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ความผิดอาญาแผ่นดิน
และความผิดอันยอมความได้

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
หากจะกล่าวถึงการกระทำที่เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาแล้ว เรามักจะ 

ได้ยินคำว่า “ความผิดอาญาแผ่นดิน” หรือ “ความผิดต่อแผ่นดิน” และคำว่า 
“ความผิดต่อส่วนตัว” หรือ “ความผิดอันยอมความได้” อยู่บ่อย ๆ ประกอบกับ 
หากผู้ได้ยินถ้อยคำดังกล่าวมิได้ผ่านการศึกษาทางวิชานิติศาสตร์มาโดยเฉพาะ 
แล้วก็อาจมีความสงสัยว่าความผิดหรือถ้อยคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกัน 
หรือต่างกันอย่างไร เช่น คำว่า “ความผิดอาญาแผ่นดิน” กับ “ความผิดต่อแผ่นดิน” 
นั้น มีนัยความหมายเหมือนกัน เช่นเดียวกับคำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” กับคำว่า 
“ความผิดอันยอมความได้” นั้น ก็มีนัยความหมายเหมือนกันเพียงแต่ถ้อยคำดังกล่าว
นั้นได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายคนละฉบับกันและใช้ถ้อยคำต่างกันเท่านั้น กล่าวคือ
ในประมวลกฎหมายอาญาใช้คำว่า “ความผิดอันยอมความได้” แต่ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาจะใช้คำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” 

คอลัมน์ “เกร็ดกฎหมายน่ารู้” จึงใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  
“ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้” เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึง 
นัยความหมาย รวมทั้งผลในทางกฎหมายของคดีอาญาทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว ดังนี้

๒. ความหมายหรือลักษณะของ “ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ 
“ความผิดอันยอมความได้” 
 ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่หากมีการกระทำแล้วนอกจากจะมี 
ผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย  
ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้าดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระทำนั้น 
จะไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การป้องกันสังคมโดยรวม
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ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้

 ความผิดอันยอมความได้ คือ ความผิดที่หากมีการกระทำแล้วมีผลกระทบ 
ต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น เมื่อผู้ที่ 
ถูกกระทำไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปแล้ว รัฐก็ไม่จำเป็น 
ต้องเข้าไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอีกต่อไป นอกจากนี้ประมวลกฎหมาย
ลักษณะอาญาของไทยในอดีตได้มีการกำหนดนิยามคำว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” 
ไว้ในมาตรา ๖ (๗) ว่า “ความผิดต่อส่วนตัว นั้น ท่านหมายความว่า บรรดาความผิด 
ที่จะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทางอาญาได้แต่เมื่อผู้ที่ต้องประทุษร้ายหรือเสียหายนั้น 
ได้มาร้องทุกข์ขอให้ว่ากล่าว”

ข้อพิจารณาว่าความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้ ๑

ความผดิทีก่ฎหมายถอืวา่เปน็ความผดิอนัยอมความไดน้ัน้ ไดม้กีรอบความคดิ
ในทางนิติบัญญัติว่า “ความผิดอันยอมความได้” ควรมีลักษณะ ดังนี้

๑) เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย
๒) เป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากที่ 

พึงเคารพในเจตจำนงของผู้เสียหายหรือมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลโดยแท้
๓)  เป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง

 สำหรับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาของไทยน้ันการท่ีจะ 
พิจารณาว่าการกระทำความผิดใดจะเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” หรือ “ความผิด 
อันยอมความได้” นั้นมีหลักในการพิจารณาอยู่ว่าความผิดใดจะเป็น “ความผิด 
อนัยอมความได”้ ตอ้งมกีฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้วา่เปน็ “ความผดิอนัยอมความได”้ 
ส่วนความผิดนอกจากนั้นถือว่าเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” ทั้งสิ้น ดังจะพิจารณา 
เห็นได้ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้มีบทบัญญัติระบุความผิดที่ยอมความได้ไว้ 
หลายมาตรา เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา ๒๗๒, ความผิดต่อเสรีภาพ  
มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง 
(ดูมาตรา ๓๒๑), ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มาตรา ๓๒๒ – มาตรา ๓๒๔ 

