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เร่ิมต้นกระท ำผิด 

การกระท า = คดิ ตกลงใจ ลงมอืตามทีค่ดิ 

ขัน้ตอนการกระท าผดิ 

1. คดิ 
2. ตกลงใจ 
3. ตระเตรยีม  บางกรณกีฎหมายก าหนดเป็นความผดิ ม.107 – 110, 114, 128 
4. ก่อนลงมอื  บางกรณกีฎหมายก าหนดเป็นความผดิ ม.209, 210, 215 
5. ลงมือ  พยายาม 
6. ส าเรจ็ 

 

พยำยำมกระท ำควำมผิด ม.80, 81, 82 

การวนิิจฉยัความพยายาม 

 ความผดิมภีายในมคีวามผดิเดยีว  กรยิาธรรมชาตใินลกัษณะความผดิ เช่น  

     ท ารา้ย : เงือ้มอืชก ยกไมเ้ตรยีมต ี

     ฆา่ : เลง็ปืน 

 ความผดิภายในมหีลายความผดิ  มกีารกระท าความผดิอนัใดอนัหน่ึงแลว้ 

       ชงิ = ลกัทรพัย ์+ ใชก้ าลงัประทุษรา้ย 

1) ทฤษฏ ี  
- ใกลช้ดิต่อผล  ใกลผ้ลส าเรจ็ (ถงึขัน้ตอนสุดทา้ย) เช่น น ายาพษิผสมน ้าไวตู้เ้ยน็ 
- ไมค่ลุมเครอื กระท าในขัน้ตอนทีแ่สดงออกชดัแจง้ว่ากระท าความผดิฐานใด 
- เป็นภยนัตราย  ท าใหเ้กดิความกลวัในภยนัตราย  
- ขัน้ตอนส าคญั  มหีลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นขัน้ตอนส าคญัในการท าผดิ เช่น 

ล่อใหไ้ป ดกัรอ ตดิตามผูเ้สยีหาย ครอบครอง 
2) ศาล  

 ถอืหลกั “ไดก้ระท าลงจนใกลช้ดิกบัผลส าเรจ็อนัพงึเหน็ไดป้ระจกัษ์” (ใกลช้ดิต่อผล) 

 

1. พยำยำม (บงัเอิญ) ม.80 

 (1) ผูก้ระท ามเีจตนา 

 (2) ลงมอืกระท า  กระท า ขัน้ตอนสุดทา้ย + ใกลช้ดิต่อผลส าเรจ็ 
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 (3) ท าไปไมต่ลอด หรอื ตลอดแลว้แต่ไมบ่รรลุผล 

 (4) รบัโทษ 2 / 3 ของโทษทีก่ าหนดในความผดิ 

ตวัอยา่ง 

1) แดงเลง็ปืนไปยงัด า ยงัไม่ขึน้นก 
2) แดงเลง็ปืนไปยงัด า ขาวแยง่ปืน 
3) แดงเลง็ปืนไปยงัด า มเีสยีงรถต ารวจ จงึเกบ็ปืนหนีไป  
4) แดงเลง็ปืนไปยงัด า มคีนเดนิมากลวัจ าหน้าได ้จงึเกบ็ปืนหนีไป 
5) แดงยงิด า ด าหลบทนั 
6) แดงยงิด า แพทยช์่วยได ้ด าไมต่าย 
7) แดงยงิด า ไมโ่ดน 
8) แดงยงิด า กระสุนดา้น 
9) แดงยงิด า กระสุนเสื่อม 
10) แดงยงิด า ปืนไมล่ัน่ 
11) แดงยงิด า ปืนกระบอกคด 
12) แดงปาระเบดิ ระเบดิไมร่ะเบดิ 
13) แดงเอายาพษิใหด้ ากนิ ด าไมต่ายเพราะพษิไมถ่งึ 
14) แดงเอายาพษิใหด้ ากนิ ด ารูต้วัไมก่นิ 
15) แดงเอายาพษิใหด้ ากนิ ด าส่งแกว้ใหข้าวกนิ ด าไมต่าย ขาวตาย  
16) แดงขบัรถฝ่าด่านต ารวจด า ต ารวจด าหลบทนั 

