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บทคัดย่อ 

 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของอายคุวามร้องทุกขใ์น
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจารอนัยอมความได้ ซ่ึงไดก้ระท าต่อผูเ้สียหายท่ี
เป็นผูเ้ยาว์ โดยศึกษาถึงแนวคิดและการก าหนดอายคุวามในคดีอาญา  ตลอดจนแนวคิดและปัจจยัท่ี
น ามาก าหนดความ ผดิอนัยอมความไดใ้นส่วนของความผดิเก่ียวกบัเพศ  เพื่อวเิคราะห์ถึงความ
สอดคลอ้งในการก าหนดอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิ ฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท า
อนาจารอนัยอมความ ไดว้า่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวความคิดในการก าหนดอายคุวาม
เพียงใด รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกบัอายคุวามในกฎหมายอาญาของต่างประเทศอนัวา่ดว้ยความผดิ
ทางเพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว ์
 ผลจากการศึกษาพบวา่  อายคุวามในคดีอาญาของไทยนั้นเป็นไปดว้ยการก าหนด
ระยะเวลาของอายคุวามท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความร้ายแรงของการกระท าความผดิ  โดยเม่ือ
ความผดิใดสังคมเห็นวา่เป็นการกระท าท่ีมี ความร้ายแรงแลว้  กฎหมายจะก าหนดใหค้วามผดินั้นมี
ก าหนดโทษท่ีร้ายแรงตามล าดบั  และเม่ือความผดิใดมีก าหนดโทษสูงความผดิฐานนั้นๆ  ก็จะมีอายุ
ความยาวกวา่ความผดิฐานอ่ืนๆ  ตามล าดบัเช่นกนั  แต่เม่ือความผดิฐานใดเป็นความผดิซ่ึงยอมความ
ไดแ้ลว้กลบัก าหนดใหทุ้กความผดิอนัยอมความได้ จะตอ้งร้องทุกขภ์ายในก าหนดระยะเวลาสาม
เดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ทั้งน้ีโดยมิไดมี้การค านึงวา่ความผดิอนั
ยอมความไดน้ั้นเป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรงหรือไม่  กรณีจึงเป็นการเห็นไดว้า่  การก าหนดอายุ
ความร้องทุกขใ์นความผดิอนัยอมความไดน้ั้ นไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการก าหนดอายคุวาม  
ตลอดจน ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจารอนัยอมความได้ นั้นมิไดใ้ห้
ความส าคญัต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวเ์ฉกเช่นกบักฎหมายของต่างประเทศท่ีไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ด าเนินกระบวนการยติุธรรมโดยมีการค านึงถึงความอ่อนดอ้ย ทางปัญญาและวฒิุภาวะของผูเ้สียหาย
ควบคู่ไปกบัความร้ายแรงของฐานความผดิ ซ่ึงความดอ้ยทางปัญญาและวฒิุภาวะของผูเ้ยาวน้ี์ถือได ้ 
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วา่เป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ต่อการแสดงเจตจ านงของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีความผดิในฐานข่มขืน
กระท าช าเราและในฐานกระท าอนาจาร  โดยอุปสรรคต่างๆ  ของผู ้เสียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน้ี์อาจท าให้
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจารกลายเป็นอาชญากรรมไร้เหยือ่ได ้
  เพื่อใหอ้ายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจารอนั
ยอมความได้ มีความสอดคลอ้งต่อความร้ายแรงของการกระท าความผดิ  และใหค้วามส าคญัต่ อ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวเ์พื่อลดอุปสรรคต่างๆในการด าเนินคดีทางอาญาต่อผูท่ี้กระท าความผดิ ฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจาร  ผูเ้ขียนจึงขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญาอนัวา่ดว้ยอายคุวาม  โดยบญัญติัให้อายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  วรรคแรก  และความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  278 ซ่ึงเป็นการกระท าต่อผูเ้ยาวน์ั้นหยดุนบัลงชัว่คราวจนกวา่ผูเ้สียหายจะมี
อายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ และควรใชล้กัษณะของค วามร้ายแรงของการกระท าความผดิ มาเป็นฐานใน
การก าหนดอายคุวามร้องทุ กขใ์นคดีความผดิเก่ียวกบัเพศ ดว้ย  โดยในส่วนน้ีผูเ้ขียนขอเสนอให้
ก าหนดอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิเก่ียวกบัเพศอนัเป็นความผดิอนัยอมความ ไดมี้ระยะเวลาท่ียาว
กวา่ความผดิอนัยอมความไดฐ้านอ่ืนๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะแห่งความร้ายแรงของการ
กระท าความผดิ โดยมีระยะเวลาเป็นสองเท่าของอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิคดีอาญาทัว่ไปท่ียอม
ความได ้ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis is to study the problems of a statute of limitation regarding 
a complaint on the offences of juvenile rape and sexual assault, which are compoundable 
offences. The study has been focused on concepts and the statute of limitation of criminal cases as 
well as concepts and factors applied to the compoundable offences relating to sexuality, in order 
to analyze the consistency whether the rules of statute of limitation regarding the complaint on 
compoundable rape and sexual assault offences are proper pursuant to such concept, including 
comparative study with the statute of limitation in the criminal law of foreign countries regarding 
the juvenile sexual offences. 

 According to the result of the study, it is found that the statute of limitation in Thai 
criminal law is the application of the concept of the consistency to the severity of crimes. For 
crimes that society considers to be severe, the punishment pursuant to the law would be grave and 
the statute of limitation regarding such crimes would be longer when compared with the less 
severe crimes. However, in all compoundable offences, the victims have to file the complaint 
within 3 months after the date of the commission of crimes and the identifying of the offender 
regardless the severity of such compoundable offences. Therefore, it is found that the rule of the 
statute of limitation regarding the complaint on compoundable offences is not consistent with the 
criteria of the statute of limitation and the juvenile victims of the compoundable rape and sexual 
assault offences are not concerned, while the law of foreign countries gives precedence to the 
justice process which is concerned about the maturity and the lack of intelligence of the victims 
along with the severity of crimes. The maturity and the lack of intelligence are considered as the 
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critical obstacles concerning the expression of genuine intents of the victims in conducting the 
criminal prosecution on the offences relating to rape and sexual assault. Thus, these obstacles of 
juvenile victims could lead rape and sexual assault offences to be the victimless crimes. 

 In order to make the statute of limitation regarding the complaint on the 
compoundable offences of rape and sexual assault be consistent with the severity of crimes and 
give priority to the juvenile victims in order to diminish the obstacles on the prosecution of a 
person committing the offences of rape and sexual assault, I propose the amendment of the 
Criminal Code on the statute of limitation. The amendment should prescribe that the statute of 
limitation regarding the complaint on the offence of rape according to the first paragraph of 
section 276 of the Criminal Code and the offence of sexual assault according to the section 278 of 
the Criminal Code, in the case that the victim is a juvenile, should be suspended until the victim 
reaches 20 years of age. The severity of crimes should also be taken into account as the basis for 
the rule of the statute of limitation regarding the complaint on the offence relating to sexuality. In 
this regard, I propose that the statute of limitation regarding the complaint on the compoundable 
offences relating to sexuality should have the longer period than that of other compoundable 
offences with twice period of the statute of limitation regarding the complaint on other 
compoundable offences, in order to reflect that it is consistent with the severity of the crimes.    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัความผดิเก่ียวกบัเพศอนัไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา  ลกัษณะ 9 
ตามมาตรา  281  บญัญติัวา่  “การกระท าความผดิตามมาตรา 276 วรรคแรก 1และมาตรา 278 2 นั้น  
ถา้มิได้เกิดต่อหนา้ธารก านลั  ไม่เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระ ท ารับอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตายหรือ
มิไดเ้ป็นการกระท าแก่บุคคลดงัระบุไวใ้นมาตรา 285 3 เป็นความผดิอนัยอมความได้ ” ยอ่ม
หมายความถึง กฎหมายก าหนดใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราบุคคลท่ีมีอายสิุบหา้ปีข้ึนไป  และ
ความผดิฐานกระท าอนาจารบุคคลท่ีมีอายุ กวา่สิบหา้ปีข้ึนไป  ท่ีไม่ไดก้ระท าต่อหนา้ธารก านลั  และ
ไม่ไดก้ระท าโดยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ เป็นพิเศษกบัเด็ก  เช่น เป็นบิดามารดา  ผูป้กครองหรือครู  
อาจารย ์เป็นความผดิอนัยอมความได้ เม่ือการกระท าความผดิดงักล่าว เป็นความผดิอนัยอมความได้
แลว้ อนัมีผลใหผู้เ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขต่์อเจ้าหนา้ท่ีหรือยืน่ฟ้องต่อ ศาลภายในก าหนดสาม
เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 964 ซ่ึงหากมีการด าเนินการภายหลงัก าหนดดงักล่าว  คดี
นั้นก็จะเป็นการขาดอายคุวาม ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิได ้

                                      
 1  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ “ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น โดยขูเ่ขญ็ดว้ย
ประการใดๆ โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าใหผู้อ่ื้นนั้นเขา้ใจ
ผิดวา่ตนเป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท.” 
 2  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายกุวา่สิบหา้ปี โดยขู่
เขญ็ดว้ยประการใดๆ โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าใหผู้อ่ื้น
นั้นเขา้ใจผิดวา่ตนเป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหริปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ.” 
 3  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 บญัญติัวา่ “การกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 
277ทว ิมาตรา 277ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา283 เป็นการกระท าแก่
ผูสื้บสนัดาน ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล ผูอ้ยูใ่นความควบคุมตามหนา้ท่ีราชการหรือผูอ้ยูใ่นความปกครอง ในความ
พิทกัษ ์หรือในความอนุบาล ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนกักวา่ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรานั้น  ๆหน่ึงในสาม.” 
 4  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 บญัญติัวา่ “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 95 ในกรณีความผิดอนัยอมความ
ได ้ถา้ผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกขภ์ายในสามเดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผิด เป็นอนัขาด
อายคุวาม.” 
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โดยลกัษณะความผดิท่ีเก่ียวกบัเพศ  ถือวา่เป็นความผดิลกัษณะหน่ึงท่ีมี ความร้ายแรง
เพราะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหายเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะบุคคลท่ีตกเป็น
เป้าหมายท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความผดิฐานน้ี ส่วนใหญ่จะเกิดกบัเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์

เด็ก ในเบ้ืองตน้เก่ียวกบันิยามค าวา่  “เด็ก” นั้น ก็หมายถึงบุคคลท่ีอ่อนเยาว์ ดว้ยอายุ ซ่ึง
ในพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   
พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ก าหนดความหมายค าวา่เด็ก หมายถึงบุคคลอายเุกินเจด็ปี บริบูรณ์ แต่ยงัไม่เกิน
สิบส่ีปีบริบูรณ์  

ในประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 294 พ.ศ. 2515 นิยามค าวา่เด็ก หมายความวา่ ผูซ่ึ้งอายไุม่
ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส 

ในคู่มือกฎหมายเก่ียวกบัเด็กของสมาคมสวสัดิการเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2530 ไดใ้ห้
ค  านิยามวา่ เด็ก หมายถึง บุคคลไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 

ดงัน้ี จะเห็นไดว้า่  นิยามของค าวา่เด็กนั้นในเร่ืองของอ ายจุะยงัไม่ก าหนดแน่นอน  ซ่ึง
เม่ือจะน าค าวา่เด็กมาแยกออกจากผูเ้ยาวแ์ลว้ การก าหนดอายขุองเด็กน่าจะไม่เกิน  18 ปีบริบูรณ์ และ
ถา้เกิน  14  ปีบริบูร ณ์ แต่ไม่เกิน  18  ปีบริบูรณ์  ก็น่าจะหมายถึงเยาวชน  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั
กฎหมาย ต่างประเทศ  เช่น  กฎหมาย อาญาแคนนาดา  (Criminal Code) จะพบวา่ ไดใ้หนิ้ยาม   
a child วา่หมายถึงบุคคลอายไุม่เกิน 18 ปี และ young person หมายถึง บุคคลอายุ 14 ปีหรือมากกวา่
แต่ไม่เกิน  18 ปี ท าใหเ้ห็ นวา่เด็กและเยาวชนนั้น  ถา้ช่วงอายุ  14-18 ปี อาจจะเป็นไดท้ั้งเด็กและ
เยาวชน5 
 ส่วนค าวา่ผูเ้ยาวต์าม ประมวลกฎหมายอาญ าของไทยนั้นมิไดมี้การบญัญติัไว้ อยา่ง
ชดัเจนวา่เด็กและผูเ้ยาวเ์ป็นบุคคลท่ีมีอายรุะหวา่งเท่าใดถึงเท่าใด  จะมีก็เพียงการบญัญติัถึงบุคคลซ่ึง
เป็นผูเ้สียหายดว้ยการก าหนดอายขุองผูเ้สียหายนั้นๆ ในความผดิบางมาตรา  ซ่ึงในความผดิเก่ียวกบั
เพศน้ี มาตราท่ีบญัญติัถึงการกระท าต่อผูเ้สียหายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายไุม่เกินสิบหา้ปีนั้น กฎหมายจะ
บญัญติัโดยกล่าวถึงผูเ้สียหายดว้ยการ ใชค้  าวา่เด็ก  ดงันั้น  เด็กในความผิ ดเก่ียวกบัเพศตามประมวล
กฎหมายอาญาจึงน่าจะไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอายไุม่เกินสิบหา้ปี  ส่วนผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้น  เน่ืองจาก
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิไดมี้การบญัญติัถึงความผดิเก่ียวกบัเพศต่อบุคคลซ่ึงเป็นผู ้ เยาว์
โดยเฉพาะ  จะพึงมีก็แต่การบญัญติั ถึงการกระท าต่อผูเ้สียหายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายกุวา่สิบหา้ปี
เท่านั้น  แต่ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  มาตรา  19 ไดมี้การบญัญติัวา่  บุคคลยอ่มพน้จาก

                                      
 5  วรวทิย ์รัตนากร.  (2543).  การแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัความผดิทางเพศ    
(ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขมาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 284). หนา้ 6.  

DPU



 3 

ภาวะผูเ้ยาวแ์ละบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายยุีสิ่บปีบริบูรณ์  ผูเ้ยาวต์ามวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงใหค้วาม
หมายถึง บุคคลท่ีมีอายกุวา่สิบหา้ปีแต่ไม่เกินยีสิ่บปีบริบูรณ์  โดยจะท าการศึกษา เฉพาะผูเ้สียหาย ซ่ึง
เป็นผูเ้ยาวท่ี์มีความรู้ผดิรู้ชอบตามปกติโดยทัว่ไป 

ความผดิอนัเก่ียวกบัเ พศเป็นความผดิท่ีผูเ้สียหายและครอบครัวเกิดความอบัอาย ต่อ
สังคม  อีกทั้งยงัมีผลกระทบต่อทั้งจิตใจ และร่างกาย ของผูเ้สียหายด้ วย ซ่ึงสถานการณ์เก่ียวกบัการ
กระท าความผดิทางเพศในประเทศไทยนั้น อธิบดีกรมอนามยั (นายแพทยณ์รงคศ์กัด์ิ องัคะ-สุวพลา) 
ไดเ้ปิดเผยวา่  โดยการประมาณต ลอดช่วงชีวติ ของผูห้ญิง 1ใน 5 คน จะตกเป็นเหยือ่ ของการถูก
ข่มขืนหรือพยายามข่มขืน  ซ่ึงผูท่ี้ถูกกระท ารุนแรงทางเพศมีความ เส่ียงสูงท่ีจะตั้งครรภอ์นัน าไปสู่
การท าแทง้ การติดเช้ือ HIV หรือโรคทางเพศสัมพนัธ์  และมีผลเสียต่อสุขภาพอนามยัการเจริญพนัธ์ุ
และความเป็นอยู่ โดยทั่วไป6 ดงัน้ีหากผู ้เสียหายจากการกระท าความผดิดงักล่าว เป็นผูท่ี้อายเุกินสิบ
หา้ปี ซ่ึงถือวา่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออาจเรียกไดว้า่เป็น ผูอ่้อนประสบการณ์ และยงัพึ่งพา ตนเอง
ไม่ได้ โดยความผดิเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาว์ อายกุวา่สิบหา้ปีนั้นกฎหมาย ก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนั
ยอมความได้ ซ่ึงผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกข์ ภายในก าหนดสามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิ และ
รู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  แต่เม่ือความผดิทางเพศ เป็นการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความอบัอายและสร้าง
ความทุกขท์รมานทางอารมณ์และจิตใจอยา่งร้ายแรงต่อผูเ้ยาวท่ี์เป็นผูเ้สียหายแลว้  ประกอบทั้งความ
อ่อนประสบการณ์ และความดอ้ยวฒิุภาวะ ของผูเ้ยาว์นั้น ก็อาจท าให้ผูเ้ยาว์มิไดด้ าเนินการร้องทุ กข์
หรือฟ้องร้องต่อศาลภายในก าหนด อายคุวามสามเดือนตามกฎหมาย  และรัฐก็ไม่อาจเขา้ด าเนินการ
กบัผูก้ระท าความผดิดงักล่าวไดเ้ม่ือความผดินั้นเป็นความผดิอนัยอมความได้ และผูเ้สียหาย มิไดร้้อง
ทุกข์7 

ในปัจจุบนั ผูเ้ยาวท่ี์ถูกล่วงเกินทางเพศนั้น ส่วนมากเกิดจากบุคคลใกลชิ้ดหรือบุคคลใน
ครอบครัว เดียว กนั  การท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้พียง แต่การกระท าต่อผูสื้บสันดาน หรือผูอ้ยูใ่น
ปกครองเป็นความผดิต่อรัฐ  ปัญหายอ่มมีต่อไปวา่  การท่ี ผูเ้ยาว์ ถูกล่วงเกินทางเพศ โดยบุคคลใน
ครอบครัว  เช่น  พี่นอ้ง  ลุง อา  หรือญาติในครอบครัวเดียวกนั นั้น เม่ือผูก้ระท ามิไดเ้ป็นผูป้กครอง  
ความผดินั้นๆจะเป็นความผดิอนัยอมความได ้ท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขภ์ายใน ก าหนดสามเดือนตาม
กฎหมาย  เม่ือความผดิเก่ียวกบัเพศ  เป็นความผดิท่ีมีผลกระทบต่อชี วติส่วนตวัของบุคคลมากจนไม่

                                      
 6   ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และ ไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  (2550).  อายุความสะดุดหยุดอยู่ในคดอีาญา (รายงาน
การวจิยั).  หนา้ 56 
 7   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 121 บญัญติัวา่ “พนกังานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 
  แต่ถา้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตวั หา้มมิใหท้ าการสอบสวนเวน้แต่จะมีค าร้องทุกขต์ามระเบียบ.” 
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สมควร ใหมี้การด าเนินคดีโดยปราศการเจตจ านงของผูเ้สียหาย  ประกอบทั้ง เป็นความ ผดิท่ีการ
เรียกร้องและการด าเนินคดีอาจเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหายไดแ้ลว้ กรณีจึงให้เป็นความผดิอนัยอมความ
ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม  หากเม่ือค านึง ถึงการก าหนดโทษ ต่อฐานความผดิเก่ียวกบัเพ ศแลว้ ยอ่มเห็นได้
วา่  การก าหนดโทษในฐานความผดิ ดงักล่าว ประกอบทั้งการก าหนดอายคุวามของความผดินั้น  
แสดงใหเ้ห็นถึงความร้ายแรงของการกระท า ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมอยา่งมาก  แต่ประมวลกฎหมาย
อาญาก าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศ ตามมาตรา 276 และ มาตรา 278 เป็นความผดิอนัยอมความได้
ท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขภ์ายในก าหนดสามเดือน ซ่ึงเป็นการก าหนดใหก้ารร้องทุกขเ์ป็นเง่ือนไข ให้
อ านาจในการด าเนินคดีของผูเ้สียหาย  เช่นเดียวกบัความผดิอนัยอมความได้ ในความผดิฐานอ่ืน ท่ี
เป็นความผดิต่อส่วนตวั โดยแท้ และเป็นความผดิท่ีไม่มี ภยัร้ายแรง  เช่น บุกรุก ท าใหเ้สียทรัพย์ เม่ือ
เปรียบเทียบถึงความร้ายแรงของความผดิเก่ียวกบัเพศ ท่ีมีความเป็นอาชญากรรมสูง  การก าหนดให้
ตอ้งร้องทุกขภ์ายในสามเดือนส าหรับความผดิเก่ียวกบัเพศนั้น  จึงท าใหก้ารร้องทุกขมิ์ใช่เคร่ืองมือท่ี
จะช่วยคุม้ครอง ผูเ้สียหายได้  แต่กลบัท าใหผู้เ้สียหายมิไดรั้บความยติุธรรม ดว้ยเง่ือนไขของการเร่ิม
ด าเนินคดี ท่ีสั้นเกินสมควร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัฐานความผดิ ท่ีมีความร้ายแรงเช่นน้ี  ส่วนการเปิด
โอกาสใหผู้เ้สียหายไดมี้สิทธิเลือกท่ีจะด าเนินการ ดว้ยการก าหนดให้ การกระท าความผดิทางเพศ
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ียอมความไดก้็ควรมีการค านึงถึงวฒิุภาวะของผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์ดว้ย เน่ืองจาก
ผลของความผดิทางเพศท่ีเกิดข้ึนเป็นเหมือนตราประทบัติดตวัผูเ้สียหาย  ประกอบทั้งความอบัอาย  
ความกลวั ท่ีจะถูกต าหนิ  การท่ีผูเ้ยาว์ จะปกปิดเร่ืองดงักล่าว ไวจึ้งมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การท่ี
ผูเ้ยาว์จะบอกกล่าวแก่บิดา  มารดาหรือผูป้กครองของตน ผูเ้ยาวท่ี์เป็นผูเ้สียหายจึง เลือกท่ีจะเก็บ เอา
เร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั  โดยไม่แจง้ใหแ้ก่บุคคลใดทราบ  บิดามารดา  หรือผูป้กครอง ท่ีแมจ้ะมีอ านาจ
ปกครองก็ไม่อาจช่วยเหลือ ผูเ้ยาวท่ี์เป็นผูเ้สียหายได ้ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองแก่ผูเ้สียหายท่ีเป็น
ผูเ้ยาวอ์ายกุวา่สิบหา้ปี จึงควรก าหนดให้มีการหยดุอายคุวาม ร้องทุกข์ในเวลาท่ีผูเ้สียหายยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ก็ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูจ่นกวา่ผูเ้สียหายจะบรรลุนิติภาวะโดยมีอายคุรบยีสิ่บปีบริบูรณ์
ใหส้ามารถร้องทุกขไ์ดภ้ายในอายคุวามร้องทุกขต์ามความผดินั้น  

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
   1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และหลกัการในการก าหนด อายคุวามฟ้องร้อง  อายคุวาม ร้องทุกข์
และการนบัอายคุวามในคดีอาญา 
   1.2.2  เพื่อศึกษาแนวคิดและปัจจยัท่ีน ามาก าหนดความผดิอนัยอมความไดใ้นส่วนของความผดิ
เก่ียวกบัเพศ 
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 1.2.3  เพื่อศึกษาและวเิครา ะห์ปัญหาเก่ียวกบัอายคุวาม ร้องทุกข์  ในความผดิเ ก่ียวกบัเพศต่อ
ผูเ้สียหาย ท่ีเป็นบุคคล ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกบั
ต่างประเทศ 
   1.2.4  เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองอายคุวามร้องทุกข์และการนบัอายุ
ความใหส้อดคลอ้งกบัอายคุวาม ฟ้องร้อง ในความผดิเก่ียวกบัเพศ ต่อผูเ้สียหาย ท่ีเป็นบุคคล ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ความผดิเก่ียวกบั เพศถือไดว้า่เป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรง  ซ่ึงส่งผลเสียหายต่อทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหาย ทั้งยงัอาจส่งผลต่อความหวาดกลวัข้ึนในสังคม โดยหากผูเ้สียหายใน
ความผดิทางเพศ นั้นเป็นบุคคลท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี ซ่ึงถือวา่ เป็นบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือเรียกไดว้า่เป็นผูเ้ยาว์ แลว้  ความอ่อนประสบการณ์ หรือความดอ้ยวฒิุภาวะของผูเ้สียหายนั้น   
ยอ่มส่งผลเสียหายมากกวา่บุคคลอ่ืน เม่ือประมวลกฎหมายอาญาก าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศตาม 
มาตรา 276วรรคแรก  และความผดิตาม มาตรา 278 ท่ีมิไดก้ระท าต่อหนา้ ธารก านลั  ไม่เป็นเหตุให้
ไดรั้บอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ ความตาย  หรือมิไดเ้ป็นการกร ะท าแก่บุคคลตาม มาตรา 285 การ
กระท าท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวน์ั้ น กฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได้  อนัมีอายคุวาม  
ร้องทุกข์ เพียงภายในสามเดือนตามกฎหมาย  ประกอบทั้งในปัจจุบนัท่ีการกระท าความผดิทางเพศ
ต่อบุคคลในครอบครัว หรือผูใ้กลชิ้ด ไดท้วคีวามรุนแรงข้ึน ตามล าดบั  ดว้ยความอ่อนประสบการณ์
และความดอ้ยทางวฒิุภาวะของผูเ้สียหาย ซ่ึงเป็นผูเ้ยาว์ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  อาจท าใหผู้เ้สียหายไม่
กลา้ร้องทุกข์หรือมิไดร้้องทุกขภ์ายในก าหนดอายคุวาม  อนัเป็นผลใหผู้เ้สียหายมิไดรั้บการเยยีว ยา
โดยกระบวนการยติุธรรมตามสมควร และรัฐก็ไม่สามารถด าเนินการกบัผูก้ระท าความผดิไดเ้ม่ือไม่
มีการร้องทุกขต์ามกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งแกก้ฎหมายเก่ียวกบัอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิเก่ียวกบั
เพศใหมี้ระยะเวลาท่ี เหมาะสมกบัความร้ายแรงของความ ผดิ และบญัญติัถึงหลกัเกณ ฑก์ารนบัอายุ
ความร้องทุกขใ์นกรณีท่ีผูเ้สียหายเป็นบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใหเ้หมาะสมกบัความผดิเช่นกนั 
  
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

มุ่งศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดอายคุวามและการนบัอายคุวามร้องทุกข์  
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดความผดิอนัยอมความได้  โดยค านึงถึงลกัษณะความผดิเก่ียวกบัเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย  เพื่อวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมในการก าหนดอายคุวามและการ
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นบัอายคุวามในความผดิเก่ีย วกบัเพศในฐานความผดิท่ียอมความไดต้ามกฎหมายไทยเปรียบเทียบ
กบัต่างประเทศ เพื่อทราบถึงวถีิทางท่ีเหมาะสมแก่การน ามาปรับใชแ้ก่สังคมไทยปัจจุบนั 
 
1.5  วธีิด าเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาดว้ยวธีิ วจิยัเอกสาร  โดยวเิคราะห์จากตวับทกฎหมาย  ต าราทางวชิาการ  
งานวจิยั วทิยานิพนธ์  บทความจากวารสาร  เอกสารประกอบการประชุมหรือสัมมนา  และเวบ็ไซต์
ต่างท่ีเก่ียวกบัการศึกษากฎหมาย 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1.6.1   ท าให้ ทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละแนวคิดในการก าหนดอายคุวามและการนบัอายคุวาม  
ร้องทุกข ์
   1.6.2  ท าใหท้ราบถึงหลกัเกณฑแ์ละแนวคิดในการก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้
   1.6.3  ท าให้ทราบถึ งหลกัการ ในการก าหนดใหค้วามผดิ ทางเพศบางฐานเป็นความผดิท่ียอม
ความได ้
   1.6.4  ท าใหท้ราบถึงหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัอายคุวามในความผดิทางเพศของต่างประเทศ  
และท าใหท้ราบถึงปัญหาและหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมในเร่ืองอายคุวามและการนบัอายคุวามร้องทุกข์
ในความผดิทางเพศ ท่ียอมความได้ ต่อผูเ้สียหายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  เพื่อ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองอายคุวามและการนบัอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิทางเพศท่ียอมความไดต้่อ
ผูเ้สียหายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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บทที่ 2 
แนวความคดิเกีย่วกบัอายุความในคดอีาญา 

 
อายคุวาม  คือ ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การ ใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดี  โดย

หากมีการใชสิ้ทธิเม่ือล่วงเลยก าหนดเวลาดงักล่าว  ก็ถือวา่คดีขาดอายคุวาม  ท าให้ ผูเ้สียหาย ไม่
สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีนั้นๆ  ไดต่้อไป การก าหนดอายคุวามท่ีเหมาะสม แก่การให้
สิทธิของผูเ้สียหายต่อคดีอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัเพศอนัมีลกัษณะเป็นอาชญากรรม ท่ีร้ายแรงต่อ
ทั้งตวัผูเ้สียหายรวมไปถึงสังคมนั้น  จึงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาถึงความเป็นมา  แนวคิด  ความหมาย และ
หลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอายคุวาม  

โดยทั่วไป  เม่ือเกิดมีรัฐ  (ประเทศ ) ข้ึน หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของรัฐท่ีจะตอ้งด าเนินการมี
สามประการดว้ยกนั หนา้ท่ีประการแรก คือ หนา้ท่ีในการท่ีจะตอ้งสร้างระเบียบและขอ้หา้มต่างๆท่ี
จ าเป็นเพื่อใหป้ระชากรท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาเขตของรัฐหรือประเทศนั้นซ่ึงประกอบไปดว้ยคนหลาย
เผา่พนัธ์ุ หลายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  และหลากหลายความเช่ืออยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข  
หนา้ท่ีดงักล่าวคือ  การออกกฎหมายมาใชบ้งัคบักบัคนในรัฐของตนเพื่อใหมี้แนวปฏิบติัเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัอนัจะยงัใหค้นภายในรัฐอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ  ซ่ึงรัฐมอบหมายหนา้ท่ีน้ีใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภาเป็นผูด้  าเนินการ  หนา้ท่ีประการท่ีสอง  คือ หนา้ท่ีในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายระเบียบขอ้หา้มต่างๆท่ีฝ่ายนิติบญัญติัออกมากบัประชาชนภายในรัฐเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในสังคม  ซ่ึงรัฐมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าวใหฝ่้ายบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบด า เนินการ  
หนา้ท่ีประการท่ีสาม คือ หนา้ท่ีในการระงบัขอ้พิพาทต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐ  ไม่วา่ขอ้พิพาทนั้นจะ
เป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง  หรือระหวา่งเอกชนกบัรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเป็นธรรมเพื่อใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  หนา้ท่ีดงักล่าวรัฐมอบหมายใหศ้าล
เป็นผูรั้บผดิชอบ 

การท่ีคนหลากหลายเช้ือชาติ หลายเผา่พนัธ์ุ หลายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศาสนา  
มารวมกนัเป็นสังคมท่ีเรียกวา่รัฐหรือประเทศไดน้ั้น  เน่ืองจากคนเหล่านั้นมีความเช่ือถือและ
ไวว้างใจในรัฐหรือประเทศนั้นวา่สามารถดูแลใหค้นเหล่านั้นอยู่ ร่วมกนัอยา่งสงบสุขและปลอดภยั  
ซ่ึงเป็นความประสงคข์ั้นพื้นฐานท่ีนกัปราชญโ์บราณไดอ้ธิบายไว้  เม่ือมีการกระท าความผดิอาญา
เกิดข้ึนในสังคมใดสังคมหน่ึง  การกระท าดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนโดยตรง  ไม่วา่ความผดินั้นจะเป็นความผดิท่ี เป็นความในตวัเอง   
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(mala in se) หรือ  ความผดิท่ีกฎหมายหา้ม  (mala prohebita) ก็ตาม  เพราะการกระท าความผดิ
ดงักล่าวท าใหป้ระชาชนในรัฐนั้นเกิดความไม่มัน่ใจในสวสัดิภาพและความปลอดภยัของตนในอนั
ท่ีจะอาศยัอยูภ่ายในรัฐนั้นอยา่งสงบสุขอีกต่อไป  รัฐจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งน าตั วผูก้ระท าความผดิมา
ลงโทษ  เพื่อใหเ้รียกความเช่ือมัน่จากประชาชนกลบัคืนมา  โดยหลกัแลว้การฟ้องคดีอาญาควรจะ
กระท าไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีก าหนดอายคุวาม  รัฐสามารถเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษได้
เสมอไม่วา่ระยะเวลาจะล่วงเลยไปนานสักเพียงใดก็ตาม  ซ่ึงส าหรับคดีอาญาแลว้  เน่ืองจ ากโดย
สภาพเป็นการพิพาทระหวา่งรัฐและเอกชน ในต่างประเทศ เช่น คอมมอนลอวข์องสหราชอาณาจกัร
จะไม่ยอมรับเร่ืองอายคุวามในคดีอาญา  โดยถือวา่จะอา้งเร่ืองอายคุวามต่อรัฐไม่ได ้เป็นตน้  อยา่งไร
ก็ตาม  การปล่อยใหร้ะยะเวลาล่วงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในดา้นกระบวนพิธีพิจารณาคดี  การ
พิสูจน์พยานหลกัฐาน  และการลงโทษผูก้ระท าความผดิได้  ซ่ึงเป็นท่ีมาของแนวคิดเก่ียวกบัการ
ก าหนดใหมี้อายคุวามฟ้องร้องในคดีอาญาข้ึน 1 แนวคิดในระบบกฎหมายสองระบบใหญ่ๆ  คือ 
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law) ซ่ึงอายคุวามหมายถึงบทบญัญติัซ่ึงก าหนดเวลา
สูงสุดท่ีกฎหมายสามาร ถเขา้มาด าเนินการนบัแต่เกิดเหตุ  และระบบท่ีสองคือ  กบัระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) ซ่ึงก าหนดอายคุวามไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่หรือประ มวลกฎหมายอาญา
และเรียกโดยรวมวา่  “prescription” หรือ “prescriptive period” โดยท่ีทั้งสองระบบนั้นมีเหตุผลของ
การน าอายคุวามมาใชท่ี้ไม่ต่างกนั คือ เพื่อความเป็นธรรม และ ความแน่นอนในการด าเนินคดี 2 แต่มี
แนวความคิดในเร่ืองอายคุวามท่ีต่างกนัไป  
  ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น  (Common Law) ถือวา่การฟ้องคดีอาญาเป็นการ
กระท าแทนกษตัริย์  โดยความผดิอาญานั้นเป็นความผดิท่ีรบกวนความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
ซ่ึงรัฐ (กษตัริย์) เป็นผูดู้แล  ประกอบทั้งมีแนวคิดวา่  กษตัริยส์ามารถกระท าส่ิงใดก็ไดโ้ดยปราศจาก
ความผดิ (the king can do no wrong) จึงมีผลวา่แมก้ษตัริยจ์ะปล่อยใหค้ดีอาญาขาดอายคุวามก็ยงั
ฟ้องคดีได้3 ในกฎหมายคอมมอนลอวจึ์งมีกฎวา่  “nullum tempus occurit regit” หรือ “Time does 
not run against the king” หรือ “อายคุวามไม่ใชก้บักษตัริย์ ”4 ซ่ึงมาจากความเช่ือท่ีวา่  กษตัริยห์รือ
ประมุขของประเทศอยูเ่หนือกฎหมาย  เน่ืองจากกษตัริยน์ั้นทรงตอ้งปฏิบติัพระราชกรณียกิจอนั
เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะตลอดเวลา จึงไม่น าอายคุวามมาใชก้บักษตัริย ์

                                      
 1  อคัรวฒัน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  (2551).  อายุความในคดอีาญา (เอกสารอดัส าเนา).  หนา้ 2-3. 
 2  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และ ไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 25. 
 3  อคัรวฒัน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  เล่มเดิม.  หนา้ 6. 
 4  อรุณี อนนัตชยัศิลป์.  (2542).  อายุความในคดอีาญา.  หนา้ 11. 
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 ประเทศท่ีอยูใ่นระบบคอมมอนลอวน์ั้นจะใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคดีอาญาของรัฐ
เป็นอยา่งมาก  ประเทศองักฤษซ่ึงถือเป็นประเทศแม่แบบของคอมมอนลอวน์ั้น  ถือวา่การด าเนินคดี
อาญาเป็นเร่ืองท่ีรัฐเขา้มาด าเนินการเพื่อดูแลความสงบสุขของสังคมจึงมีการวางหลกัเกณฑห์า้ม
ไม่ใหมี้การ ยกอายคุวามข้ึนต่อสู้กบัรัฐ  การด าเนินคดีอาญาจึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐสามารถกระท าต่อ
ผูก้ระท าความผดิในเวลาใดก็ได้  ไม่วา่ระยะเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ตาม  ซ่ึงประเทศต่างๆใน
เครือจกัรภพนั้นก็มีแนวทางในลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น ประเทศแคนาดาไดก้ าหนดใหน้ าอายคุวาม
มาใชเ้ฉพาะในคดีความผดิท่ีไม่ร้ายแรง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศ
องักฤษแต่เดิมนั้นจะถือหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน  โดยถือวา่การรักษาความสงบ
เรียบร้อยเป็นของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนจึงฟ้องคดีอาญาไดโ้ดยไม่ค  านึงวา่ผูฟ้้องจะเป็น
ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริ งหรือไม่  ประชาชนทุกคนจึงเป็นผูเ้สียหายและมีสิทธิหรืออ านาจฟ้องคดีอาญาได้  
แต่แมว้า่การด าเนินคดีอาญาดั้งเดิมของประเทศองักฤษนั้นจะเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน
ก็ตาม  แต่ในทางปฏิบติัส่วนมากต ารวจจะด าเนินคดีข้ึนมาก่อน  โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 
“Director of Public Prosecution” ( D.P.P ) ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อควบคุมการ
ฟ้องคดีอาญาของประชาชน  โดยต่อมาประเทศองักฤษไดเ้ปล่ียนมาใชห้ลกัการด าเนินคดีอาญาโดย
รัฐเม่ือปี ค .ศ.19865 อยา่งไรก็ดีการฟ้องคดีอาญาในประเทศองักฤษนั้นถือวา่การฟ้องคดีอาญาเป็น
การกระท า ในนามของกษตัริย์  และการฟ้องคดีอาญาของกษตัริยจ์ะไม่ถูกจ ากดัดว้ยอายคุวาม  การ
ฟ้องคดีอาญาโดยทัว่ไปของประเทศองักฤษจึงไม่มีอายคุวามก าหนดไว้  แต่จะมีเฉพาะบางกรณีท่ี
พระราชบญัญติัก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี  โดยไดรั้บ
อิทธิพลมาจากประเทศองักฤษ  และมีแนวความคิดเก่ียวกบัอายคุวามในคดีอาญาท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนักบัแนวความคิดของประเทศองักฤษ  แต่ระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างกบัประเทศองักฤษ  โดยประเทศสหรัฐอเมริกาใชร้ะบบการด าเนิน
คดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีไม่มีกษตัริย์ จึงถือหลกัวา่
ความผดิอาญาเป็นความผดิต่อสังคมหรือมหาชน สังคมหรือมหาชนเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย  รัฐบาลไม่
วา่จะรัฐบาลกลางหรือมลรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ยอ่มมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอและ
จะตอ้งมีผูด้  าเนิน การแทนในศาล  ทั้งน้ีรัฐบาลมีบทบาทส าคญัในคดีอาญา  เพราะจะตอ้งเป็นผูฟ้้อง
ผูก้ระท าความผดิ 6 ซ่ึงมีหลกัการท่ีตรงกบัแนวคิดแบบอรรถประโยชน์ท่ีมุ่งถึงประโยชน์ในการ

                                      
 5  คณิต ณ นคร ก (2549).  กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา.  หนา้ 60. 
 6  อรรถพล ใหญ่สวา่ง.  (2526).  ผู้เสียหายในคดอีาญา.  หนา้ 53. 

DPU



 10 

ควบคุมสังคม  โดยเห็นวา่การควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองเป็นหนา้ท่ีของรัฐ  
รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งป้อ งกนัปราบปรามการกระท าความผดิอาญา  โดยถือหลกัวา่ความผดิอาญานั้นเป็น
ความผดิต่อสังคมหรือมหาชน 7 กล่าวคือ  เม่ือเกิดการกระท าความผดิข้ึน  ความเสียหายท่ีไดรั้บถือ
เสมือนวา่เกิดแก่สังคมส่วนรวม  ประชาชนและสังคมส่วนรวมยอ่มไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  ท าให้
ประชาชนไม่มีความมัน่ใจในความปลอดภยัของตนเอง เม่ือรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความสงบเรียบร้อย
ในสังคม กบัทั้งมีหนา้ท่ีป้องกนัสังคมมิใหมี้การกระท าผดิเกิดข้ึนดว้ยแลว้  เม่ือมีการกระท าความผดิ
ข้ึน รัฐจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการปราบปราม  ฟ้องร้อง รวมทั้งด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดิ  
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัใหแ้ก่คนในสังคม 
 เม่ืออายคุวามนั้นหมายถึงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือ
ฟ้องคดี  อายคุวามจึงเป็นการแสดงอ านาจของฝ่ายนิติบญัญติัต่อโจทกว์า่  หากโจทกส์มคัรใจท่ีจะ
ละเลยสิทธิของตนโดยไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  โจทกย์อ่มไม่อาจอา้ง
สิทธิของตนไดอี้ก แต่หากจะค านึงถึงการใชสิ้ทธิฟ้องร้องโดยอ านาจของรัฐแลว้ การท่ีรัฐจะตอ้งเสีย
สิทธิในการฟ้องคดีไปดว้ยเพราะคดีขาดอายคุวาม  ก็จะท าใหรั้ฐไม่สามารถท าหนา้ท่ีในการป้องกนั
และปราบปรามการกระท า ความผดิอาญาท่ีถือวา่เป็นความผดิต่อรัฐและรัฐเป็นผูเ้สียหายได้  อนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสังคมอยา่งมาก  การน าหลกัเกณฑเ์ร่ืองอายคุวามท่ีใชก้บับุคคลทัว่ไปมา
ใชก้บัรัฐนั้น  จึงเป็นการไม่เหมาะสมต่อสภาพของสังคม  ดงันั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา  การฟ้อง
คดีอาญาจึงไม่มีอายคุวาม  โดยหลกัการท่ีตอ้งการปกป้องรัฐใหพ้น้จากผลกระทบของการฟ้องคดีท่ี
ขาดอายคุวาม  แต่อยา่งไรก็ตาม  ยงัคงมีการบญัญติัใหมี้อายคุวามในการฟ้องคดีบางประเภท
เช่นเดียวกนักบัประเทศองักฤษ 
 โดยสรุปแลว้  อายคุวามในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น  มิใช่เป็นหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายก าห นดใหต้อ้งมีอายคุวามในการฟ้องร้องคดี  โดยการฟ้องคดีอาญาจะกระท าเม่ือใดก็ได้  
เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ8  
  ส่วนระบบประมวลกฎหมาย  (Civil Law) ประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมายหรือ
ระบบซีวลิลอว์  โดยเฉพาะประเทศในภาคพื้นยโุรปนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมั นซ่ึง
ก าหนดบทบญัญติัในเร่ืองของอายคุวามไวโ้ดยตรง  จึงมีการบญัญติัอายคุวามฟ้องคดีอาญาไวใ้น
กฎหมายไวเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการฟ้องคดีอาญาไม่วา่จะเป็นคดีอุกฉกรรจห์รือในคดีอาญาธรรมดา  

                                      
 7  แหล่งเดิม. หนา้ 9. 
 8  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  (2551).  อายุความในฐานะเงือ่นไขให้อ านาจด าเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอน
น าคดขีึน้สู่ศาล.  หนา้ 13. 
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ซ่ึงในระบบประมวลกฎหมายหรือระบบซีวลิลอวน้ี์จะเนน้ใหมี้อายคุวามในการฟ้องคดีอาญา  โดยมี
สาระส าคญั คือ9  
 1)  กลุ่มประเทศท่ีใชป้ระมวลกฎหมาย  จะใชห้ลกัเร่ือง  “กฎแห่งการลืม ” (la loi de 
l’oubli) เป็นหลกัการในการก าหนดอายคุวามในคดีแพง่และคดีอาญา  ซ่ึงมีแนวคิดวา่  เม่ือเกิดคดีข้ึน 
การน าหลกัฐานต่างๆในท่ีเกิดเหตุ มาพิสูจน์ความผดิแก่ผูก้ระท าความผดิจะไดผ้ลท่ีสุ ด เม่ือกระท า
ใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  ยิง่เวลาล่วงเลยไปนานเท่าใด  ความทรงจ าเก่ียวกบั
พยานหลกัฐานก็จะยิง่ลดลง  นอ้ยลงหรือไม่อาจน าพยานมาน าสืบได้  เน่ืองจากพยานหลกัฐานสูญ
หายไปตามกาลเวลา  หรือพยานบุคคลถึงแก่ความตายไปก่อนท่ีจะท าการสืบพยาน  ยิ่งระยะเวลา
ล่วงเ ลยไปนานเท่าใด ก็จะไม่มีใครจดจ าเหตุการณ์ท่ีเป็นความผดินั้นได้  โอกาสท่ีจะเกิดความ
ผดิพลาดในการน า พยานบุคคลมาสืบยอ่มมีมาก  ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการน าสืบพิสูจน์ทั้งฝ่าย
โจทกแ์ละฝ่ายจ าเลย 
 2)  นกักฎหมายในระบบประมวลกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นวา่  การท่ีไม่สามารถน า
ตวัผู ้กระท าความผดิมาลงโทษในทนัที  และผูก้ระท าความผดิไดห้ลบหนีไปจนพน้ก าหนดเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดยอ่มเป็นการทรมานผูน้ั้นพอสมควร  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการลงโทษอยูแ่ลว้  จึงไม่ควร
ลงโทษผูน้ั้น ซ ้ าอีก  การท่ีผูก้ระท าความผดิหลบหนีไปและไม่ไปกระท า ความผดิอีกจนพน้
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ยอ่มแสดงวา่ผูน้ั้นไดร้ะมดัระวงั ความประพฤติของตนท่ีจะไม่ไป
กระท าความผดิข้ึนอีก  จึงไม่ ควรลงโทษผูน้ั้นอีกแลว้  การท่ีผูก้ระท าความผดิตอ้งระมั ดระวงั ไม่
กระท าความผดิข้ึนอีกน้ีถือไดว้า่เป็นนโยบายทางอาญาในการป้องกนัความผดิทางอาญาอีกทางหน่ึง 

 แต่อยา่งไรก็ตาม  จากหลกัการดงักล่าวก็ยงัมีผูค้ดัคา้นอยูว่า่  ไม่เป็นการยติุธรรมท่ีจะ
ปล่อยใหผู้ก้ระท าความผดิพน้อาญาไปเพราะล่วงเลยก าหนดเวลา  ขอ้ท่ีวา่ผูซ่ึ้งหลบหนีคดีตอ้งทน
ทุกขแ์ละทรมานตนเองนั้นก็เป็นแต่การคาดคะเนอนัปราศจากมูลความจริง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ส าหรับผูท่ี้มีนิสัยเป็นผูร้้ายใจฉกรรจ ์กฎหมายบางประเทศจึงไม่ยอมใหมี้อายคุวามในบางเร่ือง10  
   ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่ การก าหนดอายคุวามคดีอาญาในระบบของประมวลกฎหมาย ดว้ยการ
ค านึงถึงเร่ืองการพิสูจน์พยานหลกัฐาน เร่ืองสิทธิของผูก้ระท าความผดิ รวมถึงเร่ืองในการให้โอกาส
กลบัคืนสู่สังคมนั้น เป็นการมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัแก่การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคญั  มากกวา่
การมุ่งหมายท่ีจะเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาฟ้องลงโทษ  กล่าวคือ แมว้า่ประสิทธิภาพในการควบคุม
และป้องกนัอาชญากรรมจะมีความส าคญั  แต่ยอ่มมีความส าคญันอ้ยกวา่การป้องกนัสิทธิและ

                                      
 9  อคัรวฒัน์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  เล่มเดิม.  หนา้ 4. 
 10  จิตติ ติงศภทิัย ์ก (2546).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา้ 1272. 

DPU



 12 

เสรีภาพของบุคคลจากความผดิพลาดของกร ะบวนการ  อนัเป็นการด าเนินคดีอาญาในรูปแบบ
กระบวนการนิติธรรม (Due Process Model)   
 เม่ือระบบประมวลกฎหมายหรือระบบซีวลิลอวท่ี์ถือตวับทกฎหมายเป็นบ่อเกิดของ
กฎหมาย โดยกฎหมายนั้นจะตอ้งปรับใชต้ามท่ีบญัญติัไว ้โดยถือวา่บทกฎหมายทั้งหลายมีฐานะเป็น
หลกัการอนักอปรไปดว้ยเห ตุผล  เป็นหลกัทัว่ไปท่ีใชเ้ป็นแนวในการวนิิจฉยัสิทธิและหนา้ท่ีของ
บุคคลในทางปฏิบติั11  จึงมีการบญัญติัถึงอายคุวามในคดีอาญาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยจะมีระยะของอายุ
ความท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 
 จากแนวความคิดในการก าหนด อายคุวามฟ้องคดีอาญาของทั้งสองระบบกฎหมายแลว้  
ท าใหเ้ห็นวา่ อายคุวามฟ้องคดีอาญา  คือ หลกัเกณฑ์ในทางวธีิพิจารณาท่ีกฎหมายบญัญติัไว้  ซ่ึงเป็น
หลกัเกณฑ์ ท่ีตอ้งมีอยูใ่นทุก ๆการพิจารณาคดี ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์หโ้จทก์ ปฏิบติัในการฟ้อง
คดี และเพื่อเป็น การคุม้ครอง สิทธิและเสรีภาพของจ าเลย  รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบในการปฏิ บติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ12    
 
2.1  ความหมายและประเภทของอายุความในคดีอาญา 
 2.1.1  ความหมายของอายคุวามในคดีอาญา 

อายคุวาม  คือ ระยะเวลาท่ีกฎหมาย ก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดี  ถา้เลย
ก าหนดนั้นไปแลว้  ถือวา่คดีขาดอายคุว าม เหตุท่ีกฎหมายตอ้งก าหนดอายคุวามไวก้็เพราะถา้ปล่อย
ใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีกนัตามใจชอบโดยมิไดค้  านึงถึงก าหนดเวลาชา้นานเพียงใด  อาจท าให้
พยานหลกัฐานในคดีสูญหายหรือพลดัพรากจากไปตามกาลเวลา ท่ีเน่ินนานออกไป  ผลก็คือ  ศาล
ตดัสินความใดมิได ้จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดเวลาใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีไวเ้ป็นกฎเกณฑ์13 

ในคดีแพง่ อายคุวาม คือ การก าหนดระยะเวลาเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้อง  ถา้ไม่เรียกร้องหรือ
ฟ้องภายในระยะเวลาดงักล่าวจะมาเรียกร้องหรือฟ้องร้องภายหลงัไม่ได้  ส าหรับคดีอาญา  อายคุวาม 
คือ ก าหนดเวลาใหมี้การฟ้องคดี หากล่วงเลยก าหนดอายคุวามแลว้จะฟ้องคดีไม่ได้ 14 ดงัน้ี อายคุวาม 
คือ ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าการใดๆ ภายในระยะเวลาดงักล่าว โดยจุดประสงคใ์นการ

                                      
 11  กิตติศกัด์ิ ปรกติ.  (2547).  ความเป็นมาและหลกัการใช้นิตวิธีิในระบบซิวลิลอว์และคอมมอนลอว์. 
หนา้ 42. 
 12  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 16.  
 13  สมพร พรหมหิตาธร.  (2546).  อายุความแพ่ง-อาญา และคดแีพ่งเกีย่วเนื่องกบัคดอีาญา.  หนา้ 1. 
 14  ยวุนัดา สวา่งศรี.  (2548).  การหยุดนับระยะเวลาอายุความ: ศึกษากรณีการหลบหนีจากความ
ยุตธิรรม.  หนา้ 21.  
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ฟ้องคดีอาญาก็เพื่อ ท่ีจะน าตวัผู ้ ท่ีถูกกล่าวหาวา่ ไดก้ระท าความผดิมาพิสูจน์วา่ ไดก้ระท าความผดิ
ตามท่ีกล่าวหาหรือไม่ หากคดีขาดอายคุวามก็ จะท าให้ไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ
ได้15 โดยอายคุวามอาญาตอ้งถือเคร่งครัดกวา่อายคุวามแพง่  เพราะคดีอาญาเก่ียวกบัสิทธิ  เสรีภาพ
ของบุคคล16 
 เหตุผลในการก าหนดอายคุวามในคดีอาญามีดงัต่อไปน้ี  
 1)  กฎแห่งการลืม  (la loi de l’ oubli) ซ่ึงเวลาล่วงเลยไปยิง่นานเท่าใดความทรงจ า  ก็ 
ยิง่นอ้ยลงเท่านั้น ความแม่นย  าในเหตุการณ์ท่ีผา่นไปก็ลดลง  ความยากในการพิสูจน์พยานหลกัฐาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีทั้งทางฝ่ายโจทกแ์ละฝ่ายจ าเลยยิง่เพิ่มข้ึน  โอกาสผดิพลาดก็ยิง่มากข้ึน  อีก
ประการหน่ึง  เม่ือเวลาล่วงเลยไปจนไม่มีใครสนใจจ าเหตุการณ์ท่ีเป็ นความผดินั้นแลว้  ก็ยอ่มไม่มี
ประโยชน์อยา่งใดท่ีจะร้ือฟ้ืนฟ้องร้องพิพากษาลงโทษกนัอีก  เป็นการก่อความวุน่วายแก่ประชาชน
ข้ึนใหม่โดยใช่เหตุ17 
    นอกจากการลืมของพยานบุคคลแลว้  การปล่อยใหค้วามผดิเน่ินนานไปโดยไม่มี
ขอ้จ ากดัเร่ืองอายคุวาม  ยงัขดัต่อหลกัธรรมชาติของมนุษย์  กล่าวคือ  เม่ือเหตุการณ์หน่ึงผา่นไปเน่ิน
นานคนเราก็ลืมกนัส้ินและพร้อมท่ีจะยอมรับ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ  อีก ดงันั้น ถา้จบัผูก้ระท าผดิ
ท่ีเหตุเกิดข้ึนมาตั้งหา้สิบปีแลว้  การด าเนินคดีกบัเขาอาจไม่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชนแลว้ก็ได้  
เพราะทุกคนลืมเหตุการณ์นั้นส้ินแลว้ การแกแ้คน้ของสังคมต่อความผดินั้นอาจไม่มีความจ าเป็นอีก
ต่อไป18 
   โดยเป็นท่ีสังเกตไดว้า่ กฎแห่งการลืมน้ีจะสอดคลอ้งกบัความหนกัเบาแห่งความผดิ
และกฎหมายก็ก าหนดอายคุวามสั้นยาวตามความผดินั้น  หรือนยัหน่ึงก็คือความผดิเบาหรือความผดิ
เล็กนอ้ย  ผูค้นยอ่มลืมไดง่้าย  กฎหมายก็ก าหนดอายคุวามสั้นกวา่ความผดิหนกัหรือฉกรรจ์  ซ่ึงผูค้น
ยอ่มลืมยากหรือกวา่จะลืมไดก้็ตอ้งใชเ้วลานาน19  
 2) วตัถุประสงคข์องการลงโทษ  ผูท่ี้กระท าความผดิยอ่มไดรั้บโทษทางออ้มจากการ
หลบหนีอยูช่ัว่ระยะเวลาหน่ึง 20 การท่ีผูก้ระท าความผดิหลบหนีไป  ยิง่เน่ินนานเท่าใด  ก็ยิ่งเป็นการ
ทรมานแก่เขาเร่ือยๆ  ไป การทรมานในท่ีน้ีก็คือการตอ้งหลบๆ  ซ่อนๆ  จนกวา่ความผดิของเขาจะ

                                      
 15  วนิยั หีมสุหรี.  (2552).  การก าหนดอายุความอาญากบัการด าเนินคดอีาญาบางประเภท.  หนา้ 10.  
 16  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 153.  
 17  จิตติ ติงศภทิัย ์ก เล่มเดิม.  หนา้1271-1272.  
 18  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 155.  
 19  แหล่งเดิม. 
 20  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2540).  กฎหมายอาญา: หลกัและปัญหา.  หนา้ 410. 
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หมดอายคุวาม การคอยนบัอายคุวามดว้ยอาการทรมานถือเป็นการลงโทษไปในตวั  ผลแห่งการน้ีจะ
ก่อใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่งการถูกจบักุมคุมขงัอนัเป็นการลงโทษตามกระบวนการของกฎหมาย  
กบัการหลบซ่อนตวัเพื่อใหห้ลุดพน้จากการถูกจบักุมไปลงโทษหรือนยัหน่ึงการหลบซ่อนตวัเป็น
การลงโทษทรมานตามธรรมชาติในขณะท่ีการถูกจบักุมคุมขงัเป็นการถูกลงโทษตามกบิลเมือง21  
  ถา้เป็นความผดิเล็กนอ้ย  การหลบซ่อนเพื่อใหพ้น้จากการถูกจบักุม คุมขงั  ก็ใชเ้วลา
นอ้ยเพราะอายคุวามไม่ยาวนกั ในขณะท่ีความผดิหนกัหรือฉกรรจ์  ตอ้งหลบซ่อนเพื่อใหพ้น้จาก ถูก
จบักุมคุมขงัเป็นเวลานาน เพราะกฎหมายก าหนดอายคุวามไวย้าวกวา่22 การท่ีผูก้ระท าความผดิ  หรือ
ผูต้อ้งโทษหลบหนีอยูจ่นพน้เวลาท่ีก าหนดไวย้อ่มเป็นการทรมานผูน้ั้นพอสมควร  เป็นการลงโทษ
อยูท่างหน่ึงแลว้ ไม่ควรลงโทษซ ้ าอีก23 
 3) การท่ีผูก้ระท าความผดิหรือผูต้อ้งโทษหลบหนีอยูไ่ดด้ว้ยความสงบจนพน้
ก าหนดเวลานั้น ไม่ท าความผดิใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจของประชาชนจนถูกจบัอีก เป็นการแสดงวา่เขาได้
ระมดัระวงัความประพฤติตนจนไม่ควรลงโทษอีกแลว้  อายคุวามและก าหนดล่วงเลยการลงโทษจึง
เป็นเคร่ือ งดลบนัดาลใหผู้น้ั้นตอ้งระมดัระวงัไม่กระท าความผดิหรือการใดๆ  ท่ีจะก่อความสนใจ
ของประชาชนในตวัเขาข้ึน  เป็นนโยบายทางอาญาท่ีมีผลในทางป้องกนัความผดิทางอาญาทาง
หน่ึง24 
    จากเหตุผลของการก าหนดอายคุวามดงักล่าว  ท าใหน้กันิติศาสตร์มีความเห็นใน
เร่ืองของอายคุวามฟ้องคดีแตกต่างกนัออกไปเป็นหลายฝ่าย ดงัน้ี25  
    (1) นกันิติศาสตร์ฝ่ายหน่ึงเห็นวา่  การท่ีผูก้ระท าความผดิหลบหนีเง้ือมมือกฎหมาย
นั้นเป็นการท่ีผูก้ระท าความผดิตกอยูใ่นภาวะล าบาก  ซ่ึงภาวะน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นภาวะท่ีเป็นโทษ
แก่ผูก้ระท าความผดิแลว้  เพราะผูก้ระท าความผดิจะตอ้งหลบ ๆ ซ่อนๆ  ในระหวา่งนั้น  เม่ือคดีขาด
อายคุวามฟ้องร้องแลว้จึงเท่ากบัเป็นเหตุการณ์ท่ีกฎหมายยอมยกโทษใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ  อายุ
ความฟ้องร้องจึงเป็นเหตุยกโทษใหเ้ฉพาะตวั และเป็นกฎหมายอาญา  
    (2)  มีนกันิติศาสตร์อีกฝ่ายหน่ึงเห็นวา่  การท่ีเวลาไดล่้วงเลยมานานหลงัการกร ะท า
ความผดินั้นมีผลโดยตรงต่อพยานหลกัฐานในคดี  เช่น ความจ าของพยานบุคคลเส่ือมถอยไป  หรือ
พยานหลกัฐานสูญหายในเวลาต่อมา  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความผดิพลาดของกระบวนการยติุธรรม

                                      
 21  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 156.  
 22  แหล่งเดิม.  
 23  จิตติ ติงศภทิัย ์ก เล่มเดิม.  หนา้ 1271-1272.  
 24  แหล่งเดิม.  
 25  คณิต ณ นคร ข (2547).  กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป.  หนา้ 444-445. 
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โดยตรงได้  อายคุวามฟ้องร้องในความคิดของนกันิติศาสตร์น้ีจึงเห็นวา่  อายคุวามฟ้องร้องเป็น
เง่ือนไขระงบัคดี (Prozesshindernis) และเป็นกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
   (3)  แต่ก็ยงัมีนกันิติศาสตร์ท่ีมีความเห็นต่างออกไปเป็นฝ่ายท่ีสามวา่  อายคุวาม
ฟ้องร้องไม่ใช่เป็นเพียงเง่ือนไขระงบัคดีเท่านั้น แต่เป็นเหตุยกโทษใหเ้ฉพาะตวัในขณะเดียวกนัดว้ย  
กล่าวคือ  อายคุวามฟ้องร้อง เป็นทั้งกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญาใน
ขณะเดียวกนั 

      ทั้งน้ี  ในความเห็นท่ีวา่อายคุวามฟ้องร้องเป็นเหตุยกเวน้โทษใหเ้ฉพาะตวันั้น  
หากพิจารณาในทางทฤษฎีแลว้ การท่ีผูก้ระท าความผดิไม่ตอ้งรับโทษเน่ืองจากคดีขาดอายคุวามนั้น  
มิใช่เหตุยกเวน้โทษส าหรับผูก้ระ ท าความผดิ  เพราะในทางทฤษฎี  “เหตุยกเวน้โทษ ” หมายถึง  การ
กระท าท่ีเป็นความผดิตามกฎหมาย  แต่ผูก้ระท าไม่ตอ้งรับโทษ  เพราะมีเหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวั  
เหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวัจึงเป็นขอ้ เทจ็จริงท่ีอยูน่อกโครงสร้างของความผดิทางอาญา  และเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก้ระท าความผดิโดยตรงเป็นการเฉพาะตวั26  

      ดงัน้ี กรณีท่ีผูก้ระท าความผดิไม่ถูกลงโทษเน่ืองจากคดีขาดอายคุวามจึงไม่ใช่
กรณีท่ีกฎหมายยกเวน้โทษให้  เพราะเร่ืองอายคุวามนั้นเป็นเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดระยะเวลาใน
การฟ้องคดีและลงโทษผูก้ระท าความผดิเอาไว ้เม่ือระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวน้ั้นไดผ้า่นพน้ไป  
จึงไม่สามารถฟ้องคดีหรือลงโทษผูก้ระท าความผดิส าหรับการกระท าความผดินั้นไดอี้ก ระยะเวลาท่ี
ล่วงเลยไปจึงเป็นเสมือนเง่ือนไขท่ีท าใหค้ดีนั้นๆ ระงบัไป  

      ส่วนเร่ืองเหตุยกเวน้โทษตามกฎหมายนั้น  เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดข้ึนเพื่อ
น าขอ้เทจ็จริงท่ี เก่ียวกบัสภาพร่างกายหรือจิตใจของผูก้ระท าความผดิ  มาพิจารณาประกอบในการ
ตดัสินความผดิ  เพราะความผดิอาญาท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังผูก้ระท าผดิมิไดมี้เจตนาท่ีจะกระท าความผดิ  
แต่อาจเกิดจากสาเหตุท่ีมีความจ าเป็น  มีพฤติการณ์บีบคั้นท าใหจ้  าตอ้งกระท าความผดิ  โดยผูก้ระท า
ความผดิอาจไดรั้บการพิจารณายกเวน้โทษ อนัเกิดจากการกระท าท่ีผดิกฎหมายนั้น27 
       ส่วนกรณีท่ีวา่อายคุวามเป็นกฎหมายอาญานั้น  หากพิจารณาถึงบทบญัญติัเร่ือง
อายคุวามในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยใน  มาตรา 95 ถึง มาตรา 101 ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดใหมี้การด าเนินกระบวนการทางอาญาภา ยในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด นั้น แมว้า่จะ
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา  แต่โดยลกัษณะของกฎหมายแลว้พิจารณาไดว้า่เป็นกฎหมาย
ในส่วนของกฎหมายวธีิสบญัญติั  เม่ือกฎหมายอาญาวธีิสบญัญติั หรือกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา คือ กฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาสารบั ญญติั หรือเป็นกฎหมายท่ี
                                      
