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ประวตัิความเป็นมาของกฎหมายอาญาไทย



หลกักฎหมายอาญาภาคทัว่ไป

1. กฎหมายอาญาต้องแน่นอนชัดเจน

2. ห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคยีงอย่างยิ่ง 

3. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

4. กฎหมายอาญาต้องแปลหรือตีความโดยเคร่งครัด 

5. ห้ามใช้จารีตประเพณแีห่งท้องถิ่น



ประเภทความผดิ

ความผิดในตนเอง
01 02

ความผิดทางอาญาม ี2 ประเภท

ความผดิที่คนทั่วไป
เห็นชัดเจนว่าเป็น

ความผดิต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน

ความผดิเพราะกฎหมายห้าม

ความผดิทีเ่กดิจากการที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็น
ความผดิ โดยอาจมไิด้
เกีย่วกบัศีลธรรมเลย



ลกัษณะของการเกดิความผดิ 

1 

2 

3 

กฎหมายอาญาแบ่งลกัษณะของการกระท าความผดิไว้ 3 ประเภท คอื

ความผดิโดยการกระท า

ความผดิโดยการละเว้นการกระท า

ความผดิโดยการงดเว้นการกระท า



สภาพบังคบัของกฎหมายอาญา

โทษทางอาญา เป็น
สภาพบังคบัหลกัทาง
อาญาที่สามารถใช้ได้
กบัการกระท าที่เป็น
ความผดิทางอาญา

กฎหมายอาญาจดัเป็น
กฎหมายมหาชนว่า
ด้วยความผดิและโทษ
ทางอาญามีบทบญัญตัิ
ถงึความเกีย่วพนัธ์
ระหว่างเอกชนกบัรัฐ

รัฐต้องเข้า
ด าเนินการป้องกนั
และปราบปราม

การกระท าความผดิ
กระทบกระเทือนต่อ
มหาชนเป็นส่วนร่วม



สรุปลกัษณะของกฎหมายอาญา

1 
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน

  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายว่าด้วยความผดิและโทษทางอาญา

  กฎหมายอาญาตามปกติบงัคบัการกระท าในอาณาเขต

 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร

  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทีไ่ม่มผีลย้อนหลงัในทางลงโทษหนักขึน้หรือให้รับ
โทษหนักขึน้



ประมวลกฎหมายอาญาไทย

1 

มีบทบัญญัตทิั้งหมด 398 มาตรา

แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่

ภาคทัว่ไป 

ภาคความผิด 

ภาคลหุโทษ 

*บงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2500



กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป

1 

การใช้กฎหมายอาญาน้ันจะต้องค านึงถึง

บุคคล สถานที ่ เวลา



ข้อยกเว้นการใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบับุคคล

1 

บุคคล
ข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ 

ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ 



การใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบัสถานที่

1 

สถานที ่ กฎหมายของรัฐใดย่อมใช้บังคบั แก่การกระท าความผดิทีเ่กดิขึน้ภายในเขตของรัฐน้ัน

ดินแดนในราชอาณาจักรไทย ได้แก่
 พืน้ดินและพืน้น า้ทีอ่ยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย
 ทะเลอนัเป็นอ่าวไทย
 ทะเลอาณาเขตของไทย 12 ไมล์ทะเล
 พืน้อากาศเหนือ ข้อ 1,2,3
 เรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ทีใ่ด กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท าในราช 
อาณาจักรไทย



การใช้กฎหมายอาญาเกีย่วกบัเวลา

1 

เวลา กฎหมายไทยไม่มีผลย้อนหลงั 
กฎหมายจะไม่ย้อนหลงัไปใช้บงัคบัแก่ข้อเทจ็จริงหรือเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้วนัทีก่ฎหมายใช้บงัคบั ไม่ว่าจะเป็นความผดิ การลงโทษหรือการ
เพิม่โทษกต็าม แต่อย่างไรกต็าม

*ยกเว้นในกรณทีีก่ฎหมายอาญาทีบ่ัญญตัิขึน้มาใหม่น้ันออกใช้บงัคบัที่
เป็นคุณแก่ผู้กระท ากส็ามารถย้อนหลงัได้



