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บทคัดย่อ 

 บทความฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเกี�ยวกบัปั�หาการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย 

และรูปแบบของการกระท�าความผิด ในความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามประมวลกฎหมายอา�า  

มาตรา ��� (�) ตั� งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื�อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที� มุ่งจะคุ้มครอง  

และใช้บังคับแก่กรณี ซึ� งความไม่ชัดเจนของขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและรูปแบบ 

ในการกระท�าความผิด ส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมที�เจา้ของทรัพยแ์ละผูก้ระท�าความผิดจะได้รับจาก

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยจะท�าการศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบของการกระท�าความผิดใน

การลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�น ของไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

 นบัตั�งแต่มีค�าพิพากษาศาลฎีกาที� ����/���� ซึ� งศาลฎีกาพิพากษาให้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

โดยผ่ านสิ� ง กี ดกั� นส� าหรั บคุ้มครองบุ คคลหรื อทรั พย์  ตามมาตรา ��� (�)  โดยน�าพจ นา นุ กรม 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ���� มาให้ความหมายค�าว่า “กีดกั�น” ให้หมายความว่า “ขัดขวางไว้” แลว้นั�น  

การพิจารณาถึงการกระท�าความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นนี� ก็ควรมีการพิจารณาพิพากษาที�เปลี�ยนแปลง

ตามไปดว้ย เช่น กรณีการลกัทรัพยที์�ล็อกกุ�แจ การลกัรถยนต์ หรือการลักทรัพย์ที�ใช้มาตรการอื�นๆ ในการ

คุม้ครองทรัพย ์

 บทความฉบบันี�ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะใหมี้การแกไ้ขบทบ�ั�ติัในประมวลกฎหมายอา�าของไทย 

ในประมวลกฎหมายอา�าภาค ความผิด  ลักษณะ ��  ความผิด เ กี� ยวกับทรัพย์ มาตรา  ��� (� )  

ให้ตวับทกฎหมายมีความความชดัเจนแน่นอน และครอบคลุมมากขึ�น โดยไดน้�าหลกักฎหมายต่างประเทศ  

อนัไดแ้ก่ องักฤษ เยอรมนีและฝรั�งเศส ในส่วนความผิดเกี�ยวกบัการลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�น มาเป็นแนวทาง 

ในการปรับแกไ้ขกฎหมายไทย เพื�อให้กฎหมายไทยสามารถปรับใชไ้ดต้รงตามเจตนารมณ์ของการบ�ั�ติั

กฎหมาย และเพื�อให้เกิดความยุติธรรมต่อเจา้ของทรัพยแ์ละผูก้ระท�าความผิด และสอดคลอ้งเหมาะสมกบั

สภาพสังคม และเทคโนโลยี ที�ทนัสมยัในปัจจุบนั 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 

 This article is studying about law enforcement, interpretation of law and types of committing 

and offence in section 335 (3) of criminal code. That is the damaging a barricade made for protection of 

persons or things from the past until now for study about the interpretation of Criminal Law. The problem 

about unclear interpretation of Law and enforcement could be effect to the Justice. This thesis is study the 

comparison about the damaging a barricade made for protect of persons or things between in Thailand laws 

and international laws. 

 Since The judgment of the supreme court 8993/2550, Supreme Court had judgment about 

Criminal code section 335 (3) by use Thai dictionary B.E. 2542 to interpretation about “Barricade” means 

“Obstacle” So, The judgment should be change too such in case locked the key, burglary the car or any 

burglary cases for protect the property. 

 As the suggestion, The author has suggestion to resolve the Criminal Code section 335 (3) to 

clear more, including the UK, Germany, and France about the law of damaging a barricade made for protect 

persons or things, this is to be useful in the development and improvement to Thailand laws in accordance 

with the society provides a more complete and up to date. 

 

1. บทน�า 

 ค วา ม ผิดฐา นลัก ท รัพ ย์ถื อ เ ป็ น ค วา ม ผิด ที� มี ก า รก�า ห น ด เอา ไว้เ ก่ า แ ก่ ที� สุ ดค ว า ม ผิด 

หนึ�งในทุกๆ สังคม ดว้ยเพราะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและทรัพยข์องบุคคลเป็นอย่าง

มาก อนัเป็นลกัษณะของการกระท�าที�ไม่ชอบและทั�งเป็นลกัษณะการกระท�าที�เกิดขึ�นมากที�สุด และก่อใหเ้กิด

ปั�หามากที�สุด ในประเทศไทยนั�นไดมี้การบ�ั�ติัเอาไวเ้ป็นความผิดในประมวลกฎหมายอา�า มาตรา ��� 

ความผิดฐานลกัทรัพย ์มาตรา ��� การลกัทรัพยที์�มีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ��� ทวิ การลกัทรัพยที์�เป็นวตัถุในทาง

ศาสนา มาตรา ��� ความผิดฐานวิ�งราวทรัพย ์มาตรา ��� ความผิดฐานชิงทรัพย ์และมาตรา ��� ความผิด

ฐานปลน้ทรัพย ์ซึ� งความผิดเหล่านี� เป็นความผิดที�กระท�าต่อกรรมสิทธิ� ในทรัพยข์องผูอื้�นหรือที�มีผูอื้�นเป็น

เจา้ของร่วมอยูด่ว้ย โดยมีความผิดฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา ��� เป็นพื�นฐานของความผิด คือ ความผิดนั�นๆ 

จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ก ร ะ ท� า อ ั น เ ป็ น ก า ร เ ข้ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ลั ก ท รั พ ย์   

ตามมาตรา ��� เสียก่อนและความผิดในฐานนั�นๆ จะมีอตัราโทษที�หนกัขึ�นเป็นล�าดบัตามความร้ายแรงของ

แต่ละลกัษณะของฐานความผดิที�เปลี�ยนแปลงไป 

 ความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นนั�น ไดมี้การบ�ั�ติัไวใ้นประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 

��� (�) ว่า “ผูใ้ดลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพยห์รือโดยผ่านสิ� งเช่น 
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วา่นั�นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ” ซึ� งเป็นองค์ประกอบภายนอกประกอบการกระท�าความผิดฐานลกัทรัพย์ตาม

