่มีโทษจ้าคุก 1 ปี ขึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี และ
(5) อายุความ 3 ปีในกรณีอื่นๆ
โดยการนับอายุความนันให้เริ่มเมื่อมีการกระท้าสมบูรณ์เป็นความผิด118
2. อายุความบังคับโทษ
อายุความบังคับโทษ ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 79 ก้าหนดว่าไม่ให้บังคับ
โทษหรือมาตรการอื่นๆ เพื่อการลงโทษซึ่งถึงที่สุดแล้ว ภายหลังจากที่ขาดอายุความ 119 โดยได้ก้าหนด
อายุความบังคับโทษไว้ ดังนี
(1) 25 ปีในคดีที่โทษจ้าคุก 10 ปี ขึนไป
(2) 20 ปีในคดีที่โทษจ้าคุกตังแต่ 5 ปี ขึนไปถึง 10 ปี
(3) 10 ปีในคดีที่โทษจ้าคุกตังแต่ 1 ปี ขึนไปถึง 5 ปี
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กิตติ บุศยพลากร, เรื่องเดิม, หน้า 19.
117 มาตรา 78 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
118 มาตรา 78 (3) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
119 มาตรา 79 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
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(4) 5 ปีในคดีที่โทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี และโทษปรับอัตรารายวัน (daily rates) 30 วันขึนไป
(5) 3 ปีในคดีที่มีโทษปรับไม่เกินอัตรารายวัน 30 วัน
ทังนีโดยให้เริ่มนับอายุความบังคับโทษตังแต่มีค้าพิพากษาถึงที่สุด120
ส้าหรับความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
ไม่ได้มีการบัญญัติอายุความ (Limitation) เอาไว้เหมือนกับอายุความทั่วไป แต่ได้ก้าหนดระยะเวลาที่
จะต้องท้าการร้องทุกข์เอาไว้ในมาตรา 77b (1) ว่าความผิดซึ่งผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ด้าเนินคดีจะไม่ถูก
ด้าเนินคดีต่อไป หากบุคคลผู้มีสิทธิร้องทุกข์มิได้ท้าการร้องทุกข์ก่อนหมดอายุความในระยะเวลา 3
เดือน และหากวันครบก้าหนดตรงกับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันเสาร์ อายุความจะสินสุด
ลงเมื่อหมดวันท้าการถัดไป121 ดังนัน เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนไปแล้ว ผู้เสียหายก็หมดสิทธิที่จะร้อง
ทุกข์และด้าเนินคดีเอากับผู้เสียหายอีก และโดยปกติพนักงานอัยการจะไม่ด้าเนินการฟ้องร้องคดีต่อ
ผู้กระท้าความผิดหากไม่มีการร้องทุกข์ก่อน แต่ก็มีข้อยกเว้น ในกรณี ที่พ นักงานอัยการเป็นว่าคดี
ดังกล่าวเป็นประโยชน์สาธารณะ (special public interest) พนักงานอัยการก็มีอ้านาจฟ้องได้ด้วย
ตนเองหากได้รั บ ความยิ น ยอมจากหั ว หน้ า แม้ ว่าจะพ้ น ระยะเวลา 3 เดื อน แล้ วก็ ตาม เนื่อ งจาก
ระยะเวลา 3 เดือนไม่ใช่อายุความ เป็นเพียงระยะเวลาที่ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่จะร้องทุกข์ได้เท่านัน
3.2.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ (Request to Prosecute) ของประเทศเยอรมันนัน ได้
บัญญัติไว้ในบทที่ 4 ประมวลกฎหมายอาญา โดยได้ก้าหนดให้การกระท้าความผิดที่จะถูกฟ้องร้องได้
เมื่อมีการร้องทุกข์ ต้องกระท้าการร้องทุกข์โดยบุคคลตามมาตรา 77122 ซึ่งมี 4 ประเภท คือ
1) ผู้เสียหาย เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
2) กรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สิทธิในการร้องทุกข์จะถูกโอนตามกฎหมายไปยังคู่สมรส,
คู่สมรสเพศเดียวกัน หรือบุตร ถ้าไม่มีหรือบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายไปก่อนสินสุดระยะเวลาที่จะ
ร้องทุกข์ได้ สิทธิในการร้องทุกข์จะเป็นของบิดามารดา และหากบิดามารดาถึงแก่ความตาย สิทธินัน
จะตกเป็ นของพี่น้องและหลานของเขา แต่ถ้าหากญาติตามที่กล่าวมาแล้วมีส่วนร่วมในการกระท้า
ความผิด หรือสถานภาพในฐานะญาติของผู้เสียหายได้หมดไป ชื่อของเขาจะถูกตัดออกจากรายชื่อผู้ที่
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มาตรา 79 (3) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
121 มาตรา 77b (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
122 มาตรา 77 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
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มี สิ ท ธิยื่ น ค้ าร้ อ งทุ ก ข์ และบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค้ า ร้อ งทุ ก ข์แ ทนผู้ เสี ย หายจะท้ าการร้ อ งทุ ก ข์ ฝ่ าฝื น
เจตจ้านงที่แท้จริงของผู้เสียหายไม่ได้
3) กรณีที่บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องขาดความสามารถตามกฎหมายหรือมีความสามารถตาม
กฎหมายแต่เพียงจ้ากัด ผู้แทนตามกฎหมายและบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแลบุคคลนัน มี
สิทธิที่จะร้องทุกข์
4) หากมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมีสิทธิในการยื่นค้าร้องทุกข์ ผู้ มีสิทธิแต่ละคนสามารถยื่น ค้า
ร้องทุกข์ได้อย่างอิสระ
นอกจากผู้เสียหายและผู้แทนของผู้เสียหายตามที่บัญญัติในมาตราก่อนแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ของผู้กระท้าความผิดในกรณีดังต่อไปนี ก็มีสิทธิในการร้องทุกข์ด้วย ตามมาตรา 77a123 ด้วย
1) ถ้าความผิดได้กระท้าโดยหรือกระท้าต่อเจ้ าหน้าที่ของรัฐ, บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
จากหน่วยงานการบริการพิเศษของรัฐ หรือทหารในกองทัพ อาจถูกด้าเนินคดีโดยการร้องทุกข์ของ
หัวหน้าในหน่วยงานรัฐนัน รวมถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าในเวลานัน มีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์
2) ในกรณีของผู้พิพากษาวิชาชีพ ผู้ ที่มีอ้านาจในการลงโทษทางวินัยต่อผู้พิพากษานันมีสิทธิ
ยื่นค้าร้องแทนผู้หัวหน้าของหน่วยงานรัฐนัน และในกรณีของนายทหารคือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ที่หัวหน้าที่ท้าหน้าที่เกี่ยวกับวินัยทหาร
3) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากหน่วยงานบริ การพิเศษของ
รัฐ ซึ่งไม่ได้หรือไม่มีหัวหน้า ผู้มีอ้านาจของหน่วยงานซึ่งผู้กระท้าความผิดนันท้างานอยู่ เป็นผู้มีสิทธิ
ร้องทุกข์ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากหน่วยงานบริการพิเศษของรัฐ นัน
เป็นหัวหน้าของผู้มีอ้านาจของหน่วยงานนัน ผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนรัฐมีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์
4) ในกรณี ที่เป็ น สมาชิกของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของรัฐ สมาชิกของรัฐบาลกลางหรือ
รัฐบาลของรัฐนันมีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี
ซึ่งการร้อ งทุก ข์ดังกล่ าวนี มี ความส้ าคัญ ต่อ คดี ซึ่งผู้ เสี ย หายต้องร้องทุ กข์ (Antragsdelikt)
เพราะเป็นเงื่อนไขที่จะท้าให้รัฐเข้ามาด้าเนินคดีดังกล่าวได้ ดังนัน การร้องทุกข์ถึงการกระท้าความผิด
และแสดงเจตนาให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษนัน จึงจะต้องกระท้าให้ถูกต้องโดยผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตาม
กฎหมาย หากกระท้ า โดยผู้ ไม่ มี สิ ท ธิ แ ล้ ว การร้ อ งทุ ก ข์ ย่ อ มไม่ ถื อ เป็ น การร้ อ งทุ ก ข์ โดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย และส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบสวนและฟ้องร้องด้าเนินคดีดังกล่าวให้ได้ ซึ่ง
มีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย เพียงแต่ผู้ที่มีอ้านาจกระท้าการแทนผู้เสียหายของประเทศไทยนัน มี
อยู่น้อยประเภทกว่าของประเทศเยอรมนี
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มาตรา 77a แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
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ส่วนการถอนค้าร้องทุกข์นัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77d124 บัญญัติไว้ว่า การ
ถอนค้าร้องทุกข์นันอาจกระท้าได้ โดยจะต้องท้าการถอนค้าร้องทุกข์นันก่อนที่กระบวนการพิจารณา
คดีจะถึงที่สุด และเมื่อถอนแล้วจะไม่สามารถยื่นค้าร้องทุกข์ได้อีก นอกจากนีในถ้าผู้เสียหายหรือผู้มี
สิทธิร้องทุกข์แทนผู้เสียหายที่ถึงความตายนัน ถึงแก่ความตายภายหลังจากที่ได้ยื่นค้าร้องทุกข์แล้ว คู่
สมรส คู่สมรสเพศเดียวกัน บุตร บิดามารดา พี่น้อง หรือหลานของผู้เสียหาย ตามล้าดับความส้าคัญที่
ระบุ ไว้ในมาตรา 77(2) สามารถถอนค้าร้องทุกข์ได้ หากญาติห ลายคนมีความส้ าคัญ เท่าเทียมกัน
จะต้องใช้สิทธิร่ วมกันเท่านัน และถ้าญาติคนใดมีส่วนร่วมในการกระท้าความผิดไม่สิทธิที่จะถอนค้า
ร้องทุกข์
ดังนั น การถอนค้ าร้ องทุ กข์ ของประเทศเยอรมนีจึ งให้ ระยะเวลาที่จ ะถอนค้าร้องทุก ข์ได้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ท้าการร้องทุกข์ไว้ก่อนถึงแก่
ความตายนัน ในกฎหมายอาญาของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติรองรับว่าผู้ใดที่จะมีสิทธิถอนค้าร้อง
ทุกข์ได้ แต่ใช้หลักการในทางแพ่งในเรื่องมรดก โดยถือว่าทายาทจะรับมรดกความของผู้เสียหายไป
และมีสิทธิที่จะถอนค้าร้องทุกข์ได้
3.2.4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนับอายุความคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหาย
เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
บุคคลผู้หย่อนความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มี 3 ประเภท ได้แก่
1) ผู้เยาว์ ซึ่งต้องอยู่ในความปกครองของผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่ บิดามารดา125 ผู้รับบุตร
บุญธรรม126 ผู้ปกครอง127 เป็นต้น
2) คนไร้ความสามารถ คือบุคคลที่บรรลุ นิติภ าวะแล้ว แต่ป่วยด้วยโรคทางจิตใจหรือทาง
ร่างกาย หรือมีความพิการทางจิตใจหรือร่างกาย จนไม่สามารถดูแลการงานของตนได้ทังหมดหรือ
บางส่วน และศาลตังให้อยู่ในความปกครองดูแลของผู้อนุบาล (Legal Custodain)128

