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บทบญัญติัทางกฎหมายเก่ียวกับอายุความในคดีอาญายงัมีการเปิดช่องทางให้ผูต้ ้องหาหรือ
ผูก้ระท าความผิดหลบหนี ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีก่อนเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมหรือหลบหนีหลงัจาก
ไดรั้บการประกนัตวัระหวา่งการพิจารณาคดีหรือแมก้ระทัง่หลบหนีหลงัจากมีค าพิพากษาจนกระทัง่ขาดอายุ
ความ ท าให้ไม่สามารถน าตัวผู ้กระท าความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมนับเป็นปัญหาใหญ่ของ
กระบวนการยติุธรรมในประเทศไทย จากการศึกษาไดพ้บกบัปัญหาดงัน้ี  

1.ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองการหยุดนบัอายุความในความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าความผิดต่อผูเ้ยาว ์
ในประเทศไทย การหยุดนับอายุความและจะเร่ิมนับเม่ือความผิดส าเร็จ ซ่ึงท าให้ไม่เป็นธรรมในกรณีท่ี
ผูเ้สียหายเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีสภาพจิตใจยงัไม่พร้อมส าหรับการสู้คดีหรือเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

2. ปัญหาเร่ืองการขยายอายุความคดีอาญาในความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าความผิดต่อผูเ้ยาว์
ในประเทศไทย คือ เม่ือไม่สามารถจบัตวัผูก้ระท าความผิดมาด าเนินคดีได้ภายในก าหนดอายุความตาม
กฎหมาย ผูก้ระท าความผดิก็จะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

3.ปัญหาเร่ืองการยกเลิกอายุความของคดีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าความผิดต่อผูเ้ยาว ์เม่ือ
ยงัมีอายคุวามอยู ่ผูก้ระท าความผดิยอ่มอาศยัช่องวา่งทางกฎหมายในการหลบหนีจนคดีขาดอายคุวาม 

จากการศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองอายคุวามจึงควรเสนอแนะแนวทางวา่ควรบญัญติัถึง
หลกัเกณฑใ์นการหยดุนบัอายคุวามไว ้เช่น ในการกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกิน 20 ปี อายุ
ความจะเร่ิมนับก็ต่อเม่ือผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้นมีอายุครบ 20 ปี และบญัญติักฎหมายด้านอายุความข้ึนมา
เฉพาะคดีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีกระท าต่อผูเ้ยาว ์การสามารถขยายอายุความในความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีได้
กระท าต่อผูเ้ยาวใ์นความผดิฐานร้ายแรงรองลงมาได ้เช่น ก าหนดไวใ้นกรณีของความผดิเก่ียวกบัเพศจะขยาย
อีกสิบปีในท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ หรือการตรวจอย่างอ่ืนซ่ึงสามารถท าได้เน่ืองมาจาก
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีอาจพิสูจน์ไดถึ้งการมีอยูข่องความผดิหรือตวัผูก้ระท าความผดิดงักล่าวมีอยู ่ 
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ABSTRACT 
The law of prescription in criminal cases gives the alleged offender or accused a chance to 

escape either before prosecution, during bail or after judgement. If the alleged offender or accused is not 
prosecuted and brought to the Court within the period of prescription, the alleged offender or accused will 
be precluded by prescription. This is a big problem of judgement process in Thailand. The fact questions 
found in this study are: 

1. The interruption of prescription problems in criminal case relating to sexual offences against 
minor in Thailand; The prescription will start from the date of substantive offence. This is unjust for the 
injured person who is minor and not ready to fight a lawsuit 

2 .  The extension of prescription problems in criminal case in Thailand; if the alleged offender 
is not prosecuted and brought to the Court within the prescription, he will not be prosecuted in this case. 

3 .  The cancelllation of prescription problems in criminal case; during the prescription, the 
alleged offender takes advantage of a gap in the law to escape until the expiration of prescription. 