“ความผิดต่อส่วนตัว นั้น ท่านหมายความว่า บรรดา 
ความผิด  ที่จะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทางอาญาได้ 
แตเ่มือ่ผูท้ีต่อ้งประทษุรา้ยหรอืเสยีหายนัน้ไดม้ารอ้งทกุข ์
ขอให้ว่ากล่าว”

 ๑ คณิต  ณ นคร, “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐.
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(ดูมาตรา ๓๒๕), ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖ – มาตรา ๓๓๒ 
(ดูมาตรา ๓๓๓ วรรคหนึ่ง), ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ และ 
มาตรา ๓๔๔ – มาตรา ๓๔๗ (ดูมาตรา ๓๔๘), ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี มาตรา ๓๔๙ – 
มาตรา ๓๕๐ (ดูมาตรา ๓๕๑), ความผิดฐานยักยอก มาตรา ๓๕๒ – มาตรา ๓๕๕ 
(ดูมาตรา ๓๕๖), ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙  
(ดูมาตรา ๓๖๑), และความผิดฐานบุกรุก มาตรา ๓๖๒ – มาตรา ๓๖๔ (ดูมาตรา ๓๖๖) 
เป็นต้น โดยจะพิจารณาเห็นได้ว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ผู้เสียหายหรือ 
ผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะนั้นได้รับความเสียหายมากกว่ารัฐ จึงควรที่จะให้ผู้เสียหายเป็น 
ผูว้นิจิฉยัหรอืตดัสนิใจวา่ควรใชบ้งัคบักฎหมายอาญาแกผู่ก้ระทำผดิหรอืไม ่ถา้ผูเ้สยีหาย 
ไม่ติดใจจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดก็สามารถยอมความกัน ได้ ๒

๓. ผลในทางกฎหมายของ “ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ “ความผิด 
อันยอมความได้”

 ๓.๑ การเริ่มต้นและการฟ้องคดี
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ ได้กำหนดให้ 

ผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา ได้แก่ พนักงานอัยการและผู้เสียหาย แต่ในการฟ้อง 
คดีอาญาตามปกติแล้วส่วนมากพนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้อง กรณีที่ผู้เสียหาย 
ฟ้องคดีอาญานั้นมีน้อยมาก ทั้งนี้ เพราะว่าการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทยนั้น 
เปน็ “การดำเนนิคดอีาญาโดยรฐั” ซึง่ถอืวา่รฐัเปน็ผูเ้สยีหายโดยตรง และเจา้พนกังาน 
ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาคือ “พนักงานอัยการ” 

  อย่างไรก็ตาม หลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐดังกล่าวก็ไม่ได้ผูกขาด 
การดำเนินคดีอาญาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติ 
ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตัวเองหรือจะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ 
พนักงานอัยการซึ่งได้ฟ้องคดีนั้นไว้แล้วก็ได้ 

  โดยสรปุแลว้ “ความผดิอาญาแผน่ดนิ” และ “ความผดิอนัยอมความได”้  
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการฟ้องคดีที่มีความแตกต่างกันดังนี้

  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   คดีความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะเป็น 

ผู้ฟ้องคดีก็ได้หรือพนักงานอัยการจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหายในคดีที่ 
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้หรือผู้เสียหายจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ 
กับพนักงานอัยการก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้ ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑

๒ เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, “คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑”, (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๔.
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   อย่างไรก็ตามในคดีความผิดอาญาแผ่นดินบางฐานความผิด 
ถอืวา่รฐัเทา่นัน้เปน็ผูเ้สยีหาย เอกชนผูไ้ดร้บัผลจากการกระทำดงักลา่วไมถ่อืวา่เปน็ 
ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีหรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ เช่น ความผิด 
ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผดิตามพระราชบญัญตัอิาวธุปนื 
เครือ่งกระสนุปนื วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปนื พทุธศกัราช  ๒๔๙๐,  
ความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ความผิด 
ฐานย้ายหรือทำลายศพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙, ความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๘ ฐานเปน็เจา้พนกังานทำใหเ้สยีหาย เอาไปเสยี 
ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดซึ่งตนมีหน้าที่ดูแลรักษา, ความผิดฐานเจ้าพนักงานเบียดบัง 
ยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, พระราชบัญญัติการเล่นแชร์  
พ.ศ. ๒๕๓๔, พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผดิตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ 
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, ความผิดฐานย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙ ซึ่งความผิดเหล่านี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการกำหนด 
หน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ ความสงบสุข และความปลอดภัย 
แก่ประชาชน และเป็นความผิดที่ไม่มีผู้ถูกกระทำถือว่าเป็นการกระทำต่อรัฐโดยตรง 
รฐัเทา่นัน้เปน็ผูเ้สยีหาย ดงันัน้ เอกชนจงึไมส่ามารถเปน็โจทกฟ์อ้งคดเีหลา่นีไ้ด ้หรอืจะ 
เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะในกรณีดังกล่าวผู้มีอำนาจ 
ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานอัยการเท่านั้น 

   อนึ่ง คดีความผิดอาญาแผ่นดินนี้แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีนั้นต่อศาลได้ เพราะในความผิด 
อาญาแผ่นดินความเห็นชอบของผู้เสียหายไม่ใช่สาระสำคัญในการดำเนินคดีอาญา 
ดังกล่าว

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
    ในคดีความผิดอันยอมความได้นี้ พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย 

จะเปน็ผูฟ้อ้งคดกีไ็ด ้ในกรณทีีผู่เ้สยีหายฟอ้งคดเีองจะตอ้งฟอ้งภายใน ๓ เดอืน นบัแต่ 
วันที่ “รู้เรื่องความผิด” และ “รู้ตัวผู้กระทำความผิด” โดยผู้เสียหายไม่ต้องร้องทุกข ์

คดีความผิดอาญาแผ่นดินบางฐานความผิด 
ถือว่ารัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย  เอกชนผู้ได้รับผลจาก 
การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
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แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในคดีความผิดอันยอมความได้นี้ หากผู้เสียหายได้ร้องทุกข ์
ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้วภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว 
ผูก้ระทำความผดิ ผูเ้สยีหายสามารถฟอ้งคดเีกนิ ๓ เดอืนได ้ทัง้นี ้โดยอยูภ่ายใตก้ำหนด 
อายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕

    ในกรณทีีพ่นกังานอยัการเปน็ผูฟ้อ้งคดปีระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องมีการ 
สอบสวนในความผิดนั้นก่อน ซึ่งอำนาจในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในกรณี
ความผิดอันยอมความได้จะเกิดขึ้นเมื่อ “ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์” ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  
ในคดีความผิดอันยอมความได้พนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อมีการ 
ร้องทุกขจ์ากผู้เสียหายในการกระทำความผิดนั้นด้วย

 ๓.๒ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   ในคดีอาญาแผ่นดินน้ันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๓๙ ได้บัญญัติกรณีท่ีจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเม่ือมีเหตุต่อไปน้ี
   (๑) โดยความตายของผู้กระทำความผิด
    กรณีนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘  

ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิด”  
และการที่กฎหมายต้องบัญญัติไว้แบบนี้ก็เพราะว่าโทษทางอาญาหรือความรับผิด 
ในทางอาญาถือเป็นเหตุเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนหรือรับมรดกโดยทายาทได้ ดังนั้น 
คดีจึงเป็นอันระงับเพราะความตายของผู้กระทำความผิดเสมอ