124

มาตรา 77d แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
125 มาตรา 1626 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
126 มาตรา 1754 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
127 มาตรา 1773 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
128 มาตรา 1896 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
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3) คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลที่กฎหมายก้าหนดไว้ในกรณีต่างๆ ว่าให้มีผู้ที่เข้ามา
ท้าหน้ าที่พิทักษ์หรือดูแลสิทธิของผู้นัน (Corutor) เช่น ผู้ พิทักษ์ของผู้ไม่อยู่ 129 ผู้พิทักษ์ของเด็กใน
ครรภ์130 เป็นต้น
ส้าหรับคดีซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดอัน ยอม
ความได้ของประเทศไทยนัน ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 77b (1) ซึ่งบัญญัติ ให้บุคคลที่มี
สิทธิยื่นค้าร้องทุกข์ท้าการร้องทุกข์ก่อนครบก้าหนด 3 เดือนนัน การนับระยะเวลาดังกล่าวประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 77b (2) บัญญัติให้เริ่มนับตังแต่วันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์รู้ถึงความผิดและ
รู้ตัวผู้กระท้าความผิด และส้าหรับการร้องทุกข์ซึ่งกระท้าโดยตัวแทนตามกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบ
ดูแลบุคคลนัน การนับอายุความนับจากความรับรู้ของผู้แทนนันเอง131
ดังนั น ผู้ เสีย หายที่ เป็ น ผู้เยาว์ ผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถนัน อันเป็ น
บุคคลที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถจ้ากัดตามกฎหมาย ระยะเวลาซึ่งต้องร้องทุกข์ก่อนครบ
3 เดือน จึงต้องเริ่มนับแต่วันที่ผู้แทนตามกฎหมาย คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์
แล้วแต่กรณี รู้ถึงความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิดนัน
เหตุผลที่กฎหมายอาญาเยอรมันบัญญัติไว้เช่นนี เพราะมองว่าผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถนั น ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ด้วยตนเองได้อย่างแท้จริง กฎหมายจึง
ก้าหนดให้ผู้แทนตามกฎหมายหรือผู้ดูแลรับผิดชอบบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เข้าท้าหน้าที่แทน โดยที่การรู้
ถึงการกระท้าความผิดและรู้ถึงตัวของผู้กระท้าความผิดที่ผู้เสียหายรับรู้มานัน ก็ไม่มีผลต่อการเริ่มต้น
นั บ ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร ร้ อ ง ทุ ก ข์ แ ต่ อ ย่ า ง ใด (Mitsch, Muenchener Kommentar zum
Strafgesetzbuch, Band 2/1, มาตรา 77b, หัวข้อ 33) ดังนัน หากแม้ผู้เยาว์จะร้องทุกข์ด้วยตนเอง
แต่เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็ต้องถือว่าการร้องทุกข์ของผู้เยาว์ไม่มีผลตามกฎหมาย132
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มาตรา 1911 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
130 มาตรา 1912 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
131 มาตรา 77b (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
132 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, วิเคราะห์คาพิพากษาศาลฎีกาด้วยหลักกฎหมายเยอรมัน
(กรุงเทพมหานคร: เจริญรัฐการพิมพ์, 2558), หน้า 74.
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3.3 ประเทศญี่ปุ่น
3.3.1 แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้
3.3.1.1 หลักการด้าเนินคดีอาญา
ในอดีตกระบวนการยุติธรรมของญี่ ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งมีการใช้
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหายและโดยประชาชน โดยเมื่อมีการร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือ
สมาชิกคนหนึ่งของพลเมืองแล้ว จะมีการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด โดยค้าพิพากษาของศาลจะ
ตังอยู่บนพืนฐานของค้ารับสารภาพของจ้าเลย พยานหลักฐาน และจากการทรมานตามข้อจ้ากั ดทาง
กฎหมายเพื่อให้ได้ค้ารับสารภาพ 133 ต่อมาในปี ค.ศ.1876 ได้มีการแก้ไขกฎหมายจากเดิมที่ระบุว่า
อาชญากรรมทังหมดจะต้องถูกตัดสินบนพืนฐานของการรับสารภาพ เป็นอาชญากรรมทังหมดจะต้อง
ได้รั บ การวินิ จ ฉัย โดยอาศัย พยานหลั กฐาน และต่อมาในปี ค.ศ.1879 ได้มีค้ าประกาศยกเลิ กการ
ทรมาน และในค.ศ.1872 มีส้านักงานอัยการครังแรก ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายฝรั่งเศส ซึ่งในยุคแรก
นันอัยการมีสิทธิเฉพาะการฟ้องร้องคดีเท่านัน แต่ไม่มีสิทธิในการด้าเนินคดี กระบวนการพิจารณา
ความผิดจะเป็น หน้ าที่ของศาล ทังการถามความ และตัดสินคดี โดยพนักงานอัยการจะนั่งอยู่ ด้วย
เท่านัน134
ต่อมาในสมัยราชวงศ์เมจิ ปี ค.ศ.1870 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายโดยจัดตังกระทรวง
ยุติธรรมและให้มีการจัดท้าประมวลกฎหมายขึน เพื่อให้ กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้องต่อหลัก
กฎหมายที่ ได้ รั บ การยอมรั บ แล้ ว ในอารยประเทศ ทั งเป็ น การจั ด ระเบี ย บองค์ ก รทางสั งคมและ
การเมื อ งของประเทศญี่ ปุ่ น ใหม่ เพื่ อ น้ าไปสู่ ก ารยกเลิ ก สิ ท ธิส ภาพนอกอาณาเขต 135 โดยอาศั ย
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ โดยมีศาสตราจารย์ Boissonade แห่งมหาวิทยาลัยปารีส
เข้ า ท้ า หน้ าที่ ในการร่ างประมวลกฎหมายอาญาและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา แต่ ภ ายหลั งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลของนักวิชาการเยอรมัน ท้าให้มีการน้าเอากฎหมายเยอรมันมาเป็น
ต้น แบบในการท้ าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา น้าไปสู่การตราประมวลกฎหมายวิธี
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Shigemitsu Dando, Japanese Criminal Procedure, trans. B. J. George Jr.
(New Jersey: Fred B. Rothman & Co., 1965), p. 12–13.
134 Ibid. p. 14.
135 Yamaguchi A, Basic Problems in Japanese Criminal Law, (1988), p. 23.
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พิจารณาความอาญา ค.ศ.1922136 ขึน ส่งผลให้หลักการด้าเนินคดีอาญาของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนมาเป็น
หลักการด้าเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยมีพนักงานอัยการเป็นตัวแทนของรัฐในการฟ้องร้องคดีทังหมด
เอกชนไม่มีสิทธิในการฟ้องคดีทุกประเภท ผู้เสียหายมีสิทธิเพียงแต่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เท่านัน ซึ่งเป็นระบบผูกขาดอ้านาจการฟ้องคดี เป็นของรัฐแต่ผู้เดียว137 กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท้าความผิดอาญาเกิดขึน พนักงานอัยการจะเข้าไปรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีตังแต่ต้น คือการสืบสวน
สอบสวน ตลอดจนการฟ้องร้องและการบังคับคดี รวมทังการด้าเนินการอื่นๆ ในฐานะผู้ แทนหรือ
ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐ นอกจากนี แม้จะมีการร้องทุกข์ พนักงานอัยการก็ไม่จ้าเป็นต้อง
ฟ้องคดีเสมอไป หากเห็นว่าไม่จ้าเป็นเมื่อ ได้ค้านึงถึงบุคลิก ลักษณะ อายุ สภาพแวดล้อม ผู้กระท้า
ความผิด หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึนหลังจากการกระท้าความผิด ซึ่งเรียกการกระท้าดังกล่าวเป็น
ภาษาญี่ปุ่นว่า คิโชะยุโยะ (Klso-yo-yo) ซึ่งหมายถึง การชะลอการฟ้อง138
ภายหลังจากสงครามได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในระยะที่
สอง โดยมีองค์ประกอบส้าคัญของแองโกล-อเมริกัน เข้ามาในหลายประเด็น 139 โดยเฉพาะการน้า
ระบบกล่าวหาเข้ามาใช้ กล่าวคือ ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ้าเลยต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันในศาล โดยศาลจะ
ท้าหน้าที่เป็นกรรมการ การฟ้องคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น พนักงานอัยการเท่านันที่จะมีอ้านาจฟ้อง
หรื อ ไม่ ฟ้ อ งคดี อ าญา กฎหมายญี่ ปุ่ น ไม่ อ นุ ญ าตให้ เอกชนฟ้ อ งคดี อ าญาเองได้ โดยในช่ ว งนี การ
ด้าเนินคดีอาญาในชันศาลจะยังไม่มีการใช้ระบบลูกขุน หรือการไต่สวนมูลฟ้อง140 จนกระทั่งในปี ค.ศ.
2004 สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นจึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดยลูกขุนออกมา
บังคับใช้ ตามแบบประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส โดยน้ามาใช้กับคดีความผิดร้ายแรงทุก
คดี อาทิ คดีความผิดที่มี โทษประหารชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิต หรือความผิดที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
อันเนื่องมาจากการกระท้าความผิดโดยเจตนา เช่น ความผิดฐานจ้าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ฆ่าผู้อื่น ฆ่า
ชิงทรัพย์ และข่มขืนกระท้าช้าเราจ้าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เป็นต้น ทังนี เพื่อเปิดโอกาส
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Shigemitsu Dando, op. cit., p. 16.
137 ชาญเชาว์ ไชยยานุกิจ, “ค้าฟ้องของพนักงานอัยการ”, เอกสารประกอบการบรรพิเศษ
เรื่อง ระบบ อัยการญี่ปุ่น: แนวคิดและทิศทางในการปฏิรูประบบอัยการไทย, (23 มกราคม 2540),
หน้า 19.
138 สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, เรื่องเดิม, หน้า 41.
139 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 17-18.
140 พงศกร จันทรศัพท์ และนารี ตัณฑเสถียร, “ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาญี่ปุ่น
การสอบสวนและการฟ้องคดี”, อัยการนิเทศ 50 (2531): 58–59.
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ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี และถ่วงดุลหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
สะท้อนให้เห็นถึงระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย141
ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องคดีโดยพนักงานอัยการ คดีเริ่มต้นด้วยการที่ ผู้เสียหายหรือผู้ที่
พบการกระท้าผิดร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือ
พนักานอัยการก็ได้ หากร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ต้ารวจต้องจะส่งเอกสาร
และพยานยังพนักงานอัยการโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ต้ารวจฝ่ายคดีจะเป็นผู้ท้าการสืบสวนและสอบสวน
เบืองต้น พนักงานอัยการนอกจากจะมีอ้านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแล สั่งการ และให้ค้าแนะน้า
แก่เจ้าหน้าที่ต้ารวจแล้ว ยังมีอ้านาจซักถามและถามค้าให้การผู้ต้องหาและพยานส้าคัญในคดีนันได้เอง
ด้ว ย เมื่อการสอบสวนเสร็จ สิ น พนักงานอัยการจะมีอ้านาจเฉพาะ (Exclusive Power) ในการใช้
ดุลพินิ จ สั่งฟ้องคดี กล่ าวคือ พนักงานอัยการมีอิส ระอย่างเต็มที่ในการพิจารณาพยานหลักฐานใน
ส้านวนเพื่อจะมีค้าสั่งฟ้องหรือค้าสั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งชะลอการฟ้องไว้โดยมีก้าหนดเวลา เมื่อมีค้าสั่งแล้ว
ไม่ต้องรับความเห็นชอบจากผู้ใดอีก 142 โดยพนักงานอัยการของญี่ปุ่นจะให้ความส้าคัญในเรื่องของ
พยานหลักฐานในการพิจารณาว่าจ้าเลยมีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ หากยังมีความสงสัยก็ไม่สั่งฟ้อง
คดี ซึ่งส่ งผลใหคดี ที่ ขึนสู่ ศาลมี อัต ราการตัด สิ น ลงโทษจ้าเลยสู งถึง 99.7% แตกต่ างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย ที่หลักเรื่องความสงสัยว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์หรือไม่จะ
ถูกพิจารณาโดยผู้พิพากษา มิใช่พนักงานอัยการ143
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้กระท้าความผิด ก็จะท้าการยื่นฟ้อง
ต่อศาลให้ มีการพิจ ารณาคดี หรือร้องขอให้ พิจารณาโดยรวดเร็ว ในกรณี ความผิ ดจราจร และเมื่ อ
พนั กงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีไปแล้ว ก็อาจถอนคดีได้เสมอภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนศาล
ชันต้นมีค้าพิพากษา แต่ หากเป็ นกรณีสั่งไม่ฟ้อง พนักงานอัยการต้องแจ้งผลการพิจารณานันไปยัง
ผู้เสียหาย และผู้ต้องหาในทันที ซึ่งรวมถึงกรณีการถอนฟ้องด้วย หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาไม่เห็น
ด้วยกับค้าสั่งดังกล่าว ผู้ไม่เห็นด้วยมีสิทธิร้องขอต่ อศาลชันต้นที่มีเขตอ้านาจเหนือพนักงานอัยการนัน
เพื่อไต่สวนและมีค้าสั่งให้พนักงานอัยการนันฟ้องคดีได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับทราบค้าสั่งนัน144
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อรรถพล ใหญ่สว่าง, ระบบศาล Saiban-In ประเทศญี่ปุ่น, ค้นวันที่ 6 สิงหาคม 2560,
https://www.matichon.co.th/news/119969.
142 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ชนภัทร วินยวัฒน์ และคมวัชร เอืยงอ่อง, เรื่องเดิม, หน้า 29.
143 Koichiro Fujikura, Japanese Law and Legal Theory, (England: Dartmouth
Publishing Company Limited, 1996), p. 130.
144 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ชนภัทร วินยวัฒน์ และคมวัชร เอืยงอ่อง, เรื่องเดิม, หน้า 29.
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จากที่กล่าวมาแล้ ว จะพบว่าในปัจจุบันพนักงานอัยการของประเทศญี่ ปุ่นเป็นผู้ ที่มี
อ้านาจในการด้าเนินคดีแทนรัฐ โดยเอกชนมีเพียงสิทธิที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ และเข้าเป็นลูกขุน
ในคดีความผิดร้ายแรงเท่านัน แต่ไม่มีอ้านาจในการฟ้องร้องคดีด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ญี่ปุ่นมีความผิดบางประเภทที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องมีค้าร้องทุกข์ของผู้เสียหายก่อน พนักงานอัยการ
หรือเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะยังไม่สามารถด้าเนินคดีได้จนกว่าจะได้มีการร้องทุกข์แล้ว ซึ่งความผิดดังกล่าว
มีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย
3.3.1.2 การแบ่งประเภทความผิดอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาของญี่ ปุ่ น มี โ ครงสร้ างการจั ด ล้ าดั บ ใกล้ เคี ย งกั บ ประมวล
กฎหมายอาญาของไทย คือ มีการแบ่งเป็นภาคทั่วไปและภาคความผิด โดยภาคทั่วไป ได้แก่ บทบังคับ
ที่ ใช้ กั บ กฎหมายอาญาทั่ ว ไป เช่ น นิ ย ามศั พ ท์ คดี ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกระท้ าความผิ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญา โทษทางอาญา และวิธีการเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น145
ระบบกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่นไม่ได้แบ่งแยกความผิ ดในลักษณะความผิดอาญา
แผ่นดินและความผิดอัน ยอมความได้เหมือนกับระบบกฎหมายของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ก้าหนดให้ความผิดบางประเภทซึ่งเป็นความผิดที่ไม่ซับซ้อนเป็นความผิด
เล็ กน้ อ ย จะต้องอาศัย ค้าร้องทุ กข์ของผู้ เสี ยหายเป็ นเงื่อนไขในการด้าเนิ นคดีข องเจ้าพนั กงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากไม่มีการร้องทุกข์จากผู้เสียหายก่อนแล้วจะไม่สามารถสืบสวน
สอบสวน และด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดได้ เรียกว่า Shinkokuzai ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีแนวคิด
เดียวกับ Antragsdelikte ของประเทศเยอรมนี และมีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ของ
ประเทศไทยด้ว ย 146 ซึ่งเมื่อได้เปรี ยบเที ยบประมวลกฎหมายของญี่ ปุ่ นและไทยแล้ ว จะเห็ นได้ว่า
ความผิดอันยอมความได้หลายฐานความผิดเป็นความผิดที่ต้องอาศัยค้าร้องทุกข์ของผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปุ่น ก็เป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ด้วย
ความผิ ด ที่ ต้ อ งอาศั ย ค้ าร้อ งทุ ก ข์ ห รือ เจตนารมณ์ ข องผู้ เสี ย หายตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น เช่น ความผิดฐานเปิดเผยความลับของผู้อื่น (มาตรา 135) กระท้าอนาจารโดยใช้ก้าลัง
(มาตรา 176) ข่มขืนกระท้าช้าเรา (มาตรา 177) ลักพาคนหย่อมความสามารถ (มาตรา 224) ลักพา
ตัวเพื่อหาก้าไร (มาตรา 225) ขนส่งผู้ถูกลักพาตัว (มาตรา 227) หมิ่นประมาท (มาตรา 230) ดูหมิ่น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.
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(Oxon: Routledge, 2008), p. 131.
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(มาตรา 231) ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงในหมู่ญาติ (มาตรา 244) ท้าให้เอกสารส่วนบุคคลเสียหาย
(มาตรา 259) ท้าให้เสียทรัพย์ (มาตรา 261) เป็นต้น147 ความผิดเหล่านี เป็นความผิดที่เกี่ยวกับเรื่อง
ส่วนตัวของผู้เสียหายโดยแท้ และผลของการกระท้าความผิดประเภทนี ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ อความ
สงบเรียบร้อยหรือกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชน จึงได้ก้าหนดให้เป็นสิทธิของผู้เสียหาย
ว่าจะด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดหรือไม่ หากต้องการที่จะให้รัฐด้าเนินคดีให้ก็ชอบที่จะแจ้งความ
ร้องทุกข์ และหากไม่ประสงค์จะด้าเนินคดีก็ชอบที่จะนิ่งเฉยเสีย148
การร้องทุ กข์ ของผู้ เสี ยหายสามารถกระท้าได้ โดยร้องทุ กข์ต่อพนั กงานอัยการหรือ
ต้ารวจเพื่อให้ด้าเนินคดีอาญากับผู้กระท้าความผิด เมื่อได้ร้องทุกข์แล้ว ก็มีสิทธิที่จะถอนค้าร้องทุกข์ได้
จนกว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งจะมีผลให้คดีอาญาดังกล่าวระงับไป และท้าให้ไม่สามารถฟ้องคดีได้
อีก149 นอกจากนีการถอนค้าร้องทุกข์ยัง มีผลไปถึงผู้กระท้าความผิดคนอื่นๆด้วย 150 แต่การร้องทุกข์
และการถอนค้าร้ องทุกข์ดังกล่ าวก็ไม่ใช่กิจการที่จะต้องกระท้าด้วยตนเอง ดังนันจึงสามารถมอบ
อ้านาจให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนในการร้องทุกข์หรือถอนค้าร้องทุกข์ดังกล่าวได้151 แต่หากว่าไม่มีการถอนค้า
ร้องทุกข์จนกระทั่งพนักงานอัยการด้าเนินการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายก็หมดโอกาสที่จะถอนค้า
ร้องทุกข์ได้อีกต่อไป152
จากที่ ก ล่ า วมาจะพบว่ า ความผิ ด ที่ ต้ อ งมี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ก่ อ น (Shinkokuzai) นั น มี
ลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศ ในลักษณะของการเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดี
และการท้าให้ สิ ทธิในการด้าเนิ น คดีอาญาระงับเมื่อมีการถอนค้าร้องทุกข์ แต่ก็มีความแตกต่างใน
ประเด็น ของระยะเวลาในการถอนค้าร้องทุกข์ ในประเทศไทยนันสามารถที่จะถอนค้าร้องทุกข์ได้
ตลอดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทังก่อนและหลังที่พนักงานอั ยการจะฟ้องคดี และในระหว่างการพิจารณา
ของศาลทุกชัน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนันการถอนค้าร้องทุกข์ท้าได้ก่อนมีการฟ้องร้องคดีเท่านัน
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เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ชนภัทร วินยวัฒน์ และคมวัชร เอืยงอ่อง, เรื่องเดิม, หน้า 29.
148 กิตติพงศ์ คงเรือง, เรื่องเดิม, หน้า 83-84.
149 มาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
150 มาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
151 มาตรา 240 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
152 นพรัตน์ อักษร, เรื่องเดิม, หน้า 58.
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3.3.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
กฎหมายเรื่องอายุความอาญาของประเทศญี่ ปุ่นนัน ได้ก้าหนดอายุความโดยอาศัยความ
รุนแรงของโทษเป็นฐาน โดยอายุความจะยาวหรือสันขึนอยู่กับอัตราโทษมากน้อย โดยได้ บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยอายุความฟ้องคดีบัญญัติไว้ในมาตรา 250153 ว่า อายุ
ความจะหมดลงเมื่อพ้นระยะเวลา ดังนี
1. 25 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต
2. 15 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ไม่ว่าจะมีการให้ท้างานด้วยหรือไม่
3. 10 ปี ส้าหรับความผิดที่โทษจ้าคุกอย่างสูง 15 ปี หรือกว่านัน ไม่ว่าจะมีการให้ท้างาน
ด้วยหรือไม่
4. 7 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษจ้าคุกอย่างสูงน้อยกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะมีการให้ท้างานด้วย
หรือไม่
5. 5 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษจ้าคุกอย่างสูงน้อยกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะมีการให้ท้างานด้วย
หรือไม่
6. 3 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ้าคุกอย่างสูงน้อยกว่า 5 ปี ไม่ว่าจะมีการให้
ท้างานด้วยหรือไม่
7. 1 ปี ส้าหรับความผิดที่มีโทษจ้าคุกสถานเบา ไม่ว่าจะมีการให้ท้างานด้วยหรือไม่ หรือมี
โทษปรับสถานเบา
การนับอายุความในคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่นนัน บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 253154 ว่า ระยะเวลาอายุความจะเริ่มนับเมื่อการกระท้าความผิ ดอาญาของ
ผู้กระท้าผิดนันได้สินสุดลงแล้ว ซึ่งก็คือเมื่อมีการกระท้าที่ครบองค์ประกอบของความผิด และในกรณี
ที่มีการสมรู้ร่วมคิด หรือผู้ร่วมกระท้าความผิดด้วยกันหลายคน อายุความจะเริ่มนับเมื่อมีการกระท้า
สุดท้ายของผู้ร่วมกระท้าผิดทุกคนที่ได้ร่วมในการกระท้าความผิดนัน โดยที่การกระท้าสุ ดท้ายต้อง
น้าไปสู่ผลของความผิด
ตามปกติแล้ วเมื่ออายุ ความเริ่มนับ เมื่อการกระท้า ความผิ ดสิ นสุ ดลง อายุความจะเดินไป
เรื่อยๆ และหยุดนับเมื่อมีการฟ้องคดีและจ้าเลยรู้ถึงการฟ้องคดีนัน โดยจะไม่มีการหยุดนับอายุความ
ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนด155 ซึ่งในกฎหมายญี่ปุ่นได้มีการบัญญัติให้มีการ
153

