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บทคัดย่ อ
ปั ญหาในการปรับใช้กฎหมายอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 335 พบว่า
สถานการณ์ปัจจุบนั อันเนื่ องมาจากประเทศไทยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก มี
ความเจริ ญก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีซ่ ึ ง ท าให้ป ระชาชนเข้า ถึ ง สิ ท ธิ ต่ า งๆที่ ท างรั ฐและเอกชนสรรหาและมี
ให้บริ การแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ในปั จจุบนั ความผิดฐานลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 335 นั้นมีบาง
อนุ มาตราที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั อาทิเช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตาม
มาตรา 335 (1) กล่าวคือหากมีกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลาระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์
ขึ้นแล้ว ผูก้ ระทาความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 335 (1) ซึ่ งเป็ นต้องให้รับโทษหนักขึ้นจากมาตรา 334 อย่างไร
ก็ตามหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูก้ ระทาความผิดนั้นได้ทาการลักทรัพย์ภายในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้ านสะดวก
ซื้ อที่เปิ ดทาการในเวลากลางคืนในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ ึนย่อมส่ งผลกระทบต่อความ
ยุติธรรมต่อผูก้ ระทาความผิดให้ตอ้ งได้รับโทษหนักขึ้นเพราะผูก้ ระทาไม่จาเป็ นต้องอาศัยความมืดเป็ นเครื่ องมือ
เพื่อช่วยให้ทาการลักทรัพย์สะดวกยิง่ ขึ้นเนื่องจากมีแสงสว่างอยูภ่ ายในอาคารดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
อีกทั้งในปั จจุบนั ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีความสะดวกในการดารงชี วิตมากขึ้นจากการได้รับความ
ช่ วยเหลื อจากทั้งภาครั ฐและเอกชนแต่จากการศึ กษาตัวบทกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นพบว่ายังไม่ มี
บทบัญญัติใดให้ความคุ ม้ ครองบุคคลที่ประสบปั ญหาในการดารงชี วิตอันเนื่ องมากจากความบกพร่ องทางกาย
หรื อจิตใจดังเช่น คนพิการ เป็ นต้น
จากการศึกษาจึงได้มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 335
(1) โดยทบทวนถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ว่ามีความจาเป็ นมากน้อยเพียงใด และเสนอเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาโดยกาหนดให้ความผิดฐานลักทรัพย์บุคคลซึ่ งไม่สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจาก
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เป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรี มีครรภ์ เป็ นเหตุฉกรรจ์อีกบทบัญญัติหนึ่ งใน
มาตรา 335

ABSTRACT
This thesis is intended to study the problems of using criminal law in the theft of crimes in
accordance with Article 335 in order to know the suitability of the current situation due to Thailand that has
changed and developed economically very much There is a technological advancement that gives people access
to the rights that the government and private recruitment and services are available to people of all ages. At
present, the theft of crimes in Section 335 has some sources that may not be suitable for the current situation,
such as theft at night, according to Section 335 (1), that is, if there is a crime of theft. At the time between sunset
and sunrise the offender must be punished under Section 335 (1), which is subject to heavy penalties from
Section 334. However, if the fact that the perpetrator has stolen the department store or convenience store
opened at night at the time Between the sunset and the sunrise will affect justice for the perpetrator to be
punished harder because the offender Users require darkness as a tool to help make the theft more convenient
because there is lighting inside the building already.
In addition, at present, people of all ages and ages have more convenience in living with the help of
both the public and private sectors, but from the study of the criminal law of Thailand, there is no provision for
protecting people who experience problems of living due to physical or mental defects such as people with
disabilities.
In this thesis, the author, therefore, suggested that the Criminal Code should be revised in Section
335 (1) by abolishing the offense according to such subdivisions for the current situation. And proposing
additional criminal codes by prescribing the theft of persons who are unable to protect themselves from being
disabled People with mental disabilities, sick people, old people, and pregnant women is another critique of the
provisions of Article 335. The author has adopted the principles of foreign law, including the United States of
America Germany and France In the case of burglary offenses in the crimes of which the offender is to be
punished harder than the general burglary as a guideline to improve the Thai Criminal Code to make law
enforcement more effective.