มาตรา ��� ที�จะท�าให้ผูที้�กระท�าผิดตอ้งรับโทษหนกัขึ�น ฉะนั�นผูที้�กระท�าผิดจึงจ�าเป็นที�จะตอ้งรู้ขอ้เท็จจริง

ต่างๆ ที�ระบุเพิ�มเติมไวน้ั�นดว้ย จึงจะถือวา่ผูก้ระท�ามีเจตนากระท�าความผิดในอนุมาตราต่างๆ ตามที�ได้มีระบุ

เอาไว ้

 ความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�น ตามมาตรา ��� อนุมาตรา (�) นั�น แบ่งเป็น � ลกัษณะของ

การกระท�า คือ 

 �. ลกัทรัพยโ์ดยการ “ท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย”์ หรือ 

 �. ลกัทรัพยโ์ดย “ผา่นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพยน์ั�นไปดว้ยประการใดๆ” 

 ความหมายของค�าว่า “สิ� ง กีดกั� น” นั� น ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ และศาสตราจารย์  

ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้อธิบายว่า สิ� งกีดกั�นนั�นได้แก่ โรงเรือน เช่นที�เก็บสินค้า รั� ว ลูกกรง ประตู 

หน้าต่างเข้าไป หรือกรณีการลักรถที�อยู่ในคอกเก็บรถจักรยานยนต์เข้าข้อนี�  แต่ไม่รวมถึงกุ�แจที�ใส่

รถจักรยานยนต์ หรือ ใช้กุ�แจปลอมไขประตูรถยนต์เข้าไปติดเครื� องขับหนีไป  ซึ� งกุ�แจประตูเป็นส่วน

หนึ� งของรถที�ลกัไม่เขา้ (�) หรือห้องนิรภยัที�คนผา่นเขา้ไปไดเ้ป็นสิ�งกีดกั�นแต่ตูเ้หล็กที�คนเขา้ไปไม่ไดไ้ม่ใช่

สิ�งกีดกั�น 

 จากค�าอธิบายของนกัวิชาการทั�ง � ท่านนั�น ค�าว่า “สิ�งกีดกั�น” ในความหมายของทั�ง � ท่านนั�น “สิ� งกีด

กั�น” ลว้นแต่มีลกัษณะเป็นสถานที� เป็นโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างขนาดให�่ที�คนสามารถผ่านเขา้ไปได้

ทั�งนั�น 

 รูปแบบของลกัษณะในการกระท�าความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นนั�นมีอยู ่� ลกัษณะการ

กระท�า คือ “การท�าอนัตราย” หรือ “การผา่น” สิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพยน์ั�นเขา้ไป 

 ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์อธิบายวา่ ความผดิตามอนุมาตรานี�จะตอ้งมีการกระท�าอยา่งใดอยา่ง

หนึ� งเกี�ยวกบัสิ�งกีดกั�นแลว้ผา่นเขา้ไป ส่วนศาสตราจารย ์ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐอธิบายวา่ จะตอ้งเป็นการ

ท�าลายสิ�งขวางกั�นนั�นเพื�อเขา้ไป คือ จะตอ้งมีการกระท�าอยา่งใดอยา่งหนึ�งเกี�ยวกบัสิ�งกีดกั�นแลว้ผา่นเขา้ไป 

หากประตูห้องเปิดอยู่มิไดมี้สภาพเป็นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย ์จ �าเลยเดินผ่านเขา้ไปลกั

ทรัพยก์็ไม่มีลกัษณะของการท�าลายสิ�งขวางกั�นนั�นแลว้เขา้ไปแต่เป็นการเขา้ไปโดยมิไดมี้การท�าลายจึงไม่ผิด

ตามมาตรา 335 (3) นี�  และหากการกระท�าเป็นการไดท้รัพยแ์ลว้จึงพงัออกมา ก็ไม่ใช่เป็นการท�าลายสิ�งกีดกั�น

เพื�อเข้าไปตามอนุมาตรานี�  เพราะเป็นการท�าลายสิ� งขวางกันเพื�อออกไป โดยจะเห็นได้ว่านักวิชาการ 

ทั�ง 2 ท่านไดอ้ธิบายลกัษณะรูปแบบของการกระท�าความผิดไวเ้หมือนกนัคือ ผูก้ระท�าความผิดจะตอ้งมีการ

กระท�าที�เป็นการท�าลายสิ�งกีดกั�นนั�นแลว้ผา่นเขา้ไปเพื�อลกัทรัพย ์หรือกระท�าการลกัทรัพยเ์ขา้ไปโดยผา่นสิ�ง

กีดกั�นที�มีลกัษณะเป็นสถานที� 
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 แนวคิดและความเป็นมาของความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�น ตามประมวลกฎหมายอา�า

มาตรา ��� (�) นั�น ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์ได้อธิบายว่า มาตรา ��� (�) นี� มาจากประมวลกฎหมาย

ลกัษณะอา�าเดิมมาตรา ��� (�) ซึ� งบ�ั�ติัถึงการปีนป่าย ตดัช่องเขา้ไปภายในบริเวณที�ท �าไวส้�าหรับป้องกนั

ภยนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย ์ซึ� งไม่ใช่มาตรา ��� (�) งดัผา่สิ�งที�ใชบ้รรจุทรัพย ์ฉะนั�นความผดิตามมาตรานี�

จึงตอ้งมีการกระท�าอยา่งใดอยา่งหนึ�งเกี�ยวกบัสิ�งกีดกั�นแลว้ผา่นเขา้ไป 

 ต่อมาไดมี้ค�าพิพากษาฎีกาที� ����/���� ซึ� งศาลฎีกาพิพากษาให้ การที�จ �าเลยตดัโซ่คล้องที�ยึด

กลอ้งวีดีโอของกลางกบัตูโ้ชวจ์นขาดออกแลว้ลกักลอ้งวีดีโอของกลางไป เป็นการลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตราย

สิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพยต์ามมาตรา ��� (�) แลว้โดยไดมี้การน�าพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ.���� มาใชใ้นการใหค้วามหมายค�าวา่ “กีดกั�น” ใหห้มายความวา่ “ขดัขวางไว”้ ฉะนั�นการที�ผูเ้สียหายใช้