มาตรา 250 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
154 มาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
155 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 350.
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หยุดนับ อายุความไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 254 โดยมาตรา 254(1)
ระยะเวลาจะหยุดนับลงเมื่อมีการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิด และเริ่มนับอีกครังเมื่อมีตัดสินใจ
แจ้งการไร้ความสามารถของผู้กระท้าความผิด หรือเมื่อคดีถึงที่สุด และในมาตรา 254(2) ว่า การหยุด
นับอายุความของผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งจะมีผลถึงคนอื่นๆด้วย ในกรณีเช่นนี อายุความจะเริ่มนับอีกครัง
เมื่อคดีถึงที่สุดและมีผลผูกพัน156
ทังนี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การหยุดนับระยะเวลาอายุความ (Suspension)
และอายุความสะดุดหยุดลง (Interruption) ดังนี157
1. การหยุ ด นั บ ระยะเวลาอายุ ค วาม (Suspension) เป็ น การหยุ ด นั บ อายุ ค วามเมื่ อ มี
เหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายก้าหนด และเมื่อเงื่อนไขนันสินสุดลงแล้ว จึงเริ่มนับอายุความ
ต่อจากอายุความที่เคยหยุดนับ 158 อันมีลักษณะเป็นการหยุดนับอายุความชั่วคราว เช่น ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 254(2) และมาตรา 255 เป็นต้น
2. กรณีอายุความสะดุดหยุดลง (Interruption) เป็นการที่อายุความหยุดนับเมื่อมีเหตุการณ์
ที่เป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายก้าหนด และเมื่อเงื่อนไขนันสินสุดลงจึงเริ่มต้นนับอายุความนันใหม่ 159
โดยไม่ได้นับต่อจากอายุความเดิมที่เคยหยุดนับไปแล้ว อันมีลักษณะเป็นการหยุดนับอายุความโดย
สินเชิง เช่น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 254(1)
ส้าหรับความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Shinkokuzai) ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 133-135, 176-180, 224, 225, 227, 229, 230-232, 244, 251,
255, 259, 261, 263 และ 264 มีการบัญญัติเรื่องอายุความในการร้องทุกข์คดีประเภทดังกล่าวไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 235160 ความว่า
(1) เกี่ยวกับการกระท้าความผิดซึ่งต้องร้องทุกข์ จะไม่มีการร้องทุกข์ใดที่สามารถกระท้า ได้
ภายหลังจาก 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ร้องทุกข์ทราบตัวผู้กระท้าความผิด แต่ทังนีอายุความร้องทุกข์ 6
เดือนจะไม่ใช้กับการร้องทุกข์ในความผิดดังต่อไปนี คือ i) ความผิดตามมาตรา 176-178, 225 หรือ
227 วรรคแรก และจ้ากัดเฉพาะการกระท้าที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่กระท้าความผิดตามมาตรา 225
หรือ 225 วรรคสาม ของประมวลกฎหมายอาญา หรือการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการพยายามกระท้า
ความผิดเหล่านี ii) การร้องทุกข์ที่กระท้าโดยตัวแทนต่างประเทศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
156

มาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
157 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 350.
158 Ibid., p. 350.
159 Ibid., p. 350.
160 มาตรา 235 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
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232 วรรคสอง หรือการร้ องทุกข์ที่เกี่ยวกับการกระท้าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 230
หรือ 231
(2) การร้ องทุ กข์ในกรณี ตามที่ บัญ ญั ติไว้ในมาตรา 229 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา จะ
กระท้าไม่ได้ เว้นแต่จะได้ฟ้องภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่มีการตัดสินว่าการสมรสเป็นโมฆะหรือมีการ
เพิกถอนการเป็นโมฆะในขันตอนสุดท้าย
ดังนัน ในความผิดซึ่งต้องร้องทุกข์ (Shinkokuzai) จึงมีอายุความร้องทุกข์ โดยจะต้องมีการ
ร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่รู้ตัวผู้กระท้าความผิด แต่ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาร้องทุกข์ 6
เดือนนี ไม่น้ามาใช้ความผิดบางประเภท เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศตามมาตรา 176-178 ความผิด
เกี่ยวกับการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทประมุขของรัฐต่างประเทศตามมาตรา 230-231 และ 232 วรรค
สอง เป็ น ต้ น ซึ่งอายุ ความดังกล่ าวมี ลั กษณะคล้ ายกั บอายุค วามคดี ความผิ ดอั นยอมความได้ของ
ประเทศไทย แต่มีระยะเวลาที่ยาวกว่าเพราะอายุความร้องทุกข์ของประเทศไทยนั นมีระยะเวลาเพียง
3 เดือน
3.3.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์
ประเทศญี่ปุ่น ได้บัญญัติเรื่องการร้องทุกข์ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
ได้มีแบ่งแยกเรื่องการกล่าวโทษและร้องทุกข์ไว้เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยการกล่าวโทษนัน บุคคล
ใดก็ตามที่เชื่อว่ามีการกระท้าความผิดกฎหมายสามารถกล่าวหาความผิดนันได้ ตามมาตรา 239161
ส่วนการร้องทุกข์นันจะต้องกระท้าโดยผู้เสียหายหรือบุคคลตามที่กฎหมายให้อ้านาจเท่านัน โดยวิธี
ร้องทุ กข์ และกล่ าวโทษนั นตามมาตรา 241(1)162 บั ญ ญั ติ ว่าให้ ท้ าได้ด้ว ยการยื่นเรื่องต่อพนั กงาน
อัยการหรือพนักงานต้ารวจซึ่งมีอ้านาจตามกฎหมายเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้
ส่วนบุคคลที่มีอ้านาจในการร้องทุกข์คดีอาญาตามกฎหมาย ได้แก่
1) ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิด163
2) ผู้แทนตามกฎหมายของผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้โดยอิสระ164
3) คู่สมรส ญาติร่วมสายโลหิต หรือพี่น้อง ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย165
161