From the study of legal problems, it is suggested that the law determine the interruption of 
prescription such as; the sexual offence against minor aged under 20 years old ,the prescription should start 
when minor become major aged 20  years old and legislate specific prescription law for the sexual offence 
against minor that in this case the prescription should be prolonged such as in case of sexual offence, 
prescription must be prolonged to 10  years when the offence or offender could be verified or identified by 
using new technology. 

 
1. บทน า 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมในปัจจุบนัแมไ้ม่ทราบสถิติแต่ก็สัมผสัได้จากส่ิงท่ีพบเห็นและ
หนา้หนงัสือพิมพค์วามรุนแรงท่ีทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากกฎหมายของประเทศ
ไทย ในส่วนท่ีให้ความคุม้ครองเด็กมิให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจจะลา้สมยัไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีเด็กทั้ง
หญิงและชายถูกล่วงละเมิดทางเพศในทุกๆวนั ขณะท่ีสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในไทยถือว่าอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าเป็นห่วง 

เม่ือมีการล่วงละเมิดทางเพศในผูเ้ยาวเ์กิดข้ึน บุคคลผูท่ี้ถูกกระทบสิทธิย่อมตอ้งมีการก าหนด
ระยะเวลาเพื่อใชเ้ป็นกฎเกณฑ์ร่วมกนัว่าผูใ้ดจะตอ้งกระท าอะไร ภายในระยะเวลาเท่าใด โดยก าหนดเวลา
เร่ิมตน้และส้ินสุด และหากบุคคลกระท าหรือไม่กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้จะเกิดผลอยา่งไรต่อ
สิทธิซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีบุคคลตอ้งกระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อให้
เกิดสิทธิเรียกร้อง หรือหากไม่กระท าภายในก าหนดก็จะท าให้เสียสิทธิเรียกร้อง หรือท่ีเรียกวา่ “อายุความ” 
ซ่ึงกฎหมายมีเหตุผลในการบญัญติัในเร่ือง “อายุความ” โดยเหตุผลท่ีพิจารณาจากดา้นรัฐท่ีเป็นผูใ้ช้อ  านาจ
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แทนปวงชน ก็เพื่อก าหนดเป็นนิตินโยบายของรัฐท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงแน่นอน
ในสิทธิต่างๆของบุคคล 

บทบญัญติัทางกฎหมายเก่ียวกับอายุความในคดีอาญายงัมีการเปิดช่องทางให้ผูต้ ้องหาหรือ
ผูก้ระท าความผิดหลบหนี ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีก่อนเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมหรือหลบหนีหลงัจาก
ไดรั้บการประกนัตวัระหวา่งการพิจารณาคดีหรือแมก้ระทัง่หลบหนีหลงัจากมีค าพิพากษาจนกระทัง่ขาดอายุ
ความ ท าให้ไม่สามารถน าตัวผู ้กระท าความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมนับเป็นปัญหาใหญ่ของ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย บทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัอายคุวามในส่วนท่ีเก่ียวกบัน าตวัผูก้ระท า
ความผิดหรือจ าเลยท่ีหลบหนี การจดัการกบัพยานหลกัฐาน ทั้งน้ีหากไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผิดมา
ลงโทษ เพราะเหตุขาดอายุความ จะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือต่อรัฐและกระบวนการยุติธรรมเป็นอยา่งมาก 
ดงันั้นเหตุผลในการก าหนดอายุความของความผิดบางประเภทก็ไม่น่าจะถูกตอ้งเสียทีเดียวท่ีจะปล่อยให้
ผูก้ระท าความผิดหลุดพน้ไปดว้ยระยะเวลา ถา้ผูก้ระท าความผิดติดนิสัย  เม่ือไม่มีใครสนใจน าตวัมาลงโทษ
อาจจะไดใ้จกระท าความผิดซ ้ าอีก หรือพยานหลกัฐานใหม่ใชข้อ้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความแน่นอน
และน่าเช่ือถือและไม่มีการลืมเลือนเหมือนบุคคล ท าให้มีความคิดว่าการกระท าความผิดบางอย่างน่าจะ
สามารถหยดุนบัอายคุวามหรือขยายอายคุวามต่อไปได ้

