
 

หมวด  1 
ศึกษาบทบัญญัติหลักการใชและความรับผิดทางอาญา 

 
 

บทนํา 
ความเปนมาของประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชประมวลกฎหมาย สําหรับประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2499 มาตรา 3 บัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายอาญาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2500 เปนตนไป และมาตรา 4 บัญญัติวา “เมื่อ
ประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ใหยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา” 
 ท่ีตองประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาเปนเพราะเหตุวากฎหมายลักษณะอาญา 
ร.ศ. 127 ไดประกาศใชมานานแลว และไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจาย
กันอยู จึงเปนการสมควรท่ีจะไดจัดรวบรวมและนําเขารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาใน
ฉบับเดียวกัน ประกอบกับเวลาไดลวงเลยมานานสังคมยอมเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให
เปนแนวนิยมของนานาประเทศที่ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักการ
บางอยางและวิธีการลงโทษ จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขเรื่องวิธีการลงโทษไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา 
 แตเดิมกอนมีกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา ไดมีกฎหมาย
อาญาบัญญัติไวในแผนดินของสมเด็จพระเจาอูทอง เม่ือ พ.ศ. 1895 คือ กฎหมายลักษณะ
อาญาหลวง พ.ศ. 1985 และไดมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมตอมาอีกดังน้ี 

1. กฎหมายลักษณะลักพา พ.ศ. 1895 
2. กฎหมายลักษณะโจร พ.ศ. 1903 
3. กฎหมายลักษณะขบทศึก พ.ศ. 1978 
4. กฎหมายลักษณะกรมศักด์ิ (บทปรับ) พ.ศ. 2136 
5. กฎหมายลักษณะวิวาท พ.ศ. 2230 

LW 206 (ก) 



                                                                                                                                     LW 206 (ข)  

 

                                                          

กฎหมายอาญาโบราณเหลาน้ีไดยกเลิกไปเม่ือวันท่ี 1 กันยายน ร.ศ. 127 โดย
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดถูกยกเลิกไป
โดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 

 
ความมุงหมายของกฎหมายอาญา1 กฎหมายอาญาน้ันยอมมีความมุงหมาย

ท่ัวไปในเบื้องตนเชนเดียวกับกฎหมายอ่ืนท่ีจะควบคุมความประพฤติของบุคคลใหอยูใน
สังคมดวยความเรียบรอย แตกฎหมายอาญายังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะคุมครองความ
ปลอดภัยของสังคมอีกดวย กลาวคือ กฎหมายอาญาทําหนาท่ีรักษาโครงสรางของสังคม
ใหม่ันคง และรักษาความสงบสุขใหแกสมาชิกของชุมชนโดนสวนรวม ในการที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีรัฐไดใชโทษอาญาเปนเคร่ืองมือจัดการกับผูกระทําความผิด 

สําหรับการพิจารณาวาพฤติกรรมอยางใดควรบัญญัติเปนความผิดและมีโทษหนัก
เบาสถานใด กฎหมายอาญาสมัยใหมไดคํานึงถึงขอพิจารณา 2 กรณีคือ 

1. สวนไดเสียสําคัญของสังคมท่ีจะตองรักษาไว 
2. ลักษณะอันเปนภัยของผูกระทําความผิด 
 
การศึกษากฎหมายอาญา 
1.  ประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติไว 398 มาตรา โดยแบงออกเปน 3 ภาค คือ 
     ภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไป 
     ภาค 2 ความผิด 
     ภาค 3 ลหุโทษ 
 
 ภาค 1  บทบัญญัติทั่วไป  แบงออกเปนบทบัญญัติท่ีใชแกความผิดท่ัวไปและ

ความผิดลหุโทษ 
 การศึกษาบทบัญญัติในภาคน้ี ยอมจะทําใหไดทราบถึงหลักท่ัวไปของ

กฎหมายอาญาวามีอยูอยางไร ในเรื่องตาง ๆ ตอไปน้ีคือ 

 
1สงา  ลีนะสมิต, ศาสตราจารย, กฎหมายอาญา 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2521), หนา 7-8.  



LW 206 (ค) 

 1)  การใชกฎหมายอาญา ซ่ึงมีปญหาวากําหนดเวลาและสถานที่ในการใช
กฎหมายอาญามีอยูอยางไร 

 2)  โทษ และวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงมีปญหาวาโทษและวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยน้ันมีอยูอยางไร วิธีเพ่ิมโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ มีอยูอยางไร 

 3)  ความรับผิดในทางอาญา ซ่ึงมีปญหาวาอยางไรจึงเรียกวากระทําโดย
เจตนา กระทําโดยประมาท กระทําโดยพลาด กระทําโดยสําคัญผิพด ขอแกตัววาไมรู
กฎหมาย ความไมสามารถรูผิดชอบ ความมึนเมา กระทําดวยความจําเปน การปองกัน
โดยชอบดวยกฎหมาย กระทําตามคําส่ังของเจาพนักงาน ปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาและญาติ  บันดาลโทสะ  เด็กกระทําความผิด  ผูออนดวยอายุ          
เหตุบรรเทาโทษ ฯลฯ 