 

2. พยำมท่ีเป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้ ม.81 

 (1) ผูก้ระท ามเีจตนา 

 (2) ลงมอืกระท า  กระท า ขัน้ตอนสุดทา้ย + ใกลช้ดิต่อผลส าเรจ็ 

 (3) ท าไปไมต่ลอด หรอื ตลอดแลว้แต่ไมบ่รรลุผล 

 (4) ไมส่ามารถบรรลุโดยแน่แท ้เพราะเหตุปจัจยั หรอื เหตุวตัถุ 

  - ปจัจยัทีใ่ชก้ระท าผดิ .. ของทีใ่ช ้

  - วตัถุ (Object)  

 (5) รบัโทษ 1/2 ของโทษทีก่ าหนดในความผดิ 

 

ตวัอยา่ง 
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1) แดงยงิด า ปืนไมใ่ส่กระสุน เขา้ใจว่ามกีระสุน 
2) แดงยงิด า กระสุนก าลงัอ่อน ไมม่ทีางตาย 
3) แดงยงิปืนแก๊ป ปืนบรรจลุกูแต่ไมม่แีก๊ป 
4) แดงปาระเบดิ ก าลงัอ่อน ไมม่ทีางตาย 
5) แดงตดี า ดว้ยท่อยางแอรค์ลา้ยไม้ 
6) แดงตดี า ดว้ยโฟมคลา้ยไม ้
7) แดงเอายาพษิใหด้ ากนิ แทจ้รงิเป็นผงแป้ง 

 

 กรณกีารไมบ่รรลุผลดว้ยความเชื่องมงาย ม.81 ว.2 

- มคีวามชัว่รา้ย 
- ลงโทษ แต่ศาลจะไมล่งโทษกไ็ด ้

 เช่น สาปแช่ง เผ่าพรกิ เสกตะป ูควายธนู วธิกีารไสยศาสตรต่์างๆ 

 

3.กำรไม่บรรลุผลโดยผูก้ระท ำ ม.82 (ยบัยัง้กลบัใจ) 

 (1) ไดพ้ยายามกระท าผดิ  ไดล้งมอืกระท าผดิไปแลว้ 

 (2) ยบัยัง้เสยีเอง  เป็นเหตุลกัษณะคด ีมผีลทัง้กลุ่ม  

 (3) กลบัใจแกไ้ข  เป็นเหตุส่วนตวั มผีลเฉพาะตวั 

 (4) สมคัรใจยตุกิารกระท าดว้ยตนเอง (ไมโ่ดนกดดนั) 

 (5) ไมต่อ้งรบัผดิฐานพยายาม แต่ตอ้งรบัผดิในความผดิทีท่ าไปแลว้ (ส าเรจ็ไปแลว้) 

ตวัอยา่ง 

1) แดงลงมอืปลน้รถบรรทุก ขณะท าพบว่ารถเป็นของนายด าเพื่อนเก่า จงึยตุกิารปลน้ 
2) แดงจะท ารา้ยนางด าอดตีคนรกั ขณะจะตบคดิถงึอดตีรกัทีเ่คยหวาน จงึเลกิท ารา้ย 
3) แดงจะท ารา้ยนางด าอดตีคนรกั ขณะจะตบเกดิสงสาร จงึเลกิท ารา้ย 
4) แดงจะไปปลน้รถบรรทุก ขณะดนิไปปลน้ไดย้นิเสยีหมาหอน กลวัผจีงึยตุกิารปลน้ 
5) แดงยงิด าบาดเจบ็ สงสารเลยพาแดงไปรกัษา 
6) แดงลงมอืปลน้บา้น แต่บา้นมแีต่คนแก่จงึสงสารเลกิปลน้ทรพัย ์
7) แดงลงมอืชงิทรพัย ์พบว่าเป็นคนพกิารตาบอดจงึสงสารเลกิชงิทรพัย ์ 
8) แดงลงมอืชงิทรพัย ์พบว่าเป็นหญงิ โจรจรงิไม่ท าผูห้ญงิ จงึเลกิชงิทรพัย ์ 
9) แดงเอายาพษิใหด้ ากนิ ด ากนิไปพษิยงัไมท่ างาน แดงสงสารเอยเอายาถอนพษิใหด้ าทาน 
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ตวัอยา่ง 