มาตรา 239 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
162 มาตรา 241(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
163 มาตรา 230 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
164 มาตรา 231(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
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4) ญาติของผู้เสียหายสามารถยื่นร้องทุกข์ได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ผู้แทนตามกฎหมายของ
ผู้เสียหาย หรือคู่สมรสของตัวแทนนัน หรือญาติโดยสายเลือดใน 4 ระดับชันของเครือญาติ หรือญาติพี่
น้องใน 3 ระดับชันของเครือญาติ เป็นผู้ต้องหา166
ผู้ แทนตามกฎหมายตามที่ บัญ ญั ติ ในมาตรานี ได้แ ก่ผู้ แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้ มีอ้านาจ
ปกครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถในกรณีอื่นๆ ตามกฎหมาย167
มี ข้ อ สั งเกตว่ าผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ ซึ่ งเป็ น ผู้ เสี ย หายและผู้ แ ทนตามกฎหมายจะมี ลั ก ษณะ
เหมือนกับของประเทศไทย แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายนันจะแตกต่างจากของประเทศไทย
ในประเด็นที่ไม่ได้ก้าหนดว่าการตายนันจะเกิดจากเหตุใด ในขณะที่ของประเทศไทยจะต้องถึงแก่ความ
ตายจากการกระท้าความผิดที่ฟ้องร้องนัน นอกจากนี จะเห็นว่าในกรณีที่ผู้แทนตามกฎหมายหรือญาติ
ซึ่งใกล้ชิดกับผู้แทนนันเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเอง กฎหมายก็ได้ก้าหนดทางแก้โดยให้ญาติอื่นร้องทุกข์แทน
ได้ทันที ซึ่งกฎหมายลักษณะนีไม่มีบัญญัติในกฎหมายอาญาของประเทศไทย แต่ก็มีความใกล้เคียงกับ
ผู้แทนเฉพาะคดีของประเทศไทย ซึ่งหากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีผลประโยชน์ขัดกันกับ
ผู้เยาว์ ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องขอให้ศาลตังเป็นผู้ แทนเฉพาะคดี ซึ่งจะมีอ้านาจในการ
ร้องทุกข์ หรือด้าเนินคดีแทนผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถได้ ในกรณีของประเทศไทยนีจะต้องมีการ
ร้องขอต่อศาลก่อนเพื่อให้ศาลตัง ในขณะที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนันญาติจะมีอ้านาจร้องทุกข์
แทนทันทีตามกฎหมาย
ส่วนการถอนค้าร้องทุกข์นันสามารถถอนได้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการฟ้องคดี และหากได้
ถอนค้าร้องทุกข์แล้วไม่สามารถยื่นค้าร้องทุกข์ได้อีก 168 ในกรณีที่ค้าร้องทุกข์ต่อผู้สมคบคนหนึ่งหรือ
หลายคนในความผิดที่ร้องทุกข์ เมื่อมีการร้องทุกข์หรือเพิกถอนการร้องทุกข์จะมีผลถึงผู้ร่วมกระท้า
ความผิดคนอื่นด้วย169 ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไทย เนื่องจากของประเทศไทยช่วงเวลาในการถอน
ค้าร้องทุกข์นานกว่า โดยสามารถถอนได้ตลอดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ส่วนกรณีที่มีผู้กระท้าความผิด
หลายคน การร้องทุกข์และถอนค้าร้องทุกข์ย่อมกระท้าต่อผู้กระท้าความผิดแต่ละคนโดยแยกกัน

165

มาตรา 231(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
166 มาตรา 232 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
167 “被害者が生存している場合 (刑訴法230条231条1項）Retrieved August 6, 2017
from http://office-yoshihito.com/kokuso/index.php?告訴ができる人（告訴権者）.
168 มาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
169 มาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
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3.3.4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนับอายุความคดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหาย
เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
บุคคลผู้หย่อนความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่น มี 4 ประเภท คือ
1) ผู้เยาว์ ซึ่งต้องอยู่ในความปกครองของผู้แทนโดยชอบธรรม170จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเมื่อ
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์171
2) คนไร้ความสามารถ (Adult Ward) คือบุคคลที่ขาดความสามารถที่จะรู้ผิดชอบในการ
กระท้าของตนอยู่เป็นนิจศีลเนื่องจากความพิการใดๆ ทางจิตใจ และศาลครอบครัวตังให้อยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้อนุบาล (Guardian of Adult)172
3) คนเสมือนไร้ความสามารถ (Person under Curatorship) คือบุคคลที่มีความสามารถไม่
เพียงพออย่างมากที่จะรู้ผิดชอบเพราะเหตุจากความพิการใดๆ ทางจิตใจ และศาลครอบครัวตังให้อยู่
ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ (Curetor)173
4) คน ซึ่ ง ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารช่ ว ยเหลื อ (Person under Assistance) คื อ บุ คคลที่ มี
ความสามารถไม่เพียงพอที่จะรู้ผิดชอบเพราะเหตุจากความพิการใดๆ ทางจิตใจ และศาลครอบครัวตัง
ให้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของผู้ช่วยเหลือ (Assistant)174
ในการร้องทุกข์ตามกฎหมายญี่ปุ่นนัน เป็นการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายถึงข้อเท็จจริง
ของการกระท้าความผิดและแสดงถึงความปรารถนาที่จะให้มีการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดต่อไป
ซึ่งกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุ่นนันมีความคล้ายกับประเทศไทย และในคดีซึ่งต้องร้องทุกข์ก่อน
(Shinkokuzai) ของประเทศญี่ปุ่นนัน มีอายุความร้องทุกข์ 6 เดือน โดยการนับอายุความนันจะเริ่ม
นับแต่วันที่ผู้ร้องทุกข์รู้ตัวผู้กระท้าความผิด
โดยผู้ที่มีอ้านาจร้องทุกข์ ได้แก่ ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่
ถูกต้อง175 ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 340176 ดังนัน หากเหยื่อของ
อาชญากรรมเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ บุคคลผู้หย่อนความสามารถซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงก็
170

มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
171 มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
172 มาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
173 มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
174 มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
175 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 322-323.
176 มาตรา 240 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
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สามารถที่จะร้องทุกข์ด้วยตนเองได้หากมีความสามารถที่จะเข้าใจการกระท้าของตนและท้าการร้อง
ทุกข์โดยถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
ค้าพิพากษาของศาลฎีกา ตัดสินในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1957 ความว่า “ในคดีเรื่องนีถือว่า
มีการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะเป็นการประกาศความตังใจที่จะให้แสวงหาและลงโทษ
ผู้กระท้าความผิด ทังสามารถเข้าใจในความหมายและทราบผลกระทบที่จะเกิดจากการร้องทุกข์แล้ว
แม้จะเป็นการร้องทุกข์ในคดีเล็กน้อย การร้องทุกข์ของเหยื่อซึ่งมีอายุเพียง 13 ปี 11 เดือน ดังกล่าวก็
ได้รับการยอมรับ”177
และนอกจากตัวผู้เสียหายแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ให้อ้านาจกับ
ผู้แทนตามกฎหมายด้วย โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 231(1) ว่า ผู้แทนตามกฎหมายของผู้เสียหายอาจ
ยื่นค้าร้องทุกข์ได้โดยอิสระ178 (ค้าพิพากษาฎีกา ตัดสินวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1953)179 ซึ่งผู้แทน
ตามกฎหมายนี ได้แก่ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอ้านาจปกครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถในกรณี
อื่นๆ ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ และผู้ช่วยเหลือ โดยตัวแทนตาม
กฎหมายดังกล่าวมีสิทธิพิเศษสามารถร้องทุกข์ได้เองอย่างอิสระ โดยไม่ต้อ งค้านึงถึงความประสงค์ของ
เหยื่อซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถนัน180
แต่หากผู้มีอ้านาจในการร้องทุกข์หลายคน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
236 ได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่มีบุคคลสองคนหรือมากกว่าที่มีสิทธิยื่น ค้าร้องทุกข์ ความล้มเหลวคน
หนึ่งในเรื่องระยะเวลาการร้องเรียนจะไม่ส่งผลต่อผู้อื่น 181 ซึ่งกรณีนีกฎหมายก้าหนดให้เป็นคุณ โดย
หากผู้ที่มีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์คนหนึ่งไม่ยื่นค้าร้องทุกข์ภายในอายุความ ท้าให้ไม่สามารถยื่นค้าร้องทุกข์
ได้อีก ก็มิได้หมายความว่าผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์คนอื่นๆ จะไม่สามารถยื่นค้าร้องทุกข์ได้ อีกไปด้วย
อายุความ 6 เดือน ดังกล่าวจะได้รับการตัดสินแยกต่างหากส้าหรับผู้ร้องเรียนแต่ละคน และยังใช้กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้แทนตามกฎหมายด้วย

177 告訴期間

Retrieved August 6, 2017 from
http://www7b.biglobe.ne.jp/~fujiwara-gsso/kokuso/kok01.html.
178 มาตรา 231 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
179 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 324.
180 被害者が生存している場合 (刑訴法230条231条1項）Retrieved August 6, 2017 from
http://office-yoshihito.com/kokuso/index.php?告訴ができる人（告訴権者）
181

มาตรา 236 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ่น
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ค้าพิพากษาศาลฎีกา ตัดสินวันที่ 29 พฤษภาคม 1953 ที่ว่า แม้ว่าเหยื่อจะรู้ถึงการกระท้า
ความผิดเกิน 6 เดือนแล้ว แต่หากตัวแทนทางกฎหมายท้าการร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 6 เดือนก็เริ่ม
นับตังแต่ที่ตนเองรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ค้าร้องทุกข์ก็มีผลใช้บังคับได้182

182 告訴期間

Retrieved August 6, 2017 from
http://www7b.biglobe.ne.jp/~fujiwara-gsso/kokuso/kok01.html

บทที่ 4
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายการนับอายุความร้องทุกข์คดีความผิดอัน
ยอมความได้ กรณีผเู้ สียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ
ปัญหาเกี่ยวกับ การนั บอายุความร้องทุกข์คดีความผิดอันยอมความได้ กรณีผู้เสียหายเป็น
บุคคลผู้หย่อนความสามารถ เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องทังกับเรื่องการนับอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 และผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 5(1) และมาตรา 6 จึงได้แบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น 2 เรื่องด้วยกัน คือ ปัญหาการนับอายุ
ความร้ อ งทุ ก ข์ และผู้ มี อ้ า นาจร้ อ งทุ ก ข์ โดยวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
4.1 วิเคราะห์ปัญหาการนับอายุความร้องทุกข์คดีความผิดอันยอมความได้ กรณี

ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
อายุความร้องทุกข์คดีความผิดอันยอมความได้ของไทย บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96 ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีที่ความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด เป็นอันขาดอายุความ” ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าบุคคลที่จะมีอ้านาจในการร้องทุกข์มีเพียงตัวผู้เสียหายเท่านัน และอายุความจะเริ่ มนับเมื่อ
ตัว ผู้ เสี ย หายรู้ ถึงการกระท้ าความผิ ด และรู้ตั ว ผู้ ก ระท้ าความผิ ด แล้ ว ดั งนั น หากรู้ถึงการกระท้ า
ความผิดแต่ยังไม่รู้ตัวผู้กระท้าความผิด หรือรู้ตัวผู้กระท้าความผิดแต่ไม่รู้ว่าการกระท้าดังกล่าวเป็น
ความผิด อายุความก็จะยังไม่เริ่มนับ
ผู้เขียนมองเห็นว่าการบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เนื่องจากผู้เสียหายทุกคน
จะต้องร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 3 เดือน มิฉะนันจะขาดอายุความ ท้าให้ไม่สามารถ
ร้องทุกข์ด้าเนินคดีต่อผู้กระท้าผิดได้อีก โดยกฎหมายมิได้ค้านึงว่าผู้เสียหายนัน จะมีความสามารถตาม
กฎหมายสมบูรณ์พร้อมหรือไม่ ดังนัน ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้เยาว์ บุคคล
ซึ่ ง มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะเต็ ม คนวิ ก ลจริ ต คนปั ญ ญาอ่ อ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หากได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดอันยอมความได้ หากบุคคลดังกล่าวรู้
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ว่าเป็นการกระท้าผิดต่อตนเองและรู้ผู้กระท้าความผิด อายุความจะเริ่มนับทันที ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
เสี ย หายต่ อ บุ ค คลผู้ ห ย่ อ นความสามารถที่ มี ค วามสามารถด้ อ ยกว่ า บุ ค คลปกติ แต่ ก ลั บ จะต้ อ ง
ระยะเวลาอายุความและหลักการนับอายุความเดียวกันกับคนที่มีความสามารถเต็ม ส่งผลให้บุคคลผู้
หย่อนความสามารถ ซึ่งอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ไม่สามารถร้องทุกข์ได้ทันใน
ก้าหนดอายุความ ตัวอย่างเช่น หากมีการกระท้าความผิดต่อเด็กอายุ 12 ปี เด็กบางคนอาจเกรงกลัว
ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง และขาดความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินการกับผู้กระท้าความผิด กว่าที่ผู้แทน
โดยชอบธรรมของผู้เยาวจะทราบเรื่อง ก็ขาดอายุความร้องทุกข์เสียแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวท้าให้ เกิด
ความไม่เป็นธรรมกับบุคคลผู้หย่อนความสามารถที่ ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระท้าความผิดต่อตนได้
และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่กระท้าความผิดรอดพ้นจากเงือมมือของกฎหมายไปโดยง่าย
นอกจากนี ในบางกรณี ที่ บุ ค คลหย่ อนความสามารถถึงขนาดไม่ อาจเข้ าใจสาระแห่ งการ
กระท้าของตน จนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการกระท้าที่บุคคลอื่นกระท้าต่อตนนันเป็นความผิด อันเป็น
เหตุให้ อายุ ความยั งไม่เริ่มนับ แม้จะมีค้าพิพากษาฎีกาที่ 20603/2556 จะถือว่าวันที่ผู้เสี ยหายที่มี
ภาวะปัญญาอ่อนรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญในการกระท้าความผิดและรู้เรื่องความผิดจากมารดา
เป็ น วัน เริ่มต้น ในการนั บ อายุ ความ ก็เป็ นเพียงแนวทางในการบังคับ ใช้กฎหมายเท่านัน มิได้มีบ ท
กฎหมายใดที่ชัดเจนเป็นการรับรองเพื่อใช้กับกรณีปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ
และแม้ว่าค้าว่า “ผู้เสียหาย” ตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2(4) จะหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการะกระท้าความผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมทังบุคคลอื่นที่มีอ้านาจจัดแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 ซึ่งรวมผู้เสี ยหาย 2
ประเภท คือ ผู้เสียหายที่แท้จริงหรือผู้เสียหายโดยนิตินัยในความผิดที่ท้าการร้องทุกข์ และผู้มีอ้านาจ
จัดการแทนก็ตาม แต่ผู้มีอ้านาจจัดการแทนของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ อนุ บ าล และผู้ แทนเฉพาะคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญานั น ก็ จั ดการแทน
ผู้เสี ยหายในลักษณะของการกระท้าแทนของผู้ เสี ยหายที่แท้จริง มิได้กระท้าได้เองในนามของตน
ดังนัน ไม่ว่าจะเป็นการด้าเนินคดีในขันตอนใด เช่น การร้องทุกข์ ฟ้องคดี หรือยอมความ การกระท้า
นั นสามารถกระท้ าได้ เท่ า ที่ สิ ท ธิ ผู้ เสี ย หายที่ แท้ จ ริงมี อ ยู่ และจะต้ องไม่ ขั ด กั บ ความประสงค์ ข อง
ผู้เสียหายที่แท้จริง เพราะฉะนัน หากสิทธิในการร้องทุกข์ขาดไปแล้วเพราะล่วงเลยระยะเวลา 3 เดือน
นับแต่บุคคลผู้หย่อนความสามารถรู้ ผู้มีอ้านาจจัดการแทนก็จะไม่สามารถร้องทุกข์ได้เช่นกัน
ส้าหรับกฎหมายของต่างประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการแบ่งแยกความผิดเป็น
ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ อีกทังไม่มีความผิดที่ให้การร้องทุกข์เป็นเงื่อนไข
ในการฟ้องคดีบางประเภทอย่างของประเทศไทย ดังนัน บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นหรือทราบเกี่ยวกับ
การกระท้าความผิดอาญาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดโดยตรงหรือไม่ ก็
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สามารถร้องทุกข์ต่อเจ้ าหน้าที่ได้ทังสิน ซึ่งจะมีลั กษณะเหมือนกับการร้องทุกข์และกล่ าวโทษของ
ประเทศไทยรวมกัน และเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักการเกี่ยวกับอายุความคดีความผิดอันยอม
ความได้แล้ว จึงไม่มีหลักกฎหมายส่วนใดที่กล่าวถึงการนับอายุความร้องทุก ข์ของผู้เสียหายซึ่งเป็น
บุคคลผู้หย่อนความสามารถในคดีความผิดอันยอมความด้วย
แต่ถึงกระนัน ในคดีความผิดที่มีความรุนแรง เช่น คดีความผิดประเภท felony ซึ่งอาจเทียบ
ได้กับความผิดอาญาต่อแผ่นดินของประเทศไทยนัน โดยเฉพาะในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือเนือตัว
ร่างกายของผู้ เยาว์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถประเภทหนึ่ง ได้มีการบัญญัติหลักเรื่องอายุ
ความของผู้เยาว์นันไว้โดยเฉพาะ โดยมีหลักการเรื่องอายุความและนับอายุความ เอาไว้ แตกต่างจาก
บุคคลทั่วไป ดังนี
ในกฎหมายระดับ สหพัน ธรัฐ ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา มาตรา 18 U.S.
Code มาตรา 3823 ได้บัญญัติความผิดที่กระท้าต่อเด็กไว้ว่า “ไม่มีอายุความส้าหรับความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือเกี่ยวกับเนือตัวร่างกายที่กระท้าต่อเด็กที่อายุต่้ากว่า 18 ปี แต่ว่าต้องมีการฟ้องคดีก่อนเด็กนี
จะอายุครบ 25 ปี” ซึ่งเป็นการขยายอายุความการฟ้องคดีออกไปจนเด็กมีอายุ 25 ปี เพื่อให้เด็กที่ถูก
กระท้าความผิดซึ่งเติบโตขึนแล้ว มีโอกาสฟ้องคดีที่ตนเองถูกกระท้าในสมัยที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ได้
ในกฎหมายระดับมลรัฐ เช่น กฎหมายอาญาของมลรัฐไอดาโฮ ว่า “ในคดีความผิดร้ายแรงที่มี
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี อายุความตามกฎหมายจะมีผลจนถึง 5 ปี นับจาก
วันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์” หรือในมลรัฐอินเดียน่า “คดีความผิดร้ายแรงที่กฎหมายก้าหนด
ส้าหรับการก่ออาชญากรรมทางเพศที่กระท้าต่อผู้เยาว์ อายุความจะสินสุดลงเมื่อผู้เสียหายมีอายุครบ
31 ปี” หรือในมลรัฐนิวเจอร์ซี “คดีความผิดร้ายแรงที่ผู้เยาว์ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอายุความ
ฟ้องร้องมีก้าหนด 5 ปี นับจากวันที่อายุครบ 18 ปี หรือ 2 ปี นับจากวันที่ค้นพบอาชญากรรมแล้ว
เว้นแต่จะพบภายหลัง” ซึ่งเป็นการขยายอายุความฟ้องร้องคดีออกไปให้ยาวนานขึน โดยนับจากวันที่
ผู้เยาว์หรือเด็กนันบรรลุนิติภาวะ
ดังนัน จะเห็นได้ว่ากฎหมายเรื่องอายุความของสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองกับผู้เยาว์ที่
บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถตัดสินใจที่จะฟ้องร้องคดีความผิดที่ถูกกระท้าในขณะเป็นผู้เยาว์หรือไม่
โดยการขยายอายุความออกไปจนกว่าผู้เยาว์จะมีอายุพอสมควร หรือก้าหนดให้อายุค วามเริ่มนับเมื่อ
บรรลุนิติภาวะแล้ว เพราะหากก้าหนดให้อายุความเริ่มนับทันทีเมื่อมีการกระท้าความผิด เด็กนันยังไม่
มีวุ ฒิ ภ าวะพอที่ จ ะอยู่ ในภาวะที่ จ ะสามารถตัด สิ น ใจด้ าเนิ น คดี ฟ้ องผู้ กระท้ าความผิ ด ด้ ว ยตนเอง
นอกจากนี หากผู้กระท้าความผิดเป็นบุคคลใกล้ชิดที่เด็กต้องพึ่งพาอาศั ย อาจท้าให้เกิดความเกรงกลัว
หรืออับอาย จึ งปกปิ ดความผิดไว้เป็นความลั บและไม่กล้าที่จะเปิดเผยตังแต่แรกเมื่อมีการกระท้า
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ความผิดเกิดขึน กฎหมายจึงให้โอกาสให้สามารถฟ้องร้องได้ภายหลังเมื่อมีวุฒิภาวะเพียงพอและไม่
ต้องพึ่งพาบุคคลดังกล่าวแล้ว
ส่วนในประเทศเยอรมนีแม้ไม่ ได้มีการแบ่งประเภทของกฎหมายอาญาเป็นความผิดอาญา
แผ่นดินและความผิดอันยอมความได้อย่างประเทศไทย แต่ก็มีความผิดประเภทหนึ่งเรียกว่าความผิด
ซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt) ความผิดประเภทนีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77b
(1) ได้ก้าหนดว่าหากผู้มีสิทธิร้องทุกข์มิได้ท้าการร้องทุกข์ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ความผิดดังกล่าวจะ
ไม่ถูกด้าเนินคดีต่อไป ส่วนการนับระยะเวลา 3 เดือน มาตรา 77b (2) ให้เริ่มนับตังแต่วันที่ผู้มีสิทธิ
ร้องทุกข์รู้ถึงความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด และในมาตรา 77d (1) บัญญัติให้สามารถร้องทุกข์ได้
ก่อนคดีถึงที่สุด และเมื่อถอนค้าร้องทุกข์แล้วจะไม่สามารถยื่นฟ้องร้องด้าเนินคดีได้อีก ซึ่งความผิดที่
ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ของประเทศเยอรมันมีหลักการคล้ายกับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอัน
ยอมความได้ของประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เป็นความผิดประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เสียหาย
ร้องทุ กข์ก่ อนภายในเวลา 3 เดือน เจ้าพนัก งานตามกฎหมายและพนักงานอัยการจึงจะฟ้ อ งร้อ ง
ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดได้ อีกทังในความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทยก็สามารถยอม
ความกันได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเช่นกัน นอกจากนีเมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว การฟ้องร้องคดีก็ต้องกระท้า
ก่อนหมดอายุความฟ้องคดีด้วย ซึ่งเหมือนกับของประเทศไทยซึ่งการร้องทุกข์ตามมาตรา 96 ตกอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรา 95 ด้วย
ทังนี ความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ของประเทศเยอรมนีและความผิดอันยอมความได้
ของประเทศไทย มีความแตกต่างกันในรายละเอียด กล่ าวคือ ในคดีความผิ ดอันยอมความได้ของ
ประเทศไทย เจตจ้ า นงของผู้ เสี ย หายที่ ให้ ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด ได้ รั บ โทษถื อ เป็ น เรื่อ งส่ ว นตั ว หาก
ผู้เสียหายไม่ท้าการร้องทุกข์ รัฐก็ไม่อาจจะด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดได้เลย แต่หากผู้เสียหายท้า
การร้องทุกข์และมี หลักฐานให้เชื่อว่าผู้ต้องหากระท้าความผิดตามกฎหมายจริง รัฐก็ต้องด้าเนินคดี
ให้ กับ ผู้ เสี ย หายนั น ในขณะที่ป ระเทศเยอรมนี หากพนั กงานอัยการเห็ นว่ามีเหตุผ ลเพื่อคุ้ มครอง
ประโยชน์สาธารณะพิเศษ แม้ผู้เสียหายไม่ท้าการร้องทุกข์ก็มีอ้านาจฟ้องได้ด้วยตนเองหากได้รับความ
ยินยอมจากหัวหน้า และในทางกลับกันหากผู้เสียหายท้าการร้องทุกข์แล้ว แต่พนักงานอัยการเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็มีอ้านาจสั่งไม่ฟ้องคดีได้ เป็นต้น
ในเรื่องเกี่ยวกับอายุความของบุคคลผู้หย่อนความสามารถประเทศเยอรมนีได้มีบทบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 77b (2) ใจความว่า ระยะเวลา 3 เดือนนัน
ให้เริ่มนับตังแต่วันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์รู้ถึงความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด และในกรณีที่ผู้เสียหาย
เป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนัน อายุความร้องทุกข์ 3 เดือน ให้นับแต่
วัน ที่ผู้ แทนโดยชอบธรรม ผู้ อนุ บ าล หรือผู้ พิทั กษ์แล้ วแต่กรณี เป็นผู้ มีสิ ทธิที่จะร้องทุ กข์ เหตุผ ลที่
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กฎหมายอาญาเยอรมั น บั ญ ญั ติ ไว้ เช่ น นี เพราะมองว่ า ผู้ เยาว์ ผู้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถนัน ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ด้วยตนเองได้อย่างแท้จริง กฎหมายจึงก้าหนดให้
ผู้แทนตามกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้เข้าท้าหน้าที่แทน โดยที่การรู้ถึงการกระท้าความผิดและรู้ถึงตัวของ
ผู้กระท้าความผิดที่ผู้เสียหายรับรู้มานัน ไม่มีผลต่อการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการร้องทุกข์แต่อย่างใด
ดังนัน หากแม้ผู้เยาว์จะร้องทุกข์ด้วยตนเอง แต่เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็ต้องถือว่าการร้องทุกข์ของ
ผู้เยาว์ไม่มีผลตามกฎหมาย ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติการนับอายุความในลักษณะดังกล่าว
ไว้ อีกทัง ตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ กฎหมาย
ในประเด็นนีของเยอรมนีจึงมีความแตกต่างกับประเทศไทย
ประเทศญี่ปุ่นมีความผิดซึ่งมีแนวคิดเดียวกันกับ ความผิดซึ่งต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikte)
ของประเทศเยอรมนี โดยในประเทศญี่ปุ่นเรียกความผิดประเภทนีว่า Shinkokuzai เป็นความผิดที่ไม่
ซับซ้อนเป็นความผิดเล็กน้อย และต้องอาศัยค้าร้องทุกข์ของผู้เสียหายเป็นเงื่อนไขในการด้าเนินคดี
ของเจ้ าพนั กงานสอบสวนและพนั กงานอัยการ โดยในประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
มาตรา 235(1) บั ญ ญั ติว่า เกี่ย วกับ การกระท้ าความผิ ดซึ่ งต้ องร้อ งทุ ก ข์ จะไม่ มีก ารร้อ งทุ ก ข์ใดที่
สามารถกระท้าได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ร้องทุกข์ทราบตัวผู้กระท้าความผิด ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับอายุความร้องทุกข์ของประเทศไทย เพียงแต่ระยะเวลาที่ให้ท้าการร้องทุกข์ของญี่ปุ่น
จะยาวกว่าของประเทศไทยซึ่งมีเวลาเพียง 3 เดือน นอกจากนี ในความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์
ของญี่ปุ่น (Shinkokuzai) หากว่าผู้ที่มีสิทธิร้องทุกข์ไม่ท้าการร้องทุกข์หรือร้องทุกข์ไม่ทันในระยะเวลา
6 เดือน รัฐก็จะไม่สามารถเข้ามาด้าเนินคดีในความผิดดังกล่าวได้เลย เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของ
ผู้เสียหายโดยแท้ เหมือนกับประเทศไทยที่พนักงานสอบสวนจะไม่สามารถด้าเนินการสอบสวน และ
พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องร้องคดีได้เลย หากไม่มีการร้องทุกข์ก่อน
ความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ของญี่ปุ่น (Shinkokuzai) กับความผิดอันยอมความได้ของ
ประเทศไทย มีความแตกต่างกันอยู่บางเรื่อง เช่น ในการถอนค้าร้องทุกข์ซึ่งจะส่งผลให้คดีอาญาระงับ
และไม่สามารถฟ้องคดีได้อีก ในประเทศไทยการถอนค้า ร้องทุกข์หรือยอมความนันจะกระท้าได้ตลอด
จนกว่าคดีจ ะถึงที่สุ ด แต่ส้ าหรับ ประเทศญี่ ปุ่ นตามกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 237
ก้าหนดให้การถอนค้าร้องทุกข์สามารถกระท้าได้จนกว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาล ดังนัน หากพนักงาน
อัยการฟ้องคดีแล้ว แม้ผู้เสียหายจะยอมความกับผู้กระท้าความผิดได้ ก็ไม่มีสิทธิที่จะถอนค้าร้องทุกข์
ได้อีก เป็นต้น
จากมาตรา 235(1) ซึ่งได้ยกขึนกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าการนับอายุความร้องทุกข์ของประเทศ
ญี่ ปุ่ น เริ่ ม นั บ ตั งแต่ วั น ที่ ผู้ มิ สิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ รู้ ตั ว ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด โดยในกรณี ที่ บุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถเป็นผู้เสียหายจากการกระท้าผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
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340 บุคคลผู้หย่อนความสามารถนันก็มีอ้านาจที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง หากมีความสามารถที่จะ
เข้าใจการกระท้าของตนและท้าการร้องทุกข์โดยถูกต้อง ดังตัวอย่างในค้าพิพากษาฎีกาญี่ปุ่น ตัดสินใน
วันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1957 ที่ว่าแม้เด็กจะมีอายุเพียง 13 ปี 11 เดือน เมื่อมีการร้องทุ กข์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยการประกาศความตังใจที่จะให้แสวงหาและลงโทษผู้กระท้าความผิด ทังสามารถ
เข้าใจในความหมายและทราบผลกระทบที่จะเกิดจากการร้องทุกข์ การร้องทุกข์นันก็ได้รับการยอมรับ
ซึ่งในกรณีนีจะเหมือนกับประเทศไทย คือผู้เสียหายที่เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถมีอ้านาจในการ
ร้องทุกข์ด้วยตนเอง
นอกจากนี ผู้แทนตามกฎหมายของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้มีอ้านาจปกครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถในกรณีอื่นๆ ตามกฎหมาย ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่
เป็นผู้มีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์ โดยสามารถยื่นค้าร้องทุกข์ได้โดยอิสระ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 231(1) หมายความว่า สามารถยื่นค้าร้องทุกข์ได้โดยไม่ต้องค้านึงถึงความประสงค์
ของบุคคลผู้หย่อนความสามารถว่าต้องการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดหรือไม่ เป็นการยื่นค้าร้อง
ทุกข์โดยความประสงค์ของตนเอง และการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 6 เดือน จะนับตังแต่วันที่ผู้แทนตาม
กฎหมายหมายซึ่งท้ าการร้ องทุ ก ข์นั นเองรู้ตัว ผู้ ก ระท้ าความผิ ด โดยอาศั ย หลั ก การตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 236 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่มีบุคคลสองคนหรือมากกว่าที่มี
สิ ท ธิ ยื่ น ค้ า ร้ อ งทุ ก ข์ ความล้ ม เหลวคนหนึ่ ง ในเรื่ อ งระยะเวลาการร้ อ งเรี ย นจะไม่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ อื่ น
หมายความว่า เมื่อมีบุคคลหลายคนมีสิทธิยื่นค้าร้องทุกข์ แม้ระยะเวลาการร้องทุกข์ของผู้มีสิทธิร้อง
ทุกข์บางคนจะล่วงเลยไปแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นซึ่งยังรู้ตัวผู้กระท้าความผิดไม่เกิน 6 เดือน
ดังมีตัวอย่างในค้าพิพากษาศาลฎีกา ตัดสินวันที่ 29 พฤษภาคม 1953 ที่ว่า แม้ว่าเหยื่อจะรู้ถึงการ
กระท้าความผิดเกิน 6 เดือนแล้ว แต่หากตัวแทนทางกฎหมายท้าการร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 6
เดือนก็เริ่มนับตังแต่ที่ตนเองรู้ตัวผู้กระท้าความผิด ค้าร้องทุกข์ก็มีผลใช้บังคับได้
จะเห็ น ได้ว่า หลั กกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่ นเกี่ยวกับการนับ ระยะเวลาร้องทุกข์ กรณี ที่
ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันมีความแตกต่างกับประเทศไทยอยู่มาก เพราะถึงแม้
ประเทศไทยจะมีผู้แทนตามกฎหมายมีอ้านาจจัดการแทนบุคคลผู้หย่อนความสามารถตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ผู้แทนตามกฎหมายหรือผู้มีอ้านาจจัดการแทนนัน ก็ไม่มีอ้านาจ
ในการร้ องทุ กข์ โดยอิ ส ระ เพราะไม่ส ามารถร้องทุ ก ข์โดยขัด กับ ความประสงค์ข องบุ คคลผู้ ห ย่อ น
ความสามารถได้ และการนั บ อายุ ความเริ่มนับเมื่อบุคคลผู้ห ย่อนความสามารถนันรู้ถึงการกระท้า
ความผิ ดและรู้ตัว ผู้ กระท้ าความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และไม่มีบทบั ญ ญั ติ
กฎหมายใดให้อายุความร้องทุกข์ของตัวบุคคลผู้หย่อนความสามารถกับผู้มีอ้านาจจัดการแทนเริ่มนับ
ได้คนละเวลากันด้วย
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เมื่อเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ว พบว่า ทังในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ได้บัญญัติเรื่ องอายุความทางอาญาของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ไว้แตกต่างจากบุคคลที่มีความสามารถเต็ม โดยประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ไม่มีความผิดอันยอมความได้
แต่ในความผิดอาญาซึ่งมีลักษณะคล้ายความผิดอาญาต่อแผ่นดินนัน ก็ได้มีการขยายอายุความส้าหรับ
ผู้เสียหายซึ่งผู้เยาว์ซึ่งถูกกระท้าความผิดทางเพศหรือเนือตัวร่างกายออกไปจนมีอายุพอสมควรตามที่
กฎหมายก้าหนด โดยลักษณะความผิดที่สหรัฐอเมริกาคุ้มครองนันเป็นความผิดที่มีความร้ายแรง แต่
ความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทยนันเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดเล็กน้อย การจะ
น้าเอารูป แบบการนับอายุความของสหรั ฐอเมริกามาปรับใช้จึงอาจไม่เหมาะสม ในขณะที่ป ระเทศ
เยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น มีระบบกฎหมายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากกว่า อีกทังยังมีความผิด
ใกล้เคียงกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย แม้ในรายละเอียดจะมีเนือหาแตกต่างกัน อยู่
บางส่ ว น แต่ มี ห ลั ก ส้ าคั ญ ที่ เหมือ นกั น คือ มีก ารก้าหนดให้ ผู้ แ ทนตามกฎหมายของบุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถนันมีสิทธิร้องทุกข์และระยะเวลาในการนับอายุความร้องทุกข์นันจะเริ่มนับตังแต่เมื่อ
ผู้แทนตามกฎหมายนันรู้การกระท้าความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด เพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลผู้
หย่อนความสามารถนัน ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว
การที่ประเทศไทยใช้อายุความร้องทุกข์ 3 เดือน นับแต่ผู้เสียหายรู้เรื่องการกระท้าความผิด
และรู้ตัวผู้กระท้าความผิด กับบุคคลทุกประเภทไม่ว่าจะหย่อนความสามารถหรือไม่ จึงเป็นการไม่เป็น
ธรรมและไม่ได้คุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันให้เพียงพอ อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อผู้
หย่อนความสามารถนัน ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดได้ทัน อันมาจากข้อบกพร่อง
ของกฎหมายซึ่งก้าหนดอายุความร้องทุกข์ไว้ไม่เหมาะสม ซึ่งหากมีการก้าหนดให้เริ่มการนับอายุความ
เมื่ อผู้ แ ทนตามกฎหมายของบุ ค คลผู้ ห ย่ อนความสามารถรู้ก ารกระท้ าความผิ ดและรู้ตั ว ผู้ ก ระท้ า
ความผิด ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
4.2 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิร้องทุกข์คดีความผิดอันยอมความได้ กรณี