โครงสร้างความรับผดิทางอาญา

1 1. การพจิารณาว่ามีการกระท าครบองค์ประกอบความผดิตามที่
กฎหมายบญัญตัไิว้

2. การกระท าน้ันๆ ไม่มอี านาจกระท ากต้็องรับผดิ 

3. มีเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระท าการหรือการกระท าน้ันๆ
หรือไม่

การจะวนิิจฉัยความรับผิดทางอาญาน้ัน ต้องพจิารณาหลกัเกณฑ์ตามโครงสร้างความรับผดิอาญา 

ซ่ึงประกอบด้วยส่วนใหญ่ 3 ส่วน ตามล าดับ คอื 



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

องค์ประกอบภายนอก

ส่ิงทีเ่ป็นส่วนภายนอกที่
ประกอบอยู่ในความผดิฐานใด
ฐานหน่ึงเป็นส่ิงทีไ่ม่ใช่ส่วน
ภายในจิตใจของผู้กระท า 

ประกอบด้วย

1.ผู้กระท า 
2.การกระท า 
3.กรรมของการกระท า (ผู้ถูกกระท า)
4.ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท าและผล 



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 
เป็นส่ิงทีอ่ยู่ภายในจิตใจของบุคคล เป็นส่วนส าคญัในการก าหนดความรับผดิของ
บุคคล โดยหลักแล้วบุคคลจะต้องรับผดิเมือ่กระท าโดยเจตนา รวมถึงการงดเว้นการ
กระท าตามที่ตกลงใจหรือเจตนาที่จะงดเว้นการกระท า ถงึแม้การกระท าน้ันไม่ได้
เจตนากฎหมายกบ็ัญญตัิไว้โดยเฉพาะว่าความผิดใดต้องรับผดิ เมือ่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือก าหนดไว้ชัดแจ้งว่า 
แม้ได้กระท าโดยไม่มเีจตนากต้็องรับผดิ

องค์ประกอบภายใน



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

องค์ประกอบภายใน

การกระท าไปโดยรู้ส านึก และผู้กระท าน้ัน
ประสงค์ต่อผลหรือผู้กระท าน้ันย่อมเลง็เห็น

ผล บางประการของการกระท าน้ัน

การกระท าที่ผู้กระท ามิได้ตั้งใจให้เกดิผลร้ายแก่ใคร 
แต่เน่ืองจากการกระท าโดยไม่ระมัดระวงัหรือระมัดระวงั

ไม่เพยีงพอท าให้เกดิผลร้ายแก่ผู้อืน่ถอืว่าเป็นการ
กระท าโดยประมาทแล้ว

การกระท าโดยประมาท การกระท าโดยเจตนา 



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

องค์ประกอบภายใน

การกระท าที่ไม่ได้เจตนา คอืการกระท าที่ผู้กระท า
ตั้งใจท าเพือ่ให้เกดิผลอย่างหน่ึงแต่ผลเกดิขึน้มากกว่า
ที่ตั้งใจเมื่อกฎหมายบญัญตัไิว้ว่ากระท าในลกัษณะ
เช่นน้ันต้องรับผลร้ายผู้กระท าต้องรับผดิด้วย

การกระท าโดยพลาด คอืการกระท าที่มีเจตนาที่จะ
กระท าต่อบุคคลหน่ึง แต่ผลของการกระท าเกดิแก่อกี
บุคคลหน่ึงโดยพลาดไป กฎหมายให้ถอืผู้น้ันกระท า
โดยเจตนาแก่ผู้ซ่ึงได้รับผลร้ายจากการกระท า



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

องค์ประกอบภายใน

การกระท าที่ส าคญัผดิ คอื การกระท าที่ส าคญันีอ้าจมี
ได้ 2 ลกัษณะคอื การกระท าที่ส าคญัผดิในตวับุคคล 
กบั การกระท าที่ส าคญัผดิในข้อเท็จจริง

การกระท าที่ไม่รู้กฎหมาย บุคคลใดกต็ามเมือ่ได้
กระท าผดิจะแก้ตวัว่าไม่รู้กฎหมาย หรือไม่รู้ว่า
กฎหมายบญัญตัว่ิาการกระท าอย่างน้ันอย่างนีเ้ป็น
ความผดิ



