
การแบ่งประเภทของความผิดอาญา 
   

 
ความผิดอาญาอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น ๔ ประเภท คือ (๑) ความผิดอาญา 

ในแง่ของกฎหมาย (๒) ความผิดอาญาในแง่ของการกระท า (๓) ความผิดอาญาในแง่ของเจตนา  
(๔) ความผิดอาญาในแง่ของผู้กระท า (๕) ความผิดอาญาในแง่ของโทษ และ (๖) ความผิดอาญาในแง่
ของการด าเนินคดี ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของกฎหมาย๑  

ความผิดอาญานั้น  อาจกล่าวโดยย่อได้ว่าหมายถึง การกระท าที่ฝ่ าฝืน 
ต่อกฎหมายอาญา๒ ความผิดอาญาในแง่ของกฎหมายจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ประการ คือ ความผิด 
ในตัวเอง (mala in se) และความผิดตามที่มีกฎหมายก าหนด (mala prohibita) 

๑.๑ ความผิดในตัวเอง (mala in se) คือ การกระท าที่ เป็นความผิด 
หรือความชั่วร้ายในตัวเอง (wrong in itself/evil in itself) ฝ่าฝืนหลักธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม 
หรือหลักการสาธารณะของสังคมที่ เป็นอารยะ (public principles of a civilized society)  
การกระท าดังกล่าว สังคมเห็นว่าเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมของคนในสังคม  
สังคมถือว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วร้าย เป็นความผิดพ้ืนฐาน (traditional) ที่ไม่ใช่ความผิดที่กฎหมาย
ก าหนด ตัวอย่างของความผิดในตัวเอง เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ข่มขืนกระท าช าเรา ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์๓ 

๑.๒ ความผิดเพราะกฎหมายห้าม (mala prohibita) คือ การกระท า 
ที่ เป็นความผิดเพราะมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด (evil because 
prohibited) ห รื อ เป็ น ค ว าม ผิ ด ต าม ที่ ก ฎ ห ม าย ห้ าม  (wrong due to being prohibited)  
เช่น  ความผิ ด เกี่ ยวกับการใช้ ข้ อมู ลภายในอย่ างไม่ เหมาะสม ( improper use of insider 
information) ออกหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หลีกเลี่ยงภาษี๔ 

 
๒. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการกระท า๕ 

การกระท า หมายความถึง การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก 
กล่าวคือ อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ การแบ่งประเภทความผิดอาญาในแง่ของการกระท าจึงแบ่งออกได้  
ดังต่อไปนี้ 

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

น. ๗๕. 
๒ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา (ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๗), น. ๑๕ 
๓ความหมายของ “malum in se” จาก Dictionary.law.com 
๔ความหมายของ “malum prohibitum” จาก Dictionary.law.com 
๕เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๗๖. 



๒ 
 

๒.๑  ความผิดโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและความผิดโดยไม่เคลื่อนไหว
ร่างกาย 

(๑ ) ความผิดโดยการเคลื่ อนไหวร่างกาย คือ ความผิดที่ เกิดจาก 
การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้กระท าความผิด เช่น แดงใช้ปืนยิงด าถึงแก่ความตาย 

(๒) ความผิดโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย คือ ความผิดที่เกิดขึ้นแม้ว่า
ผู้กระท าจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย แบ่งออก ๒ ประการ คือ 

(ก) ความผิดโดยการงดเว้น คือ การกระท าให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น 
โดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้น (มาตรา ๕๙ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 
เช่น มารดาไม่ยอมให้นมบุตร ปล่อยให้บุตรอดนมจนตาย 

(ข) ความผิดโดยการละเว้น คือ ความผิดที่เกิดจากการไม่กระท า เช่น  
การไม่ช่วยเมื่อเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเอง
หรือผู้อื่น แตไ่ม่ช่วยตามความจ าเป็น ตามมาตรา ๓๗๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๒.๒ ความผิดที่ต้องมีผลปรากฏและความผิดที่ไม่ต้องมีผลปรากฏ 
(๑) ความผิดที่ต้องมีผลปรากฏ คือ ความผิดที่ต้องมีผลเกิดขึ้นจึงจะเป็น

ความผิด เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จะต้องปรากฏว่า 
มีคนตายจึงจะเป็นความผิด  

(๒) ความผิดที่ ไม่ต้องมีผลปรากฏ คือ ความผิดที่แม้ไม่มีผลเกิดขึ้น 
ก็เป็นความผิด เช่น ความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา เมื่อมีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานแล้วเป็นความผิดส าเร็จทันที  
โดยไม่ค านึงว่าเจ้าพนักงานจะเชื่อข้อความนั้นหรือไม่ 