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1.บทนา
กฎหมายอาญา คื อ กฎหมายที่ บญ
ั ญัติว่า การกระทาหรื อไม่กระทาการอย่างใดเป็ นความผิด และ
กาหนดโทษที่จะลงแก่ผกู ้ ระทาความผิดไว้ดว้ ย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บญั ญัติหา้ มมิให้มี
การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อบังคับให้มีการกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดโดยผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะต้อง
ได้รับโทษ ซึ่ งโทษที่จะลงแก่ผกู ้ ระทาความผิดต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายอยูก่ ่อนการกระทาความผิด หากมีการ
กระทาเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมแต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติบทลงโทษไว้ยอ่ มอาจจะ
ทาให้สังคมเกิดความไม่สงบสุ ขขึ้นได้
อาจกล่าวได้วา่ กฎหมายอาญาเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของคน
ในสังคม มาตรการทางกฎหมายอาญานั้น นามาใช้เพื่อคุม้ ครองส่ วนได้ส่วนเสี ยของสังคมและชักนาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ น
สังคมแห่ งนั้นหันมาประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในแนวทางที่ ถูกที่ ควร การบัญญัติกฎหมายอาญาได้คานึ งแต่เพียงว่ารั ฐ
เท่านั้นที่มีสิทธิ ในการออกกฎหมายเพื่อลงโทษบุคคลได้ตามใจชอบไม่ แต่ความเป็ นจริ งแล้วรัฐจะต้องคานึ งว่า
กฎหมายที่บญั ญัติข้ ึ นมานั้นชอบด้วยเหตุผลในการลงโทษต่อผูก้ ระทาความผิดในการกระทานั้นๆหรื อไม่ซ่ ึ ง
สามารถพิจารณาได้จากจุดประสงค์ในการลงโทษดังต่อไปนี้
1.1 แนวคิดเรื่ องจุดประสงค์ ในการลงโทษนี้ มีทฤษฎีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ
1) ทฤษฎีเด็ดขาด (absolute theory)1 ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการลงโทษ คือการที่กฎหมายอาญา
บัญญัติให้ลงโทษผูก้ ระทาความผิดนั้น ก็เพราะเหตุที่ได้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นอย่างเดียว กล่าวคือจะต้องมี
การลงโทษเพื่อให้มีการตอบแทนแก้แค้นที่ถูกต้องต่อผูก้ ระทาความผิด
2) ทฤษฎีสัมผัส (relative theory)2 หรื อทฤษฎีไม่เด็ดขาด มีจุดประสงค์ในการลงโทษโดยพิจารณาใน
แง่ที่ว่าควรลงโทษอย่างใดจึงจะเกิ ดประโยชน์ ไม่ได้พิจารณาจากการกระทาความผิดทาให้การลงโทษจึงต้อง
คานึงถึงตัวผูก้ ระทาความผิดกับเพื่อนมนุษย์อื่นๆ โทษนั้นควรจะมีผลเป็ นการกระทาที่ส่งผลให้ผกู ้ ระทาความผิด
เกิดความหวาดกลัว ทาให้ผกู ้ ระทาความผิดกลับตนเป็ นคนดีหรื อทาให้สังคมปลอดภัยจากการกระทาความผิด
ทั้งนี้ เพื่อนเป็ นการป้ องกันขัดขวางมิ ให้มีการกระท าความผิดเกิ ดขึ้ นอี ก การที่ จะป้ องกันขัดขวางมิ ใ ห้มี ก าร
กระทาความผิดเกิดขึ้นอีกนั้นมีอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ
ก. ป้ องกันทัว่ ไป กล่าวคือ การลงโทษต้องเป็ นการป้ องกันมิให้บุคคลทุกๆคน กระทาความผิด
ทั้งนี้ หมายความว่า จะต้องลงโทษเพื่อให้บุคคลทุกๆคนหวาดกลัวไม่กล้ากระทาความผิดอย่างเดี ยวกันขึ้ นอี ก
หรื อจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ จะต้องลงโทษผูก้ ระทาความผิดเพื่อให้เป็ นแบบอย่างซึ่ งบังคับจิตใจบุคคลทัว่ ไป