โซ่คลอ้งยึดกลอ้งวิดีโอของกลางกบัตูโ้ชว ์จึงเป็นการขดัขวางไม่ให้มีการน�ากลอ้งวิดีโอของกลางไป อนัมี

ลกัษณะเป็นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองกลอ้งวิดีโอของกลางเหมือนเช่นรั� วหรือลูกกรงหน้าต่าง ประตูบา้น 

การที�จ �าเลยตดัโซ่คลอ้งที�ยดึกลอ้งวดีิโอของกลางกบัตูโ้ชวจ์นขาดออกแลว้ลกักลอ้งวิดีโอของกลางไปจึงเป็น

การลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพย ์

 ฉะนั�นจึงเห็นไดว้า่ค�าพิพากษาฎีกาดงักล่าวมีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยการตีความความหมาย

ของค�าว่า “สิ�งกีดกั�น” นั�นให้ขยายออกไป นอกเหนือจากที�มีการตีความมาในค�าพิพากษาแต่เดิม หรือตาม

ค�าอธิบายของนกัวิชาการกฎหมายต่างๆ ฉะนั�นถา้มีความเขา้ใจในความหมายของ “สิ�งกีดกั�น” แล้ว ก็จะท�า

ให้ผูเ้สียหายและผูก้ระท�าผิดได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีที�มีการลัก

ทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นใหถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายตามตวับทนั�นมากขึ�น 

 

�. การลักทรัพย์โดยมีสิ�งกีดกั�นตามมาตรา ��� (�) 

 ประมวลกฎหมายอา�ามาตรา ��� (�) บ�ั�ติัวา่ “ผูใ้ดลักทรัพย์ (�) โดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นที�

คุม้ครองบุคคลหรือทรัพย ์หรือโดยผา่นสิ�งเช่นวา่นั�นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ” ยกร่างมาจากกฎหมายลกัษณะ

อา�า ร.ศ. ��� มาตรา ��� อนุมาตรา (�) ในการพิจารณาร่างตามอนุมาตรา � นั�น3 ที�ประชุมโดยนายจ �ารู� 

โปสยานนท์ เห็นว่าการลักทรัพย์โดยการใช้กุ�แจ ตามร่างอนุมาตรา �4 ก็ เป็น overcome obstacle 

                                                           

 3 รายงานประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา. ครั� งที� ���/���/���� วนัศุกร์ที� �� พฤศจิกายน ����.  

 แบบร่างเป็นภาษาองักฤษ มาตรา ��� (�) ดงันี�  “by using violence against things in order to break open, destroy, carry away or by 

overcome any thing which is an obstacle because it is intended to protect persons or things.” 

 โดยอา้งอิงมาจาก Ref. Sect 293 (2, 5)-fr. 381, 384-Italy 625 (2)-China 321(1)(2)-Egypt 313(4), 317 (2) (4)-Nather. 311 (4)-Spain 

694 (1)(2)(3)-Ger. 243 (2)-Letton 546, 548(2) 

 4 รายงานประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา. ครั� งที� ���/���/����วนัองัคารที� � ธนัวาคม ����. 
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เช่นเดียวกนักบัอนุมาตรา � เหมือนกนั ซึ� งนายประมูน สุวรรณสร ก็เห็นดว้ยว่าน่าจะรวมอนุมาตรา � กบั

อนุมาตรา � เขา้ดว้ยกนัไดที้�ประชุมตกลงให้มีการตดัเรื�องกุ�แจออกเพราะเขา้อนุมาตรา � แลว้ จากเอกสาร

ตน้ร่างกฎหมายและการยกร่างประมวลกฎหมายอา�า มาตรา ��� (�) จึงเป็นการรวมการกระท�าผิดตามกฎ

มายลกัษณะอา�า ร.ศ. ��� มาตรา ��� (�) ลกัทรัพยเ์ขาโดยปีนป่าย หรือตดัช่องเขา้ไปลกัภายในบริเวณที�เขา

ท�าไวส้�าหรับป้องกนัภยนัอนัตรายแก่คนหรือแก่ทรัพยก์็ดี (�) ลกัทรัพยเ์ขา โดยลอบไขกุ�แจดว้ยลูกกุ�แจที�

มนัมีอยูโ่ดยผิดกฎหมาย หรือไขดว้ยเครื�องมืออยา่งอื�นก็ดี (�) ลกัทรัพยเ์ขา โดยงดัผา่หรือพาเอาสิ�งที�เขาใช้

บรรจุทรัพยไ์ปก็ดี โดยอนุมาตราเหล่านี�ลว้นมีลกัษณะที�เจา้ของทรัพยไ์ดมี้การเก็บรักษาทรัพยไ์วพ้ิเศษกว่า

การดูแลทรัพย์ตามธรรมดาเข้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีสิ� งกีดกั�นตาม มาตรา ��� (�) ดังนั�น

ความหมายของค�าวา่“สิ�งกีดกั�น” ตามเจตนารมณ์ของผูร่้างกฎหมายนั�นจึงไม่ไดห้มายความเฉพาะการปีนป่าย 

หรือ ตดัช่องเขา้ไปลกัในบริเวณสถานที�ที�เขาท�าไว ้ส�าหรับป้องกนัภยนัตรายแก่คนหรือทรัพยเ์ท่านั�นแต่ยงั

หมายรวมถึงการเก็บรักษาทรัพยใ์นสิ�งปิดล็อกดว้ยกุ�แจดว้ย และยงัหมายถึงการงดัผ่าหรือพาเอาสิ�งที�ใช้

บรรจุทรัพย ์เป็นสิ�งกีดกั�นตามความหมายนี�ดว้ย 

 การลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามกฎหมายต่างประเทศนั�น �. ประเทศองักฤษ บ�ั�ติัไวว้่า “การลัก

ทรัพย์ (�) บุคคลผูก้ระท�าผิดฐานลักทรัพย์ ข้อ b. มีการเข้าไปในอาคารหรือบริเวณของอาคารอนัเป็นการบุก

รุก และผูก้ระท�าผิดฐานลกัทรัพยห์รือพยายามลกัทรัพยใ์นอาคารหรือบริเวณอาคารนั�น ไดมี้การพยายามท�า