 26  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 102. 
 27  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 21. 
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วางหลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีอาญา 28 บทบญัญัติวา่ดว้ยอายคุวามฟ้องร้อง  หาใช่กฎหมายอาญาโดย
แทไ้ม่ แต่มีเน้ือหาส าคญัเป็นกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 29 ซ่ึงไม่ควรจะบญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญาสารบญัญติั เพราะประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายก าหนดความผดิและโทษท่ีจะ
ลงดงัความท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  2 ซ่ึงบญัญติัวา่  “ บุคคลจกัตอ้งรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือได้
กระท าการท่ีกฎหมายท่ีใชใ้นขณะนั้นบญัญติัเป็นความผดิ  และก าหนดโทษไว้  และโทษท่ีจะลงแก่
ผูก้ระท าความผดินั้นตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  ” โดยค าวา่  “ กฎหมายท่ีใชใ้นขณะนั้น ” 
แสดงถึงวา่กฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงั30  
       กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั  หมายความวา่  กฎหมายจะไม่ยอ้นหลงัไปใชบ้งัคบั
แก่ขอ้เทจ็จริง  หรือเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีกฎหมายใชบ้งัคบั  ส าหรับกฎหมายอาญา  การท่ี
กฎหมายอาญาจะไม่มีผลยอ้นหลงัจึงหมายความวา่  กฎหมายอาญาจะไม่มีผลยอ้นหลงัไปลงโทษ
บุคคลหรือเพิ่มโทษบุคคลใหห้นกัยิง่ข้ึน31 การหา้มใชก้ฎหมายอาญายอ้นหลงัน้ี  จึงหมายถึงการหา้ม
ใชก้ฎหมายอาญาสารบญัญติัเท่านั้น  ขอ้หา้มยอ้นหลงัน้ีจึงไม่รวมไปถึงบทบญัญติัของกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา  ฉะนั้น เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี  เช่น หากไดมี้การออกกฎหมายขยายเวลา
ร้องทุกขอ์อกไปเป็นหกเดือน  กฎหมายน้ียอ่มยอ้นหลงัได้  แต่ถา้คดีนั้นขาดอายคุวามร้องทุกขแ์ลว้
ก่อนกฎหมายใหม่บงัคบั กรณีจะไม่มีผลยอ้นหลงัไปขยายอายคุวามท่ีขาดนั้นอีก32  
       เม่ือการหา้มใชก้ฎหมายยอ้นหลงันั้นพึงบงัคบัใชแ้ต่เพียงกฎหมายส ารบญัญติั
เท่านั้น การท่ีอายคุวามฟ้องร้องสามารถใชย้อ้นหลงัได้  บทบญัญติัเร่ืองอายคุวามน้ีจึงเป็นเร่ืองของ
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
       แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีนกันิติศาสตร์อีกฝ่ายหน่ึงท่ีเห็นวา่ อายคุวามฟ้องคดีนั้น  
เป็นทั้งเหตุยกเวน้โทษเฉพาะตวัและเป็นเง่ือ นไขระงบัคดีดว้ย  อีกทั้งยงัเป็นกฎหมายอาญาและ
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดว้ยในขณะเดียวกนั 
    ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่  อายคุวาม ในคดีอาญา เป็นส่ิงท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ ใหมี้การ
ด าเนินกระบวนการทางอาญาภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  ดงันั้น  เม่ือกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาเป็ นกฎหมายท่ีวางหลกัเกณฑใ์นการด าเนินคดีอาญาแลว้  อายคุวามจึงเป็น
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  และเป็นเง่ือนไขระงบัคดี  เน่ืองจากอายคุวามนั้นเป็นเง่ือนไขท่ี

                                      
 28  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 37.  
 29  แหล่งเดิม. 
 30  อรุณี อนนัตชยัศิลป์.  เล่มเดิม.  หนา้ 32.  
 31  หยดุ แสงอุทยั ก (2547).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา้ 29. 
 32  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 69. 
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กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีและลงโทษผูก้ระท าความผดิเอาไว้  เม่ือระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดไวน้ั้นไดผ้า่นพน้ไป จึงไม่สามารถฟ้องคดีหรือลงโทษผูก้ระท าความผดิส าหรับการ
กระท าความผดินั้นไดอี้ก ระยะเวลาท่ีล่วงเลยไปจึงเป็นเสมือนเง่ือนไขท่ีท าใหค้ดีนั้นๆระงบัไป  โดย
พิจารณา ได้จากประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา  39 ท่ีวางหลกัวา่  สิทธิในการน า
คดีอาญามาฟ้องยอ่มระงบัเม่ือคดีขาดอายคุวาม    
 2.1.2   ประเภทของอายคุวามในคดีอาญา 

ประเภทของอายคุวามในคดีอาญามีอายคุวามหลกัอยู ่2 ชนิด33 คือ 
1)  อายคุวามฟ้องร้อง 
2)  อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 
โดยกฎหมายอาญาของทุกประเทศจะบญัญติัเร่ืองอายคุวามทั้งสองชนิดน้ีไวว้า่   

การไม่ไดต้วัผูก้ระท าความผดิมาฟ้องภา ยในก าหนดเวลาก็ดี  หรือการไม่ไดต้วัผูต้อ้งค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดมารับโทษภายในเวลาท่ีก าหนดก็ดี  ท าใหรั้ฐหมดอ านาจท่ีจะด าเนินคดีหรือท่ีจะบงัคบั โทษแก่
ผูก้ระท าความผดิหรือผูท่ี้ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี  
 บทบญัญติัเร่ืองอา ยคุวามในคดีอาญาของไทยนั้น  บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  95 ถึง มาตรา  101 โดยบทบญัญติัในมาตรา  95 96 และ 97 นั้นเป็นอายุความฟ้องร้อง  ส่วน
บทบญัญติัในมาตรา 98 99 100 และ 101 อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ 

 2.1.2.1 อายคุวามฟ้องร้อง  คือ ก าหนดเวลาท่ีจะฟ้องและไดต้วัผูก้ระท า ความผดิมา ยงั
ศาล34 อายคุวามฟ้องร้องแบ่งออกเป็นสองชั้น35 คือ อายคุวามทัว่ไป กบัอายคุวามในความผดิอนัยอม
ความได้ หรือความผดิต่อส่วนตวั  โดยอายคุวามในความผดิอนัยอมความไดน้ี้  มีเง่ือนไขพิเศษใหมี้
การร้องทุกข์ ก่อน เม่ือไดร้้องทุกขแ์ลว้  อายคุวามก็จะเดินไปตามก าหนด ของอายคุวามทัว่ไป  แต่ถา้
มิไดร้้องทุกข์ภายในก าหนดสามเดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ถือเป็น
อนัขาดอายคุวามและไม่ตอ้งใชอ้ายคุวามทัว่ไปในกรณี น้ีอีก ซ่ึงอายคุวามทัว่ไปก าหนดไวใ้นมาตรา  
95 และอายคุวามในความผดิต่อส่วนตวัก าหนดไวใ้นมาตรา 9636 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

                                      
 33  แหล่งเดิม.  หนา้ 443. 
 34  แหล่งเดิม.  หนา้ 445. 
 35  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 159. 
 36  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 บญัญติัวา่ “ภายใตบ้ังคบัมาตรา 95 ในกรณีความผิดอนัยอมความ
ได ้ถา้ผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกขภ์ายในสามเดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผิด เป็นอนัขาด
อายคุวาม.” 
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  1) อายคุวามทั่ วไปในท่ีน้ี  หมายถึง  อายคุวามฟ้องร้อง  ซ่ึงประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา  95 วรรคหน่ึง  ไดก้ าหนดวา่  ในคดีอาญา  ถา้มิไดฟ้้องและไดต้วัผูก้ระท าความผดิ มายงั
ศาลภายในก าหนด  เป็นอนัขาดอายคุวาม  ซ่ึงหมายความวา่  จะมีการฟ้องและมี ตวัผูก้ระท าผดิมาส่ง
ศาล  (เวน้แต่ กรณีท่ีผูต้อ้งหาอยู่ ในอ านาจควบคุมของศาลอยูก่่อนแลว้ในขณะยืน่ฟ้อง ) ภายใน
ก าหนดเวลาตามท่ี มาตรา 95 ก าหนดไว้ และกฎหมายได้ก าหนดอายคุวามไวต้ามความร้ายแรงของ
ความผดิ กล่าวคือ 

   (1)  ยีสิ่บปี  ส าหรับความผดิตอ้งระวางโทษ ประหารชีวติ  จ าคุกตลอดชีวติ  
หรือจ าคุกยีสิ่บปี 

   (2)  สิบหา้ปี ส าหรับความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกกวา่เจด็ปีแต่ยงัไม่ถึงยีสิ่บปี 
   (3)  สิบปี ส าหรับความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกกวา่หน่ึงปีถึงเจด็ปี 
   (4)  หา้ปี ส าหรับความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกกวา่หน่ึงเดือนถึงหน่ึงปี 
   (5)  หน่ึงปี ส าหรับความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงเดือนลงมา  หรือ

ตอ้งระวางโทษอยา่งอ่ืน 
   โดยการนบัอายคุวามฟ้องร้องนั้น  กฎหมายใหน้บัแต่วนักระท าความผดิ  ซ่ึง

หมายถึง  วนัท่ีการกระท าท่ีเป็นความผดินั้นจบส้ินลง 37 โดยอายคุวามจะเดินเร่ือยไป ตามก าหนด
ดงักล่าวมาขา้งตน้ หากมิไดมี้การฟ้องและไดต้วั ผูก้ระท าความผดิมายงัศาลภายในก าหนดนั้ นๆแลว้ 
คดีก็เป็นอนัขาดอายคุวาม ซ่ึงผลของการท่ีคดีขาดอายคุวามฟ้องร้องจะท าใหสิ้ทธิการน าคดีอาญามา
ฟ้องระงบัลงตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 39 การฟ้องคดีจึงท าไม่ได้38 

   แต่ส าหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 วรรคทา้ยนั้น  เป็นกรณีท่ีฟ้อง
และไดต้วัผูก้ระท า ความผดิมายงัศาลแลว้ภายในก าหนดอายคุวามตามมาตรา  95 อนุมาตรา  (1) ถึง
อนุมาตรา (5) แต่ระหวา่งพิจารณาคดีของศาล  จ าเลยไดห้ลบหนี  หรือวกิลจริตจนศาลตอ้งสั่งงดการ
พิจารณาไวก่้อน  ตอ้งเร่ิมนบัอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 อนุมาตรา  (1) ถึง
อนุมาตรา  (5) ใหม่ โดยนบัแต่วนัท่ีหลบหนี  หรือวนัท่ีศาลสั่งงดการพิจารณาเพราะจ าเลยวกิลจริต  
ถา้ยงัไม่ไดต้วัจ าเลยท่ีหลบหนีหรือจ าเลยยงัไม่หายวกิลจริตหรือไม่สามารถต่อสู้คดี  จนครบก าหนด
อายคุวามตามอนุมาตรา  (1) ถึงอนุมาตรา  (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 ก็ถือวา่คดีขาด
อายคุวาม 39 ดงันั้นการยืน่ ฟ้องแต่เพียงอยา่งเดียว  แมศ้าลจะได้ ประทับรับฟ้องแลว้  หากไม่ไดต้วั

                                      
 37  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 446. 
 38  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และ ไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 8. 
 39  ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 25.  
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ผูก้ระท าผดิมาอยูใ่นอ านาจศาล อายคุวามก็ยงัคงนบัต่อไป จนกวา่จะไดต้วัผูก้ระท าความผดิมาอยูใ่น
อ านาจศาล 

   หากเป็นกรณีในคดีท่ีราษฎร เป็นโจทก์  ซ่ึงตอ้งมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อน  
โดยในชั้นน้ีจ  าเลยยงัไม่จ  าต้ องเขา้มา  ดงันั้น ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจะถือวา่ไดต้วัผูก้ระท าผดิมาแลว้
ไม่ได้ หากครบระยะเวลาตาม มาตรา  95 ในระหวา่งไต่สวนมูลฟ้อง  แลว้ยงัไม่ไดต้วัผูก้ระท าผดิมา
อยูใ่นอ านาจศาล ก็ถือวา่ขาดอายคุวาม40 

   2)  อายคุวามในความผดิอนัยอมความได้  หรือความผดิต่อส่วนตวั  ดงัท่ีก ล่าว
มาแลว้วา่ อายคุวามในลกัษณะน้ีมีเง่ือนไขพิเศษอยูท่ี่วา่จะตอ้งมีการร้องทุกขก่์อน  และการร้องทุกข์
นั้นก็จะตอ้งร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  96 
หรือท่ีเรียกวา่อายคุวามร้องทุกข ์ 

   อายคุวามร้องทุกข์  คือ ระยะเวลาท่ีผูเ้สียหา ยตอ้งร้องทุกขใ์หด้ าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผดินบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ 41 อายคุวามร้องทุกขค์วามจริง
ก็คือ อายคุวามฟ้องคดีนัน่เอง  หรือจะกล่าววา่อายคุวามร้องทุกขเ์ป็นส่วนห น่ึงหรือเป็นเง่ือนไขของ
อายคุวามฟ้องคดีความผดิอนัยอมความไดก้็ได้42 ซ่ึงการร้องทุกขโ์ดยผูเ้สียหายเป็นเง่ือนไขใหอ้ านาจ
ด าเนินคดี  (Prozessvoraussetzung) ในความผดิอนัยอมความได้ 43 โดยถือเอาเกณฑท่ี์ก าหน ดไวใ้น
มาตรา 95 แต่ความผดิอนัยอมความไดน้ั้น ประมวลกฎหมายอาญามีความประสงคท่ี์จะใหมี้การร้อง
ทุกขใ์นเวลาเร็ววนั  ฉะนั้นมาตรา  96 จึงได้บญัญติัใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรา  95 ซ่ึงหมายความวา่
ความผดิอนัยอมความไดมี้อายคุวามสองซอ้น44 คือ 

   (1)  อายคุวามฟ้องร้องส าหรับความผดิทัว่ไปตามมาตรา 95 
   (2)  อายคุวามพิเศษตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา  96 คือ ถา้ผูเ้สียหายมิไดร้้อง

ทุกขภ์ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้ เร่ืองความผดิ และรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ก็เป็นอนัขาดอายคุวาม  
แมจ้ะยงัไม่พน้ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 95 ก็ตาม45 

     ดงัน้ี อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท่ีมาตรา 96 อยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรา  95 
นั้น มีความหมายเป็นนยัวา่อายคุวามร้องทุกขน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงของอายุ ความตามมาตรา  95 เม่ือเป็น

                                      
 40  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 70-71. 
 41  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 449. 
 42  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 179. 
 43  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 449. 
 44  หยดุ แสงอุทยั ก เล่มเดิม.  หนา้ 227. 
 45  อุททิศ แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา้ 339. 
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ความผดิอนัยอมความไดห้รือเป็นความผดิ ต่อส่วนตวั  เช่น  กระท าช าเรา  ฉอ้โกง  ยกัยอก  เป็นตน้  
ผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขภ์ายในสามเดือนนบัแต่วนัรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  มิฉะนั้น
คดีจะขาดอายคุวาม  ดงัน้ี  จะเห็นไดว้า่  อายคุวามร้องทุกข์ ดงักล่าว จะเร่ิมนบัไม่เหมือนอายคุวาม
ทัว่ไปตามมาตรา  95 กล่าวคือ  อายคุวามร้องทุกขจ์ะเร่ิมนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้เร่ืองกระท าความผดิ
และรู้ตวั ผูก้ระท าความผดิ  ถา้ผูเ้สียหายรู้แต่เร่ืองความผดิ  แต่ยงัไม่รู้ตวั ผูก้ระท าความผดินั้น  อายุ
ความก็ยงัไม่เร่ิมนบั  ในขณะท่ี อายคุวามทัว่ไปของความผดิอนัยอมความไดน้ี้  จะเร่ิมนบัแต่วนั
กระท าความผดิ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่ผูเ้สียหายในความผดินั้น  ไดรู้้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท า
ความผดิหรือไม่46 

        การร้องทุกขใ์นคดีความผดิอนัยอมความไดน้ี้ ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัในการมี
อ านาจสอบสวนขอ งพนกังานสอบสวนและ ส่งผลถึงอ านาจฟ้องของอยัการดว้ยตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  มาตรา 120 และ 121 แต่หากเป็นกรณีท่ีผูเ้สียหายฟ้องคดีเองในคดี
ความผดิต่อส่วนตวันั้น ผูเ้สียหายมีอ านาจฟ้องผูก้ระท าความผดิไดโ้ ดยไม่ตอ้งร้องทุกขก่์อน  แต่ตอ้ง
ฟ้องเสียก่อนครบก าหนดสา มเดือนนบัแต่วนัรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  มิฉะนั้น คดี
ขาดอายคุวาม  ซ่ึงหากผูเ้สียหาย ฟ้องคดีเองเม่ือเกินก าหนด สามเดือนดงักล่าวโดยมิไดร้้องทุกขต่์อ
พนกังานสอบสวนใหด้ าเนินคดีภายในก าหนดสามเดือนนั้น ก็ถือวา่คดีขาดอายคุวาม  แต่ตรงกนัขา้ม
หากผูเ้สียหายได้ ร้องทุกขภ์ายในก าหนดสามเดือน แลว้ แมจ้ะฟ้องคดีเองเม่ือพน้ก าหนดสามเดือน  
แต่ยงัไม่พน้อายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ก็ถือวา่คดียงัไม่ขาดอายคุวาม 
 2.1.2.2  อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ คือ ก าหนดเวลาท่ีจะไดต้วัผูก้ระท าความผดิมาเพื่อ
รับโทษตามค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุ ด47 โดยท่ีประมวลกฎหมายอาญา มีความประสงคท่ี์จะใหมี้การ
ลงโทษผูต้อ้งค าพิพากษา ถึงท่ีสุดในเวลาอนัสมควร  ฉะนั้นถา้ไม่ไดต้วัผูต้อ้งค าพิพากษามาลงโทษ
ในเวลาท่ีก าหนด ก็ถือวา่เป็นการขาดอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ48 
 
2.2 ลกัษณะทัว่ไปของอายุความ 

อายคุวามคือระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องคดี โดยในคดี
แพง่นั้น  อายคุวามก็คือก าหนดระยะเวลาเพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้อง  ถา้ไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้อง ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวก็ไม่อาจจะมาใชสิ้ทธิดงักล่าวในภายหลงัอีกได้  ผูเ้สียหายในทางแพง่ก็จะไม่ได้
รับการเยยีวยาจากความเสียหายท่ีไดรั้บ ส่วนในคดีอาญานั้น อายคุวามก็พึง มีลกัษณะท่ีไม่ต่างกนัคือ  

                                      
 46  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 179-180. 
 47  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 447. 
 48  หยดุ แสงอุทยั ก เล่มเดิม.  หนา้ 228. 
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เป็นระยะเวลาท่ีก าหนดใหต้อ้งมีการฟ้องร้องกนัภายในก าหนดดงักล่าว  โดยหากล่วงเลย
ก าหนด เวลานั้น แลว้ก็จะฟ้องร้อง ผูก้ระท าความผดิใหต้อ้งรั บโทษตามกฎหมาย ไม่ได้  ผูก้ระท า
ความผดินั้นก็จะไม่ไดรั้บโทษส าหรับความผดิท่ี ไดก้ระท าไป  แมค้วามผดิทางอาญาจะเป็นความผดิ
ท่ีมีผลกระทบต่อรัฐและสังค มมิใช่แต่เพียงตวัผูเ้สียหายเองเท่านั้น  อายคุวามในคดี อาญาจึงมีการ
ก าหนดโดยมิไดค้  านึงถึงแต่เพียงความตอ้งการท่ีจะใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งรับโทษส าหรับความผดิ
นั้นๆแต่เพียงอยา่งเดียว 
 2.2.1 ลกัษณะของอายคุวามในคดีอาญา 
  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ อายคุวามในคดีอาญานั้นก าหนดข้ึนโดยมิไดมุ้่งหมายแต่เพื่อการเอา
ตวัผูก้ระท าความผดิมาฟ้องลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียว  แต่ประกอบไปดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ  ทั้งในเร่ือง
ของกฎแห่งการลืม  วตัถุประสงคข์องการลงโทษ  และนโยบายทางอาญาท่ีตอ้งการให้ คนกลบัตน
เป็นคนดี  รวมถึง เพื่อใหผู้เ้สียหายน าคดีมาฟ้องศาลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยใหโ้อกาส
ผูเ้สียหายมาด าเนินคดีทางศาลเพื่อน าผูท่ี้กระท าความผดิมาลงโทษภายในอายคุวามฟ้องร้อง  ดงันั้น
ผูเ้สียหายจะเห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งน าคดีมาฟ้องศาลอยา่งไม่ชกัชา้  ซ่ึงส่งผลดีต่อการ ท างานของ
เจา้หนา้ท่ี ในการรวบรวมพยานหลกัฐานและการพิสูจน์พยานหลกัฐานภายในก าหนดอายคุวาม
ฟ้องร้อง49 

ลกัษณะของอายคุวามจึงเป็นการก าหนดระยะเวลาโดยกฎหมายเพื่อฟ้องร้องผูก้ระท า
ความผดิใหต้อ้งรับโทษตามกฎหมาย  หากมิไดด้ าเนินการฟ้องร้องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด  คดีนั้นก็เ ป็นอนัขาดอายคุวาม  โดยท่ีไม่อาจมาฟ้องร้องต่อผูก้ระท าความผดิใหต้อ้ง
รับผดิชอบต่อการกระท านั้นๆ  ไดอี้ก  อายคุวามในคดีอาญาจึงมีลกัษณะเป็นการระงบัคดี  โดย
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนทั้งในเร่ืองของพยานหลกัฐานท่ีหากปล่อยใหร้ะยะเวลาผา่นเนินนานเกินไป  
ความทรงจ าของพยานบุคคลก็จะเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการหาพยานหลกัฐานอ่ืนๆ  ก็จะเป็นยาก
ยิง่ข้ึน  อนัจะส่งผลต่อการพิสูจน์ความผดิท่ีจะก่อใหเ้กิดความผดิพลาดไดม้าก  รวมไปถึ งการ ท่ี
ผูก้ระท าความผดิ ตอ้งหลบหนีอยูช่่วงระยะเวลาหน่ึงนั้น  ถือเป็นการท่ีผูน้ั้นไดรั้บความล าบากแลว้  
จึงไม่ควรลงโทษแก่ผูน้ั้นอี ก แต่อยา่งไรก็ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นอายคุวามน้ีก็มีความแตกต่าง
กนัไป  โดยความผดิท่ีต่างลกัษณะกนัก็จะมีอายคุวามท่ีสั้นยาวแตกต่างกนัไป ตามเหตุผลของการ
ก าหนดอายคุวาม  โดยระยะเวลาของอายคุวามในแต่ละประเทศ แต่ละฐานความผดิ ก็จะมีความ
แตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั  ตามแต่ลกัษณะของสังคมท่ีจะใหค้วามส าคญักบัความผดิแต่ละประเภท
มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงในความผดิแต่ละประเภทนั้น  ปฏิกิริยาตอบโตจ้ากสังคม  ไม่วา่จะเป็นปฏิกิริยา

                                      
 49  ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 23. 
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ตอบโตท่ี้ ไม่เป็นทางการ  เช่น  การไม่ ยอบรับ  การต าหนิติเตียน  หรือตั้งขอ้รัง เกียจเดียดฉนัท์  หรือ
ปฏิกิริยาตอบโตท่ี้เป็นทางการ  เช่น การบงัคบัใชก้ฎหมาย  บทลงโทษและก าหนดโทษนั้ นก็ยอ่ม
แตกต่างกนัไปตามความแตกต่างของประเภทอาชญากรรม 

แนวความคิ ดในการจ าแนกลั กษณะของการกระท าความผดิ ตามหลกัอาชญาวทิยาได้
จ  าแนกประเภทของอาชญากรรมไว ้8 ประเภท ดงัน้ี50 

1)   อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่ อชีวติและร่างกายขั้น อุกฉกรรจ์  หรือ  Violent 
Personal Crime อาชญากรรมประเภทน้ี  ไดแ้ก่ การกระท าความผดิฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา  ท าร้าย
ร่างกายบาดเจบ็สาหสั และข่มขืนกระท าช าเรา  เป็นตน้ เน่ืองจากการกระท าความผดิเป็นพฤติกรรม
ท่ีขดัต่อค่านิยมทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดั  จึงเป็นท่ีแน่นอนวา่ผูก้ระท า ความผดิจะไดรั้บการ โตต้อบ
จากสังคมอยา่งรุนแรง 

2)   อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยเ์ป็นคร้ังคราว  หรือ Occassional Property 
Crime ไดแ้ก่  การกระท าผดิต่อทรัพยข์องผูอ่ื้น  เป็นตน้วา่  การออกเช็คโดยไม่มีเงินจะใชต้ามเช็ค   
ลกัทรัพย์  ท าใหเ้สียทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  โดย มุ่งหวงัท่ีจะ ให้ได้มาซ่ึง ทรัพยสิ์น  เพื่อเสริมสร้าง
สถานภาพของตนในสังคม  เน่ืองจากการะกระท าผดิเป็นการละเมิดต่อทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้น ปฏิกิริยา
โตต้อบจากสังคมจึงมุ่งหวงัท่ีจะจบักุมบุคคลเหล่านั้นมาชดใชค้่าเสียหายหรือลงโทษ 
 3)  อาชญากรรมประเภทกระท าผดิโดยใชต้  าแหน่งหน้ าท่ีเป็นเคร่ืองมือ  หรือ  
Occupational Crime เป็นการกระท าผดิของบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  ไม่วา่จะอยูใ่นองคก์ร
เอกชนหรือรัฐบาล  ความผดิประเภทน้ี ไดแ้ก่  การคอร์รัปชัน่  ฉอ้โกง  การคา้ของเถ่ือน  เป็นตน้   
ซ่ึงผูก้ระท าผดิจะมีความรู้สึกวา่ตนมิใช่อาชญากร  โดยจะเพิกเ ฉย หรือไม่เดือดร้อน  เพราะอาจได้
ผลประโยชน์ร่วมอยูด่ว้ย ผูก้ระท าผดิจะยอมรับวา่พฤติกรรมของเขาเป็นแบบแผนอนัเป็นค่านิยมใน
สังคมท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา แต่เน่ืองจากผูก้ระท าผดิประเภทน้ีส่วนใหญ่มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูง  
หรืออยูใ่นสถานภาพอนัเป็นท่ียอมรับของสังคม  และการกระท าผดิส่วนใหญ่มกัจะมีเง่ือนไขต่างๆ  
ท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้น ยากท่ีจะพิจารณาเห็นไดโ้ดยง่าย  ปฏิกิริยาตอบโตจ้ากสังคม จึงไม่ค่อยจะ
ร้ายแรงนกั  

4)  อาชญากรรมทางการเมือง  หรือ Political Crime เป็นการกระท าเพื่อสนบัสนุนหรือ
น ามาซ่ึงความส าเร็จตามวตัถุประสงคท์างการเมือง และกฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผดิ  แต่ผูก้ระท า
จะไม่คิดวา่ตนกระท าผดิแต่อยา่งใด  การกระท าผดิประเภทน้ีจะได้ แก่ การกระท าความผดิเก่ียวกบั
ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร  การกบฏ  การบ่อนท าลายเพื่อลม้ลา้งรัฐบาล  เป็นตน้  การกระท า

                                      
 50  อรัญ สุวรรณบุบผา.  (2518).  หลกัอาชญาวทิยา.  หนา้ 53-56.  
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ความผดิประเภทน้ีจะมีผลสืบเน่ืองมาจากระบบสังคม  อาชญากรรมประเภทน้ีจึงได้ รับการตอบโต้
จากสังคมในลกัษณะรุนแรง ตราบเท่าท่ีพฤติกรรมนั้นน ามาซ่ึงภยนัตรายต่อสังคม  
 5)  อาชญากรรมประเภทท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  หรือท่ีเรียกวา่  Public 
Order Crime ซ่ึงไดแ้ก่ การกระท าผดิเก่ียวกบัการติดยาเสพติด  เมาสุราอาละวาด  โสเภณี รักร่วมเพศ  
การ ประพฤติตนเป็นบุคคลอนัธพาล  เป็นต้ น  ซ่ึงความผดิประเภทดงักล่าวน้ีจะถือวา่ เป็น
อาชญากรรมหรือไม่ข้ึนอยูก่บัทศันคติ ของสังคมเป็นส่วนใหญ่  บางประเทศถือวา่ ความผดิดงักล่าว
มิไดเ้ป็นอาชญากรรม  แต่อีกหลายประเทศก็ถือวา่เป็นอาชญากรรม  ผูก้ระท าความผดิจึงเห็ นวา่ ตน
เป็นอาชญากรต่อเม่ือพฤติกรรมของตนไดถู้กก าหนดวา่เป็นการประกอบอาชญากรรม  อาชญากรรม
ประเภทน้ีส่วนใหญ่แลว้ จะเป็นอาชญากรรมท่ีปราศจากผูเ้สียหายหรือเหยือ่  (Crime Without 
Victim) สังคมจึงไม่มีปฏิกิริยาตอบโตท่ี้ร้ายแรงต่อผูก้ระท าผดิประเภทน้ี  

6)  อาชญากรรมเลีย นแบบ  หรือ  Conventional Crime การกระท าผดิประเภทน้ีจะ พ บ 
อยู่เสมอในกลุ่มเด็กวยัรุ่น ซ่ึงเร่ิมด าเนินอาชีพท่ีผดิกฎหมาย  โดยเลียนแบบ วธีิการกระท าผดิจาก
ผูใ้หญ่ โดยอาชญากรรมประเภทน้ีผูป้ระกอบอาชญากรรมมกัจะมุ่งหวงัผลทางเศรษฐกิจ โดยกระท า
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย์  และเน่ืองจากเป็นการกระท าผดิ ท่ีละเมิดต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  การโตต้อบ
จากสังคมจึงมีลกัษณะรุนแรง ผูก้ระท าผดิอาจไดรั้บโทษถึงจ าคุก 

7)  อาชญากรรมร่วม  หรือ  Organized Crime ไดแ้ก่  การกระท าความผดิร่วมกนั หลาย
คน อาจรวมกนัเป็นกลุ่มเรียกวา่  “องคก์รอาชญากร ” การประกอบอาชญากรรมปร ะเภทน้ี  ไดแ้ก่   
การลกัพาตวับุคคลเพื่อเรียกค่าไถ่ การคา้ยาเสพติดใหโ้ทษ การจดัหาหญิงโสเภณี  เป็นตน้ อนัจะเห็น
ไดว้า่ความผดิประเภทน้ีไม่สามารถด าเนินการใหเ้สร็จไดโ้ดยคนๆเดียว  จึงจ าเป็นตอ้ง มีการร่วมมือ
กนัหลายฝ่าย ท าใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีสลบัซบัซอ้น  และบางรายยงัอาศยัอิทธิพลของนกัการเมือง
หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจคุม้ครองอีกดว้ย  สังคมจึงปรารถนาใหมี้การโตต้อบกบัพฤติกรรมทาง
อาชญากรรมประเภทน้ีอยา่งรุนแรง  

8)  อาชญากรรมอาชีพ  หรือ  Professional Crime ไดแ้ก่  การกร ะท าท่ีผดิกฎหมาย โดย  
ท่ีผูก้ระท ายดึถือเป็นอาชีพ จนไดช่ื้อวา่  “อาชญากรอาชีพ” โดยนยัน้ี  หมายถึง  ผูท่ี้ด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ย
การประกอบอาชญากรรม  และไม่ยอมท่ีจะประกอบอาชีพสุจริตอ่ืนๆ  เพราะเห็นวา่ล าบาก หรือมี
รายไดน้อ้ย  ซ่ึงการกระท าผดิลกัษณะน้ีก็ไดแ้ก่  นกัลว้งกระเป๋า  นกังดัแงะ  นกัยอ่งเบา  เป็นตน้  โดย
การกระท าผดิของบุคคลเหล่าน้ีไม่ชอบวธีิการท่ีรุนแรง หรือใชก้ าลงัประทุษร้าย  และเน่ืองจากการท่ี
กลุ่มอาชญากรน้ีไม่นิยมความรุนแรง  สังคมจึง ไม่มีป ฏิกิริยาโตต้อบท่ีรุนแรงเช่นกนั โดยทัว่ไป  
กฎหมายจะก าหนดโทษขั้นกลางๆ แก่ผูก้ระท าความผดิประเภทน้ี 
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 จากการจ าแนกประเภทของอาชญากรรมและการกระท าความผดิ  ท าใหเ้ห็นได้วา่ การ
กระท าความผดิท่ีมีความร้ายแรงไม่มากนั้น  สังคมก็มีปฏิกิริยาในการโตต้อบท่ีไม่ร้ายแรง  แต่หาก
การกระท าความผดิใดท่ีมีความร้ายแรง  หรืออาจเรียกวา่มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องคนใน
สังคมมาก  สังคมก็จะมีปฏิกิริยาโตต้อบท่ีรุนแรงตามไปดว้ย  ดว้ยการก าหนดอตัราโทษแก่ความ ผดิ
นั้นใหมี้อตัราโทษท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบัของความร้ายแรงแห่งการกระท าความผดินั้นๆ อตัราโทษจึง
เป็นส่วนหน่ึ งท่ีแสดงใหเ้ห็นไดถึ้งความคิดเห็นของคนใน สังคมท่ีมีต่อการกระท าความผดิใน
ลกัษณะต่างๆ 
   ลกัษณะของอายคุวามในคดีอาญาจึงมีข้ึนโดยค านึงถึงกฎแห่งการลืม  วตัถุประสงค์ ใน
การลงโทษ  นโยบายทางอาญาท่ีตอ้งการใหค้นกลบัตนเป็นคนดี  และเพื่อใหผู้เ้สียหายน าค ดีมาฟ้อง
ศาลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยการก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม นั้นก็จะมีความแตกต่ างกนั
ไปในความผดิแต่ละประเภท การก าหนดอายคุวามท่ีมีระ ยะเวลาสั้นหรือยาวจึงเป็นการก าหนด โดย
พิจารณาถึ งความร้ายแรง ของการกระท าความผดิ ท่ีสังคมเห็นสมควรใหมี้การโตต้อบท่ี รุนแรงไป
ตามลกัษณะแห่งความร้ายแรงของการกระท าความผดินั้น  อนัจะเห็นไดจ้าก  ในการก าหนดอายุ
ความในความผดิท่ีมีความร้ายแรงนอ้ยซ่ึงส่วนมากจะเป็นความผดิท่ีเป็นส่วนตวั  เช่น  ความผดิท่ี
กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็น ความผดิอนัยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย  ผูท่ี้
ไดรั้บผลร้ายจากการกระท าท่ีแทจ้ริงก็คือผูเ้สียหายเอง  และผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินคดี
ก็คือผูเ้สียหาย  ดงันั้น  การด าเนินคดีจึง มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  กฎหมายจึงก าหนด
ระยะเวลาของอายคุวามใน ความผดิลกัษณะน้ีไวส้ั้น  ส่วนการกระท าความผดิท่ีมีความร้ายแรง มาก 
ผลของการกระท าความผดินั้นยอ่มส่งผลต่อสังคมมาก  การด าเนินคดีในการกระท าความผดินั้นจึง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  กฎหมายจึงก าหนดระยะเวลาของอายคุวามในความผดิเช่นน้ีใหมี้
ระยะเวลายาวกวา่  หรือบางกรณีอาจก า หนดใหไ้ม่มีอายคุวามในการฟ้องคดี 51 และเม่ือพิจารณาถึง
บทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 ของไทยก็จะเห็นไดว้า่  กฎหมายไดก้ าหนด อายุ
ความใหมี้ระยะเวลาในการฟ้องผูก้ระท าความผดิ ไวแ้ตกต่างกนั  ทั้งน้ีตามล าดบัความหนกัเบา แห่ง
ขอ้หาท่ีผูต้อ้งหาไดก้ระท าความผดิ  หากเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษสูง  กฎหมายก็ก าหนดอายคุวาม
ไวสู้งหรือนานกวา่ความผดิท่ีมีอตัราโทษต ่ากวา่  ท่ีกฎหมายก าหนดอายคุวามไวเ้ช่นน้ี  ถือไดว้า่เป็น
การก าหนดท่ีเป็นธรรม ต่อประเภทแห่งความผดิ  กฎหมายวา่ดว้ยอายคุวามในคดีอาญาน้ี  ในนานา

                                      
 51  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
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อารยประเทศก็คงก าหนดกฎเกณฑ์ ลดหลัน่กันตามล าดบั เช่นเดียวกนั 52 การก าหนดอายคุวาม ของ
ประเทศไทยจึงมีลกัษณะเป็นการก าหนดโดยใชอ้ตัราโทษเป็นฐาน 
 การก าหนดอายคุวามท่ีมีอยูใ่นต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายระบบใด ต่างมีหลกัคิด
ในเร่ืองอายคุวามท่ีคลา้ยคลึงกนั  โดยมีหลกักวา้งๆ  วา่ ในการด าเนินคดีจะตอ้งมีการก าหนดอายุ
ความไว้ โดยการก าหนดระยะเวลายาวหรือสั้น จะค านึงถึงประเภทและลกัษณะความร้ายแรง ของ
การกระท าความผดิ 53 โดยในการกระท าความผดิท่ี ไม่ร้ายแรงนกัและมีอตัราโทษต ่า  มกัมีอายคุวาม
สั้นกวา่ อายคุวามในการกระท าความผดิท่ีโทษร้ายแรงและอตัราโทษสูงท่ีมกัจะก าหนดอายคุวามไว้
ยาวหรือก าหนดใหไ้ม่มีอายคุวาม54 
 การก าหนดอายคุวาม ความ ผดิท่ีก าหนดใหไ้ม่มี อายคุวาม  จะใชก้บัความผดิท่ีมี
ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ  เช่น  การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ  อาชญากรรมสงคราม  อาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ และอาชญากรรมการรุกราน จากแนวความคิดตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ท่ีถือหลกัวา่  
เน่ืองจากเป็นการกระท าผดิท่ีเป็นการละเมิดพนัธกรณีระหวา่งประเทศอยา่งร้ายแรง  (Grave Breach) 
ผูก้ระท าความผดิตอ้งไดรั้บโทษ ไม่วา่เวลาจะผา่นพน้ไปนานเท่าใดก็ตาม และในความผดิท่ีเป็นการ
ท าลายชีวติพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ ไดแ้ก่ ความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายท่ีมีผลต่อชีวติ หรือความผดิฐาน
ฆ่าผูอ่ื้น ก็ไดก้  าหนดใหไ้ม่มีอายคุวามเช่นเดียวกนั55 
 ความผดิในลกัษณะน้ี  จะเห็นไดว้า่  เป็นการกระท าผดิต่อชีวติมนุษย์  ซ่ึงถือวา่   “ชีวติ
มนุษย”์ นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็น “คุณค่าพื้นฐาน” (Grundwert หรือ Basic Value) ท่ีเก่ียวกบั มนุษย์ ท่ีสังคม
อารยะทั้งหลายยอมรับวา่เป็ นคุณค่าท่ีสูงท่ีสุด  ดงัจะเห็นไดจ้ากกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966 (Internationnal Convenant on Civil and Political Rights, 
1966) ขอ้  6 อนุ  1 กล่าวไวว้า่  “มนุษยทุ์กคนมีสิทธิ ท่ีจะมีชีวติ มาแต่ ก าเนิด สิทธิน้ี ตอ้งไดรั้บการ
คุม้ครองโดยกฎหมาย  บุคคลจะตอ้งไม่ถูกท าใหเ้สียชีวติโดยอ าเภอใจ ” ดงันั้น  การกระท าผดิฐาน  
ฆ่าคนตายไม่วา่จะเป็นการฆ่าคนตายตามกฎหมายอาญาภายในประเทศของบางประเทศ  หรือการ  
ฆ่าคนตายท่ีมีลกัษณะเป็นการกระท าผดิร้ายแรงตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  จึงเป็นการกระท าท่ี
ท าลายคุณค่าพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนยอมรับวา่เป็นคุณค่าท่ีส าคญัท่ีสุดของมนุษย ์เม่ือมีการกระท าผดิ
เกิดข้ึน  ระยะเวลาในการจดจ ารายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์ในการกระท าผดิ  ยอ่มยาวนานเพราะ

                                      
 52  ประเสริฐ ศรัทธาวรสิทธ์ิ.  (2538, ธนัวาคม).  “อายคุวามในคดีอาญา.”  วารสารอยัการ, 18, 214.  
หนา้ 52.  
 53  วนิยั หีมสุหรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 74.  
 54  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 64.  
 55  วนิยั หีมสุหรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 74.  
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เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทุกคน และยอ่มถือวา่การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิจะเป็นประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม56   
 ส่วนการก าหนดอายคุวามความผดิ ท่ีให้มีอายคุวามยาวนาน  มกัใชก้บัความผดิท่ีตอ้ง
อาศยัการรวบรวมพยานหลกัฐาน  หรือการก าหนดอายคุวามความผดิท่ีใหข้ยายอายคุวามได้  มกัใช้
กบัความผดิประเภทท่ีตอ้งการเวลาในการพิสูจน์ความผดิมาก การกระท าความผดิกระท าโดยองคก์ร
อาชญากรรม  หรือตอ้งใ ชเ้วลาในการคน้หาพยานหลกัฐาน  หรือการพิสูจน์พยานหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตร์ เช่น การคา้มนุษย ์การลกัลอบคา้ยาเสพติด ความผดิเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงผูก้ระท า
ความผดิเป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบัล่าง จนถึงขา้ราชการระดบัสูงรวมถึงนกัการเมือง  ใชอ้ านาจ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการเพื่ อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น  หรือการยกัยอก
ผลประโยชน์ของรัฐมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงในขณะกระท าความผดิผูก้ระท าความผดิมีอ านาจ
ทางการเงินและทางการเมือง  รวมทั้งการกระท าความผดิเก่ียวกบัเด็กท่ีเก่ียวกบัเพศหรือเน้ือตวั
ร่างกาย เป็นตน้57 
 ความผดิในลกัษ ณะน้ี  ถือไดว้า่เป็นการกระท าผดิท่ีนานาอารยประเทศ ตอ้งการ
ปราบปรามใหห้มดไป  หรือป้องกนัมิใหมี้การกระท า ผดิดงักล่าวเกิดข้ึน  หรือลดนอ้ย ลง เช่น การ
คอร์รัปชัน่  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการป้องกนัและปราบปราม การกระท าผดิอ่ืนๆ  ดงัปรากฏ ใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการคอร์ รัปชัน่ ท่ีก าหนดใหรั้ฐภาคีพิจารณาการก าหนด
อายคุวามฟ้องคดีเก่ียวกบัการทุจริต ใหมี้ระยะเวลายาวนานพอสมควร  เน่ืองจากตระหนกัถึงปัญหา
จากการกระท า ผดิดงักล่าว  วา่เป็นปัญหาส าคั ญท่ีควรตอ้งแกไ้ขโดยพลนั  อนัเป็นนโยบายในการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกระบวนการยติุธรรมระหวา่งประเทศ58 
 การก าหนดอายคุวามในลกัษณะน้ีจึงเป็นไปดว้ยการก าหนดอายคุวามไวเ้ป็นการเ ฉพาะ
ในความผดิแต่ละประเภท  เป็นการอาศยัลกัษณะหรือประเภทของความ ผดิมาเป็นฐานในการ
ก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม 
 2.2.2  การนบัอายคุวามในคดีอาญา  
  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแล้ วในหวัขอ้  2.2 ถึงประเภทของอายคุวามในคดีอาญา  ซ่ึงในประเทศ
ไทยนั้น อายคุวามในคดีอาญาไดแ้ก่  อายคุวามฟ้องร้องและอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ  ดงับญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา  หมวดท่ี  9 วา่ดว้ยอายคุวาม  ในมาตรา  95 ถึง  101  เม่ืออายคุวาม
หมายถึงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยหากไม่ด าเนินการภายใน

                                      
 56  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 64-65.  
 57  วนิยั หีมสุหรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 74-75.  
 58  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 63.  
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ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดดงักล่าว ก็จะมีผลท าใหค้ดีขาดอายคุวาม ท าใหผู้เ้สียหายไม่อาจใชสิ้ทธิ
ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องต่อผูก้ระท าความผดิไดอี้ก ดงันั้นการนบัอายคุวามจึงถือเป็นส่วนส าคญั ใน
การเร่ิมตน้และส้ินสุดในสิทธิของผูเ้สียหาย ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงอายคุวามฟ้องร้องเท่านั้น 
  อายคุวามฟ้องร้องนั้น  แบ่งออกไดเ้ป็น สองชั้น  คือ  อายคุวามทัว่ไป  กบัอายคุวามใน
ความผดิอนัยอมความไดห้รือความผดิต่อส่วนตวั  
  อายคุวามทัว่ไปในคดีอาญาน้ี  กล่าวคืออายคุวามฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  95 ซ่ึงใหน้ั บอายคุวามตั้งแต่วนัท่ี มีการกระท าความผดิ  โดยวนักระท าความผดินั้น  แยก
พิจารณาไดเ้ป็น 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี59 
  1)  ความผดิท่ีกระท าส าเร็จในคร้ังเดียว  เช่น การฆ่าคนโดยยงิดว้ยปืน  อายคุวามเร่ิมนบั
แต่วนัท่ีผูก้ระท าความผดิไดย้งิปืนอนัเป็นการฆ่านดัสุดทา้ยเป็นตน้มา 
  2)  ความผดิต่อเน่ืองกนั  ซ่ึงไดแ้ก่การกระท าความผดิอยา่งเดียวกนั  ซ่ึงกระท าแลว้หยดุ
ไป แลว้กระท าซ ้ า โดยใชโ้อกาสอนัเดียวกนั  หรือใชโ้อกาสอนั เก่ียวเน่ืองกนั กบัโอกาสอนัเดียวกนั
นั้น เช่น ก. ฉุดคร่า ข. ไปข่มขืนกระท าช าเราหลายคร้ัง  อายคุวามเร่ิมนบัแต่วนัท่ีข่มขืนกระท าช าเร า
คร้ังสุดทา้ย 
  3)  ความผดิถาวร  เช่น มีอาวธุปืนไวใ้นครบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  อายคุวามยอ่ม
เร่ิมนบัเม่ือฐานะท่ีเป็นผดิกฎหมายไดส้ิ้นสุดลง  กล่าวคือ  เม่ือใดอาวธุปืนตามตวัอยา่งนั้นไดพ้น้ไป
จากความครอบครอง อายคุวามก็จะเร่ิมนบัเม่ือนั้น 
    โดยจะตอ้งไดมี้การฟ้องแล ะเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาส่งศาลภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด คดีจึงจะไม่ขาดอายคุวาม ถา้เพียงแต่ฟ้องผูก้ระท าความผดิ  แต่ยงัไม่ไดต้วัผูก้ระท า
ความผดิมาศาลจนเกินก าหนดเวลาตามกฎหมายในมาตรา 95 ก็ถือวา่คดีเป็นอนัขาดอายคุวาม 
  การนบัอายคุวามฟ้องร้องจึงเร่ิมตน้เร่ือยมานั บแต่วนัท่ีการกระท าท่ีเป็นความผดินั้นจบ
ส้ินลง แต่ในกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 95 วรรคสอง  ถือเป็นกรณีท่ีอายคุวามฟ้องร้องสะดุดหยดุลง  
การนบัอายคุวามฟ้องร้องตอ้งเร่ิมนบัใหม่  โดยมิไดเ้ร่ิมนบัแต่วนัท่ีกระท าความผดิ  แต่เป็นการเร่ิม
นบัใหม่ตั้งแต่วนัหลบหนีหรือวนังดการ พิจารณา  กล่าวคือ  มาตรา  95 วรรคสอง  บญัญติัวา่  “ถา้ได้
ฟ้องและไดต้วัผูก้ระท าความผดิมายงัศาลแลว้  ผูก้ระท าความผดิหลบหนีหรือวกิลจริต  และศาลสั่ง
งดการพิจารณาไวจ้นเกินก าหนดดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัท่ีหลบหนีหรือวนัท่ีศาลสั่งงดการพิจารณา  ก็
ใหถื้อวา่เป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั” ดงัน้ี การฟ้องหรือไดต้วัผูก้ระท าความผดิมายงัศาล จึงท า

                                      
 59 หยดุ แสงอุทยั ก เล่มเดิม. หนา้ 225.  
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ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลง  การหลบหนีและการวกิลจริตจน ตอ้งงดการพิจารณานั้นเป็นเหตุใหต้อ้ง
เร่ิมนบัอายคุวามกนัใหม่ และเร่ิมนบัตั้งแต่วนัหลบหนีหรือวนังดการพิจารณา60  
    การนบัอายคุวามในความผดิอนัยอมความไ ดห้รือความผดิต่อส่วนตวั  หรือท่ีเรียกวา่  
อายคุวามร้องทุกข์  อนัเป็นระยะเวลาท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขใ์หด้ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ นั้น 
โดยเร่ิมนบัอายคุวามร้องทุกขต์ั้งแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ตามบทบญัญติัใน
มาตรา  96 แห่งประมวลกฎหมายอ าญา โดยอายคุวามร้องทุกขน้ี์ จะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของอายคุวาม
ทัว่ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ซ่ึงจะมีการเร่ิมตน้นบัอายคุวามท่ีไม่เหมือนกนั  แต่การ
ร้องทุกขต์ามก าหนดเวลาในมาตรา  96 ก็จะตอ้งอยูภ่ายในก าหนดระยะเวลาตามมาตรา  95 กล่าวคือ 
อายคุวามทัว่ไปตามมาตรา  95 เร่ิมนบัตั้งแต่วนัเกิดเหตุกระท าความผดิ  แต่อายคุวามร้องทุกขม์าตรา  
96 เร่ิมนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ซ่ึงอาจเป็นวนัเดียวกนักบั วนั
เกิดเหตุกระท าความผดิ  หรือวนัอ่ืนหลงัจากวนักระท าความผดิก็ได้  แต่ถา้ผูเ้สียหายเพิ่งรู้เร่ือง
ความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิเม่ือเลยก าหนดอายคุวามทัว่ไปตามมาตรา  95 แลว้  ก็ยอ่มหมด
สิทธิร้องทุกขไ์ปในตวั เพราะอายคุวามทัว่ไปขาดไปแลว้61 
  ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่  การนบัอายคุวามในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  95 
และมาตรา 96 ดงักล่าวมานั้น เม่ืออายคุวามเร่ิมนบัแลว้ก็จะด าเนินเร่ือยไป เวน้แต่ในกรณีตามมาตรา  
95 วรรคทา้ยเท่านั้นท่ีมีลกัษณะเป็นการใหอ้ายคุวามหยดุนบัเม่ือมีเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด  
    เม่ืออายคุวามหมายถึงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหส้ามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท า
ความผดิ โดยท่ีจะตอ้งด าเนินคดีภายในก าหนดเวลานั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อความเป็นธรรมและความแน่นอน
ในการด าเนินคดี  โดยท่ีการก าหนดอายคุวามในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึง
มกัจะข้ึนอยูก่บัประเภทของคดีและความร้ายแรงของความผดินั้น  เช่น การฆ่าผูอ่ื้น  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ี
ท าใหเ้กิดความหวาดกลวัแก่คนในสังคม  หลายประเทศจึงก าหน ดใหไ้ม่มีอายคุวาม  และเน่ืองจาก
มกัจะพบขอ้ถกเถียงเร่ืองท่ีไม่สามารถด าเนินการกบัผูก้ระท าความผดิร้ายแรงเพราะเหตุอายคุวาม  
ประเทศส่วนใหญ่จึงไดก้ าหนดใหมี้การหยดุอายคุวามไว้ อนัท าใหย้งัสามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท า
ความผดิได ้หากเขา้เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
    ทั้งน้ี แมโ้ดยผลของการก าหนดใหไ้ม่มีอายคุวาม กบัการก าหนดใหอ้ายคุวามสะดุด
หยดุอยูจ่ะคลา้ยกนัตรงท่ีไม่มีการน าบทบญัญติัเร่ืองอายคุวามมาใช้  แต่โดยทฤษฎีแลว้จะต่างกนั
ตรงท่ีการก าหนด ใหไ้ม่มีอายคุวามจะเป็นกรณี ท่ีไม่น าอายคุวามมาใช้  ซ่ึงในต่างประเทศนิยม

                                      
 60  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 447. 
 61  สมพร พรหมหิตาธร.  เล่มเดิม.  หนา้ 181.  
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ก าหนดใหไ้ม่มีอายคุว ามในกรณีท่ีมีการกระท าความผดิอาญาร้ายแรง  ในขณะท่ีการก าหนดใหอ้ายุ
ความสะดุดหยดุอยู ่จะเป็นเร่ืองการก าหนดใหห้ยดุนบัอายคุวามในบางเวลา62  
 การก าหนดอายคุวามความผดิท่ีใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุลง  มกัจะใชก้รณีท่ีมีการหา
พยานหลกัฐานไดเ้พิ่มเติมและตอ้งรอการพิสูจน์  หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้น  มาจากการกระท า
ความผดิในต่างประเทศหรือตอ้งรอพยานหลกัฐานในต่างประเทศ  หรือกรณีท่ีจ าเลยหลบหนี
กระบวนการยติุธรรม 63 อนัเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีไม่ตอ้งการใหบุ้คคลใดแสวงหาประโยชน์จากอายุ
ความ64  
    การหยดุนบัอายคุวาม  เป็นการท่ีกฎหมายก าหนดให้ การนบัอายคุวามตอ้งหยดุลงเม่ือมี
เหตุใดๆเกิดข้ึนในระหวา่ง ช่วงเวลา ท่ีมีการนบัอายคุวาม  โดยการหยดุนบัอายคุวามแบ่งได้  2 กรณี
ดว้ยกนั ดงัน้ี 
   (1)  การหยดุนบัอายคุวามโดยส้ินเชิง (Interruption) 
     การหยดุนบัอายคุวามโดยส้ินเชิง ไดแ้ก่ การท่ีมีเหตุใดๆเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ี มี
การนบัอายคุวามและเหตุนั้นเป็นเหตุท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหก้ารนบัอายคุวาม
หยดุลง โดยเหตุในการหยดุนบัอายคุวามโดยส้ินเชิงน้ี อาจมีอยูก่่อนท่ีจะเร่ิมนบัอายคุวาม  หรืออาจมี
ข้ึนภายหลงัจากท่ีไดมี้การเร่ิมนบัอายคุวามไปแลว้ และภายหลงัมีเหตุท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การเร่ิม
นบัอายคุวามใหม่ ก็ตอ้งเร่ิมนบัใหม่ตั้งแต่ตน้โดยไม่น าเอาอายคุวามท่ีไดน้บัไปแลว้ในคราวแรกเขา้
มานบัรวมดว้ย เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 วรรคทา้ย เป็นตน้ 
   (2)   การหยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการชัว่คราว (Tolling) 
     การหยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการ ชัว่คราว  ไดแ้ก่  การท่ีมีเหตุใดๆ  เกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาท่ีมีการนบัอายคุวามและเหตุนั้นเป็นเหตุท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหก้าร
นบัอายคุวามหยดุลงเป็นการชัว่คราว  โดยเหตุในการหยดุนบัอายคุวามชัว่คราวน้ี  อาจมีอยูก่่อนท่ีจะ
เร่ิมนบัอายคุวาม หรืออาจมีข้ึนภายหลงัจากท่ีไดมี้การเร่ิมนบัอายคุวามไปแลว้  และภายหลงั เม่ือเหตุ
ท่ีท าใหต้อ้งหยดุนบัอายคุวามจบลงแลว้  จึงจะเร่ิมนบัอายคุวามใหม่  ซ่ึงในการนบัอายคุวามคราว
หลงัน้ี ก็จะนบัต่อจากอายคุวามท่ีไดห้ยดุนบัไปคราวแรก  เช่น กฎหมายเร่ืองอายคุวามในคดีอาญา
ของรัฐบาลกลาง  (Federal Law) ประเทศสหรัฐอเมริกา  บทบญัญติั 18 U.S.C. มาตรา 3290 บญัญติั
ให้ หยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการชัว่คราว  ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิหลบหนีจากเขตอ านาจศาล  
หรือผูต้อ้งสงสัยไม่ ปรากฏตวัดว้ยจุดประสงค์ ในการหลีกเล่ียงการจบักุม  หรือการด าเนินคดี  ดงัน้ี 

                                      
 62  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 45.  
 63  วนิยั หีมสุหรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 75.  
 64  ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 100.  
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อายคุวามท่ีเร่ิมนบัมาตั้งแต่วนัท่ีการกระท าความผดิก็จะหยดุนบั และเม่ือไดต้วัผูก้ระท าความผดิแลว้  
อายคุวามก็จะเร่ิมนบัต่อ จากการนบัในคราว แรก 65 หรือตามประมวลกฎหมาย อาญาของประเทศ
เยอรมนี  มาตรา  78b (1) ท่ีก าหนดใหอ้ายคุวามในความผดิทางเพศ ตามมาตรา  176-179 หยดุนบั
ชัว่คราวจนกวา่เหยือ่จะมีอาย ุ18 ปี เป็นตน้ 
    ทั้งน้ีการนบัอายคุวามฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้น  การ
นบัอายคุวามฟ้องคดีตามมาตรา  95 และมาตรา  96  ในขั้นตอนก่อนน าคดีข้ึนสู่ศาล  ไม่มี เหตุท่ี
กฎหมายก าหน ดใหเ้ป็นเหตุท่ีท าใหอ้ายคุวามหยดุนบั  ทั้งในกรณีหยดุนบัอายคุวาม โดยส้ินเชิง  
(Interruption) และในกรณีการหยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการชัว่คราว  (Tolling) จะมีก็แต่เฉพาะกรณี 
ท่ีน า ตวัผูต้อ้งหาฟ้องต่อศาลแลว้  อายคุวามจึงจะหยดุนบั  ซ่ึงเป็นการหยดุนบัโดยส้ินเชิง  และ
ภายหลงัท่ีไดฟ้้องคดีแลว้จ าเลยหลบหนี  หรือวกิลจริตจนศาลสั่งงดการพิจารณาคดี  อายคุวามในคดี
นั้นก็จะเร่ิมนบัใหม่ตั้งแต่เวลาท่ี จ าเลยหลบหนีหรือวกิลจริต  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 
วรรคทา้ย 
 2.2.3  อายคุวามในคดีความผดิอนัยอมความได ้
  อายคุวามในคดีความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  ไดแ้ก่  อายคุวามร้องทุกขต์ามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  96 ท่ีผูเ้สียหายจะตอ้งร้อง ทุกข์หรือฟ้องร้องด าเนินคดีภายในก าหนดสาม
เดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  โดยจะตอ้งอยูภ่ายใต้อายคุวามทัว่ไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  95 อีกชั้นหน่ึงดว้ย  ซ่ึงหากอายคุวามทัว่ไปขาดไปแลว้  สิทธิในการ
ด าเนินคดีในความผดิอนัยอมความไดน้ั้นก็ยอ่ มส้ินไป ดงัไดก้ล่าวถึงมาแลว้ขา้งตน้  ซ่ึงสาเหตุ
ดงักล่าวนั้น  ศาสตราจารย์  ดร. หยดุ  แสงอุทยั  ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุทา้ยค าพิพากษาฎีกาท่ี  
1036 /2482 66 สรุปไดว้า่  ความผดิต่อส่วนตวันั้นยอ่มส าคญันอ้ยกวา่ความผดิอาญาแผน่ดิน  เม่ือ
ความผดิอาญาแผน่ดินขาดอายคุวามแลว้  ความผดิต่อส่วนตวัก็ควรจะขาดอายคุวามดว้ย  ดงัสุภาษิต
กฎหมายท่ีวา่  การท่ีกฎหมายบญัญติักรณีท่ีมีน ้าหนกั มากไว้  เท่ากบัไดบ้ญัญติัถึงกรณี ท่ีมีน ้าหนกั
นอ้ยกวา่ไวด้ว้ย  (argumentum a majori ad minus) ดงันั้น  ถือวา่เป็นการ ไม่มีเหตุผลอนัสมควร   
หากจะปล่อยอายคุวามในคดีความผดิต่อ ส่วนตวัยดืยาวออกไปไม่มีท่ีส้ินสุดตราบเท่าท่ีผูเ้สียหายยงั
ไม่รู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  และหากก าหนดใหอ้ายคุวามในทางอาญาไม่มีท่ีส้ินสุด

                                      
 65  ปวณีา วโิรจน์ธนะชยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 84. 

 66  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1036/2482. 
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แลว้ อาจเป็นหนทางใหผู้เ้สียหายน าไปข่มขู่ผูก้ระท าความผดิใหต้อ้งใชเ้งินแก่ตน  (Black mail) ได้
อีกหนทางหน่ึง67 
  เม่ืออายคุวามในคดีความผดิอนัยอมความได้  หรือคดีความผดิต่อส่วนตวั  มีลกัษณะของ
อายคุวามซอ้นกนั โดยในก าหนดของอายคุวามทัว่ไป ผูเ้สียหายก็จะตอ้งร้องทุกขภ์ายในก าหนดอายุ
ความร้องทุกขด์ว้ย  โดยหากขาดอายคุวามร้องทุกขแ์ลว้ผูเ้สียหายก็จะด าเนินคดีอาญาต่อผูก้ระท า
ความผดิไม่ไ ด้ หรือหากร้องทุกขเ์ม่ืออายคุวามในคดีทัว่ไปขาดไปแลว้  ผูเ้สียหายก็จะด าเนิน
คดีอาญาต่อผูก้ระท าความผดิไม่ไดอี้กเช่นกนั  ดงันั้น  การก าหนดอายคุวามร้องทุกขจึ์งตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของความผดิอนัยอมความไดด้ว้ย 
 2.2.3.1  วตัถุประสงคข์องการร้องทุกข ์
   การร้องทุกขมี์ความส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินคดีในความผดิอนัยอมความ
ได ้เพราะในความผดิอนัยอมความไดก้ารด าเนินคดีข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องผูเ้สียหาย 68 การร้อง
ทุกขโ์ดยผูเ้สียหายจึงเป็น  “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี ” (Prozessvoraussetzung) ในความผดิอนั
ยอมความได้69 
  การท่ีเจา้ พนกังาน  (พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ ) และศาลจะ
ด าเนินคดีใดคดีหน่ึงเป็นการเฉพาะไดน้ั้น  เจา้พนกังาน  (พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ ) 
และศาลจะตอ้งมีอ านาจด าเนินคดีนั้น  อ านาจท่ีจะด าเนินคดีใดคดีหน่ึงเป็นการเฉพาะของ  
เจา้พนกังาน (พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ) และศาลน้ีจึงเป็นเร่ืองต่างหากจากเร่ืองอ านาจ
ศาล หรืออ านาจและหนา้ท่ีของเจา้พนกังานตามความหมายของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา มาตรา 16 ซ่ึงเป็นเร่ืองอ านาจทัว่ไป  
  อ านาจด าเนินคดีใดคดีหน่ึงเป็นการเฉพาะ  หมายความถึง  อ านาจท่ีจะเร่ิม
ด าเนินคดีนั้นได้  หรืออ านาจท่ีจะ ด าเนินคดีนั้นต่อไปไดต้ามอ านาจและหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน   
(พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ) หรือตามอ านาจของศาล ฉะนั้น การท่ีเจา้พนกังานและศาล
จะเร่ิมด าเนินคดีใด จะด าเนินคดีใด หรือจะด าเนินคดีนั้นต่อไปได้  จะตอ้งมีหรือไม่มีขอ้เทจ็จริงหรือ
เหตุการณ์ใดๆ  ท่ีใหอ้  านาจด าเ นินคดีหรือตดัอ านาจด าเนินคดีของเจา้พนกังานและศาล  เช่น   
เจา้พนกังานและศาลจะด าเนินคดีใดได้  คดีนั้นจะตอ้งเป็นคดีใหม่  ฉะนั้น “สภาพการเป็นคดีใหม่ ” 

                                      
  67  หยดุ แสงอุทยั ข (2529).  กฎหมายอาญา รวมหมายเหตุท้ายค าพพิากษาฎกีาของศาสตราจารย์  
ดร.หยุด แสงอุทยั.  หนา้ 217. 
 68  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 441. 