องค์ประกอบความผดิอาญา

การเร่ิมต้นกระท าความผดิ 

มกีระบวนการจากการคดิ ตกลงใจ กระท าตามทีต่กลงใจ



องค์ประกอบความผดิอาญา

การพยายามกระท าความผดิ 

ประกอบด้วย การลงมอืและการไม่บรรลุผล 
การลงมอืในการทีก่ฎหมายจะลงโทษการพยายามกระท าความผดิน้ัน 
- ขั้นแรกผู้กระท าจะต้องมเีจตนา กระท าความผดิเสียก่อน 
ถ้าไม่มเีจตนากจ็ะเป็นการพยายามกระท าความผดิไม่ได้ 
- ต่อจากน้ันผู้กระท าต้องมกีารกระท าเพือ่มุ่งถึงผลส าเร็จ 
การกระท าทีจ่ะเป็นการพยายามกระท าคามผิดต้องถงึขั้น “ลงมอื” 



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

การพยายามกระท าความผิด

 การไม่บรรลุผล ไดแ้ก่  การกระท าไม่เกิดผล เป็นความผดิส าเร็จตามท่ีผูก้ระท าเจตนา ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ผูก้ระท ายงัไม่ไดก้ระท าใหค้รบถว้นทุกขั้นตอนท่ีตนมุ่งหมายหรือกระท าไปครบถว้นทุกขั้นตอนแลว้ผล
ไม่เกิดข้ึนความท่ีคิดไว้

การไม่บรรลุผลมีได้ 3 ลกัษณะคือ

การไม่บรรลุผลโดยบงัเอญิ 
การไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ 
การไม่บรรลุผลเพราะผู้กระท าเอง 



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

การพยายามกระท าความผดิ

โทษของการพยายามกระท าความผิด 
*มโีทษ 2 ใน 3 ส่วน ของโทษทีก่ฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ผดิน้ันตาม
*มโีทษไม่เกนิกึง่หน่ึงการพยายามกระท าความผดิที่
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้หรือไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้
*ศาลอาจไม่ลงโทษเลยกไ็ด้ กรณกีระท าลงด้วยความงม
งาย



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

การกระท าความผดิตั้งแต่  2 คนขึน้ไป  ในการกระท าความผดิฐานหน่ึงอาจมีผู้กระท าความผดิตั้งแต่
 2 คนขึน้ไป ซ่ึงอาจแยกได้ 3 ลกัษณะ 

ตวัการ ได้แก่ เป็นผู้ร่วมกระท าความผดิด้วยกนั

ผู้ใช้ หมายถงึ ผู้ที่ก่อให้ผู้อืน่กระท าความผดิ คอืกระท าอย่างหน่ึง
อย่างใดให้ผู้อืน่ตดัสินใจกระท าความผดิ

ผู้สนับสนุน ได้แก่ บุคคลที่เข้าช่วยเหลอืหรือให้ความสะดวกแก่ 
ผู้กระท าความผดิก่อนหรือ ขณะกระท าความผดิ



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

ข้อยกเว้นไม่ต้องรับผดิทางอาญา
เหตุยกเว้นความผดิที่ไม่ต้องรับผดิทางอาญานั้นต้องเป็นการกระท า ดงันี้

การป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้เสียหายยนิยอมให้กระท าในขณะหรือก่อนทีจ่ะมกีารกระท าความผดิ
กฎหมายประเพณ ี
กรณกีฎหมายอืน่ให้อ านาจกระท าได้



องค์ประกอบความผดิอาญา

1 

เหตุยกเว้นโทษทางอาญา 
แม้การกระท าน้ันจะยงัคงความผดิทางอาญา แต่ผู้กระท ากไ็ม่ต้องรับโทษ ถ้ามีเหตุอนัจะอ้างได้ตาม
กฎหมาย

เหตุทีผู้่กระท าไม่มีทางเลอืก 

เหตุเกีย่วกบัความรู้ผดิชอบ

เหตุเกีย่วกบัการเป็นสามภีริยา 



โทษทางอาญา

1 

การบังคบัใช้ของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา ม ี5 สถาน

โทษประหารชีวติ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีการฉีดยาพิษใหต้าย
โทษจ าคุก       ไดแ้ก่ การเอาตวัไปขงัในเรือนจ า
กกัขงั       ไดแ้ก่ การเอาตวัไปกกัขงัหรือควบคุมไวใ้นสถานท่ีกกัขงัซ่ึงก าหนดไว้