ร้ายผูอื้�นหรือท�าอนัตรายร้ายแรงต่อบุคคลผูอ้ยูใ่นอาคารนั�น” อนัเป็นการลกัทรัพย์โดยที�ผูก้ระท�าผิดมีการเข้า

ไปลกัทรัพยใ์นสถานที�ที�เป็นอาคารหรือส่วนหนึ�งของอาคาร อนัมีลกัษณะเป็นสถานที�ขนาดให�่ที�คนเขา้ไป

ได ้และรวมไปถึงการท�าอนัตรายต่ออาคารหรือสิ�งอื�นใดให้ไดรั้บความเสียหาย ซึ� งอาจเป็นสิ�งที�ใชคุ้ม้ครอง

ทรัพยน์ั�นดว้ยหรือไม่ก็ได ้�. การลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามกฎหมายเยอรมนั มาตรา ��� (�) Nr.� บ�ั�ติั

วา่ “ผูใ้ดลกัทรัพยท์ี�มีการป้องกนัเป็นพิเศษ โดยเก็บรักษาในภาชนะปิดสนิท หรืออุปกรณ์ป้องกนัอื�นๆ” ซึ� ง

จะเป็นกรณีที�ผูก้ระท�าผิดเอาทรัพยข์องบุคคลอื�นไปโดยจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการเอาทรัพยไ์ป

จากสิ�งที�เก็บรักษาทรัพยไ์วเ้ป็นพิเศษ โดยผูก้ระท�าผิดจะตอ้งใชพ้ลงัที�สูงกวา่กรณีของการลกัทรัพยธ์รรมดา

ในการที�จะท �าร้ายการครอบครองทรัพยท์ี�มีอยูเ่ดิม �.การลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามกฎหมายอา�าฝรั�งเศส

นั�นบ�ั�ติัว่า “มาตรา ���-� ความผิดฐานลกัทรัพยนี์� ตอ้งระวางโทษจ�าคุก � ปี และปรับ ��,000 � อนุ � มี

การกระท�าในเคหสถาน หรือ สถานที�ที�ใช้หรือมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นคลงัเก็บสินคา้ หรือเก็บของมีค่า 

หรือเก็บวสัดุอุปกรณ์” การบ�ั�ติัถึงลกัษณะความผิดที�มีการกระท�าในสถานที�ที�ใช้เป็นที�อยู่อาศยั หรือ 

                                                           

 ร่างมาตรา ��� อนุมาตรา � ที�เป็นภาษาองักฤษดงันี�  “by using unlawful means such as resorting to key to the use of which one is 

not entitled or to any passage not intended for human entrance or clandestinely unfastened by any accomplice to the offence.” 

 Ref. Sect. 293 (3,4)-Fr. 381, 384-It. 625 (2)-Nether. 311(4)-Spain 694 (4)-Ger 243 (3)-Soviet 162 (c) says “Technical means” 
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ภายในสถานที�หรือสถานที�ที�มีเจตนาไวส้�าหรับเก็บสินคา้หรือป้องกนัความปลอดภยัของเงิน สิ�งของมีค่า 

หรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆที�มีความส�าค�ั 

 

�. ปัญหาจากการตีความการลักทรัพย์โดยมีสิ�งกีดกั�น 

 จากการศึกษาในค�าอธิบายต่างๆ ของนกัวิชาการและในค�าพิพากษาของศาลฎีกาพบว่าในการ

ตีความความหมายของ “สิ�งกีดกั�น” ตามประมวลกฎหมายอา�ามาตรา ��� (�) นั�น จะหมายถึงแต่เฉพาะว่า

เป็น “สถานที�ที�คนสามารถเข้าไปได้” แต่เพียงอย่างเดียว จึงท�าให้ในการพิจารณาคดีบางคดีนั�นแมเ้จา้ของ

ทรัพยจ์ะได้มีการใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองดูแลทรัพย์เป็นพิเศษแล้วก็ตาม ศาลก็ยงัคงพิพากษา 

ให้ผูก้ระท �าความผดิมีความผิดฐานลกัทรัพยธ์รรมดา ตามมาตรา ��� เท่านั�น ซึ� งท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ต่อเจา้ของทรัพยผ์ูเ้สียหายทั�งที�ไดมี้การใชม้าตรการพิเศษในการคุม้ครองดูแลทรัพยน์ั�นแลว้ก็ตาม และการ

กระท�าความผิดนั�น ก็ยงัเป็นการละเมิดต่อคุณธรรมในการที�ไม่เคารพในเจตจ�านงของการครอบครองทรัพย์ 

ของผูเ้สียหายที�แสดงออกโดยการคุม้ครองเป็นพิเศษตามที�กฎหมายมุ่งจะคุม้ครองแลว้ด้วย เช่นในการลกั

ทรัพย์ที�มีการปิดล็อกกุ�แจ การลักรถยนต์ หรือการลักทรัพย์ที�เจ้าของใช้มาตรการอื�นๆ ในการคุ ้มครอง

ทรัพย ์ซึ� งสามารถพิจารณาไดด้งันี�  

 �.� กรณีการลกัทรัพย์ที�มีการปิดล็อกกุ�แจ กรณีที�เจา้ของทรัพยไ์ด้มีการคุ้มครองทรัพย์โดยการ

เก็บรักษาทรัพยโ์ดยใชม้าตรการปิดล็อกกุ�แจ กล่าวคือเจา้ของทรัพยมี์การน�าทรัพยสิ์นที�ตอ้งการเก็บรักษา

มาเก็บไวใ้นภาชนะต่างๆ แลว้มีการปิดล็อกดว้ยกุ�แจเพื�อป้องกนัการเอาทรัพยน์ั�นไปไดโ้ดยง่าย แต่ตามค�า

พิพากษาของศาลฎีกาแลว้เห็นว่า ตาม (�) จะตอ้งเป็นการท�าอนัตรายกบัสิ�งกีดกั�น ดงันั�น หากเป็นเพียงใช้

กุ�แจ หรือใช้กุ�แจปลอมไข ซึ� งมิไดท้ �าอนัตรายต่อสิ�งกีดกั�นที�คุม้ครองทรัพยโ์ดยตรง เป็นเพียงความผิด