69  แหล่งเดิม.  หนา้ 449. 
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จึงเป็น “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี” และในทางกลบักนั “ค าพิพากษา เสร็จเด็ดขาดในความผดิท่ีได้
ฟ้อง” ซ่ึงท าใหค้ดีกลายเป็นคดีเก่าไปก็เป็น “เง่ือนไขระงบัคดี” 
  ดงักล่าวมาจะเห็นไดว้า่  “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี ” และ “เง่ือนไขระงบัคดี ” 
ไม่ใช่เป็นเร่ืองตรงกนัขา้มกนั  หากแต่เป็นเร่ืองเดียวกนั  กล่าวคือ  เง่ือนไขอนัใดอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
นั้นเม่ือพิจารณาในทางบวก  (positive) ก็จะเป็นเง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี  แต่เม่ือพิจารณาในทาง
ลบ (negative) ก็จะเป็นเง่ือนไขระงบัคดี 
  “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี ”(Prozessvoraussetzung)อาจแบ่งออกเป็น  
“เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดีในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง ” และ “เง่ือนไขใหอ้ านาจ ด าเนินคดีในการ
พิพากษาคดี” 
  “เง่ือนไขให้ อ านาจด าเนินคดีในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง ” เป็นเง่ือนไข ใหอ้ านาจ
เจา้พนกังานท่ีจะด าเนินคดีนั้น กล่าวคือ เป็นเง่ือนไขใหอ้ านาจพนกังานสอบสวนท่ีจะเร่ิมด าเนินคดี
และใหอ้ านาจพนกังานอยัการท่ีจะสั่งฟ้อง 
  “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดีในชั้นพิพากษาคดี ” เป็นเง่ือนไขให้ อ านาจศาลท่ี
จะช้ีขาดเน้ือหาคดี 
  “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี”  เป็น “เง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาก่อน ”(prerequisite) 
และเม่ือคดีใดมี “เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี ” แลว้ เจา้พนกังานหรือศาลก็จะตอ้งวนิิจฉยัเน้ือหาคดี
นั้นต่อไป  และส าหรับศาลนั้น  เม่ือศาลไดย้นืยนัแลว้วา่คดีใดคดีหน่ึ งนั้นมี  “เง่ือนไขใหอ้ านาจ
ด าเนินคดี ” ศาลจะอา้งเหตุไม่วนิิจฉยัเน้ือหาคดีโดยหยบิยกเร่ือง  “เง่ือนไขใหอ้ านาจ ด าเนินคดี ” 
ข้ึนมาใชใ้นขั้นตอนของการพิพากษาคดีอีกไม่ได ้
  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 121 ซ่ึงบญัญติัวา่ 
  “แต่ถา้เป็นคดีความผดิต่อส่วนตวั  หา้มมิใหท้  าการสอบสวนเวน้แต่จะมีค าร้อง
ทุกขต์ามระเบียบ”  
  บทบญัญติัแห่งมาตรา  121  น้ีไดก้ล่าวถึง  “ค าร้องทุกข์ ” ในแง่ของการเป็น   
“เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี ” กล่าวคือ  ในความผดิต่อส่วนตวัพนกังานสอบสวนจะมีอ านาจก็
ต่อเม่ือไดมี้ค าร้องทุกขแ์ลว้70 ตามระเบียบ 
  การร้องทุก ขต์ามระเบียบก็คือ  การปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา  มาตรา  123  และมาตรา  124 71 ซ่ึงความมุ่งหมายของกฎหมายท่ีหา้มมิใหพ้นกังาน
สอบสวนเขา้ท าการสอบสวนความผดิต่อส่วนตวัจนกวา่จะมีค าร้องทุกขก่์อนนั้นก็เพราะความผดิต่อ
                                      

70  คณิต ณ นคร ก เล่มเดิม.  หนา้ 174-175. 
71  นพรัตน์ อกัษร.  (2532).  ความผดิอนัยอมความได้กบักระบวนการยุตธิรรม.  หนา้ 72. 
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ส่วนตวัแมจ้ะเป็นความผดิทางอาญา แต่ก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการก่อความเสียหายในทางแพง่อนั
ควรเป็นเร่ืองส่วนตวัของผูเ้สียหาย โดยเฉพาะรัฐจะเขา้ด าเนินการเพื่อฟ้องร้องใหล้งโทษผูก้ระท าผดิ
ไดก้็ต่อเม่ือบุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายประสงคเ์ช่นนั้น72 
  เม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  121 แลว้ท าใหเ้ห็นไดว้า่  คดี
ความผดิต่อส่วนตวัหรือคดีความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  ค าร้องทุกขข์องผูเ้สียหายเป็นสาระส าคญั
ในการสอบสวนของเจา้พนกังาน73  
  โดยค าวา่ “สอบสวน” น้ีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดใ้หค้  านิยาม
ไวใ้นมาตรา  2 (11) วา่  “การสอบสวน ” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลกัฐาน  และการ
ด าเนินการ ทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี  ซ่ึงพนกังานสอบสวน ไดท้ าไป
เก่ียวกบัความผดิท่ีกล่าวหา  เพื่อท่ีจะทราบขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจน์ความผดิ  และเพื่อท่ีจะเอาตวั
ผูก้ระท าความผดิมาฟ้องลงโทษ ดัง่น้ี การสอบสวนจึงมีเน้ือหา 2 ประการ คือ 
  (1)  การรวบรวมพยานหลกัฐาน และ 
  (2)  การใชม้าตรการบงัคบั74  
  โดยในส่วนของการสอบสวนท่ีเป็นการรวบรวมพยานหลกัฐานทัว่ไปนั้น  แม้
จะไม่มีค  าร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย พนกังานสอบสวนก็สามารถกระท าได ้แต่อยา่งไรก็ตาม  หากจะใช้
มาตรการบงัคบัเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาแลว้ จ าเป็นตอ้งมีค าร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย75 
  โดยการรวบรวมพยานหลกัฐานนั้น  พนกังานสอบสวนกระท าไดก่้อนการร้อง
ทุกข์ ดว้ยบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  125 76 เป็นบทบญัญติัท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่การสอบสวนความผดิต่อส่วนตวั  พนกังานสอบสวนกระท าไดก่้อนมีการร้องทุกข์  
แต่ถา้ในท่ีสุดแลว้ผู ้ เสียหายไม่ยอมร้องทุกขพ์นกังานสอบสวนก็ไม่มีอ านาจสอบสวนและ
ด าเนินการต่อไป77 

                                      
72  คนึง ฦๅไชย.  (2543).  กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เล่ม 1.  หนา้ 288.  
73  นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 73.  
74  คณิต ณ นคร ก เล่มเดิม.  หนา้ 65. 
75  นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 92.  
76  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 125 บญัญติัวา่ “เม่ือพนกังานสอบสวนหรือพนกังาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจไดก้ระท าการสืบสวนหรือสอบสวนไปทั้งหมด หรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใดตามค าร้องขอให้
ช่วยเหลือ ใหต้ก เป็นหนา้ท่ีของพนกังานนั้นจดัการใหมี้ค าร้อง ทุกขต์ามระ เบียบ ตามบทบญัญติัแห่งมาตรา 123 
และ124” 

77  คณิต ณ นคร ก เล่มเดิม.  หนา้ 406. 
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 2.2.3.2  วธีิการร้องทุกข ์
  การร้องทุกข์  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  2(7) บญัญติั
วา่ “ค าร้องทุกข ์หมายความถึง  การท่ีผูเ้สียหายไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีตามบทบญัญติัแห่งประม วล
กฎหมายน้ีวา่มีผูก้ระท าความผดิข้ึน  จะรู้ตวัผูก้ระท าความผดิหรือไม่ก็ตาม  ซ่ึงกระท าใหเ้กิด  
ความเสียหายแก่ผูเ้สียหาย  และการกล่าวหาเช่นนั้นไดก้ล่าวโดยมีเจตนาจะใหผู้ก้ระท าความผดิ
ไดรั้บโทษ” 
  การร้องทุกขอ์าจท าเป็นหนงัสือหรือร้องทุกขด์ว้ยปากก็ได้  โดยร้องทุกขต่์อ
พนกังานสอบสวน  หรืออาจร้องทุกขต่์อเจา้พนกังานซ่ึงไม่ใช่พนกังานสอบสวนก็ได้  อนัไดแ้ก่  
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซ่ึงมีต าแหน่งหนา้ท่ีรองหรือเหนือพนกังานสอบสวนและเป็นผูซ่ึ้ง
มีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย  โดยในการร้องทุกขต่์อพนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจซ่ึงไม่ใช่พนกัสอบสวนนั้น หากเป็นการร้องทุกขท่ี์ท าเป็นหนงัสือ พนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจดงักล่าวจะตอ้งรีบจดัการส่งหนงัสือร้องทุกขด์งักล่าวไปยงัพนกังานสอบสวน  หรือหากเป็น
กรณีท่ีร้องทุกขด์ว้ยปาก พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจนั้นก็ตอ้งรีบจดัการใหผู้เ้สียหายไปพบกบั
พนักงานสอบสวนเพื่อจดบนัทึกค าร้องทุกขน์ั้นต่อไป  แต่ในกรณีเร่งร้อน  พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจนั้นจะจดบนัทึกเสียเองก็ได้  แลว้ใหรี้บส่งไปยงัพนกังานสอบสวน  เพื่อพนกังาน
สอบสวนกระท าการสอบสวนต่อไป  ทั้งน้ี  การร้องทุกขจ์ะตอ้งท าไปโดยผูเ้สียหายมีเจตนาให้
ผูก้ระท าความผดิได้ รับโทษ ซ่ึงมิใช่เพียงแต่แจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐานหรือใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบไว้
เท่านั้น โดยผูร้้องทุกขจ์ะตอ้งเป็นผูเ้สียหาย  ซ่ึงหากผูเ้สียหายยงัเป็นผูเ้ยาวอ์ยูก่็ไดแ้ก่ตวัผูเ้สียหายเอง  
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม และบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  ถา้ผูร้้องทุกขมิ์ใช่ตวัผูเ้สีย หายเองหรือบุคคล
ดงักล่าวมานั้นก็จะเป็นเพียงค ากล่าวโทษเท่านั้นซ่ึงไม่เป็นการใหอ้ านาจในการด าเนินคดี  การร้อง
ทุกขจึ์งถือเป็นเง่ือนไขในการใหอ้ านาจด าเนินคดี  เพราะ  พนกังานสอบสวนจะท าการสอบสวนคดี
ไม่ไดห้ากไม่มีการร้องทุกขต์ามระเบียบในความผดิอนัยอมความได้  ดงับญัญติัไว้ ในประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 121 วรรคสอง78 การร้องทุกขจึ์งเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้
พนกังานสอบสวนมีอ านาจท าการสอบสวน  และส่งผลใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจยืน่ฟ้องคดีได้
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  120 79 ดว้ย  คดีความผดิเก่ียวกบัเพศซ่ึงเป็น
ความผดิอนัยอมความไดน้ี้ผูเ้สียหายจึงมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการเร่ิมตน้คดี  

                                      
 78  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  121 วรรคสอง  บญัญติัวา่ “แต่ถา้เป็นคดีความผิดต่อ
ส่วนตวั หา้มมิใหท้ าการสอบสวน เวน้แต่จะมีค าร้องทุกขต์ามระเบียบ.” 
 79  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  120 บญัญติัวา่ “หา้มมิใหพ้นกังานอยัการยืน่ฟ้องคดี
ใดต่อศาล โดยมิไดมี้การสอบสวนในความผิดนั้นก่อน.” 
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  การร้องทุกขด์งักล่าวมาน้ีถือไดว้า่เป็นการมอบอ านาจด าเนินคดีใหก้บัรัฐ  เม่ือ
พนกังานของรัฐเป็นผูด้  าเนินการทั้งกระบวนการ  โดยประชาชนซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจะมีส่วนร่วมแต่
เพียงในการร้องทุกขเ์ท่านั้น  การร้องทุกขจึ์งเป็นขั้นตอนในการด าเนินคดีโดยรัฐ  กล่าวคือ  เม่ือการ
กระท าความผดิอาญาเป็นการกระท าความเสียหายต่อสังคม  รัฐจึงมีหนา้ท่ีปกปักษรั์กษา  โดยเอกชน
ผูไ้ดรั้บความเสียหายน าขอ้เทจ็จริงแห่งการกระท าความผดิเขา้แจง้ความร้องทุกขต่์อเจา้พนกังานของ
รัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  ซ่ึงก็คือ พนกังานสอบสวน  โดยมีพนกังานอยัการท าหนา้ท่ีเป็นผูฟ้้องคดี 80 
การด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดน้ี้จึง เป็นการด าเนินคดีโดยรัฐ  (Public 
Prosecution)  
   
2.3  แนวความคิดในการก าหนดความผดิอนัยอมความได้ 
 ความผดิทางอาญานั้น โดยหลกัแลว้ตอ้งถือวา่เป็นความผดิต่อแผน่ดินทั้งนั้น กรณีท่ีเป็น
ความผดิต่อส่วนตวั  หรือท่ีกฎหมายเรียกวา่  “ความผดิอนัยอมความได้ ” นั้น ถือเป็นขอ้ยก เวน้  ซ่ึง
ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง  โดยมีขอ้สังเกตวา่ความผดิอนัยอมความไดน้ี้  ผูเ้สียหาย
เป็นผูย้อมความ  เพราะฉะนั้นโดยลั กษณะก็ยอ่มหมายถึงความผดิท่ีมีผูเ้สียหายโดยเฉพาะเจาะจง
นอกเหนือไปจากรัฐซ่ึงถือวา่ไดรั้บความเสียหายเป็นส่วนรวมอยูแ่ลว้ 81 ดงันั้น  ความผดิใดจะเป็น  
“ความผดิอนัยอมความได้ ” กฎหมายจะระบุไวโ้ดยเฉพาะ  ความผดิท่ีมิไดร้ะบุวา่เป็นความผดิอนั
ยอมความไดคื้อ “ความผดิอาญาแผน่ดิน”82 
 2.3.1  ความหมายและท่ีมาของความผดิอนัยอมความได ้
 กฎหมายอาญาเกิดมีข้ึนเพื่อคุม้ครองป้องกนัประโยชน์ของสังคม  การกระท าผดิอาญา
ถือวา่เป็นการกระท าอนักระทบกระเทือนต่อสังคม  และรัฐเท่านั้นท่ีมีอ านาจลงโทษต่อการกระท า
ความผดิอาญา  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีรัฐบญัญติัข้ึ นเพื่อหา้มไม่ใหเ้อกชนในรัฐกระท าการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือก าหนดหนา้ท่ีใหเ้อกชนในรัฐกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หากเอกชนขดั
ขืนไม่ปฏิบติัตามนั้นจะถูกลงโทษโดยรัฐ ฉะนั้นกฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายมหาชนอยา่งหน่ึง83  
 โดยหลกัแลว้เม่ือมีการกระท าความผดิอาญาเกิดข้ึน  ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งถูกลงโทษ  
แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีจะใหมี้การลงโทษผูก้ระท าความผดิทุกคร้ังเม่ือความผดิเกิดข้ึน  ในบางกรณี
อาจจะท าใหเ้กิดผลท่ีไม่น่าพอใจ  เพราะท าใหส้ังคมเกิดสภาพเด็ดขาดไม่มีการประนีประนอม  หรือ

                                      
 80  จิราพร ทิโน.  (2547).  การคุ้มครองสิทธิหญิงผู้เสียหายในความผดิเกีย่วกบัเพศ.  หนา้ 31. 
 81  เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  (2549).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา้ 13. 
 82  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 122. 
 83  อุททิศ แสนโกศิก.  เล่มเดิม.  หนา้ 4. 
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ท าใหผู้เ้สียหายไดรั้บความเสียหายมากข้ึน  ดงันั้นเพื่อใหก้ารบั งคบัใชก้ฎหมายอาญาสอดคลอ้งกบั
ชีวติ ความเป็นอยูข่องประชาชนโดยพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ  จึงบญัญติัใหค้วามผดิอาญาบางชนิดท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอกชนเป็นการส่วนตวัมากกวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่รัฐ  เป็นความผดิ
อาญาอีกชนิดหน่ึงต่างหาก  และการด าเนินคดีก็มีลกัษณะแต กต่างจากการด าเนินคดีอาญาทัว่ไป  
เรียกความผดิชนิดนั้นวา่ ความผดิอนัยอมความได ้
 ในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้น มีความผดิอาญาชนิดหน่ึงซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะน าคดี
ข้ึนวา่กล่าวไดก้็ต่อเม่ือผูเ้สียหายไดร้้องทุกขข์อใหท้ าคดีข้ึนวา่กล่าวและเป็นความผดิท่ียอมความกนั
ได้ ความผดิชนิดน้ีกฎหมายลกัษณะอาญาและประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  เรียกช่ือ
ตรงกนัวา่ ความผดิต่อส่วนตวั 
 กฎหมายลกัษณะอาญา  ไดบ้ญัญติัความหมายของความผดิต่อส่วนตวัไวใ้นมาตรา  6(7) 
วา่ “ความผดิต่อส่วนตวันั้นท่านหมายความวา่ บรรดาความผดิท่ีจะฟ้องขอใหศ้าลพิจารณาทางอาญ า
ไดแ้ต่เม่ือผูต้อ้งประทุษร้ายหรือเสียหายนั้นไดม้าร้องทุกขข์อใหว้า่กล่าว ” ดงันั้น ความผดิอนัยอม
ความไดจึ้งหมายถึงบรรดาความผดิทั้งหลายท่ีผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกขข์อใหน้ าคดีข้ึนวา่กล่าว  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงจะมีอ านาจฟ้องร้องผูก้ระท าความผดิได้  หากผูเ้สียหายไม่ร้ องทุกข์ พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีก็ไม่มีอ านาจฟ้องร้องผูก้ระท าความผดิได้  แต่ผูเ้สียหายยงัคงมีสิทธิฟ้องคดีดว้ยตนเองได้  
และเม่ือฟ้องคดีเองแลว้ ผูเ้สียหายจะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก็ไดก่้อนคดีถึงท่ีสุด 
 ความผดิอนัยอมความไดถู้กแยกประเภทจากความผดิท่ียอมความไม่ได้  หรือความผดิ
อาญาแผน่ดินอยา่งชดัเจน  เม่ือมีประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร .ศ. 127 โดยบญัญติัความผดิท่ี
เรียกวา่ความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าผดิแลว้มิไดร้้องทุกขภ์ายในสามเดือน คดีนั้นขาดอายคุวามและอาจ
ยอมความกนัได้  เม่ือประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาก็ไดบ้ญัญติั ใหก้าร
ด าเนินคดีอาญาความผดิต่อส่วนตวัมีลกัษณะแตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญาทัว่ๆ  ไป โดยหา้มมิ
ใหมี้การสอบสวนเวน้แต่จะมีค าร้องทุกขต์ามระเบียบ  และบญัญติัใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายในการระงบั
การด าเนินคดีอาญานั้นไดต้ลอดระยะเวลาก่อนคดีถึงท่ีสุด84 
 ต่อมากฎหมายลกัษณะอาญาได้ ถูกยกเลิกไป  โดยมีประมวลกฎหมายอาญาใชบ้งัคบั
แทน แมค้  าวา่ “ความผดิต่อส่วนตวั” จะไม่ปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม แต่ก็ยงัปรากฏ
ชดัอยูว่า่มีความผดิชนิดหน่ึงซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่  ถา้ผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกขข์อใหว้า่กล่าวภายในสาม
เดือนนบัแต่วนัรู้เร่ืองความผดิและ รู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  เป็นขาดอายคุวาม  โดยประมวลกฎหมาย
อาญาเรียกช่ือความผดิน้ีเสียใหม่ใหต้รงตามลกัษณะแห่งความผดิวา่  ความผดิอนัยอมความได้  

                                      
 84 นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 5-7. 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงท่ีความผดิเหล่าน้ีอาจยอมความกนัได้  อนัจะมีผลท าใหก้าร
ด าเนินคดีอาญาระงบัโดยไม่ตอ้งมีค าพิพากษาของศาล ดงัน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่ความผดิอนัยอมความ
ได ้ก็คือความผดิต่อส่วนตวันัน่เอง85 
 การบญัญติัใหค้วามผดิอาญาฐานใดเป็นความผดิต่อส่วนตวันั้น  มีเหตุผลเพื่อประโยชน์  
2 ประการ  คือ 1) เพื่อรักษาความลบัของเจา้ทุกข์  และ 2) ในเร่ืองค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหาย  
ในคดีท่ีมีลกัษณะไม่ร้ายแรงและไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมากนกั  และบางกรณี
หากมีการพิจารณาคดีแลว้ผูเ้สียหายอาจไดรั้บความเสียหายมากยิง่ข้ึน  ผูเ้สียหายอาจพอใจแต่เพียง
ไดรั้บชดใชค้่าสินไหมทดแทนเท่านั้น จึงบญัญติัใหเ้ป็นความผดิต่อส่วนตวั เม่ือประกาศใชป้ระม วล
กฎหมายอาญาแทนกฎหมายลกัษณะอาญา ร .ศ. 127 ซ่ึงเรียกช่ือความผดิต่อส่วนตวัใหม่วา่ความผดิ
อนัยอมความได้86 เน่ืองจากผูร่้างประมวลกฎหมายอาญาเห็นวา่  ถอ้ยค าเดิมนั้นยากต่อการเขา้ใจและ
ไม่ตรงต่อลกัษณะของความผดิชนิดน้ี  จึงใหห้าค าใหม่ท่ีมีความหมายง่ายต่อการเขา้ใจ  และตรง
ลกัษณะของความผดิ  ซ่ึงเป็นความผดิชนิดท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายอยา่งเตม็ท่ีในการท่ีจะฟ้องร้อง
ด าเนินคดีหรือยติุเสียดว้ยการถอนค าร้องทุกข์  ถอนฟ้อง  หรือยอมความกนัก่อนคดีถึงท่ีสุด 87 เพื่อ
เรียกช่ือใหต้รงกบัลกัษณะของความผดิดงักล่าว  แต่อยา่งไรก็ตาม  ไม่วา่จะเรียกความผดิ ต่อส่วนตวั
หรือความผดิอนัยอมความได ้ในภาษาองักฤษก็ยงัคงใช ้Compoundable Offence อยูน่ัน่เอง88 
 2.3.2  ปัจจยัในการก าหนดความผดิอนัยอมความได ้
 ความผดิอนัยอมความไดมี้หลกัการด าเนินคดีท่ีข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องผูเ้สียหาย
เป็นส าคญั  กล่าวคือ  อ านาจของเจา้พนกังานและศ าลจะมีไดต่้อเม่ือผูเ้สียหายไดร้้องทุกขใ์ห้
ด าเนินคดี และการร้องทุกขต์อ้งกระท าภายในสามเดือน มิฉะนั้นคดีเป็นอนัขาดอายคุวามร้องทุกข ์ 
 ปัจจยัในการก าหนดประเภทของความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  มีปรากฏในชั้นร่าง
ประมวลกฎหมายอาญา 89 กล่าวคือ  พระยาอรรถการียนิ์พนธ์ใหค้วามเห็ นวา่ “ การท่ีจะก าหนดให้
ความผดิใด  เป็นความผดิต่อส่วนตวัหรือไม่นั้น  ควรจะพิจารณาความรู้สึกของสาธารณชนท่ีจะ

                                      
 85  แหล่งเดิม.  หนา้ 6. 
 86  แหล่งเดิม.  หนา้ 9. 
 87  ชาตรี ศรีนวลนดั และ วนัชยั ศรีนวลนดั.  (2528).  ค าอธิบายกฎหมาย เร่ืองความยนิยอมในคดอีาญา 
ความผดิอนัยอมความได้.  หนา้ 54. 
 88  นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 5-7.  
 89  รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา คร้ังท่ี 279/2485 วนั
พฤหสับดีท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2485.  อา้งถึงใน ปริญญา ชินะผา.  (2550).  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิอนั
ยอมความได้: ศึกษากรณีความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ในลกัษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.  หนา้ 15. 
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ป้องกนัได ้เช่น เร่ืองฉอ้โกง ยกัยอก หากผูท่ี้ทราบวา่จะมีการฉอ้โกงหรือยกัยอก  อาจจะพดูไดว้า่  ถา้
เป็นตวัเขาเอง ก็คงจะไม่เช่ือหรือไม่มอบหมายทรัพยใ์ห้  ซ่ึงการกระท าผดิในลกัษณะดงักล่าวน้ียอ่ม
แตกต่างไปจากการกระท าความผดิต่อเด็ก  เช่น ความผดิฐานข่มขืนเด็กอายตุ  ่ากวา่  13 ปี เพราะการ
กระท าผดิแก่เด็กๆ ยอ่มไม่สามารถท่ีจะหาทางป้องกนัได ้” 
 หลวงจ ารูญเนติศาสตร์ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่  “การก าหนดใหค้วามผดิฐานฉอ้โกงให้
เป็นความผิ ดต่อส่วนตวันั้น  มีความเหมาะสมแลว้  เน่ืองจากความผดิฐานฉอ้โกง  ดูแลว้ไม่น่า
หวาดเสียว  แต่ส่วนท่ีวา่ความผดิใดท่ีไม่สามารถป้องกนัได้  ไม่ควรก าหนดเป็นความผดิต่อส่วนตวั
นั้น ไม่น่าจะเหมาะสม  เน่ืองจากมีความผดิบางฐาน  เช่น การเลียนป้ายการคา้ของเขา  ก็ไม่มีใครจะ
ป้องกนัได้ แต่เราก็บญัญติัใหเ้ป็นความผดิต่อส่วนตวัเหมือนกนั  ฉะนั้น ควรดูประเภทความผดิและ
ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ตอ้งดูเป็นเร่ืองๆ ไป วา่ควรเป็นความผดิต่อส่วนตวัหรือไม่”  
 ทั้งน้ี ความผดิอนัยอมความไดใ้นหลกัการจึงควรมีลกัษณะ 3 ประการ90 คือ 
 1)  เป็นความผดิท่ีมีความเป็นอาชญา กรรมนอ้ย  อยา่งไรก็ดี  การศึกษาถึงปัจจยัในเร่ือง
ความเป็นอาชญากรรมมากหรือนอ้ยนั้นพึงตอ้งพิจารณาในเบ้ืองตน้ท่ีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็น
ส่วนบุคคลนั้นเองวา่มีคุณค่าท่ียดึถือกนัในสังคมอยา่งไรดว้ย 
 2)  เป็นความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตวัอยา่งมากท่ีพึงเ คารพ
เจตจ านงของผูเ้สียหาย โดยความผดิฐานใดกระทบต่อชีวติส่วนตวัของบุคคลมา กจนไม่สมควรใหมี้
การด าเนินคดีโดยปราศจากเจตจ านงของผูเ้สียหายแลว้  ก็ชอบท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอม
ความได ้และ 
 3)  เป็นความผดิท่ีมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครองผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง  ถา้การด าเนินค ดีจะเป็น
การซ ้ าเติมผูเ้สียหายแลว้ ก็ชอบท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้
  แต่อยา่งไรก็ตาม  ในระบบกฎหมายของไทยนั้น  การบญัญติัใหค้วามผดิใดเป็น
ความผดิท่ียอมความไดดู้จะไม่มีหลกัเกณฑ์ ท่ีชดัเจน แต่หากพิจารณาจากแนวทฤษฎีกฎหมายอาญา
แลว้ การบญัญติัความผดิอนัยอมความไดน่้าจะอาศยัปัจจยัดงัต่อไปน้ี91 
  (1)  ลกัษณะความผดิ    
     ในบทบญัญติัความผดิทางอาญาฐานต่างๆ  มีส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจ์ะคุม้ครอง
เป็นส่วนท่ีแฝงอยู่  ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีรูปร่าง  หรือวตัถุ  หรือบุคคล  แต่เป็นสภาพท่ีพึงปรารถนาท่ีกฎหมาย
ตอ้งการประกนัจากการล่วงละเมิด  ซ่ึงเป็นเร่ืองในทางความคิด  ส่ิงน้ีทางต าราเยอรมนัเรียกวา่  
Rechtsgut หรือท่ีเรียกวา่ คุณธรรมทางกฎหมาย 
                                      
 90 คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 122. 
 91 นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 11. 
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   โดยถา้ส่ิงท่ีกฎหมายคุม้ครองนั้นเป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนเอกชน  
เช่น  ชีวติ  เสรีภาพ  เป็นตน้นั้น  ก็จะตอ้งพิจารณา ต่อไป วา่ผลของการกระท าความผดิดงักล่าว  
ก่อให้ เกิดความเสียหา ยแก่เอกชนหรือสังคม ส่วนรวมมากกวา่กนั  ถา้สังคมส่วนรวมไดรั้บความ
เสียหายมากกวา่  ก็ถือวา่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เอกชนไม่มีสิทธิท่ีจะ
กระท าการใดท่ีเป็นผลร้ายต่อส่วนรวม 
   หากผลจากการกระท าความผดิกระทบกระเทือนต่อเอกชนผูเ้สียหาย โดยตรง
มากกวา่กระทบกระเทือนต่อสังคมส่วนรวม  รัฐปล่อยเป็นสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะพิจารณาเอาเองวา่
สมควรจะเอาโทษกนัหรือไม่  รัฐมีหนา้ท่ีเพียงแต่คอยช่วยใหค้วามประสงคข์องผูเ้สียหายส าเร็จไป
ไดเ้ท่านั้น  แต่โดยทัว่ไปผูเ้สียหายอาจสละประโยชน์ท่ีกฎหมายประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครอง  เพื่อมิ
ใหก้ารกระท านั้นเป็นความผดิ หรือไดรั้บการยกเวน้โทษได้  แต่ถา้เป็นกรณีท่ีกฎหมายมิได้ คุม้ครอง
เอกชนเท่านั้น  หากแต่ยงัคุม้ครองถึงสังคมส่ว นรวมดว้ยแลว้  การสละคุณธรรมทางกฎหมายของ
ผูเ้สียหายยอ่มไม่อาจลบลา้งความผดิได ้ซ่ึงการสละประโยชน์ดงักล่าวเรียกวา่การยนิยอมใหก้ระท า 
   จากแนวความคิดเร่ืองความยนิยอมอนัเป็นการสละคุณธร รมทางกฎหมายของ
ผูเ้สียหายดงักล่าว  จึงมีการบญัญติัใหค้วามผดิทางอาญาบางมาตรา  หรือบางฐานความผดิเป็น
ความผดิอนัยอมความได้  แต่การบญัญติัความผดิอนัยอมความไดจ้ะอาศยัหลกัความยนิยอมของ
ผูเ้สียหายแต่เพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  
   เม่ือความผดิบางลกัษณะในกฎหมายอาญา  ผลกระทบจากการกระท าความผดิ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอกชนเป็นการส่วนตวั มากกวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สังคมส่วนรวม  
และการกระท าความผดิมกัจะเกิดข้ึนในท่ีซ่ึงบุคคล อ่ืนๆ ยากท่ีจะรู้เห็น  มีแต่เพียงผูก้ระท าความผดิ
และผูเ้สียหายเท่านั้น ท่ีรู้ขอ้เทจ็จริงของการกระท าความผดิ  ซ่ึงโดยปกติแลว้การด าเนินคดีอาญา
จะตอ้งกระท าการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  ดงันั้น ถา้หากมีการพิจารณาคดี  ผูเ้สียหายจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงซ่ึงไม่ตอ้งการจะใหใ้ครรู้  ก็อาจ ท าใหเ้กิดความเสียหาย แก่ผูเ้สียหายมากยิง่ข้ึน  เช่น  
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรืออนาจาร  เป็นตน้ ดงันั้นกฎหมายจึงเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหาย ได้
พิจารณาผลไดผ้ลเสียท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินคดีอาญา  โดยถา้ผูเ้สียหายพิจารณาแลว้เห็นวา่การ
ด าเนินคดีอาญาต่อไปจะท าใหต้นเองเส่ื อมศรัทธา  หรือจะตอ้งไดรั้บความอบัอายหรือความเสียหาย
มากข้ึน ผูเ้สียหายอาจใชสิ้ทธิระงบัคดีนั้นเสียได ้
   แต่อยา่งไรก็ดี  จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ นั้น ก็หาท าใหบ้ญัญติัเป็นความผดิ
อนัยอมความไดทุ้กกรณีไม่  เช่น  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  หรืออนาจาร  โดยปกติแลว้
กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได้  แต่หากไดก้ระท าข้ึนในพฤติการณ์อนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน  เป็นตน้วา่  กระท าความผดิอนัมีลกัษณะเป็นการ
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โทรมหญิง  หรือเกิดต่อหนา้ธารก านลั  เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความ
ตาย หรือเป็นการกระท าต่อผูสื้บสันดาน  ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล  ในพฤติการณ์ เหล่าน้ีบทบญัญติั
ของกฎหมายไม่อนุญาตใหผู้เ้สียหายใชสิ้ทธิระงบัคดี  โดยถือวา่ผลประโยชน์ของรัฐและสังคมยอ่ม
อยูเ่หนือผลประโยชน์ของเหยือ่ในการกระท าความผดิ 
   จึงอาจกล่าวไดว้า่ การบญัญติัความผดิอนัยอมความ ได ้โดยอาศยัปัจจยัเก่ียวกบั
ลกัษณะของความผดินั้น  หากไม่มีพฤติการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแลว้ กฎหมายก็บญัญติัใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้
  (2)  จารีตประเพณี 
    จารีตประเพณี  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนท่ีมนุษยป์ฏิบั ติต่อเน่ืองมานาน  
จะตอ้งเป็นแบบแผนท่ีปฏิบติักนัเป็นการทัว่ไปและคงเส้นคงวา  หรืออาจกล่าวไดว้า่  จารีตประเพณี
เป็นหลกัความประพฤติต่อกนัมาเป็นเวลานานและสม ่าเสมอ  ตกทอดต่อๆกนัมาจนเกือบเป็น  
อุปนิสัยส่วนรวมของคนในสังคม  (social collective habits) จารีตประเพณี มุ่งถึงส่ิงภายนอกของ
มนุษยเ์ท่านั้น  เช่น  การแต่งตวั  วธีิพดู  และวธีิการติดต่อกบับุคคลอ่ืน  รวมถึงวฒันธรรม ดว้ย  จารีต
ประเพณียอ่มเป็นเฉพาะตวั เพราะเก่ียวกบัวา่เป็นบุคคลชั้นใดชั้นหน่ึงอยูใ่น สังคมใดสังคมหน่ึง  อาจ
แตกต่างกนัไดต้ามกาลเทศะ  จารีตประเพณีมีความประสงคจ์ะใหม้นุษย์ มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั
สะดวกและประณีตยิง่ข้ึน  
   มนุษยต์กอยูภ่ายใตอิ้ ทธิพลของภาวะแวดลอ้มต่างๆ  รวมทั้งภาวะแวดลอ้มทาง
วฒันธรรม  ทางการเมืองการปกครองและกฎหมายดว้ย  ภาวะแวดลอ้มต่างๆ  เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
ความประพฤติปฏิบติัของมนุษย ์เช่น ในการด ารงชีวติมนุษยจ์ะปฏิบติัตามกฎเกณฑค์วามคิดเช่ืออนั
เป็นวฒันธรรมของกลุ่ม  หรือของชุมชน  หรือสังคมซ่ึงอาจจะเป็นอยา่งเดียวกนัหรือแตกต่างไปจาก
บทบญัญติัของกฎหมาย ซ่ึงก าหนดหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมก็ได ้
   เม่ือมีการกระท าความผดิกฎหมาย หรือมีขอ้พิพาททางกฎหมายในสังคมชนบท  
คู่กรณีพิพาทหรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีแนวโนม้ท่ีจะด าเนินการระงบัขอ้พิพาท
ตามวธีิการ  และกระบวนการ ปฏิบติัท่ีตนมีความคุน้เคย  และสะดวกในทอ้งถ่ิน  อนัไดแ้ก่   
การประนีประนอมยอมความมากกวา่จะด าเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายซ่ึงตนไม่
คุน้เคย  และไม่สะดวก ในทอ้งถ่ิน  เช่น  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  อนาจาร  ท าร้ายร่างกาย   
หม่ินประมาท  หรือความผดิลหุโทษ  คู่กรณีมกัตกลงกนัได้  เม่ือผูใ้หญ่บา้นไกล่เกล่ีย  เวน้แต่จะถูก
บงัคบัหรือวธีิการและกระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีคุน้เคยและสะดวกในทอ้งถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ  
ไม่สามารถจะแกปั้ ญหาขอ้พิพาทนั้นใหบ้รรลุตามความตอ้งการได้  คู่กรณีพิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
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หรือทั้งสองฝ่ายจึงเลือกระงบัขอ้พิพาทของตนตามวธีิการ  และกระบวนการยติุธรรมตามท่ีกฎหมาย
บา้นเมืองก าหนดไว ้
   การท่ีบญัญติัใหก้ฎหมายอาญาบางมาตรา  หรือบางฐานความผดิท่ีมีผลกระทบ
ต่อเอกชน ผูเ้สียหาย เป็นการส่วนตวั มากกวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมส่วนรวม  ใหเ้ป็น
ความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางดา้นจารีตประเพณี  ยอ่มจะมีผลท าใหก้าร
บงัคบัใชก้ฎหมายอาญามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพราะสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวติมนุษยใ์นสังคมนั้นๆ  
การท่ีจะบญัญติัใหด้ า เนินคดีทุกคร้ังเม่ือมีการกระท าความผดิเกิดข้ึน  บางคร้ังก่อใหเ้กิดผลท่ี  
ไม่พึงประสงคข้ึ์นในสังคม เพราะจะท าใหส้ังคมมีลกัษณะเด็ดขาด  ไม่มีสภาพท่ีพึ่งพาอาศยักนัและ
กนั เม่ือมีการกระท าความผดิเกิดข้ึนต่างก็มุ่งแต่จะเอาชนะกนัอยา่งเดียว 
   การด าเนินคดีอาญาของไทยในปัจ จุบนัเป็นหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ซ่ึง
ถือวา่เม่ือมีการกระท าความผดิอาญาเกิดข้ึน รัฐเป็นผู ้ เสียหาย  และเจา้พนกังานของรัฐผูมี้หนา้ท่ี
ฟ้องร้องคดีอาญาคือพนกังานอยัการ  แต่อยา่งไรก็ตามรัฐไม่ไดผ้กูขาด การด าเนินอาญาไวแ้ต่ผูเ้ดียว
โดยเด็ดขาด  เอกชนผูเ้สียหายยงัคงมีสิทธิ ฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาไดด้ว้ย  เม่ือความผดิอาญาฐาน ใด
เอกชนเป็นผูเ้สียหาย โดยไดรั้บผลกระทบเป็นการส่วนตวัมากกวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม
ส่วนรวม ความผดินั้นจะเป็นความผดิอนัยอมความได ้
  (3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
    ความสัมพนัธ์ของบุคคลในฐานะคู่สมรส หรือเป็นญาติกนัยอ่มมีลกัษณะพิเศษ
ต่างไปจากคนอ่ืนๆ  จึงอาจท าให้ความผดิท่ีกระท าต่อกนัมีความร้ายแรงนอ้ยหรือมากกวา่ธรรมดาก็
ได ้แลว้แต่ลกัษณะของความผดิ  
    ความสัมพนัธ์ในฐานะสามีภริยาไม่ไดอ้าศยัขอ้เทจ็จริงแห่งการเกิดหรือ  
วงศญ์าติ  แต่การเป็นบิดามารดา  บุพการีและผูสื้บสันดานเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีอาศยัความเก่ียวขอ้งทาง
สายโลหิต  แมเ้ป็นบุตรนอกสมรสซ่ึงตามกฎหมาย ถือวา่ผูใ้หก้  าเนิดเป็นบิดาไม่ได้  แต่ผูใ้หก้  าเนิดก็
เป็นบิดาโดยพฤตินยั การเป็นบิดา มารดา เป็นพี่เป็นนอ้ง  ตอ้งถือเอาความจริงท่ีเป็นอยูใ่นครอบครัว  
ไม่ใช่ถือตามกฎหมาย ผูสื้บสันดานยอ่มหมายถึงผูสื้บสันดานตามความเป็นจริง  บุตรบุญธรรมไม่ใช่
ผูสื้บสันดาน  ดงันั้น บุตรบุญธรรมลกัทรัพยข์องผูรั้บบุตรบุญธรรม  ผูรั้บบุตรบุญธรรมไม่ติดใจ เอา
ความกบับุตรบุญธรรม โดยท าสัญญายอมความกนัเพื่อใหบุ้ตรบุญธรรมไม่ตอ้งรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคสองไม่ได ้เป็นตน้  
    แต่อยา่งไรก็ดี  ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวนั้น  ถา้เป็น
การกระท าความผดิในทางเพศ  การข่มขืนกระท าช าเรา  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  276 
วรรคแรก  หรือการกระท าอนาจารตามมาตรา  278 หากผูถู้กกระท าเป็นผูสื้บสันดานแลว้  ความผิด
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นั้นก็จะเป็นความผดิท่ีไม่อาจยอมความได้  แต่หากผูก้ระท าความผดิและผูเ้สียหายเพียงเป็นพี่นอ้ง  
หรือลุงป้านา้ อาหรือบุคคลใดๆท่ีไม่ใช่ผูสื้บ สันดานต่อกนัแลว้  ความผดินั้นก็เป็นความผดิอนัยอม
ความได ้ 
    ความสัมพนัธ์ในระหวา่งสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดให้
ความผดิใดเป็นความผดิอนัยอมไดห้รือไม่ได ้ 
    การบญัญติัความผดิอนัยอมความได้ จึงตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัทั้งหลาย ดงักล่าว
มาขา้งตน้ประกอบกนั จะอาศยัปัจจยัอยา่งหน่ึงอยา่งใดแต่เพียงอยา่งเดียวมาก าหนดไม่ได ้เพราะบาง
กรณีอาจสอดคลอ้งกบัปัจจยัหน่ึงแต่ในขณะเดียวกนัอาจขดัแยง้กบัปัจจยัอ่ืนๆ ก็ได ้
 2.3.3  คุณธรรมทางกฎหมายกบัความผดิอนัยอมความได ้
 การจะพิจารณาวา่ความผดิฐานใดเป็นความผดิท่ีมีผลกระทบต่อส่วนตวัหรือต่อสังคม
นั้น ควรพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุม้ครองความผดิฐานนั้นๆ ดว้ย 
 “คุณธรรมทางกฎหมาย ” ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นรู ปธรรมท่ีสามารถจบัตอ้งไดโ้ดยใชป้ระสาท
สัมผสัทั้งหา้  แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นภาพในทางความคิดหรือเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  กล่าวโดยเฉพาะเป็น
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (Interesse หรือ interest) หรือส่ิงท่ีเป็นคุณค่า (Wert หรือ value) 
 ในการท่ีจะใหก้ารอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังค มมีความเป็นปกติสุข  มนุษยทุ์กคนตอ้ง
เคารพและไม่ล ะเมิดประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ ร่วมกนั  การละเมิดประโยชน์หรือคุณค่า ของ
การอยูร่่วมกนัจึงเป็นการละเมิด คุณธรรมทางกฎหมาย  ฉะนั้นคุณธรรมทางกฎหมายจึงหมายถึง   
“ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยูร่่วมกนัท่ีกฎหมายคุม้ครอง” หรือ “ประโยชน์ท่ีกฎหมายคุม้ครอง” 
 คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท92 คือ 
 1)  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut)  
  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลนั้น  อาจแบ่งยอ่ยออกเป็น  “คุณธรรมทาง
กฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลโดยแท้ ” (Hoechstpersoenliches Rechtsgut) เช่น เกียรติ ความปลอดภยั
ของร่างกาย แต่การแบ่งแยกน้ีก็เป็นเพียงการพยายามแยกแยะใหเ้ห็นเด่นชดัเท่านั้น 
  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลน้ี  เป็นคุณธรรมทางกฎหมาย ท่ีประสงคจ์ะ
คุม้ครองบุคคลโดยตรง โดยจะมีส่ิงท่ีกฎหมายประสงคคุ์ม้ครองบุคคลแฝงอยูใ่นบทบญัญติัความผดิ  
ซ่ึงบุคคลผูเ้สียหายจะเป็นเจา้ของคุณธรรมทางกฎหมายในความผดิอาญาฐานท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อบุคคลโดยตรง  
 

                                      
 92 คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 118. 
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 2)  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) 
  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม  เป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีประสงคจ์ะ
คุม้ครอง ประโยชน์ของ ส่วนรวม  เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบในการอยูร่่วมกนัของมนุษย์ และ  
ความยติุธรรมในสังคม  
  คุณธรรมทางกฎหมายจึงหมายถึงส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งจะคุม้ครอง  บทบญัญติัความผดิ
อาญาในแต่ละฐานนั้นมีส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งจะคุม้ครอง  ซ่ึงส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจ์ะคุม้ครองน้ี เป็น
ส่วนท่ีแฝงอยูใ่นบทบญัญติั ความผดิอาญามิใช่ส่ิงท่ีมีรูปร่างหรือวตัถุ  หรือบุคคล  แต่เป็นสภาพท่ีพึง
ปรารถนาท่ีกฎหมายตอ้งการประกนัจากการล่วงละเมิด  ดงันั้น  ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท า
ความผดิอาญาฐานใดฐานหน่ึงก็คือการท่ีคุณธรรมทางกฎหมายถูกล่วงละเมิดนัน่เอง  คุณธรรมทาง
กฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเหตุผลใ นการบญัญติัความผดิฐานหน่ึงๆ  ทั้งน้ีการแบ่งแยกคุณธรรม
ทางกฎหมายออกเป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล  และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็น
ส่วนรวม ก็มีผลถึงการก าหนดใหค้วามผดิฐานใดเป็นความผดิอนัยอมความได้ หรือเป็นความผดิ
อาญาแผน่ดิน  
  โดยหลกัการแลว้  การท่ีจะใหค้วาม ผดิอาญาใดเป็นความผดิอนัยอมความไดห้รือ
เป็นความผดิต่อส่วนตวั จะตอ้งพิจารณาท่ี คุณธรรมทางกฎหมายเป็นส าคญั  โดยความผดิอนัยอม
ความไดห้รือความผดิต่อส่วนตวัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น 93 
ความผดิอนัยอมความไดห้รื อความผดิต่อส่วนตวัจึงเป็นความผดิท่ี กฎหมายมุ่งประสงคคุ์ม้ครอง
บุคคลโดยตรง  อนัท าให้ ความผดิอนัยอมความไดห้รือความผดิต่อส่วนตวัเป็นความผดิท่ีในการ
ด าเนินคดีรัฐตอ้งค านึงถึงเจตจ านงของผูเ้สียหายเป็นส าคญั  
 2.3.4  การก าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศบางฐานเป็นความผดิอนัยอมความได ้
 ความผดิ เก่ียวกบั เพศตามประมวลกฎหมายอาญา  ไดแ้ก่  ความผดิตามลกัษณะ  9 ซ่ึง
ไดแ้ก่  มาตรา  276 ถึงมาตรา  287 ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญามีทั้งความผดิท่ี
กระท าต่อเสรีภาพในทางเพศ  กล่าวคือ  เสรีภาพในการท่ีจะก าหนดความสัมพนัธ์ในทางเพศดว้ย
ตนเองของบุคคล  และความผดิเก่ียวกบัการขดูรีดในทางเพศ  รวมตลอดถึงความผดิเก่ียวกบัความ
ยอมรับในการรับรู้เก่ียวกบัเพศ94  
 
 

                                      
 93  คณิต ณ นคร ค (2548).  “ปรัชญาและแนวความคิดของการก าหนดความผิดอนัยอมความได.้”   
นิตธิรรมอ าพรางในนิตศิาสตร์ไทย.  หนา้ 100. 
 94  คณิต ณ นคร ง (2553).  กฎหมายอาญา ภาคความผดิ.  หนา้ 413. 
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 โดยความผดิในลกัษณะน้ีซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความไดน้ั้น ไดแ้ก่  
 1)  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276  วรรคแรก  ซ่ึงมิไดเ้กิดต่อหนา้
ธารก านลั ไม่เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารับอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือมิไดเ้ป็นบุคคลตาม
มาตรา 285  
 2)  ความผดิฐานกระท าอนาจารแก่บุคคลอายกุวา่สิบหา้ปีตามมาตรา 278 ซ่ึงมิไดเ้กิดต่อ
หนา้ธารก านลั ไม่เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารับอนัตรายสาหสั หรือถึงแก่ความตาย  หรือมิไดเ้ป็นบุคคล
ตามมาตรา 285  
 3)  ความผดิฐานพาบุคคลอายเุกินสิบหา้ปีไปเพื่อการอนาจาร  ตามมาตรา  283ทวิ วรรค
แรก 
 4) ความผดิฐานซ่อนเร้นบุคคลอายเุกินสิบหา้ปีซ่ึงถูกพาตวัไปเพื่อการอนาจาร  ตาม
มาตรา 283 ทววิรรคสาม 
 5)  ความผดิฐานพาผูอ่ื้นไปเพื่อการอนาจาร ตามมาตรา 284 วรรคแรก 
 6)  ความผดิฐานซ่อนเร้นบุคคลซ่ึงถูกพาไปเพื่อการอนาจาร ตามมาตรา 284 วรรคสอง 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ถึงปัจจยัในการก าหนดใหค้วามผดิอาญาใดเป็นความผดิอนัยอมความ
ได ้และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมีผลต่อการก าหนดความผดิอนัยอมความได้  เม่ือความผดิเก่ียวกบั
เพศ การข่มขืนกระท าช าเรา เป็นภยัท่ีน่าหวาดกลวัต่อสังคม แต่ก็ยงัมีการบญัญติัใหค้วามผดิทางเพศ
บางฐานเป็นความผดิอนัยอมความได้  กรณีจึงควรศึกษาถึงวตัถุประสงคข์องการความผดิ  คุณธรรม
ทางกฎหมาย และความร้ายแรงของการกระท าความผดิต่อผูถู้กกระท าและสังคมในปัจจุบนักบัการ
ก าหนดใหค้วามผดิทางเพศบางฐานเป็นความผดิอนัยอมความได ้
 2.3.4.1  วตัถุประสงคข์องความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
   โดยประวติัศาสตร์แลว้  แทจ้ริงความผดิฐานน้ีมิไดมี้ข้ึนหรือมีอยูเ่พื่อปกป้อง
สตรีแต่อยา่งใด  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเกิดจากวตัถุประสงคข์องสังคมในอนัท่ีจะปกป้อง
สิทธิและทรัพยสิ์น  “องคป์ระกอบท่ีส า คญัท่ีสุดของความผดิฐานน้ีอยูท่ี่การเอาไปเสียซ่ึงทรัพยสิ์น
ของชายอ่ืน” ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา เป็นการลกัเอาไปซ่ึง  “พรหมจรรย์” และมุ่งคุม้ครอง
หญิงพรหมจารีจากการถูกล่วงล ้าโดยใชก้ าลงั การลกัพาตวัและการบงัคบัใหส้มรส  ค่านิยมในสังคม
ไดถ่้ายทอดตลอดกนัมาชัว่คนแล้ วชัว่คนเล่าวา่  ชายผูเ้ป็นเจา้ของหญิงไดสู้ญเสียสิทธิผกูขาดในตวั
หญิง เป็นการท าลายศกัด์ิศรีและเกียรติยศของชาย ผูเ้ป็นเจา้ของหญิง  นัน่คือบิดาในกรณีท่ีหญิงยงั
มิไดส้มรส  และสามีในกรณีท่ีหญิงไดส้มรสแลว้  กฎหมายความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรามี
วตัถุประสงคใ์นการปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลเพศชายต่อการเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นทางเพศ
ของตน อนัเน่ืองมาจากการล่วงล ้าโดยใชก้ าลงั  ในคริสตศ์ตวรรษท่ี  13 แบรกตนั (Bracton) ไดก้ล่าว
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วา่ศาลองักฤษมกัจะลงโทษความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยการใหจ้  าเลยชดใชค้่าเสียหาย  นกั
กฎหมายปัจจุบนัมกัอา้งวา่วตัถุประสงคข์องความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  คือการปกป้องศกัด์ิศรี
และเกียรติศกัด์ิของหญิงในเน้ือตวัร่างกาย  แต่นกั ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี บางท่านใหค้วามเห็นวา่  
วตัถุประสงคข์องความผดิฐาน ข่มขืนกระท าช าเรา ในยคุใหม่น้ีควรจะเป็นการคุม้ครองสิทธิ สตรีใน
การเลือกทางเพศ นัน่ก็คือ การใหค้วามปกป้องและคุม้ครองต่อสิทธิของสตรีในการเลือกวา่ตนจะมี
ความสัมพนัธ์ทางเพศหรือไม่กบัใคร และเม่ือไหร่95 
 2.3.4.2  คุณธรรมทางกฎหมายในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้
   ในการก าหนดใหค้วามผดิใดเป็นความผดิอนัยอมความได้  ความผดินั้นจะตอ้ง
เป็นความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตวัอยา่งมาก  ท่ีพึงเคารพเจตจ านงของผูเ้สียหาย  
เม่ือคุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครอง  การก าหนดใหก้ารกระท าอยา่ง
ใดๆ เป็นความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้จึงเป็นการท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่กฎหมายตอ้งการประกนั
จากการถูกล่วงละเมิดจ ากการกระท า นั้นๆ  และคุณธรรมทางกฎหมาย ของความผดิฐานนั้นเป็น
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็น ส่วนบุคคลโดย มีคุณค่าท่ียดึถือกนัในสังคม  อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เป็นอาชญากรรมมากหรือนอ้ยของการกระท าความผดินั้นๆ ในสังคมดว้ย 
   ปัจจยัในเร่ืองความเป็นอาชญากรรมนอ้ยหรือมากนั้น  เม่ือต้องพิจารณาใน
เบ้ืองแรกท่ี คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลนั้นเองวา่มีคุณค่าท่ียดึถือกนัในสังคมอยา่งไร  
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุค คลบางอนัจึงเป็นคุณธรรมทางกฎ หมายท่ีเป็นส่วนตวัอยา่ง
แทจ้ริงของบุคคล  โดยคุณธรรมทางกฎหมายในลกัษณะน้ี จะเป็นเร่ืองส่วนบุคคลอยา่งแท้ จริงท่ี
กระทบต่อบุคคลทัว่ไปนอ้ยมาก เช่น เกียรติ96 เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดว้า่ในความผดิฐานหม่ินประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น ก็ไดบ้ญัญติัใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้ 
   คุณธรรมทางกฎหมายในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้แบ่งไดด้งัน้ี 
   (1)   เสรีภาพในทางเพ ศ เป็นคุณธรรมทางกฎหมายของความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก 97 และมาตรา  27898 โดยเสรีภาพในทางเพศน้ีก็คือ  สิทธิท่ีจะ
ก าหนดเร่ืองเพศดว้ยตนเอง 

                                      
 95  วชิยั อริยะนนัทกะ.  (2533, ธนัวาคม).  “แนวโนม้และขอ้คิดบางประการในการปฏิรูปกฎหมาย
ความผิดเก่ียวกบัเพศ.”  บทบัณฑิตย์, 46, 4.  หนา้ 83-84. 
 96  คณิต ณ นคร ค เล่มเดิม.  หนา้ 108. 
 97  คณิต ณ นคร ง เล่มเดิม.  หนา้ 416.  
 98  แหล่งเดิม. หนา้ 432. 
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   (2)   การขดูรีดท างเพศ  เป็นคุณธรรมทางกฎหมายของความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 283ทวิ99 และมาตรา 284100 
       ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงความผดิฐานข่มขื นกระท าช าเราแล ะความผดิ
ฐานอนาจารเท่านั้น  ความผดิทั้ งสองฐานน้ีจะเป็นความผดิอั นยอมความไดต่้อเม่ือผูถู้กกระท าเป็น
บุคคลอายกุวา่สิบหา้ปีข้ึนไป  และการกระท าความผดินั้นมิไดเ้กิดต่อหนา้ธารก านลั  ไม่เป็นเหตุให้
ผูถู้กกระท ารับอนัตราย สาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือมิไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา  285 ซ่ึงไดแ้ก่  
ผูสื้บสันดาน  ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล  ผูอ้ยูใ่นความควบคุมตามหนา้ท่ี ราชการหรืออยูใ่นความ
ปกครอง ในความพิทกัษห์รือในความอนุบาล 
        เม่ือในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276  วรรคแรก  และ
ความผดิฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 มีคุณธรรมทางกฎหมายคือ เสรีภาพในทางเพศ ในการท่ี
จะก าหนดความสัมพนัธ์ทางเพศดว้ยตนเอง  โดยถือวา่วตัถุประสงคข์องความผดิฐาน ข่มขืนกระท า
ช าเรา ในยคุใหม่น้ีควรจะเป็นการคุม้ครองสิทธิสตรีในการเลือกทางเพศ  นัน่ก็คือ  การใหค้วาม
ปกป้องและคุม้ครอ งต่อสิทธิของสตรีในการเลือกวา่ตนจะมีความสัมพนัธ์ทางเพศหรือไม่กบัใคร  
และเม่ือไหร่  ดงันั้น  เม่ือคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองเสรีภาพในทางเพศแลว้ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจึงถือเป็นเร่ืองต่อส่วนตวั  ท่ีหากผูเ้สียหายยนิยอมแลว้ก็สามารถยอมความกนัได้  คุณธรรม
ทางกฎหมาย ในความผดิทางเพศดงักล่าวน้ีจึงท าใหผู้เ้สียหาย สามารถมีสิทธิและป้องกนัความอบั
อายท่ีเกิดจากการกระท าความผดิได้  คุณธรรมทางกฎหมายในความผดิ น้ีจึงมีลกัษณะความเป็น
ส่วนตวั ท่ีกฎหมายมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครอง ผูเ้สียหายโดยเฉพาะ  แต่ถา้การกระท าน้ีเกิดข้ึนต่อหนา้
ธารก านลั หรือเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายแลว้ก็ยอ่มจะท าใหไ้ม่สามารถเป็นความผดิอนั
ยอมความได ้เพราะเป็นการคุม้ครองการอยูร่วมกนัของมนุษยใ์หมี้ความผาสุก 
 2.3.4.3  ความเป็นอาชญากรรมในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้

        ความเป็นอาชญากรรมในความผดิทางเพศจะมีความเป็นอาชญาก รรมมากหรือ
นอ้ยนั้น หากพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมาย  การศึกษาถึงปัจจยัในเร่ือง ความเป็นอาชญากรรม
มากหรือนอ้ย พึงจะตอ้งพิจารณาในเบ้ืองตน้ท่ีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลนั้นเองวา่มี
คุณค่าท่ียดึถือกนัในสังคมอยา่งไร  เม่ือคุณธรรมทางกฎหมายในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเ รา
ตามมาตรา 276 วรรคแรก และความผดิฐานกระท าอนาจารตามมาตรา  278 มีคุณธรรมทางกฎหมาย
คือ เสรีภาพในทางเพศในการท่ีจะก าหนดความสัมพนัธ์ทางเพศดว้ยตนเองดงั ไดก้ล่าวมาแลว้  และ
ดว้ยการก าหนดใหเ้ป็นเสรีภาพของบุคคลนั้นๆเอง ความเป็นอาชญากรรมโดยพิจารณาจากคุณธรรม
                                      
 99  แหล่งเดิม.  หนา้ 455. 
 100  แหล่งเดิม.  หนา้ 458. 
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ทางกฎหมาย น้ีจึงมีลกัษณะท่ีกระทบถึงเพียงความเป็น ส่วนบุคคลของผูถู้กกระท า  แต่หากพิจารณา
จากการจ าแนกประเภทของอาชญากรรมและการกระท าความผดิ  จะท าใหเ้ห็นไดว้า่  การกระท า
ความผดิท่ีมีความร้ายแรงไม่มากนั้น  สังคมก็มีปฏิกิริยาในการโตต้อบท่ีไม่ร้ายแรง  แต่หากการ
กระท าความผดิใดท่ีมีความร้ายแ รง หรืออาจเรียกวา่มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องคนในสังคม
มาก สังคมก็จะมีปฏิกิริยาโตต้อบท่ีรุนแรงตามไปดว้ย  ดว้ยการก าหนดอตัราโทษแก่ความผดินั้นให้
มีอตัราโทษท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบัของความร้ายแรงแห่งการกระท าความผดินั้นๆ  อตัราโทษจึงเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นไดถึ้งควา มคิดเห็นของคนในสังคมท่ีมีต่อการกระท าความผดิในลกัษณะ
ต่างๆ ซ่ึงการข่มขืนกระท าช าเราในสังคมไทยนั้น เม่ือพิจารณาถึงการกระท าความผดิดงักล่าวจะเห็น
ไดว้า่กฎหมายไดใ้หค้วามส าคญักบัการก าหนดใหก้าร กระท าอนัเป็นการ ข่มขืนกระท าช าเรา หรือ
การกระท าอนาจาร เป็นความผดิ เร่ือยมาแต่ในอดีต ดงัเห็นได้จากกฎหมายในอดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลง ทั้งลกัษณะของการกระท าและโทษท่ีผูก้ระท าความ ผดิควรไดรั้บ  กล่าวคือ  ใน
กฎหมายโบราณ  ความผดิส่วนใหญ่ต่อเน้ือตวั หญิง  จะมีการลงโทษผู้ กระท าความผดิเป็นการ
ส่วนตวั  ส าหรับค่าปรับนั้นก่ึงหน่ึงต กเป็นของหลวง  อีกก่ึงหน่ึงตกเป็น ของบุคคล ท่ีหญิงนั้นอยู่ ใต้
อ  านาจปกครองซ่ึงอาจจะเป็นบิดา มารดาหรือสามี101  
   ในกฎหมายตราสามดวงเล่ม 3 บญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการข่มขืนหญิงและเด็ก
ไวใ้นลกัษณะผวัเมียไวว้า่  
    ๗๗ มาตราหน่ึง ชายหาเมียมิได ้ข่มขืนลูก 
   สาวหลานสาวท่านถึงช าเรา ใหไ้หมชายนั้นก่ึงเบ้ียชาย 
   มีเมียแลว้ ถา้ข่มขืนมิถึงช าเรา ใหไ้หมก่ึงช าเรา 
    ๗๘ มาตราหน่ึง ชายใดข่มขืนหญิงเดกไม่รู้ 
   เดียงษามิถึงช าเรา ใหไ้หมเท่าเบ้ียประถมผดิเมีย ถา้ 
    ข่มขืนถึงช าเราโลหิตไหล ใหไ้หมเท่าเบ้ียประถมผดิ 
   เมียทวคูีณ ถา้ตบตีหญิงท าใหมี้บาดเจบดว้ย ท่านให ้
    ไหมชายนั้นโดยบาดเจบอีกโสดหน่ึง 

   จากกฎหมายตราสามดวงดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การก าหนดโทษแก่ความผดิฐาน
ข่มขืนกระท าช าเรานั้นเป็นการก าหนดใหใ้ชเ้ป็นค่าสินไหมเท่านั้นโดยไม่มีการก าหนดโทษทางกาย  
ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องความผดิฐานข่มขืนกระท า ช าเรา ดงัไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ วา่ในอดีตความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเกิดจากวตัถุประสงคข์องสังคมในอนัท่ีจะปกป้อง
                                      
 101  ร. แลงกาต.์  (2548).  ร. แลงกาต์กบัไทยศึกษา รวมบทความแปลและบทความศึกษาผลงาน.  
หนา้ 185. 
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สิทธิและทรัพยสิ์น  “องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของความผดิฐานน้ีอยูท่ี่การเอาไปเสียซ่ึงทรัพยสิ์น
ของชายอ่ืน ” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการปกป้องผลประโยชน์ของบุคค ลเพศชายต่อการเส่ือมราคา
ของทรัพยสิ์นทางเพศของตน อนัเน่ืองมาจากการล่วงล ้าโดยใชก้ าลงั 