ข้อก าหนดเร่ืองอายุความในกฎหมายไทยนั้นมีข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์หลกัซ่ึงไม่แตกต่างจาก
แนวคิดการก าหนดอายคุวามของประเทศอ่ืนๆ สรุปได ้3 ประการ กล่าวคือ 

1.1ในการด าเนินคดี การฟ้องร้อง การลงโทษหรือบงัคบัคดีแก่ผูก้ระท าความผิดใดๆสมควรท่ี
จะตอ้งด าเนินคดีภายในระยะเวลาอนัจ ากดัไม่เน่ินนานจากวนัและเวลาท่ีเกิดเหตุมากเกินไปนักเพื่อให้
พยานหลักฐานต่างๆทั้ งพยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคลได้น ามาใช้ด าเนินคดีในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในคดีนั้นด้วยความรวดเร็วไม่ถูกท าลาย บิดเบือน หรือมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจาก
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดจริงนอ้ยท่ีสุด 

1.2 เพื่อคุม้ครองสิทธิและประโยชน์ของโจทก์หรือผูเ้สียหายในคดีในการท่ีรัฐจะตอ้งเร่งรัดใน
การพิสูจน์ความผิดภายในเวลาท่ีก าหนด และเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดไดมี้โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของ
ตนและใหผู้เ้สียหายไดรั้บการชดเชยใชเ้ยยีวยาความเสียหายไดร้วดเร็วท่ีสุด 

 1.3 เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่จ าเลยหรือผูก้ระท าความผิดท่ีจะไม่ตอ้งกงัวลวา่ตนเองจะ
ถูกฟ้องร้องเม่ือใดก็ตามแต่ใจของฝ่ายผูเ้ป็นโจทก์ ทั้งน้ี กฎหมายเห็นว่าในบางกรณีนั้นหากผูท่ี้ถูกกระทบ
สิทธิยงัเพิกเฉยหรือละเลยต่อการท่ีสิทธิของตนถูกกระทบโดยไม่ด าเนินคดีการใดๆภายในเวลาอนัควรแลว้
ย่อมอาจถือไดว้่าเป็นการสร้างความเสียหายเพิกเฉยเกินกว่าระยะเวลาอนัสมควรแลว้ก็สมควรตอ้งถูกตดั
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สิทธิในการฟ้องร้องหรือด าเนินคดี ซ่ึงเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในการพิสูจน์ความ
บริสุทธ์ิของตนเองใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว1 

ส าหรับประเทศไทยไม่มีระบบหยุดนับอายุความ ขยายอายุความ หรือยกเลิกอายุความใน
คดีอาญา แต่เป็นการเร่ิมนบัอายคุวามเม่ือความผิดส าเร็จ และก็นบัต่อเน่ืองไปเร่ือยๆจนกวา่จะหยดุอายคุวาม
การกระท าของบุคคลโดยท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลย่อมต้องมีการก าหนดระยะเวลาเพื่อใช้เป็น
กฎเกณฑ์ร่วมกนัวา่ผูใ้ดจะตอ้งกระท าอะไร ภายในระยะเวลาเท่าใด โดยก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด และ
หากบุคคลกระท าหรือไม่กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้จะเกิดผลอย่างไรต่อสิทธิซ่ึงกฎหมายได้
ก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีบุคคลตอ้งกระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง 
หรือหากไม่กระท าภายในก าหนดก็จะท าให้เสียสิทธิเรียกร้อง หรือท่ีเรียกว่า “อายุความ” ซ่ึงกฎหมายมี
เหตุผลในการบญัญติัในเร่ือง “อายุความ” โดยเหตุผลท่ีพิจารณาจากดา้นรัฐท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจแทนปวงชน ก็
เพื่อก าหนดเป็นนิตินโยบายของรัฐท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงแน่นอนในสิทธิต่างๆ
ของบุคคล  