ฐานลกัทรัพยธ์รรมดาตามมาตรา ��� เท่านั�น เช่นค�าพิพากษาฎีกาที� ����/���� จ�าเลยลักรถจักรยานยนต์ 

โดยใชลู้กกุ�แจไขกุ�แจซึ�งใส่รถอยู ่เป็นความผิดฐานลกัทรัพยธ์รรมดาตามประมวลกฎหมาย อา�ามาตรา 

��� เพราะขาดองค์ประกอบพิเศษ ซึ� งศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากุ�แจที�ใส่รถจกัรยานยนต์ มิใช่สิ�งกีดกั�นส�าหรับ

คุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ เพราะกุ�แจรถไม่มีลกัษณะเป็นสิ�งกีดกั�นเหมือนเช่นรั� วหรือลูกกรงหน้าต่าง 

ประตูบา้น ทั�งการไขกุ�แจก็หาใช่เป็นการท�าอนัตรายแก่กุ�แจไม่ หรือค�าพิพากษาฎีกาที� ����/���� การใช้

กุ�แจผดิกฎหมายไขตูโ้ชวแ์ลว้ลกัทรัพยใ์นตูโ้ชวไ์ป ไม่ใช่เป็นการลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับ

คุม้ครองทรัพยห์รือโดยผา่นสิ�งเช่นวา่นั�นเขา้ไปตามความหมายของประมวลกฎหมายอา�า มาตรา ��� (�) 

โดยการใชกุ้�แจผดิกฎหมายไขตูโ้ชวแ์ลว้ลกัเอาทรัพยไ์ป ก็ไม่ใช่เป็นการลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�น

ส�าหรับคุ้มครองทรัพย์หรือโดยผ่านสิ� งเช่นว่านั� นเข้าไป ตามความหมายของประมวลกฎหมายอา�า 

มาตรา ���(�) 
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 “สิ�งกีดกั�น” ตามมาตรา ��� (�) เมื�อพิจารณาจากการประชุมยกร่างประมวลกฎหมายอา�านั�น 

ได้มีการรวมเอาการ “ไขกุ�แจ” เป็นการกระท�าต่อสิ�งกีดกั�นอย่างหนึ� งอยู่ดว้ย ซึ� งจากค�าพิพากษาดงักล่าว  

แมเ้จา้ของทรัพยไ์ดมี้การคุม้ครองดูแลรักษาทรัพยข์องตนโดยการใชกุ้�แจปิดล็อกเพื�อป้องกนัการเอาไปซึ� ง

ทรัพย์สินทั� งนั�น ไม่ว่าจะเป็นการลักเอารถจักรยานยนต์ที� เจ้าของใส่กุ�แจล็อกอยู่ ลักทรัพย์ในตู้โชว ์

ที�ปิดล็อก หรือลกัทรัพยภ์ายในรถยนต์ที�ปิดล็อกก็ตาม ซึ� งก็ลว้นแต่เป็นมาตรการที�เจา้ของมีเอาไวคุ้ม้ครอง

ทรัพย์เป็นพิเศษเพื�อป้องกันการถูกลักทรัพย์ไปทั� งสิ�น แต่ศาลฎีกากลับพิพากษาให้การลักไขกุ�แจ

รถจกัรยานยนต์ และการลกัทรัพยโ์ดยไขกุ�แจตูโ้ชวไ์ม่เป็นความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยผ่านสิ�งกีดกั�นตาม

มาตรา ��� (�) แต่เป็นความผิดเพียงฐานลกัทรัพยใ์นกรณีธรรมดาตามมาตรา ��� โดยศาลไม่พิจารณาถึง

เจตนาพิเศษที�เจา้ของทรัพยไ์ดท้ �าขึ�นไวเ้ป็นพิเศษเพื�อคุม้ครองทรัพยข์องตนแลว้ เวน้แต่กรณีที�ผูก้ระท�าผิด 

ท�าการยกเอารถจกัรยายนต์ที�ล๊อคคอไวไ้ปทั�งคนั (โดยมิไดท้ �าอยา่งใดต่อกุ�แจที�ล็อคคอรถอยู่) หรือยกตูโ้ชว์

ที�ปิดล็อคไปทั�งตู ้โดยไม่ไดมี้การกระท�าอยา่งหนึ�งอยา่งใดต่อมาตรการที�เจา้ของไดก้ระท�าไวเ้ป็นพิเศษเพื�อ

คุม้ครองทรัพยแ์ลว้ แบบนี� จึงถือวา่ไดผู้ก้ระท�าความผดิมีเจตนาลกัเอาทรัพยน์ั�นไปโดย ไม่ไดก้ระท�าต่อทรัพย์

ที�ไม่มีมาตรการคุ้มครอง ซึ� งจะถือได้ว่าไม่เป็นความผิดฐานลกัทรัพย์โดยมีสิ� งกีดกั�นตามมาตรา ���(�)  

เป็นเพียงการลกัทรัพยธ์รรมดาตามมาตรา ��� เท่านั�น 

 �.� กรณีการลักรถยนต์ที�ปิดล๊อค กรณีที�เจ้าของรถยนต์ได้มีการใช้มาตรการในการคุ ้มครองตัวรถโดย

การปิดล๊อคประตูรถยนตแ์ละใชกุ้�แจ เพื�อป้องกนัการลกัเอาไปซึ� งรถยนตน์ั�นเป็นการที�เจ้าของรถยนต์ได้มี

การปิดล๊อคประตูรถยนตก์็เพื�อป้องกนัมิให้มีการเอารถยนต์นั�นไปไดโ้ดยง่ายแลว้ ถา้ผูก้ระท�าผิดไม่ท�าการ

เปิดล๊อคกุ�แจและประตูรถยนต์ก่อนในการที�จะน�าพาเอารถยนต์นั�นไปย่อมกระท�าไม่ไดห้รือไดโ้ดยยาก

และเป็นการง่ายต่อการถูกจบักุม แต่ค�าพิพากษาของศาลฎีกากลบัไม่เป็นเช่นนั�น เช่นค�าพิพากษาฎีกาที� 

����/���� การที�จ �าเลยใชกุ้�แจปลอมที�เตรียมมาไขกุ�แจประตูรถและติดเครื�องยนตข์บัออกไปหาใช่เป็น