   แต่อยา่งไรก็ตามในปี พ .ศ. 2442 ผูร่้างกฎหมายไดก้ าหนดใหก้ารข่มขืนกระท า
ช าเราในทุกกรณีมีโทษทางกาย  ( เฆ่ียนและจ าคุก ) แมว้า่จะมีการเพิ่มค่าปรับและยงัคงใหเ้บ้ียปรับ
ตกแก่บิดา มารดาผูเ้คราะห์ร้าย  (กฎหมายลงวนัท่ี  4 เมษายน  พ.ศ. 2442) แต่กฎหมายท่ีวา่น้ี ได้ถูก
ยกเลิกโดยประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี  22 กนัยายน พ.ศ. 2451 โดยยกเลิกระบบ
การลงโทษทางกายและ ไดก้ าหนดโทษทางอาญาส าหรับความผดิท่ีร้ายแรง  ซ่ึงก าหนดใหผู้ก้ระท า
ช าเราหญิงตอ้งระ วางโทษจ าคุกตั้งแต่ปีหน่ึงข้ึนไปจนถึงสิบปี  และใหป้รับตั้งแต่หา้สิบบาทข้ึนไป
จนถึงหา้ร้อยบาทดว้ย (มาตรา 243) ส่วนในความผดิฐานกระท าอนาจาร (มาตรา 246) แกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายลกัษณะอาชญา  พ.ศ. 2474 มาตรา 4102 ก าหนดแกไ้ขอายุ
ผูเ้สียหายจากสิบสองขวบเป็นสิบสามขวบ  โดยก าหนดให้ผูใ้ดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายเุกินกวา่
สิบสามขวบข้ึนไป  โดยใชอ้ านาจดว้ยก าลงักายหรือดว้ยวาจาขู่เขญ็  หรือใชอุ้บายหลอกลวงดว้ย
ประการใดๆ ก็ดี ตอ้งระวางโทษในสถานเดียวกบัผูก้ระท าอนาจารแก่เด็กอายตุ  ่ากวา่สิบสามขวบ  ซ่ึง 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เดือนหน่ึงข้ึนไปจนถึงสามปีและใหป้รับตั้งแต่หา้สิบบาทข้ึนไปจนถึงหา้
ร้อยบาทดว้ย  โดยในความผดิฐานกระท าอนาจารน้ี  ศาลยติุธรรมพิพากษาลงโทษหนกัตาม
วฒันธรรมประเพณีของสังคมในขณะนั้น  แมว้า่ประเทศยโุรปจะถือวา่ความผดิอยา่งเดียวกนัน้ีเป็น
เร่ืองเล็กนอ้ย103 

   ต่อมาไดมี้กฎหมายวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัเพศน้ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
อาญาพุทธศกัราช  2499 ลกัษณะ 9 โดยในมาตรา  276 ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรากฎหมายได้
ก าหนดทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ  ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราโทษเร่ือยมา  กล่าวคือ  จาก
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 11104 ขอ้ 7 ก าหนดใหค้วามผดิในมาตรา  276 วรรคแรกมีอตัราโทษ
จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท ซ่ึงต่อมาโดยพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบบัท่ี  5) พ.ศ. 2525  มาตรา  3105 ไดก้ าหนดใหค้วามผดิ
มาตรา 276 วรรคแรกมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท  
โดยการแกไ้ขอตัราโทษนั้นมี เหตุผลท่ีค านึงถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน  

                                      
 102  จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/34.PDF 
 103  ร. แลงกาต.์  เล่มเดิม.  หนา้ 185.   
 104  จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/127/1.PDF 
 

105  จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/108/5.PDF 
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อตัราโทษเดิมจึงไม่เพียงพอต่อการป้องกนัและปราบปราม  การแกไ้ขอตัราโทษดงักล่าวจึงเป็นไป
เพื่อใหเ้กิดการป้องกนัและปราบปรามท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

   ส่วนในความผดิฐานกระท าอนาจารนั้นก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขดว้ย
เช่นกนั มาตรา 278 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 11 ขอ้ 9 ก าหนดใหค้วามผดิฐานกระท าอนาจาร
แก่บุคคลอายกุวา่สิบสามปี  ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกินเจด็ปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ื นส่ีพนับาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  ซ่ึงต่อมาโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบบัท่ี  5)  
พ.ศ. 2525 มาตรา 3 ไดก้ าหนดใหค้วามผดิฐานน้ีมีโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  โดยการแกไ้ขอตัราโทษนั้นก็จะมีเหตุผลเช่นเดียวกั บความผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเรา  แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้การแกค้วามผดิฐานน้ีอีกคร้ังโดย พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 4106 ใหค้วามผดิฐานกระท าอนาจารตามมาตรา  
278 เป็นความผดิท่ีกระท าต่อบุคคลอายกุวา่สิบหา้ปี  โดยโทษจ าคุกและโทษปรับ นั้นยงัคงเท่าเดิม  
โดยเหตุผลของการแกไ้ขอายขุองผูเ้สียหายนั้น เน่ืองจากบุคคลท่ีอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีส่วนใหญ่ยงัมี
การเจริญเติบโตและพฒันาการทางดา้นต่างๆ  เช่น  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  การศึกษาอบรมและ  
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ จึงตอ้งมีการขยายอายขุองเด็กท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองพิเศษจากกฎหมาย  

   ดงัน้ี  หากพิจารณาจากการแกไ้ขกฎหมายในความผดิเก่ียวกบัเพศดงักล่าวมา
ขา้งตน้ การแกไ้ขอตัราโทษใหมี้ความหนกัข้ึนโดยค านึงถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีมีความ
ร้ายแรงข้ึน เพื่อส่งผลต่อการป้องกนัและปร าบปรามอาชญากรรมทางเพศดงักล่าว  ซ่ึงแสดงให้ เห็น
วา่สังคมใหค้วามส าคญักบัการกระท าความผดิน้ี และการท่ีอตัราโทษเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ยอ่มบ่งบอกได้
ถึงความร้ายแรงแห่งอาชญากรรมนั้น ซ่ึงสังคมประสงคท่ี์จะโตต้อบผูก้ระท าความผดิ ใหมี้ลกัษณะท่ี
รุนแรงข้ึน  ดว้ยการแกไ้ขให้ ความผดิตามมาตรา  276 วรรคแรกและมาตรา  278 ซ่ึงเป็นความผดิอนั
ยอมความไดโ้ดยมีอตัราโทษสูงข้ึนเร่ือยมา  จึงเป็นความผดิท่ี สังคมใหค้วามส าคญักบัการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัเพศในฐานดงักล่าว วา่มีความเป็นอาชญากรรม สูงมากข้ึน  โดยเป็น การกระท า
ความผดิท่ีมีความร้ายแรงอนัผูก้ระท าความผดิควรไดรั้บโทษท่ีมีความเหมาะสมต่อความร้ายแรง
แห่งความผดินั้นๆ  
 2.3.4.4  ความประสงคใ์นการคุม้ครองผูเ้สียหายในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้
   ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครองนั้น  หากเป็นการคุม้ครองผูเ้สียหายอย่ าง
แท้จริง โดยท่ีการด าเนินคดีจะเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหายแลว้  ก็ชอบท่ีจะก าหนดใหค้วามผดินั้ นเป็น
ความผดิอนัยอมความได้  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 

                                      
 106  จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/173/4.PDF 

DPU

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/173/4.PDF


 50 

วรรคแรก และความผดิฐานกระท าอนาจารตาม  278 เป็นความผดิท่ีทีลกัษณะร้ายแรง  มิใช่เป็นเพียง
การท าร้ายร่างกายผูเ้ป็นเหยือ่เท่านั้น แต่ยงัเป็นการท าร้ายจิตใจและตวัตน  (Sexual Self)107 ของเหยือ่
ดว้ย อีกทั้งหากพิจารณาถึงการด าเนินคดี ผูเ้สียหายจะตอ้งบอกเล่าถึงเหตุการณ์เก่ียวกบัความผดิทาง
เพศท่ีเกิดข้ึนใหก้บัพนกังานสอบสวนตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีในศาล  การท่ีกฎหมาย
บญัญติัใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก  และ
ความผดิฐานกระท าอนาจารตาม  278 เป็นความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  เห็นวา่  มีเหตุผลมาจากการ
คุม้ครองเหยื่ ออาชญากรรม  เพราะการด าเนินคดีอาจ ซ ้ าเติมใหเ้หยือ่ไดรั้บทุกขห์นกัข้ึนไปอีกก็ได้  
โดยเฉพาะส าหรับเหยือ่ท่ีมีช่ือเสียงในสังคม108  
    ดงัน้ี  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัในการก าหนดคว ามผดิอนัยอมความไดแ้ลว้  
ความผดิเก่ียวกบัเพศทั้งสองฐานความผดิท่ีกล่าวมาก็มิไดมี้ปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัการก าหนดใหเ้ป็น
ความผดิอนัยอมความไดท้ั้งหมด  โดยหากพิจารณาแลว้การท่ีประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ก าหนดใหค้วามผดิเก่ี ยวกบัเพศดงักล่ าวเป็นความผดิอนัยอมความไดก้็น่า จะมาจา กการค านึงถึง
ความเป็นส่วนตวัของผูเ้สียหายเป็นส าคญั แต่หากจะเปรียบเทียบในส่วนของอตัราโทษของความผดิ
เก่ียวกบัเพศระหวา่งความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรกซ่ึงเป็นความผดิอนั
ยอมความได้ กบัความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา บุคคลอายไุม่เกินสิบหา้ปี ตามมาตรา  277  ซ่ึง
กฎหมายก าหนดเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน  หรือในระหวา่งความผดิฐานกระท าอนาจารตาม
มาตรา 278 อนัเป็นความผดิอนัยอมความไดก้บัความผดิฐานกระท าอนาจาร บุคคลอายไุม่เกินสิบหา้
ปีตามมาตรา 279 ซ่ึงกฎหมายก าหนดเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดินแลว้ ก็จะเห็นไดว้า่  อตัราโทษใน
ความผดิ ฐานข่มขืนกระท าช าเราท่ีไม่วา่จะเป็นความผดิอนัยอมความไดห้รือเป็นความผดิอาญา
แผน่ดินก็ตาม  ก็จะมีอตัราโทษท่ีเท่ากนั  ส่วนในความผดิฐานกระท าอนาจารนั้นก็เช่นกนั ทั้งท่ีเป็น
ความผดิอนัยอมความไดแ้ละท่ีเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดินนั้นก็ มีอตัราโทษท่ีเท่ากนั เช่นกนั  ซ่ึง
หากจะพิจารณาจากการก าหนดอตัราโทษในฐานความผดิไปถึงความเป็นอาชญากรรมแลว้ก็ยอ่มจะ
เห็นไดว้า่ความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดแ้ละความผดิเก่ียวกบั เพศ ซ่ึงเป็นความผดิอาญา
แผน่ดินนั้น มีความร้ายแรงไม่ต่างกนั  จะต่างกนัเพียงท่ีส่วนหน่ึงเป็นความผดิอนัยอมความได้  อีก
ส่วนหน่ึงเป็นควา มผดิอาญาต่อแผน่ดิน  ซ่ึงจากลกัษณะของความผดิทั้งสองนั้นจึง มีการ เร่ิมตน้
ด าเนินคดีท่ีแตกต่างกนัไป  

                                      
 107 กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ: ท าร้ายหรือคุม้ครอง.  (2540, ธนัวาคม).  “รายงาน
การเสวนาโตะ๊กลม เร่ือง กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ: ท าร้ายหรือคุม้ครอง.”   
บทบัณฑิตย์, 53, 4.  หนา้ 185.  
 108 คณิต ณ นคร ง เล่มเดิม. หนา้ 109. 
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 2.3.5  การเร่ิมคดีในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความได ้
 การใชก้ฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผดินั้นรวมตลอดถึงการ
ป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าความผดิดว้ย  การด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไปจึงเป็นเร่ืองของรัฐ  เพราะรัฐ
มีหนา้ท่ีในการรักษาความสงบสุข  ปกป้องคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของคนในรัฐ  กล่าวคือ  ไม่วา่
ผูเ้สียหายหรือผูถู้กประทุษร้ายจะประสงคใ์หด้ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิหรือไม่  รัฐก็มีอ านาจ
หนา้ท่ีโดยสมบูรณ์ท่ีจะด าเนินคดีกบัผู ้กระท าความผดิ  แต่อยา่งไรก็ตามในบางความผดิ  และในบาง
กรณี  การด าเนินคดีอาญากบัผูก้ระท าความผดิตอ้งข้ึนอยูก่บัเจตจ านงของผูเ้สียหายหรือ  
ผูถู้กประทุษร้ายเป็นส าคญั  ซ่ึงก็คือความผดิอนัยอมความได้  โดยรัฐเห็นวา่เป็นความผดิท่ีก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่บุคคลโดยเฉพาะ  จึงใหสิ้ ทธิแก่ผูเ้สียหายในการแสดงเจตจ านงต่อองคก์รใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาวา่จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิหรือไม่  โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผูเ้สียหายเป็นส าคญั  การด าเนินคดีในความผดิอนัยอมความไดจึ้งข้ึนอยูก่บัความ
ประสงคข์องผูเ้สียหาย  
 ความผดิเก่ียวกบัเพศในมาตรา  276 วรรคแรก  และมาตรา  278 ซ่ึงเป็นความผดิอนัยอม
ความได้  โดยมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครองบุคคลโดยตรง  โดยถือวา่ผูเ้สียหาย
เป็นเจา้ของคุณธรรมทางกฎหมายในความผดิอาญาท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลโดยตรง  ดงันั้น 
ผูเ้สียหายจึงเขา้มาเป็นเง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดีอาญาส าหรับความผดิอนัยอมความได้ อ านาจของ
รัฐในการด าเนินคดีในความผดิฐานดงักล่าวน้ีจึงยอ่มข้ึนอยูก่บัเจตจ านงของผูเ้สียหาย  ซ่ึงหาก
ผูเ้สียหายมีความประสงคท่ี์จะด าเนินคดีเอาผดิกบัผูก้ระท าความผดิแลว้  ก็สามารถน าขอ้เทจ็จริงเขา้
สู่กระบวนการยติุธรรมของรัฐอนัเป็นกระบ วนการเดียวท่ีจะสามารถ ลงโทษผูก้ระท าความผดิ แก่
ผูเ้สียหายไดอ้ยา่งชอบธรรม ดว้ยการคุม้ครองจากรัฐ  โดยอ านาจของเจา้พนกังานและศาล จะมีได้
ต่อเม่ือผูเ้สียหายไดร้้องทุกขใ์หด้ าเนินคดีและการร้องทุกขน์ั้น จะตอ้ง กระท าภายใน ก าหนดสาม
เดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 มิฉะนั้นคดีเป็นอนัขาดอายคุวาม  การร้องทุกขจึ์ง ถือเป็น
เง่ือนไขใหอ้ านาจด าเนินคดี 
 แต่อยา่งไรก็ตาม  กฎหมายยงัใหอ้ านาจแก่ผูเ้สียหายท่ีจะเลือกปฏิบติัไดอี้กทางหน่ึง  คือ 
การฟ้องคดีอาญาต่อศาลดว้ยตนเอง 109 โดยผูเ้สียหายในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดน้ี้มี
อ านาจยืน่ฟ้องคดีในฐานะท่ี ตนเป็นโจทกไ์ดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงหากไดมี้การร้องทุกขต่์อพนกังาน

                                      
 109  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 28 บญัญติัวา่ “บุคคลเหล่าน้ีมีอ านาจฟ้องคดีอาญา
ต่อศาล 
  (1) พนกังานอยัการ  
  (2) ผูเ้สียหาย ” 
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สอบสวนแลว้ เช่นน้ีจะฟ้องคดีต่อศาลเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้ง ยืน่ฟ้องภายในก าหนดอายคุวามทัว่ไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 แต่หากมิไดร้้องทุกข์  ผูเ้สียหายก็จะตอ้งยืน่ฟ้องคดีต่อศาลภายใน
ก าหนดอายคุวามสามเดือนตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  96 ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายในก าหนดอายุ
ความทัว่ไปตามมาตรา 95 ดว้ย กรณีจึงเป็นการท่ีผูเ้สียหายสามารถน าขอ้เทจ็จริงแห่งคดีข้ึนสู่ศาลได้
โดยตรง  โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการสอบสวนโดยเจา้พนกังานของรัฐ  การฟ้องคดีดว้ยตนเองน้ี   
ผูย้ืน่ฟ้องจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าความผดิทางเพศดงักล่าวหรือเป็นผูท่ี้
กฎหมายใหมี้อ านาจด าเนินการแทนผูเ้สียหายเท่านั้น  ซ่ึงการฟ้องน้ีจะเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัการฟ้อง
คดีโดยพนกังานอยัการ โดยยืน่ฟ้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจท่ีจะช าระคดีนั้น 
 การด าเนินคดีในลกัษณะน้ีถือไดว้า่เป็นการด าเนินคดีโดยผูเ้สียหาย หรือการฟ้องคดีโดย
เอกชน (Private Prosecution) กล่าวคือ การฟ้องคดีดว้ยตนเอง เฉพาะราษฎรผูเ้สียหาย  และบุคคล อ่ืน
ท่ีมีอ านาจจดัการแทนผูเ้สียหายเท่านั้นท่ีสามารถฟ้องคดีได้  โดยรัฐและประชาชนจะไดรั้บ
ประโยชน์ทางออ้มจากผลของการท่ีราษฎรผูเ้สีย หายเป็นโจทกฟ้์องคดีอาญาเอง  เท่ากบัเป็นการเปิด
โอกาสใหร้าษฎรสามารถใชอ้ านาจในการตรวจสอบการสอบสวนหรือไม่สอบสวนของพนกังาน
สอบสวนรวมถึงอ านาจการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนกังานอยัการแทนรัฐและประชาชนนัน่เอง110 
 ดงัน้ี การด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดจึ้งมีลั กษณะเป็นระบบการ
ฟ้องคดีคู่ขนาน  (Paralled Prosecution) คือใหอ้ านาจทั้งเจา้พนกังานของรัฐและราษฎรซ่ึงเป็น
ผูเ้สียหาย  เป็นผูก้ล่าวหาหรือเป็นโจทกฟ้์องคดีไดเ้อง  การฟ้องคดีอาญาน้ีจึงจดัวา่เป็นแบบผสม
ระหวา่งระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ และระบบการฟ้องคดีโดยเอกชน111  
 เม่ือกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายวา่ดว้ยความผดิและโทษอาญา  เป็นบทบญัญติั ถึงความ
เก่ียวพนัระหวา่งเอกชนกบัรัฐ แมก้ารกระท าความผดิอาญาบางฐานจะไดก้ระท าต่อเอกชนใหไ้ดรั้บ
ความเสียหาย  การกระท าความผดินั้นก็ยงัไดช่ื้อวา่กระทบกระเทือนต่อมหาชนส่วนรวม  รัฐจึงตอ้ง
เขา้มาด าเนินการป้องกนัและปราบปราม และเม่ือการล่วงละเมิดทางเพศ  การข่มขืน  การอนาจาร  อยู่
ภายใตค้  าจ  ากดัความของพฤติกรรมทางอาญา  (Criminal Conduct) หลกักฎหมายอาญาจึงน ามาใช้
ด าเนินการกบัปัญหาเหล่านั้นได้  บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดต่อกฎหมายอาญา ยอ่ม
ไดรั้บการคุม้ครองเยยีวยาจากรัฐ  และผูก้ระท าความผดิตอ้งไดรั้บการลงโทษ  เหล่าน้ีเป็นสิทธิของ
ผูเ้สียหาย ดงันั้น การท่ีผูเ้สียหายสามารถด าเนินคดีอาญาไดต้ามลกัษณะดงักล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นทั้ง
การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  และการฟ้องคดีอาญาต่อศาลในฐานะผูเ้สียหายดว้ย  ซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีใชคุ้ม้ครองสิทธิของเหยือ่อาชญากรรม 
                                      
 110  จิราพร ทิโน.  เล่มเดิม.  หนา้ 30. 
 111  แหล่งเดิม.  หนา้ 29. 
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 แต่อยา่งไรก็ตาม  มาตรการท่ีใชคุ้ม้ครองสิทธิของเหยือ่ดงักล่าวมานั้น  ไม่วา่จะเป็นการ
ร้องทุกขห์รือการฟ้องคดีดว้ยตนเองในความผดิเก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดต้าม ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา  276 วรรคแรก  และมาตรา  278 นั้น ก็พึงจะตอ้งด าเนินการภายในก าหนดร ะยะเวลา  
อายคุวามร้องทุกขต์ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 ซ่ึงความผดิตามมาตรา  276 วรรคแรกนั้นมี
ก าหนดอตัราโทษ จ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  จึงเป็นความผดิท่ีมีอายคุวามทัว่ไปยีสิ่บปีตามมาตรา  
95(1) ส่วนความผดิตามมาตรา 278 มีก าหนดอตัราโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี จึงมีอายคุวามทัว่ไปสิบหา้
ปีตามมาตรา  95(2) ดังน้ี  แมค้วามผดิทั้งสองฐานดงักล่าวจะมีอตัราโทษท่ีสูง  แต่เม่ือกฎหมาย
ก าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศทั้งสองฐานเป็นความผดิอนัยอมความไดแ้ลว้  การเร่ิมตน้คดีจึงตอ้ง
เร่ิมท่ีผูเ้สียหายดว้ยการร้องทุกข ์หรือยืน่ฟ้องคดีต่อศาลดว้ยตนเองแลว้แต่กรณี แต่การเร่ิมตน้คดีของ
ผูเ้สียหายก็จะตอ้งกระท าภายในก าหนดอายคุวามร้องทุกขส์ามเดือนนบัวนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวั
ผูก้ระท าความผดิ  ซ่ึงหากมิไดเ้ร่ิมด าเนินการภายในก าหนดอายคุวามร้องทุกขด์งักล่าวคดีนั้นยอ่ม
เป็นอนัขาดอายคุวาม อนัผูเ้สียหายจะไม่สามารถด าเนินค ดีกบัผูก้ระท าความผดิไดอี้กต่อไป  แมว้า่
อายคุวามทัว่ไปในคดีความผดิเก่ียวกบัเพศนั้นจะยงัไม่ขาดอายคุวามก็ตาม 
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บทที ่3 
อายุความและลกัษณะการด าเนินคดีอาญาในความผดิเกีย่วกบัเพศใน

ต่างประเทศ 
 

 อายคุวามเป็นระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหด้ าเนินคดี โดยระยะเวลามีความสอดคลอ้ง
กบัความร้ายแรงของอาชญากรรมแต่ละประเภท  ความผดิเก่ียวกบัเพศถือเป็นความผดิท่ีมีความเป็น
อาชญากรรมค่อนขา้งสูง การน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษจึงถือเป็นบทบาทส าคญัในการรักษา
ไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยในสังคม และเป็นการป้องปรามต่ออาชญากรรมนั้น ๆ เม่ือกฎหมายอาญา
ของไทยก าหนดใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276วรรคแรก  และความ ผดิฐาน
กระท าอนาจารตามมาตรา  278 เป็นความผดิอนัยอมคว ามได้ ท่ีแมจ้ะมีอายคุวามฟ้องร้องยาวถึง  20 
ปี และ  15 ปีตามล าดบั  แต่ดว้ยการเป็นความผดิอนัยอมความได้ ซ่ึงการเร่ิมตน้คดีผูเ้สียหายจะตอ้ง
ร้องทุกข์หรือยืน่ฟ้องคดีดว้ยตนเองภายในก าหนดอายคุวามร้องทุกขต์ามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96 มิฉะนั้นก็จะเป็นอนัขาดอายคุวาม  ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดินั้น ได้
อีก ระยะเวลาของอายคุวาม ร้องทุกขจึ์งถือเป็น ระยะเวลาส าคญัในการเร่ิมตน้ ด าเนินคดีในความผดิ
ทางเพศท่ี เป็นความผดิอนัยอมความได้ ตามกฎหมาย อาญาของไทย  ในบทน้ีจึงจะท าการศึกษา ถึง
ลกัษณะของอายคุวามและการด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบัเพศตามกฎหมายของต่างประเทศ  
 
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.1.1 อายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี  แต่ในเร่ืองของ
อายคุวามในการฟ้องคดีอาญานั้น  ไดมี้การก าหนดใหมี้อายคุวามฟ้องคดีไวใ้นกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษร (Statute Law) ท่ีบญัญติัข้ึนโดยฝ่ายนิติบญัญติั  
 บทบญัญติัเร่ืองอายคุวามในสหรัฐอเมริกา  ถือเป็นเคร่ืองมือประการหน่ึงในการป้องกนั
จ าเลยจากการถูกพิพากษาผดิพลาดเน่ืองมาจากพยานหลกัฐานเก่า  และยงัเช่ือกนัวา่บทบญัญติัเร่ือง
อายคุวามจะสามารถป้องกนัอาชญากรรม เพราะจะท าใหมี้การเร่งน าคดีข้ึนสู่ศาล  และป้องกนัไม่ให้
เกิดความไม่เป็นธรรมเน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีทอดนานออกไป  ดงันั้นทั้งสหรัฐและมลรัฐจะมี
บทบญัญติัเร่ืองอายคุวามไว้  ทั้งท่ีไม่ปรากฏวา่ศาลไดเ้คยวางบรรทดัฐานวา่จะตอ้งมีบทบญัญติัใน
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เร่ืองดงักล่าวไว้  โดยถือวา่เป็นเร่ืองของฝ่ ายบริหาร  และบทบญัญติัเร่ืองอายคุวามน้ีก็อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม  ตามท่ีฝ่ายบริหารจะเห็นสมควรและสามารถยกเลิกบทบญัญติั
เร่ืองอายคุวามได้  ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดเ้คยกล่าวรับรองไวว้า่  อายคุวามเป็นส่ิงส าคญัต่อ
ความผาสุกของสังคม  เป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีช่ื นชอบ  และไดรั้บการยอมรับในประเทศท่ีเจริญแลว้  
เพราะกฎหมายเร่ืองน้ีไดส่้งเสริมความสงบสุข  ความปลอดภยัและความมัน่คงในการด าเนินชีวติ
ของมนุษย ์ซ่ึงถือเป็นนโยบายสาธารณท่ีส าคญั  ทั้งยงัไดส่้งเสริมใหมี้การด าเนินการแก่คดีในเวลาท่ี
เหมาะสม1 
 3.1.1.1 ลกัษณะของอายคุวามในคดีอาญา 
   ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การบญัญติักฎหมายเร่ืองอายคุวามในคดีอาญาใน
ศตวรรษท่ี  18 แลว้พฒันาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  ก าหนดอายคุวามในยคุแรกไม่ยาวมากนกัในแต่ละ
ฐานความผดิ  โดยอายคุวามฟ้องคดีท่ีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาบญัญติัเป็นอายคุวามแรก
คือ อายคุวาม  2 ปี ส าหรับความผดิท่ีร้ายแรงท่ีสุด  ส่วนกฎหมายของมลรัฐอ่ืน ๆ ก็มีบทบญัญติัเร่ือง
อายคุวาม  โดยเป็นอายคุวามท่ีไม่ยาวเช่นเดียวกนั 2 บทบญัญติัเร่ืองอายคุวามในสหรัฐอเมริกาจะ
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ประเภทของอาชญากรรม  เช่น กฎหมายของสหรัฐจะก าหนดอายคุวาม
ในความผดิทุกประเภท เวน้แต่กรณีท่ีมีโทษประหารชีวติ  เป็นตน้ และในแต่ละมลรัฐยงัก าหนดอายุ
ความต่างกนัออกไปแมใ้นความผดิประเภทเดียวกนั  แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะก าหนดใหไ้ม่มีอายุ
ความในความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ  หรือความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นท่ีแมไ้ม่มีโทษประหารชีวติ  รวม
ตลอดถึงการกระท าความผดิร้ายแรงอ่ืนๆ  
   ลกัษณะอายคุวามในคดีอาญาของสหรัฐอเมริกากล่าวคือ  เม่ือเกิดอาชญากรรม
ข้ึนก็จะมีการน าคดีมาฟ้องภายในอายคุวาม โดยท่ีอายคุวามในคดีอาญาเป็นการก าหนดเวลาเพื่อใหมี้
การฟ้องคดีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  ซ่ึงมีจุดประสงคข์องการฟ้องคดีคือการตอ้งการ
ประณามและลงโทษผูก้ระท าความผดิ และเพื่อป้องกนัภยนัตรายท่ีจะเกิดกบัสังคมในภายภาคหนา้ 3 
โดยอายคุวามในคดีอาญาจะมีผลค่อนขา้งเด็ดขาดในการจ ากดัอ านาจการพิจารณาคดีของศาล  ไม่ใช่
เป็นเพียงเหตุท่ีจ  าเลยจะใชย้กข้ึนต่อสู้การฟ้องร้องของโจทกท่ี์อาจสละขอ้ต่อสู้ไดอ้ยา่งในคดีแพง่  
โดยผลของอายคุวามในคดีอาญานั้นจะท าใหศ้าลไม่สามารถลงโทษผูก้ระท าความผดิได้  อยา่งไรก็ดี  
ในขณะน้ีทั้งสหรัฐและมลรัฐมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดใหอ้ายคุวามในความผดิบางประเภทยาวข้ึน  
เช่น ในคดีล่วงละเมิดต่อเด็กและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหมี้การกล่าวกนัวา่  

                                                 

 1 ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และ ไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 32. 
 2 ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 38. 
 3 แหล่งเดิม.  หนา้ 40. 
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อายคุวามในคดีอาญาเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารท่ีจะเป็นส่ิงสะทอ้นถึงความรู้สึกของคนในสังคม
ในเวลาและสถานท่ีหน่ึงๆ 4 ดว้ย 
   เม่ืออายคุวามเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกของคนในสังคม  
เช่นเดียวกบัการท่ีก าหนดใหอ้าชญากรรมใดเป็นความผดิท่ีมีโทษสูงแลว้  การก าหนดอายคุวาม จึง
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะความรุนแรงของการกระท าความผดิและโทษท่ีกฎหมายบญัญติัไว้  ซ่ึงรวมตลอด
ถึงความยากง่ายของโจทกแ์ละจ าเลยในการสืบพยานหลกัฐานของความผดินั้นดว้ย  เช่น ความผดิท่ี
รุนแรงก็จะมีโทษสูงและอายคุวามจะยาว  หรือความผดิท่ียากต่อการสอบสวน  ก าหนดอายคุวามจะ
ยาวเช่นกัน เป็นตน้  การก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐไดมี้บญัญติัไวใ้น  United 
States Code Title 185 บทท่ี 213 วา่ดว้ยอายคุวาม  (Chapter 213 Limitations) ในมาตรา  3281 ถึง
มาตรา 3299 โดยแยกไดด้งัน้ี6 
   1)  ความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ (Capital Offense)   
      United States Code Title 18 หรือ 18 U.S.C. มาตรา 3281 ความผดิท่ีมีโทษ
ประหาร ชีวติ  ไดก้ าหนดวา่  “การฟ้องคดีส าหรับความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ  สามารถฟ้องได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีอายคุวาม” 
   2)  ความผดิอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ  (Offenses not Capital) 
และไม่ใช่ความผดิท่ีก าหนดอายคุวามเอาไวโ้ดยเฉพาะ 
      ใน 18 U.S.C. มาตรา  3282  ความผดิอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ความผดิท่ีโทษประหาร
ชีวติ ไดก้ าหนดวา่ “หา้มไม่ใหฟ้้อง ด าเนินคดี หรือลงโทษ การกระท าความผดิใดๆ ท่ีไม่ใช่ความผดิ
ท่ีมีโทษถึงประหารชีวติ หากไม่มีการฟ้องโดยผา่นคณะลูกขุ นใหญ่ หรือมีการยืน่ฟ้องโดยพนกังาน
อยัการภายในก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการกระท าความผดิ” 
      อายคุวาม  5 ปี จะน าไปใชก้บัการฟ้อง  ด าเนินคดี  หรือลงโทษ  การกระท า
ความผดิใดๆ ท่ีไม่ใช่ความผดิท่ีโทษถึงประหารชีวติ วตัถุประสงคข์องบทบญัญติัน้ีก็คือ  การก าหนด
ระยะเวลาในการ ฟ้องคดีท่ีแน่นอน  ส าหรับการลงโทษผูท่ี้กระท าความผดิทางอาญา  เป็นการสร้าง
สมดุลระหวา่งการใหร้ะยะเวลากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ  
และตอ้งการคุม้ครองสิทธิของปัจเจกชนจากการถูกฟ้องคดี จะไดไ้ม่กระทบสิทธิของปัจเจกชนมาก
จนเกินไป  เน่ืองจากเม่ือเวลาผา่นไปเน่ินนานพยานหลกัฐานต่าง ๆ ยอ่มหมดความน่าเช่ือถือ  และ 
การกระท าอาชญากรรมนั้นจะไม่เป็นอนัตรายกบัสังคมอีกต่อไป 

                                                 

 4  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 33-35. 
 5  From http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sup_01_18_10_II.html 
 6  ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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   3)  ความผดิอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ  และเป็นความผดิท่ี
ก าหนดอายคุวามเอาไวโ้ดยเฉพาะ 
      ความผดิในลกัษณะน้ีจะเป็นควา มผดิท่ีมีการก าหนดอายคุวามไวเ้ป็นการ
เฉพาะแลว้ จึงใชอ้ายคุวามท่ีถูกก าหนดเอาไวโ้ดยเฉพาะในบทบญัญติัของกฎหมายนั้น ๆ โดยจะไม่
น าอายคุวาม  5 ปีตามมาตรา  3282 ท่ีแมจ้ะใชก้บัความผดิท่ีไม่มีโทษประหารชีวติมาใชบ้งัคบั  เช่น 
ในมาตรา  3283  ก าหนด ให้ความผดิเก่ียวกบัเพศหรือเก่ีย วกบัเน้ือตวัร่างกาย หรือการลกัพาตวั ท่ี
กระท าต่อเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ใหฟ้้องไดต้ลอดอายขุอง ความเป็นเด็ก  (ฟ้องไดจ้นกระทัง่เหยือ่มีอายุ
ครบ  25 ปี7) หรือภายใน  10 ปีหลงัจากการกระท าความผดินั้นเกิดข้ึน  แลว้แต่วา่กรณีใดนานกวา่
มาตรา  3285  ไดก้ าหนดใหมี้อายคุวามไว้  1 ปีส าหรับความผดิเก่ียวกบัการดูหม่ิน  มาตรา  3293  
ก าหนดใหมี้อายคุวาม  10 ปีส าหรับความผดิฐานฉอ้โกง  มาตรา  3294 ก าหนดใหมี้อายคุวาม  20 ปี
ส าหรับความผดิฐานลกัทรัพยง์านศิลปะท่ีส าคญั  มาตรา  3295 ก าหนดใหมี้อายคุวาม  10 ปีส าหรับ
ความผดิเก่ียวกบัการลอบวางเพลิง  เป็นตน้  ดงันั้นในความผดิดงักล่าวมาน้ี จึงไม่น าอายคุวาม  5 ปี
ตามมาตรา  3282  มาใชบ้งัคบั  การก าหนดอายคุวามในส่วนน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีแตกต่าง กนัไปใน
ความผดิแต่ละประเภท โดยไม่ไดพ้ิจารณาวา่การกระท าความผดินั้นร้ายแรง แค่ไหนเพียงอยา่งเดียว  
แต่จะพิจารณาท่ีลกัษณะของการกระท าความผดิดว้ย8 
      จากการก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐ ดงักล่าวมา  ท าให้
เห็นไดว้า่  การก าหนดใหค้วามผดิซ่ึงมีโทษประหารชีวติเป็นความผดิท่ีไม่มีอายคุวาม นั้น เป็นการ
ก าหนด อายคุวามโดยใชป้ระเภทของโทษเป็นฐาน  ส่วนกรณี อ่ืนๆ นั้นเป็นการใช้ ลกัษณะหรือ
ประเภทความผดิ เป็นฐานในการก าหนด อายคุวาม  กล่าวคือ  การก าหนดระยะเวลา สั้นยาวของอายุ
ความจะไม่ค  านึงถึงแต่เฉพาะความหนกัเบาของโทษ  แต่จะพิจารณาจากความร้ายแรงแห่งการ
กระท าความผดิ  ลกัษณะของการกระท าความผดิ  และเง่ือนไขในดา้นของการแสวงหา
พยานหลกัฐาน  เช่น  คดีก่อการร้ายนั้น เป็นคดีอาญาท่ีส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวมอยา่งรุนแรงจึง
ก าหนดใหเ้ป็นคดีอาญาท่ีไม่มีอายคุวาม ในคดีเก่ียวกบัการจารกรรม ศิลปวตัถุโบราณนั้นมีอายคุวาม
ยาวนานถึง  20 ปี เน่ืองจากกฎหมาย เห็นวา่การหาพยานหลกัฐานเพื่อมาพิสูจน์ ท่ีมาของศิลปวตัถุ
โบราณนั้นยุง่ยาก  หรือในคดีเก่ียวกบัสถาบนัการเงินจะตอ้งใช้ ผูเ้ช่ียว ชาญในการตรวจสอบ และ
สอบสวนด าเนินคดีก็สมควรตอ้งมีอายคุวามยาว 10 ปี เพื่อใหเ้วลาในการตรวจสอบ เป็นตน้9     

                                                 

 7  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 86.  
 8  ประเทือง ธนิยผล และคณะ.  (2550).  โครงการวจิยัเร่ือง การสืบค้นแนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดอายุ
ความทางอาญาในบริบทสังคมไทย (รายงานการวจิยั).  หนา้ 73.  
 9 แหล่งเดิม.  หนา้ 103.  
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 3.1.1.2  การนบัอายคุวามในคดีอาญา 
   อายคุวามในคดีอาญาจะเร่ิมนบัเม่ือมีการกระท าสุดทา้ยของจ าเลยซ่ึงเป็นการ
กระท าท่ีครบองคป์ระกอบของความผดินั้น  ซ่ึงเป็นหลกัการทัว่ไปของการเร่ิมนบัอายคุวาม  แต่บาง
กรณีการเร่ิมนบัอายคุวามก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการน้ี  โดยจะมีกฎหมายบญัญติัเอาไวอ้ยา่งชดัแจง้  
เช่น บุคคลท่ีหลบหนีเขา้เมืองแลว้มีการกระท าความผดิในเมืองนั้น  (18 U.S.C. มาตรา 1326(a)) อายุ
ความจะเร่ิมนบัเม่ือเจา้หนา้ท่ี  Immigration and Naturalization Service (INS) สามารถ จบั กุม    
ตวัจ าเลย  ไม่ใช่เร่ิมนบัตอนท่ีจ าเลยหลบหนีเขา้เมืองหรือตอนท่ีจ าเลยกระท าความผดิในเมืองนั้น  
หรือในกรณีท่ีอยูใ่นภาวะสงคราม (18 U.S.C. มาตรา 3287) ก าหนดใหไ้ม่มีการนบัอายคุวามจนกวา่
จะพน้ 3 ปีหลงัสงครามส้ินสุดลง เป็นตน้ 
   นอกจากน้ี  การนบัอายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีการ
บญัญติัถึงเหตุท่ีจะหยดุนบัอายคุวามไวเ้ป็นการชัว่คราว  (Tolling) ดว้ย เช่น  ในกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาของมลรัฐนิวยอร์ก (New York State Criminal Procedure Law) ในกรณีดงัน้ี 
   1)  จ าเลยยงัคงอยูน่อกรัฐ 
   2)  ไม่ปรากฏแหล่งท่ีอยูข่องจ าเลยภายหลงัการคน้หาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
   3) ในกรณีท่ีเป็นการกระท าผดิทางเพศต่อเด็กอายตุ  ่ากวา่  18 ปี ผูเ้สียหายยงัมี
อายไุม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
   ทั้งน้ี อายคุวามจะเร่ิมนบัต่อไปเม่ือเหตุต่าง ๆ ท่ีท าใหต้อ้งหยดุนั บอายคุวาม  ได้
จบลงไปแลว้ เป็นตน้ 
   จากลกัษณะการก าหนด อายคุวาม และการนบัอายคุวามดงักล่าว  จึงอาจสรุป
รูปแบบอายคุวามของประเทศสหรัฐอเมริกาได ้ดงัน้ี10 
   1)  อายคุวามยาว เช่น อายคุวามเก่ียวกบัความผดิฐานลกัทรัพยผ์ลงานศิลปะและ
วตัถุโบราณ จะมีอายคุวามยาวมากเน่ืองจาก  การหาพยานหลกัฐานท่ีจะยนืยนัวา่ศิลปวตัถุช้ินนั้นถูก
ขโมยมาจากท่ีไหน  เม่ือไหร่  อยา่งไร  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิสูจน์และเป็นเร่ืองยาก  
เพราะอาจมีการส่งผา่นกนัมาหลายทอด  หรือในความผดิฐานฉอ้โกง  จะตอ้งมีการตรวจสอบโดย  
ผูต้รวจสอบ  เพื่อดูวา่การกระท าความผดินั้ นเกิดเม่ือใด  ส้ินสุดเม่ือใด  ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การตรวจสอบ 
   2)  การขยายอายคุวาม  เช่น การกระท าความผดิเก่ียวกบัเด็ก  ในขณะท่ีเกิดการ
กระท าความผดิ  อายขุองผูเ้สียหายยงันอ้ยอยูห่รือยงัเป็นเด็กอยู่  เด็กอาจเกิดความกลวั  หรือความ  
อบัอาย  หรือยงัไม่เขา้ใจในการกร ะท าของผูใ้หญ่  เด็กอาจลืมเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย  ต่อมาเม่ือเด็ก
                                                 

 10  แหล่งเดิม.  หนา้ 73.  
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เติบโตข้ึน  ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์  มีวธีิท่ีท าใหเ้ด็กจ าเหตุการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาได้   
การใหมี้การขยายอายคุวามจะยงัคงท าใหค้ดีนั้นยงัอยูใ่นอายคุวาม  หรือการกระท าความผดิในช่วง
สงคราม สามารถขยายอายคุวามได ้เน่ืองจากขณะท่ีอยูใ่นภาวะสงคราม  รัฐบาลไม่มีเวลาท่ีจะสนใจ
ในเร่ืองอ่ืนนอกจากการท าสงคราม ดงันั้น คดีต่างๆ จะถูกเก็บไวเ้พื่อน ามาพิจารณาในภายหลงั  
   3)  การหยดุนบัอายคุวามชัว่คราว  เช่น  กรณีท่ีผูก้ระท าความผดิหลบหนี  เม่ือ
พิสูจน์พยานแวดลอ้มพบวา่ผูก้ร ะท าความผดิจงใจหลบหนี  หรือพบวา่มีหลกัฐานการกระท า
ความผดิในต่างประเทศ อยัการสามารถขอใหศ้าลหยดุนบัอายคุวามได ้   
 3.1.2   การด าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กระบวนการพิจารณาความอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างไปจาก
กระบวนการพิจารณาของประเทศภาคพื้นยโุร ปเป็นอยา่งมาก  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลทางประวติัศาสตร์  
เม่ือในอดีตดินแดนอเมริกาเคยตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ  กฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นสหรัฐอเมริกาจึง
เป็นกฎหมายองักฤษท่ีมีรากฐานมาจากองักฤษ  ระบบงานยติุธรรมทางอาญาของสหรัฐอเมริกาจึงมี
รากฐานมาจากระบบกฎหมายอาญาและแนวปฏิบติัของอั งกฤษ  (โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายคอม
มอนลอว์) ซ่ึงต่อมาหลงัจากท่ีสหรัฐไดป้ระกาศอิสรภาพและแยกเป็นรัฐท่ีสามารถใชก้ฎหมายของ
ตนเองได้ จึงพยายามสร้างระบบกฎหมายใหม่ข้ึนในแต่ละรัฐ  และไดดู้ระบบกฎหมายของประเทศ
อ่ืนดว้ย ขณะนั้นระบบการฟ้องร้องแบบอยัการของประเทศฝร่ังเศสไดรั้ บการพฒันาแลว้  ประกอบ
ทั้งประเทศฝร่ังเศสเป็นผูมี้พระคุณ ถา้ปราศจากการช่วยเหลือของฝร่ังเศสแลว้ การประกาศอิสรภาพ
และการชนะสงครามกบัองักฤษจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย  จึงสมควรใชก้ฎหมายฝร่ังเศสเพื่อเป็นการผกู
ไมตรีกนั และในท่ีสุดรัฐต่างๆ ส่วนใหญ่จึงน าระบบการฟ้องร้องคดีอาญาแบบฝร่ังเศสมาผสมใช้11  

 3.1.2.1  ลกัษณะการด าเนินคดีอาญา 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิด วา่ความผดิอาญาเป็นความผดิท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคมโดยตรง  สังคมหรือมหาชนเท่านั้นท่ีมีฐานะเป็นผูเ้สียหาย จากการกระท าความผดิอาญานั้น  
เอกชนผูต้กเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิหาใช่เป็นผู ้ เสียหายไม่  จากแนวคิดดงักล่าว  จึงท าให้
เอกชนผูเ้สียหายไม่มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  คดีอาญาทุกประเภทจะตอ้งฟ้องโดยพนกังานอยัการและ
ในนามของรัฐ  รัฐบาลไม่วา่จะเป็นรัฐบาลกลางหรือมลรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ยอ่มมีส่วนได้
เสียเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอและจะตอ้งมีผูด้  าเนินการแทนในศา ล ทั้งน้ีรัฐบาลมีบทบาทส าคญัใน

                                                 

 11  อรรถพล ใหญ่สวา่ง.  เล่มเดิม.  หนา้ 52-53. 
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คดีอาญาเพราะวา่จะตอ้งเป็นผูฟ้้องผูก้ระท าความผดิ 12 การด าเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาจึ งมี
ลกัษณะเป็นหลกัการด าเนินคดีโดยรัฐ 
   การด าเนินคดีอาญาต่อผูก้ระท าความผดิดว้ยการฟ้องคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา
นั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ13 ดงัน้ี คือ  
   (1)  การฟ้องคดีแบบ Presentment เป็นการฟ้องคดีอาญาของคณะลูกขนุ  โดยไม่
มีผูใ้ดยืน่ค  าฟ้องมาใหค้ณะลูกขนุท าการไต่สวน  เม่ือคณะลูกขนุไดท้ราบวา่มีการกระท าผดิเกิดข้ึน  
คณะลูกขนุจะเป็นผูท้  าการไต่สวนหาพยานหลกัฐานเอง  โดยถา้ปรากฏวา่มีพยานหลกัฐานเพียงพอ
จะฟ้องบุคคลใด คณะลูกขนุจะเป็นผูท้  าค  าฟ้องและลงลายมือช่ือเป็นโจทกฟ้์องคดีต่อศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี แลว้ส่งค าฟ้องและพยานหลกัฐานไปใหพ้นกังานอยัการเป็นผูด้  าเนินคดี 
   (2)  การฟ้องคดีแบบ  Indictment เป็นการฟ้องคดีอาญาท่ีผูก้ล่าวหา  (ผูเ้สียหาย
หรือพนกังานอยัการ ) ท าค าฟ้องยื่ นเสนอต่อคณะลูกขนุและคณะลูกขนุจะท าการไต่สวนมูลฟ้อง   
ถา้พิจารณาแลว้วา่คดีมีมูลก็จะลงช่ือในค าฟ้องต่อศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 
   (3)  การฟ้องคดีแบบ  Information เป็นการฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการต่อ
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แต่ถา้เป็นความผดิร้าย แรง (felony) จะตอ้งไดรั้บการไต่สวนมูล
ฟ้องจากศาล Magistrate ก่อน 
   จากลกัษณะการฟ้องคดีอาญาท่ีมีหลกัการด าเนินคดีโดยรัฐและรูปแบบการฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าวมา  ท าใหเ้ห็นไดว้า่  ผูเ้สียหายไม่มีอ านาจฟ้องคดีอาญาโดยตรง  แต่อยา่งไรก็ตาม  
ผูเ้สียหายยงัมีสิทธิร้องทุกข ์(Complaint) ต่อต ารวจใหด้ าเนินคดีอาญาหรือยืน่ค  าร้องทุกขโ์ดยตรงต่อ
ศาล  Magistrate ในความผดิท่ีโทษปานกลาง  และยืน่ค  าร้องทุกขต่์อคณะลูกขนุ ใหญ่ในความผดิ
ร้ายแรง  เพื่อให้  Magistrate และคณะลูกขนุ ใหญ่ท าการไต่สวนมูลฟ้อง  และด าเนินการฟ้องร้องต่อ
ศาลท่ีมีอ านาจต่อไปได ้ 
   จึงอาจกล่าวไดว้า่ โดยหลกัแลว้ผูเ้สียหายไม่มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  แต่อยา่งไรก็
ตาม  หากมีขอ้ยกเวน้ในคดีท่ีเห็นไดช้ดัวา่  ผูต้อ้งหาควรจะถูกฟ้องและพนกังานอยัการสั่งไม่ฟ้อง  
หากศาลไดรั้บฟังเหตุผลของพนกังานอยัการในการสั่งไม่ฟ้องแลว้  ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดีเห็นวา่  
ควรใหน้กักฎหมายของผูเ้สียหาย  (Private Prosecutor) เป็นโจทก์แทนพนกังานอยัการ  ดงัน้ี ในคดี
ประเภทดงักล่าว ผูเ้สียหายหรือเอกชนจึงจะมีอ านาจฟ้องคดีอาญา14 

                                                 

 12  Herbert Jacob.  (1972).  Justice in America.  p.75.  อา้งถึงในอรรถพล ใหญ่สวา่ง.  ผู้เสียหายใน
คดอีาญา.  หนา้ 53.  
 13  กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผู้เสียหายในคดอีาญา.  หนา้ 23-24. 
 14  วรินทร แตป้ระยรู.  (2545).  สิทธิการฟ้องคดอีาญาโดยผู้เสียหายในศาลทหาร.  หนา้ 48. 
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   โดยเม่ือมีการกระท าความผดิอาญาเกิดข้ึนแลว้  ผูเ้สียหายก็ไม่อาจตกลงยอม
ความกบัผูก้ระท าความผดิได ้โดยศาลฎีกาของรัฐมิสซูร่ีไดว้างหลกัวา่ผูเ้สียหายเท่านั้นท่ีจะท าใหก้าร
กระท าอนัควรเป็นความผดิกลายเป็นไม่ตอ้งรับผดิ และเม่ือสังคมเป็นผูเ้สียหาย  สังคมเท่านั้นท่ีจะใช้
สิทธินั้นได้  เอกชนไม่อาจท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าวได้  แมว้า่ตนจะเป็นผูเ้สียหายโดยพฤตินยัก็ตาม  ซ่ึง
หลกัดงักล่าวน้ีถือเป็นแนวปฏิบติัในทุกมลรัฐของสหรัฐอเมริกา15 
   สหรัฐอเมริกาจึงไม่มีความผดิประเภทยอมความได้  และศาลสูงสุดของสหรัฐ
ไดเ้คยประกาศซ ้ าในหลายคดีวา่  ผลประโยชน์ของรัฐและสังคมยอ่มอยูเ่หนือกวา่ผลประโยชน์ของ
ผูเ้สียหาย16 ความผดิอาญาถือเป็นความผดิต่อสังคมหรือมหาชนเท่านั้น เหยือ่จากการกระท าความผดิ
หาใช่ผูเ้สียหายไม่ การท่ีรัฐฟ้องคดีนั้นจึงเป็นการกระท าไปเพื่อสังคมมิใช่เพื่อผูเ้สียหาย 
   เม่ือศาลสูงสุดไดว้างหลกัการไวเ้ช่นน้ีแลว้  การท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดเ้ยยีวยา
ชดใชค้่าเสียหายใหก้บัผูเ้สียหายจนเป็นท่ีพอใจแลว้ก็ตาม ก็ยอ่มถือวา่ผลประโยชน์ท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ
นั้น เป็นเร่ืองของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเอง  ซ่ึงจะไม่กระทบกระเทือนต่อรูปคดีและอ านาจฟ้องของ
พนกังานอยัการ โดยความรับผดิในทางอาญาของผูก้ระท าความผดินั้นไม่อาจยติุลงได้  เพราะเหตุวา่
รัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูเ้สียหายโดยตรง จึงมีหนา้ท่ีในการด าเนินคดีเพื่อน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ 
   แต่ต่อมา  บางมลรัฐไดเ้ร่ิมก าหนดหลกัการใหม่โดยก าหนดใหค้วามผดิอาญา
บางประเภทเป็นความผดิอนัยอมความได้ เพราะเห็นวา่ความผดิอาญาบางประเภทกระทบต่อบุคคล
ผูเ้สียหายโดยตรง  อนัเป็นการผอ่นคลายสภาพสังคมท่ีมีความซบัซอ้นและเป็นการกลัน่กรองท่ี ไม่
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะใหสู่้ศาลวธีิหน่ึง  รัฐบางรัฐจึงเร่ิมก าหนดหลกัใหม่โดยออกเป็น
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเป็นขอ้ยกเวน้วา่ความผดิอาญาบางประเภทใหย้อมความได้ 17 หรืออาจท า
ใหค้ดีอาญาเลิกกนัได ้ส าหรับความผดิอาญาท่ีมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี และคู่ความทั้งสองฝ่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางประการ  เช่น ก าหนดเง่ือนไขวา่ผูเ้สียหายตอ้งไปปรากฏตวัต่อหนา้ศาล  
และแจง้ใหศ้าลทราบวา่ตนไม่ติดใจเอาความกบัจ าเลยอีกต่อไป  เพราะตนไดรั้บชดใชค้่าเสียหายให้
เป็นท่ีพอใจแลว้ ส่วนการตีความของศาลในความผดิประเภทน้ี จะตอ้งเป็นไปอยา่งเคร่งครัด 
   อย่างไรก็ตาม  ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดว้นิิจฉยัวา่  กฎหมายดงักล่าว
เหล่าน้ีขดัต่อรัฐธรรมนูญในขอ้ท่ีวา่  ไม่เป็นการคุม้ครองบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั  และผลของ

                                                 

 15  วษิณุ เครืองาม.  (2517, พฤษภาคม).  “ความยนิยอม-ยอมความตามกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกา.” 
วารสารกฎหมาย (คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 1, 2.  หนา้ 156-157.  
 16  ชาตรี ศรีนวลนดั และ วนัชยั ศรีนวลนดั.  เล่มเดิม.  หนา้ 78. 
 17  สุรพงษ ์เอ่ียมแทน.  (2544).  ความผดิอนัยอมความได้กบัความผดิอาญาแผ่นดนิ (ศึกษาตามกฎหมาย
สารบัญญัต)ิ.  หนา้ 48-49.  
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กฎหมายเหล่านั้น  ท าใหเ้กิดหลกัท่ีวา่  หากผูใ้ดมีฐานะร ่ ารวยและสามารถชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
ผูเ้สียหายได้  ผูน้ั้นก็ไม่ตอ้งถูกจ าคุก  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเห็นวา่ไม่เป็นธรรม  เพราะ
กฎหมายท่ีเป็นธรรมควรปฏิบติัต่อผูร้ ่ ารวยและยากจนโดยเสมอภาคกนั 
     ตามกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีบทบญัญติัท่ีเป็นความผดิอนัยอม
ความได้  โดยหากมีการตกลงยอมความกนัจะถือเป็นความผดิประเภทห น่ึง ในทางอาญาเรียกวา่  
ความผดิฐานยอมความ  (Compounding an offense) ซ่ึงความผดิประเภทน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ี
เป็นอาชญากรรม  โดยถือเป็นการกระท าท่ีท าใหก้ระบวนการยติุธรรมบิดเบือน  (Perversion of 
justice) ดว้ยอาศยัวธีิการเจรจาเพื่อใหอ้าชญากรหลุดพน้จากการพิพากษาวา่ กระท าความผดิ  หรือให้
เกิดประโยชน์ในทางท่ีเป็นคุณแก่อาชญากรนั้นในทางใดทางหน่ึง  ส่วนการต่อรองเพื่อใหจ้  าเลยรับ
สารภาพ  (Plea Bargain) โดยกนัไวเ้ป็นพยานของพนกังานอยัการ  ไม่ถือวา่เป็นความผดิฐานยอม
ความ18 
     เม่ือโดยหลกัการด าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกามีลกัษณะ การ
ด าเนินคดีโดยรัฐ  ซ่ึงประชาชนผูเ้สียหายไม่มีอ านาจท่ีจะฟ้องคดีไดด้ว้ยตนเองโดยตรง  และไม่อาจ
ยอมความต่อความผดิฐานใดๆ ไดแ้มต้นจะเป็นผูเ้สียหายในฐานความผดินั้นๆ ก็ตาม จึงท าใหเ้ห็นวา่  
ดว้ยลกัษณะการด าเนินคดีดงักล่าวจึงไม่มีความผดิอาญาใดเป็นความผดิอนัยอมความได้  อีกทั้งการ
แบ่งประเภทความผดิในกฎหมายอาญา  ก็ไม่มีกฎหมายบญัญติัวา่ความผดิใดเป็นความผดิอนัยอม
ความได ้ดงัน้ี 

 3.1.2.2  การแบ่งประเภทความผดิตามกฎหมายอาญา  
    เน่ืองจาก  ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบอบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงประกอบดว้ยมลรัฐต่าง ๆ 50 มลรัฐ  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัจึงมีทั้งกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง  (Federal Law) กฎหมายของมลรัฐ  (State Law) และกฎหมายระดบัทอ้งถ่ิน  (Local 
Law) 
   กฎหมายอาญาสารบญัญติั  (Substantive Criminal Law) ทั้งในระบบกฎหมาย
สหรัฐ และระบบกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ จะจ าแนกประเภทความผดิอาญาออกเป็น  2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ Felony และ  Misdemeanor ขณะท่ีบางรัฐอาจจ าแนกประเภทความผดิเล็กนอ้ย  ซ่ึงไม่มี
โทษจ าคุกโดยเรียกวา่ Infraction, Violation หรือ Petty Offense19 

                                                 

 18  Eric Surette.  (2002).  Compounding Offenses: Corpus Juris Secundum.  Volume 15 A.  p.52. 
อา้งถึงในปริญญา ชินะผา.  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิอนัยอมความได้: ศึกษากรณีความผดิเกีย่วกบั
ทรัพย์ในลกัษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.  หนา้ 62.  
 19  ปริญญา ชินะผา.  เล่มเดิม.  หนา้ 61-62. 
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   ส าหรับลกัษณะและระยะเวลาท่ีผูก้ระท าความผดิถูกลงโทษ  ในความผดิ
ประเภท Felony และ Misdemeanor ก าหนดไวด้งัน้ี  
   (1)  ความผดิประเภท  Felony เป็นความผดิอาญาท่ีร้ายแรงและมีบทลงโทษ
รุนแรง  คือ จ าคุกตั้งแต่  1 ปีข้ึนไป  จนถึงประหารชีวติ  และความผดิประเภท  Felony อาจแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ ไดอี้ก เช่น Felony class A, B, C, D, E  
   (2)  ความผดิประเภท  Misdemeanor เป็นความผดิอาญา ท่ีร้ายแรงนอ้ยกวา่
ความผดิประเภท Felony โดยอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดอี้ก เช่น Misdemeanor class A, B, C  
     การแบ่งประเภทของความผดิออกเป็นความผดิประเภท  Felony และ  
Misdemeanor มีประโยชน์ 2 ประการ คือ  
    ก. การจ าแนกเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี 
       - ความผดิประเภท  Felony ส่วนใหญ่จะตั้งตน้คดีท่ีศาล  ซ่ึงด าเนินการ
โดยรัฐบาลทอ้งถ่ินของมลรัฐนั้นๆ และใชผู้พ้ิพากษาอาชีพเป็นผูด้  าเนินการ 
      - ความผดิประเภท  Misdemeanor จะข้ึนศาลท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไปใน
ทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งท่ี ซ่ึงจะมีผูพ้ิพากษาท่ีไม่ใช่ผูพ้ิพากษาอาชีพเรียกวา่ Magistrate เป็นผูด้  าเนินการ 
     ข.  สถานท่ีบงัคบัโทษ 
      - ความผดิท่ีศาลลงโทษแบบ Felony จ าเลยจะถูกส่งไปคุมขงัในเรือนจ า 
ซ่ึงด าเนินการโดยรัฐบาลมลรัฐ (State Penitentiary) 
      - ความผดิท่ีศาลลงโทษแบบ  Misdemeanor จ าเลยจะถูกส่งไปคุมขงัใน
คุกของทอ้งถ่ิน (Jail) 
     กฎหมายอาญาสารบญัญติัในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่  จะบญัญติั
การกระท าท่ีเป็นความผดิและอตัราโทษส าหรับความผดินั้น ๆ ไวใ้นบทบญัญติัเดียวกนั  (บางกรณี
กฎหมายก าหนดเพียงวา่การกระท านั้นเป็นความผดิ  Felony หรือ Misdemeanor เท่านั้น แต่ไม่ระบุ
อตัราโทษไวใ้นบทบัญญติัเดียวกนั  เพราะจะมีบทบญัญติัทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราโทษ  เรียกวา่  General 
penalty clause) ซ่ึงอตัราโทษของแต่ละความผดิ  ก็จะแตกต่างกนัออกไปตามความร้ายแรงของ
ความผดิ (Severity / Gravity) ทั้งน้ี อตัราโทษของแต่ละความผดิท่ีแตกต่างกนัไปตามความร้าย แรง  
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการก าหนดระดบัชั้น (Gradation) ของโทษเอาไวใ้นกฎหมายนัน่เอง 
     เม่ือไดศึ้กษาประเภทความผดิอาญาในกฎหมายอาญาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบวา่  ไม่มีการบญัญติัไวเ้ป็นบทเฉพาะวา่  ความผดิประเภทใดจะก าหนดใหเ้ป็น
ความผดิอนัยอมความไดเ้หมือนกบัประมวลกฎหมายอาญาของไท ย คงมีแต่การแบ่งประเภท
ความผดิตามความร้ายแรงของการกระท าความผดิแต่ละประเภท  โดยน าประเภทของสถานท่ีท่ี
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ผูก้ระท าผดิตอ้งถูกจ าคุก  และระยะเวลาท่ีผูก้ระท าผดิจะถูกลงโทษมาเป็นตวัก าหนดประเภทของ
ความผดินั้นๆ   
     ดงัน้ี จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ กฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่มี
การแบ่งวา่ความผดิอาญาประเภทใดเป็นความผดิต่อรัฐหรือความผดิอาญาประเภทใดเป็นความผดิ
อนัยอมความไดห้รือความผดิต่อส่วนตวั  จะมีเพียงการแบ่งประเภทความผดิอาญาออกเป็น  2 
ประเภท  คือ Felony และ  Misdemeanor เท่านั้น  โดยถือวา่ความผดิทุกประเภทเป็นความผดิต่อรัฐ  
ตามหลกัวา่ความผดิทางอาญาเป็นความผดิท่ีกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม  สังคมเท่านั้นจึงเป็น
ผูเ้สียหาย  ดงัน้ี  ผูเ้สียหายจึงไม่มีสิทธิในการด าเนินคดีอาญา  จะมีสิทธิก็เพียงการร้องทุกขเ์ท่านั้น  
โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเป็นผูด้  าเนินคดีต่อไป 
 3.1.3  ความผดิเก่ียวกบัเพศตามกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

การกระท าความผดิท่ีมีลกัษณะเป็นการกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศตาม  18 U.S.C. ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีบญัญติัไวใ้น  บทท่ี  109A วา่ดว้ยการล่วงละเมิดทางเพศ  (Chapter 109A 
Sexual Abuse)  
 ความผดิเก่ียวกบัเพศบทท่ี  109A ซ่ึงวา่ดว้ยการล่วงละเมิดท างเพศ (Sexual Abuse) นั้น 
ไดบ้ญัญติัความผดิเก่ียวกบัเพศไวใ้นมาตรา  2241 – 2248 โดยมีลักษณะของการกระท าความผดิท่ี
เป็น  1) sexual act20 ซ่ึงเป็นการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการมีความสัมพนัธ์ทางเพศ  หรือลกัษณะ
ของการข่มขืนกระท าช าเรา ซ่ึงรวมถึงการเจตนาสัมผสัอวยัวะเพศของบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอายไุม่ถึง  16 ปี 
โดยเจตนาล่วงละเมิด , ท าใหอ้บัอาย , ท าใหเ้ส่ือมเสีย  หรือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในความตอ้งการ
ทางเพศของบุคคลใด ๆ และ  2) sexual contact21 ซ่ึงเป็นการกระท าโดยเจตนาสัมผสัโดยตรงหรือ
ผา่นทางเส้ือผา้ต่ออวยัวะเพศ , ทวารหนกั , หนา้อก หรือสะโพก  เป็นตน้ ของบุคคลอ่ืน  ดว้ยเจตนา
ล่วงละเมิด, ท าใหอ้บัอาย, ท าใหเ้ส่ือมเสีย หรือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในความตอ้งการทางเพศของ
บุคคลใดๆ  
 การกระท าความผดิในลกัษณะ sexual act ไดมี้บญัญติัไวใ้นมาตราดงัต่อไปน้ี 