    (๒) เมื่อคดีเลิกกันโดยผู้กระทำความผิดยอมเสียค่าปรับในอัตรา 
อยา่งสงูสำหรบัความผดินัน้แกพ่นกังานเจา้หนา้ทีก่อ่นศาลพพิากษา หรอืชำระคา่ปรบั 
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะความผิดบางประเภทตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ เท่านั้น

   (๓) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
     คำพพิากษาคดเีสรจ็เดด็ขาด หมายถงึ คดทีีศ่าลไดม้กีารวนิจิฉยั 

ในประเด็นแห่งคดีและได้มีคำพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะเป็นเพียง 
คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะอยู่ระหว่างกำหนดเวลาในการ 
อุทธรณ์หรือฎีกาก็ตามก็ถือว่ามีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว

    (๔) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิด 
เช่นนั้น

     กรณดีงักลา่วสอดคลอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ 
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วรรคหนึ่ง ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอัน
กฎหมายทีใ่ชใ้นขณะกระทำนัน้บญัญตัไิวว้า่เปน็ความผดิและกำหนดโทษไว ้ดงันัน้ เมือ่ 
มีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดเช่นว่านั้นแล้วก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นหลุดพ้น 
จากการเป็นผู้กระทำความผิดทันที

   (๕) เมื่อคดีขาดอายุความ
    อายคุวามทีจ่ะมผีลทำใหส้ทิธนิำคดอีาญามาฟอ้งระงบัไดจ้ะตอ้ง

เป็นกรณีอายุความฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ หรือมาตรา 
๙๖ เท่านั้น

   (๖) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
    กฎหมายยกเว้นโทษดังกล่าวนี้จะต้องประกาศใช้ภายหลังจาก 

กระทำความผิดแล้วเท่านั้น แต่ว่าความผิดที่กระทำก็ยังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่
เพียงแต่มีกฎหมายออกมายกเว้นโทษให้แก่ความผิดนั้นเท่านั้น และก็มีผลทำให้สิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องระงับไปด้วย

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
   ในคดีความผิดอันยอมความได้นั้น การที่สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง 

จะระงบันอกจากจะมสีาเหตเุดยีวกนักบักรณขีองความผดิอาญาแผน่ดนิตามทีไ่ดก้ลา่ว 
มาข้างต้นแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ยังกำหนด 
ไว้โดยเฉพาะว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อไดถ้อนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือ 
ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดอันยอมความได้นั้น  
ถือว่าเอกชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงกฎหมายจึงให้สิทธิแก่ผู้เสียหายว่าจะดำเนินคด ี
อาญาแกผู่ก้ระทำความผดิหรอืไม ่ถา้ผูเ้สยีหายไมต่ดิใจจะเอาความแกผู่ก้ระทำความผดิ 
ก็จะไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานได้ หรือเมื่อได้มีการร้องทุกข์ไปแล้วหรือฟ้องคดีนั้น 
ต่อศาลแล้วก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีหรือยอมความกันเมื่อใด 
กไ็ดก้อ่นคดถีงึทีส่ดุ เพราะรฐัถอืวา่เมือ่ผูเ้สยีหายไมต่อ้งการดำเนนิคดแีลว้รฐักไ็มม่สีทิธิ์ 
ที่จะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ ดังนั้น เมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง  
หรือยอมความกันตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าสิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ 

เนื่องจากความผิดอันยอมความได้นั้น  ถือว่า 
เอกชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงกฎหมายจึงให้สิทธิแก่ 
ผู้เสียหายว่าจะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด 
หรือไม่  ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจจะเอาความแก่ผู้กระทำ 
ความผิดก็จะไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานได้
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ไปด้วย ซึ่งเห็นว่าจะแตกต่างกับความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งแม้ผู้เสียหายจะได้ 
ถอนคำรอ้งทกุข ์ถอนฟอ้ง หรอืยอมความกนัเองแลว้กต็าม กไ็มไ่ดม้ผีลใหค้ดนีัน้สิน้สดุ 
แต่อย่างใด รัฐสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดต่อไปได้