(1) แดงตอ้งการฆา่ด า แดงเลง็ปืนไปทีด่ า เกดิสงสารจงึไม่ยงิด า 
- แดงพยายามฆ่าด า ม.288, 80 
- แดงไมต่อ้งรบัผดิฐานพยายามฆ่า ม.82 
- แดงตอ้งรบัผดิในโทษทีท่ าไปแลว้ 

o พกพาอาวุธไปในเมอืง ม.371 
o พรบ.อาวุธปืน 
o ท าใหก้ลวัหรอืตกใจ ม.392 

 

(2) แดงตอ้งการฆา่ด า แดงยงิปืนไปทีด่ า ด าบาดเจบ็ แดงสงสารจงึพาด าไปรกัษา 
- แดงพยายามฆ่าด า ม.288, 80 
- แดงไมต่อ้งรบัผดิฐานพยายามฆ่า ม.82 
- แดงตอ้งรบัผดิในโทษทีท่ าไปแลว้ 

o ท ารา้ยรา่งกาย ม.295, 297, 391 แลว้แต่กรณ ี
o พกพาอาวุธไปในเมอืง ม.371 
o พรบ.อาวุธปืน 
o ท าใหก้ลวัหรอืตกใจ ม.392 

 

ผูก้ระท ำผิดตัง้แต่ 2 คนข้ึนไป 

1. ตวักำร ม.83  

(1) การกระท าผดิ โดยเจตนำ  ถงึขัน้ลงมอื หรอื กม.ก าหนดเป็นความผดิ (เมือ่ผดิ) 
(2) ผูก้ระท า 2 คน ขึน้ไป 
(3) กระท ารว่มกนั ขณะกระท าผดิ  ในขณะเกดิเหตุ รว่มท า หรอื แบ่งหน้าทีก่นัท า หรอื

พรอ้มช่วยเหลอื  
(4) เจตนารว่มกนั ขณะกระท าผดิ  รบัผดิเท่าเจตนาเท่านัน้ 

ผล : เมือ่รว่มกนัท าผดิกต็อ้งรบัผดิในผลทีเ่กดิจากการกระท าของคนอื่นๆ ดว้ย 

 

ตวัอยา่ง  

1. นางแดงคอยดตู้นทาง ใหน้ายด า ไปข่มขนืนางขาว 
2. นางแดงคอยดตู้นทาง ใหน้ายด า นายเหลอืง ไปผลดัเปลีย่นกนัขม่ขนืนางขาว 
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3. นางแดงใชปื้นขูน่างขาว ใหน้ายด า ไปข่มขนืนางขาว 
4. นางแดงมอมเหลา้นายด า พอนายด าหลบักเ็ปิดประตูใหน้ายเขยีวเขา้มาเอาของในบา้นด า 
5. นายแดงคอยดตู ารวจทีป่ากซอย ใหน้ายด าและนายเขยีวเขา้ไปเอาทรพัยบ์า้นนายขาว 
6. นายแดงกระชากสรอ้ย นายด าตดิเครือ่งเรอืหางยาวพรอ้มหนี 
7. นายแดงท าทไีปขอน ้าดื่มนายด า เมือ่นายด าพาแดงเดนิไปหยบิน ้าดื่มหลงับา้น นายขาวก็หยบิ

มอืถอืจากโต๊ะนายด าไป 
8. นายแดงยนืบงัต ารวจขาวเพื่อไมใ่หเ้หน็เหตุการณ์ชงิทรพัยข์องนายด า 
9. นายแดงและนายด าเจตนาไปลกัทรพัยบ์า้นขาว นายขาวตื่นเจอนายด าจงึยงิขาวตาย 
10. นายแดงและนายด าเจตนาท ารา้ยนายขาว นายแดงดตู้นทาง นายด าไปตนีายขาวบางเจบ็ ต่อมา