ผูเ้ สียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ในคดีค วามผิ ด อัน ยอมความได้ นั น การร้องทุ กข์โดยชอบด้ว ยกฎหมายนั นมี ค วามส้ าคั ญ
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่จะต้องกระท้าก่อน จึงจะมีการฟ้องด้าเนินคดีต่อไปได้ ทังนีไม่ว่าจะเป็นการ
ฟ้องร้องด้าเนิน คดีโดยรัฐ คือพนั กงานสอบสวนและพนักงานอัยการ หรือเป็นการฟ้องร้องคดีโดย
เอกชน คือ ผู้เสียหายนันเอง จะต้องท้าการร้องทุกข์ภายในอายุความ 3 เดือน และต้องกระท้าโดยผู้ที่
มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมายเท่านัน
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กรณีที่ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิด เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถนัน ผู้ที่มีสิทธิร้อง
ทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ได้แก่ บุคคลผู้หย่อนความสามารถซึ่ง
เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิด และผู้มีอ้านาจจัดการแทนตาม
กฎหมาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีแรก ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตาม มาตรา 5(1) คือ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล
เฉพาะแต่ ในความผิ ด ซึ่ ง ได้ ก ระท้ า โดยผู้ เยาว์ หรื อ ผู้ ไร้ ค วามสามารถซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แ ล โดย
ความหมายของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ บิดามารดา
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1566, ผู้ปกครอง ตามมาตรา 1585 และผู้รับบุตรบุญธรรม ตาม
มาตรา 1598/28 ส่วนความหมายของผู้ อนุบาลนัน เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 28 ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ศาลตังให้เป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถตามกฎหมาย
กรณีที่สอง ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามมาตรา 6 คือ ผู้แทนเฉพาะคดี ศาลจะตังเมื่อมีการร้อง
ขอจากญาติ หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยเข้าเงื่อนไขว่า ผู้เสียหายที่แท้จริงเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต
หรือคนไร้ความสามารถ แต่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล หรือว่ามีแล้ว แต่ผู้ แทนโดยชอบ
ธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถท้าหน้าที่ได้โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือ
คนไร้ความสามารถ
ดังนัน ตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากบุคคลผู้หย่อนความสามารถมีสิทธิที่จะร้อง
ทุกข์ด้วยตนเองได้แล้ว ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามกฎหมายก็ส ามารถร้องทุกข์แทนบุคคลผู้ห ย่อน
ความสามารถได้ด้วย ซึ่งมีข้อสั งเกตว่า กฎหมายได้ก้าหนดคุ้มครองไว้เฉพาะกรณี ของผู้ เยาว์ คน
วิกลจริต และคนไร้ความสามารถ เท่านัน จะไม่มีผู้มีอ้านาจจัดการแทนของคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือบุคคลที่อาจถูกตั งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เช่น คนปัญญาอ่อน คนที่เป็นโรคสมองเสื่อม
หรื อหู ห นวกตาบอด เป็ น ต้ น ซึ่งถือ เป็ น ปั ญ หาส้ าคั ญ เพราะหากผู้ เสี ยหายซึ่งเป็ น บุ คคลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนเสมือนไร้ความสามารถ ก็จะท้าให้ไม่ได้รับการคุ้มครองในการ
ด้าเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับบุคคลผู้หย่อนความสามารถซึ่งเป็นผู้เยาว์ และคนไร้ความสามารถ ทังที่
ควรได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการแบ่งแยกเรื่องการร้องทุกข์และกล่าวโทษออกจากกันอย่าง
ของประเทศไทย การร้องทุกข์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการแจ้งเรื่องราวและเบาะแสของ
คนร้ายในการกระท้าความผิดให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้รัฐด้าเนินคดีต่อไป
โดยผู้ที่มีอ้านาจในการร้องทุกข์อาจเป็นผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดนันเอง หรือบุคคลทั่วไปซึ่ง
ทราบการกระท้าความผิดนันก็ได้

