
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
   

 
๑. ความหมาย 
  กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใด 
เป็นความผิดและก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ 
กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ๑ 
 
๒. ลักษณะของกฎหมายอาญา๒ 
  กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วยความผิดและโทษอาญา เป็นบทบัญญัติ 
ที่กล่าวถึงความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับรัฐ แม้การกระท าความผิดบางอย่างจะได้กระท าตรง 
ต่อเอกชนให้ได้รับอันตรายเสียหายก็ดี การกระท าความผิดนั้นยังได้ชื่อว่ากระทบกระเทือนต่อมหาชน
เป็นส่วนรวม ถึงขนาดที่รัฐต้องเข้าด าเนินการป้องกันและปราบปรามได้เอง โดยไม่ต้องให้ผู้ใด  
มาร้องทุกข์กล่าวโทษ ยกเว้นความผิดบางประเภทที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้เท่านั้นซึ่งเป็น
ความผิดที่มีลักษณะประกอบด้วยเหตุผลอันเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายบางประการ ควรที่รัฐจะเข้ามา
ด าเนินการก็ต่อเมื่อเอกชนผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ขึ้นก่อน การกระท าใดจะถือเป็นความผิดอาญา  
ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งแล้ว ส าหรับการกระท าในภายหน้า 
ไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษการกระท าที่ ได้ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายบัญญัติความผิดนั้นขึ้น  
เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาเป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อย  
แห่งชุมชนเป็นส่วนรวมอันมีลักษณะเป็นความผิดต่อรัฐที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของชุมชนนั้น  
จึงถือเป็นเรื่องของแต่ละรัฐโดยเฉพาะ (local matter) และโดยปกติรัฐจะเข้าด าเนินการก็แต่การ
กระท าความผิดที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้น นอกจากกรณีที่มีเหตุพิเศษบางอย่าง ซึ่งแม้จะได้เกิด
การกระท านอกอาณาเขตก็ถือว่ากระทบกระเทือนถึงความม่ันคงหรือความสงบเรียบร้อยในอาณาเขต 
อันรัฐมีสิทธิเข้าด าเนินการในกรณีเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน  ตามที่กล่าวนี้พอจะสรุปลักษณะของ
กฎหมายอาญาได ้ดังนี้ 
  ๑. เป็นกฎหมายมหาชน 
  ๒. ว่าด้วยความผิดและโทษอาญา 
  ๓. ตามปกติบังคับเฉพาะการกระท าในอาณาเขต 
  ๔. บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๕. ไม่มีผลย้อนหลังในทางลงโทษบุคคลหรือให้รับโทษหนักขึ้น 
 
 
 
                                                 

๑เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก. จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙), 
น. ๑. 

๒จิตติ  ติงศภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก. จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๖),  
น. ๒-๓. 



๒ 
 

๓. ที่มาของกฎหมายอาญา๓ 
  เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบ civil law ซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ได้รับ
การบัญญัติขึ้น และกฎหมายอาญามีหลักการที่ส าคัญท่ีเป็นหลักประกันในกฎหมายอาญา คือหลักที่ว่า 
“nullum crimen, nulla poena sine lege” แปลว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการเป็น “กฎหมายที่เกิดจากการบัญญัติ” ของกฎหมายอาญา 
อย่างชัดเจน 
 
๔. วัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
  ๔.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ๔ 

(๑) ทฤษฎีเด็ดขาด (absolute theory) ถือว่าการที่กฎหมายอาญาบัญญัติ 
ให้ลงโทษผู้กระท าผิดนั้น เพราะเหตุที่ได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นอย่างเดียว กล่าวคือจะต้องมีการ
ลงโทษเพ่ือให้มีการตอบแทนแก้แค้นที่ถูกต้องต่อผู้กระท าความผิด  

