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ความรู้ทัว่ไปของกฎหมายอาญา 
ประวตัิความเป็นมาของกฎหมายอาญาไทย 
 แมว้า่ตามแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา กฎหมายควรจะมีการบญัญติัข้ึนจากเจตจ านงคข์อง
ประชาชนก็ตาม แต่ในประเทศไทยประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชใ้นปัจจุบนั มิไดมี้การบญัญติัข้ึนตามแนวคิด
ดงักล่าว หากแต่เป็นการเร่งรัดและรีบให้มีการออกกฎหมายดงักล่าวเพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมตาม
กาลสมัยท่ีพัฒนามาจาก กฎหมายลักษณะอาญา รศ.๑๒๗  เพื่อให้กฎหมายมีความทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ (ศ.ดร.หยดุ แสงอุทยั เป็นผูร่้างประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีการประกาศใชใ้นปี พ.ศ. ๒๔๙๙) 
หลกักฎหมายอาญาภาคทัว่ไป 

1. กฎหมายอาญาตอ้งแน่นอนชดัเจนคือ “ถอ้ยค า” ในบทบญัญติักม.อาญาตอ้งมีความชดัเจนหลีกเล่ียง
ถอ้ยค าท่ีจะท าใหก้ารตดัสินคดี ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกท่ีเป็นอตัวสิัย และอ าเภอใจผูพ้ิจารณาคดี 

2. ห้ามใชก้ฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิ่ง (การให้เหตุผลโดยอา้งความคลา้ยคลึงกนั) ลงโทษทางอาญาแก่
บุคคลไม่ได ้

3. กฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงัไปลงโทษการกระท าท่ีผ่านมาแลว้ เป็นกม.ท่ีใชใ้นขณะกระท าการ
นั้น กม.อาญาในท่ีน้ี คือ บทบญัญติัท่ีก าหนดเก่ียวกบัการกระท าผิดและโทษ (Nullum crimen, nulla 
peona sina lega หรือ No crime, no punishment without law) 

4. กฎหมายอาญาตอ้งแปลหรือตีความโดยเคร่งครัด ความเขา้ใจท่ีวา่หากตีความตามตวัอกัษรแลว้หาก
ขอ้ความนั้นไม่ชดัเจนจึงค่อย พิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ท่ี
ถูกตอ้งคือ การตีความกฎหมายอาญาจะตอ้งตีความทั้งตามตวัอกัษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายไป 
พร้อมๆกนั โดยไม่สามารถเลือกตีความอย่างใดอย่างเพียงอย่างเดียวก่อนหรือหลงัได้ การตีความ
กฎหมายดงัท่ีกล่าวมาจึงอาจมีการตีความอย่างแคบหรืออย่างกวา้งก็ได ้ทั้งน้ี เกิดจากการพิจารณา
ตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมๆกัน โดยอาจกล่าวได้ว่ามีแต่การตีความ
กฎหมายนั้นมีแต่การตีความโดยถูกตอ้งเท่า นั้น และการท่ีกฎหมายอาญาจะตอ้งตีความโดยเคร่งครัด
นั้น หมายความวา่ หา้มตีความกฎหมายเกินตวับท โดยในกรณีท่ีเกิดช่องวา่งของกฎหมายข้ึนจากการ
ตีความท่ีถูกตอ้งแลว้ จะไม่สามารถน ากฎหมายใกลเ้คียงอย่างยิ่ง (Analogy) มาปรับใช้เพื่อลงโทษ
ผูก้ระท าได ้

5. ห้ามใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถ่ินลงโทษทางอาญาแก่บุคคล  เพราะตัวบทมาตรา 2 ใช้ค  าว่า 
“บญัญติั” และสอดคล้องกบัขอ้ 1 เพราะจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่
ชดัเจนแน่นอน แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  
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ประเภทของความผดิ ความผดิทางอาญามี 2 ประเภท คือ 

1. ความผดิในตวัเอง คือ ความผดิท่ีคนทัว่ไปเห็นชดัเจนวา่เป็นความผดิต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
2. ความผิดเพราะกฎหมายห้าม คือ ความผิดท่ีเกิดจากการท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นความผิด โดยอาจ

มิไดเ้ก่ียวกบัศีลธรรมเลย ซ่ึงหากกล่าวถึงทฤษฎีกฎหมายสามยุค ความผิดเพราะกฎหมายห้ามอยูใ่น
ยคุกฎหมายเทคนิค 

ลกัษณะของการเกดิความผดิ กฎหมายอาญาแบ่งลกัษณะของการกระท าความผดิไว ้3 ประเภทคือ 
1. ความผดิโดยการกระท า 
2. ความผดิโดยการงดเวน้การกระท า 
3. ความผดิโดยการละเวน้การกระท า 

สภาพบังคับของกฎหมายอาญา 
 โทษทางอาญา เป็นสภาพบงัคบัหลกัทางอาญาท่ีสามารถใช้ได้กับการกระท าท่ีเป็นความผิดทาง
อาญา ตามกฎหมายอ่ืนด้วย ดุลยพินิจในการลงโทษ  ท่ีศาลจะลงโทษผูก้ระท าความผิดหนักเบาเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัทฤษฏีซ่ึงเก่ียว กบัจุดประสงคใ์นการลงโทษ ซ่ึงแยกได ้2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีเด็ดขาด การลงโทษ 
คือ การตอบแทนแกแ้คน้การกระท าผิด การลงโทษหนกัเบายอ่มเป็นไปตามความร้ายแรงของความผิด และ
ทฤษฏีสัมพนัธ์ การลงโทษมีประโยชน์คือ เพื่อให้สังคมปลอดภยั  โทษจึงท าหน้าท่ีห้ามไม่ให้คนกระท า
ความผดิ และในกรณีกระท าความผิดไปแลว้ โทษมีความจ าเป็นเพื่อปรับปรุงใหผู้ก้ระท าความผดินั้นกลบัตวั
กลบัใจแกไ้ขการ กระท าผดิท่ีเคยเกิดข้ึนและสามารถกลบัเคา้สู่สังคมอยา่งเดิม 
 ในทางกฎหมายอาญาจดัเป็นกฎหมายมหาชนวา่ดว้ยความผดิและโทษทางอาญามีบทบญัญติัถึงความ
เก่ียวพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัรัฐ แม้การกระท าบางอย่างจะได้กระท าโดยตรงต่อเอกชนให้ได้รับอนัตราย
เสียหายก็ตาม การกระท าความผิดนั้นก็ยงัเช่ือวา่กระทบกระเทือนต่อมหาชนเป็นส่วนรวม ถึงขนาดท่ีรัฐตอ้ง
เขา้ด าเนินการป้องกนัและปราบปราม ดงันั้นตอ้งมีกฎหมายบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีก าหนดความผิด
และโทษซ่ึงแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 1. การก าหนดเป็นความผิด ไดแ้ก่ การพิจารณาวา่การกระท าใดสมควรจะลงโทษในทางอาญา เช่น 
การฆ่าผูอ่ื้น การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการฉอ้โกงประชาชน ตลอดจนการกระท าอ่ืนๆ ท่ีกระเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
 2. การก าหนดโทษ ได้แก่ การท่ีบุคคลจะรับโทษทางอาญาได้ ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายในขณะกระท า
ก าหนดโทษไว ้ดงันั้น การบญัญติัโทษ ภายหลงัการกระท าจึงไม่ยอ้นไปใช้กบัการกระท าท่ีเกิดข้ึนมาก่อน
การบญัญติันั้น แต่ถา้เคยก าหนดโทษไวใ้นขณะกระท า แลว้ต่อมายกเลิกโทษนั้นไป ผูก้ระท ายอ่มหลุดพน้
จากโทษนั้นไปดว้ย 
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สรุปลกัษณะของกฎหมายอาญา ดังนี ้
 1) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน 
 2) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายวา่ดว้ยความผดิและโทษทางอาญา 
 3) กฎหมายอาญาตามปกติบงัคบัการกระท าในอาณาเขต 
 4) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 5) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีไม่มีผลยอ้นหลงัในทางลงโทษหนักข้ึนหรือให้รับโทษหนักข้ึน
 ประมวลกฎหมายอาญาไทย  มีบทบัญญัติทั้ งหมด  398 มาตราได้แบ่งออกเป็น  3 ภาค ดังนี้ คือ      
ภาคทัว่ไป ภาคความผดิ และภาคลหุโทษ ซ่ึงบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2500 
1. กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป 
 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ซ่ึงเป็นภาคทัว่ไปท่ีตอ้งน าไปใช้ในความผิดอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงประกอบ 
ดว้ยการใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดอาญา การใช้บทบงัคบัของกฎหมาย และบทบญัญติัท่ีใช้แก่
ความผดิลหุโทษ ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 การใช้กฎหมายอาญา 
 การใชก้ฎหมายอาญานั้นจะตอ้งค านึงถึงบุคคล สถานท่ี และเวลาในการกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี 
 1.1.1 การใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบับุคคล 