 
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับอายุความตามกฎหมายไทยและกฎหมาย ต่างประเทศในความผิด
ทางเพศทีก่ระท าต่อผู้เยาว์ 

ปัญหาเร่ืองอายุความในการกระท าความผิดทางอาญาก็ถือว่าเป็นปัญหากฎหมายท่ีมีมานานท าให้
เกิดช่องวา่งทางกฎหมายท่ีจะท าใหผู้ก้ระท าความผดิไม่มีความเกรงกลวัต่อการกระท าความผิดเพราะเม่ือขาด
อายุความแลว้ยงัไม่มีการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดท าให้ผูก้ระท าความผิดในประเทศไทยไม่มีความ
เกรงกลวัต่อกฎหมายซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปัญหาทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

2.1ปัญหาเกีย่วกบัเร่ืองการหยุดนับอายุความในความผดิเกีย่วกบัเพศทีไ่ด้กระท าความผดิต่อผู้เยาว์ 
ในประเทศไทยการหยุดนบัอายคุวามและจะเร่ิมนบัเม่ือความผิดส าเร็จ แต่ในประเทศเยอรมนัหากมี

ความผิดทางเพศต่อผูเ้ยาวอ์ายตุ  ่ากวา่ 14 ปีจะหยุดนบัอายุความก่อน ก็จะเร่ิมนบัอายุความเม่ือผูเ้ยาวท่ี์ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศอายุ 18 ปี ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีวิธีการหยุดนบัอายคุวามดงักล่าวในความผิดเก่ียวกบัเพศต่อ
ผูเ้ยาว ์ซ่ึงการหยุดนบัอายคุวามแบบน้ีก็เป็นการท าให้เป็นผลดีในหลายๆดา้น เช่น สภาพจิตใจของเด็กก็จะมี
ความเขม้แข็งข้ึนและเด็กสามารถท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดม้ากข้ึน แต่ในกรณีของประเทศไทยถือ
วา่ผูเ้ยาวคื์อบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20ปี เม่ือผูเ้ยาวเ์ป็นผูเ้สียหายจึงควรหยุดนบัอายุความไวก่้อน เม่ือผูเ้สียหาย
บรรลุนิติภาวะเม่ืออาย ุ20 ปีบริบูรณ์ จึงควรเร่ิมนบัอายคุวามในการกระท าความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อผูเ้ยาว์
ซ่ึงผูเ้ยาวส์ามารถด าเนินการไดเ้องอยา่งเตม็ท่ี  

 

                                                           
1 ประเทือง ธนิยผล “โครงการวจิยัเร่ืองการสืบคน้แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดอายคุวามทางอาญาในบริบทสงัคมไทย”, โดย
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัรามค าแหง พิมพ,์คร้ังท่ี 1, น.8, (2550) 
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2.2 ปัญหาเร่ืองการขยายอายุความคดีอาญาในความผดิเกีย่วกบัเพศทีไ่ด้กระท าความผดิต่อผู้เยาว์ 
ในประเทศไทยถือว่าความผิดเก่ียวกับเพศท่ีได้กระท าต่อผูเ้ยาว์เป็นความผิดท่ีมีอายุความ

เหมือนกบัคดีอาญาอ่ืนๆทัว่ไป แลว้ เม่ือไม่สามารถจบัตวัผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดีไดภ้ายในก าหนดอายุ
ความตามกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดก็จะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในสาธารณรัฐเกาหลีพนักงาน
อยัการของสาธารณรัฐเกาหลีสามารถร้องขอต่อศาลให้ขยายอายคุวามในความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าต่อ
ผูเ้ยาวไ์ด ้ซ่ึงกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัขั้นตอนดงักล่าว ซ่ึงก็ท  าใหผู้ก้ระท าความผดิ
เก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาวไ์ม่มีความเกรงกลวั เช่นกรณีท่ีกระท าความผิดในความผิดอนัยอมความไดเ้ม่ือไม่แจง้
ความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนก็จะท าให้คดีขาดอายุความ ท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่เกรงกลวัท่ีจะกระท า
ความผิดต่อผูเ้ยาว ์แต่ในส่วนของสาธารณรัฐเกาหลี หากเป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อผูเ้ยาว์ พนักงานอยัการสามารถท่ีจะขอขยายอายุความได้อีก 10 ปี ตราบใดท่ียงัมีหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีจะสามารถเอาผดิกบัผูก้ระท าความผดิได ้