 ๓.๓ อายุความ
  ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอายุความคดีอาญา 

ของความผิดทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวไว้ดังนี้
  ๑)  ความผิดอาญาแผ่นดิน
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ ได้กำหนดอายุความการฟ้อง 

คดีอาญา ซ่ึงเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” ไว้ว่า ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด 
มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปน้ี นับแต่วันกระทำความผิดถือว่าคดีน้ันขาดอายุความ

   (๑) ๒๐ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต 
หรือจำคุก ๒๐ ปี

   (๒) ๑๕ ป ีสำหรบัความผดิตอ้งระวางโทษจำคกุกวา่ ๗ ป ีแตย่งัไมถ่งึ 
๒๐ ปี

    (๓) ๑๐ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า ๑ ปี ถึง ๗ ปี
    (๔) ๕ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า ๑ เดือน ถึง ๑ ปี
    (๕) ๑ ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ เดือนลงมา

หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
   อนึ่ง ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำ 

ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลส่ังงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้ว 
นับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความ 
เช่นเดียวกัน

  ๒)  ความผิดอันยอมความได้
   สำหรับความผิดอันยอมความได้น้ันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ 

ได้กำหนดอายุความการฟ้องคดีอาญาไว้โดยมีกำหนดอายุความเดียวกันกับอายุความ 
ฟอ้งคดอีาญา ซึง่เปน็ “ความผดิอาญาแผน่ดนิ” ทัง้นี ้โดยมเีงือ่นไขวา่ผูเ้สยีหายจะตอ้ง 
มีการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว 
ผู้กระทำความผิด ถ้าระยะเวลาได้พ้น ๓ เดือนแล้ว แต่ผู้เสียหายยังไม่ได้ร้องทุกข์หรือ
ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กฎหมายถือว่าอายุความในคดีนั้นขาดทันที

๔. บทสรุป
 จากหลกักฎหมายหรอืลกัษณะของการกระทำความผดิทัง้ ๒ ประเภทดงักลา่ว 

จะเหน็ไดว้า่การทีก่ฎหมายไดม้กีารแบง่แยกประเภทหรอืลกัษณะของความผดิออกเปน็ 
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“ความผิดอาญาแผ่นดิน” และ “ความผิดอันยอมความได้” นั้น ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ความผิดท้ัง ๒ ประเภทดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากความผิด 
อาญาแผ่นดินเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อรัฐและสังคมส่วนรวมโดยตรง กฎหมาย 
จึงถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเช่นนี้ด้วย แม้ไม่มีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย  
ก็สามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ แต่ในคดีความผิดอันยอมความได้ถือว่า 
เป็นความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยตรง และไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  
หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดแล้ว รัฐเองก็ 
ไม่สามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ และการแบ่งแยกดังกล่าวยังมีผลต่อสิทธ ิ
และกระบวนการในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการและของผู้เสียหาย รวมทั้ง 
ยังมีผลต่อความระงับไปซึ่งสิทธิในการฟ้องคดีที่มีความแตกต่างกันในคดีความผิด 
อันยอมความได้นั้นการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามกฎหมายจะ 
ทำใหส้ทิธนิำคดอีาญามาฟอ้งระงบั ในขณะทีค่วามผดิอาญาแผน่ดนิการถอนคำรอ้งทกุข ์ 
ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามกฎหมายไม่ทำให้คดีนั้นระงับไป ตลอดจนส่งผลต่อ 
อายุความของคดีอาญาซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันซึ่งความผิดอันยอมความ 
ได้นั้น ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน ๓ เดือนจะทำให้คดีอาญาขาด 
อายุความทันทีแต่ความผิดอาญาแผ่นดินนั้นกฎหมายถือว่าเป็นความผิดอันมิอาจ 
ยอมความได้แม้จะไม่มีการร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความ 
ด้วยเหตุนี้ได้ 
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