 บุคคลท่ีกฎหมายอาญาใชบ้งัคบัแก่คนไทยและคนต่างดา้วเสมอหนา้กนัหมด แต่มีขอ้ยกเวน้เก่ียวกบั
บุคคลทัว่ไปน้ีคือ 
  1.ข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ก าหนดยกเวน้ไม่ใช้
กฎหมายอาญาบงัคบักบับุคคลดงัต่อไปน้ี 
  1) พระมหากษตัริยไ์ทย ผูใ้ดจะกล่าวหาฟ้องร้องในทางใดๆมิได ้
  2) สมาชิกรัฐสภาไม่วา่จะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา มีเอกสิทธิในการแถลง
ขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมของรัฐสภา  และคุม้ครองไปถึงผู ้
พิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมเป็นตน้ 
  2. ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ  บุคคลซ่ึงกฎหมายก าหนดข้อยกเวน้ตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศอนัไดแ้ก่ 
  1) ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ทูต และบุคคลในคณะทูตและครอบครัว 
  2) เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานขององคก์ารระหวา่งประเทศซ่ึงกฎหมายระหว่างประเทศให้เอก
สิทธ์ิและคุม้ครองไว ้
  3) กองทหารต่างประเทศท่ีเขา้มายดึครองราชอาณาจกัร การกระท าความผิดใดๆในกองทพั 
ไม่ข้ึนกบัอ านาจศาลของประเทศท่ีกองทพันั้นยดึครองอยู ่
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 1.1.2 การใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบัสถานที่ 
 กฎหมายอาญาใช้บงัคบัโดยหลกัดินแดน มาจากหลกัท่ีวา่ “กฎหมายของรัฐใดยอ่มใชบ้งัคบั แก่การ
กระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนภายในเขตของรัฐนั้น” ดินแดนในราชอาณาจกัรไทย ไดแ้ก่ 
  1. พื้นดินและพื้นน ้าท่ีอยูใ่นอาณาเขตของประเทศไทย 
  2. ทะเลอนัเป็นอ่าวไทย 
  3. ทะเลอาณาเขตของไทย 12 ไมลท์ะเล 
  4. พื้นอากาศเหนือ ขอ้ 1,2,3 
  5. เรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท าในราช 
อาณาจกัรไทย 
 1.1.3 การใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบัเวลา 
 มาจากหลกัท่ีวา่กฎหมายไทยไม่มีผลยอ้นหลงั คือกฎหมายจะไม่ยอ้นหลงัไปใชบ้งัคบัแก่ขอ้เท็จจริง
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวนัท่ีกฎหมายใชบ้งัคบั ไม่ว่าจะเป็นความผิด การลงโทษหรือการเพิ่มโทษก็ตาม แต่
อยา่งไรก็ตาม มีการยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายอาญาท่ีบญัญติัข้ึนมาใหม่นั้นออกใชบ้งัคบัท่ีเป็นคุณแก่ผูก้ระท า
ก็สามารถยอ้นหลงัได ้
 1.2 โครงสร้างความผดิอาญา 
 การจะวนิิจฉยัความรับผิดทางอาญานั้น ตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ตามโครงสร้างความรับผดิอาญา ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนใหญ่ 3 ส่วน ตามล าดบั คือ การพิจารณาว่ามีการกระท าครบองคป์ระกอบความผิดตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไวห้รือไม่ ถ้ามีพิจารณาต่อไปว่าการกระท านั้นๆ ไม่มีอ านาจกระท าก็ตอ้งรับผิด แล้วจึง
พิจารณาต่อไปเป็นประการสุดทา้ยว่า มีเหตุท่ีกฎหมายยกเวน้โทษให้แก่ผูก้ระท าการหรือการกระท านั้นๆ
หรือไม ่ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี คือ 
 1.2.1 องค์ประกอบความผดิอาญา 
 องค์ประกอบความผิดอาญา พิจารณาได้จากบทบญัญติัของกฎหมายประกอบด้วย  องค์ประกอบ
ภายนอก องคป์ระกอบภายใน การพยายามกระท าความผดิ และความรับผดิในกรณีผูก้ระท าหลายคน 
 1. องค์ประกอบภายนอก  คือ ส่ิงท่ีเป็นส่วนภายนอกท่ีประกอบอยู่ในความผิดฐานใดฐานหน่ึง      
เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ส่วนภายในจิตใจของผูก้ระท า (การกระท าโดยเจตนาท่ีมีจิตชัว่ร้าย) ส่ิงท่ีเป็นส่วนภายนอกหรือ
องคป์ระกอบภายนอกมีอยูห่ลายอยา่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นความผิดแต่ละฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย
  1) ผูก้ระท า โดยปกติกฎหมายจะใช้ค  าว่า “ผูใ้ด” ซ่ึงหมายความว่าจะเป็นใครก็ไดไ้ม่จ  ากดั 
แต่หากกฎหมายมุ่งท่ีจะลงโทษบุคคลใดโดยเฉพาะก็จะระบุโดยชดัเจนในบทบญัญติันั้นๆ เช่น ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น
หรือระบุวา่หญิงใด หรือผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน หรือชายใดตามท่ีปรากฏ ใน พ.ร.บ. เกณฑท์หาร เป็นตน้ 
  2) การกระท า เป็นไปตามความหมายในความผิดแต่ละฐาน เช่น การ “ฆ่า” ในความผิดต่อ
ชีวิต “การท าร้าย” ในความผิดต่อร่างกาย “การเอาไป” ในความผิดฐานลกัทรัพย  ์“การใส่ความ” ในความผิด
ฐานหม่ินประมาท เป็นตน้ 
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  3) กรรมของการกระท า (ผูถู้กกระท า) ซ่ึงก็เป็นไปตามฐานความผิดนั้นๆ เช่น ในความผิด
ต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย กรรมของการกระท า คือผูอ่ื้น (ผูถู้กกระท า) ซ่ึงตอ้งมีสภาพความเป็นมนุษยใ์น
ความผิดฐานท าแทง้ คือส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นครรภม์ารดา ในความผดิฐานลกัทรัพย ์วตัถุแห่งการกระท าคือทรัพย์
ของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
  4) ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล จ าเป็นตอ้งพิจารณาปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างการกระท าและผลเพื่อจะได้ทราบว่าผูก้ระท าเป็นเหตุให้เกิดผลหรือไม่และควรรับผิดในผลนั้น
เพียงใด ถา้ผลท่ีเกิดไม่สัมพนัธ์กบัการกระท าหรือไม่ใช่ผลโดยตรง แลว้ผูก้ระท าก็ไม่ตอ้งรับผดิ ผลโดยตรงน้ี 
ไดแ้ก่ผลตาม “ทฤษฎีเง่ือนไข” ซ่ึงมีสาระส าคญัวา่ “ถา้ไม่มีการกระท าผลไม่เกิด” ตอ้งถือวา่ ผลเกิดจากการ
กระท านั้น แมจ้ะมีเหตุอ่ืน หรือสุขภาพไม่ดีอยู่ก่อน แต่ถ้าเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนใหม่ภายหลงัจากการกระท าท่ี
เรียกว่า “เหตุแทรกแซง” แล้วผูก้ระท าจะตอ้งรับผิดในผลนั้นปลายเหตุท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ ตอ้งพิจารณาโดย
ละเอียดต่อไป 
 2. องค์ประกอบภายใน 
 เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคล เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดความรับผิดของบุคคล โดยหลกั
แลว้บุคคลจะตอ้งรับผิดเม่ือกระท าโดยเจตนา การกระท านั้นกฎหมายให้รวมถึงการงดเวน้การกระท าตามท่ี
ตกลงใจหรือเจตนาท่ีจะงดเวน้การกระท าแต่อยา่งไรก็ตามถึงแมก้ารกระท านั้นไม่ไดเ้จตนากฎหมายก็บญัญติั
ไวโ้ดยเฉพาะ วา่ความผิดใดตอ้งรับผิด เม่ือไดก้ระท าโดยประมาทหรือก าหนดไวช้ดัแจง้วา่ แมไ้ดก้ระท าโดย
ไม่มีเจตนาก็ตอ้งรับผดิ 
  1) การกระท าโดยเจตนา คือการกระท าไปโดยรู้ส านึก และผูก้ระท านั้นประสงคต่์อผลหรือ
ผูก้ระท านั้นยอ่มเล็งเห็นผล บางประการของการกระท านั้น 
  2) การกระท าโดยประมาท คือการกระท าท่ีผูก้ระท ามิไดต้ั้งใจให้เกิดผลร้ายแก่ใคร แต่เน่ือง 
จากการกระท าโดยไม่ระมดัระวงัหรือระมดัระวงัไม่เพียงพอท าใหเ้กิดผลร้ายแก่ผูอ่ื้นถือวา่เป็นการกระท าโดย
ประมาทแลว้ 
  3) การกระท าท่ีไม่ไดเ้จตนา คือการกระท าท่ีผูก้ระท าตั้งใจท าเพื่อให้เกิดผลอยา่งหน่ึงแต่ผล
เกิดข้ึนมากกว่าท่ีตั้งใจเม่ือกฎหมายบญัญติัไวว้า่กระท าในลกัษณะเช่นนั้นตอ้งรับผลร้ายผูก้ระท าตอ้งรับผิด
ดว้ย 
  4 )การกระท าโดยพลาด คือการกระท าท่ีมีเจตนาท่ีจะกระท าต่อบุคคลหน่ึง แต่ผลของการ
กระท าเกิดแก่อีกบุคคลหน่ึงโดยพลาดไป กฎหมายให้ถือผูน้ั้นกระท าโดยเจตนาแก่ผูซ่ึ้งไดรั้บผลร้ายจากการ
กระท า 
