
กฏหมายอาญา 

กฎหมายอาญา 

 
 1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
โดยก าหนดว่าการกระท าใดเป็นความผิดอาญาและก าหนดโทษของผู้ฝ่าฝืน 
 2. ลักษณะที่ส าคัญของกฎหมายอาญา คือเป็นกฎหมายที่ก าหนดเป็นความผิดชัดแจ้งและไม่มีผล
บังคับย้อนหลังที่เป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิด 
 3. โทษทางอาญามี 5 ชนิด คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับและริบทรัพย์สิน 
 4. การกระท าความผิดทางอาญามีบางกรณีท่ีกฎหมายยกเว้นโทษและยกเว้นความผิด 
 5. เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาจได้รับโทษต่างกับการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนเป็นผู้อ่อนเยาว์ ปราศจากความรู้สึกรับผิดชอบ การลงโทษต้องค านึงถึงอายุของเด็กกระท า
ความผิด 
                กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด ตัวบทที่
ส าคัญๆ ของกฎหมายอาญาก็คือ ประมวลกฎหมายอาญา นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมี
พระราชบัญญัติอ่ืนๆที่ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินั้น เช่น พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พระราชบัญญัติการพนัน เป็นต้น 
 ทุกสังคมย่อมมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้นๆ บุคคลใดมีการกระท า
ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ จัดเป็นการกระท าความผิดทางอาญา ดังนั้นกฎหมายอาญา
จึงเป็นกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยการก าหนดว่า การ
กระท าใดเป็นความผิดอาญาและได้ก าหนดโทษของผู้ฝ่าฝืน กระท าความผิดนั้นๆ 



 
1. ความผิดทางอาญา 
                ความผิดทางอาญา คือ การกระท าท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ   
เมื่อบุคคลใดกระท าความผิดทางอาญา จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความ
ร้ายแรงของการกระท าความผิด กฎหมายมิได้ถือว่าการกระท าความผิดทุกอย่างร้ายแรงเท่าเทียมกัน การ
ลงโทษผู้กระท าความผิดจึงขึ้นอยู่กับการกระท า และสังคมมีความรู้สึกต่อการกระท านั้นๆ ว่า อะไรเป็นปัญหา
ส าคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะแบ่งการกระท าความผิดอาญาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 ความผิดต่อแผ่นดิน หมายถึง ความผิดในทางอาญา ซึ่งนอกจากเรื่องนั้นจะมีผลต่อตัว
ผู้รับผลร้ายแล้ว ยังมีผลกระทบที่เสียหายต่อสังคมอีกด้วย และรัฐจ าเป็นต้องป้องกันสังคมเอาไว้ด้วยการยื่นมือ
เข้ามาเป็นผู้เสียหายเอง ดังนั้นแม้ผู้รับผลร้ายจากการกระท าโดยตรงจะไม่ติดใจเอาความ แต่ก็ยังต้องเข้าไป
ด าเนินคดีฟ้องร้องเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ได้ 
                  1.2 ความผิดอันยอมความกันได้ หมายถึง ความผิดในทางอาญาซึ่งไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อ
สังคมโดยตรง หากตัวผู้รับผลร้ายไม่ติดใจเอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ได้ และถึงแม้จะด าเนินคดีไปแล้ว เมื่อตัวผู้เสียหายพอใจยุติคดีเพียงใดก็ย่อมท าได้ด้วยการถอนค าร้องทุกข์ 
ถอนฟ้อง หรือยอมความ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เป็นต้น 
 
2. ลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา 
             2.1 เป็นกฎหมายที่ก าหนดเป็นความผิดชัดแจ้ง ในขณะกระท าความผิดต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้
แล้วอย่างชัดแจ้งว่าการกระท านั้นเป็นความผิด เจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายจะสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้บังคับแก่
ประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ เช่น กฎหมายบัญญัติว่า “การลักทรัพย์เป็นความผิด” ดังนั้น ผู้ใดลัก
ทรัพย์ก็ย่อมมีความผิดเช่นเดียวกัน 
            2.2 เป็นกฎหมายที่ไม่มีผลย้อนหลัง เป็นโทษไม่ได้แต่เป็นคุณได้ ถ้าหากในขณะที่มีการกระท าสิ่ง
ใดยังไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แม้ต่อมาภายหลังจะมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าอย่างเดียวกัน
นั้นเป็นความผิด ก็จะน ากฎหมายใหม่ใช้กับผู้กระท าผิดคนแรกไม่ได้ 
 
 
 