86
ประเทศเยอรมนี ในคดีซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับ
ความผิดอันยอมความได้ของไทย ได้ก้าหนดให้การร้องทุกข์เป็นเงื่อนไขส้าคัญในการด้าเนินคดี แม้โดย
ปกติแล้วการด้าเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนีจะกระท้าโดยรัฐคือพนักงานอัยการเท่านัน แต่ใน
คดีซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ กฎหมายได้ก้าหนดให้เป็นคดีที่เอกชนสามารถฟ้องร้องเองได้ แต่ทังนี ก็
ยั งอยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไขซึ่งจะต้ องท้ าการร้อ งทุ ก ข์ ก่อ นเช่ น เดีย วกัน กั บ ความผิ ด อัน ยอมความได้ ของ
ประเทศไทย
ผู้ที่มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมายเยอรมัน ในกรณีที่ผู้เสียหายขาดความสามารถตามกฎหมาย
หรื อ มี ค วามสามารถตามกฎหมายแต่ เพี ย งจ้ ากั ด คื อ ผู้ แ ทนตามกฎหมายและบุ ค คลซึ่ งมี ค วาม
รับผิดชอบในการดูแลบุคคลนัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 77(3) ซึ่งผู้แทนตามกฎหมาย
และบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแล ได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ของ
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี โดยกฎหมายของประเทศ
เยอรมนีมองว่าบุคคลผู้หย่อนความสามารถไม่สามารถที่จะใช้สิ ทธิร้องทุกข์ด้วยตนเองได้อย่างแท้จริง
กฎหมายจึ งก้ าหนดให้ ผู้ แ ทนตามกฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ เข้ าท้ า หน้ าที่ แ ทน หากบุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถท้าการร้องทุกข์ด้วยตนเองจะถือว่าการร้องทุกข์นันไม่มีผลตามกฎหมาย
จะเห็น ได้ว่า บุ คคลผู้ห ย่อนความสามารถของประเทศเยอรมนีไม่มีสิ ทธิที่ จะร้องทุกข์ด้วย
ตนเอง ในขณะที่ประเทศไทยสามารถกระท้าการร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ส่วนผู้แทนตามกฎหมายซึ่ง
สามารถร้องทุกข์แทนผู้หย่อนความสามารถนัน ในประเทศเยอรมนีรวมบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ทัง 3 ประเภทคือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์ ส่วนประเทศไทยมีเฉพาะผู้แทนโดย
ชอบธรรมและผู้อนุบาลเท่านัน ไม่รวมถึงผู้พิทักษ์ด้วย
ส่ว นในประเทศญี่ ปุ่ น ก็มีความผิดซึ่งผู้เสี ยหายต้องร้องทุกข์ (Shinkokuzai) ซึ่งมีลักษณะ
ท้านองเดียวกับความผิดซึ่งต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikt) ของประเทศเยอรมนี และความผิดอันยอม
ความได้ของประเทศไทย ซึ่งจะต้องท้าการร้องทุกข์โดยผู้ที่มีอ้านาจตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดเสียก่อน รัฐจึงจะด้าเนินการสอบสวน สืบสวน และฟ้องร้องคดีได้ โดยในประเทศญี่ปุ่นนัน
คดีอาญาทุกประเภทจะถูกด้าเนินคดีโดยรัฐเท่านัน แม้ในคดีความผิดซึ่งผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกันกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ไม่อาจฟ้องร้อง
ด้าเนินคดีได้เอง ท้าได้เพียงร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้รัฐด้าเนินคดีให้เท่านัน
ผู้ที่มีอ้านาจในการร้องทุกข์กรณีผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ได้แก่ ผู้เสียหาย
จากการกระท้าความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 และผู้แทนตาม
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 231(1) ทังนี ผู้ เสียหายจากการ
กระท้าความผิ ด ได้แก่ ตัวบุคคลผู้ห ย่อนความสามารถนันเอง หากมีความสามารถที่จะเข้าใจการ
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กระท้ าของตนและท้ าการร้ อ งทุ ก ข์ โดยถู ก ต้ อง โดยแสดงความตั งใจที่ จะให้ แ สวงหาและลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดก็เป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้แทนตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้มีอ้านาจปกครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถในกรณีอื่นๆ ตามกฎหมาย โดยผู้แทน
ตามกฎหมายสามารถร้องเรีย นได้อย่างอิ ส ระโดยไม่ต้องค้านึงถึงความประสงค์ของบุคคลผู้ ห ย่อน
ความสามารถ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกฎหมายของประเทศไทย
นอกจากนี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 ในกรณีที่ผู้แทนตาม
กฎหมายของผู้เสียหาย หรือคู่สมรสของตัวแทนนัน หรือญาติโดยสายเลือดใน 4 ระดับชันของเครือ
ญาติ หรือญาติพี่น้องใน 3 ระดับชันของเครือญาติ เป็นผู้ต้องหา ญาติของผู้เสียหายเป็นผู้มีสิทธิร้อง
ทุกข์ได้อย่างอิสระ เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถนันกับผู้แทนตาม
กฎหมายมีผลประโยชน์ขัดกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผู้แทนเฉพาะคดีของประเทศไทย ซึ่งญาติหรือผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถขอให้ศาลตังได้เมื่อผู้มีอ้านาจจัดการแทน คือ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล มี
ผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ แตกต่างกันที่ตามกฎหมายญี่ปุ่นญาติเป็นผู้มี
สิทธิร้องทุกข์ทันที ในขณะที่ของประเทศไทยจะต้องมีค้าร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลตังผู้แทนเฉพาะคดี
ขึนมาก่อน ผู้แทนเฉพาะคดีนันจึงจะมีอ้านาจร้องทุกข์ และฟ้องร้องด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดได้
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ว พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ได้มีข้อจ้ากัดในเรื่องผู้มีสิทธิร้องทุกข์เหมือนกับประเทศไทย ในขณะที่ประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นได้
ก้าหนดผู้มีอ้านาจร้องทุกข์เอาไว้ โดยในกรณี ที่ผู้ เสี ยหายเป็นบุคคลผู้ ห ย่อนความสามารถ ทังสอง
ประเทศได้ก้าหนดให้ผู้แทนตามกฎหมายของผู้หย่อนความสามารถเป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์เช่นเดียวกัน
โดยจะมี ความหมายถึงผู้ แทนตามกฎหมายทุ กประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่ ง แตกต่ างจาก
ประเทศไทยที่ ไม่ได้ ให้ สิ ท ธิแก่ ผู้ พิ ทั กษ์ ข องคนเสมื อนไร้ความสามารถเป็ น ผู้ มี อ้านาจการจัด แทน
ผู้เสียหาย จึงท้าให้ผู้พิทักษ์ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องที่ส้าคัญของกฎหมายไทย ส่งผลให้
ไม่สามารถคุ้มครองบุคคลผู้ห ย่อนความสามารถทุกประเภทในเรื่องการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ส้าคัญในการด้าเนินคดีความผิดอันยอมความได้ ดังนัน ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายให้มีการ
คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาด้วย
แต่ ทังนี บุ คคลผู้ ห ย่ อนความสามารถตามกฎหมายและผู้ แทนตามกฎหมายของประเทศ
เยอรมนีและญี่ปุ่น กับประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด กล่าวคือ
ประเทศเยอรมนี แบ่ งบุ คคลผู้ ห ย่อนความสามารถออกเป็ น 3 ประเภท คือ ผู้ เยาว์ คนไร้
ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่คนไร้ความสามารถของ
ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ป่วยด้วยโรคทางจิตใจหรือทางร่างกาย หรือมี
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ความพิการทางจิตใจหรือร่างกาย จนไม่สามารถดูแลการงานของตนได้ทังหมดหรือบางส่วน และศาล
ตังให้อยู่ในความปกครองดูแลของผู้อนุบาล จะมีลักษณะเหมือนกับคนไร้ความสามารถและคนเสมือน
ไร้ความสามารถประเภทกายพิการ และจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบของประเทศไทย โดยจะไม่
รวมถึงกรณีที่เป็นผู้ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย หรือติดสุรายาเมา เหมือนอย่างของประเทศไทยด้วย ส่วนคน
เสมือนไร้ความสามารถของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบุค คลที่กฎหมายก้าหนดไว้ในกรณีต่างๆ ว่าให้มีผู้
ที่เข้ามาท้าหน้าที่พิทักษ์หรือดูแลสิทธิของผู้นัน เช่น ผู้พิทักษ์ของผู้ไม่อยู่ หรือผู้พิทักษ์ของเด็กในครรภ์
จะมีความแตกต่างจากของประเทศไทย เนื่องจากเป็นบุคคลที่กฎหมายก้าหนดให้เข้ามามีหน้าที่ดูแล
บุคคลตามที่กฎหมายต้องการคุ้มครอง
ส่วนประเทศญี่ปุ่น บุคคลผู้หย่อนความสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนซึ่งต้องอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะมีหลายระดับ
กว่าประเทศไทย แต่บุ คคลผู้ห ย่ อนความสามารถทุกประเภทเป็นบุคคลที่ขาดความรู้ผิดชอบอั นมี
สาเหตุมาจากความพิการทางจิ ตใจทังสิ น โดยจะแตกต่างกันไปตามระดับ ความรุนแรง ในขณะที่
ประเทศไทยนัน ในกรณีของคนเสมือนไร้ความสามารถ นอกจากคนที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ยัง
ได้ก้าหนดไปถึงบุคคลประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีความบกพร่องทางจิตด้วย เพียงแต่มีพฤติกรรมที่ไ ม่อาจ
รักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้ เช่น คนที่มีกายพิการ คนประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ คนติด
สุรายาเมา เป็นต้น
ดั งนั น การที่ ป ระเทศเยอรมนี ให้ ผู้ แ ทนตามกฎหมายเป็ น ผู้ มี อ้ านาจร้อ งทุ กข์ แ ทนได้ จึ ง
คุ้มครองเฉพาะบุคคลผู้หย่อนความสามารถซึ่งมีโรคหรือความพิการทางกายหรือจิตใจ และบุคคลบาง
ประเภท เช่น ผู้ไม่อยู่ หรือทารกในครรภ์มารดา ซึ่งกฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง เท่านัน ส่วนประเทศ
ญี่ปุ่นคุ้มครองเฉพาะผู้ซึ่งมีความพิการทางจิตใจ เท่านัน
เมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถของประเทศไทย ศาลจะตังขึนเมื่อเป็นคนที่มีกายพิการ จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ ติดสุรายาเมา หรือเหตุอื่นในท้านองเดียวกัน
ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคคลบางประเภท ได้แก่ บุคคลซึ่งประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายา
เมา มีความสามารถเพียงพอที่จะด้าเนินคดีได้โดยตนเอง แต่กฎหมายแพ่งได้ให้ความคุ้ มครองเอาไว้ก็
เพื่อประโยชน์ในทางทรัพย์สินของบุคคลนันเท่านัน แตกต่างจากคนที่มีกายพิการและจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ซึ่งในกฎหมายแพ่งเองศาลสามารถสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ้านาจกระท้าการแทนได้ และ
เป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถซึ่งควรได้รับการคุ้มครองในการด้าเนินคดีอาญาด้วย
ดังนัน หากมีการเพิ่มเติมให้ผู้มีอ้านาจจัดการแทนตามกฎหมายของไทย รวมถึงผู้พิทักษ์หรือ
ผู้แทนเฉพาะคดีของคนเสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิ การหรือจิตฟั่ นเฟือนไม่ส มประกอบด้ว ย
ย่อมจะสอดคล้องกับกฎหมายของเยอรมันที่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตใจหรือทางร่างกาย
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หรือมีความพิการทางจิตใจหรือร่างกายจนไม่สามารถดูแลการงานของตนได้ทังหมดหรือบางส่วน และ
กฎหมายญี่ปุ่นซึ่งคุ้มครองบุคคลที่ขาดความรู้ผิดชอบอันมีสาเหตุมาจากความพิการทางจิตใจ ท้าให้
กฎหมายของไทยสามารถคุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถได้ครบทุกประเภทด้วย
ผู้แทนตามกฎหมายของบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ประเภทคนไร้ความสามารถและคน
เสมือนไร้ความสามารถในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นนัน หมายถึงผู้แทนตามกฎหมายคือผู้อนุบาลและ
ผู้พิทักษ์ซึ่งศาลตังเท่านัน ในขณะที่กฎหมายของประเทศไทย ผู้มีอ้านาจจัดการแทนคุ้มครองไปถึงคน
วิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้ตังผู้อนุบาลตามกฎหมายด้วย โดยให้ศาลตังเป็นผู้แทนเฉพาะคดีและมีอ้านาจ
จัดการแทนในคดีที่ขอตังได้ ดังนัน หากมีการแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยโดยให้สามารถตังผู้แทน
เฉพาะคดีของคนเสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบด้วย ย่อมจะ
สามารถคุ้มครองบุ คคลผู้ ห ย่อนความสามารถได้ครอบคลุ มกว่า กล่ าวคือ ถึงแม้จะยังไม่มีการตังผู้
อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่ก็สามารถตังผู้แทนเฉพาะคดีในภายหลังและให้ผู้แทนเฉพาะคดีดังกล่าวท้า
หน้าที่ในการร้องทุกข์ด้าเนินคดีแทนบุคคลผู้หย่อนความสามารถได้