  5) การกระท าท่ีส าคญัผดิ คือการกระท าท่ีส าคญัน้ีอาจมีได ้2 ลกัษณะคือ การกระท าท่ีส าคญั
ผดิในตวับุคคล กบั การกระท าท่ีส าคญัผดิในขอ้เทจ็จริง 
  (1) การกระท าท่ีส าคญัผิดในตวับุคคล คือการกระท าท่ีผูก้ระท าเจตนาจะกระท าต่อบุคคล
หน่ึง แต่ไดก้ระท าต่ออีกบุคคลหน่ึงโดยส าคญัผดิเรียกวา่ เป็นการส าคญัผดิตวั 
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  (2) การกระท าท่ีส าคญัผิดวา่มีขอ้เท็จจริง การกระท าท่ีส าคญัผิดในขอ้เท็จจริงแยกออกไป
เป็น 3 กรณี คือ 
  ก.การกระท าท่ีส าคญัผิดว่ามีขอ้เท็จจริงท่ีท าให้ไม่เป็นความผิด เช่นการป้องกนัตวัสมควร
แก่เหตุ การกระท าท่ีจ  าเป็น 
  ข.การกระท าท่ีส าคญัผดิวา่มีขอ้เท็จจริงท่ีท าให้ไม่ตอ้งรับโทษ เช่น การลกัทรัพยบิ์ดา มารดา 
เป็นตน้ 
  ค.การกระท าท่ีส าคญัผิดท่ีท าให้รับโทษน้อยลง เช่น การบนัดาลโทสะ หรือการป้องกนัตวั
เกินสมควรแก่เหตุ เป็นตน้ 
  6) การกระท าท่ีไม่รู้กฎหมาย บุคคลใดก็ตามเม่ือได้กระท าผิดจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย 
หรือไม่รู้วา่กฎหมายบญัญติัวา่การกระท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีเป็นความผิด เพื่อใหพ้น้จากความรับผิดในทางอาญา
ไม่ได ้หรือท่ีเรียกกนัวา่ถูกกฎหมายปิดปาก (Estoppel Law) แต่ถา้ศาลเห็นวา่บุคคลนั้นอาจไม่รู้วา่มีกฎหมาย
บญัญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้ผูน้ั้นแสดงพยานหลักฐานต่อศาล ซ่ึงถ้าศาลฟัง
พยานหลกัฐานนั้นแลว้เช่ือวา่เป็นจริงก็อาจจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น
เพียง ใดก็ได ้เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิด
ซ่ึงกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 3. การเร่ิมต้นกระท าความผดิ ส าหรับการเร่ิมตน้กระท าความผดินั้น มีกระบวนการจากการคิด ตกลง
ใจ และกระท าตามท่ีตกลงใจนั้น ซ่ึงส่วนสุดทา้ยน้ี เป็นส่วนท่ีแสดงออกภายนอกแลว้ ซ่ึงอาจมีขั้นตอนของ
การเตรียมลงมือกระท าไปตลอดจนบรรลุผลส าเร็จ  อย่างไรก็ตาม การรอจนกระทั่ง ผูก้ระท าลงไปจน
ความผิดส าเร็จ ย่อมก่อความเสียหายกระทบกระเทือนความสงบของสังคมอย่างมาก ส าหรับความผิดท่ี
ร้ายแรงท่ีผูก้ระท าไดแ้สดงเจตนา ออกมาเป็นการกระท าอยา่งชดัแจง้แลว้ กฎหมายจ าตอ้งยบัย ั้งไว ้เพื่อมิให้
ลุกลามเป็นความผิดส าเร็จก่อความเสียหายต่อไปโดยการก าหนดเป็นความผิดเสียก่อนตั้งแต่เร่ิมแรก เช่น     
ในเร่ืองอั้งยี่ ซ่องโจร หรือ ผูใ้ช้ให้กระท าความผิด กฎหมายบญัญติัให้เป็นความผิดโดยไม่ตอ้งมีการกระท า
ความผิดท่ีได้ตกลงกนั หรือตามท่ีได้ใช้ให้กระท าการ ตระเตรียมในความผิดท่ีร้ายแรงบางความผิดก็เป็น
ความผิดในตวัเองไดเ้ลย ตลอดจนการพยายามกระท าความผิด กฎหมายก็ก าหนดให้รับผิดโดยไม่ตอ้งรอให้
เกิดผลส าเร็จ เพียงแต่ผูก้ระท ามีการกระท าท่ีแสดงเจตนาและมุ่งต่อความผิดส าเร็จโดยไม่มีการหยุดย ั้ง ดงันั้น
ความผิดอนัเป็นการเร่ิมต้นเหล่าน้ีย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะไม่มีการพยายามกระท าความผิดในฐานะต่างๆ
เหล่านั้นอีกไม่วา่จะเป็นการพยายามเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจรหรือพยายามใชใ้ห้กระท าความผิด เพราะความผิด
เหล่าน้ีเกิดข้ึนก่อนการพยายาม หรือการตระเตรียมการกระท าความผดิเสียอีก 
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 การพยายามกระท าความผดิ ประกอบดว้ย การลงมือและการไม่บรรลุผล 
  1) การลงมือในการท่ีกฎหมายจะลงโทษการพยายามกระท าความผิดนั้น ขั้นแรกผูก้ระท า
จะตอ้งมีเจตนา กระท าความผิดเสียก่อน ถา้ไม่มีเจตนาก็จะเป็นการพยายามกระท าความผิดไม่ได ้ต่อจากนั้น
ผูก้ระท าต้องมีการกระท าเพื่อมุ่งถึงผลส าเร็จ การกระท าท่ีจะเป็นการพยายามกระท าคามผิดต้องถึงขั้น       
“ลงมือ” เช่น การพยายามฆ่า พยายามท าร้ายร่างกาย พยายามข่มขืน เป็นตน้ 
 ข้อสังเกต เก่ียวกบัการลงมือกระท าแลว้ไม่บรรลุผลท่ีเรียกว่าพยายาม ตามแนวคิดของศาล(ไทย) 
ศาลไทยถือว่าการลงมือได้แก่การกระท าท่ีใกล้ชิดกบัผลส าเร็จ คือหลกัความใกล้ชิดต่อผล ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบั
ดุลพินิจของศาลในแต่ละเร่ืองวา่แค่ไหนเพียงใดถึงจะวา่ใกลชิ้ด หรือห่างไกลความส าเร็จการตีความดงักล่าว
อาจจะยดืหยุน่ดีแต่ขาดความแน่นอนชดัเจนกรณี 
 ตัวอย่าง  
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1685/2516 ในกรณีข่มขืนกระท าช าเราแมจ้  าเลยซ่ึงนุ่งผา้ขาวมา้อยูต่วัเดียวกระท า
การถึงขั้นกดหญิงผูเ้สียหายนอนลงท่ีพื้นข้ึนคร่อมและถลกผา้ข้ึนแลว้ดว้ยเจตนาจะกระท าช าเรา ศาลก็เห็นวา่
ยงัไม่ถึงข้ึนพยายาม ทั้งท่ีมีการข่มขืนใจหญิงแลว้เพียงแต่ยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะกระท าช าเราไดเ้ท่านั้น 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1885/2522 ในกรณีความผดิฐานชิงทรัพย ์เม่ือประทุษร้ายแลว้แมย้งัไม่ไดท้รัพยไ์ป
ศาลก็ลงโทษฐานพยายามชิงทรัพย ์ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 41/2510 ในกรณีเพียงงดัประตูบา้นเขา้ไป ยงัไม่ทนัไดเ้ห็นทรัพยท่ี์จะลกั ศาลก็ถือ
วา่ลงมือแลว้ 
 จากค าพิพากษาของศาลไทยดงักล่าวขา้งตน้นั้นแสดงว่าศาลไทยตีความค าว่าลงมือเพื่อคุม้ครอง
ทรัพย์มากกว่าคุ้มครองหญิงจะถูกข่มขืน การกระท าอนัท่ีจริงการลงมือควรถือ การกระท าท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จโดยไม่มีการหยุดย ั้งในระหวา่งการกระท านั้น มิฉะนั้น แมผู้ก้ระท าถูกจบัไดก้็ลงโทษได ้โอกาส
จะป้องกนัความเสียหายก็จะลดลง 
  2) การไม่บรรลุผล ไดแ้ก่ การกระท าไม่เกิดผล เป็นความผิดส าเร็จตามท่ีผูก้ระท าเจตนา ซ่ึง
อาจเป็นเพราะผูก้ระท ายงัไม่ได้กระท าให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนท่ีตนมุ่งหมายหรือกระท าไปครบถ้วนทุก
ขั้นตอนแลว้ผลไม่เกิดข้ึนความท่ีคิดไว ้การไม่บรรลุผลมีได ้3 ลกัษณะคือ 
  (1) การไม่บรรลุผลโดยบงัเอิญ กาจเกิดไดจ้ากสาเหตุ 2 ประการคือ 
  ก.การไม่บรรลุผลเพราะกระท าไปไม่ตลอด หมายถึงว่าผูก้ระท าไดล้งมือแลว้แต่จ าตอ้งยุติ
การกระท านั้นโดยไม่สมคัรใจเพราะมีเหตุมาป้องปัดขดัขวาง 
  ข.กระท าไปตลอดแลว้แต่ไม่บรรลุผล ไดแ้ก่การท่ีผูก้ระท าไดล้งมือกระท าการทุกอยา่งท่ีเขา
เช่ือว่าเป็นเหตุให้เกิดความผิดส าเร็จข้ึนได้ แต่ก็ไม่บรรลุผล ซ่ึงอาจเป็นเหตุแห่งวตัถุท่ีมุ่งหมายกระท าต่อ 
หรือเหตุแห่งปัจจยัท่ีใชใ้นการกระท าความผดิ 
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  (2) การไม่บรรลุผลอยา่งแน่แท ้ไดแ้ก่ กรณีท่ีผูก้ระท าจะท าอยา่งไรก็ไม่มีทางบรรลุผลเป็น
ความผิดส าเร็จไดเ้ป็นการพิจารณาในแง่จิตใจผูก้ระท า ถา้กระท าไดก้ระท าโดยมุ่งต่อผล ซ่ึงกฎหมายบญัญติั
เป็นความผิด แต่การกระท าไม่สามารถบรรลุผลไดอ้ย่างแน่แทเ้พราะปัจจยัท่ีใช้ในการกระท าหรือเหตุแห่ง
วตัถุท่ีมุ่งหมายกระท าต่อ 
  ส่วนการไม่บรรลุผลเพราะความเช่ืออย่างงมงาย เช่น คัว่พริกสาปแช่ง โดยวิธีการไสย
ศาสตร์ ดว้ยความเช่ืออย่างงมงายว่าจะเป็นวิธีท าอนัตรายผูอ่ื้นได ้แต่ไม่สามารถท าอนัตรายได ้แต่กฎหมาย
บัญญัติให้ลงโทษเช่นกันแต่ศาลจะลงโทษก็ได้ เพราะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาอันชั่วร้ายท่ีจะกระท า
ความผิดอาญาของผูก้ระท าแลว้หากไม่ลงโทษเพื่อเป็นการตกัเตือนยบัย ั้งเสียก่อน ผูก้ระท าอาจเปล่ียนแปลง
วธีิการกระท าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ได ้