1)  มาตรา  2241  วา่ดว้ยการกระท าโดยมิชอบทางเพศโดยมีเหตุฉกรรจ์  (Aggravated 
sexual abuse) ซ่ึงเป็นการก าหนดถึง 

 (1)  การกระท าโดยจงใจใหบุ้คคลอ่ืนมีความสัมพนัธ์ทางเพศ  ก. โดยใชก้ าลงับงัคบั
หรือ ข. โดยการข่มขู่หรือท าใหบุ้คคลนั้นกลวัวา่บุคคลใด ๆ จะถึงแก่ความตาย  หรือไดรั้บอนัตราย

                                                 

 20  18 U.S.C., § 2246 (2)  
 21  18 U.S.C., § 2246 (3)  
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อยา่งร้ายแรง  หรือถูกลกัพาตวั  หรือพยายามกระท าความผิ ดดงักล่าวนั้น  ตอ้งรับโทษปรับ  หรือรับ
โทษจ าคุกเป็นระยะเวลาใดหรือตลอดชีวติ หรือทั้งปรับและจ าคุก 

 (2)  โดยเจตนา  ก. มีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลอ่ืนนั้นโดยท าให้ บุคคลอ่ืนไม่
รู้สึกตวั หรือ ข. มีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลอ่ืนโดยจดัการใหบุ้คคลอ่ืนนั้นโดยใชก้ าลงับั งคบั
หรือขู่เขญ็ดว้ยก าลงั หรือโดยใชย้า, ท าใหมึ้นเมา  หรือสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  โดยบุคคลอ่ืนนั้นไม่
รู้หรือไม่ยนิยอม  และดว้ยเหตุนั้นท าใหบุ้คคลอ่ืนนั้นสูญเสียความสามารถในการรับรู้หรือการ
ควบคุมตนเอง  หรือพยายามกระท าความผดิดงักล่าวนั้น  ตอ้งรับโทษปรับ  หรือรับโทษจ า คุกเป็น
ระยะเวลาใดหรือตลอดชีวติ หรือทั้งปรับและจ าคุก 

  (3)  โดยเจตนามีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลซ่ึงอายไุม่ถึง 12 ปี หรือโดยเจตนามี
ความสัมพนัธ์ทางเพศในลกัษณะตาม (1) และ (2) ต่อบุคคลอาย ุ12 ปีแต่ไม่ถึง 16 ปี (และมีอายอุ่อน
กวา่ผูก้ระท าความผดิไม่นอ้ยกวา่  4 ปี) หรือพยายามกระท าความผดิดงักล่าวนั้น  ตอ้งรับโทษปรับ  
และโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่ 30 ปีหรือตลอดชีวติ 
 2)  มาตรา  2242  วา่ดว้ยการล่วงละเมิดทางเพศ  (Sexual abuse) โดยก าหนดถึงการ
กระท าโดยเจตนา 
    (1)  ใหบุ้คคลอ่ืนมีความสัมพนัธ์ทางเพศโดยการข่มขู่หรือท าใหบุ้คคลนั้นกลวั    
(นอกเหนือไปจากโดยการข่มขู่หรือท าใหบุ้คคลนั้นกลวัวา่บุคคลใด ๆ จะถึงแก่ความตาย  หรือไดรั้บ
อนัตรายอยา่งร้ายแรง หรือถูกลกัพาตวั) หรือ 
    (2)  มีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นผูไ้ม่มีความสามารถในการประเมิน
ความประพฤติตามธรรมชาติ หรือไม่มีความสามารถในทางร่ายกายในการปฏิเสธหรือบอกถึงความ
ไม่เตม็ใจ 
    หรือพยายามกระท าความผดิดงักล่าวนั้น  ตอ้งรับโทษปรับ  และโทษจ าคุกเป็น
ระยะเวลาใดหรือตลอดชีวติ 
 3)  มาตรา  2243  วา่ดว้ยการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ยาวห์รือบุคคลผูอ้ยูใ่นความ
ปกครอง (Sexual abuse of a minor or ward) โดยก าหนดถึง 

   (1)  การกระท าต่อผูเ้ยาว ์อนัเป็นการโดยเจตนามีความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลซ่ึง
มีอายุ 12 ปีแต่ไม่ถึง  16 ปีและมีอายอุ่อนกวา่ไม่นอ้ยกวา่  4 ปี หรือพยายามกระท าความผดิดงักล่าว
นั้น ตอ้งรับโทษปรับ หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 15 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก 

   (2)  การกระท าต่อบุคคลผูอ้ยูใ่นความปกครอง  อนัเป็นการโดยเจตนามี
ความสัมพนัธ์ทางเพศต่อบุคคลซ่ึงอยูใ่นการคุมตวัของเจา้พนกังาน  และภายใตก้ารควบคุม  หรือ
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หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการปกครอง , ควบคุมดูแลหรือก ากบัทางวนิยั  หรือพยายามกระท าความผดิ
ดงักล่าวนั้น ตอ้งรับโทษปรับ หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 15 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก 

ส่วนการกระท าความผดิในลกัษณะ  sexual contact มีบญัญติัไวใ้นมาตรา  2244    
(Abusive sexual contact) ดงัน้ี 

1)  โดยเจตนามีความสัมพนัธ์  หรือก่อใหเ้กิดการกระท าในลกัษณะ  sexual contact ต่อ
บุคคลอ่ืน หรือโดยบุคคลอ่ืน ถา้กระท าโดยฝ่าฝืน 

   (1)  มาตรา 2241 (a) หรือ (b) หากการกระท า  sexual contact เป็น sexual act จะตอ้ง
รับโทษปรับ หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 10 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก   

  (2)  มาตรา 2242 หากการกระท า sexual contact เป็น sexual act จะตอ้งรับโทษ   ปรับ 
หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 3 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก 
    (3)  มาตรา 2243 (a) หากการกระท า sexual contact เป็น sexual act จะตอ้งรับโทษปรับ 
หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 2 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก 
  (4)  มาตรา 2243 (b) หากการกระท า sexual contact  เป็น sexual act จะตอ้งรับโทษปรับ 
หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่ 2 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก หรือ 
  (5) มาตรา 2241 (c) หากการกระท า sexual contact  เป็น sexual act  จะตอ้งรับโทษปรับ
และรับโทษจ าคุกเป็นระยะเวลาใดหรือตลอดชีวติ 
 2) โดยเจตนามีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ  sexual contact ต่อบุคคลอ่ืนโดยปราศจาก
ความยนิยอมของบุคคลนั้น จะตอ้งรับโทษปรับ  หรือรับโทษจ าคุกไม่มากกวา่  2 ปี หรือทั้งปรับและ
จ าคุก  
 3)  เป็นความผดิซ่ึงเก่ียวกบัเด็ก  ถา้การกระท า  sexual  contact ซ่ึงฝ่าฝืนมาตราน้ี  
(นอกเหนือไปจาก (5)) เป็นการกระท าต่อบุคคลท่ีมีอายไุม่ถึง 12 ปี ระยะเวลาสูงสุดของโทษจ า คุกท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับความผดินั้นจะตอ้งเป็น 2 เท่าตามท่ีระบุไวใ้นมาตราน้ี  
 โดยใน 18 U.S.C. บทท่ี 213 อนัวา่ดว้ยอายุความมีมาตรา 3283 ท่ีก าหนดอายคุวามใน
ความผดิท่ีไดก้ระท าต่อเด็กไวโ้ดยเฉพาะดว้ย กล่าวคือ ส าหรับความผดิเก่ียวกบัเพศหรือ เก่ียวกบัเน้ือ
ตวัร่างกายท่ีกระท าต่อเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี กฎหมายใหฟ้้องไดต้ลอดอายขุอง ความเป็นเด็ก  (ฟ้องได้
จนกระทัง่เหยือ่มีอายคุรบ 25 ปี) หรือภายใน 10 ปีหลงัจากการกระท าความผดินั้นเกิดข้ึน  แลว้แต่วา่
กรณีใดนานกวา่ อนัเป็นกรณีท่ีกฎหมายอาญาของสหรัฐใหค้วามคุม้ครองต่อเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  18 ปี
ในกรณีความผดิเก่ียวกบัเพศหรือเก่ียวกบัเน้ือตวัร่างกาย โดยเป็นการใหโ้อกาสแก่เด็กจนกระทัง่อายุ  
25 ปีในการฟ้องร้องคดี  ทั้งน้ีเม่ือเด็กบรรลุนิติภาวะพอสมควรแลว้ ก็จะสามารถตดัสินไดว้า่จะฟ้อง
คดีกบัการกระท าความผดิท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัตวัเอง ในขณะท่ีเป็นเด็กอยูห่รือไ ม่ ทั้งน้ีเพราะหากมีการ
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กระท าความผดิ และก าหนดใหเ้ด็กตอ้งฟ้องคดีทนัที  โดยก าหนดอายคุวามเช่นเดียวกบัความผดิท่ี
กระท ากบัผูใ้หญ่ เด็กอาจไม่มีวฒิุภาวะพอท่ีจะทราบวา่การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด  อาจจะเป็นการ
กระท าความผดิต่อเด็ก  บางกรณีเด็กอาจไม่อยูใ่นภาวะท่ีจะตดัสินใจฟ้อ งผูก้ระท าความผดิไดท้ั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากผูก้ระท าความผดิเป็นบุคคลท่ีเด็กตอ้งพึ่งพา หรืออาศยัอยูด่ว้ย  การก าหนดใหเ้ด็ก มี
อายพุอสมควรก่อนจะครบ ก าหนด  25 ปี เป็นการขยายใหเ้ด็กมีโอกาส ตดัสินใจวา่จะฟ้องผูก้ระท า
ความผดิหรือไม่22 
 แต่อยา่งไรก็ตาม  ความผดิเก่ียวกบัเพศตามบทท่ี  109A น้ี เป็นความผดิประเภทหน่ึงท่ีมี
การก าหนดอายคุวามไวโ้ดยเฉพาะใน 18 U.S.C. บทท่ี 213 อนัวา่ดว้ยอายคุวาม  โดยในมาตรา  3299 
ไดก้ าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศ  (sex offenses) โดย การฟ้องในลกัษณะ  indictment หรือการฟ้อง
ในลกัษณะ  information ใหเ้ร่ิมฟ้องไดใ้นเวลาใด ๆ โดยปราศจากอายคุวามส าหรับความผดิอาญา  
felony ภายใตบ้ทท่ี 109A  
 ส่วนในรัฐอ่ืน ๆ นั้นก็มีการก าหนอา ยคุวามในความผดิทางเพศท่ีแตกต่างกนัออกไป  
เช่น ในรัฐมินิโซตา  อายคุวามการฟ้องการกระท าความผดิทางเพศ  (sexual conduct) มีก าหนด 9 ปี
นบัแต่วนักระท าความผดิ แต่หากผูเ้สียหายจะไม่ไดน้ าความเขา้ร้องทุกขภ์ายในก าหนดจะตอ้งมีการ
ฟ้องคดีภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการแจง้เร่ืองกระท าความผดิ  แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ในเร่ือง DNA วา่ หาก
มีพยานหลกัฐานวตัถุท่ีสามารถน ามาตรวจ DNA การฟ้องคดีจะท าภายหลงัจากการกระท าความผดิ
เม่ือใดก็ได้ 23 หรือในรัฐเนวาดา  การฟ้องการกระท าความผดิทางเพศท่ีมีเหตุ เพิ่มโทษ    (sexual 
assault) จะท าเม่ือใดก็ไดห้ากไดมี้การร้องทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ี ภายในก าหนด  4 ปีนบัแต่มีการ กระท า
ความผดิ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้เร่ือง DNA24 เป็นตน้ 
 อายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยปกติแลว้ทุกเขตอ านาจศาลมีก าร
จ ากดัระยะเวลาในการฟ้องคดีอาญา  โดยเขตอ านาจศาลหลายเขตไม่มีการจ ากดัระยะเวลาในการ
เร่ิมตน้คดีอุกฉกรรจท่ี์เป็นการล่วงละเมิดต่อเด็ก  โดยยงัคงมีเขตอ านาจศาลอ่ืน ๆ ท่ีมีการขยายอายุ
ความทางอาญาเม่ือเป็นความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิทางเพศซ่ึงเกิดข้ึนกบัผูเ้สียหายท่ีเป็ นเด็ก  
โดยทัว่ไปกฎหมายวา่ดว้ยอายคุวามยงัไม่เร่ิมนบัจนกระทัง่ไดมี้การรายงานวา่มีความผดิอาญาไปยงั
องคก์รท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายหรือจนกระทัง่ไดมี้การพบวา่มีความผดิอาญา  ส่วนในความผดิอ่ืนๆ อายุ
ความยงัไม่เร่ิมนบัจนกระทัง่เด็กอายุ  18 ปีบริบูรณ์  ถึงแมว้า่ศาลในรัฐไดส้นบั สนุนใหมี้อายคุวาม
พิเศษในกรณีความผดิต่อเด็กภายใตก้ฎหมายอายคุวามท่ีก าหนดโดยพระราชบญัญติั  แต่ศาลฎีกา

                                                 

 22  วนิยั หีมสุหรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 100.  
 23  ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย ์และไบรอนั เอม็ เพียร์ซ.  เล่มเดิม.  หนา้ 89.  

24  แหล่งเดิม.  หนา้ 90.  
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แห่งรัฐเนวาดา  ในคดี Houtz v. State ไดมี้ค าพิพากษาวา่เพียงแค่จ  าเลยกระท าความผดิในลกัษณะ
เป็นความลบั  ไม่ไดห้มายความวา่อายคุวามหยดุนบัโดยไม่จ  ากดัภายใตพ้ระราชบญัญติั ฉบบัน้ี และ
พบวา่อายคุวามไดห้ยดุนบัในคดีท่ีผูเ้สียหายอายุ  25 ปี ซ่ึงถูกท าร้ายเม่ือยงัเป็นวยัรุ่น  เน่ืองจากอายุ
ความไดห้ยดุนบัไปจนกระทัง่ผูเ้สียหายอายคุรบ  18 ปีบริบูรณ์ มีตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการแปลกฎหมาย
อายคุวามแลว้ใหผ้ลอนัสุดโต่งไป  จากค าใหก้ารของบุคคลอายุ  60 ปี รัฐสามารถเลือกท่ีจะด าเนิน
คดีอาญาในความผดิซ่ึงไดเ้กิดข้ึนมา  50 ปีผา่นมาแลว้  การแปลความเร่ืองอายคุวามควรมีความเป็น
เหตุผลและหลีกเล่ียงผลอนัไม่ถูกตอ้ง25 
 ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีพึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่  ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นใหค้วามส าคญั
ต่อการเปิดเผยความจริงท่ี ล่าชา้ของเด็ก  โดยเห็นวา่  การท่ีเด็กเปิดเผยความจริงล่าชา้นั้นมกัจะท า
ความสับสนใหค้ณะวชิาชีพและคณะลูกขนุผูซ่ึ้งไม่เขา้ใจความมีอิทธิพลของการถูกล่วงละเมิดท่ีมี
ต่อตวัเด็ก  ส าหรับเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดนั้นการเปิดเผยความจริงล่าชา้เป็นเร่ืองปกติธรรมดามากกวา่
การมองวา่ เป็นขอ้ยกเวน้  การล่วงละเมิดโดยสมาชิกในครอบครัวมีแนวโนม้วา่จะถูกรายงานนอ้ย
กวา่การล่วงละเมิดจากบุคคลภายนอก และถูกปกปิดเป็นเวลานานกวา่จะถูกเปิดเผย การปกปิดความ
จริงของเด็กมกัจะเกิดจากความกลวั , ความอบัอาย  และความกงัวลวา่ผูอ่ื้นจะไม่เช่ือ  ยิง่ไปกวา่นั้น  
เด็กอาจจะไม่เขา้ใจอยา่งแจ่มชดัวา่พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศเป็นส่ิงท่ีผดิ  และการพยายามท่ี
จะปกปิดความลบัเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศของผูก้ระท าผดินั้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการท่ีเด็ก
จะพดูความจริง  จึงไม่ใช่เร่ืองน่าประหลาดท่ีผูใ้หญ่หลายคน จะมาบอกความจริงเก่ียวกบัการท่ี พวก
เขาถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในวยัเด็ก  ท าใหเ้ราทราบเหตุผลของเหยือ่ผูถู้ก กล่าวละเมิดทางเพศวา่
ปกปิดความจริงเหล่าน้ีตั้งแต่ในวยัเด็ก  และท าใหส้ังคมตระหนกัมากข้ึน ถึงปัญหาเด็กท่ีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ26  
 แต่อยา่งไรก็ตาม  โดยส่วนใหญ่ แต่ละเขตอ านาจศาลจะตีความเร่ืองอายคุวา มโดย
เคร่งครัดเพื่อจ ากดัสิทธิการฟ้อง  หลกัการโดยทัว่ไปก็คือรัฐจะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่  คดีไดเ้กิดข้ึน
ภายในอายคุวามและการน าสืบขอ้เทจ็จริงก็ตอ้งน าสืบใหไ้ดค้วามโดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ วา่คดี
ไม่ขาดอายคุวาม  เม่ือพนกังานอยัการตรวจส านวนก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีพนกังานอยัการ ตอ้งระบุโดย
ชดัแจง้วา่ อายคุวามใดจะน ามาใชก้บัคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและมีกฎหมายใดบา้งท่ีระงบัการเร่ิม
นบัอายคุวาม  ตวัอยา่งเช่น  ในบางประเทศอายคุวามฟ้องคดีจะยงัไม่เร่ิม  ถา้ผูต้อ้งหาหลบหนีออก
นอกประเทศ  เน่ืองจากถา้ไม่มีตวัผูต้อ้งหาก็ไม่สามารถฟ้องคดีได้  ในเขตอ านา จศาลอ่ืน ๆ อาจมี

                                                 
25  American Prosecutors Research Institute.  (2004).  Investigation and Prosecution of Child 

Abuse. p.184.  
 26  Ibid. p.35.  
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กฎหมายท่ียอมรับการร้องทุกขท่ี์อาจล่าชา้ไปบา้งในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและผลจากการข่มขู่
ผูเ้สียหาย  ในคดี Crider v. State มีการระงบัการเร่ิมนบัอายคุวามเน่ืองจากจ าเลยข่มขู่ผูเ้สียหายจน
ผูเ้สียหายร้องทุกขล่์าชา้  แต่ในทางกลบักนั  ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐมิ นิโซตา  พิพากษายนืวา่ไม่มีเหตุ
ระงบัการเร่ิมนบัคดี  เน่ืองจากไม่มีหลกัฐานเพียงพอพิสูจน์วา่  จ าเลยไดก้ระท าการต่อจิตใจของ
ผูเ้สียหายจนถือไดว้า่มีการข่มขู่ (action coercion) ผูเ้สียหาย27 
 จากลกัษณะของความผดิทางเพศดงักล่าวมานั้น  ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่  อตัราโทษในแต่
ละฐานความผดิ จะมีอตัราโทษสอดคลอ้งกบัลกัษณะความผดิท่ีมีความร้ายแรงตามล าดบั  โดยมีการ
บญัญติัถึงความผดิเก่ียวกบัเพศซ่ึงกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก  โดยมีก าหนดอายไุม่ถึง  12 ปี และ
ในขณะเดียวกนัก็มีบญัญติัความผดิเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์  โดยมีก าหนดอายุ 12 ปีแต่
ไม่ถึง  16 ปี เช่นกนั  ความผดิเก่ียวกบัเพศในกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแสดงให้
เห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อช่วงอายขุองผูเ้สียหายท่ีแบ่งเป็น  เด็ก, ผูเ้ยาวจ์นไปถึงผูใ้หญ่  โดยใน
เร่ืองของอายคุวามก็มีบทบญัญติัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อความรู้ความสามรถของ เด็ก
ตามท่ีปรากฏในมาตรา 3283 อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าต่อเด็กอายตุ  ่ากวา่  18 ปีไม่วา่จะเป็นเร่ือง
ของการกระท าความผดิทางเพศหรือการท าร้ายร่างกายรวมไปถึงการลกัพาตวั เม่ือกระท าต่อเด็กแลว้  
กฎหมายก าหนดใหส้ามารถฟ้องไดต้ลอดอายขุอง ความเป็น เด็ก  หรือภายใน  10 ปีหลงัจากการ
กระท าความผดินั้นเกิดข้ึน  แลว้แต่วา่กรณีใดนานกวา่  อนัเป็นการขยายใหเ้ด็กมีโอกาสตดัสินใจวา่
จะฟ้องผูก้ระท าความผดิหรือไม่  แต่เม่ือกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกามีการบญัญติัถึงอายคุวาม
ของควา มผดิเก่ียวกบัเพศภายใตบ้ทท่ี  109 A ไวเ้ป็นการเฉพาะ แลว้  ประกอบด้ วยลกัษณะการ
ด าเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น โดยหลกัแลว้เป็นการด าเนินคดีโดยรัฐ ซ่ึงถือวา่ ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนรัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูเ้สียหาย  รัฐเท่านั้นจึงมีอ านาจด าเนินคดีอาญา  อนัท าใหค้วามผดิ
อาญาตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ความผดิอนัยอมความได้  ดงันั้น ความผดิเก่ียวกบัเพศของ
สหรัฐอเมริกาจึงไม่มีความผดิฐานใดเป็นความผดิอนัยอมความได้  ไม่วา่ผูเ้สียหายในความผดิ
เก่ียวกบัเพศนั้นจะเป็นเด็ก, ผูเ้ยาว ์หรือผูใ้หญ่ก็ตาม การด าเนินคดีต่อความผดิเก่ียวกบัเพศนั้น ๆ จึงมี
การเร่ิมตน้ด าเนินคดีไปในลกัษณะเดียวกนัทั้งส้ิน  และเป็ นการเร่ิมตน้ด าเนินคดีท่ีปราศจากอายุ
ความ 
 

                                                 
27 Ibid. p.185.  
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3.2  ประเทศเยอรมนี  
3.2.1 อายคุวามในคดีอาญาของประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย  โดยมีการด าเนินคดีอาญาใน
รูปแบบการด าเนินคดีโดยรัฐ  (Public Prosecution) ซ่ึงถือวา่การรัฐเป็นผูเ้สียหาย  ดงันั้น การด าเนิน
คดีอาญาจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐ  โดยมีพนกังานอยัการเป็นผูมี้หนา้ท่ีฟ้องคดี  โดยจะตอ้งฟ้องภายใน
ก าหนดอายคุวามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี 28 (Strafgesetzbuch, StGB) ไดก้ าหนดเร่ืองของอายุ
ความไวใ้นส่วนท่ี 5 โดยแบ่งอายคุวามออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1)  อายคุวามฟ้องคดี  
   โดยเร่ืองของอายคุวามในการฟ้องคดีนั้นไดมี้มาตรา  78 ก าหนดวา่  การฟ้องคดี
จะตอ้งท าภายในก าหนดอายคุวาม  เวน้แต่ในความผดิอาญาร้ายแรงบางประเภท  เช่น  การฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุ และฆ่าผูอ่ื้นนั้นไม่ใหอ้ยูใ่นบงัคบัเร่ืองอายคุวาม 29 และไดก้ าหนดอายคุวามแต กต่างกนัไป
ตามความร้ายแรงของการกระท าความผดิ30 ดงัน้ี  
  (1)  อายคุวาม 30 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุกตลอดชีวติ  
  (2)  อายคุวาม 20 ปี ในคดีท่ีมีโทษจ าคุก 10 ปีข้ึนไป  
  (3)  อายคุวาม 10 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุก 5 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 10 ปี  
  (4)  อายคุวาม 5 ปี ในคดีท่ีมีโทษจ าคุก 1 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี และ  
  (5)  อายคุวาม 3 ปี ในกรณีอ่ืนๆ   

  โดยการนบัอายคุวามนั้นใหเ้ร่ิมเม่ือมีการกระท าสมบูรณ์เป็นความผดิ 
2)  อายคุวามบงัคบัโทษ 
  ในเร่ืองของอายคุวามบงัคบัโทษ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 79 ไดก้ าหนดวา่  

ไม่ใหบ้งัคบัโทษหรือมาตรการ อ่ืนๆ เพื่อการลงโทษซ่ึงถึงท่ีสุดแลว้  ภายหลงัจากท่ีขาดอายคุวาม 31 
โดยไดก้ าหนดอายคุวามบงัคบัโทษไว้32 ดงัน้ี  

  (1)  25 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุก 10 ปีข้ึนไป 
  (2)  20 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปถึง 10 ปี 

                                                 

 28  From http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm#176. 
 29  Criminal Code, Section 78 (2). 
 30  Criminal Code, Section 78 (3). 
 31  Criminal Code, Section 79 (1). 
 32  Criminal Code, Section 79 (3). 
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  (3)  10 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปถึง 5 ปี 
 (4)  5 ปี ในคดีท่ีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี และโทษปรับอตัรารายวนั (daily rates) 30วนั

ข้ึนไป และ 
  (5)  3 ปี ในคดีท่ีมีโทษปรับไม่เกินอตัรารายวนั 30 วนั  
 ทั้งน้ีโดยใหเ้ร่ิมนบัอายคุวามบงัคบัโทษตั้งแต่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
อายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้นมีการบญัญติัถึงหลกัเกณฑใ์นการ

หยดุนบัอายคุวามไวด้ว้ย  โดยมีทั้งการหยดุนบัอายคุวามชัว่คราว  (Tolling) และการหยดุนบัอายุ
ความส้ินเชิง (Interruption) ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงอายคุวามฟ้องคดี  

การหยดุนบัอายคุวามฟ้องคดีไดมี้บญัญติัไวใ้นมาตรา  78b และ 78c ซ่ึงการหยดุนบัอายุ
ความตามมาตรา  78b จะเป็นการหยดุนบัอายคุวาม ชัว่คราว  โดยจะเป็นการหยดุนบัอายคุวาม ตาม
เง่ือนไขท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

1)  อายคุวามจะหยดุนบั33 
   (1)  จนกวา่ผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิทางเพศตามมาตรา  176-179 จะมีอายุ  

18 ปี   
   (2)  ตามท่ีกฎหมาย ก าหนดไวว้า่ไม่ใหเ้ร่ิมนบัอายคุวามหรือใหน้บัต่อ  แต่กรณีน้ีจะ

ไม่น ามาใชห้ากไม่อาจฟ้องคดีเพราะไม่มีการร้องทุกขห์รือขอใหฟ้้องคดี 
2)  ถา้ไม่อาจฟ้องไดเ้พราะผูก้ระท าความผดิเป็นสมาชิกสภานิติบญัญติั  (Bundestag 

หรือ legislative body of a Land) ใหอ้ายคุวามหยดุนบัตั้งแต่วนัท่ี34 
   (1)  พนกังานอยัการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจทราบการกระท าและ

ตวัผูก้ระท าความผดิ หรือ 
   (2)  มีขอ้มูลการกระท าความผดิอาญาหรือการร้องทุกขเ์ก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิ   

(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมนี มาตรา 158) 
   (3)  เม่ือมี ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ก่อนขาดอายคุวาม  ก าหนดอายคุวามจะไม่

ส้ินสุดลงก่อนการเสร็จส้ินกระบวนพิจารณา 
   (4)  เม่ือกฎหมายไดก้ าหนดโทษจ าคุกเกินกวา่  5 ปีในการเพิ่มโทษโดยเฉพาะในคดี

ร้ายแรงและไดมี้กระบวนพิจารณาในศาลประจ าเขต  (Landgericht หรือ Regional Court) ใหอ้ายุ
ความหยดุนบัตามมาตรา 78 (3) no.4 โดยเร่ิมจากวนัท่ีศาลเร่ิมการพิจารณาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี 

                                                 

 33  Criminal Code, Section 78b (1). 
 34  Criminal Code, Section 78b (2). 
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ส่วนการหยดุนบัอายคุวามตามมาตรา 78c เป็นการหยดุนบัอายคุวามโดยส้ินเชิง  ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีอายคุวามจะหยดุนบัโดยเป็นไปตามค าสั่ง ซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรของศาล  โดยจะมีผลบงัคบั
ในเวลา ท่ีมีการลงนาม ค าสั่งนั้น  อยา่ไรก็ตาม  หากไม่มีการด าเนินการตามค าขอเพื่อออกค าสั่ง
ดงักล่าว ในทนัที  กฎหมายใหถื้อเอาเวลา ท่ีมีการเสนอเพื่อพิจารณา เป็นเวลาท่ีมีผลบงัคบั  โดยการ
หยดุนบัอายคุวามตามมาตรา 78c มีเง่ือนไขดงัน้ี 

1)  อายคุวามจะหยดุนบัในกรณี35 
   (1)  ในการสอบปา กค าผูถู้กกล่าวหาคร้ังแรกไดค้วามวา่  การสอบสวนเป็นไป

ในทางท่ีเป็นปฏิปักษแ์ก่ผูต้อ้งหา หรือมีค าสั่งใหมี้การสอบสวน 
   (2)  มีการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาของศาล หรือมีค าสั่งเช่นนั้น 
   (3)  มีการด าเนินการใด ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญตามค าสั่งศาลหรือพนกังานอยัการ  หาก 

ผูถู้กกล่าวหาเคยถูกสอบปากค า หรือบุคคลดงักล่าวไดรั้บหมายใหเ้ร่ิมด าเนินการสอบสวน 
   (4)  มีการออกหมายยดึหรือคน้และค าพิพากษาของศาลต่อผูน้ั้น 
   (5)  มีการออกหมายจบั  ค าสั่งใหค้วบคุมตวั  ค าสั่งใหน้ าตวัมาศาลเพื่อสอบปากค า

และการตดัสินของศาลต่อผูน้ั้น 
    (6)  มีการพิจารณาคดีโดยสาธารณชน (public indictment)  
    (7)  มีการด าเนินการในชั้นศาล 
    (8)  มีการก าหนดวนัสืบพยาน 
    (9)  มีค  าสั่งทางอาญาหรือการตดัสินอยา่งอ่ืนท่ีเท่ากบัการมีค าพิพากษา 
    (10)  มีค  าสั่งใหจ้  าหน่ายคดี  เน่ืองจากไม่มีตวัผูต้อ้งหาท่ีไดมี้การสั่งฟ้องไว้  หรือ
ค าสั่งใดๆ ของศาลหรือพนกังานอยัการซ่ึงมีข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายคดี  หรือในขั้นตอนท่ี
ไม่ไดต้งัผูต้อ้งหาท่ีมีการสั่งฟ้องไวม้าเพื่อใหไ้ดค้วามแน่ชดัเร่ืองท่ีอยูข่องบุคคลดงักล่าว  หรือเพื่อ
รักษาพยานหลกัฐาน 
    (11)  มีค  าสั่งศาลใหจ้  าหน่ายคดี เน่ืองจากผูต้อ้งหาท่ี มีการสั่งฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสู้
คดี  หรือมีค าสั่งใด ๆ ของศาลหรือพนกังานอยัการท่ีออกภายหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายคดี  เพื่อ
ทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีของจ าเลยท่ีมีการสั่งฟ้องไว ้
    (12)  มีค าขอใดๆ ของศาลเพื่อใหมี้การสอบสวนในต่างประเทศ  ในขั้นตอนการกกั
ตวัไวเ้พื่อ การป้องกนัและในขั้นตอนอ่ืนใหอ้ายคุวามหยดุนบั  เม่ือมีการกกัตวัไว้  เพื่อการป้องกนั
หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอใหมี้การสอบสวนในต่างประเทศ 

                                                 

 35  Criminal Code, Section 78c (1).  
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 โดยการหยดุนบัอายคุวามตามมาตรา  78c น้ี กฎหมายไดก้ าหนดมีการนบัอายคุวาม
ต่อเม่ือเหตุการณ์ท่ีท าใหอ้ายคุวามหยดุนับนั้นหมดไป  โดยการฟ้องคดีจะตอ้งกระท าภายในก าหนด
อายคุวามล่าสุด  หากอายคุวามท่ีเพิ่มข้ึนไดห้มดลงในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา  78a หรือ  3 ปีถา้
ระยะเวลาดงักล่าวสั้นกวา่  3 ปี โดยไม่ใหน้ ามาตรา  78b มาใชบ้งัคบั 36 ทั้งน้ีการหยดุนบัอายคุวาม
ดงักล่าวมาน้ีจะมีผลเฉพาะกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณี37เท่านั้น 
 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดอายคุวามฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้น  
เป็นอายคุวามท่ีพิจารณาจากอตัราโทษสูงสุดของการกระท าความผดิ  โดยมีการก าหนดใหอ้ายคุวาม
หยดุนบัเม่ือมีกรณีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีทั้งการหยดุนบัอายคุวามชั่ วคราว     
(Tolling) และ การหยดุนบัอายคุวามส้ินเชิง (Interruption) รวมไปถึงการก าหนดใหไ้ม่มีอาย ุ
ความในความผดิอาญาบางประเภท  
 กรณีจึงเห็นไดว้า่  การก าหนดอายคุวามของเยอรมนีโดยทัว่ไปนั้นเป็นการก าหนดอายุ
ความท่ีสอดคลอ้งกบัอตัราหรือความรุนแรงของการลงโทษ  โดยความผิ ดฐานใดมีอตัราโทษท่ี
ยาวนานอายคุวามในความผดินั้นจะมีระยะเวลาท่ียาวนานสอดคลอ้งกนัไปท่ีผูก้ระท าความผดิ
อาจจะตอ้งรับมาเป็นฐานในการก าหนดอายคุวาม 38 โดยการ ฟ้องอาจ จะถูกหา้มดว้ยกฎหมาย
เน่ืองจากหมดอายคุวาม 39 แต่การฟ้องในความผดิ ฐานฆ่าผูอ่ื้น  (murder) และความผดิ ฐานฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุ  (genocide) จะไม่ เป็นเช่นนั้น 40 โดยบทบญัญติัตามประมวลกฎหมาย อาญาของเยอรมนี
มาตรา 78 (2) ท่ีก าหนดให้ ความผดิฐาน ฆ่าผูอ่ื้น  (murder)41 และ ความผดิฐานฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ    
(genocide)42 ไม่อยูใ่นบงัคบัของเร่ืองอายคุวาม  เน่ืองดว้ยลั กษณะของการกระท าท่ีน่ากลวัและ
โหดร้ายซ่ึงไม่สมควร จะใชห้ลกัการเดียว กบัอาชญากรรมทัว่ ๆ ไปและไม่อาจยกโทษใหไ้ด้ 43 กรณี
จึงเป็นการท่ีกฎหมายบญัญติั ไม่ใหอ้ยูใ่นบงัคบัของอายคุวาม  โดยใช้ลกัษณะของความผดิมาเป็น
ฐานในการก าหนดขอ้ยกเวน้ดงักล่าว44 การก าหนดอายคุวามโดยใชล้กัษณะของการกระท าความผดิ
เป็นฐานจึงไม่ตอ้งพิจารณาถึงอตัราโทษในความผดิฐาน นั้นแต่อยา่งใด  โดยหากเม่ือการกระท า เป็น
                                                 

 36  Criminal Code, Section 78c (3). 
 37  Criminal Code, Section 78c (4). 
 38  ประเทือง ธนิยผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 102.  
 39  Howard D Fisher.  (2002).  The German Legal System and Legal Language.  p.176.  
 40  Ibid.  p.315.  
 41  Criminal Code, Section 211. 
 42  Criminal Code, Section 220a. 
 43  ประเทือง ธนิยผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 104.  
 44  แหล่งเดิม.  หนา้ 102.  
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ความผดิในฐานท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ก็ใหมี้อายคุวามเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย  อายุ
ความในคดีอาญาของประเทศเยอรมนีนั้นจึงมีทั้งการก าหนดอายคุวามโดยใชป้ระเภทของโทษเป็น
ฐาน และการก าหนดอายคุวามโดยใ ชล้กัษณะของการกระท าความผดิมาเป็น ฐาน แต่อยา่งไรก็ตาม  
การก าหนดอายคุวาม ทั้งสองลกัษณะ ดงักล่าว ลว้นแต่ แสดงใหเ้ห็นถึง การก าหนดอายคุวามท่ี
สอดคลอ้งต่อความค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท าความผดิ  กล่าวคือ โดยหลกัทัว่ไปแลว้การ
ก าหนดอตัราโทษจะเป็นไปโดยลกัษณะของความรุนแรงของก ารกระท าความผดิ  โดยอตัราโทษท่ี
หนกัเบาจะมีผลต่อระยะเวลาของอายคุวาม เม่ือการก าหนดอายคุวามเป็นไปโดยประเภทของโทษ  
หรือหากความผดิประเภทใดท่ีมี ลกัษณะของการกระท าท่ีน่ากลวัและโหดร้ายซ่ึงไม่สมควรจะใช้
หลกัการเดียวกบัอาชญากรรมทัว่ ๆ ไปและไม่อาจยกโทษใหไ้ด้ แลว้  กฎหมายก็จะก า หนดให้
ความผดินั้นไม่มีอายคุวาม  การก าหนดอายคุวามทั้งหมดจึงลว้นแลว้แต่เป็นการ แสดงใหเ้ห็นถึง
ความตอ้งการปราบปราม  หรือป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผดินั้นเกิดข้ึนอีกหรือใหล้ดนอ้ยลง  
การก าหนดอายคุวามน้ีจึงเป็นการก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นอาชญากรรมท่ีสังคมนั้น ๆ เห็นว่ามี
ความร้ายแรงมากนอ้ยในสังคมของตน 
 3.2.2  การด าเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนี 
 ประเทศเยอรมนีถือหลกัการด าเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล  มา
จากประเทศฝร่ังเศส  ฉะนั้น  การด าเนินคดีอาญาในเยอรมนีจึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของรัฐ 45 โดย
องค์กรด าเนินคดีอาญา ของรัฐ  (state attorney’s office) โดยมีพนกั งานอยัการเป็นเจา้พนกังานผู ้ มี
อ านาจฟ้องคดีและด าเนินการฟ้องร้องแต่เพี ยงผูเ้ดียว  (prosecution monopoly) โดยพนกังานอยัการ
มีหนา้ท่ีตอ้งสอบสวนด าเนินคดีกบัการกระท าอนัเป็นความผดิอาญาท่ีสามารถด าเนินการไดทุ้กเร่ือง  
เม่ือปรากฏวา่ในกรณีนั้นมีส่ิงท่ีสนบัสนุน ใหเ้ช่ือไดใ้นทางขอ้เทจ็จริงท่ีเพียงพอ  ท่ีเรียกวา่  หลกัการ
ด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย  (legality principle) เม่ือพนกังานอยัการไดรั้บค า แจง้ ความ  ถึง
อาชญากรรมท่ีตอ้งสงสัย  ไม่วา่จะโดยเป็นหนงัสือแจง้ความหรือโดยวธีิอ่ืน  หนกังานอยัการตอ้งท า
การสืบสวน ขอ้เทจ็จริง  เพื่อมีค าสั่งช้ีขาดวา่จะยืน่ฟ้องหรือไม่  เรียกวา่  วธีิพิจารณาการสืบสวน  
(investigation procedure) หรือวธีิพิจารณาเบ้ืองตน้ (preliminary procedure)46 
 การด าเนินคดีอาญาในเยอรมนีนั้น  ตามหลกักฎหมายเยอรมนีถือวา่การด าเนินคดีอาญา
จะไม่สามารถท่ีจ ะด าเนินคดีไดจ้นกวา่จะไดฟ้้องผูก้ระท าความผดิต่อศาล  เยอรมนีจึงไดก้ าหนด
องคก์รผูมี้อ านาจฟ้องคดีอาญาไว ้คือ พนกังานอยัการและผูเ้สียหาย  โดยพนกังานอยัการจะมีอ านาจ

                                                 

 45  Mathias Reimann and Joachim Zekoll.  (2005).  Introduction to German Law.  p. 431. อา้งถึงใน 
ปริญญา ชินะผา.  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิอนัยอมได้: ศึกษาเฉพาะขั้นตอนน าคดขีึน้สู่ศาล.  หนา้ 47. 
 46  Howard D Fisher.  Op.cit.  p.176-177. 
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ด าเนินคดีอาญาอยา่งกวา้งขวาง  ส่วนผูเ้สียหายมีอ านาจด าเนินคดีอยา่งจ ากดั 47 กล่าวคือ  เม่ือการ
ด าเนินคดีอาญาในเยอรมนีเป็นหนา้ท่ีของรัฐ เจา้พนกังานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการด าเนินคดีอาญาคือ
พนกังานอยัการ  ดงันั้นการท่ีผูเ้สียหายจะฟ้องคดีไดจึ้งเป็นการฟ้องคดีไดอ้ยา่งจ ากดัโดยจะถูก
ก าหนดขอบเขตใหฟ้้องไดเ้ฉพาะในความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกชนเป็นส่วนตวั ซ่ึงในบรรดาความผดิ
ท่ีผูเ้สียหายจะฟ้องไดน้ี้  พนกังานอยัการจะยืน่ฟ้องก็ต่อเม่ือการฟ้องนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เท่านั้น48 การด าเนินคดีอาญาของเยอรมนีจึงเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายฟ้อง
คดีได ้โดยจ ากดัเฉพาะบางฐานความผดิเท่านั้น 
 ความผดิอาญาตามปร ะมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี  แบ่งความผดิอาญาออกเป็น  3 
ประเภทตามความหนกัเบาของโทษ ดงัน้ี49  

 1)  ความผดิอาญาโทษอุกฉกรรจ ์(Verbrechen) 
 2)  ความผดิอาญาโทษปานกลาง (Vergehen) 
 3)  ลหุโทษ (Übertretungen) 
 ต่อมานบัแต่ปี  ค.ศ. 1975 เยอรมนีไดย้กเลิกความผดิลหุโทษ  เพราะเห็นว่ า การกระท า
ความผดิลหุโทษเดิมนั้นหาไดมี้ความเป็นอาชญากรรมไม่  จึงไม่ใช่ความผดิอาญา  (Criminal 
offense) แต่เห็นวา่เป็นเพียงการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ  และดว้ยเหตุน้ี เยอรมนี จึงไดบ้ญัญติั
กฎหมายท่ีมีการลงโทษข้ึนอีกชนิดหน่ึง  เรียกวา่  “กฎหมายวา่ดว้ยการกระท าท่ี เป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบ” (Ordnungswidrigkeitsgesetz) และมาตรการบงัคบัท่ีใช้ กบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
คือ การปรับแต่การปรับนั้นไม่ใช่  “โทษปรับ” (Geldstrafe) แต่เป็น “พินยั” (Geldbusse) ดว้ยเหตุน้ี 
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีปัจจุบนัจึงคงมีความผดิอาญา 2 ประเภท เท่านั้น50 คือ 

 (1)  ความผดิอาญาโทษอุกฉกรรจ์  (Verbrechen) ซ่ึงไดแ้ก่  ความผดิอาญาท่ีตอ้ง ระวาง
โทษจ าคุกขั้นต ่าตั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไป หรือความผดิอาญาท่ีตอ้งระวางโทษหนกักวา่นั้น และ 
 (2)  ความผดิอาญาโทษปานกลาง  (Vergehen) ซ่ึงไดแ้ก่ ความผดิอาญาท่ีตอ้ง ระวาง  
ระวางโทษจ าคุกท่ีเบากวา่นั้น หรือความผดิอาญาท่ีตอ้งระวางโทษปรับ (Geldstrafe) 

                                                 

 47  กิตติ บุศยพลากร.  เล่มเดิม.  หนา้ 17. 
 48  อารยา เกษมทรัพย.์  (2537).  การฟ้องคดอีาญาของผู้เสียหาย: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอยัการมี
ค าส่ังไม่ฟ้อง.  หนา้ 19.  
 49  คณิต ณ นคร จ (2520).  “อยัการเยอรมนัและการด าเนินคดีอาญาของอยัการเยอรมนัก่อนฟ้อง.”  ใน
ระบบอยัการต่างประเทศ หนังสือพมิพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทานกรมอยัการ.  หนา้ 18.  
 50  คณิต ณ นคร ค เล่มเดิม.  หนา้ 104.  
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 ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้นมีการแบ่งประเภทของความผดิต่าง ๆ ออกเป็น   
2 ส่วน (Parts) คือ 1) ส่วนทัว่ไป (General Part) มีทั้งส้ิน 5 บทตั้งแต่มาตรา  1 ถึง มาตรา 79b และ 2) 
ส่วนพิเศษ (Special Part) มีทั้งส้ิน 30 บทตั้งแต่มาตรา 80 ถึงมาตรา 35851 โดยในส่วนพิเศษ  (Special 
Part) มีการแบ่งกลุ่มของประเภทความผดิเป็น 3 กลุ่มหลกัตามการ 
คุม้ครองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมทางกฎหมาย ดงัน้ี52 
 1)  ความผดิเก่ียวกบัรัฐและคุณค่าของสังคม 
 2)  ความผดิเก่ียวกบับุคคล 
 3)  ความผดิเก่ียวกบัทรัพยสิ์น   
 โดยบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้นไม่มีบญัญติัไวเ้ป็นบทเฉพาะ
วา่ความผดิประเภทใดเป็นความผดิอนัยอมความได้  แต่อยา่งไรก็ดี  ยงัมีบทบญัญติับางประเภทท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัความผดิอนัยอมความไดข้องไทย โดยเป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญา
ท่ีตอ้งอาศยัการร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย  ซ่ึงบญัญติัเอาไวใ้น บทท่ี  4 (Chapter Four: Criminal 
Complaint, Authorization, Request For Prosecution  )  
 เม่ือการด าเนินคดีของเยอรมนีเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงหลกัการ
ของการด าเนินคดีโดย รัฐนั้นยอ่มไม่ข้ึนอยูก่บัเจตจ านงของผูเ้สียหาย  ในขณะท่ีความผดิอนัยอม
ความไดน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัเจตจ านงของผูเ้สียหาย  แมป้ระมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีจะไม่มีการ
บญัญติัใหค้วามผดิใดเป็นความผดิอนัยอมความได้  แต่การท่ีมีบทบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน
คดีอาญาท่ีตอ้งอาศั ยการร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย  กรณีจึงมีลกัษณะเป็นความผดิอาญาท่ีค านึงถึง
เจตจ านงของผูเ้สียหาย  โดยท่ีการด าเนินคดีอาญากบัผูก้ระท าความผดิจะข้ึนอยูก่บัความประสงค์
ของผูเ้สียหายหรือผูถู้กประทุษร้ายเป็นส าคญั  วา่ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบักบัผูก้ระท าความผดิ
หรือไม่  ความผดิ น้ีจึงเป็นความผดิท่ีรัฐเปิดโอกาสใหบุ้คคลผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการแสดง
เจตจ านงหรือเรียกวา่  Private Charge53 ซ่ึงกฎหมายอาญาของเยอรมนีไดแ้บ่งความผดิท่ีตอ้งข้ึนอยู่
กบัความประสงคข์องผูเ้สียหายหรือผูถู้กประทุษร้ายเป็นส าคญัออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1)  ความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกข ์(Antragsdelikt)  
  แมว้า่การฟ้องคดีโดยทัว่ไปจะตอ้งด าเนินการ โดยรัฐ แต่บางความผดิจะฟ้องไดโ้ดย
มีค าขอ (ท่ีเรียกวา่ Antragsdelikte (offence requiring an application for prosecution))54 ซ่ึง  

                                                 

 
51  From http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm#176. 
52  Howard D Fisher.  Op.cit. p.168.  

 53  สุรพงษ ์เอ่ียมแทน.  เล่มเดิม.  หนา้ 39. 
 54  Howard D Fisher.  Op.cit. p.176.  
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หมายถึง  ความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกข์  คือ  ความผดิท่ีตามปกติเจา้พนกังานจะด าเนินคดีได้
ต่อเม่ือผูเ้สียหายไดร้้องทุกขใ์หว้า่กล่าวและในความผดิประเภทน้ีผูเ้สียหายฟ้องคดีไดเ้องดว้ย  แต่
อยา่งไรก็ตาม กรณีก็ไม่ไดต้ดัอ านาจพนกังานอยัการ  และเม่ือพนกังานอยัการด าเนินคดีเองหรือเขา้
ไปในคดีท่ีผูเ้สียหายฟ้องไวแ้ลว้นั้น พนกังานอยัการก็มีฐานะเป็นผูด้  าเนินคดีหลกั  ส่วนบทบาทของ
ผูเ้สียหายก็จะตกเป็นบทบาทรอง 55 ความผดิประเภทน้ีเทียบไดก้บั  “ความผดิอนัยอมความได้” ตาม
กฎหมายอาญาของไทย โดยการบญัญติัความผดิอาญาดงักล่าวน้ีไดอ้าศยัหลกัเกณฑ์56 คือ 
  (1)  ความผดินั้นมีลกัษณะเป็นความผดิเล็กนอ้ย 
  (2)  ความผดินั้นผูเ้สียหายมีประโยชน์ไดเ้สียอนัชอบธรรมท่ีจะปกปิดเป็นความลบั 
  (3)  ความผดินั้นเป็นเร่ืองในครอบครัว 
    โดยตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้น  ความผดิท่ีตอ้งร้องทุกข์  เช่น  
ความผดิฐานดูหม่ิน (Insult) ในบทท่ี 14 โดยมาตรา  194, ความผดิฐานท าร้าย ร่างกาย  (Body Injury) 
ตามมาตรา  223 และ  ความ ผดิฐานประมาท  เป็น เหตุ ให้ ผู ้อ่ืน ได ้รับ บาด เจบ็ (Negligent Body  Injury ) 
ตาม มาตรา 229  ในบทท่ี 17  โดย มาตรา 230, ความ ผดิฐานท าให้เสียทรัพย์ (Damaging Property) ใน
บทท่ี 27 ตามมาตรา 303, 303a, 303b โดยมาตรา 303c เป็นตน้ 
   ส่วนระยะเวลาในการร้องทุกข์  ผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกขภ์ายในระยะเวลา  3 เดือน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนัมาตรา  77b (1) และสามารถถอนค าร้องทุกขไ์ดก่้อนการ
ด าเนินคดีจะถึงท่ีสุด  ตามมาตรา  77d (1) อยา่งไรก็ตาม  หากวา่ผูเ้สียหายไดร้้องทุกขต่์อพนกังา น
อยัการไปแลว้ แต่พนกังานอยัการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ก็จะตอ้งแจง้ใหผู้เ้สียหายทราบถึงการสั่งไม่
ฟ้องในคดีนั้นดว้ย และหากผูเ้สียหายไม่พอใจค าสั่งเช่นน้ี  ก็สามารถร้องทุกขต่์อหวัหนา้ของอยัการ
ผูน้ั้นในระดบัต่าง ๆ เช่น  อธิบดีอยัการสหพนัธรัฐ  หรืออธิบดีอยัการของมลรัฐ  หรือหวัหนา้
ส านกังานอยัการในทอ้งถ่ินได้  แลว้แต่กรณี  โดยผูเ้สียหายตอ้งช้ีแจงวา่การท่ีอยัการสั่งยติุคดีนั้น
เป็นไปดว้ยใชดุ้ลพินิจโดยไม่ชอบ  หวัหนา้อยัการดงักล่าวมีอ านาจตรวจสอบค าวนิิจฉยัไม่ฟ้องคดี
ของอยัการ และรับฟังเหตุผลในการยติุคดีของอยัการผูถู้กกล่าวหา  หากหัวหนา้อยัการนั้นๆ เห็นวา่
อยัการเจา้ของคดียติุคดีโดยไม่ชอบ  ก็จะสั่งใหอ้ยัการเจา้ของคดีเปิดส านวนท าการสอบสวนใหม่
และยืน่ฟ้องคดีนั้นต่อไป  แต่ในทางปฏิบติัไม่ค่อยปรากฏวา่มีการใชว้ธีิการเช่นน้ี  ซ่ึงการท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหมี้มาตรการเช่นน้ีอยู ่ก็ท าใหอ้ยัการลงัเลใจในการท่ีจะยติุคดีโดยไม่ชอบ เพราะตระหนกัดี
วา่ผูเ้สียหายอาจยืน่ค  าร้องต่อหวัหนา้ของตนไดทุ้กขณะ  แต่ถา้ค าร้องทุกขข์องผูเ้สียหายไดรั้บการ
ปฏิเสธจากหวัหนา้อยัการดงักล่าว  ผูเ้สียหายจะยืน่ค  าร้องต่อศาลสูงสุดของมลรัฐหรือสหพนัธรัฐ
                                                 

 55  คณิต ณ นคร ค เล่มเดิม.  หนา้ 106. 
 56  นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 11. 
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แลว้แต่กรณีไดอี้กคร้ังหน่ึง  เพื่อใหศ้าลสั่งอั ยการยืน่ฟ้อง  ซ่ึงในทางปฏิบติัโอกาสท่ีศาลจะเขา้มา
เก่ียวขอ้งโดยวธีิน้ีมีไม่มากนกั ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผูเ้สียหายจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและค่าข้ึนศาล  
หากวา่ศาลไม่ยอมรับค าร้องของตน57  
 2)  ความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งใหอ้ านาจ (Ermächtigungsdelikt) 
  ความผดิท่ีผูเ้สียห ายตอ้งใหอ้ านาจ  เป็นความผดิท่ีข้ึนอยูก่บัความประสงคข์อง
ผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงแตกต่างจากความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกข์  เพราะในความผดิท่ี
ผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขก์ารสอบสวนกระท าไดก่้อนการร้องทุกข์  แต่ในความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งให้
อ านาจ  การสอบสวนจะกระท ามิไ ดเ้ลยจนกวา่ผูเ้สียหายจะไดม้อบอ านาจใหด้ าเนินการ  โดย
ความผดิฐานท่ีผูเ้สียหายตอ้งใหอ้ านาจ จะเป็นความผดิท่ีไม่ร้ายแรง เช่น ความผดิฐานท าร้ายร่างกาย
ธรรมดา  และจะมีลกัษณะในทางการเมืองท่ีผูเ้สียหายเป็นบุคคลสาธารณะ  (public figure) เช่น  
ประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรี เป็นตน้58  
  แต่อยา่งไรก็ดี  นอกจากการร้องทุกขห์รือการมอบอ านาจใหด้ าเนินคดีดงักล่าวมา
นั้น ผูเ้สียหายในเยอรมนียงัมีอ านาจในการฟ้องคดีอาญาไดเ้อง  อนัเป็นความผดิท่ีเอกชนฟ้องคดีเอง
ได ้(Privatklagedelikte) แต่ก็เป็นเฉพาะบางฐานความผดิเท่านั้น โดยบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา  37459 ซ่ึงจะเป็นความผดิท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนตวัและมีโทษ
สถานเบา60 โดยหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยเอกชน  (private prosecution) ซ่ึงจะเป็นในบางคดี ท่ีมี
ความร้ายแรงนอ้ย  (less serious) เช่น การหม่ินประมาท , ความเสียหายส่วนตวั , การบุกรุก  และการ
ท าใหเ้สียทรัพย์  โดยในความผดิเหล่าน้ี พนกังานอยักา รจะไม่พิจารณาการฟ้องคดี เหมือนคดีท่ี เป็น
ประโยชน์สาธารณะ61 โดยความผดิท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเยอรมนี  
มาตรา 374 นั้นไดแ้ก่ ความผดิฐานบุกรุก  (Trespass (section 123 Penal Code)), ความผดิฐานดูหม่ิน
หรือหม่ินประมาท  (Defamation (section 185-189 Penal Code)), ความผดิฐานเปิดจดหมายผูอ่ื้น  
(Violation of the correspondence (section 202 Penal Code)),  ความผดิฐานท าร้ายร่างกาย  (Bodily 
injury (section 223 and 229 Penal Code)), ความผดิฐานขู่เขญ็  ผูอ่ื้น (Threat (section 241 Penal 
Code)), ความผดิฐานท า ใหเ้สียทรัพย์ (Criminal damage to property (section 303 Penal Code)), 
ความผดิตามมาตรา 4, 6c, 15, 17, 18 และมาตรา  20 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้  

                                                 

 57  ปริญญา ชินะผา.  เล่มเดิม.  หนา้ 51. 
 58  คณิต ณ นคร ข เล่มเดิม.  หนา้ 439-440. 
 59  From http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StPO.htm. 
 60  อารยา เกษมทรัพย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
 61  Howard D Fisher.  Op.cit.  p.176. 
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(The Act against Unfair Competition), ความผดิตามมาตรา  142 (1) แห่งกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิบตัร 
(The Patent Act), ความผดิตามมาตรา 143 (1), 143 (1a), 144 (1) และมาตรา 144 (2) แห่งกฎหมาย
วา่ดว้ยเคร่ืองหมายการคา้ (The Trade Mark Act) เป็นตน้ 
  ความผดิตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  374 ดงักล่าวน้ี  เป็น
ดุลพินิจของอยัการท่ีจะไม่เขา้ด าเนินคดีในความผดิประเภทน้ี เพราะเห็นวา่ขาดประโยชน์สาธารณะ
ต่อการด าเนินการฟ้องร้อง  ฉะนั้น หากผูเ้สียหายจะใชสิ้ทธิของตนในการฟ้องคดีเอง  จะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขซ่ึงบญัญติั ไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา  380(1) ท่ีก าหนดให้  
ความผดิฐานบุกรุก, ดูหม่ินหรือหม่ินประมาท, เปิดจดหมายผูอ่ื้น, ท าร้ายร่างกาย (ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา  223 และ 229), ความผดิฐานขู่เขญ็ผูอ่ื้น  และความผดิฐานท าใหเ้สียทรัพยน์ั้น  ก่อนมี
การฟ้องร้องจะตอ้งมีการพยายามท่ีจะเจรจาเพื่อใหมี้การประนีประนอมยอมความกนัเสียก่อน 62 
โดยเป็นการป ระนีประนอมยอมความระหวา่งผูเ้สียหายกบัจ าเลยซ่ึงกระท าต่อห นา้ผูแ้ทนของ
กระทรวงยติุธรรมท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีประนีประนอมยอมความ  และเม่ือการประนีประนอม
ยอมความไม่ส าเร็จผูเ้สียหายจึงจะไดรั้บอนุญาตใหฟ้้องคดี63 โดยผูเ้สียหายจะตอ้งจดัหาหลกัประกนั
ส าหรับค่าธรรมเนียมซ่ึงอาจท าใหจ้  าเลยเสียหายเช่นเดียวกบัการฟ้องในคดีแพง่64 
  แมว้า่กฎหมายจะใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายในการท่ีสามารถฟ้องคดีไดเ้องในความผดิ
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  374 ดงักล่าวมานั้นก็ตาม  แต่หากเป็นกรณีท่ี
พนกังานอยัการเห็นวา่การฟ้องคดีเหล่านั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ  (Public interest) แลว้
พนกังานอยัการก็สามารถฟ้องคดีนั้นเอง ได้65 และมีฐานะเป็นโจทกรั์บผดิชอบคดีโดยตรง  และให้
ผูเ้สียหายเขา้ร่วมเป็นโจทก์66 
  ส่วนความผดิอาญาแผน่ดิน  (Public charge) พนกังานอยัการแต่ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีมี
หนา้ ท่ีฟ้องคดี 67 เอกชนผู้เสียหายจะไม่มีสิทธิดงักล่าว 68 แต่ทั้งน้ี ผูเ้สียหายก็สามารถเขา้เป็นโจทก์
ร่วมกบัพนกังานอยัการในระหวา่งการพิจารณา  โดยถา้ผูเ้สียหายถูกฆ่าถึงแก่ความตาย  บุพการี  
                                                 

62  Ibid.  p.180.  
 63  กิตติ บุศยพลากร.  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
 64  Criminal Procedure Code, Section 379. 
 65  Criminal Procedure Code, Section 376. 
 66  John H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure: GERMANY.  p.101.  
อา้งถึงในปริญญา ชินะผา.  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิอนัยอมได้: ศึกษาเฉพาะขั้นตอนน าคดขีึน้สู่ศาล.  
หนา้ 53. 
 67  Criminal Procedure Code, Section 152 (1). 
 68  อารยา เกษมทรัพย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
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ผูสื้บสันดาน พี่นอ้ง และคู่สมรส มีสิทธิเช่นเดียวกนัในการขอเขา้เป็นโจทกร่์วมกบัพนกังานอยัการ  
ซ่ึงเป็นหลกัประกนัสิทธิของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีเก่ียวกบัความผดิซ่ึงผูเ้สียหายไม่มีอ านาจ
ฟ้อง69 
  อยา่งไรก็ดี แมป้ระมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนัจะไม่มีการบญัญติัใหค้วามผดิใด
เป็นความผดิต่อส่วนตวั แต่ก็มีบทบญัญติัท่ีก าหนดใหค้วามผดิบางประเภทเป็นความผดิท่ีตอ้งอาศยั
การร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย หรือความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งใหอ้ านาจในการด าเนินคดี  กรณีจึงเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายมีสิทธิในการฟ้องคดีบางประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด  อนัมีลกัษณะเป็น
การส่วนตวัและมีความเป็นอาชญากรรมท่ีมี ความไม่ร้ายแรง  โดยจะตอ้งค านึงถึงเจตจ านงของ
ผูเ้สียหายว่ ามีความตอ้งการท่ีจะฟ้องผูก้ระท าความผดิหรือไม่  จึงถือเป็นกรณีท่ีรัฐยอมใหสิ้ทธิแก่
ผูเ้สียหาย ในการด าเนินคดี  ทั้งท่ีหลกัการด าเนินของประเทศเยอรมนีนั้นเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐ  
แต่อยา่งไรก็ดี  แมรั้ฐจะยอมใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายในการ ด าเนินคดี  แต่เม่ือเยอรมนียดึถือหลกัก าร
ด าเนินคดีโดยรัฐแลว้  กฎหมายจึงมีการก าหนดใหพ้นกังานอยัการ สามารถเขา้ด าเนินคดีอาญา ท่ีแม้
จะมีกฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขก่์อนได ้แมว้า่ผูเ้สียหายจะยงัมิไดร้้องทุกขก์็
ตาม  หากวา่ พนกังานอยัการเห็นวา่การด าเนินคดีอาญานั้นจะ เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ สาธารณ ะ 
(Public interest) เช่นน้ี จึงถือไดว้า่  บทบาท ของ ผูเ้สียหาย  ในระบบกฎหมายของเยอรมนีนั้นตกอยู่
ภายใตป้ระโยชน์ของสังคมโดยรวมเป็นหลกั โดยมีพนกังานอยัการซ่ึงถือเป็นตวัแทนของรัฐคอยท า
หนา้ท่ีควบคุมดูแล 
 3.2.3  ความผดิเก่ียวกบัเพศตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี  
 ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีบญัญติัไวใ้นบทท่ี  
13  วา่ดว้ยอาชญากรรมต่อการตดัสินใจทางเพศ  ตั้งแต่มาตรา  174  - 184  c (Chapter 13 Crimes 
Against Sexual Self-determination) 
 แมก้ารด าเนินคดีของประเทศเยอรมนีจะใชห้ลกัการด าเนินคดีโดยรัฐ  แต่ก็มีความผดิ
บางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขก่์อน  ซ่ึงในบทบญัญติัความผดิ
เก่ียวกบัเพศน้ี  ก็มีบางฐานความผดิท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขก่์อน
เช่นกนั ไดแ้ก่ ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 182 (2) และมาตรา 183  
 1)  บทบญัญติัในมาตรา  182 (2) เป็นความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ยาว์   
(Sex Abuse of Youths) ซ่ึงในอนุมาตรา  2 ไดก้ าหนดใหบุ้คคลอายุกวา่ 21 ปีข้ึนไปซ่ึงกระท าการ
ในทางเพศโดยไม่ชอบต่อบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี ในกรณีต่อไปน้ี 
    (1)  กระท าการทางเพศต่อผูเ้ยาวห์รือใหผู้เ้ยาวก์ระท าการทางเพศต่อตนเอง หรือ 
                                                 