 4)  การพยายามกระทําความผิด ซ่ึงเปนปญหาวาหากการกระทําความผิดมิได
สําเร็จลง ผูกระทําจะมีความรับผิดเพียงใดหรือไม 

 5)  ตัวการผูใชและผูสนับสนุน ซ่ึงเปนปญหาวาหากมีผูกระทําความผิดรวมกัน 
ใชใหกระทํา หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําความผิด ฐานะของบุคคลเหลาน้ีจะเหมือนกัน
หรือแตกตางกันอยางไรหรือไม ใครเปนตัวการ ผูใชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุน 
นอกจากน้ีแลวยังรวมถึงเหตุสวนตัวและเหตุในลักษณะคดีดวยที่จะตองกลาวถึง 

 6)  การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง ซ่ึงมีปญหาวาจะพึงลงโทษ
กันอยางไร 

 7)  การกระทําความผิดอีก ซ่ึงมีปญหาวาจะมีความรับผิดเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรหรือไม 

 8)  อายุความ ซ่ึงมีปญหาในเร่ืองการฟองคดีอาญาในการลงโทษ ในการยึด
ทรัพยสินใชคาปรับ หรือการกักขังแทนคาปรับ ในการกักกัน และในเรื่องทัณฑบน 

 9)  ความผิดลหุโทษ ซ่ึงมีปญหาวาเปนความผิดชนิดใด และกฎหมายได
กําหนดวิธีปฏิบัติไวแตกตางกับความผิดธรรมดาอยางไรหรือไม 

 
 ภาค 2  ความผิด  เปนบทบัญญัติท่ีระบุความผิดตาง ๆ ทุกฐานความผิดและ

โทษที่จะพึงลงแกผูกระทําความผิด 
 ภาค 3 ลหุโทษ  เปนบทบัญญัติท่ีระบุความผิดลหุโทษ คือ ความท่ีมีโทษเบา 



                                                                                                                                     LW 206 (ง)  

 

                                                          

2.  ขอบเขตวิชากฎหมายอาญา  ตามหลักสูตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดแบงวิชากฎหมายอาญาออกเปน 3 กระบวนวิชา คือ 

 1)  กฎหมายอาญา 1 (LW 206) ศึกษาในภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไป ต้ังแต
มาตรา 1 ถึงมาตรา 106 แหงประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 

 2)  กฎหมายอาญา 2 (LW 207) ศึกษาในภาค 2 ภาคความผิด ต้ังแตมาตรา 
107 ถึงมาตรา 287 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 3)  กฎหมายอาญา 3 (LW 301) ศึกษาในภาค 2 ภาคความผิด ต้ังแตมาตรา 
288 ถึงมาตรา 366 และภาค 3 ลหุโทษ ต้ังแตมาตรา 367 ถึงมาตรา 398 แหงประมวล
กฎหมายอาญา 

 
3.  ขอบเขตวิชากฎหมายอาญา 1 (LW 206) กฎหมายอาญา 1 เปนกระบวนวิชา

แรกท่ีผูศึกษาจะตองรูกอนท่ีจะไปศึกษากระบวนวิชาท่ี 2 และท่ี 3 ตอไป สําหรับขอบเขตที่
จะตองศึกษา1  จะตองศึกษาในภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไป ต้ังแตมาตรา 1 ถึงมาตรา 106 
แหงประมวลกฎหมายอาญา รวมท้ังพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
 

4.  วิธีศึกษากฎหมายอาญา 
ก.  ผูศึกษาจะตองมีประมวลกฎหมายควบคูกับคําบรรยาย เวลาอานคําบรรยาย 

ท่ีใดอางมาตรา ผูศึกษาจะตองเปดประมวลกฎหมายดูขอความในมาตราน้ันดวย เพ่ือ
ความเขาใจและจดจํา 

ข.  เวลาอานคําบรรยายและขอความในมาตรา จะตองอานแลวทําความเขาใจ
ใหดีเสียกอน อยาใชวิธีทองจําโดยไมเขาใจจะไมไดผล ตองทําความเขาใจแลวจึงคอยจําใหได 

ค.  นอกจากจะทําความเขาใจและจดจําแลว จะตองนําไปใชไดดวย กลาวคือ  
จะตองนําไปปรับกับปญหาที่เกิดข้ึนไดทุกกรณี ไมวาจะเปนการตอบปญหาขอสอบไล 
หรือไปใชแกขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ก็ตาม 

 
 

 
1ดูหัวขอเรื่องการศึกษากฎหมายอาญา ขอ 1. ประมวลกฎหมายอาญา หนา ข.  
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