  (3) การไม่บรรลุผลเพราะผูก้ระท าเอง ไดแ้ก่การสมคัรใจกระท าการเพื่อไม่ใหค้วามมุ่งหมาย
อนัท่ีร้ายของตนบรรลุผล ซ่ึงอาจเป็นการยบัย ั้งเสียเอง คือได้ลงมือไปแล้ว แต่สมคัรใจยุติการกระท าของ
ตนเอง ไม่กระท าต่อไปให้ตลอดทั้งๆท่ีตนเองมีความมัน่ใจวา่สามารถกระท าไปให้ตลอดได ้ซ่ึงอาจเป็นเหตุ
ภายนอกหรืออาจจะเป็นเหตุภายใน  การยบัย ั้งน้ีต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ หากเป็นไปเพราะถูกกดดนัจน
ผูก้ระท ารู้สึกวา่ไม่สามารถกระท าไปได ้ดงัน้ีเป็นการยบัย ั้งโดยไม่สมคัรใจ 
  4. โทษของการพยายามกระท าความผิด โดยหลกัแลว้การพยายามกระท าความผิดมีโทษ
ดงัน้ีคือ 
  1) มีโทษ 2 ใน 3 ส่วน ของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับผดินั้นตาม 
  2) มีโทษไม่เกินก่ึงหน่ึงเป็นการพยายามกระท าความผิดท่ีเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งแน่แทห้รือไม่
บรรลุผลอยา่งแน่แท ้
  3) ศาลอาจไม่ลงโทษเลยก็ไดก้รณีกระท าลงดว้ยความงมงาย 
 ข้อสังเกต การพยายามกระท าความผิดท่ีมีโทษเท่ากบัความผิดส าเร็จ ได้แก่ การพยายามกระท า
ความผิดต่อองค์พระมหากษตัริย ์และการพยายามกระท าความผิดต่อความมัน่คงของรัฐและสัมพนัธ์ไมตรี
 ข้อสังเกต การพยายามกระท าผิดท่ีไม่มีโทษ ไดแ้ก่ การพยายามกระท าความผดิแต่ยบัย ั้งเสียเอง หรือ
กลบัใจแกไ้ข ไม่ให้การกระท าบรรลุผล การพยายามกระท าความผิดลหุโทษและการพยายามท าให้แทง้ลูก
  5. ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกระท าความผิดตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ในการกระท าความผิดฐานหน่ึง อาจ
มีผูก้ระท าความผดิตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงอาจแยกได ้3 ลกัษณะ คือ 
  1) ตวัการ คือ เป็นผูร่้วมกระท าความผดิดว้ยกนัคือ 
  (1) จะตอ้งมีการกระท าร่วมกนั เช่น อาจแบ่งหนา้ท่ีกนัท าหรืออยูร่่วมในการเกิดเหตุ 
  (2) มีเจตนาร่วมกนั ไดแ้ก่ การท่ีผูก้ระท าความผดิทุกคนมีเจตนาร่วมกนักระท าความผดิโดย
ถือวา่การกระท าของผูร่้วมถึงการกระท าทุกอยา่งท่ีเป็นความผิดร่วมกระท าจะตอ้งรู้ถึงเจตนาของกนัและกนั 
ดงันั้นถา้มีเจตนาร่วมเพียงใด ก็เป็นตวัการเพียงนั้น 



9 
 
  2) ผูใ้ช ้หมายถึงผูท่ี้ก่อให้ผูอ่ื้นกระท าความผิด คือกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหผู้อ่ื้นตดัสินใจ
กระท าความผิด ไม่ว่าดว้ยการใช้ บงัคบั ขู่เข็ญ จา้งวาน ยุยงส่งเสริม หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด เม่ือไดมี้การใช้
แลว้ผูใ้ชมี้ความผิดทนัที แมว้า่ผูถู้กใชจ้ะยงัไม่ยอมกระท าหรือรับปากวา่กระท าแลว้ หรือเปล่ียนใจไม่กระท า
หรือผูถู้กกระท าใช้ยงัมิไดล้งมือกระท า แต่อยา่งไรก็ตามถา้ผูถู้กใช้ไดก้ระท าถึงข้ึนลงมือแลว้ ผูใ้ชก้็รับโทษ
เสมือนตวัการ 
  3) ผูส้นบัสนุน ไดแ้ก่บุคคลท่ีเขา้ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ ผูก้ระท าความผิดก่อน
หรือ ขณะกระท าความผิดหรือการให้สถานท่ี หรืออุปกรณ์ในการกระท าความผิด  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาตาม
พฤติการณ์ไปวา่ การใหส้นบัสนุนแค่ไหนมีความผดิ มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1) การสนบัสนุนตอ้งมีเจตนาท่ีจะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแต่การกระท าความผิด
ดว้ย 
  (2) การสนบัสนุนจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนหรือขณะกระท าความผิดหากเกิดข้ึนหลงัการกระท า
ความผดิแลว้ ก็ไม่ใช่การสนบัสนุน 
  (3) ถา้ผูก้ระท าไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นองคป์ระกอบความผดิได ้
  4) กรณีการกระท าเกินขอบเขต ถา้ความผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นกระท าไดก้ระท าไปเกินขอบเขตท่ี
ใชห้รือผูส้นบัสนุน คงรับผดิเท่าท่ีอยูใ่นขอบเขตของตนเท่านั้น 
 ข้อสังเกต ถ้าโดยพฤติการณ์อาจเล็งเห็นได้ว่า ผูถู้กใช้จะกระท าไปเกินขอบเขตเช่นนั้น ผูใ้ช้ หรือ
ผูส้นบัสนุนตอ้งรับผดิทางอาญาท่ีเกิดไดจ้ริง 
 1.2.2 ข้อยกเว้นไม่ต้องรับผดิทางอาญา 
 เม่ือได้มีการกระท าครบองค์ประกอบความผิดตามขอ้ 1.2.1 ทั้งองค์ประกอบภายในและภายนอก
แลว้ ถา้มีกฎหมายหรือเหตุยกเวน้ความผดิ ท าใหก้ารกระท านั้นเป็นความผดิแต่ยกเวน้โทษ ดงัน้ี 
 1. เหตุยกเว้นความผดิทีไ่ม่ต้องรับผดิทางอาญาน้ันต้องเป็นการกระท า ดังนี ้
  1) การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมายมา
คุกคามโดยท่ีรัฐไม่สามารถเข้าคุ้มครองได้ทันท่วงที  กฎหมายก็เปิดโอกาสให้ผู ้ท่ีจะต้องเสียหายถูก
ประทุษร้ายมีอ านาจป้องกันตนเองได้โดยไม่ต้องรอให้ความเสียนั้ นเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงมีเกณฑ์พิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ต้องมีภยนัตราย ซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมายได้แก่ ภยนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท าใดอยา่งหน่ึง โดยท่ีผูก่้อภยนัตรายนั้นไม่มีอ านาจตามท่ีจะท าได ้
  (2) ภยนัตรายใกลจ้ะถึง ตอ้งดูตามพฤติการณ์ถา้เกิดข้ึนในทนัทีทนัใดยอ่มเป็นภยัท่ีใกลจ้ะถึง 
  (3) ผูก้ระท าจ าตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัสิทธิของตนหรือของผูอ่ื้นใหพ้น้จากภยนัตราย 
  (4) การกระท าโดยป้องกนันั้นไม่เกินขอบเขตหรือพอสมควรแก่เหตุ 
 ข้อสังเกต การป้องกนัโดยส าคญัผิด การป้องกนัโดยพลาดไป นั้นยงัถือว่าเป็นการป้องกนัอยู่ ซ่ึง
จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑใ์นการป้องกนัสมควรแก่เหตุเท่านั้นท่ีจะชอบดว้ยกฎหมาย 
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  2) ผูเ้สียหายยินยอมให้กระท าในขณะหรือก่อนท่ีจะมีการกระท าความผิดตอ้งเป็นความ
ยินยอมท่ีมิได้เกิดจากการข่มขู่ประทุษร้าย และต้องไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 
  3) กฎหมายประเพณี  เช่น การชกมวยตามกติกาแม้จะมีการตายเกิดข้ึนผูก้ระท าก็ไม่มี
ความผดิ 
  4) กรณีกฎหมายอ่ืนใหอ้ านาจกระท าได ้
 2. เหตุยกเว้นโทษทางอาญา แม้การกระท าน้ันจะยังคงความผิดทางอาญา แต่ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับ
โทษ ถ้ามีเหตุอนัจะอ้างได้ตามกฎหมาย ดังนีค้ือ 
  1) เหตุท่ีผูก้ระท าไม่มีทางเลือก เหตุท่ีกฎหมายยกเวน้โทษให้น้ีเป็นเพราะผูก้ระท าความผิด
ไม่มีอิสระในการตดัสินใจ แบ่งออกได ้2 กรณีคือ 
  (1) ความจ าเป็น เป็นการกระท าความผิดดว้ยความจ าเป็น เพราะเหตุถูกบงัคบัซ่ึงเป็นการท่ี
ผูก้ระท าตกอยู่ภายใตอ้  านาจของใครหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัไม่อาจหลีกเล่ียงไดแ้ละเป็นการกระท าดว้ยความ
จ าเป็นเพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นพน้จากภยนัตรายท่ีจะใกลถึ้งโดยไม่สามารถจะหลีกเล่ียงไดท้ั้งน้ีภยนัตรายนั้น
ตอ้งมิใช่เกิดจากการกระท าผดิของตนเอง 
  (2) กระท าตามค าสั่งของเจา้พนกังาน โดยสุจริตใจแมค้  าสั่งนั้นจะไม่ถูกตอ้ง แต่ผูก้ระท าเช่ือ
โดยสุจริตใจวา่ตนเองมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามผูน้ั้นก็ไม่ตอ้งรับโทษ 
  2) เหตุเก่ียวกับความรู้ผิดชอบ ถ้าผูก้ระท าความผิดกระท าไปโดยไม่รู้ผิดชอบกฎหมาย
ยกเวน้โทษให้เพราะเห็นวา่ผูก้ระท าไม่ไดมี้ความชัว่ร้ายในการกระท าความผิด การลงโทษบุคคลดงักล่าวจึง
ไม่เกิดประโยชน์ ดงันั้นเหตุเก่ียวกบัความรู้ผดิชอบในการกระท าท่ียกเวน้โทษดงัน้ี 