ที่จะคิดกระทาความผิดอย่างเดียวกันให้งดเว้นความคิดนั้นๆเสี ย
หยุด แสงอุทยั ,กฎหมายอาญา ภาค 1, (พิมพ์ครั้งที่ 19), กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547, หน้า 250
2
ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์ , กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป, กรุ งเทพฯ : นิติธรรม, 2555, หน้า 47
1
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ข. ป้ องกันพิเศษ กล่าวคือ การลงโทษเป็ นการป้ องกันผูก้ ระทาความผิดนั้นเอง ไม่ให้กระทา
ความผิดขึ้นอีก ทั้งนี้ เพราะการกระทาความผิดเกิดขึ้นแล้ว เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายผูท้ ี่ถูกฆ่าก็ได้ตายไปแล้ว
จะลงโทษผูก้ ระทาความผิดอย่างไร ผูท้ ี่ตายไปแล้วก็ไม่อาจฟื้ นคืนมาได้ ฉะนั้น การลงโทษจึงควรจะป้ องกันมิให้
ผูก้ ระทาความผิดนั้นเองกล้ากระทาความผิดขึ้นอีก ทฤษฎีที่วา่ การลงโทษจึงควรจะป้ องกันมิให้ผกู ้ ระทาความผิด
นั้นเองกล้ากระทาความผิดขึ้นอีก ทฤษฎีที่วา่ การลงโทษเป็ นการป้ องกันพิเศษนั้นยังแยกออกได้เป็ น 3 ทฤษฎี คือ
(1) ทฤษฎีที่วา่ การลงโทษควรจะเป็ นการกระทาให้ผกู ้ ระทาหวาดกลัวไม่กล้ากระทาความผิดขึ้นอีก
(2) ทฤษฎีที่วา่ การลงโทษควรจะเป็ นการกระทาให้ผกู ้ ระทาความผิดกลับตนเป็ นคนดี เพื่อผูก้ ระทา
ความผิดจะได้กลับตนเป็ นผูเ้ หมาะสมที่จะเข้าสู่ สังคมอย่างเดิม
(3) ทฤษฎีที่วา่ การลงโทษควรจะเป็ นการทาให้สังคมปลอดภัย ทั้งนี้หมายความว่าการลงโทษเป็ นการ
ทาให้สังคมพ้นจากภยันตรายอันจะพึงบังเกิดจากการกระทาความผิดของผูก้ ระทาความผิดซ้ าอีกในเวลาภายหน้า
ในปั จจุบนั การลงโทษโดยถื อหลักการแก้แค้นตอบแทนได้วิวฒั นาการไปตามแนวความคิ ดทาง
อาชญาวิทยาสมัยใหม่ คือหลีกเลี่ยงเลิกใช้วธิ ี การทารุ ณทรมานร่ างกายจึงใช้โทษจาคุกแทนมาหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะความหนักเบาแห่งการกระทาความผิด แต่ก็เป็ นที่ยอมรับกันว่า สังคมปั จจุบนั ยังคงมีแรงกระตุน้ เตือนใน
การแก้แค้นผูก้ ระท าความผิด ซึ่ ง การมี บ ทลงโทษต่ างๆเป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ ชุ มชนได้แก้แค้นผูก้ ระทา
ความผิดโดยผ่านทางกฎหมาย กฎหมายจึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือเพื่อการลงโทษแทน
นอกจากนี้ กฎหมายอาญานั้นยังมีแนวคิดพื้นฐานในการกาหนดบทเพิ่มโทษโดยได้ยึดถือหลักของ
การลงโทษที่มีลกั ษณะเป็ นการตอบแทนความร้ ายแรงของการกระทาความผิดตามแนวความคิดของส านัก
อาชญาวิทยาดั้งเดิม ที่พิจารณาบทลงโทษควรมีความเหมาะสมกับความผิดที่บุคคลนั้นกระทา เพราะถือว่ามนุ ษย์
ทุ กคนมี เจตจานงอิ สระ และให้ความสาคัญต่อการป้ องกันอาชญากรรมมากกว่าการลงโทษ การลงโทษจะมี
เป้ าหมายเพื่อการข่มขวัญและยับยั้งบุคคลจากการประกอบอาชญากรรม ซึ่ งความหนักเบาของการลงโทษต้องได้
สัดส่ วนกับความรุ นแรงของอาชญากรรมโดยต้องกาหนดให้เหมาะสมกับลักษณะของความผิดนั้น โดยแนวคิด
พื้นฐานในการกาหนดบทเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
1. เหตุเพิม่ โทษทีเ่ ป็ นเหตุฉกรรจ์
เหตุฉกรรจ์ คือเหตุที่ทาให้ผูก้ ระทาต้องรับโทษหนักขึ้น เป็ นข้อเท็จจริ งที่ผูก้ ระทาต้องรู ้ จึงจะมี