 69 กิตติ บุศยพลากร.  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
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    (2)  ขู่บงัคบัผูเ้ยาวใ์หก้ระท าการทางเพศต่อบุคคลท่ีสาม หรือใหบุ้คคลท่ีสามกระท า
การทางเพศต่อผูเ้ยาว ์
  และโดยแสวงหาประโยชน์จากการขาดความสามารถในการตดัสินใจทางเพศของ
เหยือ่ ตอ้งระวางโทษไม่เกิน 3 ปีหรือปรับ 
 2)  บทบญัญัติในมาตรา  183 เป็นความผดิเก่ียวกบัการอวดอวยัวะเพศในท่ีสาธารณะ  
(Exhibitionist Acts) ซ่ึงก าหนดวา่  ชายใดกระท าการรบกวนบุคคลอ่ืนดว้ยดารอวดอวยัวะเพศ  ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ 
  แต่อยา่งไรก็ดี ความผดิทั้งสองฐานน้ีแมจ้ะตอ้งมีการร้องทุกขก่์อนก็ตาม  แต่หากเจา้
พนกังานเห็นวา่การฟ้องนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแลว้  เจา้พนกังานก็สามารถยืน่ฟ้องได้
โดยผูเ้สียหายไม่ตอ้งร้องทุกขก่์อนตามมาตรา 182 (3) และมาตรา 183 (2) ตามล าดบั 
  ส่วนในความผดิเก่ียวกบัเพศฐานอ่ืนๆ นั้น เม่ือไม่มีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นใหต้อ้งมี
การร้องทุกขก่์อน การด าเนินคดี จึงสามารถด าเนินไปไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการร้องทุกข์  โดยตอ้งกระท า
ภายในก าหนดอายคุวามของความผดิฐานนั้น ๆ แต่อยา่งไรก็ดี  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่  การนบัอายุ
ความของประเทศเยอรมนีนั้นมีการหยดุนบัอายคุวามชัว่คราว (Tolling) ซ่ึงในความผดิเก่ียวกบัเพศก็
มีการหยุดนบัอายคุวามชัว่คราว  โดยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  78b ไดก้ าหนดใหค้วามผดิ
ในมาตรา  176–179 ซ่ึงเป็นความผดิเก่ียวกบัเพศ  มีการหยดุนบัอายคุวามเป็นการชัว่คราว  จนกวา่
ผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิจะมีอายุ 18 ปี แต่จะไม่ใหน้ ามาใชใ้นกรณีท่ีไม่มีการฟ้อง เน่ืองจาก
ผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกขห์รือขอใหฟ้้องคดี ซ่ึงความผดิตามมาตรา 176 ถึงมาตรา 179 ไดแ้ก่ 
  (1)  ความผดิตามมาตรา  176 เป็นความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก    
(Sexual Abuse of Children) ซ่ึงก าหนดถึงการกระท าความผดิทางเพศต่อบุคคลอายตุ  ่ากวา่  14 หรือ 
ใหเ้ด็กกระท าการทางเพศต่อตนเอง ตอ้งระวางโทษจ าคุก 6 เดือนถึง 10 ปี และในคดีท่ีไม่อุกฉกรรจ์
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  5 ปีหรือปรับ  หรือในกรณีท่ีผูใ้ดชกัชวนเด็กใหก้ระท าการทางเพศต่อ
บุคคลท่ีสามหรือใหบุ้คคลท่ีสามกระท าต่อเด็ก ก็ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั  
  (2)  ความผดิตามมาตรา  176a เป็นความผดิอุกฉกรรจใ์นการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็ก (Serious Sexual Abuse of Children) ซ่ึงก าหนดใหก้ารล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีในกรณีตามภายใตม้าตรา 176 (1) และ (2) ถา้เป็นการกระท าซ่ึงบุคคลอายกุวา่  
18 ปีข้ึนไปกระท าการข่มขืนกระท า ช าเราหรือกระท าทางเพศท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนันั้นต่อเด็ก  หรือ
ใหเ้ด็กกระท าต่อตน , เป็นการกระท าร่วมกนัโดยบุคคลมากกวา่หน่ึงคนข้ึนไป , ผูก้ระท าความผดิ
กระท าใหเ้ด็กไดรั้บอนัตรายในทางสุขภาพอยา่งร้ายแรงหรือในการพฒันาการทางอารมณ์  หรือ
ผูก้ระท าความผดิเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในการกระท าความผดิเช่นนั้นในหา้ปีก่อน  
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  (3)  ความผดิตามมาตรา  176 b เป็นความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
อนัเป็นเหตุใหถึ้งแก่ความตาย (Sexual Abuse of Children Resulting in Death) ตอ้งระวางโทษจ า 
คุกตลอดชีวติ หรือไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
  (4)  ความผดิตามมาตรา  177 เป็นความผดิเก่ียวกบัการขู่บงัคบัทางเพศ  การข่มขืน
กระท าช าเรา  (Sexual Coercion; Rape) ซ่ึงเป็นการก าหนดถึงการขู่บงัคบั  การข่มขู่วา่จะเกิด
ภยนัตรายต่อชีวติหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือโดยการแสวงหาประโยชน์จากสถานการณ์
ซ่ึงเหยือ่ไม่สามารถป้อง กนัตวัไดด้ว้ยอาศยัความมีอ านาจเหนือกวา่ของผูก้ระท าความผดิ  เพื่อ
ยนิยอมใหต้นหรือบุคคลท่ีสามกระท าความผดิในทางเพศต่อผูอ่ื้น  หรือเพื่อบงัคบัใหผู้อ่ื้นนั้นกระท า
การอนัไม่สมควรในทางเพศต่อตนเองหรือบุคคลท่ีสาม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่  1 ปี แต่
หากเป็นการกระท าท่ีเป็ นกรณีอุกฉกรรจจ์ะตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่  2 ปี ถา้ผูก้ระท า
ความผดิข่มขืนกระท าช าเราเหยือ่หรือกระท าการทางเพศท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนันั้นต่อเหยือ่  หรือให้
เหยือ่กระท าต่อตน  และการกระท านั้นเป็นเหตุใหเ้หยือ่ไดรั้บอนัตรายแก่จิตใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การน าอวยัวะเพศเขา้ไ ปในส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  หรือเป็นการกระท าร่วมกนัของบุคคล
มากกวา่หน่ึงคนข้ึนไป  แต่ถา้การกระท าความผดินั้นมีอาวธุหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถก่อใหเ้กิด
อนัตรายได ้หรืออุปกรณ์เพื่อป้องกนัหรือต่อสู้กบัการต่อสู้ขดัขวางของผูอ่ื้น  รวมถึงการใชก้  าลงัหรือ
ขู่วา่จะใชก้ าลั ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่  3 ปี แต่หากผูก้ระท าความผดิไดใ้ชอ้าวธุหรือ
อุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถก่อใหเ้กิดภยนัตรายในระหวา่งการกระท าความผดิ  หรือกระท าโดยทารุณ
โหดร้ายหรือกระท าต่อเหยือ่จนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรายถึงชีวติ ตอ้งระวางโทษไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  (5)  ความผดิตามมาตรา  178 เป็นความผดิเก่ียวกบัการขู่บงัคบัทางเพศ  การข่มขืน
กระท าช าเราอนัเป็นเหตุใหถึ้งแก่ความตาย  (Sexual Coercion and Rape Resulting in Death) ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุก ตลอดชีวติ หรือไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  
  (6)  ความผดิตามมาตรา  179 เป็นความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิด ทางเพศต่อบุคคล
ซ่ึงไม่สามารถขดัขืนได้  (Sexual Abuse of Persons Incapable of Resisting) โดยก าหนดถึงการ
กระท าท่ีผูใ้ดกระท าโดยไม่ชอบต่อผูอ่ื้นซ่ึงไม่สามารถขดัขืนได้  เพราะความป่วยทางจิตใจหรือทาง
อารมณ์หรือดว้ยการไร้ความสามารถหรือความผดิปกติทางกายหรือจิตใจ  โดยการแ สวงหา
ประโยชน์จากการไม่สามารถขดัขืนไดด้งักล่าว กระท าความผดิทางเพศต่อผูน้ั้น หรือใหผู้น้ั้นกระท า
ต่อตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และหากเป็นการกระท าดว้ยการชกัชวนบุคคลซ่ึง
ไม่สามารถขดัขืนไดด้งักล่าวนั้นใหก้ระท าการทางเพศต่อบุคคลท่ีสาม  หรือใหบุ้คคล ท่ีสามกระท า
ต่อบุคคลท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  ก็ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั  แต่ถา้การกระท านั้นเป็นการข่มขืน
กระท าช าเราหรือกระท าการอ่ืนใดในทางเพศท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนันั้นต่อเหยือ่  หรือใหเ้หยือ่
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กระท าต่อตน , เป็นการกระท าร่วมกนัโดยบุคคลมากกวา่หน่ึงคนข้ึนไป  หรือโดยการกระท านั้นท า
ใหเ้หยือ่ไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพอยา่งร้ายแรง หรือในการพฒันาการทางอารมณ์ ตอ้งระวางโทษไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  จากความผดิดงักล่าวมาตั้งแต่มาตรา  176–179 นั้น หากเป็นการกระท าต่อผูเ้สียหาย
หรือเหยือ่ท่ีมีอายยุงัไม่ครบ  18 ปีแลว้  อายคุวามในการด าเนินคดีในความผดิ นั้นๆ ก็จะหยดุนบั
ชัว่คราว และจะเร่ิมนบัอายคุวามใหม่ ซ่ึงเป็นการนบัอายคุวามต่อจากอายคุวามท่ีไดห้ยดุนบัไปคราว
แรกเม่ือผูเ้สียหายหรือเหยือ่มีอายคุรบ  18 ปี แต่อยา่งไรก็ดี  ในความผดิท่ีอายคุวามด าเนินคดีจะหยดุ
นบัชัว่คราวน้ี  ความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู ้ เยาว์  (มาตรา  182) นั้น กฎหมายมิได้
ก าหนดใหอ้ายคุวามตอ้งหยดุนบัจนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ  18 ปี อีกทั้งหากเป็นการกระท าความผดิ
ตามมาตรา 182 (2) ดงักล่าวมาขา้งตน้นั้น กฎหมายก็ก าหนดใหผู้เ้สียตอ้งท าการร้องทุกขก่์อนดว้ย 
  ดงัน้ี จากการศึกษาดงักล่าว ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น  ความผดิตามมาตรา  182 (2) และความผดิตามมาตรา  183 
เป็นความผดิท่ีกฎหมายใหค้วามส าคญัในการค านึงถึงเจตจ านงของผูเ้สียหาย  ดว้ยผูเ้สียหายตอ้งมี
ความประสงคท่ี์จะด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดิ  ดว้ยกฎหมายก าหน ดใหค้วามผดินั้น ๆ จะตอ้งมี
การร้องทุกขก่์อน  เจา้พนกังานจึงจะด าเนินการฟ้องคดีได้  โดยหากสังเกตจากลกัษณะของการ
กระท าความผดิจะเห็นวา่เป็นความผดิท่ีมีลกัษณะไม่ร้ายแรง  และในมาตรา  182 ซ่ึงเป็นการล่วง
ละเมิดในทางเพศต่อผูเ้ยาวน์ั้น  กฎหมายก็ก าหนดใหต้อ้งมีการร้องทุกขแ์ต่ เพียงกรณีตามอนุมาตรา
สองเท่านั้น  ส่วนความผดิตามอนุมาตราหน่ึง  ซ่ึงก าหนดถึงการกระท าของบุคคลอายกุวา่  18 ปีข้ึน
ไปกระท าโดยไม่ชอบต่อบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  16 ปี ในกรณีท่ี (1) กระท าการทางเพศต่อผูเ้ยาวโ์ดย
แสวงหาประโยชน์จากการท่ีบุคคลนั้นอยูใ่นภาวะท่ีถูกขู่บงัคบั  หรือเพื่อชดเชยค่าเสียหาย  หรือให้ 
ผูน้ั้นกระท าการทางเพศต่อตน  หรือในกรณีท่ี (2) โดยแสวงประโยชน์จากการท่ีผูเ้ยาวอ์ยูใ่นภาวะท่ี
ถูกขู่บงัคบั  ใหก้ระท าการทางเพศต่อบุคคลท่ีสาม  หรือใหบุ้คคลท่ีสามกระท าการทางเพศต่อผูเ้ยาว์  
ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  5 ปี หรือปรับ  ความผดิทางเพศต่อผูเ้ยาวใ์นลกัษณะน้ีกฎหมายมิได้
ก าหนดใหผู้เ้สียหายตอ้งร้องทุกขก่์อน  

  กรณีจึงเห็นไดว้า่  แมก้ฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีจะมีการบญัญติัความผดิ
เก่ียวกบัเพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวไ์วเ้ป็นการเฉพาะ  แต่กฎหมายก็มิไดก้ าหนดใหทุ้กกรณีเป็น
ความผดิท่ีผูเ้สี ยหายจะตอ้งร้องทุกขก่์อน  คงมีเพียงเฉพาะบางกรณีเท่านั้นท่ีผูเ้ยาวจ์ะตอ้งร้องทุกข์   
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  โดยจะเห็นไดว้า่  ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  182 (2) ซ่ึง
ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งร้องทุกขน์ั้น  เป็นความผดิท่ีมีความไม่ร้ายแรงและเป็นการกระท าความผดิท่ีเก่ียวเ น่ือง
ต่อการตดัสินใจในทางเพศของผูเ้สียหายเองดว้ย  เม่ือกฎหมายก าหนดวา่  การกระท าความผดิทาง
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เพศตามมาตราดงักล่าวเป็นไปโดยการแสวงหาประโยชน์จากการขาดความสามารถในการตดัสินใจ
ทางเพศของเหยือ่  แต่อยา่งไรก็ตาม  หากวา่พนกังานอยัการเห็นวา่การฟ้องคดีดงั กล่าวน้ีจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะแลว้ พนกังานอยัการก็สามารถยืน่ฟ้องไดโ้ดยท่ีผู ้ เสียหายไม่ตอ้งด าเนินการ
ร้องทุกขก่์อน  

  แต่อยา่งไรก็ดี  ความผดิในการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา  182 น้ี แมจ้ะ
เป็นการกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายไุม่เกิน 16 ปี แต่ความผดิในฐานดังกล่าวน้ีกลบัมิได้
อยูใ่นบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา  78b ท่ีอายคุวามในการด าเนินคดีนั้น ๆ จะหยดุ
นบัจนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ  18 ปี แต่หากวา่การกระท าความผดินั้น ๆ เขา้ลกัษณะเป็นการกระท า
ความผดิตามมาตรา 176–179 แลว้ อายคุวามในการด าเนินคดีจึงจะหยดุนบัจนกวา่ ผูเ้สียหายจะมีอายุ  
18 ปี เช่น  หากเป็นการข่มขืนกระท าช าเราผูเ้สียหายท่ีมีอายไุม่เกิน  16 ปี โดยมีลกัษณะของการ
กระท าความผดิท่ีเขา้องคป์ระกอบตามมาตรา  177 แลว้  อายคุวามในความผดิน้ี  ผูเ้สียหายซ่ึงเป็น
ผูเ้ยาวก์็มิ ตอ้งท าการร้องทุกขแ์ต่อยา่งใด  อีกทั้งอายคุวามในการด าเ นินคดีน้ีก็จะหยดุนบัจนกวา่
ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้นจะมีอาย ุ18 ปีดว้ย  

  การหยดุนบั อายคุวาม จนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ  18 ปีท าใหเ้ห็นไดว้า่  การกระท า
ความผดิเก่ียวกบัเด็ก  ในขณะท่ีเกิดการกระท าความผดิ  อายขุองผูเ้สียหายยงันอ้ยอยู่  เด็กอาจจะเกิด
ความกลวั  หรืออบัอายหรือยงัไม่เขา้ใจในการกระท าความผดิ  เด็กอาจจะลืมเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย  
ต่อมาเม่ือเด็กเติบโตข้ึน ความรู้ความเขา้ใจต่อการกระท าความผดิ ท่ีเกิดข้ึนต่อตนนั้นยอ่มมีมากข้ึน
ดว้ย การใหมี้การขยายอายคุวามจะยงัคงท าให้ คดีนั้นยงัอยูใ่นอายคุวาม  อนัเป็นการใหโ้อกาสต่อ
ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นเด็กท่ียงัมีอายไุม่ถึง  18 ปี โดยหากเม่ือผูเ้สียหายมีอายุ  18 ปีแลว้ก็ถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มี
วฒิุภาวะในระดบัสมควร ท่ีจะสามารถเขา้ใจต่อการด าเนิ นการทางอาญาต่อผูก้ระท าความผดิต่อ ตน
ได ้การด าเนินคดีตามอายคุวามปกติเฉกเช่นเดียวกบัผูเ้สียหายทัว่ไปซ่ึงเป็นผู ้ ใหญ่นั้น เด็กอาจไม่มี
วฒิุภาวะเพียงพอ ท่ีจะเขา้ใจวา่การกระท าอยา่งใดเป็น การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตน  
รวมไปถึงความเขา้ใจในขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมและสิทธิในความเป็ นผูเ้สียหายของตน  
อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินกระบวนการยติุธรรม 
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3.3  ประเทศญีปุ่่ น 
 3.3.1 อายคุวามในคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่น 
 3.3.1.1  ความเป็นมาและเหตุผลในการก าหนดอายคุวามในคดีอาญา 
   อายคุวามในคดีอาญาเป็นเง่ือนไขของการฟ้องคดี  อายคุวามในคดีอาญามีการ
น ามาใชท้ั้งก่อนท่ีศาลมีค าพิพากษา70 และหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษา71  

    1)  อายคุวามในคดีอาญาก่อนท่ีศาลมีค าพิพากษา  คือ อายคุวามล่วงเลยการฟ้อง
คดี กฎหมายบญัญติัอายคุวามล่วงเลยการฟ้องคดี  โดยพนกังานอยัการและผูเ้สียหายตอ้งฟ้องคดี
ภายในก าหนดอายคุวามเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี  เพราะระยะเวลาท่ีล่วงเลยมานานท าใหก้ารจ า
ไดห้มายรู้ของพยานบุคคลหายไป  อีกทั้งพยานวตัถุต่าง ๆ ถูกท าลายหรือเส่ือมลง  จึงยากท่ีจะน ามา
พิสูจน์ถึงความผดิหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งสงสัย  จุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริงของการก าหนดอายุ
ความเพื่อตอ้งการลดผลกระทบของอาชญากรรมท่ีมีต่อสังคม  เพราะเม่ือระยะเวลาผา่นไปเน่ินนาน  
จึงไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีจะน าตวัผูก้ระท าความผดิมารับโทษ  

    2)  อายคุวามหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้  คือ อายคุวามล่วงเลยการลงโทษ  
กฎหมายบญัญติัอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ เพื่อก าหนดระยะเวลาใหมี้การลงโทษจ าเลยหลงัจากท่ี
ศาลไดมี้ค าพิพากษาใหล้งโทษจ าเลยแลว้  ถา้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดน้ีไม่มีการลงโ ทษ
จ าเลย ถือวา่อายคุวามในการลงโทษส้ินสุดลง จึงลงโทษจ าเลยไม่ได ้

     อยา่งไรก็ตาม ทั้งอายคุวามล่วงเลยการฟ้องคดีและอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ
มีส่วนท่ีเหมือนกนั คือ มีการก าหนดเวลาเป็นอายคุวาม  หลงัจากพน้ก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม
ท่ีก าหนดเอาไว้  หา้มฟ้องคดีหรือหา้มลงโ ทษผูก้ระท าความผดิตามความผดิท่ีไดก้ระท าลง  แต่จะ
แตกต่างกนัตรงความหมายของอายคุวามล่วงการฟ้องคดี  คือ  การก าหนดระยะเวลาในการฟ้อง
ผูก้ระท าความผดิ  หากไม่ฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวามน้ีแลว้  จะฟ้องคดีผูก้ระท าความผดิไม่ได้  
ส่วนอายคุวามล่วงเลยการลงโทษ คือ การก าหนดระยะเวลาในการลงโทษผูก้ระท าความผดิหลงัจาก
ท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้ หากไม่มีการลงโทษภายในอายคุวามน้ี จะลงโทษผูก้ระท าความผดิไม่ได้
เพราะล่วงเลยอายคุวามแลว้72 

                                                 

 70  The Code of Criminal Procedure, Article 250. 
 71  Penal Code, Article 32. 
 72  ยวุนัดา สวา่งศรี.  เล่มเดิม.  หนา้ 62-63. 
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 3.3.1.2  หลกัการก าหนดอายคุวามในคดีอาญา 
   อายคุวามฟ้องคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่นนั้นไดก้ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา73 มาตรา 250 โดยก าหนดอายคุวามดงัน้ี 
   1)  25 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษประหารชีวติ 
   2)  15 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษจ าคุกตลอดชีวติ  ไม่วา่จะมีการใหท้ างานดว้ย
หรือไม่ 
   3)  10 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษจ าคุกอยา่งสูง 15 ปีหรือกวา่นั้น  ไม่วา่จะมีการ
ใหท้ างานดว้ยหรือไม่  
   4)  7 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษจ าคุกอยา่งสูงนอ้ยกวา่  15 ปี ไม่วา่จะมีการให้
ท างานดว้ยหรือไม่  
   5)  5 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษจ าคุกอยา่งสูงนอ้ยกวา่  10 ปี ไม่วา่จะมีการให้
ท างานดว้ยหรือไม่  
   6)  3 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษปรับหรือโทษจ าคุกอยา่งสูงนอ้ยกวา่  5 ปี ไม่วา่
จะมีการใหท้ างานดว้ยหรือไม่  
   7)  1 ปี ส าหรับความผดิท่ีมีโทษจ าคุกสถานเบา  ไม่วา่จะมีการใหท้ างานดว้ย
หรือไม่ หรือมีโทษปรับสถานเบา 
     ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่  การก าหนดอายคุวามตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาของประเทศญ่ีปุ่น  อายุความจะสั้นหรือยาวยอ่มข้ึนอยูก่บัอตัราโทษ  การก าหนดอายคุวาม
อาญาของประเทศญ่ีปุ่นจึงเป็นไปโดยอาศยัอตัราหรือความรุนแรงของโทษเป็นฐาน  โดยความผดิท่ี
มีอตัราโทษหนกัก็จะมีอายคุวามท่ียาวกวา่ความผดิท่ีมีอตัราโทษนอ้ย  ซ่ึงการก าหนดอตัราโทษนั้น  
ประเภทของอาชญากรรมมีส่วนในกา รก าหนดอตัราโทษในแต่ละฐานความผดิ  โดยหาก
อาชญากรรมประเภทใดสังคมเห็นวา่มีความรุนแรงอนัสมควรท่ี จะมีการโตต้อบท่ีสอดคลอ้งกบั
ความร้ายแรงของ ความผดินั้นแลว้  การก าหนดอตัราโทษในอาชญากรรมประเภทท่ีรุนแรงก็จะมี
อตัราโทษท่ีรุนแรงตามไปดว้ย  และเม่ืออายคุวามอาญาของประเทศญ่ีปุ่ นไดก้ าหนดโดยอาศยัอตัรา
โทษเป็นฐานแลว้  จึงอาจกล่าวไดว้า่  อายคุวามสั้นหรือยาวจึงข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของการกระท า
ความผดิดว้ย  เม่ือกระท าความผดิใดเป็นความผดิท่ีร้ายแรง  อตัราโทษส าหรับความผดินั้น ๆ ก็จะมี
อตัราโทษท่ีสูง ซ่ึงส่งผลใหค้วามผดินั้นมีอายคุวามท่ียาวไปดว้ยตามล าดบั 

                                                 

 73  From http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/COCP_1-2.pdf.  
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 3.3.1.3  การนบัอายคุวามในคดีอาญา 
   การนบัอายคุวามนั้นจะเร่ิมนบัเม่ือการกระท าความผดิอาญานั้นไดส้ิ้นสุดลง   
ดงับญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  253(1) โดยการกระท านั้นก็คือ  การ
กระท าท่ีเป็นองคป์ระกอบของความผดิ  และการกระท านั้นไดน้ าไป สู่ผลของความผดินั้น ๆ ทั้งน้ี 
มาตรา 253(2) ยงัไดบ้ญัญติัถึงการนบัอายคุวามในกรณีท่ีมีการสมรู้ร่วมคิด  โดยก าหนดใหอ้ายคุวาม
เร่ิมนบัเม่ือมีการกระท าสุดทา้ยของผูร่้วมกระท าผดิทุกคนท่ีไดร่้วมในการกระท าความผดินั้น  โดยท่ี
การกระท าสุดทา้ยตอ้งน าไปสู่ผลของความผดิดว้ย 
   ตามหลกัการนบัอายคุวามในกฎหมายอาญา  อายคุวามจะเร่ิมนบั เม่ือมีการ
กระท าความผดิ  และหยดุนบัเม่ือมีการฟ้องคดีและจ าเลยรู้ถึงการฟ้องคดีนั้น  เม่ืออายคุวามเร่ิมนบั
แลว้จะไม่มีการหยดุนบัอายคุวามไม่วา่ในกรณีใด ๆ เวน้แต่  ถา้เขา้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น 
กรณีการหยดุนบัระย ะเวลาอายคุวาม  หรือ  Suspension74 และกรณีอายคุวามสะดุด หยดุลง  หรือ  
Interruption เป็นตน้  
   ทั้งน้ี อายคุวามในกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่น  มีการบญัญติัใหมี้การหยดุ
นบัอายคุวาม  ทั้งกรณีของการหยดุนบัระยะเวลาอายคุวาม  (Suspension) และกรณีอายคุวามสะดุด
หยดุลง (Interruption) กล่าวคือ  

   1)  การหยดุนบัระยะเวลาอายคุวาม (Suspension) เป็นการหยดุนบัอายคุวามเม่ือ
มีเหตุการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด  และเม่ือเง่ือนไขนั้นไดส้ิ้นสุดลงแลว้จึงเร่ิมนบัอายุ
ความต่อจากอายคุวามท่ีเคยหยดุนบั 75 อนัมีลกัษณะเป็นการหยดุนบัอายคุวามชัว่ค ราว  เช่น  ใน
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาอาญามาตรา 254(2) และมาตรา 255 เป็นตน้  

   2)  กรณีอายคุวามสะดุดหยดุลง  (Interruption)  เป็นการท่ีอายคุวามหยดุนบั เม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด  และเม่ือเง่ือนไขนั้นส้ินสุดลงจึงเร่ิมตน้นบัอายคุวาม
นั้นใหม่76 โดยไม่ไดน้บัต่อจากอายคุวามเดิมท่ีเคยหยดุนบัไวแ้ลว้  อนัมีลกัษณะเป็นการหยดุนบัอายุ
ความโดยส้ินเชิง เช่น ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 254(1) เป็นตน้  
  
 

                                                 

 74  Dando, Shigemitsu. (1965). Japanese criminal procedure / by Shigemitsu Dando. Translated 
by B.J George. Jr South Hackensack.  p. 350.  อา้งถึงใน ยวุนัดา สวา่งศรี.  การหยุดนับระยะเวลาอายุความ: 
ศึกษากรณีการหลบหนีจากความยุตธิรรม.  หนา้ 66.  
 75  แหล่งเดิม. 
 76  แหล่งเดิม. 
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 3.3.2  การด าเนินคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่น 
 ตามประวติัศาสตร์ระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่นได้ รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศจีนในสมยัราชวงศสุ์ยและถงั  ในตน้สมยัศตวรรษท่ี  8 ภายใตร้ะบบการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาความอาญาน้ี  มีการเร่ิมคดีโดยมีการร้องทุกขโ์ดยบุคคลผูเ้สียหาย  ซ่ึงการด าเนินคดีเป็น
หนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาโดยปราศจากความร่วมมือของคู่ความ  ส่วนการตดัสินคดีก็อ าศยัการรับ
สารภาพของจ าเลยหรือค าใหก้ารของพยาน  นอกจากน้ีกฎหมายยงัไดอ้นุญาตใหใ้ชว้ธีิการทรมาน
เพื่อใหรั้บสารภาพอีกดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม  ต่อมาในสมยัราชวงศเ์มจิใน  ค.ศ. 1868  ญ่ีปุ่นไดรั้บ
อิทธิพลจากภาคพื้นยโุรปซ่ึงถือหลกัวา่  “ค าตดัสินควรอาศยัพยานหลกัฐาน ” ไดมี้การยกเ ลิกวธีิ
ทรมานโดยส้ินเชิงในปี  ค.ศ. 1879 และการด าเนินคดีอาญาก็ไดจ้ดัตั้งให้  “อยัการ” เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการเร่ิมคดี  จึงกล่าวไดว้า่  ในสมยัราชวงศเ์มจิญ่ีปุ่นไดรั้บอิทธิพลทางกฎหมายจากประเทศใน
ภาคพื้นยโุรป  โดยเฉพาะการจดัท าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  ค.ศ. 1922 ท่ีรับมาจาก
เยอรมนั  ซ่ึงบญัญติัรองรับอ านาจการฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญาไวเ้ป็นลายลกัษณ์เป็นคร้ังแรก  
เช่น มาตรา 279 บญัญติัวา่ อยัการไม่จ  าตอ้งฟ้องคดีอาญาเสมอไป  หากเห็นวา่ไม่จ  าเป็นเม่ือค านึงถึง
บุคลิก ลกัษณะ อาย ุสภาพแวดลอ้ม ผูก้ระท าความผดิ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัการกระท า
ความผดิ  ซ่ึงการไม่ฟ้องคดีอาญาตามเหตุผลบทบญัญติัดงักล่าวน้ี  เรียกเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่  คิโชะ-  
ยโุยะ (KIso-yu-yo) ซ่ึงหมายถึง การชะลอการฟ้อง และภายหลงัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาก็ไดมี้การแกไ้ขในปี  ค.ศ. 1948 ซ่ึงประมวลกฎหมายฉบบัน้ีไดรั้บ เอาแนวความคิดกฎหมาย
แองโกล-อเมริกนัมาใชอ้ยา่งมาก ตรงขา้มกบัประมวลกฎหมายฉบบัเดิม77 
 ดงันั้น การฟ้องคดีอาญาในประเทศญ่ีปุ่น เอกชนจะไม่มีอ านาจในการฟ้องคดีอาญาดว้ย
ตนเอง เม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหห้นา้ท่ีดงักล่าวเป็นของพนกังานอยัการโดยเฉพาะ 78 และในการฟ้อง
คดีของอยัการก็ เป็นหลกัการด าเนินคดีตามดุลพินิจ  ซ่ึงท าใหพ้นกังานอยัการสามารถใชดุ้ลพินิจได้
อยา่งกวา้งขวาง 79 การด าเนินคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่นจึงเป็นการใชห้ลกัการด าเนินคดีโดยรัฐ  ซ่ึง
เป็นการฟ้องคดีโดยรัฐ  (Public Prosecution) โดยมีพนกังานอยัการเป็นตวัแทนของรัฐในการใช้
อ านาจ  โดยไม่มีระบบการฟ้องคดีโดยเอกชน  (Private Prosecution) หรือการฟ้องคดีโดยต ารวจ  
(Police Prosecution) หรือแมก้ระทัง่ระบบลูกขนุใหญ่  (Grand Jury) หรือระบบไต่สวนมูลฟ้อง  

                                                 

 77  สุรพงษ ์เอ่ียมแทน.  เล่มเดิม.  หนา้ 41. 
 78  The Code of Criminal Procedure, Article 247. 
 79  อารยา เกษมทรัพย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 21. 
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(Preliminary Hearing) โดยผูพ้ิพากษา  ระบบเช่นน้ีเรียกวา่  ระบบผกูขาดอ านาจการฟ้องคดี  
(Monopolization of Prosecution)80  

แต่อยา่งไรก็ตาม  แมเ้อกชนผูเ้สียหายจะไม่มีอ านาจฟ้องคดีอาญาไดเ้อง  แต่ผูเ้สียหายก็
อาจร้องทุกขต่์อพนกังานอยัการหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพื่อใหด้ าเนินคดีอาญากบัผูก้ระท าความผดิได้  
โดยเฉพาะความผดิบางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีค าร้องทุกขข์องผูเ้สียห ายก่อน พนกังาน
อยัการหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงจะสามารถด าเนินคดีได้  ความผดิในลกัษณะเช่นน้ีจึงมีความคลา้ยกบั
ความผดิอนัยอมความไดข้องไทย  เช่น  ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 81มาตรา  
176-178, ความผดิเก่ียวกบัการลกัพาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 224, 225 และมาตรา  227(1)
และ(3), ความผดิเก่ียวกบัการหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  230-231, ความผดิ
เก่ียวกบัการท าใหเ้สียทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  256 และมาตรา  261 เป็นตน้  ดงัน้ี 
การร้องทุกขข์องผูเ้สียหายในความผดิดงักล่าวมาน้ี  จึงถือเป็นเง่ือนไขใหด้ าเนินคดี  โดยผูเ้สี ยหาย
จะตอ้งท าการร้องทุกขภ์ายใน  6 เดือนนบัแต่รู้ตวัผูก้ระท าความผดิ 82 แต่อยา่งไรก็ดี  ระยะเวลาการ
ร้องทุกข์  6 เดือนดงักล่าวน้ี  ไม่น ามาใชก้บัความผดิบางประเภท  เช่น  ความผดิเก่ียวกบัเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  176-178, ความผดิเก่ียวกบัการดูหม่ินหรือหม่ินประมาทประมุ ขของ
รัฐต่างประเทศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 230, 231, และมาตรา 232 วรรคสอง เป็นตน้ 
 ในการร้องทุกขน์ั้น  เม่ือผูเ้สียหายไดร้้องทุกขแ์ลว้  ต่อมาผูเ้สียหายอา จถอนค าร้องทุกข์
นั้นเสียได้ จนกวา่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล  และการถอนค าร้องทุกขก์็มีผลท าใหค้ดีอาญาดงักล่าว
ระงบั83 และมีผลไปถึงผูร่้วมกระท าความผดิคนอ่ืนๆ อีกดว้ย84 การร้องทุกขแ์ละการถอนค าร้องทุกข์
ไม่ใช่กิจการท่ีจะตอ้งท าเองเฉพาะตวั ดงันั้น ผูเ้สียหายมอบอ านาจใหผู้แ้ทนจดัการแทนได้85 
 ความผดิท่ีตอ้งร้องทุกขด์งักล่าวมาน้ี  มีลกัษณะคลา้ยความผดิอนัยอมความได้  แต่ไม่มี
ปรากฏวา่บญัญั ติข้ึนมาโดยอาศยัหลกัเกณฑใ์ด  แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือศึกษาถึงววิฒันาการของ
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่น จะเห็นวา่เร่ิมแรกประมวลกฎหมายอาญาถูกครอบง าโดย
กฎหมายอาญาฝร่ังเศส  และต่อมาถูกครอบง าโดยทฤษฎีกฎหมายอาญาของเยอรมนั  ดงันั้น  การ
บญัญติัความผดิอาญาบางฐานใหเ้ป็นค วามผดิท่ีมีลกัษณะความผดิอนัยอมความได้  ก็น่าจะถือ

                                                 

 80  สุรพงษ ์เอ่ียมแทน.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
 81  From http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf.  
 82  The Code of Criminal Procedure, Article 235. 
 83  The Code of Criminal Procedure, Article 237. 
 84  The Code of Criminal Procedure, Article 238. 
 85  The Code of Criminal Procedure, Article 240. 
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หลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนั  คือ  1) ความผดินั้นมีลกัษณะเป็น
ความผดิเล็กนอ้ย, 2) ความผดินั้นผูเ้สียหายมีประโยชน์ไดเ้สียอนัชอบธรรมท่ีจะปกปิดเป็นความลบั  
และ 3) ความผดินั้นเป็นเร่ืองในครอบครัว86  
 จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  การด าเนินคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่นใชห้ลกัการด าเนินคดี
โดยรัฐ  โดยท่ีเอกชนผูเ้สียหายไม่อาจฟ้องคดีไดด้ว้ยตนเองโดยตรง  แต่ก็มีความผดิบางประเภทท่ี
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการร้องทุกขต่์อพนกังานอยัการหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจก่อน  การด าเนิน
คดีอาญานั้ นจึงจะสามารถด าเนินไปได้  โดยถือวา่การร้องทุกขข์องผูเ้สียหายเป็นเง่ือนไขให้
ด าเนินคดี  ความผดิในลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นความผดิท่ีค านึงถึงเจตจ านงของผูเ้สียหายวา่มีความ
ประสงคใ์หด้ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิหรือไม่  
 3.3.3  ความผดิเก่ียวกบัเพศตามกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่น  
 การกระท าท่ีเป็นความผดิเก่ียวกบัเพศตาม ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่น  มี
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา  (Penal Code) ส่วนท่ี 2 (Part II. Crimes) บทท่ี 22 วา่ ดว้ยการ
อนัลามก, การข่มขืนกระท าช าเรา  และการสมรสซอ้น  (Chapter XXII. Crimes of Obscenity, Rape 
and Bigamy) ซ่ึงเป็นบทบญัญติัตั้งแต่มาตรา 174-184 ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงความผดิเก่ียวกบั
เพศท่ีตอ้งร้องทุกข ์
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่การด าเนินคดีของประเทศญ่ีปุ่นนั้นใชห้ลกัการด าเนินคดีโดยรัฐ  
แต่ก็ยงัมีความผดิบางประเภทท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายตอ้งท าการ ร้องทุกขก่์อน  ซ่ึงใน
ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญาน้ีก็มีบางฐานความผดิท่ีกฎหมายก าหนดให้
ผูเ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกข ์ดงัน้ี 
 1)  ความผดิตามมาตรา  176 เป็นความผดิวา่ดว้ยการกระท าอนาจารโดยการใชก้  าลงั   
(Forcible Indecency) โดยกฎหมายบญัญติัใหผู้ใ้ดโดยใช้ ก าลงั  ขู่เขญ็  หรือข่มขู่กระท าอนาจารต่อ
ผูช้ายหรือผูห้ญิงอายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี ตอ้งระวางโทษจ าคุกและท างานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน
กวา่ 10 ปี และในกรณีเดียวกนัน้ีใหใ้ชก้บัผูซ่ึ้งกระท าอนาจารต่อผูช้ายหรือผูห้ญิงท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  13 
ปีดว้ย 
 2)  ความผดิตามมาตรา 177 เป็นความผดิวา่ดว้ยการข่มขืน  (Rape) โดยกฎหมายบญัญติั
ใหผู้ใ้ดโดยใชก้ าลงั  ขู่เขญ็  หรือข่มขู่กระท าการข่มขืนกระท าช าเราต่อผูห้ญิงอายไุม่นอ้ยกวา่  13 ปี  
ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  ตอ้งระวางโทษจ าคุกและท างานไม่นอ้ยกวา่  3 ปี และ
ในกรณีเดียวกนัน้ีใหใ้ชก้บัผูซ่ึ้งกระท าการข่มขืนกระท าช าเราต่อผูห้ญิงท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 13 ปีดว้ย 

                                                 

 86  นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 11. 
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 3)  ความผดิตามมาตรา  178 เป็นความผดิเก่ียวกบัการกระท าท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ
กระท าอนาจารโดยใชก้ าลงั หรือคลา้ยกบัการข่มขืนกระท าช าเรา  (Quasi Forcible Indecency; Quasi 
Rape) โดยกฎหมายก าหน ดใหผู้ใ้ดซ่ึงกระท าการอนาจารต่อผูช้ายหรือผูห้ญิงโดยอาศยัโอกาสท่ีผู ้
นั้นสูญเสียความรู้ส านึกหรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  หรือโดยท าใหสู้ญเสียความรู้ส านึก
หรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา  176 และ
ในกรณีท่ีผูใ้ดกระท าการข่มขืนกระท าช าเราต่อผูห้ญิงโดยอาศยัโอกาสท่ีผูน้ั้นสูญเสียความรู้ส านึก
หรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  หรือโดยท าใหสู้ญเสียความรู้ส านึกหรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่
สามารถขดัขืนได ้ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 177 
 ความผดิตามมาตรา 176-178 ดงักล่าวมาน้ีรวมถึงการพยายามกระท าความผดิในมาตรา
ทั้งสามนั้นจะตอ้งมีการร้องทุกขก่์อนด าเนินการฟ้องร้อง  แต่ในกรณีท่ีความผดิตามมาตรา  176 และ
มาตรา  178 วรรคหน่ึงหรือการพยายามกระท าความผดิในสองมาตรานั้น ๆ เป็นการกระท าร่วมกนั
โดยบุคคลสองคนหรือกวา่นั้นโดยเป็นผูซ่ึ้งอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ ความผดิดงักล่าวไม่ตอ้งมีการร้องทุกข์87 
 อยา่งไรก็ดี ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ถึงการร้องทุกขว์า่จะตอ้งกระท าภายในระยะเวลา  6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  แต่ในความผดิตามมาตรา  176-178 ซ่ึงจะตอ้งท าการร้องทุกขน์ั้น  
กฎหมายก าหนดใหมิ้ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั ของระยะเวลาร้องทุกข์  6 เดือน 88 กรณีจึงเห็นไดว้า่ อายุ
ความร้องทุกขโ์ดยทัว่ไปของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีระยะเวลา  6 เดือนนั้นเป็นการก าหนดส าหรับ
ความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกข์ และความผดินั้นผูเ้สียหายอาจถอนค าร้องทุกขไ์ด้ จนกวา่จะมีการฟ้อง
คดีต่อศาล  อนัมีลกัษณะเป็นความผดิอั นยอมความได้  การก าหนดอายคุวามร้องทุกขข์องประเทศ
ญ่ีปุ่นน้ีจึงเป็นไปโดยอาศยัประเภทของการเป็นความผดิอนัยอมความไดเ้ป็นฐาน  แต่เม่ือเป็น
ความผดิเก่ียวกบัเพศ ท่ีตอ้งร้องทุกข์ แลว้ ระยะเวลาของอายคุวามร้องทุกขท์ัว่ไปนั้นจะไม่น ามาใช้
กบัความผดิเก่ียวกบัเพศดงักล่าว เช่นน้ี อายคุวามร้องทุกขใ์นส่วนของความผดิเก่ียวกบัเพศน้ีจึงเป็น
การก าหนดโดยอาศยัลกัษณะหรือประเภทของความผดิมาเป็นฐาน  

 จากความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่นน้ี  ผูเ้ขียนมี
ความเห็นวา่  ในความผดิแต่ละมาตรา  ไม่วา่จะเป็นความผดิเก่ียวกบัการอนาจารหรือ การข่มขืน
กระท าช าเราซ่ึงกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี หรือเป็นการกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีมีอายุ
ต  ่ากวา่ 13 ปีนั้น ต่างก็มีโทษในอตัราท่ีเท่ากนั และยงัเป็นความผดิท่ีจะตอ้งมีการร้องทุกขด์ว้ยทั้งส้ิน
ไม่วา่ผูเ้สียหายจะมีอายเุท่าใด  ดงันั้น อายขุองผูเ้สี ยหายในความผดิดงักล่าวจึงมิใช่ส่ิงท่ีแบ่งแยกวา่  
ความผดิท่ีกระท าต่อผูเ้สียหายอายเุท่าใดควรเป็นความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกขห์รือเป็นความผดิท่ีไม่
                                                 

 87 Penal Code, Article 180. 
 88 The Code of Criminal Procedure, Article 235 (i). 
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ตอ้งมีการร้องทุกข์  และเม่ือกฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายมีหนา้ท่ีจะตอ้งร้องทุกขใ์นความผดิ
ดงักล่าว  จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้ เห็นวา่  ความผดิทั้งการอนาจาร  การข่มขืนกระท าช าเรา  ตามมาตรา  
176-178 เป็นความผดิท่ีมีลกัษณะอนัควรค านึงถึงเจตจ านงของผูเ้สียหาย  ไม่วา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ
เท่าใดก็ตาม ดว้ยความผดิทางเพศเป็นความผดิท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจของ
ผูเ้สียหายเป็นอยา่งม าก และก่อใหเ้กิดความอบัอายต่อสังคม  ดงันั้น  ผูเ้สียหายจึงควรมีความชอบ
ธรรมท่ีจะปกปิดเป็นความลบั  แต่อยา่งไรก็ดี  หากเม่ือพิจารณาถึงลกัษณะและอตัราโทษท่ีค่อนขา้ง
สูงของความผดิเก่ียวกบัเพศแลว้  จะเห็นวา่ความผดิเก่ียวกบัเพศเป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรงและ
มิไดล้งผลกระท บแต่เพียงตวัผูเ้สียหายเท่านั้น  แต่ยงัก่อใหเ้กิดความหวาดกลวัต่อคนในสังคมดว้ย  
ดงันั้น แมก้ฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่นจะก าหนดใหค้วามดงักล่าวตอ้งเป็นความผดิท่ีผูเ้สียหาย
จะตอ้งร้องทุกขแ์ลว้  แต่ระยะเวลาของการร้องทุกขก์็มิไดอ้ยูใ่นหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีจะตอ้งร้องทุกข์
ภายในระยะเวลา  6 เดือน  ดงันั้น  ความผดิเก่ียวกบัการอนาจาร  หรือการข่มขืนกระท าช าเราตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่นในมาตรา 176-178 ซ่ึงเป็นความผดิท่ีจะตอ้งมีการร้องทุกข์
นั้น จึงเป็นความผดิอาญาท่ีมีลกัษณะการด าเนินคดีโดยค านึงถึงเจตจ านงของผูเ้สียหายเป็นส าคญั  
และในขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงความร้ายแรงของความผดิดว้ย การร้องทุกขใ์นความผดิทั้งสามมาตรา
นั้นจึงมิไดถู้กจ ากดัอยูใ่นระยะเวลาเพียง  6 เดือน  แต่อยา่งไรก็ดี  การด าเนินคดีก็พึงจะตอ้งกระท า
ภายในก าหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 250 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาอายุความร้องทุกข์ในความผดิฐานข่มขนืกระท าช าเรา  

และการกระท าอนาจารต่อผู้เยาว์ 
 
 เม่ืออายคุวามนั้นหมายถึงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือ
ฟ้องคดี  โดยหากผูเ้สียหายสมคัรใจท่ีจะละเลยสิทธิของตนโดยไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้  ผูเ้สียหายยอ่มไม่อาจอา้งสิทธิของตนไดอี้ก  ดงันั้น เม่ือความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก  และความผดิตามมาตรา  278 เป็นการกระท าความผดิในทาง
เพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวแ์ลว้  การก าหนดใหค้วามผดิดงักล่าวเป็นความผดิอนัยอมความได้ ท่ี
จะตอ้งมีการร้องทุกขภ์ายในก าหนดอายคุวามร้องทุกข์สามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
96 เช่นน้ี ดว้ยลกัษณะของอายคุวามในคดีอาญาซ่ึงมีข้ึนโดยค านึงถึงกฎแห่งการลืม  วตัถุประสงคใ์น
การลงโทษ  นโยบายทางอาญาท่ีตอ้งการใหค้นกลบัตนเป็นคนดี  และเพื่อใหผู้เ้สียหายน าคดีมาฟ้อง
ศาลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยการก าหนดระยะเวลาของอายคุวามนั้นก็จะมีความแตกต่างกนั
ไปในความผดิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระท าความผดิท่ีสังคม
เห็นสมควรใหมี้การโตต้อบท่ีรุนแรงไปตามลกัษณะแห่งความร้ายแรงของการกระท าความผดินั้น  
แต่หากวา่  ความผดิใดกฎหมายไดก้  า หนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความไดแ้ลว้  ความผดินั้น ๆ ก็
จะตอ้งร้องทุกขภ์ายในก าหนดอายคุวามร้องทุกข์ ท่ีเท่ากนั  คือ สามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิ
และรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ กรณีจึงควรวเิคราะห์วา่  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276 
วรรคแรก  และความผดิฐานกระท า อนาจารตามมาตรา  278  เป็นความผดิท่ีมีการกระท าท่ีความ
รุนแรงหรือไม่  และเม่ือการกระท านั้นเกิดข้ึนต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวแ์ลว้  ความผดิดงักล่าว มีอายุ
ความร้องทุกขท่ี์เหมาะสมหรือมีปัญหาประการใดหรือไม่  
  
4.1  วเิคราะห์ลกัษณะความร้ายแรงในการกระท าความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท า

อนาจาร 
 ความผดิเก่ียวกบัเพศ  โดยเฉพาะความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรานั้นถือไดว้า่เป็น
ความผดิท่ีมีความรุนแรงอนัส่งผลเสียต่อทั้งตวัผูเ้สียหายเอง  และยงัส่งผลใหเ้กิดความหวาดกลวัต่อ
ประชาชนในสังคมดว้ยโดยเฉพาะผูห้ญิง  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็น ความผดิท่ีมีความ
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ร้ายแรงมาก  กล่าวคือมิใช่เป็นเพียงการท าร้ายร่างกายผูเ้ป็นเหยือ่เท่านั้น  แต่ยงัเป็นการท าร้ายจิตใจ
และตวัตน  (Sexual Self) ของเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายดว้ย 1 ซ่ึงในความผดิเก่ียวกบัเพศน้ี  ก็มิไดมี้เพียง   
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเท่านั้นท่ีก่อใหเ้กิดค วามเสียหายต่อทั้งผูเ้สียหายและประชาชนใน
สังคม  แต่ความผดิฐานกระท าอนาจารก็ยงัเป็นอีกฐานความผดิหน่ึงท่ียอ่มมีผลกระทบต่อตวั
ผูเ้สียหายดว้ยเช่นกนั  แมว้า่ผลกระทบนั้นจะมิไดมี้ความร้ายแรงมากเท่ากบัความผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเราก็ตาม แต่ก็มิอาจกล่าวไดว้า่ ความผดิฐานกระท าอนาจารมิไดส่้งผลเสียหายต่อผูเ้สียหาย
แต่อยา่งใดเลย  และเม่ือค านึงถึงวฒันธรรมประเพณีของสังคมไทย  การกระท าอนาจารจึงมิใช่เพียง
เร่ืองเล็กนอ้ยเม่ือสังคมไทยหญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั การถูกกระท าอนาจารจึงเป็นเร่ืองท่ีสร้างความ
เสียหายใหแ้ก่ผูถู้กกระท าเช่นกนั 
  ในความผดิเก่ี ยวกบัเพศนั้น  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่  เม่ือมีการวจิยัส ารวจความเห็นและ
ทศันคติของคนไทยทัว่ประเทศโดยเฉพาะผูห้ญิง  จะปรากฏสอดคลอ้งตอ้งกนัในผูห้ญิงทัว่ประเทศ
วา่ ผูห้ญิงนั้นมีความตอ้งการใหค้วามผดิฐานข่มขืนนั้น มีการลงโทษท่ีรุนแรงและเด็ดขาดมากยิง่ข้ึน  
มีการระบุถึงโทษประหารชีวติ 2 จากกรณีดงักล่าวน้ี  ยอ่มท าใหเ้ห็นไดว้า่  ความผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเรานั้น  มีลกัษณะเป็นความผดิท่ีประชาชนโดยทัว่ไปมีความตอ้งการท่ีจะโตต้อบต่อการกระท า
ความผดิเช่นน้ีในลกัษณะท่ีรุนแรง  ซ่ึงอาจเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  สังคมมองวา่การกระท า
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรงต่อสังคม  ดงันั้นสังคมจึงตอ้งการท่ีจะ
ใหมี้การลงโทษในลกัษณะท่ีรุนแรงเช่นกนั  
  แต่อยา่งไรก็ดี  เม่ือความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในลกัษณะท่ี  9 
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา และความผดิฐานกระท าอนาจาร  เป็นความผดิท่ีมีความ ร้ายแรงอนั
ส่งผลกระทบต่อทั้งเน้ือตวัร่างกายและจิตใจของผูเ้สียหาย  อีกทั้งยงัส่งผลถึงความหวาดกลวัต่อ
ประชาชนในสังคมอีกดว้ย  แต่กฎหมายอาญาของประเทศไทยในปัจจุบนัมีการบญัญติัใหค้วามผดิ
ฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก ซ่ึงเป็นการกระท าต่อ
บุคคลอายกุวา่สิบหา้ปี  และความผดิฐานกระท าอนาจารแก่บุคคลอายกุวา่สิบหา้ปีตามมาตรา  278  
ซ่ึงมิไดเ้กิดต่อหนา้ธารก านลั ไม่เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารับอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือ
มิไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา  285 เป็นความผดิอนัยอมความได้  อนัผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกขภ์ายใน
ก าหนดระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้เร่ืองกระท าความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ซ่ึง

                                                 

 1  กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ : ท าร้ายหรือคุม้ครอง.  (2540, ธนัวาคม).  
 “รายงานการเสวนาโตะ๊กลม เร่ือง กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ: ท าร้ายหรือคุม้ครอง.”   
บทบัณฑิตย์, 53, 4.  หนา้ 170.  
 2  แหล่งเดิม.  หนา้ 175. 
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หากมิไดร้้องทุกขภ์ายในเวลาท่ีก าหนดดงักล่าวนั้น คดีก็จะเป็นอนัขาดอายคุวามร้องทุกข์ไป กรณีจึง
เป็นการท่ีความผดิในสองมาตราดงักล่าวมาน้ีมีลกัษณะการเร่ิมตน้คดีท่ีแตกต่างไ ปจากความผดิใน
ลกัษณะน้ีในมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน  ดงัน้ี  จึงเป็นท่ีน่าวเิคราะห์วา่  ความผดิ
เก่ียวกบัเพศอนัยอมความไดใ้นมาตรา 276 วรรคแรกและมาตรา 278 อนัเป็นการกระท าต่อผูเ้ยาว์นั้น 
มีลกัษณะของการเร่ิมตน้คดีท่ีเหมาะสมต่อความร้ายแรงของการกระท าความผดินั้นหรือไม่ 
  ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  วรรคแรกและมาตรา  278  อนัเป็น
ความผดิอนัยอมความไดต้ามมาตรา  281 นั้นเป็นการกระท าความผดิต่อผูเ้สียหายท่ีมีอายกุวา่สิบหา้
ปี กรณีจะเป็นวา่  หากการกระท าความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจารเป็นการ
กระท าต่อผู ้ เสียหายท่ีมีอายไุม่เกินสิบหา้ปีแลว้  การกระท าความผดินั้น ๆ จะเป็นความผดิอาญาต่อ
แผน่ดิน  ซ่ึงผูเ้สียหายไม่ตอ้งกระท าการร้องทุกขภ์ายในก าหนดสามเดือนตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 96 ดงันั้นการกระท าความผดิต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวห์ากเขา้กรณีตามมาตรา  281 แลว้ 
ความผดิ เก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาวจ์ะเป็นความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกขภ์ายในก าหนดสามเดือนตาม
มาตรา 96 ซ่ึงหากมิไดร้้องทุกขภ์ายในก าหนดดงักล่าวคดีก็จะเป็นการขาดอายคุวาม  ซ่ึงจะส่งผลให้
ไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดีเพื่อรับโทษต่อไปได ้
  การกระท าความผดิในฐานข่มขืนกระท าช าเรา หรือการกระท าอนาจารนั้น  ถือไดว้า่เป็น
การกระท าความผดิท่ีส่งผลกระทบต่อทั้งเน้ือตวัและจิตใจของผูเ้สียหายเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 
  1)  ผลกระทบในทางร่างกาย 3 (Physical Impact) เน่ืองจากการกระท าในทางเพศเป็น
การใชก้ าลงัและเป็นการประทุษร้ายทางเพศต่อบุคคล  การกระท า ความผดิในทางเพศจึงก่อใหเ้กิด
การบาดเจบ็ในทางร่างกายได ้รวมไปถึงการติดโรคในกรณีท่ีเป็นการข่มขืนดว้ย 
  2)  ผลกระทบทางดา้นจิตใจ  (Mental Impact) การกระท าความผดิในทางเพศนั้น  จะ 
ส่งผลกระทบทางจิตใจ โดยผูเ้สียหายอาจมีอาการทางจิตใจในภายหลงัจากถูกท าร้ายในทางเพศ  อนั
จะส่งใหเ้กิดความหวาดกลวั  โดยไม่มีเหตุผล  โดยอาการทางจิตใจท่ีพบหลงัเกิดเหตุการณ์  ทั้งใน
ระยะแรกและระยะยาว  ก็คือ การฝันร้าย  เช่น การฝันถึงเหตุการณ์ท่ีถูกข่มขืน  หรือเหตุการณ์อ่ืนท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

3)  ผลกระทบทางดา้นสังคม (Social Impact) ผลกระทบทางดา้นน้ีเป็นผลท่ี
กระทบกระเทือนต่อการด ารงชีวติตามปกติในสังคมของผูเ้สียหาย  เช่น  การกลบัไปเรียนหนงัสือ  
หรือกลบัไปท างาน อนัท าใหไ้ม่สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมใด ๆ มากนดั เน่ืองจากกลวัจะมี
คนรู้ โดยท่ีบางคนเก็บตวัอยูแ่ต่ในบา้น (Isolate) หรือเลิกเรียนหนงัสือ เลิกท างาน หรือกิจกรรมทาง 
                                                 

 3  สาธิต ใชส้ถิตย.์  (2536).  การป้องกนัและคุ้มครองเดก็ต่อการกระท าความผดิฐานข่มขืน.  
หนา้ 104-105. 
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สังคมท่ีเคยกระท าก็จะลดลง  เน่ืองจากสภาพจิตใจท่ีอ่อนแอ  ความอบัอาย  และความรู้สึกท่ีมีต่อ
ตนเองวา่เป็นคนไม่ดี ไม่คุณค่า รวมไปถึงความไม่ไวว้างใจต่อคนแปลกหนา้ เป็นตน้ และ 

4)  ผลกระทบทางดา้นเพศ  (Sexual Impact) ผูถู้กข่มขืนจ านวนไม่นอ้ยท่ีบอกวา่กลวั
เร่ืองเพศภายหลงัจากถูกข่มขืน  ในกรณีท่ีผูถู้กข่มขืนไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน  เช่น เด็ก
สาว ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกสับสน  วุน่วายใจ  และคิดวา่เพศสัมพนัธ์นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่น่าพึงพอใจ  
ส่วนผูท่ี้เคยมีความสัมพนัธ์ทางเพศมาแลว้  เช่น หญิงท่ีมีสามีแลว้  หรือหญิงท่ีสูงอายุ  มกัหวาดกลวั
เม่ือสามีจะมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย  ท าใหป่ั้นทอนความตอ้งการทางเพศ  ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์
ลงไป 
 เม่ือการกระท าความผดิในทางเพศเป็นความผดิท่ีผลกระทบต่อผูเ้สียหายดงักล่าวมาแลว้  
ยอ่มเห็นไดว้า่  ความผดิทางเพศมีลกัษณะท่ีร้ายแรงมาก  อนัส่งผลต่อความเป็นตวัตนของผู ้ เสียหาย  
กล่าวคือ การถูกท าร้ายโดยทางเพศนั้นมิใช่เพียงการท าร้ายในทางร่างกายเท่านั้น  แต่เป็นการท าร้าย
ในความเป็นตวัตนของผูเ้สียหาย  (Crime Against Self)4 ดว้ย  และหากจะพิจารณาไปในเร่ืองของ  
การกระท าความผดิทางเพศแลว้  ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่  ดว้ยลกัษณะของการกระท าอั นเป็นการล่วง
ละเมิดในทางเพศ  การกระท าดงักล่าวจึงเป็นการกระท าท่ีมีความรุนแรงอยูใ่นตวัของมนัเองอยูแ่ลว้  
โดยมิตอ้งพิจารณาไปถึงวา่ บุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผดิหรือมีความเก่ียวพนัต่อผูเ้สียหายอยา่งใด
หรือไม่ หรือการกระท าความผดินั้นจะท าใหผู้เ้สียหายไดรั้บอนัตรายสาหสั หรือไม่อยา่งไร  ทั้งน้ีไม่
วา่จะเป็นการข่มขืนกระท าช าเราหรืออนาจารก็ตาม  
 และเม่ือความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการอนาจารมีความรุนแรงท่ีส่งผลร้ายต่ อ
ผูเ้สียหายเป็นอยา่งมากแลว้  จึงมีขอ้ควรพิจารณาต่อไปวา่  ความผดิดงักล่าว ซ่ึงไดก้ระท าต่อผูเ้ยาว์ มี
ความเหมาะสมต่อการเป็นความผดิอนัยอมความไดห้รือไม่ 
 
4.2  วเิคราะห์ลกัษณะความผดิอนัยอมความได้ในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท า

อนาจาร  
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 ถึงปัจจยัในการก าหนดใหค้วามผดิฐานใดเป็นความผดิอนั

ยอมความได ้อนัไดแ้ก่ 
1)  เป็นความผดิท่ีมีความเป็นอาชญากรรมนอ้ย 

                                                 

 4  กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ : ท าร้ายหรือคุม้ครอง.  (2540, ธนัวาคม).   
“รายงานการเสวนาโตะ๊กลม เร่ือง กระบวนการยติุธรรมกบัเหยือ่คดีความผิดทางเพศ: ท าร้ายหรือคุม้ครอง.”   
บทบัณฑิตย์, 53, 4.  หนา้ 186. 
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2)  เป็นความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตวัอยา่งมากท่ีพึงเคารพ
เจตจ านงของผูเ้สียหาย และ  
   3)  เป็นความผดิท่ีมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครองผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง  โดยถา้การด าเนินคดีจะ
เป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหายแลว้ ก็ชอบท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้
    ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการอนาจารต่อผูเ้ยาวจึ์งเป็นความผดิท่ีควร
พิจารณาถึงลกัษณะของการเป็นความผดิอนัยอมความได ้ดงัน้ี  

  (1)  การเป็นความผดิท่ีมีความเป็นอาชญากรรมนอ้ย 
   ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือการอนาจารต่อผูเ้ยาวน์ั้น  หากพิจารณาถึง

ความเป็นอ าชญากรรมวา่เป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงหรือไม่  ในความผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเรานั้นยอ่มเห็นเป็นท่ีชดัเจนวา่มีความร้ายแรงและส่งผลร้ายแรงต่อผูเ้สียหายเป็นอยา่งมาก ทั้งทาง
เน้ือตวัร่างกายและทางจิตใจ  ส่วนความผดิฐานกระท าอนาจารนั้น  เม่ือการกระท าอนาจารหมายถึง
การกระท า ท่ีไม่สมควรตามประเพณีนิยม  ตามกาลเทศะ  หรือการกระท าใด ๆ ท่ีไม่สมควรในทาง
เพศ5 แต่เพียงแค่การฝ่าฝืนศีลธรรมโดยทัว่ไปนั้นยงัไม่เพียงพอ การไม่สมควรทางเพศน้ี  ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 353/2476 ไดห้มายความจ ากดัลงไปถึงการประเวณีหรือความใคร่  ซ่ึงมิไดห้มายความเฉพาะ
ความใคร่หรือการประเวณีเท่านั้น แต่รวมถึงการกระท าใหอ้บัอายขายหนา้ทางเพศดว้ย  โดยตอ้งเป็น
การกระท าต่อเน้ือตวัของบุคคลโดยตรง 6 เช่น กอด จูบ ลูบ คล า จบัตอ้งของสงวน  เป็นตน้  ซ่ึงการ
กระท าอนาจารดงักล่าวน้ี หากเกิดข้ึนต่อผูเ้ยาวซ่ึ์งถือเป็นผูมี้ความอ่อนประสบการณ์แลว้ การกระท า
ท่ีเกิดข้ึนก็ยอ่มส่งผลร้ายต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ยาวด์ว้ยเช่นกนั  แมว้า่ผลกระทบจากการ
กระท านั้นจะมิไดมี้ความร้ายแรงเท่ากบัความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราก็ตาม  และเม่ือพิจารณา
ประกอบดว้ยอตัราโทษต่อการกระท าความผดิ  โดยท่ีอตัราโทษอาจถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสังคม
แสดงออ กถึงความตอ้งการโตต้อบต่อการกระท านั้น ๆ แลว้  การก าหนดใหค้วามผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเราตามมาตรา 276 วรรคแรก  มีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่แปดพนั
บาทถึงส่ีหม่ืนบาท  ส่วนความผดิฐานการกระท าอนาจารตามมาตรา  278 มีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไ ม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  อตัราโทษในความผดิทั้ง
สองฐา นนั้น  เป็นอตัราโทษท่ีสูง  เช่นน้ี  เม่ืออตัราโทษเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นไดถึ้งความ
คิดเห็นของคนในสังคมท่ีมีต่อการกระท าความผดิในลกัษณะต่าง ๆ อนับ่งบอกไดถึ้งความตอ้ง การ
โตต้อบของคนในสังคมท่ีมีต่อการกระท านั้นๆ ซ่ึงหากความผดิใดเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษสูงแลว้  
ยอ่มแสดงวา่  คนในสังคมมองวา่การกระท าความผดินั้นเป็นการกระท าท่ีมีความรุนแรง  อนัควรท่ี
                                                 

 5  คงสิทธ์ิ ศรีทอง.  (2537).  การคุ้มครองผู้เสียหายในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา.  หนา้ 37. 
 6  จิตติ ติงศภทิัย ์ข (2543).  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1.  หนา้ 738-739. 
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ผูก้ระท าความผดิจะสมควรไดรั้บโทษในลกัษณะท่ีรุนแรงดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงในเร่ืองของอตัราโทษน้ี  
ความผดิทั้ งสองฐานดงักล่าวก็ไดมี้การแกไ้ขอตัราโทษเร่ือยมา  โดยมีลกัษณะของการแกไ้ขอตัรา
โทษท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ยการแกไ้ขอตัราโทษท่ีค านึงถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีทวคีวาม
รุนแรงมากยิง่ข้ึน  โดยค านึงวา่อตัราโทษเดิมจะไม่เพียงพอต่อการป้องกนัและปราบปราม 7 แต่ถึง
กระนั้น  เม่ือมีการวจิยัส ารวจความเห็นและทศันคติของคนไทยทัว่ประเทศโดยเฉพาะผูห้ญิง  ก็ยงั
ปรากฏสอดคลอ้งตอ้งกนัในผูห้ญิงทัว่ประเทศวา่ ผูห้ญิงนั้นมีความตอ้งการใหค้วามผดิฐานข่มขืน  มี
การลงโทษท่ีรุนแรงและเด็ดขาดมากยิง่ข้ึน  และมีการระบุถึงโทษประหารชีวติดว้ย  เช่นน้ีแลว้ ยอ่ม
ท าให้ เห็นไดว้า่  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการอนาจารเป็นความผดิท่ีมีความเป็น
อาชญากรรมมากในความคิดของคนในสังคมไทย ทั้งน้ี แมโ้ดยท่ียงัมิไดค้  านึงวา่การกระท าความผดิ
ในทางเพศดงักล่าวไดก้ระท าต่อผูเ้ยาว ์ 

  (2)  การเป็นความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตวัอยา่งมากท่ีพึงเคารพ
เจตจ านงของผูเ้สียหาย  

    คุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครอง  ความผดิฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราหรือการอนาจารต่อผูเ้ยาวเ์ป็นความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายเหมือนกนั  คือ 
เสรีภาพในทางเพศ  ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีแสด งใหเ้ห็นถึงความเป็นอิสระ
ในทางเพศ  เป็นเสรีภาพในการท่ีจะก าหนดความสัมพนัธ์ทางเพศดว้ยตนเอง  อนัยอ่มบ่งบอกถึง
ความเป็นเร่ืองส่วนตวัของผูเ้สียหาย  ท่ีจะท าใหผู้เ้สียหายสามารถมีสิทธิและป้องกนัความอบัอายท่ี
เกิดจากการกระท าความผดิได้ 8 และเม่ือการกระท าความผดิทางเพศดงักล่ าวมิไดเ้กิดข้ึนต่อหนา้
ธารก านลั  ไม่เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  การกระท าความผดิ
ในลกัษณะน้ีจึงไม่เป็นการกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม  คุณธรรมทางกฎหมายในความผดิทั้งสอง
ฐานจึงเป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล ซ่ึงเม่ือคุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่วนบุคคลแลว้  
จะตอ้งพิจารณาต่อไปอีกวา่ผลของการกระท าความผดิ ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคล หรือสังคม
มากกวา่กนั ถา้สังคมส่วนรวมไดรั้บความเสียหายมากกวา่ก็ถือวา่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน  แต่หากผลจากการกระท าผดิดงักล่าวกระทบกระเทือนต่อบุคคลผูเ้สียห ายท่ีแทจ้ริง
มากกวา่ความเสียหายท่ีสังคมไดรั้บ ก็ควรปล่อยใหเ้ป็นสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะตดัสินในเอง วา่
สมควรเอาโทษผูก้ระท าผดิหรือไม่ และในกรณีลกัษณะเช่นน้ี  ผูเ้ป็นเจา้ของคุณธรรมทางกฎหมาย ท่ี
เป็นส่วนบุคคลอาจสละเสียได ้ดงันั้น เม่ือความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 วรรคแรก
หรือการอนาจารตามมาตรา 278 ไดเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวแ์ลว้  ซ่ึงยอ่มเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือน
                                                 

 7  ดูบทท่ี 2 หนา้ 48-50. 
 8  สุรพงษ ์เอ่ียมแทน.  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
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ต่อผูเ้สียหายโดยตรงอยา่งแทจ้ริง  เจตจ านงของผูเ้สียหายต่อการด าเนินกระบวนการยติุธรรมใน
ความผดิทางเพศดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง วา่ ผูเ้สียหายประสงคจ์ะด าเนินคดีแก่
ผูก้ระท าผดิหรือไม่ก็ได ้ 
  (3)  การเป็นความผดิท่ีมุ่งประสงคจ์ะคุม้ครองผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง  โดยถา้การ
ด าเนินคดีจะเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหายแลว้ ก็ชอบท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้
   เม่ือความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือการอนาจารต่อ ผูเ้ยาวเ์ป็นการกระท า
ความผดิในทางเพศท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อผูเ้ยาวโ์ดยเฉพาะสภาพจิตใจและอารมณ์ การด าเนินคดี
ในความผดิทางเพศดงักล่าว  ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนของการร้องทุกข์  หรืือกระบวนพิจารณาในศาล  
กล่าวคือ เม่ือมีการกระท าความผดิเกิดข้ึน ผูเ้ยาวซ่ึ์งเป็นผูเ้สียหายจะตอ้งไปด าเนินการร้องทุกขไ์ ม่วา่
จะดว้ยตนเองหรือโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรมก็ตาม  ผูเ้สียหายจะตอ้งบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  โดยจะมีการสอบปากค าและจดบนัทึกค าใหก้าร  ตลอดจนการถูกส่งตวัไปยงั
สถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาล  หรือหาร่องรอยการถูกท าร้าย  เป็นตน้  ซ่ึงการด าเนินการ
ทั้งหลายดงักล่าวถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการระมดัระวงัไม่ใหก้ระบวนการยติุธรรมนั้นๆ กลายเป็น
กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการกระทบกระเทือนต่อจิตใจอารมณ์ของผูเ้สียหายอีกคร้ังหน่ึง  ไม่เช่นนั้น
แลว้ก็จะกลายเป็นการซ ้ าเติมตอกย  ้าความเจบ็ปวดของผู ้ เสียหายเพิ่มข้ึนไปอีก 9 แต่อยา่งไรก็ดี  เม่ือ
การด าเนินกระบวนการยติุธรรมเป็นการท่ีผูเ้สียหายจะตอ้งบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนต่อตนใหบุ้คคล
อ่ืนซ่ึงตนไม่มีความรู้จกัมกัคุน้ฟัง  อีกทั้งการบอกเล่าถึงเร่ืองราวความผดิท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองในทาง
เพศซ่ึงมิใช่เร่ืองท่ีจะน ามาพดูคุยเปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบและเป็นเร่ืองท่ีผูเ้สียหายมีความอบัอายอยูแ่ลว้  
การด าเนินกระบวนการยติุธรรมจึงไม่อาจท่ีจะหลีกเล่ียงต่อการกระทบต่อจิตใจของผูเ้สียหายใน
ความผดิทางเพศได้  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่  การด าเนินคดีในความผดิทางเพศน้ีเป็นการด าเนินคดีท่ีมี
ลกัษณะเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหาย แต่จะมากหรือนอ้ยนั้นก็คงแลว้แต่รูปแบบของการด าเนินคดี 
   ดงัน้ี  เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัในการก าหนดใหค้วามผดิใดเป็นความผดิอนัยอม
ความไดแ้ลว้  ก็จะเห็นวา่  แมก้ารกระท าความผดิในทางเพศต่อผูเ้ยาว์  ไม่วา่จะเป็นการข่มขืนกระท า
ช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  หรือการกระท าอนาจารตามมาตรา  278 นั้นจะเป็นความผดิท่ีมี
ความเป็นอาชญากรรมสูง แต่ดว้ยความผดิดงักล่าวมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตวัโดยเป็น
ความผดิท่ีไม่กระทบต่อสังคมส่วนรวม  และการด าเนินคดีในความผดินั้นอาจเป็นการซ ้ าเติม
ผูเ้สียหาย  การด าเนินคดีในความผดิทา งเพศต่อผูเ้ยาวน้ี์  จึงควรท่ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของ
ผูเ้สียหายวา่  มีความประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบับุคคลผูก้ระท าความผดิต่อตนหรือไม่  ดว้ยเร่ือง
ในทางเพศเป็นเร่ืองท่ีเป็นความลบัของแต่ละบุคคลและเป็นเร่ืองท่ีไม่กลา้เปิดเผยต่อบุคคลแปลก
                                                 

  9 คงสิทธ์ิ ศรีทอง. เล่มเดิม. หนา้ 59. 