2.3 ปัญหาเร่ืองการยกเลกิอายุความของคดีความผดิเกีย่วกบัเพศทีไ่ด้กระท าความผดิต่อผู้เยาว์ 
ประเทศไทยเม่ือมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศจนความผิดส าเร็จแลว้ เม่ือไม่สามารถจบัตวั

ผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดีไดภ้ายในก าหนดอายุความตามกฎหมาย ผูก้ระท าความผดิก็จะไม่ถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 95 ในกรณีความผิดอนัยอมความได ้ถา้
ผูเ้สียหายมิไดร้้องทุกขภ์ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวัผูก้ระท าความผิด เป็นอนัขาดอายุ
ความ 

ซ่ึงก็ท  าให้ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาวไ์ม่มีความเกรงกลวั เช่นกรณีท่ีกระท าความผิด
ในความผิดอนัยอมความได้เม่ือไม่แจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนก็จะท าให้คดีขาดอายุความท าให้
ผูก้ระท าความผิดไม่เกรงกลวัท่ีจะกระท าความผิดต่อผูเ้ยาว ์แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใน
บางรัฐจะก าหนดใหค้ดีความผดิเก่ียวกบัเพศ ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ไม่มีก าหนดอายคุวาม ท าใหผู้ก้ระท า
ความผิดไม่สามารถหลุดพน้จากความรับผิดของตนได้ไปตลอดชีวิต ซ่ึงประเทศไทยไม่มีบทกฎหมาย
ดงักล่าวประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบกฎหมายเป็นระบบ Civil Law ทุกความผิดท่ีเกิดข้ึน
ยอ่มตอ้งมีอายคุวาม ซ่ึงสภาพปัญหาในเร่ืองการยกเลิกอายคุวามอาจจะไม่สามารถน ามาปรับใชไ้ดเ้พราะท่ีมา
ของสภาพสังคม และสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายมีความแตกต่างกนั  

ซ่ึงในประเทศท่ีใชก้ฎหมายระบบ Civil Law ก็ยงัไม่มีการยกเลิกอายคุวามส าหรับในคดีความผิด
เก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าต่อผูเ้ยาว ์ซ่ึงหากมีการยกเลิกอายคุวามส าหรับในคดีความผดิเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท า
ต่อผูเ้ยาวอ์าจจะท าใหเ้กิดการเล่ือมล ้ากนั ในระบบของกฎหมายระบบ Civil Law กบัความผดิร้ายแรงอ่ืนๆ ท่ี
มีอายุความสูงสุด 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 หากคดีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าต่อ
ผูเ้ยาวใ์ห้มีการแยกออกมาโดยยกเลิกอายุความ ก็จะท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใชแ้ละปัญหาน้ีเป็นปัญหา
เก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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การห้ามใช้กฎหมายยอ้นหลงัน้ี หมายถึงกฎหมายอาญาสารบญัญติัเท่านั้น แต่กฎหมายวิธีส
บญัญติั หรือกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ไม่ตกอยูใ่นขอ้หา้มน้ีแมว้า่กฎหมายจะใชค้  าวา่ “ไม่วา่ทางใด” ก็
ตาม เช่น การท่ีกฎหมายบญัญติัขยายเวลาอายคุวามจาก 10 ปี เป็น 20 ปี ยอ่มมีผลยอ้นหลงัไดแ้มจ้ะมีลกัษณะ
เป็นโทษแก่ผูก้ระท าก็ตาม เพราะอายคุวามเป็นเร่ืองของกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา2  

อายุความเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารูปแบบหน่ึง หากกฎหมายใหม่ก าหนดอายุความ
แบบใหม่ท่ีต่างจากกฎหมายท่ีใช้ขณะท่ีจ าเลยกระท าผิด ให้พิจารณาว่าในวนัท่ีกฎหมายใหม่มีผลใชบ้งัคบั 
อายุความในคดีนั้นขาดไปแลว้หรือไม่ หากอายุความยงัไม่ขาด กฎหมายใหม่ก็ยงัใชบ้งัคบัอายุความใหม่ได้
ทนัที หากอายคุวามขาดไปแลว้ กฎหมายใหม่ก็ไม่สามารถไปร้ือคดีท่ีขาดอายคุวามแลว้กลบัข้ึนมาด าเนินคดี
อีกได้3 

 
3.กฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัอายุความ 

จากปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้ผูเ้ขียนจ าต้องศึกษาปัญหาทางกฎหมาย
เพื่อท่ีจะน าไปสู่วธีิแกปั้ญหาต่อไปซ่ึงวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดศึ้กษาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศพบวา่ 

3.1ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหน่ึงท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

จึงมีการก าหนดเร่ืองอายคุวามในคดีอาญาไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั (Strafgesetzbuch,StGB หรือ 
Criminal Code Chapter 5 Statues of Limitation) โดยแบ่งอายคุวามออกเป็น 2 ประเภท คือ อายคุวามฟ้องร้อง
และอายคุวามบงัคบัโทษ4 

จากการศึกษาพบวา่ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดมี้บทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัอายุความซ่ึงไดบ้ญัญติัไวค้่อนขา้งละเอียด ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่หลกัเกณฑ์ในการก าหนด
อายุความของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น พิจารณาจากความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด 
และอตัราโทษท่ีกฎหมายก าหนดประกอบกนั ทั้งการก าหนดให้ความผิดบางฐานซ่ึงไม่มีก าหนดอายุความ 
การก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยูห่รือการหยุดนบัอายุความไวช้ัว่คราวในกรณีต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึงการหยดุนบัอายุความชัว่คราวหรืออายคุวามสะดุดหยุดอยู ่(Tolling) ในกรณีท่ีค าสั่งศาลให้
จ  าหน่ายคดีเน่ืองจากผูต้้องหาท่ีได้มีการสั่งฟ้องไวไ้ม่สามารถต่อสู้คดีได้ หรือค าสั่งใดๆ ของศาลหรือ
พนกังานอยัการซ่ึงมีข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายคดีเพื่อทบทวนความสามารถในการต่อสู้คดีของจ าเลยท่ี
มีการสั่งฟ้องไว ้
                                                           

 2 คณิต ณ นคร,กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา,พิมพค์ร้ังท่ี 8(กรุงเทพมหานคร:วญิญูชน,2555) น.450 
 3 ปกป้อง ศรีสนิท.กฎหมายอาญาชั้นสูง.พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพ่ิมเติม(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 
2561), น.133 

4 ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรยแ์ละคณะ,อายคุวามสะดุดหยดุอยูใ่นคดีอาญา,(กรุงเทพมหานคร:ส านกังานอยัการสูงสุด, 
2550)น.26 