การท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพยไ์ม่ และกุ�แจประตูรถเป็นส่วนหนึ�งของรถ จ�าเลยลกัรถยนต์

ไปทั�งคนั จะถือว่าลกัทรัพยผ์่านสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพยห์าไดไ้ม่ จ�าเลยไม่มีความผิดตามประมวล

กฎหมายอา�า มาตรา ��� (�) คงมีความผดิเพียง มาตรา ��� เท่านั�น 

 การไขกุ�แจรถยนตแ์ลว้เปิดประตูรถเขา้ไปลกัเอารถยนตไ์ปทั�งคนัจะถือวา่ไม่ใช่ลกัทรัพยโ์ดย

ผา่นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพยต์าม มาตรา ��� (�) นั�นเห็นวา่ไม่น่าจะถูกตอ้ง เพราะในค�าพิพากษาฎีกา

ที� ����/���� ที�พิพากษาให้จ�าเลยมีความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามมาตรา ��� (�) ด้วยจ�าเลยเข้าไป

ในรถกระบะของผูเ้สียหายโดยผ่านทางประตูรถเขา้ไปถือว่าเป็นการผ่านสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคล

หรือทรัพย์เข ้าไปด้วยประการใดๆ ตามประมวลกฎหมายอา�ามาตรา ���(�) และในการลักทรัพย์รถยนต์

นั�น ก่อนที�ผูก้ระท�าผิดจะน�าเอารถยนตไ์ปไดน้ั�นตอ้งมีการกระท�าต่อมาตรการที�เจา้ของรถมีไวเ้พื�อคุม้ครอง

แลว้ ไม่วา่จะเป็นกุ�แจล็อกประตูรถ ประตูรถที�ปิดอยู่ และกุ�แจที�ใชส้ตาร์ทหรือขบัรถยนต์ กวา่ผูก้ระท�า

205192209209210



8 

ผิดจะน�ารถยนตไ์ปไดต้อ้งกระท�าต่อสิ�งกีดกั�นที�เจา้ของทรัพยมี์ไวเ้พื�อคุม้ครองหลายอยา่ง แบบนี�คงไดชื้�อวา่

มีการละเมิดต่อสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพยส์�าเร็จไปก่อนแลว้ แมภ้ายหลงัผูก้ระท�าผิดจะได้

ขบัรถยนตที์�รวมถึงประตูรถยนตแ์ละกุ�แจนั�นออกไป ก็ไม่น่าท�าให้การกระท�าอนัเป็นการละเมิดต่อสิ�งกีด

กั�นหรือมาตรการคุม้ครองทรัพยที์�ส�าเร็จไปก่อนแล้วไม่ได้รับการคุม้ครองตามกฎหมาย ไปด้วย เวน้แต่

ผูก้ระท�าผดิจะลกัรถยนตโ์ดยการเขน็รถยนตน์ั�นไป หรือใชเ้ครื�องมือชกั ลาก ยกรถยนตน์ั�นไป แบบนี� จึงเห็น

วา่ผูก้ระท�าความผิดไดล้กัรถยนตน์ั�นไปโดยมิไดก้ระท�าละเมิดต่อมาตรการหรือสิ�งกีดกั�นที�มีไวคุ้ม้ครองตาม

มาตรา ��� (�) ในรถยนต์คนันั�น 

 �.� กรณีการลักทรัพย์ที�มีการใช้มาตรการอื�นๆ ในการคุ้มครองทรัพย์ กรณีที�เจ้าของทรัพย์ได้มี

การคุม้ครองทรัพยโ์ดยการเก็บรักษาทรัพยโ์ดยใช้มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัดูแลทรัพยเ์ป็นพิเศษเพื�อ

ป้องกนัการเอาทรัพยน์ั�นไปได้โดยง่าย ซึ� งก็แลว้แต่ลกัษณะของทรัพยแ์ต่ละประเภท แต่ละชนิดที�อาจใช้

วิธีการคุม้ครองทรัพยท์ี�แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของทรัพยน์ั�นๆ ซึ� งถ้าหากมีการลักทรัพย์โดยมีมาตรการ

กีดกั�นคุม้ครองที�เจา้ของท�าเอาไวเ้พื�อคุม้ครองทรัพยน์ั�นแลว้ ผูก้ระท�าผิดก็ควรมีความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมี

สิ�งกีดกั�น ตามมาตรา ��� (�) ดว้ย ซึ� งในการลกัทรัพยโ์ดยมีการใชม้าตรการอื�นๆ ในการคุม้ครองทรัพยน์ั�น 

เช่นค�าพิพากษาฎีกา ที� ����/���� การที�จ �าเลยที� � ใช้คีมตดัลวดและซีลที�ใช้ปิดฝาถงัน�� ามนัเพื�อเปิดฝาถัง

น�� ามนัออก โดยจ�าเลยที� � ถือถงัน�� ามนัเตรียมไวร้องรับน�� ามนัที�จ �าเลยที� � จะลกัมาขายให้ก็ถูกเจา้พนกังาน

ต�ารวจเข้าจับกุม ศาลพิพากษาให้เจ้าเลยที� � มีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์โดย ท�าลายสิ�งกีดกั�นส�าหรับ

คุม้ครองบุคคลหรือทรัพยต์ามมาตรา ��� (�) ประกอบมาตรา �� หรือค�าพิพากษาฎีกาที� ����/���� จ�าเลยตดั

โซ่คลอ้งที�ยึดกลอ้งวิดีโอของกลางกบัตูโ้ชวจ์นขาดออกแลว้ลกักลอ้งวิดีโอของกลางไปนั�น ศาลฎีกาวินิจฉยั

ปั�หาขอ้กฎหมายวา่ การกระท�าของจ�าเลยเป็นการลกัทรัพยโ์ดยการท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครอง

บุคคลหรือทรัพยห์รือไม่ ซึ� งศาลฎีกาพิจารณาโดยเห็นวา่ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.���� ให้

ความหมายค�าวา่ “กีดกั�น” วา่ ขดัขวางไว ้ดงันั�นการที�ผูเ้สียหายใชโ้ซ่คลอ้งยึดกลอ้งวิดีโอของกลางกบัตูโ้ชว ์