(๒) ทฤษฎีสัมพัทธ์ (relative theory) ไม่ได้พิจารณาในแง่ของการกระท า
ความผิด แต่ได้พิจารณาในแง่ที่ว่าควรจะลงโทษอย่างใดจึงจะเกิดประโยชน์ และโดยเหตุนั้น 
การลงโทษจึงต้องค านึงถึงตัวผู้กระท าความผิดกับเพ่ือนมนุษย์อื่นๆ โทษนั้นควรจะมีผลเป็นการกระท า
ให้ผู้กระท าความผิดหวาดกลัว ท าให้ผู้กระท าความผิดกลับตนเป็นคนดี หรือท าให้สังคมปลอดภัย  
จากการกระท าความผิด  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันขัดขวางมิให้การกระท าความผิดเกิดข้ึนอีก 
  ๔.๒ วัตถุประสงค์ของการลงโทษ๕ 

(๑) เพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า ผู้ใดกระท าการใด
ย่อมได้รับผลตอบแทนการกระท านั้น 

(๒) เพ่ือเป็นการข่มขู ่ไม่ให้คนทั่วไปกระท าและไม่ให้ผู้กระท าแล้วท าผิดซ้ าอีก 
(๓) เพ่ือเป็นการคุ้มครองสังคมให้พ้นจากภยันตรายในระหว่างที่ผู้กระท า 

ถูกตัดขาดจากสังคมไป 
(๔) เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขตัวผู้กระท าความผิด โดยจะมีการแยกประเภท

นักโทษเพ่ือสะดวกแก่การอบรม 
(๕) การรักษาพยาบาล  

  ทฤษฎีเหล่านี้หรือวัตถุประสงค์เหล่านี้ บางกรณีก็ขัดแย้งกัน เช่น การลงโทษเพ่ือเป็น
การแก้แค้นทดแทน ข่มขู่  จะต้องให้ผู้ ต้องโทษได้ประสบกับความยากล าบากพอสมควร  
ซึ่งถ้าผู้ต้องโทษได้รับความทุกข์ทรมาน อาจจะท าให้โอกาสที่จะปรับตัวเป็นพลเมืองดีมีน้อยลงไป  
ถ้าพิจารณาในแง่ของการปรับปรุงแก้ไขตัวผู้กระท าผิดแต่อย่างเดียว หรือในแง่ของการคุ้มครองสังคม
ให้ปลอดภัย ผลคือ เมื่อใดที่ผู้นั้นกลับตัวเป็นคนดีจะต้องปล่อยเขาให้พ้นโทษทันทีเพราะไม่มีเหตุใดๆ 
ที่จะควบคุมตัวต่อไปอีกแล้ว แต่การปล่อยตัวดังกล่าวเป็นการขัดต่อทฤษฎีข่มขู่บุคคลอ่ืนและทฤษฎี  
                                                 

๓คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๗), น ๔๗. 
๔หยุด  แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค ๑ (ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑),  

น. ๒๕๐-๒๕๔. 
๕เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก. จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

น. ๘๑๒-๘๑๓. 



๓ 
 

แก้แค้นทดแทน เพราะหากกระท าความผิดร้ายแรงแต่เผอิญผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดี  
อย่างแน่นอนแล้ว จ าต้องปล่อยก่อนก าหนดมาก ผลของการข่มขู่ก็ไม่มี การแก้แค้นทดแทนก็ไม่มี  
ด้วยเหตุนี้ การลงโทษจึงมุ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ประการหนึ่งประการใดแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึง
ประการอ่ืนๆ ไม่ได้ การลงโทษจะต้องมีความมุ่งหมายหลายประการประกอบกัน จะพิจารณาแง่หนึ่ง
แง่ใดโดยไม่ค านึงถึงจุดประสงค์อ่ืนๆ ด้วยไม่ได้ 
 