นายขาวตาย 
11. นายแดงและนายด าเจตนาท ารา้ยนายขาว นายแดงเอามดีกรดีหน้านายขาวเสยีโฉมตดิตวั 
12. นายแดง นายเหลอืงและนายด าเจตนารมุชกต่อยนายขาว นายแดงลม้ลงหยบิมดีแทงนายขาว

ตาย 
13.  นางแดงและนายด าเป็นบดิและมารดาเดก็ชายขาว นายแดงและนายด าพรอ้มใจไม่ใหอ้าหาร

เดก็ชายขาวตาย 
14. นายแดงและนายด านดัไปแขง่รถแต่ง รถนายแดงและนายด าเกดิอุบตัเิหตุเกีย่วกนัรถพุ่งชนนาย

ขาวตาย 
15. นายแดงเป็นพนกังานท าเอกสารรว่มมอืกบันายด า ท าเอกสารปลอม 

 

1. ผูใ้ช้ ม.84 (ทัว่ไป) 
(1) การกระท า “ก่อ” ใหผู้อ้ื่นกระท าความผดิ  เหตุใหผู้อ้ื่นตกลงใจกระท าผดิ 
(2) กระท าโดยเจตนา 

ผดิเมือ่ : ใชเ้มือ่ไหรผ่ดิ 1 / 3 ของความผดิส าเรจ็ 

 : ผูอ้ื่นกระท าผดิตามทีใ่ช ้ผูใ้ชร้บัผดิเท่าตวัการ 

วธิก่ีอ : ใช ้บงัคบั ขูเ่ขญ็ จา้ง วาน ยยุง วธิอีื่นใด … เปา่ห ูหลอก ฯลฯ 

 

ตวัอยา่ง 

1. นายแดงจา้งนายขาวไปฆา่ด า 
2. นายแดงจา้งนายขาวไปฆา่ด า นายขาวทราบแต่นิ่งเฉย 
3. นายแดงหลอกนายด าว่าภรยิานางขาวมชีูก้บันายเขยีว ใหน้ายด าไปท ารา้ยนายเขยีว 
4. ก. ใช ้ข. ใช ้ค. ใหไ้ปจา้ง ง. ไปฆา่ จ. 
5. นายแดงเป็นพนกังานท าเอกสาร ใชน้ายด าท าเอกสารปลอม 
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6. นางแดงภรยิายนุายด าสามซีึง่เป็นขา้ราชการรบัสนิบนพ่อคา้ 

 

2. ผูโ้ฆษณำ ม.85  
(1) หลกัเดีย่วกบั ม.84 
(2) “ก่อ” โดยวธิกีีโ่ฆษณาหรอืประกาศ กบัคนทัว่ไป  นสพ. ประกาศในทีส่าธารณะ TV วทิย ุ

internet ใบปลวิ ปลุกระดม ฯลฯ 
(3) ความผดิตอ้มโีทษไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 

ผดิเมือ่  : โฆษณา/ประกาศ เมือ่ไหร่ผดิ 1 / 2 ของความผดิส าเรจ็ 

  : ผูอ้ื่นกระท าผดิตามทีใ่ช ้ผูโ้ฆษณา/ประกาศ รบัผดิเท่าตวัการ 

 

ตวัอยา่ง 

1. นายแดงโกรธนายด า จงึพมิพใ์บโฆษณาจา้งใหค้นไปเขกหวันายด า แลว้มารบัเงนิจากนายแดง 

 

3. ผูส้นับสนุน ม.86 
(1) มกีารกระท าผดิเกดิขึน้  ขัน้ลงมอื หรอื กม.บญัญตัเิป็นความผดิ 
(2) กระท าโดยเจตนาที ่ช่วยเหลอื / ใหค้วามสะดวก ทีผู่อ้ ื่นกระท าผดิ 
(3) ก่อน หรอื ขณะกระท าความผดิ 
(4) ผูก้ระท าผดิ จะรู ้หรอื ไมรู่ ้กต็าม 