จึงเป็นการขดัขวางไม่ให้มีการน�ากลอ้งวิดีโอของกลางไปอนัมีลกัษณะเป็นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองกล้อง

วิดีโอของกลางเหมือนเช่นรั� วหรือลูกกรงหน้าต่าง ประตูบา้น การที�จ �าเลยตดัโซ่คลอ้งที�ยึดกลอ้งวิดีโอของ

กลางกบัตูโ้ชวจ์นขาดออกแล้วลกักล้องวิดีโอของกลางไปจึงเป็นการลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�น

ส�าหรับคุม้ครองทรัพย ์การกระท�าของจ�าเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอา�า มาตรา ��� (�) 

 โดยจะเห็นไดว้า่จากแนวค�าพิพากษาฎีกาของศาลนั�น ความหมายของ “สิ�งกีดกั�น” ในการกระท�า

ความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายต่อสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคล หรือทรัพย ์ หรือผ่านสิ�งกีดกั�น

ส�าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพยเ์ขา้ไปดว้ยประการใดๆ นั�น ไม่ไดถู้กยึดติดให้มีความหมายแต่เฉพาะให้

เป็นเพียง “สิ�งกีดกั�น” ที�มีลกัษณะเป็นสถานที�ที�คนสามารถเขา้ไปลกัทรัพยภ์ายในไดเ้ท่านั�นอีกต่อไป แต่ไดมี้

การขยายความหมายออกไปให้รวมถึงสิ�งกีดกั�นที�มีลกัษณะเป็นมาตรการเล็กนอ้ย อนัเป็นมาตรการที�เจา้ของ
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ทรัพยใ์ชใ้นการคุม้ครองทรัพยอ์ยา่งเช่น ลวดและซีล หรือโซ่ที�เจา้ของคลอ้งติดเอาไวใ้หสิ้�งของนั�นติดตรึงอยู่

กบัที�เพื�อป้องกนัการเอาทรัพยน์ั�นไปไดโ้ดยง่าย อนัเป็นการที�กฎหมายให้การคุม้ครองต่อเจตนารมณ์ของ

เจา้ของทรัพยที์�ได้มีการใช้มาตรการในการคุม้ครองทรัพยไ์วเ้ป็นพิเศษแล้ว จึงตดัสินให้การลกัทรัพยโ์ดยการ

ตดัลวดและซีลหรือตดัโซ่นั�นเป็นความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุ ้มครองบุคคลหรือ

ทรัพย ์ตามมาตรา 335 (3) แล้ว 

 ดงันั�นมาตรการอื�นๆ ที�เจา้ของมีเจตนามีไวเ้ป็นพิเศษเพื�อกีดกั�นคุม้ครองแลว้ก็ควรได้รับการ

คุม้ครองไปดว้ยทุกรณี เช่น 

 �) กรณีการยึดติดทรัพย ์กรณีเจา้ของทรัพยม์ีเจตนาคุม้ครองทรัพย์เป็นพิเศษด้วยการยึดติดทรัพย์

กบัพื�น เช่น มา้นั�งยาวท�าจากเหล็กที�ปกติการใชส้ามารถวางกบัพื�นไดต้ามปกติแห่งทรัพย ์การที�เจา้ของทรัพย ์

ท�าการหล่อปูนยึดมา้นั�งยาวนั�นกบัพื�นปูน เพื�อป้องกนัการลกัทรัพยน์ั�นไป ก็ถือไดว้า่ การหล่อปูนเพื�อยึดมา้นั�ง

ยาวเป็นการที�เจ ้าของได้มีเจตนาคุ ้มครองทรัพยไ์วเ้ป็นพิเศษแลว้ แต่ทั�งนี�บางกรณีอาจไม่เป็นการคุม้ครอง

ทรัพยเ์ป็นพิเศษ เช่น ป้ายจราจร ที�ติดอยูก่บัพื�นดิน เพราะเป็นการยึดติดหรือติดตั�งทรัพยต์ามปกติ หรือกรณี

เจา้ของทรัพยมี์เจตนาคุม้ครองทรัพยเ์ป็นพิเศษดว้ยการยึดติดทรัพยเ์ขา้ดว้ยกนัเพื�อป้องกนัการถอด หรือแยก

ทรัพยน์ั�นไป (ไม่ใช่การท�าลายทรัพยใ์ห้เสียสภาพ) เช่น น็อตของเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือน็อตที�ใส่ไวเ้พื�อ 

ยึดทรัพยติ์ดกบัพื�นหรือผนงัก�าแพงต่างๆ การที�เจา้ของทรัพย ์ท�าการเชื�อมน็อตติดกนั หรือติดกบัตวัทรัพย ์

เพื�อมิใหมี้การถอดทรัพยน์ั�นเอาไปไดโ้ดยง่าย การเชื�อมติดน็อตนี�  ก็ถือไดว้า่เจา้ของทรัพยไ์ดมี้เจตนาคุม้ครอง

ทรัพย์ไว้เป็นพิเศษแล้ว รวมถึงมาตรการอื�นๆ ที�เจ ้าของทรัพย์ท�าไว้ เพื�อกีดกั�นคุ้มครองไวเ้ป็นพิเศษเพื�อ

ป้องกนัมิใหมี้การน�าทรัพยไ์ปไดโ้ดยง่ายดว้ย 

 �) กรณีเครื�องส่งสั��าณกนัขโมยที�ติดอยู่กบัตวัรถยนต์ บ้านเรือน ตัวทรัพย์ หรือสินค้า โดย

เครื�องจะท�างานส่งเสียงดงัขึ�นเมื�อมีการเขา้มาในรถ ในบา้น หรือบริเวณที�ก�าหนดไว ้เพื�อให้เจา้ของรถหรือ

บา้น ทราบวา่มีการกระท�าบางอยา่งเกิดขึ�นกบัรถยนต์หรือมีการบุกบุกเข้ามาในบ้าน หรือแถบแม่เหล็กที�ติด

วัตถุหรือติดสินค้าตามร้านสะดวกซื�อ หรือห้างร้าน โดยเมื�อน�าสินค้าที�ติดตวัส่งสั��าณผ่านชุดรับส่ง