508



การหยุดนับอายุความจนกว่าผูเ้สียหายจะบรรลุนิติภาวะ ท าให้เห็นได้ว่าการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเด็ก ในขณะท่ีเกิดการกระท าความผิดผูเ้สียหายอายยุงันอ้ยอยู ่เด็กอาจเกิดความกลวัหรืออบัอายหรือ
ยงัไม่เขา้ใจในการกระท าความผิด ต่อมาเม่ือเด็กเติบโต ความรู้ความเขา้ใจต่อการกระท าความผิดยอ่มมีมาก
ข้ึนด้วย การให้มีการขยายอายุความจะยงัคงท าให้ คดีนั้นยงัอยู่ในอายุความ อนัเป็นการให้โอกาสต่อ
ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูเ้ยาวท่ี์ยงัอายไุม่ถึง 20 ปี โดยหากเม่ือผูเ้สียหายมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์แลว้ ก็ถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มี
วฒิุภาวะในระดบัสมควรท่ีจะสามารถเขา้ใจต่อการด าเนินการทางอาญาต่อผูก้ระท าความผิดต่อตนได ้อีกทั้ง
เง่ือนไขในการฟ้องคดีของผูเ้ยาวย์งัจะตอ้งมีการฟ้องคดีโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรมก็อาจจะไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้ยาวก์็ได้ และหากในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดได้แก่บุพการี อาจารย ์ผูคุ้มนักโทษ ผู ้
อนุบาล หรือผูพ้ิทกัษ์แลว้แต่กรณีเน่ืองจากเกรงกลวัหรือถูกข่มขู่น่าจะเป็นการคุม้ครองเด็กผูเ้ยาวม์ากกว่า 
การฟ้องคดีโดยมีผูแ้ทนโดยชอบธรรมซ่ึงอาจจะไม่สามารถช่วยคุ้มครองเด็กได้ การหยุดนับอายุความ
ระหวา่งท่ีผูเ้สียหายยงัเป็นผูเ้ยาวอ์ยู ่แลว้เร่ิมนบัอายคุวามเม่ือผูเ้สียหายบรรลุนิติภาวะเม่ืออาย ุ20 ปีบริบูรณ์จึง
เป็นแนวทางท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะตามแนวกฎหมายอาญาเร่ืองอายคุวามของประเทศเยอรมณีท่ีมีการวางตวั
บทไวเ้ป็นหลกัการท่ีดี และเป็นประเทศระบบ Civil law เหมือนกบัประเทศไทย 

3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศท่ีใช้ระบบจารีตประเพณี (Common Law) “อายุความ” (Statute of Limitations) จะ

หมายความถึงบทบญัญติั (Statue) ซ่ึงก าหนดเวลาสูงสุดท่ีกฎหมายจะสามารถเขา้มาด าเนินการนบัแต่เกิดเหตุ 
การก าหนดอายคุวามของประเทศระบบจารีตประเพณี (Common Law) อายคุวามเป็นขอ้กฎหมายท่ีไดจ้ดัตั้ง
เวลาจ ากดัไวใ้นการน าคดีข้ึนสู่ศาล ซ่ึงโจทก์ก็จะตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาลภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้(Limitation 
Period) หากว่าน าคดีข้ึนสู่ศาลหลงัจากพน้ก าหนดอายุความท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับคดีนั้นๆ จ าเลย
สามารถยกเป็นขอ้ต่อสู้ได้ว่ากระบวนการพิจารณาตอ้งห้ามโดยผลของกฎหมาย (Stetted-barred) ในกรณี
เช่นน้ี คดีน้ีย่อมไม่ได้รับการตดัสินโดยสาระของคดี แต่ฟ้องของโจทก์ถูกจ าหน่ายจากสารบบความอนั
เน่ืองมาจากผลของอายคุวาม5  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาการก าหนดอายุความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ แต่ละรัฐและแต่
ละจงัหวดั โดยมกัข้ึนอยู่กบัประเภทหรือความร้ายแรงของคดีท่ีไดก้ระท าความผิดการกระท าความผิดบาง
ประเภทเช่น การฆ่าผูอ่ื้นหรือการก่อสงคราม เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนโดยส่วน
ใหญ่หลายประเทศจึงก าหนดให้ไม่มีอายุความ ในเร่ืองอายุความการฟ้องคดีอาญานั้น ไดมี้การก าหนดอายุ
ความให้ฟ้องคดีไวใ้นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Statute Law) ท่ีบญัญติัข้ึนโดยฝ่ายนิติบญัญติั ในความผิด
เก่ียวเพศท่ีไดก้ระท าความผิดต่อผูเ้ยาวบ์างรัฐก็ก าหนดอายุความไว ้บางรัฐก็ไม่ไดก้  าหนดอายุความไว ้ซ่ึงก็
ข้ึนอยูก่บัสภาพสังคมของแต่ละรัฐ 