 วธิกีาร : กวา้งมาก : ใหค้วามสะดวก ใหแ้รงใจ ใหอ้าวุธ ใหย้านพาหนะ 

 ผดิเมือ่  : รบัผดิ 2/3 ของโทษจรงิๆทีส่นบัสนุน  รบั 2/3 ของพยายาม, 2/3 ของความผดิลกั
ทรพัย ์

 

ตวัอยา่ง 

1. นายแดงเปิดหน้าต่างของบา้นทิง้ไว ้เพื่อใหน้ายด าเขา้มา 
2. นายแดงเปิดหน้าต่างของบา้นทิง้ไว ้เพื่อใหน้ายด าเขา้มา แต่นายด าเขา้ทางประตู 
3. นายแดงนดัหมายนายด าใหเ้ขา้มาลกัทรพัย ์นายแดงเปิดหน้าต่างของบา้นทิง้ไว ้เพื่อใหน้าย

ด าเขา้มา แต่นายด าเขา้ทางประตู 
4. นายแดงใหปื้นนายด าเพื่อไปลกัทรพัย ์
5. นายแดงใหปื้นนายด าเพื่อไปลกัทรพัย ์นายด าไมเ่อา 
6. นายแดงขบัสามลอ้มาส่งนายด า แลว้รอรบันายด ากลบั ในระหว่างทีน่ายด าไปลกัทรพัย์ 
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7. นายแดงผกูหมาไว ้เพื่อใหน้ายด าเขา้มาลกัทรพัย์ 
8. นายแดงคอยใหก้ าลงัใจ ทีน่ายด าไปลกัทรพัย์ 
9. นายแดงคอยส่งเสยีงเชยีนายด า ทีน่ายด าไปท ารา้ยนายขาว 

 

ม.87 ขอบเขตของ ผูใ้ช้ / โฆษณำหรือประกำศ / สนับสนุน  รบัผดิในขอบเขตเจตนา เวน้แต่ 
เลง็เหน็ผล หรอื กรณตีอ้งรบัโทษหนกัขึน้ เช่น 295  297 , 290 

 

ม.88 กำรขดัขวำงของ ผูใ้ช้ / โฆษณำหรือประกำศ / สนับสนุน  

 (1) กระท าถงึขัน้ลงมอืกระท าความผดิ 

  (2) บุคคลดงักล่าวขดัขวาง  สมคัรใจหรอืไมก่ไ็ด ้และไม่จ าตอ้งลงมอืดว้ยตวัเอง เช่น กลวัผ ี
กลวัต ารวจ กลวัคนเหน็ กลวับาป  

 (3) เป็นเหตุใหก้ระท าไมต่ลอด หรอื ตลอดแต่ไมบ่รรลุผล  

 ผล :  ผูใ้ช ้รบัผดิเพยีง ม.84 ว.2 คอื รบั 1/3 ของความผดิ 

  ผูโ้ฆษณา/ประกาศ รบัผดิเพยีง ม.85 ว.1 คอื รบั 1/2 ของความผดิ  

  ผูส้นบัสนุน ไมต่อ้งรบัโทษ 

 

 

กำรกระท ำผิดและกำรลงโทษ 

1. กำรกระท ำกรรมเดียวผิดกฎหมำยหลำยบทลงโทษบทหนัก ม.90 
2. กำรกระท ำหลำยกรรมต่ำงกนั เรียงกระทงลงโทษ ม.91 

รวมกนัแล้ว จ ำคกุไม่เกินก ำหนด 

- 10 ปี ในควำมผิดกรรมท่ีหนักสดุจ ำคกุอย่ำงสงูไม่เกิน 3 ปี 
- 20 ปี ในควำมผิดกรรมท่ีหนักสดุจ ำคกุอย่ำงสงูเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
- 50 ปี ในควำมผิดกรรมท่ีหนักสดุจ ำคกุอย่ำงสงูเกิน 10 ปี เว้นแต่จ ำคกุตลอด