ความรับผิด กล่าวคือ ข้อเท็จจริ งที่เป็ นองค์ประกอบของเหตุฉกรรจ์ให้ผกู ้ ระทาต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 62
วรรคสาม บุคคลจะต้องรั บโทษหนัก ขึ้ นโดยอาศัย ข้อเท็จจริ งใด บุ คคลนั้นจะต้องรู ้ ถึงข้อเท็จจริ ง นั้น บุ คคล
ผูก้ ระทาไม่รู้ขอ้ เท็จจริ งเช่ นว่านี้ ก็ไม่ตอ้ งได้รับโทษหนักขึ้นจะถือว่ามีเจตนากระทาความผิดในเหตุฉกรรจ์น้ นั
มิได้ คงมีเจตนากระทาความผิดในขั้นธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมาตรา 335 เป็ นเหตุที่ทาให้ผกู ้ ระทาต้องรับโทษ
หนักขึ้นจากมาตรา 334 จึงต้องนามาตรา 62 วรรคท้าย มาพิจารณาประกอบด้วย กล่าวคือ บุคคลจะต้องรับโทษ
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หนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริ งใด บุคคลนั้นต้องได้รู้ขอ้ เท็จจริ งนั้น ฉะนั้น ถ้าไม่รู้ยอ่ มไม่มีเจตนา และเมื่อมาตรา
335 เป็ นเหตุเพิ่มโทษของความผิดตามมาตรา 334 ทุกข้อมาก่อนแล้วจึงจะเข้าเหตุฉกรรจ์ซ่ ึ งบัญญัติไว้ในมาตรา
335 ตามที่ได้บญั ญัติไว้ใน 12 อนุมาตรา
ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งในองค์ประกอบความผิดหรื อในองค์ประกอบให้ผูก้ ระทาความผิดต้องรั บโทษ
หนักขึ้นนี้ แม้จะเป็ นหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่ งในเจตนาแต่ก็ต่างกันในข้อที่วา่ เจตนานั้นเป็ นเรื่ องในส่ วนผลของการ
กระทา คือ ความประสงค์ต่อผลรวมทั้งกรณี ที่เล็งเห็ นผลด้วย ถ้าเป็ นผลของการกระทาหากผลไม่เกิ ดขึ้ นตาม
เจตนา ผูก้ ระทามีความผิดฐานพยายามได้ แต่ความรู ้ ขอ้ เท็จจริ งเป็ นเรื่ องในส่ วนพฤติการณ์ ไม่เกี่ ยวกับผล และ
ต้องรู ้ขอ้ เท็จจริ งนั้นๆเพียงแต่อาจรู ้ ได้หรื อควรจะรู ้ ได้เท่านั้นยังไม่พออย่างมากก็เป็ นเพียงประมาท เพราะไม่
ระวังให้เพียงพอตาม มาตรา 59 วรรคสี่ และมาตรา 62 วรรคสอง เท่านั้น ถ้าไม่รู้ขอ้ เท็จจริ งนั้นแล้ว แม้เข้าใจผิด
หรื อประสงค์ให้เป็ นเช่ นนั้นแต่ความจริ งไม่มีขอ้ เท็จจริ ง เช่ นนั้น การกระทาก็ไม่เป็ นความผิด แม้แต่ในฐาน
พยายามก็ ไ ม่ ผิดแต่ ค วามรู ้ หรื อไม่ รู้ข ้อเท็จ จริ ง เป็ นเรื่ องภายในจิ ตใจ การนาสื บ จึ ง ต้องนาสื บ ถึ ง พฤติ ก ารณ์
ภายนอกว่าพอแสดงให้เชื่ อได้วา่ ผูก้ ระทาได้รู้ขอ้ เท็จจริ งนั้นแล้ว แต่จะนาสื บเพียงให้เชื่ อได้วา่ ผูก้ ระทาควรจะรู ้
เท่านั้นยังไม่พอ
2. เหตุเพิม่ โทษทีเ่ ป็ นผลฉกรรจ์
ผลธรรมดา คื อผลของการกระทาความผิดที่ทาให้ผูก้ ระทาต้องรั บโทษหนักขึ้น หมายถึ งผลที่
บุคคลทัว่ ๆไปสามารถคาดเห็ นได้ เรื่ องผลธรรมดานี้ จะนาไปใช้เฉพาะกับกรณี ความผิดที่ผูก้ ระทาต้องรับโทษ
หนักขึ้นเพราะผลจากการกระทาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเจนตาหรื อความประมาทของผูก้ ระทา เช่น ความผิดฐานทา
ร้ ายร่ างกาย ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อประมาท ทาให้เกิ ดผลเพียงบาดเจ็บ ต่อมามีผลเป็ นอันตรายสาหัสหรื อถึ งแก่
ความตาย หรื อวางเพลิงเผาทรัพย์ หรื อหน่วงเหนี่ ยวกักขังเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นได้รับอันตรายสาหัส หรื อถึงแก่ความ
ตาย เป็ นต้น ต้องใช้หลักผลธรรมดาวินิจฉัยโดยไม่ตอ้ งดู ว่าผูก้ ระทาประสงค์จะให้เกิ ดผลที่ หนักขึ้ นหรื อไม่