                                                           
5 ประเทือง ธนิยผล ศรีสมบติั โชคประจกัษช์ดั และคณะ, “โครงการวจิยัเร่ืองการสืบคน้แนวคิดเก่ียวกบัการ

ก าหนดอายคุวามทางอาญาในบริบทสงัคมไทย”ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,2550,น.13. 
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3.3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
แนวทางของกฎหมายต่างประเทศท่ีเห็นความส าคญัของปัญหาเร่ืองอายุความในคดีความผิด

เก่ียวกบัเพศจึงไดมี้การก าหนดอายคุวามส าหรับความผดิเก่ียวกบัเพศโดยเฉพาะ เช่น การขยายอายคุวาม ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหากฎหมายของประเทศไทยได ้อายคุวามของกฎหมายไทยมีอายคุวามสูงสุด 20 ปี แต่
หากมีเหตุผลอนัสมควรก็สามารถขยายอายุความไปอีก 10 ปี จนอายุความสามารถขยายถึง 30 ปี ได้ใน
ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ซ่ึงในสาธารณรัฐเกาหลีใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และ
หลักว่ากว่าจะรู้ว่าผูเ้ยาว์ถูกกระท าผิดทางเพศอาจจะสายเกินไปซ่ึงแนวทางดังกล่าวน่าจะน ามาใช้กับ
กฎหมายอาญาของไทยเพื่อใชใ้นการขยายอายคุวามได ้

 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผูเ้ขียนเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
4.1 บญัญติัถึงหลกัเกณฑใ์นการหยดุนบัอายคุวามไว ้ในการกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศต่อผูเ้ยาว์

อายุไม่เกิน 20 ปี อายุความจะเร่ิมนบัก็ต่อเม่ือผูเ้สียหายท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้นมีอายคุรบ 20 ปี และแต่ควรใชภ้ายใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสมและท าเฉพาะในบางกรณี เน่ืองจากการกระท าดงักล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระในการ
ติดตามตวัผูก้ระท าความผิดให้เขา้มาสู่กระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยให้มีการนบัอายุความต่อเม่ือจบัตวั
ผูก้ระท าความผดิได ้

4.2 บญัญติักฎหมายด้านอายุความข้ึนมาเฉพาะคดีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีกระท าต่อผูเ้ยาว ์ให้
สามารถขยายอายุความในความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีไดก้ระท าต่อผูเ้ยาวใ์นกรณีท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 
การขยายอายุความท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหากฎหมายของประเทศไทยได้ อายุความของกฎหมายไทยมี
อายุความสูงสุด 20 ปี แต่หากมีเหตุผลอนัสมควรก็สามารถขยายอายุความไปอีก 10 ปี จนอายุความสามารถ
ขยายถึง30 ปีได ้ 

ผูเ้ขียนจึงเห็นควรปรับโดยแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕/๑ “ในความผิดตาม
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ (๑) มาตรา ๒๗๗ ตรี (๑) มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ (๑) 
มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๘๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๒๘๓ ทวิวรรค
สองและวรรคสาม มาตรา ๒๘๔ ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูจ่นกวา่ผูเ้สียหายจะบรรลุนิติภาวะ และในกรณีท่ี
ไดมี้การร้องทุกขห์รือฟ้องคดีจะสามารถขยายอายุความไดอี้ก 10 ปี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
อาจพิสูจน์ไดถึ้งการมีอยู่ของความผิด” เพื่อเพิ่มเง่ือนไขในการนบัอายุความในกรณีความผิดเก่ียวกบัเพศท่ี
กระท าต่อผูเ้ยาว ์
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