ชีวิต 
 

กรรมเดยีว = เจตนาเดยีว 

หลายกรรม = หลายเจตนา หรอื เจตนาต่างกนัไป 
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ตวัอยา่ง  

1. นายแดงมรีะเบดิในครอบครอง พอต ารวจจะจบันายแดงปาระเบดิใส่ต ารวจ 
2. นายแดงกบัพวกปลน้ทรพัย ์เหน็นางขาวจงึข่มขนืกระท าช าเรานางขาว 
3. นายแดงตนีายขาวดว้ยมอืขวา ยงิด าดว้ยมอืซา้ย ยงินายเหลอืงไปอกี 1 นดั และยงินายเขยีวไป

อกี 2 นดั 
4. นายแดงฆา่นายขาว เอาแหวนของนายขาวไป 
5. นายแดงกบัพวกปิดถนน ปลน้รถสบิลอ้คนืนัน้ปลน้ไป 5 คนั 
6. นายแดงวิง่เอามดีฟนันายด า พอเจอนายขาวกเ็อามดีฟนันายขาวดว้ย 
7. นายแดงลกูจา้ง หยบิเงนิจากโต๊ะของนายขาวนายจา้งไป ครัง้ละ 20 บาท รวมเป็นเงนิ 2000 

บาท 
8. นายแดงพนกังานธนาคารยกัยอกเงนิของธนาคารไปทุกวนั เป็นเวลา 1 ปี 
9. นายแดงตอ้งการลกัขา้วสารของนายด าซึง่มจี านวนมาก ตอ้งใชเ้วลา 20 วนัจงึจะเสร ็
10. นายแดงขโมยขา้วในนาทีก่ าลงัเกบ็เกีย่ว โดยใชร้ถเกีย่วสขีา้วลงไปเกีย่วขา้วเวลากลางคอื คนื

นัน้ไดไ้ป 300 ไร ่10 คนัรถสบิลอ้ 
11. นายแดงบุกเขา้ไปท ารา้ยนายด าในบา้นนายด า 
12. นายแดงพงัหน้าต่าง ประตู บา้นนายเขยีวในทนัททีนัใด 
13. นายแดงบุกเขา้ไปบา้นขม่ขนืนางขาว 
14. นายแดงใชก้ าลงัท ารา้ยข่มขนืนางขาว 
15. นายแดงบุกเขา้ไปบา้นยงินางขาวตาย 
16. นายแดงกอดนางขาวทีเ่ตยีงแลว้ไปขม่ขนืทีห่อ้งน ้า 
17. นายแดงไล่ตนีายด าทีป่ากซอยแลว้วิง่ไล่ไปตทีีใ่นบา้นนายด าทีท่า้ยซอย 
18. นายแดงบุกรกุเขา้ไปในหอ้งนางขาว เมือ่คนในบา้นรูต้วักพ็งัขา้วของในหอ้ง 
19. นายแดงยงินายด า กระสุนทะลุเสือ้ด า ไปโดนหน้าต่าง และกระจกแตก 
20. นายแดงกรดีประเป๋าเพื่อเอาเงนิขางขาว 
21. นายแดงยงินายด า กระสุนถูกด าบางเจบ็และถูกนายขาวตาย 
22. นายแดงยงินายด า 4-5 นดั กระสุนถูกด าบางเจบ็และถูกนายขาวตาย 
23. นายแดงยงินายด าแลว้กลบับา้น เวลาต่อมาเมือ่รูว้่านายด าไมต่าย จงึคา้ปืนบุกเขา้ไปในบา้นยงิ

นายด าอกีครัง้ 
24. นายแดงกบัพวก 50 คน ไปตนีกัเรยีนคู่อรโิดยไมรู่ว้่าเป็นใครบา้ง 
25. นายแดงถ่มน ้าลายใส่นายด า โดนเนื้อตวัและเสือ้ผา้ 

 