  (1)การกระท าของเด็ก  เด็กอายุไม่เกิน  14 ปี โดยแยกออกเป็นกรณีเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
กระท าความผิดเด็กนั้นไม่ตอ้งรับโทษ ส่วนกรณีเด็กอายุ 7 ปีแต่ไม่เกิน 14 ปี กระท าความผิด เด็กนั้นไม่ตอ้ง
รับโทษ แต่ศาลมีอ านาจวา่กล่าวตกัเตือนวางขอ้ก าหนดหรือคุมประพฤติเด็กนั้นได ้
  (2) ความบกพร่องทางจิต (คนวกิลจริต) ไดก้ารท่ีผูก้ระท าไดท้  า 
ลงไปในขณะท่ีตนไม่สามารถรู้สึกผดิชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองไดเ้พราะมีโรคจิตจิตบกพร่องหรือจิต
ฟ่ันเฟือน 
  (3) ความมึนเมา โดยหลกัแล้วความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือของมึนเมาจะยกข้ึนแก้ตวั
เพื่อให้ตนไม่ตอ้งรับโทษไม่ได ้เวน้แต่ความมึนเมานั้นไดเ้กินข้ึนโดยการไม่รู้ของผูก้ระท า กล่าวคือ ผูเ้สพไม่
รู้ว่าส่ิงนั้นจะท าให้มึนเมา หรือเพราะถูกขืนใจให้เสพและผูน้ั้ นกระท าผิดในขณะท่ีไม่สามารถรู้ผิดชอบ
หรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้
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  3) เหตุเก่ียวกบัการเป็นสามีภริยา ความเป็นสามีภริยาท่ีจะไดรั้บยกเวน้โทษน้ีตอ้งเป็นสามี
ภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีภริยากระท าความผิดต่อกนัในเร่ืองทรัพย ์เช่นการลกั
ทรัพย ์, วิ่งราวทรัพย ์,ฉ้อโกง ซ่ึงไม่เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าก็ไม่ตอ้งรับ
โทษ 
 1.3 การบังคับใช้ของกฎหมายอาญา 
 การบงัคบัใช้ของกฎหมายอาญาน้ีจะไดก้ล่าวถึงความหมายของโทษ และการก าหนดโทษ การใช้
วธีิการเพิ่มความปลอดภยัและการระงบัความผดิและโทษ ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดดงัน้ี 
 1.3.1 โทษทางอาญา 
 โทษทางอาญา ท่ีจะใช้ลงโทษผูก้ระท าความผิดมีอยู่ 5 ชนิดเท่านั้น หากผูใ้ดกระท าความผิดอาญา 
เม่ือจะลงโทษผูล้งโทษจะสรรหาวธีิการลงโทษแปลกๆมาลงโทษผูก้ระท าความผดิไม่ได ้ตอ้งใชโ้ทษอยา่งใด
อยา่งหน่ึงท่ีกฎหมายก าหนดไวล้งโทษซ่ึงเรียงจากโทษหนกัไปหาโทษเบา คือ 
 1.โทษประหารชีวติ ไดแ้ก่ การใชว้ธีิการฉีดยาพิษใหต้าย 
 2.โทษจ าคุก ไดแ้ก่ การเอาตวัไปขงัในเรือนจ า 
 3.โทษกกัขงั ไดแ้ก่ การเอาตวัไปกกัขงัหรือควบคุมไวใ้นสถานท่ีกกัขงัซ่ึงก าหนดไวอ้นัมิใช่เรือนจ า 
 4.โทษปรับ ไดแ้ก่ การลงโทษดว้ยการปรับใหผู้ก้ระท าจ่ายเงินใหแ้ก่รัฐ 
 5.ใหริ้บทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ การลงโทษริบเอาขา้วของเงินทองของผูก้ระท าความผิดมาเป็นของรัฐ 
 ข้อสังเกต การลงโทษตามกฎหมายอาญานั้นมีจุดประสงคใ์นการลงโทษ มี 4 ประการ คือ 
  1) เพื่อเป็นการปราบปรามโจรผูร้้าย โดยท าโทษผูก้ระท าผิดกฎหมายอาญาให้ เป็นตวัอยา่ง
เป็นเคร่ืองเตือนใจใหผู้ร้้ายรู้ส านึก 
  2) เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ความผิดเกิดข้ึนอีก โดยการท าให้ผูร้้ายไม่สามารถจะกระท าร้าย
ไดต่้อไป เช่น ค าพิพากษาใหล้งโทษประหารชีวติก็ยอ่มท าใหผู้รั้บโทษไม่สามารถกระท าความผดิอีกได ้
  3) เพื่อเป็นการดดัสันดานผูร้้ายให้กลายเป็นคนดี ถ้าเด็กกระท าแต่ถ้ามีทางดดัสันดานได ้
ศาลก็มีอ านาจท่ีจะไม่ลงโทษเด็กและส่งเด็กไม่ยงัสถานฝึกอบรมแทนได้ ถ้าผูใ้หญ่กระท าผิดและเป็น
ความผดิเล็กนอ้ย ศาลก็จะรอการลงโทษได ้
  4) เพื่อชดใช้ความเสียหาย ไม่ใช่แต่ของผูถู้กท าอนัตรายเท่านั้นแต่เป็นการท าให้เหมาะสม
กบัความประสงคแ์ละเป็นท่ีพอใจของสาธารณชนของสังคม 
 1.3.2 การก าหนดโทษทางอาญา 
 การก าหนดโทษต้องให้เหมาะสมกับความผิดและเหมาะสมแก่ตัวผูก้ระท าความผิดจึงจะเกิด
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในการก าหนดโทษจึงตอ้งค านึงถึงการกระท าและพฤติการณ์ต่างๆ ประกอบดว้ย
กนัดงัน้ี 
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 1. หลายบทหลายกระทง บุคคลคนเดียวอาจกระท าความผิดได้หลายฐาน ในการกระท าอันเดียวกัน
หรือหลายๆ การกระท า ซ่ึงสามารถแยกพจิารณาได้ 2 ลกัษณะคือ 
  1) ความผิดหลายบท ไดแ้ก่ กรณีเม่ือการกระท าอนัเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบทการกระท ากรรมเดียวน้ีอาจหมายถึงเจตนาเดียวและมีการกระท าเดียว ซ่ึงเป็นความผิดต่อเน่ือง
กลายเป็นความผดิท่ีส าเร็จเด็ดขาดซ่ึงผดิกฎหมายหลายฐานและผดิกฎหมายฐานเดียวหลายคร้ัง 
  2) ความผิดหลายกรรมต่างกนั การจะเป็นความผิดหลายกรรมต่างกนันั้น จะตอ้งเป็นการ
กระท าท่ีมีแสดงว่ามีเจตนาต่างกนัซ่ึงในการพิพากษากรณีการกระท าอนัเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
กฎหมายให้ศาลพิพากษาโทษผูก้ระท าความผิดทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป  แลว้รวมโทษทุกกระทงเขา้
ดว้ยกนั 
 2. เหตุเพิ่มโทษและเหตุลดโทษ เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนแล้ว การก าหนดโทษผูก้ระท า
จะตอ้งค านึงถึงเหตุต่างๆ เก่ียวกบัตวัผูก้ระท าดว้ย เพื่อก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัตวัผูก้ระท าความผดิ ท่ีศาล
จะเพิ่มโทษหรือลดโทษถา้มีเหตุ ดงัน้ี 
  1) เหตุเพิ่มโทษ ไดแ้ก่ กรณีท่ีตอ้งค าพิพากษาให้ลงโทษเพราะไดก้ระท าความผดิมาแลว้ ได้
กระท าความผิดข้ึนอีกภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการควบคุม ข่มขู่ให้ผูท่ี้พน้โทษแลว้กลบัมาท า
ความผดิอีก 
  2) เหตุลดโทษ ไดแ้ก่ผูก้ระท าความผดิมีไดห้ลายลกัษณะ คือ 
  (1) การกระท าความผิดโดยทัว่ไปท่ีลดโทษ ไดแ้ก่ ความไม่รู้กฎหมาย ความมึนเมา ความมี
อายนุอ้ย ความเป็นญาติ การกระท าโดยป้องกนัหรือจ าเป็นเกินขอบเขต 
  (2) การกระท าความโดยเหตุแห่งบนัดาลโทสะ ผูท่ี้กระท าความผิดเพราะบนัดาลโทสะนั้น 
กฎหมายลดโทษให้บา้งเพราะเห็นว่าผูน้ั้นถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรงโดยไม่เป็นธรรมและไดก้ระท าต่อผูท่ี้เป็น
ตน้เหตุใหบ้นัดาลโทสะนัน่เอง 
  3) เหตุบรรเทาโทษอ่ืน ได้แก่ ผูก้ระท าความผิดเป็นผูโ้ฉดเขลา เบาปัญญาตกอยู่ในความ
ทุกข์อยา่งสาหสั มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นลุแก่โทษ
ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือให้ความรู้แก่ศาลอนัเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาหรือเหตุอ่ืนท่ีศาลเห็นว่ามี
ลกัษณะท านองเดียวกนั 
 ข้อสังเกต เหตุเพิ่มโทษและเหตุลดโทษน้ีอาจมาจากเหตุส่วนตวัและเหตุในลกัษณะคดี 
 3. วิธีการก าหนดโทษ เม่ือศาลไดพ้ิจารณาความผิดแลว้จะก าหนดโทษผูก้ระท าความผิดโดยมีเหตุท่ี
อาจจะเพิ่มโทษ ลดโทษและรอการลงโทษเป็นขั้นตอนในการวางโทษใหเ้หมาะสมแก่ผูก้ระท าความผดิ ทั้งน้ี
เพื่อป้องกนัสังคม และเพื่อเยียวยาแกไ้ขผูก้ระท าความผิดให้กลบัเป็นคนดีเขา้อยู่ในสังคมไดโ้ดยไม่เป็นพิษ
เป็นภยัแก่ผูอ่ื้น ดงัน้ีคือ 
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  1) การเพิ่มโทษหรือลดโทษ การเพิ่มโทษหรือลดโทษน้ี มี 2 ลกัษณะคือ การเพิ่มโทษ หรือ
ลดโทษตามอตัราโทษท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
  2) การรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกรณีท่ีศาลวางโทษท่ีจะ
ลงส าหรับผูก้ระท าความผิดซ่ึงไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกมาก่อนหรือแมจ้ะเคยตอ้งโทษจ าคุกแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือลหุโทษ หลงัจากลดหยอ่นโทษแลว้ ถา้ผูน้ั้นจะตอ้งจ าคุกไม่เกิน 2 ปี เม่ือ