๕. หลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดทางอาญา๖ 
  โดยที่จารีตประเพณี ศาสนา และศีลธรรม มีส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดกฎหมาย 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอาญาและศีลธรรมนั้นมีความเกี่ยวพันกัน ความผิดอาญา 
ที่ร้ายแรง เช่น ฆ่าคน ชิงทรัพย์ เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม แต่มีหลายกรณีที่ถือว่าผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิด
กฎหมายอาญา เช่น การพูดโกหก การดื่มสุรา และมีการกระท าบางอย่างที่ ไม่ผิดศีลธรรม 
แต่ผิดกฎหมายอาญา เช่น กรณีความรับผิดโดยเด็ดขาดในทางอาญา กล่าวคือ ไม่เจตนา ไม่ประมาท  
แต่กฎหมายบัญญัติให้การกระท านั้นๆ เป็นความผิด จึงเห็นได้ว่า ศีลธรรมและกฎหมายอาญา  
ไม่ได้สอดคล้องกันทุกกรณี ซึ่งเห็นได้ชัดในหลายประเทศที่ยอมให้มีการกระท าซึ่งเห็นได้ชัดว่า  
ผิดศีลธรรม เช่น การท าแท้ง เป็นต้น 
  Herbert L. Packer ได้ให้หลัก ๖ ประการ ในอันที่จะถือว่าการกระท าเรื่องนั้น 
ควรเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

๑. การกระท านั้ น เป็ นที่ เห็ น ได้ ชั ด ในหมู่ ชนส่ วนมากว่ า เป็ นการกระท า 
ที่กระทบกระเทือนต่อสังคม และหมู่ชนส่วนมากมิได้ให้อภัยแก่การกระท าเช่นนั้น 

๒. ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาแล้ว จะไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
ของการลงโทษประการต่างๆ 

๓. การปราบปรามการกระท าเช่นนั้ น  กล่ าวคือ  การถือว่าการกระท านั้ น 
เป็นความผิดทางอาญา จะไม่มีผลเป็นการลดการกระท าท่ีสังคมเห็นว่าถูกต้องให้น้อยลงไป 

๔. หากเป็นความผิดอาญาแล้ว จะมีการใช้บั งคับกฎหมายอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

๕. การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระท าดังกล่าวจะไม่มีผลท าให้เกิด
การใช้กระบวนการนั้นอย่างเกินขีดความสามารถท้ังทางด้านคุณภาพและปริมาณ 

๖. ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอ่ืนๆ แล้ว นอกจากการใช้กฎหมาย
อาญากับกรณีท่ีเกิดข้ึน 
  หลักเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดังกล่าวนี้จะช่วยแก้ปัญหา 
การเกิดกฎหมายอาญาเฟ้อ (overcriminalization) ขึ้ น ได้  เพราะหากรัฐมุ่ งแต่ จะควบคุม 
ความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือ โดยไม่พิจารณาถึ ง
ประสิทธิภาพและความสามารถของกลไกของรัฐที่จะใช้บังคับกฎหมายอาญาแล้ว กฎหมายจะไร้
ความหมาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานของรัฐที่ประพฤติมิชอบ  
                                                 

๖เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก. จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙), 
น. ๒-๑๐. 

 



๔ 
 

มีโอกาสแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองจากกฎหมายเหล่านี้ หรือหากมีการใช้บังคับกฎหมายซึ่งมิได้  
มีการใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ผู้ถูกใช้บังคับจะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือว่าถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บังคับกฎหมายและชุมชนเสียไป 
  ปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายอาญาต่อการกระท าหรือไม่กระท าต่างๆ อย่างมากมาย 
แม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม หรือแม้แต่การกระท าที่ไม่เจตนาและไม่ประมาทที่เรียกว่าความรับผิด
เด็ดขาด (strict liability) หรือความรับผิดในการกระท าของบุคคล อ่ืน (vicarious liability)  
ก็เป็นความผิดทางอาญาหลายกรณีด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้กระท าจะมิได้มีความชั่วในการ
กระท านั้นๆ ผู้กระท าก็อาจต้องรับผิดทางอาญา  นอกจากนี้ ต้องค านึงอยู่เสมอว่าการใช้บังคับ
กฎหมายอาญานั้นสิ้นเปลืองกว่ากฎหมายแพ่ง เพราะรัฐต้องจัดหาต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์
ให้เพียงพอ เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ 
 

    
 

 

 