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 เป็นความผิดที่มีผลกระท้า
ต่อผู้เสียหายโดยตรงมากกว่าผลกระทบต่อสังคม กฎหมายจึงได้ให้ความส้าคัญความความประสงค์
ของผู้เสียหายว่าต้องการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดหรือไม่ และต้องกระท้าภายในเวลาที่กฎหมาย
ก้าหนด กล่าวคือ ผู้เสียหายจะต้องท้าการร้องทุกข์ภายในอายุความร้องทุกข์ 3 เดือน รัฐจึงจะมีอ้านาจ
ด้าเนินการสอบสวนและฟ้องร้องด้าเนินคดีได้ หรือในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องร้องด้วยตนเองก็ต้องฟ้อง
คดีภายในอายุความร้องทุกข์ 3 เดือนด้วย ดังนัน การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในอายุความร้องทุกข์
จึงเป็นเงื่อนไขและจุดเริ่มต้นส้าคัญในการด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิด เพราะหากไม่ได้ร้องทุกข์โดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือฟ้องร้องคดีภายในเวลา 3 เดือนแล้ว รัฐจะไม่สามารถด้าเนินคดีต่อผู้กระท้า
ความผิ ดได้และผู้ เสี ยหายก็ห มดสิ ทธิที่จะฟ้ องร้องด้าเนิน คดีต่อศาล แม้ว่าอายุความฟ้ องร้องตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 จะยังไม่สินสุดก็ตาม
การนับอายุความร้องทุกข์ 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 เริ่มนับแต่วันที่
ผู้ เสี ย หายรู้ เรื่ อ งความผิ ด และรู้ ตั ว กระท้ า ความผิ ด โดยกฎหมายมิ ได้ ค้ า นึ งว่ า ผู้ เสี ย หายนั นจะมี
ความสามารถตามกฎหมายสมบูรณ์พร้อมหรือไม่ ดังนัน ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่บรรลุนิ ติภาวะ
แล้ว ผู้เยาว์ บุคคลซึ่งมีสติสัมปชัญญะเต็ม คนวิกลจริต คนปัญญาอ่อน คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ หากได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดอันยอมความได้ และบุคคล
ดังกล่าวรู้ว่าเป็น การกระท้าผิดต่อตนเองและรู้ผู้กระท้าความผิด อายุความจะเริ่มนับทันที ซึ่งย่อม
ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคลผู้หย่อนความสามารถที่มีความสามารถด้อยกว่าบุคคลปกติ แต่กลับ
จะต้องระยะเวลาอายุความและหลักการนับอายุความเดียวกันกับคนที่มีความสามารถเต็ม ส่งผลให้
บุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ่ง อาจเกรงกลัวไม่กล้าบอกผู้ใดเกี่ยวกับการกระท้าความผิด หรือไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรือไม่สามารถไปร้องทุกข์ด้วยปัญหาจากสภาพร่างกายหรือ
จิตใจ ท้าให้ไม่สามารถร้องทุกข์ได้ทันในก้าหนดอายุความ และท้าให้ผู้กระท้าความผิดรอดพ้นจากการ
ด้าเนินคดีไปได้โดยง่าย
แม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(1) และมาตรา 6 จะได้มีการ
คุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถในเรื่องการด้าเนินคดีอาญาไว้ โดยก้าหนดให้ผู้มีอ้านาจจัดแทนผู้
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หย่อนความสามารถ ได้แก่ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถ และ
ผู้แทนเฉพาะคดีของผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ มีอ้านาจในการจัดแทนผู้เสียหาย เช่น ท้า
การร้องทุกข์หรือฟ้องร้องด้าเนินคดี แต่การจัดการดังกล่าวก็ท้าแทนผู้เสียหายที่แท้จริงคือบุคคลผู้
หย่อนความสามารถ ไม่ได้กระท้าในนามตนเอง การนับอายุความร้องทุกข์จึงยังคงต้องนับตังแต่เมื่อ
บุคคลผู้หย่อนความสามารถนันรู้การกระท้าความผิดและตั วผู้กระท้าความผิด หากผู้มีอ้านาจจัดการ
แทนร้องทุกข์เกิน 3 เดือน นับตังแต่ที่บุคคลผู้หย่อนความสามารถนันรู้แล้ว ย่อมเป็นการร้องทุกข์ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้กระท้าภายในอายุความ และส่งผลให้ไม่สามารถด้าเนินคดีกับผู้กระท้า
ความผิดได้ นอกจากนี บทบั ญญั ติดังกล่ า วยังมิได้คุ้มครองไปถึงคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งเป็น
บุคคลผู้หย่อนความสามารถอีกประเภทหนึ่งด้วย
กรณี ที่บุคคลผู้ห ย่อนความสามารถถึงขนาดไม่อาจเข้าสาระส้ าคัญแห่ งการกระท้าของตน
และไม่สามารถรับรู้เข้าใจได้ว่าการกระท้าที่บุคคลอื่นกระท้าต่อตนนันเป็นความผิด อันเป็นเหตุใ ห้อายุ
ความยังไม่เริ่มนับเพราะยังไม่รู้การกระท้าความผิดนัน แม้จะมีค้าพิพากษาฎีกาที่ 20603/2556 จะถือ
ว่าวันที่ผู้เสียหายที่มีภาวะปัญญาอ่อนรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญในการกระท้าความผิดและรู้เรื่อง
ความผิดจากมารดาเป็นวันเริ่มต้นในการนับอายุความ ก็เป็นเพียงแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย
เท่านัน มิได้มีบทกฎหมายใดที่ชัดเจนเป็นการรับรองเพื่อใช้กับกรณีปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ
ในเมื่อความผิดอันยอมความได้มีอายุความร้องทุกข์ที่มีระยะเวลาค่อนข้างสันเพียง 3 เดือน
เท่ า นั น การที่ อ ายุ ค วามจะเริ่ ม นั บ ในเวลาใดจึ งมี ผ ลส้ าคั ญ และผู้ เสี ย หายซึ่ งเป็ น บุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถควรจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องอายุความร้องทุกข์ให้มีความแตกต่างจากบุคคลซึ่งมี
ความสามารถเต็ม ซึ่งเมื่อได้ท้าการศึกษากฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ ปุ่น
พบว่าทังสามประเทศมีการให้ความส้าคัญต่อการบัญญัติอายุความของบุค คลผู้หย่อนความไว้แตกต่าง
จากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะความผิดที่คล้ายกับความผิดอัน
ยอมความได้ ของไทย ได้ มี ก ารนั บ ระยะเวลาซึ่งต้อ งท้ าการร้อ งทุ ก ข์เมื่ อผู้ แ ทนตามกฎหมายของ
ผู้เสียหายรู้การกระท้าความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด โดยผู้แทนตามกฎหมายนันครอบคลุมผู้ซึ่งมี
อ้านาจปกครองและดูแลบุคคลผู้หย่อนความสามารถทุกประเภท
ผู้เขียนจึงเห็นว่า ปัญหาเรื่องการนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ ควรจะ
ได้รับการแก้ไขโดยการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ให้ ม ากกว่าบุ ค คลที่ มีค วามสามารถเต็ ม เพื่ อ ให้ เหมาะสมต่อ การด้ าเนิน คดีอ าญาของผู้ ซึ่ งมี ความ
บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจถูกผู้ กระท้าความผิดเอารัดเอาเปรียบและเป็นการป้องกันไม่ให้
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ผู้ กระท้าความผิ ดอาศัย ช่องว่างเรื่ องอายุความร้องทุ กข์เป็น เหตุให้ ตนหลบพ้น จากการถูก ด้าเนิ น
คดีอาญาไปได้โดยง่าย
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยปัญหาเรื่องการนับอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ กรณี
ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถแล้ว ผู้เขียนเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 โดยเพิ่ ม เติ ม วรรคสอง ให้ ใ นกรณี ที่ ผู้ เสี ย หายเป็ น บุ ค คลผู้ ห ย่ อ น
ความสามารถ ให้ อายุความร้องทุ กข์เริ่มนับเมื่อผู้ มีอ้านาจจัดแทนผู้เสี ยหายรู้การกระท้ าและรู้ตัว
ผู้กระท้าความผิด และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
5(1) และมาตรา 6 โดยเพิ่มเติมให้ผู้มีอ้านาจจัดการแทนรวมถึงผู้พิทักษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ
ซึ่งมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และผู้แทนเฉพาะคดีของบุคคลซึ่งมีกายพิการหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งไม่มีผู้พิทักษ์ หรือซึ่งผู้พิทักษ์ไม่สามารถท้าหน้าที่โดยเหตุใดเหตุหนึ่ง รวมทัง
มีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบด้วย
เมื่อแก้ไขแล้วบทกฎหมายจะเป็นดังนี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96
“ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด เป็นอันขาดอายุความ
ในกรณีผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ให้อายุความสามเดือนเริ่ม
นับแต่วันที่ผู้มีอ้านาจจัดการแทนรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท้าความผิด”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(1)
“บุคคลเหล่านีจัดการแทนผู้เสียหายได้
(1) ผู้ แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท้าต่อ
ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ
ซึ่งอยู่ในความดูแล”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 วรรคแรก
“ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้
ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล หรือเป็นผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่มีผู้พิทักษ์ หรื อ
ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุ บาลหรือผู้พิทักษ์ไม่สามารถท้าการตามหน้าที่โดยเหตุห นึ่งเหตุใด
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รวมทังมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถที่มีกาย
พิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนันๆ ญาติของผู้นันหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องขอต่อศาล
ขอให้ตังเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้”
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเพิ่มผู้มีอ้านาจจัดการแทนของบุคคลผู้
หย่อนความสามารถประเภทคนเสมือนไร้ความสามารถที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
เข้าไว้ด้วยนัน จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายเดิมให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึน ซึ่งจะช่วยให้
คนที่มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เช่น คนหูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ คนปัญญาอ่อน หรือ
คนที่เป็นโรคสมองเสื่อม เป็นต้น ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยให้ผู้พิทักษ์เข้ามามีอ้านาจ
จัดการแทนในการด้าเนิ น คดีอาญาแทนผู้ เสี ยหายเหล่ านีได้ ซึ่งการแก้ไขมาตรานี จะส่ งผลทังต่ อ
คดีอาญาต่อแผ่นดินและคดีความผิดอันยอมความได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการนับอายุความซึ่งได้ท้าการแก้ไข
ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ส่ ว นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา เรื่ อ งการนั บ อายุ ค วามร้ อ งทุ ก ข์ ก รณี ที่
ผู้เสียหายเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ โดยให้เริ่มนับเมื่อผู้มีอ้านาจจัดการแทนรู้ เรื่องความผิดและ
รู้ตัวผู้กระท้าความผิด จะเป็ นการขยายอายุความร้องทุกข์ของบุคคลผู้ หย่อนความสามารถให้ ยาว
ออกไป โดยอายุความร้องทุกข์จะยังไม่เริ่มนับจนกว่าผู้มีอ้านาจจัดการแทนจะรู้ โดยบุคคลผู้หย่ อน
ความสามารถยังมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ด้วยตนเอง และในกรณีผู้มีอ้านาจจัดแทนรู้เรื่องและตัวผู้กระท้า
ความผิ ดก็มีเวลาเหลื อเพีย งพอที่จ ะท้าการร้องทุกข์ได้ทัน เป็นการรักษาสิ ทธิให้ กับบุคคลผู้ห ย่อน
ความสามารถได้ดียิ่งขึน
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