ศาลใช้ดุลพินิจแลว้เห็นว่ามีเหตุอนัควรปราณีให้โอกาสผูน้ั้นกลบัตวัมาเป็นคนดี เขา้อยู่ในสังคมไดโ้ดยไม่
ตอ้งจ าคุก ก็อาจส่งรอการก าหนดโทษจะก าหนดเง่ือนไขคุมประพฤติดว้ยหรือไม่ก็ได ้
ขอ้สังเกต นอกจากการเพิ่มโทษ การลดโทษการรอการก าหนดโทษหรือการรอการลงโทษแลว้ในประมวล
กฎหมายอาญายงัก าหนดมีการเปล่ียนโทษ ซ่ึงกฎหมายใหศ้าลท าไดไ้ด ้2วธีิคือ วิธีให้ยกเวน้โทษจ าคุกเสียกบั
วธีิเปล่ียนโทษจ าคุกเป็นโทษกกัขงั 
 4. วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในกรณีบุคคลท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสังคม เช่น การเสพสุรา ยาเสพติด 
ซ่ึงยงัไม่กระท าความผิดหากปล่อยบุคคลเหล่าน้ีไปเฉยๆ ก็อาจไปก่อความผิดข้ึนได้กฎหมายจึงก าหนด
วิธีการเพื่อความปลอดภยั เพื่อป้องกนั หรือปรับปรุงแกไ้ขบุคคลเหล่าน้ี มีอยู่ดว้ยกนั 5 ประการ คือ กกักนั 
ห้ามเขา้เขตก าหนดเรียกประกนัทณัฑ์บน คุมตวัไวใ้นสถานพยาบาลและห้ามประกอบอาชีพบางอยา่ง การ
บงัคบัใชว้ธีิการเพื่อความปลอดภยั 
 ข้อสังเกต วิธีการเพื่อความปลอดภยัน้ีไม่ใช่โทษผูท่ี้ถูกใชว้ธีิการดงักล่าว จึงไม่ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บโทษ
และน าไปใช้ยอ้นหลงัได้ ซ่ึงก็อาจท าให้เกิดขอ้คิดว่าหากมีการน าวิธีการน้ีไปใช้อย่างกวา้งขวางแล้วอาจ
กระทบกระเทือนเสรีภาพของบุคคลไดเ้พราะวธีิการบางอยา่ง 
 1.3.3 การระงับความผดิและโทษทางอาญา 
 ความผิดอาญาและโทษทางอาญาย่อมระงบัไปดว้ยเหตุต่างๆ เช่นเม่ือมีกฎหมายออกมายกเลิกการ
กระท าความผิดนั้น (โปรดดูการยกเลิกกฎหมายท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในบทท่ี7) ยกเวน้โทษนั้นหรือเม่ือขาดอายุ
ความ เป็นตน้ ประมวลกฎหมายไดก้ าหนดในเร่ือง การระงบัความผดิและโทษไวด้งัน้ี 
 1. ความตายของผูก้ระท าความผดิ เม่ือผูก้ระท าความผดิตายโทษทั้งหลายก็เป็นอนัระงบัไป 
 2. การยอมความ ในความผิดอนัยอมความได ้คือความผิดส่วนตวั ซ่ึงหมายถึงความผิดทางอาญาท่ี
ไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อสังคมโดยตรง หากตวัผูรั้บผลร้ายไม่ติดใจเอาความแล้วรัฐก็ไม่อาจยื่นมือเขา้ไป
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดไดแ้ละถึงแมจ้ะไดด้ าเนินคดีไปบา้งแลว้ เม่ือตวัผูเ้สียหายพอใจยติุคดีเพียงใดก็
ยอ่มท าไดด้ว้ยการถอนค าร้องทุกข ์ถอนฟ้องหรือยอมความกนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 ข้อสังเกต ในคดีอาญาความผดิอาญามีการแบ่งความผดิส่วนตวัแลว้ จะมีการแบ่งความผดิต่อแผน่ดิน 
ซ่ึงหมายถึง ความผิดในทางอาญาเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีนอกจากจะมีผลต่อตวัผูรั้บผลร้ายยงัมีผลกระทบต่อ
สังคมอีกดว้ย คือท าให้บุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเกิดความหวาดกลวัวา่สักวนัเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดข้ึนกบัตนก็
ได ้รัฐจึงจ าเป็นตอ้งป้องกนัสังคมเอาไวด้ว้ยการยืน่มือเขา้มาเป็นผูเ้สียหายเอง ซ่ึงประมวลอาญาไดก้ าหนดไว้
วา่อะไรเป็นความผดิส่วนตวัท่ียอมความไดก้บัความผดิต่อแผน่ดินอนัยอมความไม่ได ้
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 3. อายุความ การฟ้องหรือการลงโทษผูก้ระท าความผิดอาญาตอ้งกระท าภายในขอบเขตอายุความ  
อายคุวามฟ้องคดีมี 3 ประเภทดงัน้ี คือ 
 1) อายคุวามฟ้องคดีทัว่ไป มี 5 ระดบั คือ 20 ปี, 15 ปี, 10 ปี, 5 ปี และ1 ปี 
 2) อายุความฟ้องคดีความอิดอนัยอมความไดต้อ้งร้องทุกขภ์ายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองและรู้ตวั
ผูก้ระท าความผดิและภายในอายคุวามทัว่ไป 
 3) อายคุวามฟ้องขอใหก้กักนั จะฟ้องไม่พร้อมกนัการฟ้องคดีอนัเป็นมูลใหเ้กิดเหตุกกักนั 
2. กฎหมายอาญาภาคความผดิ 
 ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามีหลายลกัษณะ แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะลกัษณะความผิดท่ีมี
ผล กระทบต่อประชาชนและเป็นคดีไปสู่ศาลมากนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี คือ 
 2.1 ความผดิทีเ่กีย่วกบัรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม 
ความผิดท่ีเก่ียวกบัรัฐและความสงบสุขส่วนรวมเป็นความผิดสาธารณะเราสามารถแยกพิจารณาศึกษาท า
ความเขา้ใจไดด้งัน้ีคือ 
 2.1.1 ความผดิเกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ 
 ความผิดเก่ียวกับความมัน่คงของชาติ ได้แก่ การกระท าความผิดท่ีมีผลกระทบของประเทศชาติ
บา้นเมืองหรือความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นหรือต่างประเทศหากปล่อยให้มี
การกระท าความผดิประเภทน้ีเกิดข้ึน ท าใหบ้า้นเมืองเกิดความวุน่วายไม่สงบ เช่น 
 1. การคิดร้ายท าลายสถาบนักษตัริย์ ไม่วา่ดว้ยการใชก้ าลงัท าร้ายหรือดูหม่ินเหยยีดหยามดว้ยวิธีการ
ใดๆหรือแมเ้พียงแต่ตระเตรียมจะท าก็เป็นความผดิ 
 2. การคิดร้ายท าลายผูแ้ทนของประเทศเพื่อนบา้นหรือต่างประเทศท่ีมีไมตรีกบัประเทศไทย 
 3. การคิดร้ายต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตวัเป็นกบฏลม้ลา้งรัฐธรรมนูญแบ่งแยกดินแดน 
หรือก่อกวนใหเ้กิดความไม่สงบ ยุยงใหเ้กิดความบาดหมางระส ่าระสายในประเทศหรือการเขา้ไปอยูฝ่่ายรัฐคู่
สงครามกบัรัฐไทย 
 2.1.2 ความผดิเกีย่วกบัการก่อให้เกดิภยนัตรายต่อประชาชน 
 ความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชนไดแ้ก่ ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพยผ์ูอ่ื้น
ท าลายทางสาธารณะหรือสัญญาณไฟ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์  ปลอมปนอาหาร ยา เคร่ืองอุปโภค 
บริโภค ก่ออนัตรายแก่ยานพาหนะ หรือเคร่ืองสัญญาณไฟการจราจร เป็นตน้ 
 2.1.3 ความผดิเกีย่วกบัความสงบสุขของประชาชน 
 ความผิดเก่ียวกบัความสงบสุขของประชาชน ไดแ้ก่ความผิดเก่ียวกบัการเหยียดหยามศาสนา เป็น
อั้งยี ่โดยสมคบกนัจดัตั้งเป็นองคก์ารเพื่อการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นช่องโจร โดยสมคบกนัตั้งแต่ 5 
คนข้ึนไปเพื่อกระท าความผดิ 
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 2.1.4 ความผดิเกีย่วกบัเจ้าพนักงาน 
 ความผิดเก่ียวกบัเจา้พนกังานเป็นเร่ืองท่ีก าหนดความผิดท่ีประชาชนกระท าต่อเจา้พนกังานและเจา้
พนกังานกระท าผดิต่อต าแหน่งของตน ดงัน้ี คือ 
 1. ความผิดท่ีประชาชนกระท าต่อเจา้พนักงานท่ีกระท าตามกฎหมายของประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความเส่ือมเสียแก่ประเทศ ซ่ึงประชาชนส่วนรวมยอ่มไดรั้บความเดือดร้อน หรือเรียกวา่ความผดิเก่ียวกบัการ
ปกครอง 
  1) การดูหม่ินเจา้พนกังาน 
  2) การต่อสู้ขดัขวางเจา้พนกังาน 
  3) การติดสินบนเจา้พนกังาน เป็นตน้ 
 2. ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการของเจา้พนกังาน ไดแ้ก่ การกระท าความผิดท่ีผูก้ระท าเป็นผูมี้
ต  าแหน่งหน้าท่ี เป็นเจา้พนักงานของรัฐอาศยัโอกาสและต าแหน่งหน้าท่ีกระท าความผิดเสียเอง จ าตอ้งรับ
โทษหนกักวา่การท่ีบุคคลทัว่ไปกระท าความผดิ เช่น 
  1) เจา้พนกังานยกัยอกทรัพยข์องทางราชการ 
  2) เจา้พนกังานรับสินบน 
  3) เจา้พนกังานใชอ้ านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยไม่ชอบ 
  4) เจา้พนกังานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  5) เจา้พนกังานละทิ้งหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 2.2 ความผดิเกีย่วกบัชีวติ ร่างกาย และเสรีภาพของผู้อืน่ 
 มนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิในตวัเองเก่ียวกบัชีวิตร่างกายท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย หากแต่เม่ือ
ผูใ้ดผูน้ั้นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการฆ่าหรือท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นยอ่มเป็นความผิด ซ่ึงไดแ้ก่ การฆ่าคนตาย การท า
ร้ายผูอ่ื้น และการทอดทิ้งเด็ก คนป่วย คนชรา ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดด้งัน้ีคือ 
 2.2.1 ความผดิฐานฆ่าคนตาย 
 การฆ่าคนตายไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ และจะไดท้  าลงโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ยอ่มมีความผิด ซ่ึงจะตอ้งรับ
โทษมากหรือนอ้ย ยอ่มข้ึนอยูก่บัการกระท าของผูน้ั้น 
ขอ้สังเกต ความผดิฐานฆ่าคนตายท่ีตอ้งรับโทษหนกักวา่การฆ่าผูอ่ื้นโดยทัว่ๆไปหรือการท าใหค้นตาย คือ 
 1.การฆ่า บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย 
 2.ฆ่าเจา้พนกังานหรือผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานตามกฎหมาย 
 3.ฆ่าผูอ่ื้นโดยการไตร่ตรองไวก่้อน 
 4.ฆ่าเพื่อกระท าความผดิอยา่งอ่ืนเพื่อปกปิดความผดิ 
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 2.2.2 ความผดิฐานท าร้ายร่างกายผู้อืน่ 
การท าร้ายร่างกาย คือ การท าผูอ่ื้นให้ไดรั้บความเจบ็ปวดทรมาน โดยตนเองไม่มีสิทธิจะท าได ้ผลจากการท า
ร้ายท่ีนั้นความหนกัเบาไม่เท่ากนัยอ่มจะส่งผลถึงการลงโทษผูก้ระท า ซ่ึงแบ่งผลของการท าร้ายร่างกาย ออก
ได ้4 ระดบัตามความหนกัเบา คือ 
 1. ท าร้ายไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย เช่น  ตบหน้า 1 ที  ไม่มีแผลเป็นความผิดลหุโทษลงโทษ
เปรียบเทียบปรับได ้
 2. ท าร้ายเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย เช่น ตบหนา้จนบวมช ้า บาดแผลรักษาไม่เกิน 20 วนั เป็นตน้ 
 3. ท าร้ายเป็นอนัตรายสาหสั เช่น ตบหนา้จนหูหนวก เป็นตน้ 
 4. ท าร้ายจนถึงตาย เช่น ซ่ึงเป็นการท าร้ายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุให้ผูน้ั้นถึงแก่ความตาย เช่นต่อยหนา้เขา
ลม้หวัฟาดพื้น เป็นตน้ 
 ข้อสังเกต การท าร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส ท่ีมีบาดแผลรักษาเกินกว่า 20 วนั หรือถึงตาย เป็นคดีท่ี
เป็นความผดิต่อแผน่ดินยอมความกนัไม่ได ้และเปรียบเทียบปรับไม่ได ้
 2.2.3 ความผดิฐานทอดทิง้เด็ก คนป่วย หรือคนชรา 
 การทอดทิ้งคนซ่ึงไม่สามารถช่วยตนเองได ้เช่น เด็กเล็กอายุไม่เกิน 9 ขวบ คนป่วย คนพิการ คนแก่ 
คนชรา ซ่ึงตอ้งอาศยัคนช่วยเหลือ ซ่ึงหากญาติพี่น้องทอดทิ้งไม่สนใจใยดี อาจท าให้คนเหล่าน้ีอดอยากหิว
โหยและอาจถึงตายได ้ดงันั้นกฎหมายจึงเอาผดิต่อญาติพี่นอ้ง ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแล แลว้ทอดทิ้งคนเหล่าน้ีดว้ย 
 2.2.4 ความผดิต่อเสรีภาพและช่ือเสียง 
 ความผดิต่อเสรีภาพและช่ือเสียง ไดแ้ก่การข่มขู่ให้ผูอ่ื้นกระท าการหรือไม่กระท าการหรือยอมจ านน
ต่อส่ิงใดโดยให้กลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขู่ หรือ
บุคคลท่ีสาม หรือหน่วงเหน่ียว กกัขงัผูอ่ื้นโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เรียกค่าไถ่ พรากผูเ้ยาว ์ล่อลวงผูเ้ยาวไ์ป
เพื่อการคา้หาก าไรหรือเพื่ออนาจารทั้งท่ีผูเ้ยาวเ์ตม็ใจและไม่เตม็ใจ ตลอดจนความผดิข่มขืนกระท าช าเรา และ
การเป็นแมงดา แม่เลา้ดว้ย ความผิดฐานเปิดเผยความลบั ซ่ึงอาจไดม้าเพราะวิชาชีพ  เช่น เป็นแพทย ์เภสัชกร 
หรือทนายความ ความผดิฐานหม่ินประมาท เป็นตน้ 
 2.2.5 ความผดิเกีย่วกบัเพศ 
 การกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ ไดแ้ก่ การกระท าให้เกิดความเส่ือมเสียในทางเพศ แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กสาวหรือหญิงสาวแต่บางความผดิอาจเป็นผูช้าย หรือคนชราก็ได ้
 1. ความผิดที่กระท าต่อหญิงโดยเฉพาะความผิดที่กระท าต่อหญิงโดยเฉพาะ  เราสามารถแยก
พจิารณาท าเข้าใจได้ดังนี ้คือ 
  1) การข่มขืน ร่วมประเวณีกบัผูห้ญิงซ่ึงไม่ใช่ภริยาตนโดยหญิงนั้นไม่ยนิยอม 
  2) การร่วมประเวณีกบัเด็กหญิงอายไุม่เกิน 15 ปีมีความผดิ ไม่วา่เด็กหญิงนั้นยินยอมหรือไม่
ก็ตาม 
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  3) พาหญิงไปเพื่อการอนาจารหรือการล่วงเกินทางเพศแต่ไม่ถึงขนาดร่วมประเวณี โดยหญิง
ไม่ยนิยอม 
  4) เป็นคนกลางพาหญิงไป เพื่อใหผู้อ่ื้นท าอนาจารไม่วา่หญิงจะสมคัรใจหรือไม่ 
  5) เป็นแมงดา เกาะผูห้ญิงเขากิน หรือใหผู้ห้ญิงท่ีคา้ประเวณีเล้ียงดู 
 2. ความผดิทีก่ระผดิต่อคนทัว่ไปความผดิทีก่ระท าต่อคนทัว่ไปเราสามารแยกอธิบายได้ดังนี้ คือ 
  1) ท  าอนาจารหญิงหรือชายโดยเขาไม่ยนิยอม 
  2) ท าอนาจารเด็กหญิงหรือเด็กชายอายไุม่เกิน 14 ปี 
  3) การคา้วตัถุลามก 
 2.3 ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 
 ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัทรัพยส์ามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 2.3.1 ความผดิฐานลกัทรัพย์ 
 การลกัทรัพย์ ได้แก่การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดยเจตนาเอาไปเป็นของตน โดยเจา้ของทรัพยไ์ม่
ยนิยอมใหเ้อาไปหรือเจา้ของทรัพยไ์ม่ไดรู้้เห็นเป็นใจใหเ้อาไป เช่น ลว้งเอาเงินในกระเป๋าของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 2.3.2 วิง่ราวทรัพย์ 
การวิ่งราวทรัพย ์ไดแ้ก่การลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดยใชก้ริยาฉกฉวยเอาของนั้นไปซ่ึงหนา้ของเจา้ของทรัพย ์
เช่น ใชมื้อกระชากสร้อยคอของผูอ่ื้นท่ีเขาสวมใสอยูท่ี่คอไปโดยเร็วเป็นตน้ 
 2.3.3 ความผดิฐานการชิงทรัพย์ 
 การชิงทรัพย  ์ไดแ้ก่การลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นโดยผูล้กัได้ใช้ก าลงัประทุษร้าย (ท าร้าย) เจา้ของทรัพย์
หรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษร้าย(ท าร้าย) นั้นก็เพื่อ 
 1. ใหเ้กิดความสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 
 2. เพื่อใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 
 3. เพื่อยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้
 4. เพื่อปกปิดการกระท าผดินั้น 
 5. เพือ่ใหพ้น้จากการจบักุม 
 2.3.4 ความผดิฐานปล้นทรัพย์ 
 การปลน้ทรัพย ์ไดแ้ก่การชิงทรัพยข์องผูอ่ื้น โดยคนร้ายท่ีร่วมกนัท าการชิงทรัพยน์ั้นตอ้งมีตั้งแต่ 3 
คนข้ึนไป หากคนร้ายท่ีท าการชิงทรัพยน์ั้นไม่ถึง 3 คน ก็ไม่เป็นการปลน้ทรัพย ์
ขอ้สังเกต การกระท าความผิดเช่นไรเป็นความผิดฐานลกัทรัพย  ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปล้นทรัพย ์เรา
สามารถพิจารณาใหเ้ขา้ใจ ดงัน้ี คือ 
 1.ความผิดลกัทรัพย ์คือการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดยทุจริตโดยไม่มีการใชก้ าลงัท าร้ายคนร้ายจะมีก่ี
คนไม่ส าคญั 
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 2. ความผิดวิ่งราวทรัพย ์คือการลกัทรัพยผ์ูอ่ื้นโดยการฉกฉวยทรัพยน์ั้นไปต่อหนา้ไม่มีการใชก้ าลงั
ท าร้าย 
 3.ความผิดฐานชิงทรัพย  ์คือการลกัทรัพยโ์ดยมีการใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือท าร้ายหรือขู่เข็ญ ว่าใน
ทนัใดนั้นจะใชก้ าลงัประทุษร้าย คนร้ายจะตอ้งไม่เกิน 3 คน 
 4. ความผิดปลน้ทรัพย ์คือ การชิงทรัพยโ์ดยคนร้ายจะตอ้งมีตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปถา้ไม่ถึง 3 คนไม่เป็น