 3. โทษทางอาญา 
               1) ประหารชีวิต คือ น าตัวไปยิงด้วยปืนให้ตาย 
  2) จ าคุก คือ น าตัวไปขังไว้ที่เรือนจ า 
  3) กักขัง คือน าตัวไปขังไว้ ณ ที่อ่ืน ที่ไม่ใช่เรือนจ า เช่น น าไปขังไว้ที่สถานีต ารวจ 
  4) ปรับ คือ น าค่าปรับซึ่งเป็นเงินไปช าระให้แก่เจ้าพนักงาน 
  5) ริบทรัพย์สิน คือ ริบเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของหลวง เช่น ปืนเถื่อน ให้ริบ ฯลฯ 
 
 4. บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาและได้รับโทษทางอาญาเมื่อใด 
                บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อ  
          4.1 กระท าโดยเจตนา คือ การกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
          4.2 กระท าโดยไม่เจตนา แต่ต้องเป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยแจ้งชัดให้รับผิดแม้กระท าโดย
ไม่เจตนากระท าโดยไม่เจตนา คือ ผู้กระท าไม่ได้ประสงค์ต่อผล หรือไม่อาจเล็งเห็นผลของการกระท านั้นได้ 
เช่น เราผลักเพ่ือนเพียงจะหยอกล้อเท่านั้น แต่บังเอิญเพ่ือนล้มลงไป ศีรษะฟาดขอบถนนถึงแก่ความตาย เป็น
ต้น 
     4.3 กระท าโดยประมาท แต่ต้องเป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดย
ประมาทการกระท าโดยประมาท คือ การกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่น
ว่านี้ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
                อนึ่ง “การกระท า” ไม่ได้หมายความเฉพาะถึงการลงมือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่
หมายความรวมถึงการงดเว้นการกระท าโดยประสงค์ให้เกิดผลและเล็งเห็นผลที่จะเกิดเช่น แม่จงใจทิ้งลูกไม่ให้
กินข้าว จนท าให้ลูกตาย ตามกฎหมายแม่มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูลูก เมื่อแม่ละเลยไม่ท าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็น
เหตุให้ลูกตาย ย่อมเป็นการกระท าความผิดโดยงดเว้น ถ้าการงดเว้นนั้นมีเจตนางดเว้นก็ต้องรับผิดในฐานะ
กระท าโดยเจตนา ถือว่าเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา 

 



เหตุยกเว้นโทษทางอาญา   
                การกระท าความผิดอาญาที่ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษถ้ามีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เช่น 
  1. การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
  2. การกระท าความผิดเพราะความบกพร่องทางจิต 
  3. การกระท าความผิดเพราะความมึนเมา 
  4. การกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน 
  5. สามีภริยากระท าความผิดต่อกันในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน 
  6. เด็กอายุไม่เกิน 14 ปีกระท าความผิด 
  7. เด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
                เด็กอาจกระท าความผิดได้เช่นเดียวผู้ใหญ่ แต่การกระท าความผิดของเด็กอาจได้รับโทษต่างจาก
การกระท าของผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเป็นผู้อ่อนเยาว์ ปราศจากความรู้สึกรับผิดชอบหรือขาดความรู้สึก
ส านึกเท่าผู้ใหญ่ การลงโทษเด็กจ าต้องค านึงถึงอายุของเด็ก   ผู้กระท าความผิดด้วย   กฎหมายได้แบ่งการ 
 
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 
 1) เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
 2) เด็กอายุกว่า 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 14 ปี 
 3) เยาวชนอายุเกินกว่า 14 ปีแต่ไม่เกิน 17 ปี 
 4) เยาวชนอายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
 ส าหรับเด็กในช่วงอายุไม่เกิน 7 ปี และเด็กอายุกว่า 7 ปีแต่ไม่เกิน 14 ปีเท่านั้น  ที่กฎหมาย
ยกเว้นโทษให้ ส่วนผู้ที่อายุเกินกว่า 14 ปีแต่ไม่เกิน 17 ปี และผู้ที่มีอายุกว่า 17 ปี  แต่ไม่เกิน 20 ปี หากกระท า
ความผิดกฎหมายก็จะไม่ยกเว้นโทษให้ เพียงแต่ให้รับลดหย่อนโทษให้ 
 6.1 เด็กอายุไม่เกิน 7 ปีการกระท าความผิด เด็กไม่ต้องรับโทษเลย ทั้งนี้เพราะกฎหมายถือว่าเด็ก
ในวัยนี้ยังไม่สามารถรู้ผิดชอบได้ ฉะนั้นจะมีการจับกุมฟ้องร้อยเกในทางอาญามิได้ 
 6.2 เด็กอายุกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปีกระท าความผิด เด็กนั้นก็ไม่ต้องรับโทษเช่นกัน แต่
กฎหมายให้อ านาจศาลที่จะใช้วิธีการส าหรับเด็ก เช่น 
  1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป 
  2) เรียกบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
  3) มอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้าย 
  4) มอบเด็กให้แก่บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ เมื่อเขายอมรับข้อก าหนดที่จะระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อ
เหตุร้าย 
  5) ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ 
  6) มอบตัวเด็กให้กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควร เพ่ือดูและอบรมและสั่งสอนเด็กใน
เมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม 
 