อนั              มิใช่เรือนจ า
โทษปรับ      ไดแ้ก่ การลงโทษดว้ยการปรับให้ผูก้ระท าจ่ายเงินใหแ้ก่รัฐ
ให้ริบทรัพย์สิน   ไดแ้ก่ การลงโทษริบเอาขา้วของเงินทองของผูก้ระท าความผดิ

            มาเป็นของรัฐ



กฎหมายอาญาภาคความผดิ

1 

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามี 12 ลกัษณะ
แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะลกัษณะความผดิท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน
และเป็นคดีไปสู่ศาล ดงัน้ี 

1.ความผดิทีเ่กีย่วกบัรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม
2.ความผดิเกีย่วกบัชีวติ ร่างกาย และเสรีภาพของผู้อืน่
3.ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์



กฎหมายอาญาภาคความผดิ

ความผิดทีเ่กีย่วกบัรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม

ความผิดเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

ความผิดเกีย่วกบัการก่อให้เกดิภยนัตรายต่อประชาชน

ความผิดเกีย่วกบัความสงบสุขของประชาชน

ความผิดเกีย่วกบัเจ้าพนักงาน



กฎหมายอาญาภาคความผดิ

ความผิดเกีย่วกบัชีวติ ร่างกาย และเสรีภาพของผู้อืน่

ความผิดฐานฆ่าคนตาย

ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อืน่

ความผิดฐานทอดทิง้เดก็ คนป่วย หรือคนชรา

ความผิดต่อเสรีภาพและช่ือเสียง

ความผิดเกีย่วกบัเพศ



กฎหมายอาญาภาคความผดิ

ความผิดเกีย่วกบัทรัพย์

ความผิดฐานลกัทรัพย์

วิง่ราวทรัพย์

ความผิดฐานการชิงทรัพย์

ความผิดฐานปล้นทรัพย์



ความผดิลหุโทษ

*ความผดิลหุโทษเป็นท่ีมีโทษเบากว่าความผิดอืน่เป็นความผดิเลก็นอ้ย
ท่ีกฎหมายระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ
*แมก้ารกระท าโดยไม่เจตนากเ็ป็นความผดิ
*ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ
*ผู้สนับสนุนในความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ
*ผูท่ี้ถูกจ าคุกในความผดิลหุโทษมาแลว้และกระท าความผดิอ่ืนข้ึนอีก 

ลกัษณะส าคญัของความผิดลหุโทษ ความผดิลหุโทษมลีกัษณะส าคญั ดงันี ้คอื



ความผดิลหุโทษ

ท้ิงซากสตัวซ่ึ์งอาจเน่าเหมน็ในทางสาธารณะ
หรือริมทางสาธารณะ

ความผิดลหุโทษในฐานความผิดต่างๆ

แกลง้บอกช่ือท่ีอยูอ่นัเป็นเทจ็ 

ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่เจา้พนกังานท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

พาอาวธุไปในท่ีชุมชน

บอกกล่าวความเทจ็ใหป้ระชาชนตกใจ



ความผดิลหุโทษ
ข้อสังเกตเกีย่วกบัการกระท าความผดิลหุโทษ การกระท าความผดิลหุโทษมีข้อสังเกต ดงันี ้

เป็นความผดิท่ีแม้กระท าโดยไม่มีเจตนากเ็ป็นความผดิ

การเพ่ิมโทษความผดิลหุโทษนั้นวา่จะไดก้ระท าในคร้ังก่อนหรือหลงัไม่ถอืว่าเป็นความผดิเพือ่เพิม่โทษ

การพยายามกระท าความผดิ ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิลหุโทษผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ

ผู้สนับสนุน ในความผดิลหุโทษไม่ตอ้งรับโทษ

ความผดิลหุโทษ ไม่ต้องห้ามในการที่ศาลจะพจิารณารอการก าหนดโทษหรือการรอการลงโทษ