สั��าณออกไปไดโ้ดยไม่ไดช้�าระเงินแลว้ถอดแถบแม่เหล็กหรือลา้งสั��าณตวัส่งออก เครื�องจะท�าการส่ง

เสียงเป็นสั��าณเตือนเพื�อให้ทราบว่ามีการน�าทรัพยอ์อกไปเท่านั�น แต่สั��าณกนัขโมยนี�ไม่สามารถที�จะ

ป้องกนัหรือขดัขวางการน�าทรัพยน์ั�นไปไดแ้ต่อยา่งใด กรณีของเครื�องส่งสั��าณกนัขโมยที�ติดอยูก่บัตวัรถ 

บา้นเรือน ตวัทรัพย ์หรือสินคา้ แบบนี�ไม่ถือเป็นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองทรัพยแ์ต่อยา่งใด 

 �) กรณีของพนักงานรักษาความปลอดภยัหรือสุนัขเฝ้าบ้าน แขกยาม หรือ พนักงาน รักษาความ

ปลอดภยัที�เฝ้าดูแลรักษาบา้นเรือนและทรัพยสิ์นนั�น ไม่ถือวา่เป็นสิ�งกีดกั�นเพื�อคุม้ครองทรัพยเ์พราะแขกยาม

เป็นบุคคลไม่ใช่ “สิ� งใดๆ” ที�เป็นทรัพย ์จึงไม่ใช่ “สิ�งกีดกั�น”ที�จะใช้ในการคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ตาม

ความหมายที�กฎหมายบ�ั�ติัเอาไวใ้นมาตรานี�  รวมถึงการที�เจา้ของไดเ้ลี�ยงสุนขัเอาไวเ้พื�อเฝ้าบา้นนั�น แมว้่า
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เจ้าของจะใช้เป็นมาตรการในการคุ้มครองทรัพยไ์ด้อย่างหนึ� งและสุนัขเองก็ถือได้ว่าเป็นทรัพย์5 แต่ถ้า

พิจารณาในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์นั� น สุนัขนั�นก็ไม่ต่างจากสั��าณกันขโมยที� ติดอยู่กับรถยนต์ 

บ้านเรือน หรือ สินคา้ ที�สุนขัไม่อาจปกป้องคุม้ครอง หรือขดัขวางมิให้มีการน�าทรัพยน์ั�นไป ท�าได้เพียงขู่ 

เห่า หอนหรือกดั เมื�อมีคนแปลกหนา้เขา้มา แต่การนั�นก็ไม่สามารถที�จะขดัขวาง หรือคุม้ครองทรัพยไ์ดอ้ยา่ง

แน่นอน ดังนั�นในความเห็นของนายประมูล สุวรรณสร คณะกรรมการยกร่างกฎหมายที�เห็นว่าสุนัขก็

สามารถเป็นสิ�งกีดกั�นส�าหรับคุม้ครองบุคคลไดต้ามมาตรานี�  น่าจะไม่ถูกตอ้ง 

 ดงันั�นในการจะพิจารณาลงโทษผูที้�กระท�าผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นนั�น ตามมาตรา ��� 

(�) นั�น ผูก้ระท�าจะตอ้งมีการกระท�าที�ครบองคป์ระกอบความผิดฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา ��� เสียก่อน และ

เมื�อผูก้ระท�ามีการกระท�าอนัเป็นความผิดฐานลกัทรัพยแ์ลว้นั�น ก็พิจารณาต่อไปว่า ในการกระท�าความผิด

ฐานลกัทรัพยน์ั�นไดมี้ลกัษณะที�เป็นการละเมิดต่อเจตจ�านงในการคุม้ครองทรัพยข์องเจา้ของไวเ้ป็นพิเศษดว้ย

หรือไม่ กล่าวคือ ได้มีการลกัทรัพยไ์ปโดยเจา้ของได้มีการใช้มาตรการพิเศษอื�นๆในการกีดกั�นคุม้ครอง

ทรัพย์เพื�อป้องกันมิให้มีการน�าทรัพย์ที� คุ ้มครองนั�นไปได้โดยง่ายด้วยหรือไม่ ซึ� งเป็นการละเมิดต่อ

เจตนารมณ์ที�เจ้าของมีไวเ้พื�อคุ้มครองรักษาเป็นพิเศษแล้ว และเป็นไปตามคุณธรรมทางกฎหมายที�กฎหมาย

มุ่งจะคุม้ครองอยา่งแทจ้ริง รวมทั�งเพื�อให้ศาลพิจารณาคดีและพิพากษาลงโทษผูก้ระท�าผิดให้หนกัขึ�น เพื�อ

เป็นการป้องปรามและลงโทษผูก้ระท�าความผดิใหไ้ดส้ัดส่วนกบัการกระท�าที�มีลกัษณะร้ายแรงนั�น 

 

�. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยมีสิ�งกีดกั�นตามมาตรา ��� (�) นั�นผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะ

ให้แกไ้ขตวับทบ�ั�ติัประมวลกฎหมายอา�า  มาตรา ��� (�)จาก “ผูใ้ดลกัทรัพยโ์ดยท�าอนัตรายสิ�งกีดกั�น

ส�าหรับคุม้ครองบุคคล หรือทรัพย ์หรือโดยผา่นสิ�งเช่นวา่นั�นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ” ให้มีความชัดเจนและ

ครอบคลุมเป็นวา่  

 “มาตรา ��� ผูใ้ดลกัทรัพย์ 

 (�) โดยทรัพยน์ั�นมีสิ�งกีดกั�นคุม้ครองอยูเ่พื�อมิใหผู้ใ้ดเอาไป” 

 

 

 

 

                                                           

 5 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา. ครั� งที� ���/���/����. วนัองัคารที� � ธันวาคม ����. ในการ

พิจารณาค�าในร่างอนุมาตรา � มีการถามว่า อยา่งวางยาสุนขั เป็นความผิดตามอนุนี�หรือไม่ นายประมูล สุวรรณสร ตอบวา่ ฉนัเห็นวา่เป็น นายอถั

กรม สรียาภยั ถามต่อว่าถา้เช่นนั�นกระท�าต่อแขกยามก็เขา้ นายจ�ารูญ โปสยานนท ์ตอบวา่ แขกยามไม่ใช่ “สิ�งใดๆ” 
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