  7) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกและอบรม 
 6.3 เยาวชนอายุเกิน 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปีกระท าความผิด ผู้ที่อายุกว่า 14 ปีแต่ไม่เกิน 17 ปี 
กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นใน
อันควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ศาลอาจใช้วิธีการตามข้อ 6.2 หรือลงโทษเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ โดยลดมาตราส่วนโทษที่จะใช้กับเยาวชนนั้นลงกึ่งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการลงโทษเยาวชนผู้กระท าความผิด 
 6.4 เยาวชนอายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปีกระท าความผิด ผู้ที่อายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
กระท าอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้นลง 1 ใน 3 หรือก่ึงหนึ่งก็ได้จะเห็นได้ว่า ผู้ที่อายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กฎหมายไม่ถือว่าเป็นเด็ก   แต่
กฎหมายก็ยอมรับว่า บุคคลในวัยนี้ยังมีความคิดอ่านไม่เท่าผู้ใหญ่จริง จึงไม่ควรลงโทษเท่าผู้ใหญ่กระท า
ความผิด โดยให้ดุลพินิจแก่ศาลที่จะพิจารณาว่า สมควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้หรือไม่ ถ้าศาลพิจารณาสิ่ง
ต่างๆที่เกี่ยวกับผู้กระท าความผิด เช่น ความคิดอ่าน การศึกษาอบรม ตลอดจนพฤติการณ์ในการกระท า
ความผิด เช่น กระท าความผิดเพราะถูกผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อม หากศาลเห็นสมควรลดหย่อนผ่อนโทษให้ก็มีอ านาจ
ลดมาตราส่วนโทษได้ 1 ใน 3 หรือก่ึงหนึ่งการลดมาตราส่วนโทษ คือ การลดอัตราโทษข้ันสูงและโทษขั้นต่ าลง 
1 ใน 3  หรือก่ึงหนึ่งแล้ว จึงลงโทษระหว่างนั้น แต่ถ้ามีอัตราโทษขั้นสูงอย่างเดียวก็ลดเฉพาะอัตราโทษขั้นสูง
นั้น แล้วจึงลงโทษจากอัตราที่ลดแล้วนั้น 
                กรณีตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 536/2516 จ าเลยอายุ 19 ปี ยอมมีความรู้สึกผิดชอบน้อย 
ได้กระท าความผิดโดยเข้าใจว่าผู้ตายข่มเหงน้ าใจตน ศาลเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษลง 1 ใน 3 
 
 สรุปสาระส าคัญ 
             1. กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด 
       2. ความผิดทางอาญา คือ การกระท าที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 
       3. การกระท าความผิดอาญาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  ความผิดต่อแผ่นดิน และความผิดอันยอม
ความกันได้ 
       4. ลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ก าหนดเป็นความผิดชัดแจ้ง หรือเป็น
กฎหมายที่ไม่มีผลย้อนหลัง 
               5. โทษทางอาญา มี 5 ชนิด 
  1) ประหารชีวิต                   
  2) จ าคุก 
  3) กักขัง                                
  4)  ปรับ 
  5) ริบทรัพย์สิน 
 6. กระท าโดยเจตนา คือ การกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
 



 7. กระท าโดยไม่เจตนา คือ ผู้กระท าไม่ได้ประสงค์ต่อผล หรือไม่อาจเล็งเห็นผลของการกระท า
นั้นได้ 
 8. การกระท าโดยประมาท คือ การกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่น
ว่านี้ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
 9. กฎหมายได้แบ่งการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 
  1) เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
  2) เด็กอายุกว่า 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 14 ปี 
  3) เยาวชนอายุเกินกว่า 14 ปีแต่ไม่เกิน 17 ปี 
  4) เยาวชนอายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 