DPU



 

 
 

100 

หนา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท าให้ ผูเ้สียหายมีความรู้สึกอบัอาย  ดงันั้น เพื่อใหผู้เ้สียหายมิตอ้งไดรั้บความอบั
อายจากการกระท าความผดิ หรือเพื่อเป็นการรักษาความลบัของผูเ้สียหายเอง เม่ือผูเ้สียหายถูกท าร้าย
ในทางเพศแลว้  จึงควรเป็นสิทธิของผูเ้สียหาย ในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ วา่ผูเ้สียหาย
ประสงคจ์ะด าเนินคดีซ่ึงยอ่มตอ้งน าคดีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม และพิสูจน์การกระท านั้นในศาล  
ผูเ้สียหายตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหผู้เ้สียหาย อาจอบัอายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้  เพื่อใหส้ามารถ
พิสูจน์การกระท าของผูก้ระท าความผดินั้น หรือผูเ้สียหายยอมท่ีจะรับผลร้ายแห่งการกร ะท านั้นโดย
ปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีเห็นวา่ตนอาจตอ้งอบัอายต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน  และไม่ประสงคจ์ะน าขอ้เทจ็จริงนั้น
เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เพื่อพิสูจน์ความจริง  ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่  การกระท าความผดิในทางเพศ ทั้ง
สองฐานดงักล่าว ควรเป็นความผดิอนัยอมความได้  ดว้ยตอ้งค านึงถึงความ ประสงคข์องผูเ้สียหาย
เป็นส าคญั และการด าเนินคดีท่ีอาจเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหาย  แมว้า่การกระท าความผดินั้นจะมีความ
เป็นอาชญากรรมร้ายแรงก็ตาม  
   ทั้งน้ี ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ไดก้ าหนดใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  และความผดิฐานกระท าอนาจาร ตามมาตรา  278 ซ่ึงไดก้ระท าต่อ
ผูเ้ยาวเ์ป็นความผดิอนัยอมความได ้เวน้แต่การกระท าความผดินั้นจะเป็นไปตามมาตรา  281 กรณีจึง
จะเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน  โดยท่ีการกระท าความผดินั้นตอ้งเกิดต่อหนา้ธารก านลั  หรือเป็น
เหตุใหผู้เ้สียหายไดรั้บอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือการกระท านั้นเป็นการกระท าโดย
บุคคลตามมาตรา  285 ดงันั้น  แต่หากการกระท าความผดิทางเพศน้ีเป็นการกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีมี
อายนุอ้ยกวา่สิบหา้ปีแลว้  ไม่วา่การกระท านั้นจะ ไดก้ระท าเกิดต่อหนา้ธารก านลัหรือไม่  หรือท าให้
ผูเ้สียหายไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือไม่  หรือเป็นการกระท าโดย บุคคลตามมาตรา  285  หรือไม่  
ความผดิในทางเพศนั้นจะเป็นความอาญาต่อแผน่ดินทั้งส้ิน  ซ่ึงการเร่ิมตน้กระบวนการยุ ติธรรมนั้น
ไม่ตอ้งมีการร้องทุกข ์ 

   กรณีจึงมีลกัษณะท่ีความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและความ ผดิฐานกระท า
อนาจารมีทั้งความผดิอนัยอมความไดแ้ละความผดิอาญาแผน่ดิน  โดยท่ีหากความผดิทั้งสองฐาน มี
ลกัษณะของการกระท าท่ีเหมือนกนั แต่ต่างกนัเพียงอายขุองผูเ้สียหาย  ความผดิหน่ึงจะเป็นความผดิ
อนัยอมความไดใ้นขณะท่ีอีกความผดิหน่ึงเป็นความผดิอาญาแผน่ดิน  โดยหากจะพิจารณา ไปถึง
ความร้ายแรงของความผดิ แลว้  จะเห็นไดว้า่  อตัราโทษของ การกระท าควา มผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  ซ่ึงเป็นการกระท าต่อผูเ้สียหายท่ีมีอายกุวา่สิบหา้ปีข้ึนไป  อนัเป็น
ความผดิอนัยอมความได้  กฎหมายก าหนดอตัราโทษไวใ้หจ้  าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่
แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท ซ่ึงหากเม่ือเปรียบเทียบกบัความผดิตามมาตรา 277 วรรคแรกซ่ึงเป็นการ
กระท าความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปี  อนัเป็นความผดิอาญาแผน่ดินนั้น  
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กฎหมายก าหนดอตัราโทษส าหรับความผดิน้ีไวใ้หจ้  าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่แปดพนั
บาทถึงส่ีหม่ืนบาทเช่นกนั  หรือหากจะเปรียบเทียบในเร่ือ งการกระท าอนาจารตามมาตรา  278 ซ่ึง
เป็นการกระท าอนาจารต่อบุคคลซ่ึงมีอายกุวา่สิบหา้ปีข้ึนไป  อนัเป็นความผดิอนัยอมความได้  
กฎหมายก าหนดอตัราโทษไวใ้หจ้  าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
ในขณะท่ีการกระท าอนาจารเด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปีตามมาตร า 279  อนัเป็นความผดิอาญาต่อ
แผน่ดิน กฎหมายก็ก าหนดอตัราโทษไวใ้หจ้  าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับเช่นกนั ดงัน้ี เม่ือพิจารณาในส่วนของอตัราโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  ผูเ้ขียนเห็นวา่  การ
กระท าความผดิในทางเพศซ่ึงมีอตัราโทษตามกฎหมายดงักล่าวมาขา้งตน้นั้น เม่ืออตัราโทษเป็นส่ิงท่ี
แสดงออกใหเ้ห็นถึงการโตต้อบของสังคมต่อการกระท าความผดินั้นๆ แลว้ ลกัษณะของการกระท า
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราระหวา่งมาตรา  276 วรรคแรกและมาตรา  277 วรรคแรกซ่ึงมีอตัรา
โทษท่ีเท่ากนั และความผดิฐานกระท าอนาจารระหวา่งมาตรา 278 และมาตรา  279 ซ่ึงมีอตัราโทษท่ี
เท่ากนัเช่นกนันั้น  ท าใหเ้ห็นไดว้า่  สังคมมีลกัษณะของการโตต้อบต่อการกระท าความผดินั้นใน
ลกัษณะท่ีมีความรุนแรงเท่ากนั  และจากลกัษณะของการโตต้อบดงักล่าวจึงท าใหเ้ห็นไดว้า่การ
กระท าความผดิทางเพศ ทั้งสองมาตรา ดงักล่าวมาเป็นการกระท าความผดิท่ี สังคมเห็นวา่ มีความ
ร้ายแรงไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั เม่ืออตัราโทษตามกฎหมายในแต่ละฐานความผดิมีความเท่าเทียมกนั
ในทุกประการ  แต่ความผดิซ่ึงกระท าต่อบุคคลซ่ึงมีอายมุากกวา่สิบหา้ปี  อนัหมายความ รวมถึงการ
กระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนต่อผูเ้ยาวน์ั้น  ทั้งความผดิฐานข่มขืนกระท าช า เราตามมาตรา  276 วรรคแรก
และความผดิฐานกระท าอนาจารตามมาตรา  278 มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นการคุม้ครองเสรีภาพ
ในทางเพศซ่ึงถือเป็นเร่ืองส่วนตวัแลว้  การค านึงถึงคงเจตจ านงของผูเ้สียหายจึงเป็นเร่ืองส าคญั  อนั
ท าใหค้วามผดิทั้งสองฐานดงักล่าวซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวน์ั้น เป็นความผดิอนัยอมความได้  โดยท่ีผูเ้ยาว์
ผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกขห์รือยืน่ฟ้องภายในก าหนดสามเดือนตามกฎหมายทั้งส้ิน 

 
4.3  วเิคราะห์อุปสรรคในการร้องทุกข์ในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจาร  

ผูเ้ยาวถื์อเป็นบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นบุคคลท่ี มีความอ่อน
ประสบการณ์ ภาวะความอ่อนแอทางจิตใจและความเครียดท่ีเกิดจากการ ถูกกระท าความผดิในทาง
เพศนั้น หากเกิดข้ึนในช่วงชีวติของบุคคลท่ีมีความเจริญเติบโตยงัไม่บรรลุนิติภาวะเตม็ท่ีแลว้  ยอ่ม
ท าใหบุ้คลิกภาพและรูปแบบการด ารงชีวติของบุคคลนั้นเปล่ียนแปลงไป  ปัญหาในการกระ ท า
ความผดิเก่ียวกบัเพศต่อบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเพียงนอ้ยนิดนั้น  เม่ือกฎหมายอาญาก าหนดใหก้ารกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศต่อ
ผูเ้สียหายซ่ึงมีอายไุม่เกิน 15 ปีเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน ซ่ึงรัฐมีหนา้ท่ีในการด าเนินคดีไดโ้ดยท่ี
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ผูเ้สียหายไม่ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการร้องทุกขแ์ลว้  กรณีจึงเป็นท่ีน่าวเิคราะห์วา่  การกระท าความผดิทาง
เพศต่อผูเ้ยาว ์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายกุวา่ 15 ปีจนถึง 20 ปี ซ่ึงโดยอายขุองผูเ้ยาวน้ี์ก็ยอ่มถือไดว้า่ยงัเป็น
บุคคลท่ีมีวฒิุภาวะท่ีค่อนขา้งนอ้ย  หากเกิดการกระท าความผดิในทางเพศต่อผูเ้ยาวแ์ลว้  ผลกระทบ
จากการถูกท าร้ายทางเพศกบัการเร่ิมตน้กระบวนการยติุธรรมภายในก าหนดเวลา  3 เดือนต่อ
ความผดิทางเพศท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  เป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสม
หรือไม่ 
 หากจะกล่าวถึงการกระท าความผดิในทางเพศต่อผูเ้ยาว์ นั้น การกระท าดงักล่าวอาจเกิด
จากบุคคลซ่ึงผูเ้ยาวรู้์จกัมากก่อนหรือเป็นบุคคลแปลกหนา้ท่ีไม่คุน้เคย กล่าวคือ  
 1)  โดยบุคคลในครอบครัวเดียวกนัหรือบุคคลใกลชิ้ด10  
  การกระท าความผดิทางเพศอาจเกิดข้ึนโดยผูก้ระท าความผดิซ่ึงผูเ้สียหายรู้จกัและ
ไวว้างใจมาก่อน  เช่น  อาจจ ะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  อนัไดแ้ก่  พอ่แม่  พี่นอ้ง  พอ่เล้ียง   
แม่เล้ียง  ตลอดจนญาติ  หรือบุคคลท่ีผูเ้สียหายมีความใกลชิ้ดคุน้เคย  เช่น เพื่อนบา้น  พี่เล้ียงเด็ก  ครู 
เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีการกระท าความผดิทางเพศต่อผูเ้สียหายต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน  โดยท่ีไม่มีบุคคล
ใดล่วงรู้หากผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กหรือผูเ้ยาวมิ์ไดบ้อกกล่าว  หรือจนกวา่จะมีผูพ้บเห็นการกระท า
ความผดินั้นเอง ซ่ึงการถูกกระท าทางเพศดงักล่าวน้ี  จะท าใหผู้เ้สียหายส่วนใหญ่มีความรู้สึกสับสน
ในภาพพจน์ของตนเอง  (Self image) ท าใหค้วามเช่ือถือในตนเอง  (Self esteem) ลดลงและสูญเสีย
ความคิดท่ีไวใ้จใครอีกต่อไป ซ่ึงหากเป็นกรณีท่ีถูกกระท าโดยบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  ผูเ้สียหาย
จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเรียกวา่ “no win” ซ่ึงหมายถึง มีแต่ทางเสียหรืออยา่งดีท่ีสุดคือเท่ากนั กล่าวคือ 
ถา้เด็กหรือผูเ้ยาวไ์ม่บอกใครเลย ก็ตอ้งถูกระท าต่อเน่ืองกนัไป แต่ถา้บอกใครบางคนก็อาจถูกมองวา่
เป็นคนโกหก  เพอ้ฝัน  หรือสร้างเร่ืองข้ึนมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ  และอาจถูกต าหนิวา่ท าใหพ้อ่
ตอ้งติดคุก  หรือท าใหค้รอบครัวเกิดความเสียหายป่ันป่วนไม่เป็นสุข  ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีผลอยา่ง
มากต่อการท่ีจะเกิดการเพิกถอนค าใหก้ารท่ีใหไ้ว้ ในตอนแรก  หรือเปล่ียนแปลงเร่ืองราวใหผ้ดิไป
จากเดิม 
 2)  โดยบุคคลทัว่ไป11 
  การกระท าความผดิโดยบุคคลทัว่ไปหรือบุคคลแปลกหนา้  อาจเป็นบุคคลท่ี
ผูเ้สียหายไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคยมาก่อน  ซ่ึงอาจเป็นใครก็ได้  เช่น กรรมกรก่อสร้าง  คนขบัรถ  ลูกจา้ง 

                                                 

 10  เขมจุฑา สุวรรณจินดา .  (2540).  กระบวนการยุตธิรรมทางอาญากั บการคุ้มครองสิทธิเดก็ผู้เสียหาย
ในคดคีวามผดิทางเพศ.  หนา้ 7. 
 11  แหล่งเดิม. 
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เป็นตน้ โดยบุคคลเหล่าน้ีมักจะกระท าความผดิต่อผูเ้สียหายเพียงคร้ังเดียวแลว้มีการเปล่ียนตวัเหยือ่
ไปเร่ือยๆ  

  ซ่ึงการกระท าความผดิทางเพศไม่วา่จะเป็นการข่มขืนกระท าช าเราตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  276  วรรคแรกหรือการกระท าอนาจารตามมาตรา  278  ก็ตาม  การกระท า
ดงักล่าวจะเป็นความผดิอนัยอมความได ้ซ่ึงผูเ้สียหายจะตอ้งร้องทุกขห์รือด าเนินการฟ้องดว้ยตนเอง
ภายในก าหนดอายคุวามร้องทุกขส์ามเดือนตามมาตรา  96 เวน้แต่จะเป็นกรณีตามมาตรา  281 ท่ีหาก
การกระท าความผดิในสองมาตราดงักล่าวนั้นไดเ้กิดต่อหนา้ธารก านลั  หรือเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า
รับอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือเป็นการกระท าต่อบุคคลตามมาตรา  285 ดงัต่อไปน้ี  จะ
เป็นความผดิอาญาแผน่ดินท่ีผูเ้สียหายไม่ตอ้งมีการร้องทุกขภ์ายในก าหนดเวลาสามเดือนตามมาตรา  
96   

  (1)  ผูสื้บสันดาน  ซ่ึงหมายถึง  บุตร หลาน  เหลน  ล้ือ หรือผูสื้บสันดานต่อ ๆ ลงไป  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูสื้บสันดานโดยตรง12 ดงันั้น หากผูเ้ยาวถู์กระท าทางเพศโดยพอ่เล้ียง ลุง หรืออา หรือ
พี่นอ้งร่วมบิดาม ารดาเดียวกนัหรือต่างบิดาหรือมาร ดากนั  หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงผูเ้ยาวมิ์ไดเ้ป็น
ผูสื้บสันดานโดยตรงดว้ยแลว้ การกระท าความผดิในทางเพศนั้นจะเป็นความผดิอนัยอมความได ้  

  (2)  ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล มีความหมายเช่นเดียวกบัครูบาอาจารยก์บัผูอ้ยูใ่นความ
ดูแลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา  430  แต่ไม่จ  ากดัวา่ศิษยน์ั้นตอ้งเป็นผูไ้ร้
ความสามารถดงัมาตรา 430 ความดูแลไม่หมายความถึงการสอน แต่หมายความถึง  การควบคุมดูแล
ปกปักรักษาตวัศิษย์  เช่น ครูบาอาจารยท่ี์ศิษย์ กินนอนอยูด่ว้ย  ไม่ใช่แต่เพียงครูท่ีสอนแต่เพียงตาม
ชัว่โมงของตารางสอน  ครูใหญ่ซ่ึงสอนเด็กในโรงเรียนมาเชา้เยน็กลบั  เป็นครูกบัศิษยใ์นความดูแล
ตลอดเวลาท่ีโรงเรียนเปิดสอนตามปกติ 13 เช่น ครูพลศึกษาท าอนาจารนกัเรียนระหวา่งท าการสอบ
วชิาพลศึกษา เช่นน้ีเป็นศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล แต่หากครูสอนพลศึกษามีหนา้ท่ีสอนเฉพาะนกัเรียน
ชาย ข่มขืนกระท าช าเรานกัเรียนหญิงซ่ึงไม่ใช่ศิษยท่ี์อยูใ่นความดูแล  และไม่ไดอ้ยูใ่นความควบคุม
ตามหนา้ท่ีราชการ กรณีจึงไม่ใช่มาตรา 28514  

  (3)  ผูอ้ยูใ่นความควบคุมตามหนา้ท่ีราชการหรือผูอ้ยูใ่นความปกครอง  ในควา ม
พิทกัษห์รือในความอนุบาล 

     ผูอ้ยูใ่นความควบคุมตามหนา้ท่ีราชการนั้น  ค าวา่  “ควบคุม ” ในท่ีน้ีจะมี
ความหมายกวา้งกวา่ความหมายในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  2 (21) และกวา้ง
                                                 

 12 จิตติ ติงศภทิัย ์ข เล่มเดิม. หนา้ 772. 

  
13

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2693 – 2695/2516.    
 14 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9704/2539.   
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กวา่ความหมายในบทนิยามค าวา่  “คุมขงั” ตามมาตรา  1 (12) เช่นอาจเป็นการควบคุมในฐานเป็ น
บุคคลอนัธพาลฝึกอาชีพก็ได ้หากมีหนา้ท่ีราชการควบคุมบุคคลนั้น ๆ ไม่จ  ากดัเฉพาะผูคุ้มหรือพศัดี
กบัผูต้อ้งขงัเ ท่านั้น  แต่ไม่หมายถึงผูใ้หญ่บา้นกบัลูกบา้นซ่ึงมีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ราษฎร มิใช่รักษาตวับุคคลใดโดยตรง15 ไม่หมายถึงอธิบดีกบัหวัหนา้แผนกซ่ึงเป็นข้ าราชการผูน้อ้ย
ใตบ้งัคบับญัชา16  

 ส่วนผูอ้ยูใ่นความปกครอง  ในความพิทกัษ์  ในความอนุบาล  หมายถึง  ความเป็น
ผูป้กครอง  ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์  ตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว้  เช่น  ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยม์าตรา  28 เป็นตน้ ดงันั้น หากเป็นกรณีสามีภรรยาคู่หน่ึงรับเด็กหญิงมา อุปการะเล้ียงดูและ
ใหก้ารศึกษา อ านาจปกครองเด็กหญิงนั้นยงัคงอยูท่ี่บิดามารดาของ เม่ือบุคคลท่ีรับเด็กมาอุปการะได้
กระท าช าเราต่อเด็กหญิง  กรณีเช่นน้ีมิใช่กรณีตามมาตรา  285  เม่ือ ผูเ้สียหายไม่ไดอ้ยูใ่นความ
ปกครองของจ าเลย17  

 ดงันั้น เม่ือเกิดการกระท าความผดิในทางเพศ  ไม่วา่จะเป็นการข่มขืนกระท าช าเรา  หรือ
การอนาจารต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์  ซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลดงักล่าวในมาตรา  285 และมิไดเ้ป็นกรณี
ตามมาตรา 281 แลว้ โดยผูเ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขห์รือด าเนินการฟ้องคดีภายในก าหนดสาม
เดือนตามมาตรา  96 ทั้งส้ิน  กรณีจึง เป็นปัญหาวา่  หากการกระท าความผดิในทางเพศ  ไม่วา่จะเป็น
การข่มขืนกระท าช าเรา  หรือการกระท าอนาจารต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้น  เกิดข้ึนโดยการกระท า
ของบุคคลในครอบครัวเดียวกนักบัผูเ้ยาว์ แต่บุคคลนั้นมิไดเ้ป็นบุคคลซ่ึงผูเ้สียหายเป็นผูสื้บสันดาน  
เช่น  มีการกระท าทางเพศต่อผูเ้ยาว์ โดยบุคคลซ่ึงเป็นพอ่เล้ียง  ซ่ึงลูกเล้ียง มิใช่ผูสื้บสันดานของ
พอ่เล้ียงและพอ่เล้ียงก็มิใช่ผูมี้อ  านาจปกครองลูกเล้ียง ดงันั้น การกระท าความผดิในทางเพศ ไม่วา่จะ
เป็นการข่มขืนกระท าช าเราหรือการอนาจาร ซ่ึงพอ่เล้ียงกระท าต่อลูกเล้ียง  จึงไม่ใช่กรณี ซ่ึงเป็นการ
กระท าโดยบุคค ลตามมาตรา  285 หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนโดย ลุง อา พี่หรือนอ้ง  หรือบุคคลอ่ืนใด
ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นครอบครัวเดียวกนัแต่มิใช่ผูสื้บสันดานต่อกนั  หรือเป็นการกระท าโดยครูบาอาจารย์
ซ่ึงผูเ้ยาวน์ั้นมิไดเ้ป็นศิษยท่ี์อยูใ่นความดูแล ดงัเช่นในฎีกาท่ี 9704/2539 ดงักล่าวมาแลว้นั้น ความผดิ
ทางเพศท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีก็จะเป็นความผดิอนัยอมความได ้ซ่ึงจะตอ้งมีการร้องทุกข ์

 ความผดิอนัยอมความไดซ่ึ้งตอ้งมีการร้องทุกขน์ั้น  แมผู้เ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวจ์ะมี
ความสามารถในการร้องทุกขด์ว้ยตนเองไดต้ามกฎหมาย  หรืออาจมีการร้องทุกขแ์ทนโดยผูแ้ทน

                                                 

  15  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 987/2487.  
16  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2453/2515. 

 17  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1017/2538. 
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โดยชอบ ธรรมก็ตาม  แต่เม่ือความผดินั้นเป็นการกระท าความผดิในทางเพศ  การ ร้องทุกข์ จึง มี
อุปสรรคในทางค่านิยมและทศันคติของสังคมไทยต่อการกระท าความผดิทางเพศ ดงัน้ี  

 ก.  เม่ือการกระท าความผดิในทางเพศเป็นความผดิท่ีก่อใหเ้กิดความอบัอายต่อผูเ้สียหาย  
ความอบัอายจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการร้องทุกขแ์ละการใชสิ้ทธิทางกฎหมายส าหรับผูเ้สียหายเป็น
อยา่งมาก  เม่ือหากพิจารณาตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทย  หญิงไทยจะตอ้งรักนวลสงวนตวั  
และรักษาพรหมจรรยเ์อาไวจ้นกวา่จะแต่งงาน  การเสียพรหมจรรยข์องหญิงสาวจึงเป็นเร่ืองเส่ือม
เสียท่ียิง่ใหญ่มาก  ท่ีจะน าความอั บอายขายหนา้และความเส่ือมเสียมาสู่วงศต์ระกลู  และเป็นการ
ประจานตวัเอง ซ่ึงมีผลกระทบมาสู่การเลือกคู่ครอง  ท าใหผู้เ้สียหายตอ้งคิดมากหากจะมีการกระท า
ใดๆ ใหเ้ร่ืองถูกเปิดเผยแพร่หลายไปสู่สาธารณะชน 18 กรณีจึงท าใหผู้เ้สียหายไม่ยอมร้องทุกข์  และ
หากผูเ้สียหายนั้นเป็นผูเ้ยาวด์ว้ยแลว้  แมจ้ะสามารถร้องทุกขไ์ดเ้อง  แต่ความท่ีผูเ้สียหายก าลงัเร่ิมเขา้
สู่วยัสาว  ความรักนวลวงวนตวัและความอบัอาย  ความเสียใจยอ่มมีมากกวา่เด็ก  เพราะเด็กยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีเท่ากบัหญิงสาว  ดงันั้น  โอกาสท่ีผูเ้ยาวจ์ะมีความกลา้ไปร้องทุกขด์ว้ย
ตนเองโดยล าพงัจึงมีนอ้ยมาก  

 ข.  โดยความกลวั ซ่ึงโดยปกติแลว้ผูเ้สียหายท่ีถูกข่มขืนนั้นจะมีความรู้สึกกลวัผูก้ระท า
ผดิเป็นอยา่งมาก  เช่น  กลวัวา่จะถูกข่มขืนอีก  กลวัถูกท าร้าย  กลวัถูกฆ่า 19 ดงัน้ี  หากผูเ้สียหายเป็น
ผูเ้ยาวแ์ลว้  ความกลวัในตวัผูก้ระท าความผดิต่อตนนั้นยอ่มมี มากกวา่บุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่  เม่ือผูเ้ยาว์
นั้นเป็นบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ อีกทั้ง หากผูก้ระท าความผดิเป็นบุคคลท่ีผูเ้ยาวรู้์จกัมกัคุน้  หรือ
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนักบัผูเ้ยาว์  เช่น พอ่เล้ียง ลุง อา พี่หรือนอ้ง  หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีอยูใ่นครอบครั วเดียวกนั กบัผูเ้ยาว์ หรือบุคคลใกลชิ้ดดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้  การท่ีจะตอ้ง อยู่
ร่วมกนัของครอบครัว  หรือการตอ้งพบปะผูก้ระท าความผดิต่อตนนั้นอยูทุ่กวนั  เช่น ครูบาอาจารย์  
เป็นตน้ เช่นน้ีก็ยอ่มท าใหผู้เ้ยาวเ์กิดความกลวัต่อการท่ีจะบอกกล่าวใหแ้ก่ผูป้กครองหรือบุคคลอ่ื นๆ 
ทราบถึงการถูกท าร้ายทางเพศ รวมไปถึงการท่ีผูเ้ยาวจ์ะเขา้ด าเนินการร้องทุกขด์ว้ยตนเอง  ก็ยอ่มไม่
มีทางเป็นไปไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงความกลวัก็อาจมิไดเ้กิดกบัเพียงผูเ้สียหายแต่ผูเ้ดียว  กล่าวคือ หากได้
มีการบอกกล่าวต่อผูแ้ทนโดยชอบธรรมแลว้  แต่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเกิดควา มกลวัต่อการตอ้งร้อง
ทุกข์ ไม่วา่จะเกิดจากความกลวัผูก้ระท าผดิท่ีอาจมีอิทธิพลหรือเกรงกลวัภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดแก่
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมประการใดก็ตาม  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมยอ่มไม่เตม็ใจต่อการใชสิ้ทธิร้องทุกข์
แทนผูเ้ยาวห์รือไม่มีความกลา้หาญพอท่ีจะร้องทุกขค์ดีนั้น  อนัท าใหสิ้ทธิของผูเ้ยาวถู์กละเลยโดย

                                                 

 18 คงสิทธ์ิ ศรีทอง.  เล่มเดิม.  หนา้ 54. 
 19 แหล่งเดิม.  หนา้ 57. 

DPU



 

 
 

106 

บุคคลอ่ืน  ในขณะท่ีผูเ้ยาวเ์องก็ไม่มีความกลา้หาญเพียงพอท่ีจะด าเนินการใชสิ้ทธิร้องทุกขด์ว้ย
ตนเอง 

 ค.  ค่านิยมของสังคมไทยในเร่ืองบุญคุณ  และความกตญัญู  โดยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ของ
ผูก้ระท าความผดินั้นมกัเป็นบุคคลใกลชิ้ดหรือเป็นเครือญาติกบัผู ้ ตกเป็นเหยือ่  เป็นบุคคลท่ีผูถู้ก
ข่มขืนใหค้วามเคารพนบัถือ  เกรงใจ  เช่น  พอ่เล้ียง  ครู นายจา้ง  เป็นตน้  ท าใหผู้เ้สียหายไม่อยาก
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ  หากด าเนินคดีก็จะกลายเป็นคนไม่กตญัญูรู้คุณ 20 ความอ่อนดอ้ยใน
เร่ืองอายเุป็นส่วนหน่ึงของความสามารถ ท่ีท าใหผู้เ้ยาว์มีการตดัสินใจไม่รอบคอบเท่ากบัผูบ้รรลุนิติ
ภาวะแลว้  ผูเ้ยาวจึ์งอาจตอ้งจ ายอมรับผลร้ายท่ีเกิดจากการกระท าความผดินั้น โดยผูเ้ยาวเ์องไม่
สามารถแยกแยะความเป็นหน้ี บุญคุณ หรือความกตญัญูกบัความชัว่ร้าย ของผูก้ระท าต่อตนไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเพื่อตดัสินใจร้องทุกขด์ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิต่อตน 

 ง.  กลวัถูกสังคมต าหนิวา่ มีส่วนท าใหเ้กิดการกระท าความผดิข้ึน  ทั้งน้ีความอ่อนดอ้ย
ในเร่ืองอายุ เป็นอุปสรรคในการ ร้องทุกขเ์พราะเหตุ เกรงกลวัต่อการถูกต าหนิ  เน่ืองจากสังคมไทยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหเ้ด็กเช่ือฟังผูใ้หญ่  และอาจถูกต าหนิจากผูใ้หญ่ไดโ้ด ยง่าย  กรณีหาก
ผูเ้ยาวต์อ้งพลาดพลั้งถูกข่มขืนกระท าช าเรา  หรือกระท าอนาจาร  ซ่ึงอาจเกิดจากการอยูผ่ดิท่ีผดิเวลา  
หรือเกิดจากการไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อนัเป็นช่องทางใหผู้ก้ระท าผดิกระท าต่อ
ผูเ้ยาวไ์ดโ้ดยง่าย ดงัน้ี ส่วนหน่ึงของความรู้สึกของผูเ้ยาว์ ท่ียงัไม่พน้วยัท่ีตอ้งถูกดุวา่  ติเตียน ยอ่มท า
ใหผู้เ้ยาวเ์กิดความเกรงกลวัต่อสังคม หรือบุคคลใกลชิ้ดท่ีจะดุวา่  ติเตียน  ต าหนิวา่ผูเ้ยาวมี์ส่วนใหมี้
การกระท าผดิเกิดข้ึน ผูเ้ยาวจึ์งยอ่มท่ีจะเลือกท่ีจะปกปิดขอ้เทจ็จริงนั้นมากกวา่ท่ีจะเลือกไปร้องทุกข์  
อนัเป็นความเขา้ ใจของ คนในวยั ผูเ้ยาวเ์อง ท่ีเป็นอุปสรรคส าคญั ต่อการด าเนินการร้องทุกขเ์พื่อ
เปิดเผยความจริงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 จ.  การค านึงถึงสถาบนัหรือหน่วยงานมากกวา่ความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ เช่น กรณี
ครูข่มขืนนกัเรียน  ผูท่ี้รับผดิชอบในหน่วยงานนั้น  มกัเขา้มามีบทบาทใน การเกล้ียกล่อมใหคู้่กรณี
ประนีประนอมยอมความกนั โดยอา้งวา่เพื่อเห็นแก่ช่ือเสียของสถาบนั21 เม่ือผูเ้ยาวเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
สถาบนัหรือหน่วยงานท่ียงัตอ้งไดรั้บการดูแล  หรือการปฏิบัติจากสถาบนัหรือหน่ว ยงานนั้น  ความ
เป็นผูเ้ยาวอ่์อยดอ้ยในเร่ืองอายยุอ่มมีผลใหถู้กเกล้ียกล่ อมไดโ้ดยง่ายเพื่อใหเ้กิดการประนีประนอม
ยอมความ หรือปกปิดการกระท าความผดิ ไม่ใหมี้การพิสูจน์การกระท าความผดิเพื่อลงโทษผูก้ระท า
ความผดินั้น  ซ่ึงการยนิยอมของผูเ้ยาว์ จึงไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะการใชสิ้ทธิของตนเองอยา่งรอบคอบ
และเป็นเหตุผลส่วนตวัของผูเ้ยาวเ์อง แต่การยนิยอมเกิดข้ึนเพราะแรงกดดนัการสภาพแวดลอ้ม  หรือ
                                                 

 20  แหล่งเดิม.  หนา้ 54. 
 21  แหล่งเดิม.  หนา้ 55. 
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เกิดจากการยยุงส่งเสริมใหมี้การประนีประนอมหรือปกปิดขอ้เทจ็จริงนั้น  ซ่ึงยอ่มไม่เป็นธรรม  และ
เป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของการใชสิ้ทธิอยา่งแทจ้ริงของผูเ้ยาวใ์นการร้องทุกข ์

 จากอุปสรรคดงักล่าวมาน้ี  ถือไดว้า่เป็นส่ิงม่ีท่ีอิทธิ พลต่อการตดัสินใจของผูเ้สียหายวา่
จะร้องทุกข์ เพื่อด าเนินคดีหรือไม่  การเลือกด าเนินคดีจะมีผลอยา่งไร  จะไดป้ระโยชน์หรือมีผลดี
ผลเสียอยา่งไร  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูเ้สียหายจะมีความคิดมากอยูแ่ลว้ก่อนจะตดัสินใจวา่จะเลือกท าอะไร  
คงไม่มีผูเ้สียหายคนไหนท่ีจะไม่คิดถึงอุปสรรค ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง  และเม่ือผูเ้สียหายเป็น
ผูเ้ยาวแ์ลว้  ความอ่อนประสบการณ์ยอ่มมีผลต่อความคิดกงัวลในอุปสรรคดงักล่าวมากข้ึน  การร้อง
ทุกขด์ว้ยตนเองจึงมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยมาก  

 โดยปกติแลว้  ผูเ้ยาวจ์ะไม่รายงานถึงการกระท าผดิท่ีตอ้งถูกฟ้อง  พวกเขาไม่ทราบ
แมก้ระทัง่วา่การกระท าของผูก้ระท าผดิดงักล่าวเป็นความผดิอาญา หรือไม่ทราบวา่ตนนั้นไดรั้บการ
คุม้ครองโดยกฎหมาย  พวกเขาไม่เขา้ใจถึงขอ้ก าหนด  กระบวนการ  หรือกฎหมายท่ีวา่ดว้ยการ
สอบสวนหรือการฟ้องร้องทางอาญา  พวกเขาอาจตอ้งการใหผู้ก้ระท าผดิ ไดรั้บการลงโทษจากการ
กระท าผดิท่ีผูก้ระ ท าผดิไดก้ระท าลงไป  แมว้า่พวกเขาจะไม่ไดค้าดหวงัใหผู้น้ั้นตอ้งรับโทษจ าคุก
เป็นเวลานานก็ตาม22 เช่นน้ีแลว้ ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูเ้ยาวก์็อาจจะไม่กระท าการร้องทุกข์ ในความผดิท่ี
เกิดข้ึนแก่ตน หรือหากวา่มีการร้องทุกขก์็อาจมี การถอนการร้องทุกขน์ั้นไดเ้ช่นกนั โดยมีอุปสรรคท่ี
กล่าวมาขา้งตน้เป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจของผูเ้สียหาย 

 การปฏิเสธหรือการถอนค าร้องทุกขน์ั้น  เน่ืองดว้ยความเส่ียง ของผูเ้สียหายท่ีจะปฏิเสธ
หรือถอนการกล่าวหาในการกระท าผดินั้นเป็นปั ญหาทัว่ไปในคดีการกระท าผดิต่อผูเ้ยาว์  อยา่งไรก็
ตาม การปฏิเสธหรือการถอนค าร้อง ทุกขส์ามารถเขา้ใจไดใ้น แง่พลวตัรการของการกระท าผดิต่อ
ผูเ้ยาว์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคดีการกระท าผดิภายในครอบครัว  ผูท่ี้มีความช านาญควรตระหนกัถึง
ภาวะท่ีผูเ้สียหายหนี เสือปะจระเข้  เม่ือทุกส่ิงท่ีผูก้ระท าผดิเตือนวา่ จะเกิดอนัตราย ถา้ผูเ้สียหายนั้น
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงวา่เป็นอยา่งไร ผูก้ระท าผดิอาจข่มขู่ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวว์า่ไม่มีใครเช่ือผูเ้สียหาย
และจริงๆ แลว้แม่ของเธอผูใ้หก้ารสนบัสนุนเธอตลอดชีวติก็ไม่เช่ือเธอ ผูก้ระท าผดิอาจคาดเดาไดว้า่
ญาติและเพื่อนของผูเ้ยาวอ์าจจะวา่กล่าวผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้น  หรือทุกคนท่ีมีคว ามส าคญัต่อ
ผูเ้สียหายท่ีเป็น ผูเ้ยาวอ์าจจะตีตรา วา่ผูเ้ยาวเ์ป็นคนส าส่อนหรือคนเลว  ความกลวัของผูเ้ยาวน้ี์ แมไ้ม่
ไดม้าจากการข่มขู่ของผูก้ระท าผดิก็เป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ส าหรับผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์  ซ่ึงชีวติหลงัการ
เปิดเผยออกมาอาจจะดูเหมือนวา่เลวร้ายกวา่การกระท าค วามผดิเสียอีก  ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน้ี์จึง
อาจจะอยูภ่ายใตค้วามกดดนัของครอบครัวอยา่งรุนแรงใหถ้อนฟ้อง ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะถอนขอ้
กล่าวหาของผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวจึ์งดูเหมือนจะเป็นช่องทางท่ีมีเหตุผลช่องทางเดียวท่ีจะหยดุความ
                                                 

22  American Prosecutors Research Institute.  Op.cit.  p.36.  
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เจบ็ปวดและความวุน่วายได ้หรืออาจมีการพดูใหผู้เ้สียหายใหอ้ภยัต่อผูก้ระท าความผดิ  ซ่ึงผูเ้สียหาย
ซ่ึงเป็นผูเ้ยาวน์ั้นอาจจะมองเห็นวา่ทางเดียวท่ีจะใหอ้ภยัไดน้ัน่คือ การหยดุกระบวนการพิจารณาโดย
การปฏิเสธหรือถอนค าใหก้ารเดิม  ซ่ึงการถอนขอ้กล่าวหาท่ีชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้สียหายท่ีเป็น
ผูเ้ยาวน์ั้น อาจเรียกไดว้า่ โรคการยนิยอมการกระท าผดิทางเพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาว์23  

 แต่อยา่งไรก็ตาม  การร้องทุกขใ์นความผดิท่ีเกิดแก่ผูเ้ยาวน์ั้น  กฎหมาย ของไทยก็ ได้
ก าหนดใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมสามารถร้องทุกขแ์ทนผูเ้ยาว์ ได ้ในกรณีเช่นน้ี  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม
จะเป็นผูท่ี้มีบทบาท มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ วา่จะมีการร้องทุกขห์รือไม่  เน่ืองดว้ยผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมนั้นก็อาจจะไดรั้บผลกระทบจาก การเขา้ร้องทุกขใ์น การกระท าความผดิ นั้นดว้ยเช่นกนั  ดงัน้ี 
หากผูแ้ทนโดยชอบธรรมตดัสินใจไม่ร้องทุกขแ์ลว้  สิทธิในการด าเนินคดีต่อความผดิทางเพศท่ี
เกิดข้ึนแก่ผูเ้ ยาวก์็ยอ่มไม่อาจเขา้สู่กระบวน การยติุธรรมได้  หรือหากเป็นกรณีท่ีมี การร้องทุกขแ์ลว้  
แต่ดว้ยความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276  วรรคแรก  หรือการกระท าอนาจารตาม
มาตรา  278 ซ่ึงเกิดแก่ผูเ้ยาว์  เป็นความผดิอนัยอมความได้  ท าใหมี้การถอนค าร้องทุกข์  โดยท่ีการ
ถอนค าร้องทุกข์ไดก้ระท าโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ไม่วา่จะเป็นดว้ยความกลวัของผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม  หรือเป็นกรณีท่ีมีการไกล่เกล่ียกนัระหวา่งผูแ้ทนโดยชอบธรรมกบัผูก้ระท าความผดิ  หรือ
กรณีอ่ืนใดก็ตาม อนัท าให้ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ถอนค าร้องทุกขแ์ลว้  กรณีจึงเป็นการท่ีสิทธิของ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นผู ้ เยาวถู์กจ ากดัไปโดยการตดัสินใจของผูแ้ทนโดยชอบธรรม  โดยท่ีผูเ้ยาวอ์าจมิไดรู้้
หรือเขา้ใจต่อการถอนค าร้องทุกขน์ั้นดว้ย  ดงันั้น เม่ือการกระท าความผดิตามมาตรา  276 วรรคแรก
หรือการกระท าอนาจารตามมาตรา 278 ไดเ้กิดข้ึนต่อผูเ้ยาว์  ความเสียหายจากการกระท ายอ่มเกิดแก่
ผูเ้ยาว์โดยตรง  สิทธิต่อการด าเนินคดี ในความผดิดงักล่าวของผูเ้ยาวจึ์งไม่สมควรท่ีจะถูกจ ากดัดว้ย
การตดัสินใจของผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

 จากความท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ท าใหเ้ห็นไดว้า่อุปสรรคต่าง ๆ มีผลต่อการร้องทุกขใ์น
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  หรือการกระท าอนาจารต ามมาตรา  278 
ซ่ึงเกิดแก่ผูเ้ยาว์  ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีไม่มีการร้องทุกขภ์ายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  หรือมี
การร้องทุกขแ์ต่ในภายหลงัไดถ้อนค าร้องทุกขไ์ปไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม เช่นน้ี ส่ิงเหล่าน้ีอาจเรียก
ไดว้า่  โรคการยนิยอมการกระท าผดิทางเพศต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ย าว์ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  ซ่ึงการ
กระท าดงักล่าวน้ี  อาจท าใหค้วามผดิ ฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  หรือการ
กระท าอนาจารตามมาตรา 278 มีลกัษณะเป็น victimless crime หรืออาชญากรรมไร้เหยือ่  

Victimless crime เป็นค าซ่ึงใชก้ล่าวถึงพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมายแต่ไม่ละเมิดหรือคุกคาม
สิทธิของบุคคลอ่ืน  มนัสามารถรวมสถานการณ์ ท่ีบุคคลกระท าคนเดียว รวมทั้งการกระท า ท่ีมีความ
                                                 

 23  Ibid.  p.35.  
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เห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่ายห รือมากกวา่นั้น ในการกระท าความผดิทางอาญา ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวพนัถึง
บุคคลอ่ืนใด โดยประเด็นใน Victimless crime ก็คือการท่ีสังคมสร้างโครงสร้างแห่งกฎหมายในการ
หา้มประเภทของความประพฤติท่ีมีความคิดตรงขา้มกบัความสนใจของสาธารณะ กฎหมายหา้มการ
ฆ่าคน , การขู่วา่จะท าร้ายร่างกาย  และการข่มขืนเป็นธรรมดาของวฒันธรรม  ดงันั้น  เม่ือมีการ
คาดการณ์วา่เหยือ่มีอิสระท่ีจะยนิยอม เป็นเหยือ่ในความผดิอาญาประเภทหน่ึงประเภทใดแลว้  
ปัญหาก็คือรัฐควรท่ีจะท าการยกเวน้จากกฎหมายส าหรับการกระท าเช่นน้ีหรือไม่24   

Victimless crime หรืออาชญากรรมไร้เหยือ่นั้น  โดยความหมายแลว้ จึงหมายถึง  แบบ
ของความประพฤติท่ีผดิกฎหมาย แต่เป็นการเห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย  และขาดการร้องทุกขข์อง
ผูร่้วมกระท าผดิ 25 ซ่ึงในเร่ืองของการเห็นชอบของผูมี้ส่วนร่วมนั้น ก็มีขอ้ควรพิจารณาถึงผู ้ ท่ีมีส่วน
ร่วมในการกระท าดงักล่าววา่ เป็นบุคคลท่ีสามารถใหค้วามยนิยอมไดอ้ยา่งแทจ้ริงหรือไม่  หากไม่
แลว้กรณีก็จะไม่ใช่อาชญากรรมไร้เหยือ่  เช่น  เด็ก  (ท่ีโดยทัว่ไป ถูกควบคุมอยูภ่ายใตอ้ายตุาม
กฎหมายในการใหค้วามยนิยอม) เป็นตน้26 โดยเม่ือผูเ้ขา้ร่วมใหเ้ห็นชอบดว้ยในการกระท าใด ๆ แลว้ 
ผูเ้ขา้ร่วม ก็ไม่มีเหตุผลในการร้องทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  โดยพื้นฐานอาชญากรรมไร้เหยือ่นั้น
รวมถึงการใชย้าเสพติดท่ีผดิกฎหมาย การพนนั รักร่วมเพศ และการคา้ประเวณี 27 ทั้งน้ีมีการกล่าวไว้
วา่ อาชญาก รรมตอ้งการเหยือ่ท่ีแทจ้ริง  และอาชญากรรมท่ีปราศจากเหยือ่ไม่ใช่อาชญากรรมท่ี
แทจ้ริง28 

แนวความคิดเร่ืองอาชญากรรมไร้เหยือ่นั้นมีการวพิากษว์จิารณ์วา่เป็นการท างานท่ีรวบ
รัดเกินไปในความคิด เห็นเร่ืองความยนิยอม  การไดรั้บอนัตราย  และการเป็นเหยือ่  โดยนกัอาชญา
วทิยาซ่ึงเป็นนกัคุม้ครองสิทธิสตรีเห็นวา่ การคา้ประเวณีนั้นไม่ใช่อาชญากรรมไร้เหยือ่  เพราะความ
ยนิยอมของผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็นการถูกบงัคบัใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้ง ในการคา้ประเวณี  ดว้ยบริบททาง
การเงิน หรือถูกข่มขู่โดยผู ้ชายหรือกลุ่มอาชญากร  และถา้พวกเขาเขา้ร้องทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ีต าร วจก็
จะไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งจริงจงั อนัเป็นการก่อใหเ้กิดการแสดงออกท่ีไร้ความหมายของผูห้ญิง29 

                                                 
24  From http://www.ldp.org.au/federal/policies/victimlessCrimes.html  
25  Eugene Mclaughlin and John Muncie.  (2001).  The Sage Dictionary of Criminology.  p.314.  

 26  From http://www.ldp.org.au/federal/policies/victimlessCrimes.html  
27  Eugene Mclaughlin and John Muncie.  Op.cit.  p.314.  
28  Andrew sanders.  (2002).  “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System.”  

New Vision of Crime Victims.  p.199.  
29  Eugene Mclaughlin and John Muncie.  Op.cit.  p.314. 

DPU



 

 
 

110 

แต่อย่ างไรก็ตาม  Jerome Skolnick ไดเ้ขียนไวว้า่  “โดยความหมายอาชญากรรมท่ี
ปราศจากเหยือ่ คือการไม่รายงาน... ” โดย Morris และ Hawkins ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “อาชญากรรมท่ี
ขาดเหยือ่ ในความรู้สึกของผูร้้องทุกขคื์อการถามหาการปกป้องของกฎหมายอาญา”30    

การเรียกลกัษณะของอาชญากรรมไร้เหยือ่วา่ เป็นการขาดการร้องทุกขข์องผูเ้ขา้ร่วม นั้น 
มีการโตแ้ยง้วา่คู่ความทั้งสองซ่ึงสมคัรใจเขา้ร่วมในการกระท า  เช่น โสเภณี ค าวา่เหยือ่  (ซ่ึงอาจเป็น
ตวัโสเภณีเองหรือลูกคา้ของเธอ ) สามารถท่ีจะเช่ือไดว้า่ไม่มีการรายงานการกระท าผดิต่อเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ ความลม้เหลวต่อการรายงานความผดิต่อเจา้หนา้ท่ีน้ี เป็นการน ามาซ่ึงความ ผดิต่างๆ และการ
คอร์รัปชัน่ในหนา้ท่ี  ไม่วา่จะเป็นการคน้ การจบั การฟ้อง  และการตดัสินความผดิ  ไม่เพียงเท่านั้ น 
อาชญากรรมไร้เหยือ่ท่ีไม่มีการรายงานยงัไดแ้ก่ การกระท าทั้งหลายซ่ึงท าใหไ้ ดรั้บอนัตรายอยา่งไม่
ตอ้งสงสัยซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อบุคคลในการจะไม่รายงานความผดิ ในคดีท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็
คือ เหยือ่ซ่ึงถูกฆาตกรรม  (หรืออาชญากรรมท่ีไม่ เป็นท่ีประจกัษ์) หรือในความผดิทางเพศหรือการ
ข่มขืน ซ่ึงเหยือ่ท่ีเป็นผูห้ญิงจะอบัอายในการท่ีจะตอ้งยอมรับเร่ืองราวของเธอต่อเจา้หนา้ท่ี ต ารวจซ่ึง
ท าการสอบสวนซ่ึงผูเ้สียหายอาจไดรั้บการถากถาง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้แตกต่างทางเหตุผล  ซ่ึงบุคคลท่ี
เคยไดรั้บอนัตรายจะไม่รายงานความเป็นเหยือ่ ต่อเจา้หน้ าท่ีต ารวจ  ซ่ึงโดยสรุปแลว้  เราไม่อาจ
โตแ้ยง้ไดจ้ากขอ้เทจ็จริงซ่ึงการกระท านั้นไม่มีการรายงาน ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจอนัน าไปสู่บทสรุปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไม่มีเหยือ่31 

จากการศึกษาเร่ืองอาชญากรรมไร้เหยือ่  ผูเ้ขียนจึงขอสรุปประเภทของอาชญากรรมไร้
เหยือ่เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1)  อาชญากรรมท่ีไม่มีผูร้้องทุกข ์ไดแ้ก่ 
    (1)  อาชญากรรมท่ีผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการกระท าความผดิ เช่น การคา้ประเวณี 
    (2)  อาชญากรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูก้ระท าความผดิเอง  เช่น  คอร์รัปชัน่   

เจา้พนกังานกรรโชกทรัพย ์
 2)  อาชญากรรมท่ีผูเ้สียหายไม่ร้องทุกข ์ไดแ้ก่ 
    (1)  คดีฆาตกรรมท่ีไม่มีผูด้  าเนินคดีแทน 
    (2)  คดีถูกคุกคามหรือขู่เขญ็โดยผูมี้อิทธิพลอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
    (3)  คดีโจรกรรมเล็กนอ้ยท่ีลูกจา้งกระท าต่อนายจา้ง  และนายจา้งไดรั้บชดเชย

ค่าเสียหายจากการประกนัภยัทรัพยสิ์น 

                                                 
30  Edwin M. Schur and Hugo Adam Bedau.  (1974).  Victimless crimes two side of a controvery.  

p.68.  
31  Ibid.  p.68-69.  
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    (4)  คดีท่ีผูห้ญิง ถูกคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ  หรือคดีข่มขืนกระท าช าเราเน่ืองจาก
ความอบัอายท่ีตอ้งใหป้ากค ากบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูช้ายซ่ึงอาจไดรั้บการถากถาง 

 เช่นน้ีแลว้  เม่ือการกระท าความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา  276 วรรคแรก  
หรือการกระท าอนาจารตามมาตรา  278 ท่ีมีข้ึนแก้ผูเ้ยาวน์ั้น  หากผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูเ้ยาวมิ์ไดท้  าการ
ร้องทุกขภ์ายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  ไม่วา่จะเป็นดว้ยความอ่อนดอ้ยทางวยัวฒิุ หรือกรณี
อ่ืนใด  หรือหากไดมี้การร้องทุกขแ์ลว้แต่ต่อมาภายหลงัไดถ้อนการร้องทุกขไ์ป  ไม่วา่จะเป็นดว้ย
ความกลวัของผูเ้ยาวเ์องหรือดว้ยความกลวัของผูป้กครอง กรณีไม่วา่จะเป็นประการใดก็ตาม ก็ท าให้
สถานการณ์เช่นน้ีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมไร้เหยือ่ไดท้ั้งส้ินทั้งในประเภทของอาชญากรรมท่ี
ผูเ้สียหายไม่ร้องทุกข์  หรือการถอนค าร้องทุกขท่ี์อาจถูกมองไดว้า่เป็นเร่ืองของการยนิยอมใน
ความผดิทางเพศดงักล่าวเน่ืองจากค วามผดิตามมาตรา  276 วรรคแรกและความผดิมาตรา  278 เป็น
ความผดิอนัยอมความได้  อนัจะท าใหถู้กมองวา่เป็นอาชญากรรมท่ีผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผดิ  ความผดิทางเพศท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวด์งักล่าวมาน้ีก็จะไม่ถูกด าเนินการทางกฎหมาย
ใดๆ เปรียบประหน่ึงวา่อาชญากรรมน้ีมิไดส้ร้างความเสียหายใหแ้ก่บุคคลใดๆ เลย 
 ระยะเวลาของการร้องทุกขห์รือการยืน่ฟ้อง เองในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือ
การกระท าอนาจารต่ อผูเ้ยาวซ่ึ์ง จะตอ้งกระท าภายในก าหนดอายคุวามร้องทุกข์ สามเดือนตามท่ี
กฎหมายก าหนด นั้น  ท าให้ อายคุวามร้องทุกข์ ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัต่อการ เร่ิมตน้กระบวนการ
ยติุธรรม  เม่ือความผดิน้ีเป็นความผดิอนัยอมความได้  ผูเ้ยาวซ่ึ์งเป็นผูท่ี้ควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่
อยา่งจริงจงั  เน่ืองจากผูเ้ยาวน์ั้นอยูใ่นช่วงท่ีมีการพฒันาทางดา้นต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  
การศึกษา  และสังคมเป็นอยา่งมาก  การท่ีผูเ้ยาวถู์กท าร้ ายทางเพศ จึงเสมือนเป็นการถูกท าลาย
พฒันาการในทุก ๆ ดา้นของผูเ้ยาว์  การใหค้วามส าคญัต่อการเร่ิมตน้กระบวนการยติุธรรมใน
ความผดิทางเพศต่อผูเ้ยาวน้ี์ จึงเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามส าคญั ไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่ความผดิในทางเพศ
ท่ีเกิดแก่เด็กเลย 
 
4.4  วเิคราะห์ปัญหาอายุความร้องทุกข์ในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าอนาจาร

เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ  
อุปสรรคดงักล่าวมาขา้งตน้ ถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึง ท่ีอาจท าใหไ้ม่เกิดการร้องทุกขใ์นคดี

ความผดิฐานข่มขืนกระท าช า เราหรือการกระท าอนาจารต่อผูเ้ยาว์  แต่อยา่งไรก็ตาม  เม่ือทา้ยท่ีสุด
แลว้ผูเ้สียหายตดัสินใจท่ีจะร้องทุกข์  ปัญหาอีกส่ วนหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเป็นผูเ้ยาว์ นั้นก็คือ
การไม่รู้ถึงระยะเวลาในการร้องทุกขส์ าหรับความผดิดงักล่าว  กล่าวคือ เม่ือความผดิตามมาตรา 276 
วรรคแรกหรือมาตรา  278 ซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความได้ ท่ีตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการร้องทุกข์  ประมวล
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กฎหมายอาญามาตรา  96 ไดก้ าหนดระยะเวลาในการร้องวา่จะตอ้งท าการร้องทุกข์ ภายในก าหนด
สามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  โดยหากผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกข์
ภายในเวลานั้น ๆ แลว้ สิทธิของผูเ้สียหายต่อการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดิยอ่มเป็นอนัส้ิน ไป 
อนัท าใหผู้เ้สียหายไม่อาจด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดิได้  แมว้า่อายคุวามฟ้องร้องในความผดิ ฐาน
นั้นจะยงัไม่ขาดอายคุวามไปก็ตาม 

ความผดิอนัยอมความได้  เป็นความผดิท่ี ผูเ้สียหายเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผดิหรือไม่ โดยกฎหมายไดก้ าหนดใหก้ารตดัสินใจด าเนินคดีตอ้งกระท าในระยะเวลา
หน่ึงเท่านั้น  ซ่ึงหากผูเ้สียหายปล่อยปละละเลยให้ เวลาล่วงไปเน่ินนาน เกินกวา่ระยะเวลาดงักล่าว
แลว้ ก็เป็นท่ีน่าเขา้ใจวา่น่าจะไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิแลว้  ผูก้ระท าความผดิก็
จะหลุดพน้จากการถูกด าเนินคดีอาญานั้นๆ และสามารถใชชี้วติประกอบอาชีพโดยปกติไม่ตอ้ง วติก
วา่จะถูกผูเ้สียหายด าเนินคดีต่อไป32 เช่นน้ี เม่ือการกระท าความผดิมาตรา  276 วรรคแรก  หรือมาตรา  
278 ซ่ึงกระท าต่อผูเ้ยาวเ์ป็นความผดิอนัยอมความได้  แต่ดว้ยการกระท าความผดินั้นเป็นการกระท า
ความผดิในทางเพศซ่ึงส่งผลเสียหายต่อเน้ือตวั และจิตใจของผูเ้สียหาย อยา่งร้ายแรง  โดยมีอายคุวาม
ฟ้องร้องในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราถึง  20 ปี และมีอายคุวามฟ้องร้องในความผดิฐาน
อนาจารถึง 15 ปี แต่ดว้ยลกัษณะของการเป็นความผดิอนัยอมความได้ ของความผดิทั้งสองฐานน้ี ท า
ให้ผูเ้ยาว์ผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขภ์ายในก าหนด เพียงสามเดือนเพื่อเป็นการเร่ิมตน้คดี  การท่ีผูเ้ยาวจ์ะ
ตดัสินใจต่อการร้อ งทุกขภ์ายในก าหนดสามเดือน นอกจากอุปสรรค ต่างๆ ดงักล่าวมาขา้งตน้แลว้  
ดว้ยความเป็นผูเ้ยาว์  ดอ้ยดว้ยวฒิุภาวะและ ประสบการณ์  ผูเ้ยาว์อาจไม่รู้วา่ความผดิน้ีเป็นความผดิ
อนัยอมความไดท่ี้จะตอ้ง มีการร้องทุกข์และการร้องทุกขน์ั้นจะตอ้งกระท าภายในระยะเวลาสาม
เดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  ดว้ยความไม่รู้เช่นน้ีจึง อาจท าใหผู้เ้ยาว์
มิไดด้ าเนินการร้องทุกขห์รือหากจะไดมี้การร้องทุกขก์็อาจล่วงพน้ระยะเวลาสามเดือนไปแลว้  หรือ
กรณีท่ีผูเ้ยาวอ์บัอ ายไม่กลา้บอกกล่าวถึงการกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนต่อตนแก่บุคคลใดแมแ้ต่กบั
ผูป้กครองของตนเอง  ดงัเคยมีกรณีท่ี เกิดข้ึน เม่ือมีผูเ้สียหายเป็น ผูเ้ยาวถู์กข่มขืนกระท าช าเรา  แต่ไม่
กลา้บอกผูป้กครองจนเวลาล่วงเลยไปแลว้  6 เดือนผูป้กครองเพิ่งมาทราบวา่ลูกของตนถูกข่มขืน
กระท าช าเราเน่ืองจากผูเ้สียหายนั้นตั้งครรภโ์ดยมีครรภโ์ตข้ึนมาจนสังเกตได ้เช่นน้ี เม่ือความผดิอนั
ยอมความได้ ถือเป็นคดีท่ีเกิดความเสียหายต่อส่วนตวัของประชาชนแต่ละคน  จึงเป็นเร่ืองท่ี
ประชาชนมาใชบ้ริการกระบวนการของรัฐ  จึงเป็นหนา้ท่ีของประชาชน แต่ละคนท่ีตอ้งระมดัระวงั
และเร่งรีบน าคดีมามอบต่อเจา้พนกังานของรัฐในการด าเนินคดี  จึงท าให้การท่ีผูเ้ยาว์มิไดร้้องทุกข์
ภายในก าหนดดงักล่าว ก็จะถูกมองเป็นวา่  ผูเ้ยาวซ่ึ์งเป็น ผูเ้สียหายปล่อยปละละเลยใหเ้วลาล่วงไป
                                                 

 32 นพรัตน์ อกัษร.  เล่มเดิม.  หนา้ 46. 