การปลน้ทรัพย ์
 2.3.5 ความผดิฐานการยกัยอกทรัพย์ 
 การยกัยอกทรัพย ์ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดไดท้รัพยข์องบุคคลอ่ืนมาไวใ้นความครอบครอง
ของตน เช่น มีคนเอาของมาฝากหรือรับทรัพยไ์วเ้พราะมีหน้าท่ีตอ้งรับแลว้เบียดบงัทรัพยน์ั้นไวเ้ป็นของตน
หรือบุคคลอ่ืนเสียเช่นน้ีเป็นความผดิฐานยกัยอกทรัพย ์
อน่ึงการเก็บของทรัพยท่ี์หล่นหายเอาเป็นของตนถือวา่เป็นความผดิฐานยกัยอกทรัพยข์องหล่นหาย 
 2.3.6 ความผดิฐานการฉ้อโกงทรัพย์ 
 การฉ้อโกงทรัพย์ ได้แก่ การกระท าความผิดโดยใช้วิธีหลอกลวงคนอ่ืน  ไม่ว่าการหลอกลวงนั้น
กระท าโดยการพูดการแสดงออกโดยท่าทางหรือโดยพฤติการณ์ก็ตาม โดยผูก้ระท า (ผูห้ลอกลวง) นั้นมี
เจตนาจะให้ทรัพย์สินไปจากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามท าถอนหรือท าลายเอกสิทธิและจากการ
หลอกลวงดงักล่าวท าใหผู้ก้ระท า(ผูห้ลอกลวง) ไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูท่ี้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามหรือ
ท าใหผู้ถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามท าถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ 
 อน่ึง การฉ้อโกงทรัพยจ์ะมีลกัษณะความผิดอนัยอมความได ้ถือเป็นความผิดส่วนตวั แต่ถา้ฉ้อโกง
ทรัพย ์10 คนข้ึนไปท่ีเรียกวา่ฉอ้โกงประชาชนจะเป็นความผดิต่อแผน่ดินจะยอมความไม่ได ้
 2.3.7 ความผดิฐานรับของโจร 
 การรับของโจรเป็นความผิดอาญา ซ่ึงนอกจากผูรั้บของโจรจะตอ้งคืนขา้วของให้แก่เจา้ของท่ีแทจ้ริง
โดยไม่ไดค้่าตอบแทน ซ่ึงมีความผดิและมีโทษมีความผดิฐานรับของโจร 
ลกัษณะส าคญัของการรับของโจร เราอาจพิจารณาท าความเขา้ใจ ไดด้งัน้ี คือ 
 1.รู้วา่ของส่ิงนั้นเป็นของโจร หรือของท่ีไดม้าโดยผิดกฎหมาย คือมาจากการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
กรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ฉอ้โกง ยกัยอกหรือเจา้พนกังานยกัยอกทรัพย ์แลว้รับเอาทรัพยไ์ว ้
 2. มีการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยส่ิ์งของผิดกฎหมายโดยตรง ดว้ยการรับซ้ือไว ้รับฝาก รับจ าน า รับ
ดูแลหรือรับไวด้ว้ยวธีิใดๆ 
 3.การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยส่ิ์งของกฎหมายนั้นดว้ยการช่วยหาท่ีซ่อนให้ ช่วยขาย ช่วยหาคนซ้ือ 
จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปล่ียน เป็นตน้ 
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 2.3.8 ความผดิฐานบุกรุก 
 การบุกรุก คือการเขา้ไปรบกวน หรือเขา้ไปอยูอ่าศยัในบา้นท่ีอยูอ่าศยัของคนอ่ืนโดยผูบุ้กรุกเองไม่มี
สิทธิท่ีจะท าเช่นนั้น และเจา้ของเขาไม่ยนิยอมใหท้ าเช่นนั้น ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1. เขา้ไปรบกวนเขา เช่น เขา้ไปขโมยของ เขา้ไปตดัฟันตน้ไมใ้บหญา้ของเขา เขา้ไปเกะกะท่ีทางของ
ผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 2. เขา้ไปอยูอ่าศยั เช่น เขา้ไปปลูกบา้นอยูอ่าศยัในเขตป่าสงวน การเขา้ไปปลูกบา้นหรือท ากินในเขต
การรถไฟ เขา้ไปท านาในท่ีทางของเขา เป็นตน้ 
3. ภาค 3 ความผดิลหุโทษ 
 ความผิดลหุโทษภาค 3 น้ีเราแยกพิจารณา คือลกัษณะส าคญัของความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษ
ในฐานต่างๆ และขอ้สังเกตความผดิลหุโทษ 
 3.1 ลกัษณะส าคัญของความผดิลหุโทษ ความผดิลหุโทษมีลกัษณะส าคัญ ดังนี ้คือ 
 1.ความผิดลหุโทษเป็นท่ีมีโทษเบากวา่ความผิดอ่ืนเป็นความผิดเล็กนอ้ยท่ีกฎหมายระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 2.แมก้ารกระท าโดยไม่เจตนาก็เป็นความผดิ 
 3.ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ 
 4.ผูส้นบัสนุนในความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ 
 5.ผูท่ี้ถูกจ าคุกในความผิดลหุโทษมาแลว้และกระท าความผิดอ่ืนข้ึนอีก ไม่ห้ามท่ีศาลเปล่ียนโทษ
จ าคุกในคดีหลงัเป็นกกัขงั ไม่ห้ามท่ีศาลจะรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ และไม่ให้น าความผิดลหุ
โทษมาบวกกบัโทษท่ีก าหนดไวก่้อนหรือลงโทษท่ีรอไว ้
 6.ความผิดลหุโทษไม่ใช่ต่อส่วนตวั เม่ือพนกังานสอบสวนไดท้ าการสอบสวนแลว้พนกังานอยัการ
ยอ่มมีอ านาจฟ้องไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาตามมาตรา 120 
 3.2 ความผดิลหุโทษในฐานความผดิต่างๆ 
 ความผดิลหุโทษในฐานความผดิต่างๆมีดงัน้ี คือ เม่ือเจา้พนกังานถามช่ือท่ีอยูเ่พื่อปฏิบติัตามกฎหมาย
ไม่ยอมบอกหรือแกลง้บอกช่ือท่ีอยูอ่นัเป็นเท็จ , ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเจา้พนกังานท่ีชอบดว้ยกฎหมาย , ท าให้
ส่ิงท่ีเจา้พนกังานปิด-แสดงไวเ้สียไป , ส่งเสียง-กระท าอ้ืออึงโดยมีเหตุอนัควร,พาอาวุธไปในท่ีชุมชน,ทะเลาะ
กนัในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถาน, ปล่อยปละละเลยบุคคลวิกลจริต, ไม่ช่วยผูอ้ยู่ในภยนัตรายแห่ง
ชีวิต, ท าให้ส่ิงระบายสาธารณะขดัขอ้ง, ยิงปืนในท่ีชุมชนโดยใชดิ้นระเบิด, ปล่อยปละละเลยสัตวดุ์หรือสัตว์
ร้าย, เมาครองสติไม่ได-้ประพฤติวุน่วายในถนนสาธารณ-สาธารณสถาน,ชกั-แสดงอาวธุในการววิาทต่อสู้ ท า
ให้เกิดปฏิกูลในท่ีน ้ าขงั,ทารุณสัตว-์ฆ่าสัตวใ์ห้รับทุกขเวทนา ใช้สัตวท์  างานเกินควรไม่ช่วยเม่ือเพลิงไหม-้
สาธารณะภยัอ่ืน ,บอกกล่าวความเท็จให้ประชาชนตกใจ กีดขวางทางสาธารณะโดยไม่จ  าเป็น, ปัก-วางส่ิง
เกะกะ-ไม่แสดงสัญญาณในทางสาธารณะ,ติดตั้งส่ิงของท่ีอาจตก-พงัลงในทางสาธารณะ,กระท าการอนัควร
ขายหน้าโดยเปลือย-ลามกต่อสาธารณะก านัล, ท าให้ของแข็งตก-ให้ของโสโครกเปรอะเป้ือน,กระท าโดย
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ประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นรับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ,ใชก้ าลงัท าร้ายผูอ่ื้นไม่ถึงกบัเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่
กายหรือจิตใจ, ท าให้ผูอ่ื้นกลวั-ตกใจโดยการขู่เข็ญ,ดูหม่ินซ่ึงหนา้หรือดว้ยโฆษณา,ไล่ตอ้นสัตวเ์ขา้ไปสวน-
ไร่นาของผูอ่ื้น,ปล่อยปละละเลยให้สัตวเ์ขา้สวน-ไร่-นาผูอ่ื้น, ทิ้งซากสัตวซ่ึ์งอาจเน่าเหม็นในทางสาธารณะ
หรือริมทางสาธารณะ,ข่มเหงท าให้ผูอ่ื้นอบัอายเดือดร้อนร าคาญ ,ทารุณเด็ก คนป่วย คนชรา การกระท า
ดงักล่าวลว้นเป็นความผดิลหุโทษท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
 3.3 ข้อสังเกตเกีย่วกบัการกระท าความผดิลหุโทษ การกระท าความผดิลหุโทษมีข้อสังเกตมีดังนี ้คือ 
 1. เป็นความผดิท่ีแมก้ระท าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผดิซ่ึงต่างกบัหลกัของกฎหมายอาญาทัว่ไป คือ 
บุคคลต้องรับผิดในทางอาญา ก็ต่อเม่ือได้กระท าโดยเจตนา เวน้แต่ตามบทบัญญัติน้ีจะมีบทบัญญัติว่า
ผูก้ระท าตอ้งมีเจตนา 
 2. การเพิ่มโทษ ความผิดลหุโทษนั้นวา่จะไดก้ระท าในคร้ังก่อนหรือหลงัไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อ
เพิ่มโทษ 
 3. การพยายามกระท าความผดิ ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิลหุโทษผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
 4. ผูส้นบัสนุน ในความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ 
 5. ความผดิลหุโทษ ไม่ตอ้งหา้มในการท่ีศาลจะพิจารณารอการก าหนดโทษหรือการรอการลงโทษ 
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