๒.๓ ความผิดธรรมดาและความผิดซับซ้อน 
(๑) ความผิดธรรมดา คือ ความผิดที่เกิดจากการกระท าเดียว หรือเป็น

ความผิดที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในขณะเดียวกับท่ีได้กระท านั้นเอง 
(๒) ความผิดซับซ้อน คือ ความผิดที่เกิดจากการกระท าหลายการกระท า 

แบ่งออกเป็น ความผิดต่อเนื่องและความผิดที่ยืดออกไป กล่าวคือ 
(ก) ความผิดต่อเนื่อง คือ ความผิดที่เกิดจากการกระท าที่เป็นความผิด

ติดต่อกันสืบเนื่องกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง เช่น ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

(ข) ความผิดที่ยืดออกไป คือ ความผิดที่มีหลายการกระท า และกระท า 
โดยผู้กระท าผิดคนเดียว มีการละเมิดกฎหมายฐานเดียวกัน และมีจุดประสงค์เดียวกันในการกระท า
หลายการกระท าดังกล่าว 

(ค) ความผิดเป็นปกติธุระ คือ ความผิดที่ต้องมีการกระท าซ้ า ๆ  
จึงจะเป็นความผิด เช่น การประพฤติตนเป็นปกติธุระ เป็นผู้จัดหาที่พ านัก ที่ซ่อนเร้น หรือที่ประชุม 
ให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด ตามมาตรา ๒๑๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(ง) ความผิดซ้อน มีได้หลายประการ เช่น การกระท ากรรมเดียว 
โดยการกระท าหลายการกระท า การกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท การกระท าความผิด
เดียวเกิดจากการกระท าหลายการกระท า ความผิดที่เกิดขึ้นจากการรวมการกระท าที่เป็นความผิด 
ในตัวเองเข้าด้วยกัน 



๓ 
 

 
๓. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของเจตนา๖ 

การกระท าความผิดอาญาในแง่ของเจตนาแบ่งออกได้ เป็น ๕ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ความผิดที่กระท าโดยเจตนา เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๒ ความผิดที่กระท าโดยประมาท เช่น ความผิดฐานกระท าโดยประมาท  
และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๒๙๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๓ ความผิดที่ไม่ต้องมีเจตนาและไม่ต้องประมาท เช่น ความผิดฐานท าให้
เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าอันมีไว้ส าหรับประชาชนใช้สอย ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ 
ตามมาตรา ๓๘๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๔ ความผิดนอกเหนือเจตนา เช่น ความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้าย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๒๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๕ ความผิดที่ต้องรับผิดในผลสุดท้ายแห่งเจตนา เช่น ความผิดฐานวางเพลิง
เผาทรัพย์ของผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
๔. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของผู้กระท า๗ 

การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของผู้กระท าแบ่งออกได้เป็น ๒ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ความผิดทั่วไป หมายถึง ความผิดที่บุคคลทั่วไปเป็นผู้กระท าความผิดได้ 
สังเกตได้จากบทบัญญัติความผิดจะเริ่มต้นด้วยค าว่า “ผู้ใด” เช่น มาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 

๔.๒ ความผิดที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้กระท า หมายถึง ความผิดที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะว่าผู้กระท าจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
เริ่มต้นด้วยค าว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน” หรือมาตรา ๓๐๑ ใช้ค าว่า “หญิงใด” 

 
๕. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของโทษ๘ 

การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของโทษ แบ่งออกได้ เป็น ๒ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ความผิดลหุ โทษ  ได้ แก่  ความผิดที่ มี โทษ เบา ตามมาตรา ๑๐๒  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยความผิดลหุโทษมีบทบัญญัติที่ให้ใช้เป็นพิเศษแตกต่างจากความผิด
ทั่วไป ตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๕.๒ ความผิดทั่วไป ได้แก่ ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ  

                                           
๖เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๗๙. 
๗เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๘๐. 
๘เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๘๐. 



๔ 
 

 

๖. การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการด าเนินคดี๙ 
ความผิดอาญาในแง่ของการด าเนินคดี แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืน ตามมาตรา ๒๘๘  

แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
๖.๒ ความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิด 

อันยอมความได้ ตามมาตรา ๓๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 

   
 
 

                                           
๙เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑, น. ๘๐. 