DPU



 

 
 

113 

เน่ินนานจนเป็นท่ีเขา้ใจวา่น่าจะไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิแลว้ อนัเป็นผลใหค้ดี
นั้นเป็นอนัขาดอายคุวามร้องทุกขซ่ึ์งผูเ้สียหายจะไม่สามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดินั้นไดอี้ก  
สิทธิของผูเ้สียหายจึงถูกระงบัไปดว้ยความดอ้ยประสบการณ์จากวยัวฒิุ ผูก้ระท าความผดิในทางเพศ
ต่อผูเ้ยาว์ก็จะหลุดพน้จากการถูกด าเนินคดี และไม่ตอ้งวติกวา่จะถูก ผูเ้สียหายด าเนินคดีต่อไป  อนั
ยอ่มหมายความวา่ผูก้ระท าความผดิจะมีความกงัวลต่อการถูกด าเนินคดีเพียงแค่ ระยะเวลาสามเดือน
เท่านั้น  ทั้งน้ี แมว้า่ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราผูเ้ยาวต์ามมาตรา  276 วรรคแรกจะมีอายคุวาม
ฟ้องร้องถึง 20 ปี หรือความผดิฐานอนาจารต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา 278 จะมีอายคุวามฟ้องร้องถึง  15 ปี
ก็ตาม แต่เม่ือมิไดมี้การร้องทุกขห์รือมีการร้องทุกขแ์ต่เป็นการร้องทุกขท่ี์พน้ระยะเวลาตามกฎหมาย
แลว้ เหตุผลของอายคุวามฟ้องร้องท่ีถือวา่การหลบหนีใหพ้น้ก าหนดอายคุวามนั้นเป็นการลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิในอีกทางหน่ึงนั้นจึงมิไดเ้กิดข้ึนเลย เช่นน้ี ผูก้ระท าความผดิจึงอาจอาศยัความอ่อน
เยาวข์องผูเ้สียหายก่อใหเ้กิดความผดิในประเภทน้ีต่อผูเ้ยาวข้ึ์นไดอี้กเม่ือพน้ก าหนดสามเดือนตาม
มาตรา 96 แลว้ เม่ือการกระท าความผดิทางเพศต่อผูเ้ยาวเ์ป็นการง่ายกวา่การกระท าต่อผูใ้หญ่  และ
การถูกด าเนินคดีโดยผูเ้ยาวน์ั้นเกิดข้ึนไดย้ากกวา่การกระท าต่อเด็ก 

ความผดิฐานข่มขืน กระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารต่อ ผูเ้ยาว์ ซ่ึงเป็นความผดิอนั
ยอมความได้  หากจะเปรียบเทียบกบัความผดิอนัยอมความไดฐ้านอ่ืน ๆ แลว้ จะเห็นไดว้า่  ความผดิ
ในทางเพศทั้งสองฐานดงักล่าวเป็นความผดิท่ี ส่งผลร้ายต่อผูเ้สียหา ยเป็นอยา่งมาก ในหลายๆ ดา้น
ดงัท่ีไดก้ล่าวมา แลว้ขา้งตน้  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัความผดิฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความ
ได้  เช่น  ความผดิฐานบุกรุก  ซ่ึงเป็น การกระท าอนัเป็นการรบกวนต่อสิทธิการครอบครอง
อสังหาริมทรัพยข์องผูเ้สียหาย  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จึงมีเพียงกา รถูกรบกวนในสิทธิครอบครอง  
โดยกฎหมายไดก้ าหนดให้ ความผดิฐานน้ีเป็นความผดิอนัยอมความได้  แต่หากวา่การบุกรุกนั้นได้
กระท าโดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือเพียงแต่ขู่เขญ็วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้ายแลว้ การกระท าดงักล่าวก็
จะเป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน ทนัที  ในขณะท่ี การกระท าความผดิฐ านข่มขืนกระท าช าเราตาม
มาตรา 276 วรรคแรก หรือการกระท าอนาจารตามมาตรา 278 ซ่ึงไดก้ระท าต่อผูเ้ยาวอ์นัเป็นความผดิ
อนัยอมความไดน้ั้น  การกระท า ความผดิ ทางเพศทั้งสองฐานดงักล่าว เป็นการกระท าต่อเน้ือตวั
ร่างกายของผูเ้สียหายโดยตรง  โดยท่ีความเสียหายจากการกระท า น้ีมิไดส่้งผลร้ายแต่เพียงแค่เน้ื อตวั
ร่างกายเท่านั้น  หากแต่จะมีผลไปถึงสภาพจิตใจของผูเ้สียหายดว้ย  เช่นน้ี จะเห็นไดว้า่  ความผดิ
ในทางเพศทางเพศทั้งสองฐานกบัความผดิฐานบุกรุกซ่ึง เป็นความผดิอนัยอมความไดเ้ช่นเดียวกนั  
แต่ความร้ายแรงของการกระท ารวมไปถึงลกัษณะของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผูเ้สียหายนั้นมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมาก แต่ดว้ยการกระท าความผดิท่ีเป็นเร่ืองในทางเพศนั้น การท่ีผูเ้สียหายจะเปิดเผย
เร่ืองดงักล่าวเพื่อใหมี้การด าเนินคดี  โดยท่ีการด าเนินคดี นั้นอาจเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหายดว้ยแลว้  
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การด าเนินคดีจึงควรเป็นไปตามความประสงคข์องผูเ้ สียหายเองดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก็
ตาม แมค้วามประสงคข์องผูเ้สียหายจะเป็นส่ิงท่ีส าคญั  แต่การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิเพื่อ
ควบคุมอาชญากรรมประเภทน้ีก็มีความส าคญัไม่ต่างกนั  ความตอ้งการในการ โตต้อบอาชญากรรม
ท่ีแสดงออกดว้ยอตัราโทษในความผดิฐานต่าง ๆ นั้น แสดงใหเ้ห็นไดว้า่  ความผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเราซ่ึงกระท าต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา 276 วรรคแรกเป็นความผดิท่ีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  
และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท  ส่วนในความผดิฐานกระท าอนาจาร ต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา  
278 นั้นก็มีอตัราโทษถึงจ าคุกไม่เกิ นสิบปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  อนัจะ
เห็นไดว้า่ทั้งสองฐานความผดิเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษสูง แต่อยา่งไรก็ตาม  โดยเฉพาะในความผดิ
ฐานข่มขืนกระท าช าเรานั้น ในทศันะคติของผูห้ญิงไทยส่วนใหญ่แลว้ยงัคงมีความตอ้งการใหมี้การ
ลงโทษท่ีรุนแรงและเด็ดขาดมา กยิง่ข้ึนโดยมีการระบุไปถึงโทษประหารชีวติดว้ย  ส่ิงน้ีจึงเป็นส่ิงท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่  ประชาชนมีความรู้สึกต่อความผดิฐานน้ีวา่เป็นความผดิท่ีมีความรุนแรง อยา่งมาก  
โดยหากเปรียบเทียบกบั ความผดิฐานบุกรุกซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความได้  เช่น  ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  362 นั้น เป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิ นหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  หรือในความผดิฐานยกัยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  352 ซ่ึง
เป็นความผดิอนัยอมความไดเ้ช่นกนัน้ี  มีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพนับาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เป็นตน้ ดว้ยอตัราโทษเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกต่อ ความรุนแรงใน
การกระท าความผดิ แต่ละประเภทของแต่ละสังคม แต่ไม่วา่อตัราโทษในความผดินั้นจะมีมากนอ้ย
ต่างกนัเพียงใด  สังคมจะรู้สึกต่อความรุนแรงในการกระท าความผดินั้นเพียงใด  การกระท านั้นจะ
เกิดความเสียหายต่อผูเ้ สียหายมากนอ้ยเพียงใด  หากเม่ือกฎหมายก าหนดใหค้วามผดิฐานนั้นเป็น
ความผดิอนัยอมความไดแ้ลว้  ความผดิตามมาตรา  276 วรรคแรก  และความผดิตามมาตรา  278 ซ่ึง
เป็นการกระท า ความผดิทางเพศ ต่อผูเ้ยาว์ก็จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการร้องทุกขภ์ายในก าหนด อายคุวาม
ร้องทุกขส์ามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิเช่นเดียวกบัความผดิฐานบุก
รุกหรือความผดิฐานยกัยอกดงักล่าว ประเภทของความผดิอนัยอมความไดจึ้งเป็นฐานในการก าหนด
อายคุวามร้องทุกข ์

อยา่งไรก็ดี  ความร้ายแรงของการกระท าความผดินั้น พึงมิไดแ้สดงออกดว้ยการก าหนด
อตัราโทษตามกฎหมายเท่านั้น แต่ลกัษณะของความร้ายแรงในการกระท าความผดิยงัมีผลไปถึงการ
ก าหนดระยะเวลาของอายคุวามดว้ย  กล่าวคือ  เม่ืออายคุวามในคดีอาญามีข้ึนโดยหลกัเกณฑอ์ยา่ง
เดียวกนั  โดยเม่ือค านึงถึงกฎแห่งการลืม ท่ีจะมีความสอดคลอ้งกบัความหนกัเบาแห่งความผดิและ
กฎหมายก็จะก าหนดอายคุวามสั้นย าวตามความผดินั้น  หรือนยัหน่ึงก็คือความผดิเบาหรือความผดิ
เล็กนอ้ย  ผูค้นยอ่มลืมไดง่้าย  กฎหมายก็ก าหนดอายคุวามสั้นกวา่ความผดิหนกัหรือฉกรรจ์  ซ่ึงผูค้น
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ยอ่มลืมยากหรือกวา่จะลืมไดก้็ตอ้งใชเ้วลานาน  และดว้ย วตัถุประสงคใ์นการลงโทษ  อนัเป็นการ
ลงโทษโดยใชร้ะยะเวลาของการหลบห นีอยา่งสงบและไม่ท าความผดิเพื่อไม่ใหถู้กจบัอีก ภายใน
ระยะเวลานั้น  เช่นน้ีจึงท าให้ ระยะเวลาขอ งอายคุวามในแต่ละฐานความผดินั้น มีระยะเวลาท่ีไม่
เท่ากนั  ทั้งน้ีก็ดว้ยการค านึงถึงลกัษณะของความร้ายแรงในแต่ละฐานความผดิท่ีสังคมเห็นสมควร
ใหมี้การโตต้อบท่ีรุนแรงไปตามลกัษณะแห่ งความร้ายแรงของการกระท าความผดินั้น  จึงท าใหก้าร
ก าหนดอายคุวามในความผดิท่ีมีความร้ายแรงนอ้ยซ่ึงส่วนมากจะเป็นความผดิท่ีเป็นส่วนตวั  ผูท่ี้
ไดรั้บผลร้ายจากการกระท าท่ีแทจ้ริงคือผูเ้สียหายเอง  และผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินคดีก็
คือผูเ้สียหายเอง อนัเป็นผลใหก้ารด าเนินคดีมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ดงันั้น ในความผดิ
เช่นน้ีผูค้นก็จะไดลื้มง่ายรวมไปถึงการลงโทษผูเ้สียหายดว้ยระยะเวลาแลว้ก็ไม่สมควรก าหนดใหมี้
การลงโทษผูก้ระท าความผดิดว้ย ระยะเวลาท่ียาวนาน  ดว้ยหลกัการดงักล่าว  กฎหมายจึงก าหนด
ระยะเวลาของอายคุวามในความผดิท่ี มีลกัษณะความร้ายแรงนอ้ย ดว้ยระยะเวลาท่ี สั้น  และเม่ือ
พิจารณาถึงบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  95 ของไทยก็จะเห็นไดว้า่  กฎหมายได้
ก าหนดอายคุวามใหมี้ระยะเวลาในการฟ้องผูก้ระท าความผดิไวแ้ตกต่างกนั  ทั้งน้ีตามล าดบัความ
หนกัเบาแห่งขอ้หาท่ีผูต้อ้งหาไดก้ระท าความผดิ  โดยหากเป็นความผดิท่ีมีอตัราโทษสูง  กฎหมายก็
ก าหนดอายคุวามไวสู้งหรือนานกวา่ความผดิท่ีมีอตัราโทษต ่ากวา่  อายคุวามตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา  95 จึงเป็นการก าหนดโดยอาศยัอตัราโทษหรือความรุนแรงของโทษ เป็นฐานในการ
ก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม  เช่นน้ีแลว้  จึงเห็นไดว้า่  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ซ่ึงกระท า
ต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา 276 วรรคแรกนั้นมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  อนัท าใหค้วามผดิฐานน้ี
มีอายคุวามฟ้องร้องยาวถึงยีสิ่บปี  และในความผดิฐานกระท าอนาจาร ต่อผูเ้ยาว์ตามมาตรา  278 มี
อตัราโทษถึงจ าคุกไม่เกินสิบปี  จึงเป็นความผดิท่ีมี อายคุวามฟ้องร้องยาวถึง สิบหา้ปี  ในขณะท่ี
ความผดิฐานบุกรุกตามมาตรา  362 นั้นมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  จึงเป็นความผดิท่ีมีอายคุวาม
ฟ้องร้องเพียงหา้ปี หรือในความผดิฐานยกัยอกตามมาตรา 352 ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  ซ่ึง
มีอายคุวามฟ้องร้องสิบปีก็ตาม  แต่เม่ือความผดิทั้งหมดดงักล่าวมานั้นเป็นความผดิอนัยอมความได้
แลว้ จึงตอ้งร้องทุกขภ์ายในระยะเวลาสามเดือนเท่ากนัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  96 กรณี
จึงเห็นไดว้า่  เม่ือความร้ายแรงของการกระท าความผดิเป็นส่ิงม่ีทีผลต่อการก าหนดอตัราโทษ  โดย
อตัราโทษมีผลไปถึง ระยะเวลาของ อายคุวามฟ้องร้องแลว้  แต่เม่ือความผดินั้นเป็นความผดิอนัยอม
ความได้  ระยะเวลาของ อายคุวามร้องทุกขก์ลบัถูกก าหนด ดว้ยอาศัยประเภทของความผดิอนัยอม
ความได้ โดยท่ีความร้ายแรงของการกระท าความผดิกลบัไม่มีผลต่อการก าหนดระยะเวลาของอายุ
ความร้องทุกขแ์ต่อยา่งใด  ระยะเวลาของอายคุวาม ร้องทุกขส์ าหรับความผดิในทางเพศทั้งสองฐาน
ซ่ึงกระท าต่อผูเ้ยาวน์ั้นจึงไม่มีความสอดคลอ้งกบัความร้ายแรงของอาชญากรรมประเภทน้ี 
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ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั ลกัษณะอายคุวามในคดีอาญาของ ต่างประเทศ แลว้ก็จะเห็นวา่  
ลกัษณะอายคุวามในคดีอาญาของต่างประเทศนั้นจะมีความละเอียดมากกวา่ในการใหค้วามคุม้ครอง
แก่ผูเ้สียหายในความผดิท่ีเก่ียวกบัการกระท าทางเพศ 

อายคุวามในคดีอาญาของประเทศ สหรัฐอเมริกา  ประเทศเยอรมนั  หรือประเทศญ่ีปุ่น
ดงักล่าวมา แลว้ในบทท่ี 3 นั้น จะเห็นไดว้า่ อายคุวามของ ทั้งสามประเทศจะ มีลกัษณะท่ีค่อนขา้ง
คลา้ยกนั  กล่าวคือ  การก าหนดอายคุวามใ นแต่ประเทศดงักล่าวมานั้น  มีการก าหนดระยะเวลาของ
อายคุวามโดยการใชอ้ตัราโทษเป็นตวัก าหนดถึงระยะเวลาสั้นยาวของอายคุวามในแต่ละฐาน
ความผดิ ซ่ึงการก าหนดอายคุวามในลกัษณะน้ีจะท าใหเ้ห็นวา่  สังคมมีความตอ้งการในการโตต้อบ
ต่อการกระท าท่ีมีความรุนแรงโดยแสดงออกมาในรูปแบบของกา รก าหนดอตัราโทษท่ีจะมีความ
หนกัเบาของอตัราโทษสอดคลอ้งกบัการกระท าความผดิท่ีสังคมเห็นวา่มีความรุนแรงและตอ้งการท่ี
จะโตต้อบต่อการกระท านั้นๆ ดว้ยความรุนแรงเช่นกนั และเม่ืออตัราโทษในการกระท าความผดินั้น
มีความร้ายแรงแลว้  ระยะเวลาของการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผดินั้น จึงมีระยะเวลาสั้นยาว
สอดคลอ้งไปกบัอตัราโทษของฐานความผดินั้น ๆ การก าหนดระยะเวลาของอายคุวามท่ีไดจ้าก
การศึกษาอายคุวามในประเทศต่าง ๆ ในบทท่ี 3 นั้นจึงแสดงออกมาอยา่งชดัเจนวา่  การกระท า
ความผดิใดมีอตัราโทษหนกั  อายคุวามของการกระท าความผดิฐานนั้นจะมีระยะเวลาท่ียาวนานไป
ดว้ย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศไทยแลว้  ลกัษณะของการ
ก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศไทยก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  แต่หากจะเปรียบเทียบไปถึง
รายละเอียดในการก าหนดอายคุวามในการด าเนินคดีความผดิทางเพศแลว้นั้น  แต่ละประเทศยอ่มมี
ขอ้ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายของประเทศสหรัฐฯนั้นมีกฎหมายก าหนดเร่ืองอายุ
ความไวเ้ป็นการเฉพาะ  โดยในความผดิเก่ียวกบัเพศนั้นในแต่ละรัฐยงัมีการก าหนด ระยะเวลาของ
อายคุวามท่ีแตกต่างกนั  และมีลกัษณะของการเร่ิมตน้นบัอายคุวามท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้าก 18 U.S.C. บทท่ี 213 อนัวา่ดว้ยอายคุวามนั้น  มีมาตรา 3283 ก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม
ในความผดิท่ีกระท าต่อเด็กไวเ้ป็นการเฉพาะ  คือ ในความผดิท่ีเกิดต่อเด็กอายไุม่เกิน  18 ปี หากเป็น
การกระท าผดิในทางเพศหรือท่ีเก่ียวกบัเน้ือตวัร่างกาย  กฎหมายใหฟ้้องไดต้ลอดอายขุองความเ ป็น
เด็ก  (ฟ้องไดจ้นกระทัง่เหยือ่มีอายคุรบ  25 ปี) หรือภายใน  10 ปีหลงัจากการกระท าความผดินั้น
เกิดข้ึน กรณีน้ีจะเห็นไดว้า่ กฎหมายอาญาของสหรัฐใหค้วามคุม้ครองต่อเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  18 ปีไว้
เป็นการเฉพาะ อนัเป็นการค านึงถึงวฒิุภาวะของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีอาญา  ซ่ึงการก าหนดอายุ
ความเช่นน้ีเป็นการใชเ้ฉพาะแต่ในความผดิทางเพศหรือความผดิต่อเน้ือตวัร่างกายท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก การก าหนดอายคุวามน้ีจึงเป็นการก าหนดใหร้ะยะเวลาของอายคุวามมีการขยาย

DPU



 

 
 

117 

ออกไป  ระยะเวลาของอายคุวามในลกัษณะน้ีจึงมิไดเ้กิดข้ึนโดยค านึงถึงอตัราโ ทษ  แต่เป็นการ
ก าหนดระยะเวลาของอายคุวามโดยใชล้กัษณะของการกระท าความผดิท่ีมีลกัษณะของการกระท าท่ี
ร้ายแรง ประกอบทั้งการท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็กนั้นจะท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของการเปิดเผยความจริง
ท่ีล่าชา้ อนัส่งผลต่อการรวบรวมพยานหลกัฐาน  ท่ีอาจท าใหก้ารกระท าความผดินั้นก ลายสภาพเป็น
อาชญากรรมท่ีไร้เหยือ่ได้  ความผดิทางเพศจึงถือเป็นความผดิประเภทหน่ึงท่ีมีปัญหาในการ
รวบรวมพยานหลกัฐานเม่ือผูเ้สียหายไม่กลา้ท่ีจะเปิดเผยวา่ตนถูกกระท าทางเพศยิง่โดยเฉพาะ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กดว้ยแลว้  อนัท าใหเ้กิดปัญหาในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ  การ
ก าหนดใหอ้ายคุวามในความผดิทางเพศมีการขยายระยะเวลาออกไปจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินคดีเพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานและเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กไดต้ดัสินใจเม่ือ
ตนมีวฒิุภาวะแลว้วา่ตอ้งการท่ีจะด าเนินคดีกบัผูท่ี้กระท าความผดิต่อตนหรือไม่  แต่อยา่งไรก็ตาม  
การฟ้องคดีความผดิเก่ียวกบัเพศตาม  18 U.S.C. บ ท ท่ี 109 A นั้นไดมี้บทบญัญติัในมาตรา  3299 
บญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะวา่  ไม่วา่จะเป็นการฟ้องในลกัษณะ  indictment หรือการฟ้องในลกัษณะ  
Information ก็ใหเ้ร่ิมฟ้องไดใ้นเวลาใด ๆ โดยปราศจากอายคุวามส าหรับความผดิอาญาร้ายแรง
ภายใตบ้ทท่ี 109A ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  ประเทศสหรัฐอเมริกาใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคดีอาญาใน
ความผดิเก่ียวกบัเพศน้ีเป็นอยา่งมาก  อนัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดว้า่ความผดิเก่ียวกบัเพศเป็นความผดิท่ีมี
ความรุนแรงอนัสมควรท่ีผูก้ระท าความผดิควรท่ีจะตอ้งถูกด าเนินคดี  ซ่ึงความผดิทางเพศนั้ นมกัมี
อุปสรรคในเร่ืองของพยานหลกัฐานดงัท่ีกล่าวมาแลว้  อนัจะท าใหผู้เ้สียหายตอ้ง จ ากดัสิทธิดว้ย
ระยะเวลาของอายคุวามแห่งความผดินั้น ๆ อายคุวามในความผดิเก่ียวกบัเพศของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในลกัษณะน้ีจึงเป็นการก าหนดระยะเวลาของอายคุวามโดยการใชฐ้านความผดิ หรือ
ลกัษณะของการกระท าความผดิ เป็นตวัก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม โดยมิไดค้  านึงถึงอตัราโทษ
เป็นหลกั  แต่ใหค้วามส าคญัไปท่ีลกัษณะของการกระท าความผดิ  รวมตลอดถึงการค านึงถึง
ระยะเวลาของการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีท่ีผูเ้สียหายเป็นเด็กท่ีมกัมีอุปสรรคในเร่ืองของการ
เปิดเผยความจริงท่ีล่าชา้  ลกัษณะของการก าหนดอายคุวามของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีลกัษณะ
เป็นการใหค้วามส าคญัต่อลกัษณะของการกระท าความผดิท่ีควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญักบั
ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กหรือผูเ้ยาว ์  
 การก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีทั้งการใชอ้ตัราโทษ
และการใชล้กัษณะ ของการกระท าความผดิหรือฐานความผดิมาเป็นตวัก าหนดระยะเวลาของอายุ
ความตลอดจนการใหค้วามส าคญัถึงผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็ก หรือผูเ้ยาว์ ซ่ึงยงัอ่อนดอ้ยดว้ยวฒิุภาวะอีก
ดว้ย  ลกัษณะของอายคุวามในความผดิเก่ียวกั บเพศของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจึงมีความ
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คลา้ยคลึงกบัอายคุวามในความผดิท่ีเก่ียวกบัเพศของประเทศเยอรมนีในเร่ืองของการใหค้วามส าคญั
ต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กหรือผูเ้ยาว ์กล่าวคือ 

ประเทศเยอรมนั การก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของเยอรมนันั้น โดยหลกัทัว่ไปจะใช้
อตัราโทษเป็นตวัก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม  แต่อยา่งไรก็ตาม  กฎหมายก็มิไดก้ าหนดอายคุวาม
โดยใชแ้ต่เพียงอตัราโทษ ท่านั้น กฎหมายอาญาของเยอรมนัยงัคงมีการก าหนดใหค้วามผดิบางฐาน
เป็นความผดิท่ีไม่มีระยะเวลาของอายคุวามดว้ย  เช่น  ความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้น  ความผดิฐานฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุ ดว้ยเห็นวา่  การกระท าความผดินั้นมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติหรือเป็นการท าลายชีวิ ต
ของพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ีผูก้ระท าความผดิสมควรตอ้งไดรั้บโทษไม่วา่เวลาจะผา่นไปนานเท่าใด การ
ก าหนดอายคุวามเช่นน้ี  เป็นการก าหนดอายคุวามโดยค านึงถึงฐานความผดิหรือลกัษณะของการ
กระท าความผดินั้นๆ โดยตรง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ การก าหนดอายคุวามโดยใชฐ้านความผดินั้น  เป็นการ
ท่ีประเทศนั้นๆ มองวา่ การกระท าความผดิฐานดงักล่าวเป็นการกระท าความผดิท่ีมีความร้ายแรงต่อ
สังคมเป็นอยา่งมาก  อนัผูก้ระท าความผดิสมควรท่ีจะไดรั้บโทษไม่วา่การกระท าความผดินั้น ๆ จะ
ผา่นไปนานเท่าใด  

ในประเทศเยอรมนีนั้น  ความผดิเก่ียวกบัเพศท่ีเกิดแก่ผูเ้ยาวอ์นัจะตอ้งมีกา รร้องทุกข์
ก่อนนั้น  ไดแ้ก่ ความผดิเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ยาวต์ามมาตรา  182 (2) แห่งประมวล
กฎหมายอาญาของเยอรมนี  ดงัไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี  3 โดยจะตอ้งด าเนินการร้องทุกขภ์ายในก าหนด
สามเดือน  แต่อยา่งไรก็ดี  ในความผดิประเภทน้ี  หากเจา้พนกังานเห็นวา่  การฟ้องนั้ นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะแลว้  เจา้พนกังานก็สามารถยืน่ฟ้องโดยผูเ้สียหายไม่ตอ้งร้องทุกขไ์ด้  การ
ด าเนินคดีในลกัษณะน้ีจึงอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งโดยการร้องทุกขข์องผูเ้สียหาย  หรือโดยความเป็น
ประโยชน์สาธารณะตามความเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ดงันั้น  การด าเนินคดีในทางเพศ ท่ีแม้
กฎหมายจะก าหนดใหต้อ้งมีการร้องทุกข ์แต่การเร่ิมกระบวนการยติุธรรมเพื่อด าเนินคดีกบัผูก้ระท า
ความผดิก็มิไดถู้กผกูมดัอยูแ่ต่เพียงการจะตอ้งร้องทุกขโ์ดยผูเ้สียหายเท่านั้น  เพราะหากพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่การด าเนินคดีนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแลว้  ก็ให้รัฐสามารถด าเนินคดี
กบัผูก้ระท าความผดิโดยท่ีไม่ตอ้งมีการร้องทุกขข์องผูเ้สียหายได ้การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ
ทางเพศดงักล่าว  จึงมิไดถู้กจ ากดัอยูท่ี่ผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกข์  เช่น ความผดิตามมาตรา  177 ซ่ึงเป็น
ความผดิเก่ียวกบัการขู่บงัคบัทางเพศ การข่มขืนกระท าช าเราจะเห็นวา่  ความผดิตามมาตรา  177 เป็น
ความผดิท่ีมีความรุนแรง  โดยหากการกระท าความผดิน้ีไดเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวแ์ลว้  ความผดิน้ีจะมิใช่
ความผดิท่ีผูเ้ยาวจ์ะตอ้งร้องทุกข์  ทั้งน้ี โดยกฎหมายเยอรมนียงัใหค้วามส าคญัต่อความผดิทางเพศท่ี
เกิดแก่บุคคลซ่ึงมีอายยุงัไม่ครบ  18 ปีดว้ยวา่  ความผดิตามมาตรา  177 น้ีอายคุวามจะหยดุนบัอายุ
ความชัว่คราวจนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ  18 ปี จึงท าใหเ้ห็นไดว้า่  ความผดิทางเพศตามประมวล
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กฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้น กฎหมายใหอ้ายคุวามมีการขยายออกไปไดโ้ดยใหอ้ายขุองผูเ้สียหาย
เป็นเง่ือนไข  อนัเป็นการค านึงถึงวฒิุภา วะของผูเ้สียหายท่ีจะมีต่อการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีไม่
ควรใหว้ฒิุภาวะของผูเ้สียหายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินคดีทางเพศดงักล่าว  
   การก าหนดอายคุวามในประเทศเยอรมนีจึงมิใช่เพียงการก าหนดอายคุวามโดยอาศยั
อตัราโทษแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  แต่มีการใหค้วามส าคั ญแก่อายคุ วามในฐานะเง่ือนไขในการ
ระงบัคดีท่ีมีการขยายอายคุวามออกไปโดยใหค้วามส าคญักบัวฒิุภาวะของผูเ้สียหายในคดี ดว้ย อายุ
ความในความผดิทางเพศของประเทศเยอรมนีจึงมีความคลา้ยกบัประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ืองของ
การค านึงถึงวฒิุภาวะของผูเ้สียหายท่ีจะส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลอนัถือ เป็นพยานหลกัฐานส าคญั
ในการด าเนินคดี ดงันั้น การใหอ้ายคุวามในความผดิทางเพศมีระยะเวลาท่ีขยายออกไปเพื่อรวบรวม
พยานหลกัฐานในคดี จึงเป็นจุดส าคญัท่ีทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศสหรัฐใหค้วามส าคญัต่อการ
ด าเนินคดีความผดิทางเพศต่อผูเ้สียหายท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในขณะท่ีประเทศไทยนั้น กฎหมายไม่
มีการก าหนดใหค้วามผดิฐานใดมีอายคุวามท่ีแตกต่างไปจากความผดิฐานอ่ืน ๆ ดว้ยการค านึงถึง
เร่ืองจากรวบรวมพยานหลกัฐานหรือการท่ีควรใหค้วามผดิใดเป็นความผดิท่ีมีอายขุองการด าเนินคดี
ม่ียาวนานเน่ืองจากความผดิฐานนั้น ๆ เป็นความผดิท่ีมีลกัษณะของการกระท า ท่ีรุนแรงรวมไปถึง
การใหค้วามส าคญักบัความเป็นผูเ้สียหายในความผดิฐานต่าง ๆ ดว้ย  อีกทั้งเม่ือความผดิใดเป็น
ความผดิอนัยอมความไดแ้ลว้นั้น ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยจะก าหนดใหค้วามผดินั้น
มีอายคุวามในการร้องทุกขท่ี์เท่าเทียมกนัไม่วา่ความผดิฐานนั้นจะเป็นความผดิท่ีมี ลกัษณะของการ
กระท าความผดิท่ีร้ายแรงและส่งผลต่อความเสียหายต่อผูถู้กกระท าเพียงใด  ประเทศไทยจึงไม่มีอายุ
ความเฉพาะในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารผูเ้สียหายซ่ึงเป็นเด็กหรือ
ผูเ้ยาว์  ในขณะท่ีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการก าหนดอายคุวามเฉพาะในฐาน
ความผดิดงักล่าวไว ้ 

ประเทศญ่ีปุ่น การก าหนดอายคุวามในคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่นนั้น  นอกจากจะมีการ
ก าหนดระยะเวลาของอายคุวามโดยการใชอ้ตัราโทษแลว้  ยงัมีการใชฐ้านความผดิเป็นตวัก าหนด
อายคุวามดว้ยเช่นกนั 

ความผดิเก่ียวกบัเพศของประเทศญ่ีปุ่นนั้น  จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัควา มผดิเก่ียวกบัเพศ
ของประเทศไทยในส่วนท่ีวา่ มีการก าหนดใหค้วามผดิเก่ียวกบัเพศบางประเภทเป็นความผดิท่ีตอ้งมี
การร้องทุกข ์แต่ในกฎหมายอาญาของประเทศญ่ีปุ่นน้ี  การเป็นความผดิทางเพศท่ีตอ้งร้องทุกขจ์ะมี
ความแตกต่างกบัความผดิทัว่ไปท่ีตอ้งมีการร้องทุกข์  กล่าวคือ การกระท าความผดิไม่วา่ฐานข่มขืน
กระท าช าเรา  หรือการกระท าอนาจารลว้นแต่เป็นความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกขท์ั้งส้ิน  ไม่วา่หญิง
ผูเ้สียหายจะมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปี หรือมีอายนุอ้ยกวา่  13 ปีก็ตาม ซ่ึงโดยหลกัทัว่ไปของความผดิท่ี
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กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการร้องทุกขน์ั้น  กฎหมายญ่ีปุ่นไ ดก้ าหนดใหผู้เ้สียหายจะตอ้งร้องทุกข์
ภายในระยะเวลาหกเดือน ระยะเวลาหกเดือนดงักล่าวจึงเป็นระยะเวลาของอายคุวามร้องทุกขท่ี์หาก
ล่วงพน้เวลาดงักล่าวไปแลว้  ผูเ้สียหายก็ไม่อาจร้องทุกขด์ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิไดอี้ก  
ลกัษณะของอายคุวามร้องทุกขด์งักล่าวจึงเป็นการก าหนดระยะเวลาของอายคุวาม โดยอาศยัประเภท
ของการ ท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกข์ มาเป็นฐาน  ท าใหทุ้กความผดิท่ี
กฎหมายก าหนดใหผู้เ้สียหายตอ้งร้องทุกขมี์ก าหนดระยะเวลาร้องทุกขท่ี์เท่ากนั  คือ 6 เดือนตาม
กฎหมาย  แต่ในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  และการกระท าอนาจ ารนั้น  กฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาของประเทศญ่ีปุ่น  มาตรา  235(i) ก าหนดให้ ระยะเวลาร้องทุกขห์กเดือนดงักล่าวจะไม่
น ามาใชก้บัความผดิทั้งสองฐานน้ี  กรณีน้ีจึงเป็นการท่ีอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเราและการกระท าอนาจาร ไม่ถูกจ ากดัสิทธิในการด าเนินคดีดว้ยระ ยะเวลา 6 เดือน
เหมือนกบัความผดิฐานอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการร้องทุกข์  เช่นน้ี จึงเห็นไดว้า่  กฎหมาย
อาญาของประเทศญ่ีปุ่นใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการในการด าเนินคดีของผูเ้สียหายในความผดิ
ฐานข่มขืนกระท าช าเรา  และการกระท าอนาจารเช่นเดียวกบัประเทศไทย ท่ีค านึงถึงคว ามเป็น
ส่วนตวัของผูเ้สียหาย อาจเป็นเพราะวฒันธรรมความเป็นประเทศในเอเชีย  พฤติกรรมในทางเพศจึง
ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีควรน ามาเปิดเผย ความประสงคข์องผูเ้สียหายต่อการด าเนินคดีในความผดิเก่ียวกบั
เพศจึงเป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงหากผูเ้สียหายไม่เปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  นอกจากจะหมายถึงผูเ้สียหาย
ไม่ประสงคใ์หด้ าเนินคดีแลว้  กรณีอาจเป็นไดว้า่ผูเ้สียหายยงัไม่มีความกลา้พอท่ีจะเปิดเผยถึงการถู
กระท าทางเพศดว้ยอุปสรรคต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้  อนัจะส่งผลท าใหค้ดีนั้นไม่มีพยานหลกัฐานท่ี
ชดัเจนในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ  การใหร้ะยะเวลาของการ ร้องทุกขเ์พื่อด าเนินคดีขยาย
ออกไปเช่นน้ี  จึงยอ่มสอดคลอ้งวา่  การกระท าความผดิเพศเป็นความผดิท่ีมีลกัษณะร้ายแรงท่ี
ผูเ้สียหายไม่ควรถูกจ ากดัสิทธิดว้ยระยะเวลา  แต่อยา่งไรก็ดี  ประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีความแตกต่างกบั
ประเทศไทยตรงท่ีความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  และการกระท าอนาจ ารของไทยนั้นจะเป็น
ความผดิท่ีตอ้งมีการร้องทุกขต่์อเม่ือเป็นความผดิท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้สียหายท่ีมีอายุ  15 ปีข้ึนไป โดยท่ีการ
ร้องทุกขจ์ะตอ้งกระท าภายในก าหนดสามเดือน  ซ่ึงเป็นก าหนดระยะเวลาเช่นเดียวกบัความผดิฐาน
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการร้องทุกข ์โดยความผดิทางเพศของประเทศไ ทยท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งร้องทุกข์
นั้นไม่ไดรั้บการยกเวน้ทางกฎหมายเหมือนกบัของประเทศญ่ีปุ่นท่ีระยะเวลาร้องทุกขไ์ม่น ามาใชก้บั
ความผดิทางเพศ  ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่  การร้องทุกขใ์นความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราและการ
กระท าอนาจารต่อผูเ้ยาวข์องประเทศญ่ีปุ่นนั้น  เป็นการ ใหสิ้ทธิในการด าเนินคดีแก่ผูเ้สียหายเป็น
อยา่งมาก  ดว้ยค านึงวา่  ความผดิเก่ียวกบัเพศดงักล่าวเป็นความผดิท่ีตอ้งค านึงถึงความประสงคข์อง
ผูเ้สียหายวา่มีความตอ้งการด าเนินคดีในความผดิซ่ึงเก่ียวกบัเพศนั้นหรือไม่  โดยมิไดมี้การแบ่งแยก
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วา่ผูเ้สียหายมีอายเุท่าใด  รวมไปถึงมิ ไดจ้  ากดัสิทธิของผูเ้สียหายดว้ยระยะเวลาในการร้องทุกขด์ว้ย
ค านึงถึงลกัษณะความผดิท่ีมีความร้ายแรงอนัส่งผลกระทบต่อตวัผูเ้สียหายโดยตรง 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ความผดิอนัยอมความไดต้ามประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นความผดิท่ีผูเ้สียหายตอ้งท า
การร้องทุกข์ ภายในก าหนดเวลาสามเดือน  หรือหากจะยืน่ฟ้องคดีเอง ก็ตอ้งยืน่ฟ้องภายในก าหนด
สามเดือนตามมาตรา  96 เช่นกนั  ความผดิอนัยอมความไดถื้อเป็นควา มผดิ ท่ีใหค้วามส าคญักบั
เจตจ านงของผูเ้สียหายวา่มีความประสงคจ์ะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิหรือไม่  ซ่ึงหากผูเ้สียหาย
ไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิแลว้  ก็ไม่จ  าตอ้งร้องทุกขห์รือยืน่ฟ้องภายในก าหนด
ดงักล่าว  โดยปล่อยใหร้ะยะเวลาในการร้องทุกขต์ามท่ีกฎหมายก า หนดนั้นล่วงเลย ผา่นไป  โดยไม่
ตอ้งมีการร้องทุกข ์เช่นน้ี ช่วงระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้การร้องทุกข์  จึงเป็นเสมือนขอบเขต
ของระยะเวลาท่ีก าหนดใหผู้เ้สียหายตอ้งแสดงความประสงค์  โดยหากมิไดแ้สดงความประสงค์
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  ก็จะถือวา่ผูเ้สียหายมิไดมี้ความตอ้งก ารท่ีจะด าเนินคดีกบัผู ้ ท่ีกระท า
ความผดิต่อตน 
 การก าหนดใหค้วามผดิอนัยอมความไดเ้ป็นความผดิท่ีตอ้งมีการเร่ิมตน้คดีดว้ยความ
ประสงคข์องตวัผูเ้สียหาย เอง เม่ือการด าเนินคดีในความผดินั้นอาจมีผลกระทบต่อตวัผูเ้สียหายเอง
โดยตรง  ประกอบทั้งความผดิท่ีเกิดข้ึนไดส่้งผลต่อตวัผู ้ เสียหายมากกวา่ ส่งผลเสียต่อสังคม  การให้
สิทธิแก่ผูเ้สียหายในการแสดงความประสงคต่์อการด าเนินคดีจึงเป็นส่ิงส าคญั  แต่อยา่งไรก็ดี  เม่ือ
การร้องทุกขจ์ะตอ้งกระท าภายในขอบเขตของระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่นน้ี หากวา่ไดมี้
การร้องทุกขเ์กินกวา่เวลาท่ีกฎหมายก าหนดนั้น  การด าเนินคดีนั้นก็จะไม่อาจเร่ิมตน้ข้ึนได้  เม่ืออายุ
ความร้องทุกขไ์ดข้าดลงแลว้ สิทธิของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีนั้นยอ่มระงบัส้ินลงทนัที  แมว้า่อายุ
ความฟ้องร้องคดีนั้นจะยงัไม่ส้ินสุดก็ตาม  ระยะเวลาร้องทุกขจึ์งถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อสิทธิในการ
ด าเนินคดีของผูเ้สียหายในความผดิอนัยอมความได ้
 ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก  และ
ความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278 ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาว์ นั้น เป็น
ความผดิท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความไดเ้ม่ือการกระท านั้นมิไดเ้กิดต่อหนา้  ไม่
เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารับอนัตรายสาหสั  หรือถึงแก่ความตาย  หรือมิไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา  285 
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จึงยอ่มหมายความวา่  การจะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิต่อผูเ้ย าวน์ั้น  จะตอ้งมีการร้องทุกข์
ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิตามป ระมวล
กฎหมายอาญามาตรา 96  

เม่ือการร้องทุกขเ์ปรียบเสมือนตน้น ้าล าธารแห่งการด าเนินคดีความผดิต่อส่วนตวั  หาก
มิไดมี้การร้องทุกขแ์ลว้  คดีอาญาก็ไม่เกิดข้ึน  แมว้า่ทุกคนในสังคมรู้แต่ก็ท  าอะไรอาชญากรไม่ได้  
ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของสังคมแลว้ แมจ้ะถือวา่การข่มขืน กระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารท่ี
เกิดข้ึนมกัเป็นเร่ืองท่ีกระทบกระเทือนกนัระหวา่งคนเพียงสองคน  แต่หากปล่อยใหอ้าชญากรหลุด
พน้จากการไม่ตอ้งถูกด าเนินคดีแลว้ ความผดิในลกัษณะเดียวกนัน้ีก็อาจเกิดข้ึนไดใ้หม่ การร้องทุกข์
จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมอาชญากรรม 

จากอุปสรรคในเร่ืองของการร้องทุกขด์งักล่าวมาแลว้ในบทท่ี  4 ซ่ึงถือเป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจร้องทุกขข์องผูเ้สียหายนั้น หากผูเ้สียหายไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิจึง
มิไดท้  าการร้องทุกขแ์ลว้  การด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดินั้นก็จะไม่เกิดข้ึน  แต่ทั้งน้ีก็เป็นไปดว้ย
ความประสงคข์องผูเ้สียหายเอง แต่หากวา่ผูเ้สียหายมีความประสงคท่ี์ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ
แลว้  ก็ยอ่มหมายความวา่  ผูเ้สียหายจะตอ้งท าการร้องทุกขโ์ดยท่ีการร้องทุกขน์ั้นก็จะตอ้งกระท า
ภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย โดยท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96  

เม่ือการร้องทุกขเ์ป็นส่ิงส าคญัในการเร่ิมตน้ความผดิอนัยอมความได ้ในขณะท่ีความผดิ
แต่ละฐานอนักฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได้ มีลกัษณะของความร้ายแรงท่ีไม่
เหมือนกนั  โดยในแต่ละความผดิจะมีลกัษณะของความเป็นความผดิอนัยอมความไดใ้นลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัโดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั  อยา่งไรก็ดี  เม่ือสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเร่ืองในทางเพศ
เป็นเร่ืองก่อใหเ้กิดความอบัอายแก่ผูถู้กกระท าแลว้  การก าหนดให้ ความผดิในทางเพศบางลกัษณะ
เป็นความผดิอนัยอมความไดท่ี้ตอ้งมี การร้องทุกข์ โดยข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องผูเ้สียหายวา่มี
ความประสงค์ ท่ีจะด าเนินคดีกบัผูเ้สียหายหรือไม่ จึงเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย  แต่
อยา่งไรก็ตาม  เม่ือความผดิฐานข่มขืนกระท าช า เราตามมาตรา  276  วรรคแรก  และการกระท า
อนาจารตามมาตรา  278 ซ่ึงไดก้ระท าต่อผูเ้ยาวน์ั้นเป็นความผดิท่ีมีลกัษณะ ร้ายแรง แลว้  การท่ีจะ
ปล่อยใหผู้ก้ระท าความผดิทางเพศดงักล่าวต่อผูเ้ยาวห์ลุดพน้ไปดว้ยการตดัสินใจท่ีจะตอ้งมีการร้อง
ทุกขภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพียงแค่สามเดือน  ในภาวะท่ีประกอบ ด้วยอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากตวัผูเ้ยาวเ์อง ไม่วา่จะเป็นความอบัอาย  ความกลวั  ความเป็นบุญคุณและความกตญัญู  การ
กลวัถูกสังคมต าหนิ วา่มีส่วนท าใหเ้กิดการกระท าความผดิข้ึน  หรือการค านึงถึงสถาบนัหรือ
หน่วยงานมากกวา่ความเสียหายท่ีไดรั้บ  อนัเหตุเน่ืองจากความดอ้ยประสบการณ์ดอ้ ยวยัวฒิุท่ีท าให้
การตดัสินใจในการด าเนินคดี เป็นไปอยา่งยากล าบาก  ยอ่มไม่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพ
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ความร้ายแรงแห่งความผดิ รวมไปถึงในเร่ืองของการด าเนินคดีท่ีการเปิดเผยข้ อเทจ็จริงถือเป็นส่วน
หน่ึงของพยานหลกัฐานท่ีส าคญัท่ีจะไดจ้ากผูเ้สียหาย  การใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้เทจ็จริง
ของผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กหรือผูเ้ยาวน์ั้นจึงมีความส าคญัท่ีไม่ควรถูกละเลย 

อุปสรรคอีกส่วนหน่ึงท่ีดูจะไม่มีคว ามสอดคลอ้งกบัความผดิฐา นข่มขืนกระท าช าเรา
หรือความผดิฐานกระท าอนาจารต่อผูเ้ยาวใ์น ฐานท่ีเป็นความผดิอนัยอมความได้  ก็คือ เม่ือความผดิ
ในทางเพศทั้งสองฐานดงักล่าวเป็นความผดิท่ีมีการกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายของผูเ้สียหาย  โดยท่ี
ความเสียหายมิไดเ้กิดแต่เพียงทางร่างกายหากแ ต่ยงัมีผลไปถึงความเสียหายในทางจิตใจดว้ยแลว้  
การก าหนดใหค้วามผดิดงักล่าวเป็นความผดิอนัยอมความไดท่ี้ตอ้งมีการร้องทุกขภ์ายในก าหนด
เพียงสา มเดือนตามมาตรา  96 เฉกเช่นเดียว กบัความผดิอนัยอมความไดฐ้านอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็น
ความผดิฐานยกัยอก  ความผดิฐานบุกรุก  หรือความผดิฐานฉ้ อโกง  เป็นตน้นั้น  ก็จะเห็นไดว้า่  
ความผดิทั้งสามดงักล่าวมานั้น  เป็นความผดิท่ีเป็นการกระท าต่อทรัพยท์ั้งส้ิน  ความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูเ้สียหายคือความสูญเสียในทางทรัพยสิ์น  ในขณะท่ีความผดิในทางเพศไม่วา่จะเป็นการ
ข่มขืนกระท าช าเราหรือการกระท าอนาจาร  เป็นความผดิท่ี ผูเ้สียหายไม่อาจเรี ยกความ สูญเสียนั้น
กลบัคืนมาไดด้งัเช่นความเสียหายในทางทรัพยสิ์น  ดงันั้น  เม่ือเปรียบเทียบความผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเรา หรือความผดิฐานกระท าอนาจาร ในฐานะท่ีเป็นความผดิอนัยอมความไดก้บั ความผดิ
ฐานยกัยอก  ความผดิฐานบุกรุก  หรือความผดิฐานฉอ้โกงในฐานะท่ีเ ป็นความผดิอนัยอมความได้
เช่นเดียวกนัแลว้ จะเห็นไดว้า่ ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือความผดิฐานกระท าอนาจาร เป็น
ความผดิท่ีมีความร้ายแรงกวา่มาก  เช่นน้ีแลว้  การท่ีกฎหมายก าหนดใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท า
ช าเราหรือความผดิฐานกระท าอนาจารซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวอ์นัเป็นความผดิอนัยอมความไดต้อ้งมีการ
ร้องทุกขภ์ายในก าหนดระยะเวลาสามเดือนตามมาตรา 96 เช่นเดียวกบัความผดิอนัยอมความไดฐ้าน
อ่ืนๆ แลว้ ระยะเวลาในการร้องทุกขด์งักล่าวจึงไม่มีความสอดคลอ้งกบัความผดิท่ี มีลกัษณะของการ
กระท าความผดิท่ีมีความรุนแรงเช่นน้ี    

ระยะเวลาในการร้องทุกข์ ท่ีสั้นเกินไป จึงถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินคดี
ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือการกระท าอนาจารอนัเป็นความผดิอนัยอมความไดซ่ึ้งเกิดข้ึน
แก่ผูเ้ยาว์  เพราะท าใหผู้ก้ระท าผดิหลุดพน้ต่อการถูกด าเนินคดีไดอ้ยา่งรวดเร็ว  อีกทั้งไม่มีการ
ค านึงถึงการรวบรวมพยานหลกัฐาน  เม่ือความผดิทางเพศนั้น  การเปิดเผยถึงการถูกกระท าทางเพศ
นั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าอายท่ีสร้างความยากล าบากต่อการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงของ ผูเ้สียหายท่ีถูกกระท าทาง
เพศใหแ้ก่บุคคลภายนอกทราบ ดงันั้น การใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงในการถูกกระท า
ทางเพศจึงเป็นเร่ืองละเอี ยดอ่อนท่ีกฎหมายควรจะตอ้งค านึงถึงและใหค้วามส าคญั  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นเด็กหรือผูเ้ยาว ์เม่ือขอ้เทจ็จริงนั้นถือเป็นพยานหลกัฐานท่ีส าคญัต่อการด าเนินคดี  
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เฉกเช่นท่ีกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศเยอ รมนี รวมไปถึงประเทศญ่ีปุ่น  ให้
ความส าคญัต่อระยะเวลาของการด าเนินคดีในความผดิทางเพศอยา่งเห็นไดช้ดั  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 การเร่ิมนบัอายคุวามร้องทุกข ์  
  เม่ือความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก 
และความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278 ซ่ึงเป็นการกระท าต่อผูเ้ ยาว ์
โดยกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  มีความเป็นปัญหาดว้ยวฒิุภาวะของ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวต่์อการด าเนินการร้องทุกขด์งักล่าวมาขา้งตน้แลว้ อนัท าใหก้ารร้องทุกขเ์กิดข้ึน
ดว้ยการตดัสินใจจากความดอ้ยประสบการณ์ ความดอ้ยวฒิุภาวะของผูเ้ยาวจึ์งถือเป็นอุปสรรคส าคญั
ต่อการแสดงเจตจ านงของผูเ้สียหายในการด าเนินคดีความผดิในฐานข่มขืนกระท าช าเราและในฐาน
กระท าอนาจาร  ทั้งน้ี ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศหน่ึง ท่ีมีการแสดงใหเ้ห็นวา่ความดอ้ยวฒิุภาวะ
ของผูเ้สียหายเป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัควรค านึงถึง ดว้ยการท่ีมีการก าหนดใหค้วามผดิในทางเ พศบางฐาน
ความผดิ ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี  3 อนัเกิดแก่บุคคลท่ีมีอายยุงัไม่ถึง  18 ปีนั้นมีการหยดุนบัอายุ
ความฟ้องร้องชัว่คราวจนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายุ  18 ปี เช่นน้ีแลว้  ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่  เม่ือความดอ้ยวฒิุ
ภาวะของผูเ้ยาวเ์ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกระบวนการยติุธรร มของไทยเพื่อป้องกนัปรามปราบ
อาชญากรรมในทางเพศ ซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความได้ ท่ีตอ้งมีการร้องทุกขภ์ายในอายคุวามร้อง
ทุกขต์ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  96 แลว้  เม่ือ เหตุในความดอ้ยวฒิุภาวะของผูเ้สียหาย ได้
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีมีการนบัอายคุวามร้องทุกข์  จึงควรมีการก าหนดใหเ้หตุนั้น เป็นเง่ือนไขท่ี
จะท าใหก้ารนบัอายคุวามร้องทุกขห์ยดุลงเป็นการชัว่คราว และภายหลงัเม่ือเหตุท่ีท าใหต้อ้งหยดุนบั
อายคุวามจบลงแลว้  จึงจะเร่ิมนบัอายคุวามใหม่  โดยนบัต่อจากอายคุวามท่ีไดห้ยดุนบัไปคราวแรก  
โดยเม่ือเหตุท่ีท าใหอ้ายคุวามหยดุนบันั้นเป็นความดอ้ยวุ ฒิภาวะของผูเ้สียหายแลว้  การท่ีเหตุนั้นจะ
หมดไปก็ควรก าหนด เม่ือผูเ้สียหายมีอายคุรบ  20 ปีบริบูรณ์  ทั้งน้ี เม่ือกฎหมายถือวา่บุคคลท่ีมี อายุ
ครบ 20 ปีบริบูรณ์นั้นเป็น ผูบ้รรลุนิติภาวะอนัสามารถท ากิจการงานใด ๆ ไดด้ว้ยตนเองโดยล าพงั
แลว้ ก็ยอ่มถือวา่บุคคลท่ีมีอายุ  20 ปีบริบูรณ์เป็นบุคคลท่ีมีความคิดความอ่าน กา้วพน้จากความเป็น
ผูเ้ยาวแ์ลว้ เช่นน้ี อายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิ ฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  276 วรรคแรก  และความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278 ซ่ึง
เป็นการกระท าต่อผูเ้ยาว์ นั้นจึงควรหยดุนบัลงชัว่คราวจนกวา่ผูเ้สียหายจะมีอายคุรบ  20 ปีบริบูรณ์  
โดยแกไ้ขกฎหมายใหน้บัอายคุวามร้องทุกขน์บัแต่วนัรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิภาย
หลงัจากผูเ้สียหายมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์เป็นตน้ไป  
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 5.2.2 อายคุวามร้องทุกข ์
  ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา  276 วรรคแรก  และ
ความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278 ซ่ึงเป็นการกระท าต่อผูเ้ยาวอ์นั
เป็นความผดิอนัยอมความไดน้ั้น  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ถึงความร้ายแรงของความผดิดงักล่าว ท่ีส่งผล
เสียหายต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจของผูเ้สียหาย  แต่ดว้ยการกระท าควา มผดิเป็นเร่ืองในทางเพศ  
ดงันั้น ความประสงคข์องผูเ้สียหายจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิต่อตนเม่ือ
การด าเนินคดีนั้นอาจก่อใหเ้กิดความอบัอายแก่ผูเ้สียหายได้  ดงันั้น เม่ือกฎหมายก าหนดใหค้วามผดิ
ในทางเพศทั้งสองฐานซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูเ้ยาวด์งักล่าวเป็นความผดิอนัยอมความได้ ท่ีตอ้งมีการร้องทุกข์  
และการร้องทุกขน์ั้นก็จะตอ้งกระท าภายในระยะเวลาสามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
96 เช่นน้ีแลว้  เม่ือความผดิดงักล่าวน้ีเป็นความผดิท่ีเป็นการกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายอนัมี ลกัษณะ
ของการกระท าความผดิท่ีมี ความร้ายแรงเป็นอยา่ งมาก  ตลอดจนการก าหนดอตัราโทษส าหรับ
ความผดิใน เก่ียวกบั เพศทั้งสองฐานน้ี ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกสูง มากอนัมีผลใหค้วามผดินั้นมีก าหนด
อายคุวามฟ้องร้องท่ียาว  เม่ือเปรียบเทียบกบัความผดิฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความผดิอนัยอมความได้
เช่นเดียวกนัแลว้  การใหค้วามผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 
วรรคแรก  และความผดิฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278  ซ่ึงเป็นการ
กระท าต่อผูเ้ยาวต์อ้งมีการร้องทุกขด์ว้ยระยะเวลาท่ีเท่ากบัความผดิอนัยอมความไดฐ้านอ่ืนแลว้  จึง
เป็นการท่ีระยะเวลาร้องทุกขใ์นความผดิ เก่ียวกบั เพศต่อผูเ้ยาวด์งักล่ าวนั้นไม่มีความสอดคลอ้งต่อ
ลกัษณะแห่งความร้ายแรงของความผดิใน เก่ียวกบั เพศนั้น  ซ่ึงลกัษณะของความร้ายแรงกบั
ระยะเวลาในการร้องทุกขเ์ช่นน้ี จะเห็นไดว้า่ กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การก าหนดใหค้วามผดิ
ฐานข่มขืนกระท าช าเราและความผดิฐานกระท าอนาจาร เป็นความผดิท่ีตอ้งมีกา รร้องทุกข์  ซ่ึงโดย
หลกัทัว่ไปของการร้องทุกขน์ั้น  กฎหมายญ่ีปุ่นไดก้ าหนดใหต้อ้งกระท าภายในระย ะเวลาหกเดือน  
แต่ส าหรับในความผดิทางเพศแลว้การร้องทุกขจ์ะไม่น าระยะเวลาดงักล่าวมาใช้  กรณีจึงเห็นไดว้า่  
แมค้วามผดิฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276 วรรคแรก  และความผดิ
ฐานกระท าอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278 จะเป็นความผดิท่ีสมควรมีการร้องทุกข์
โดยผูเ้สียหาย  แต่ก็ไม่เหมาะสมท่ีจะตอ้งร้องทุกขภ์ายใตร้ะยะเวลาในการร้องทุกขต์ามหลกัทัว่ไป  
จึงควรใชล้กัษณะของความร้ายแรงของการกระท าความผดิเป็นมาเป็นฐานในการก าหนดอายคุวาม
ร้องทุกขใ์นคดีความผดิเก่ียวกบัเพศ เช่นน้ีแลว้ ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่  ควรก าหนดใหอ้ายคุวามร้อง
ทุกขใ์นความผดิ เก่ียวกบั เพศอนัเป็นความผดิอนัยอมความได้ นั้นมีระยะเวลาท่ียาวกวา่ความผดิอนั
ยอมความไดฐ้านอ่ืนๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะแห่งความร้ายแรงของการกระท าความผดิ  
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   แต่อยา่งไรก็ดี  โดยลกัษณะของอายคุวามร้องทุกข์  ยอ่มเป็นระยะเวลาช่วงหน่ึงท่ีให้
โอกาสผูเ้สียหาย ท่ีจะตดัสินใจในการท่ีจะใหรั้ฐด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผดิในความผดิอาญาท่ียอม
ความได้หรือไม่  ไม่วา่โดยการร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน หรือฟ้องคดีนั้นเสียเองต่อศาล  ก็เป็น
เร่ืองความจ าเป็นของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งด าเนินการ  โดยเฉพาะเม่ือผูเ้สียหายใชว้ธีิการ
ร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน แทนการฟ้องคดีนั้นเสียเอง  เจา้พนกังานของรัฐควรตอ้งมีโอกาส ใน
การรวบรวมพยานหลกัฐาน หรือสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง ในระยะเวลาท่ีใกลชิ้ดกบัเวลาเกิดเหตุ  เพื่อ
หาร่องรอย หลกัฐานของการกระท าความผดิท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิสูจน์และลงโทษผูก้ระท าความผดิ
นั้น หากมีการปล่อยใหร้ะย ะเวลาล่วงเลยจากวนัเวลาเกิดเหตุ เป็นเวลานานเกินสมควรมากเท่าใด  ก็
ยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมหาร่องรอย หลกัฐานในการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงมากข้ึนเท่านั้น  ดงัน้ี 
อายคุวามร้องทุกขท่ี์เป็นระยะเวลาอนัเหมาะสม ท่ีผูเ้ขียนเห็นวา่ควรมากกวา่อายคุวามร้องทุกขใ์น
ความผดิอาญาอนัยอมความไดฐ้านอ่ืนนั้น  ควรก าหนดใหอ้ายคุวามร้องทุกข์ ในความผดิฐานข่มขืน
กระท าช าเราและความผดิฐานกระท าอนาจารท่ีเป็นความผดิอนัยอมความไดมี้ระยะเวลาเป็นสองเท่า
ของอายคุวามร้องทุกขใ์นความผดิคดีอาญาทัว่ไปท่ียอมความได้  ก็จะเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพของความผดิท่ีมีความร้ายแรงกวา่ความผดิอาญาอ่ืนท่ียอมความได ้ 
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