ในทางตรงกันข้ามแม้ผกู ้ ระทาจะประสงค์ให้ผลเกิ ด แต่หากผลไม่เกิดผูก้ ระทาก็รับเท่าที่ผลเกิดเท่านั้น กรณี ผล
ธรรมดาอันทาให้ผกู ้ ระทาต้องรั บโทษหนักขึ้นตามมาตรา 63 อาจนาไปใช้ในกรณี ตามมาตรา 224, 238, 277ทวิ,
277ตรี , 280, 297, 280, 302,วรรคสอง, 303วรรคสอง วรรคสาม, 308, 310วรรคสอง, 312ทวิ วรรคสอง, 313
วรรคสอง วรรคสาม, 336 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ , 339 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า, 340 วรรคสาม วรรคห้า
ซึ่ งเป็ นผลนอกเหนื อจากการกระทาโดยเจตนาและมาตรา 311 ซึ่ งเป็ นผลจากการกระทาโดยประมาท และการ
วินิจฉัยว่าอย่างไรเป็ นผลธรรมดาซึ่ งมาตรา 63 บัญญัติวา่ ต้องเป็ นผลที่ตามธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ คงจะหมายถึง
ผลปกติที่เกิดจากการกระทาในพฤติการณ์เช่นนั้น พฤติการณ์ที่ตอ้ งนามาคานึ งน่าจะไม่จาเป็ นที่บุคคลผูก้ ระทา
จะต้องรู ้ถึง มิฉะนั้นก็จะกลายเป็ นเป็ นการกระทาโดยเจตนาไปเสี ยเลย
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ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้บญั ญัติความผิดฐานลักทรัพย์ไว้ไว้ในภาค 2 ลักษณะ 12
หมวด 1 กล่าวคือหากเป็ นเอาไปซึ่ งทรัพย์ของผูอ้ ื่นที่มิใช่ความผิดอันเข้าลักษณะของเหตุฉกรรจ์คงมีความรับผิด
ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 334 ซึ่ งบัญญัติวา่ ผูใ้ ดเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย
ไปโดยทุจริ ต ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
แต่ถา้ เป็ นการเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไปโดยมีลกั ษณะพิเศษ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ มาตรา 335 ทวิ
ก็ได้บญั ญัติลกั ษณะความผิดฐานลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะอันเป็ นเหตุฉกรรจ์ไว้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335
บัญญัติถึงข้อเท็จจริ งต่างๆที่เป็ น “เหตุฉกรรจ์” ของความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ซึ่ งเป็ นความผิดพื้นฐาน
ไว้ โดยต้องระวางโทษสู งกว่าการลักทรัพย์ธรรมดาตามมาตรา 3343
ก. ความผิดฐานลักทรัพย์กรณี พิเศษนี้จะนามาพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อ
(1) การกระทานั้นต้องเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 แล้ว และ
(2) มีขอ้ เท็จจริ งเพิ่มเติมเข้ามาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 335
ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ นเหตุ ฉ กรรจ์ เ หล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ น “องค์ป ระกอบภายนอก” ที่ เ พิ่ ม เติ ม เข้า มา
นอกเหนือจากข้อเท็จจริ งที่เป็ นองค์ประกอบภายนอกตามมาตรา 334 ดังนั้น ผูก้ ระทาจะต้องรู ้ถึงข้อเท็จจริ งซึ่ ง
เป็ น “เหตุฉกรรจ์” เหล่านี้ดว้ ย จึงจะถือว่าผูก้ ระทามีเจตนาในการกระทาผิด
ข. ประเภทของข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุฉกรรจ์ ตามมาตรา 335 นั้น มีท้ งั หมด 12 เหตุ ซึ่งอาจจาแนกเป็ น
5 ประเภท คือ
(1) เหตุที่เกี่ยวกับ “เวลา” ในกรกระทาผิด ได้แก่ กรณี ตามมาตรา 335(1)
(2) เหตุที่เกี่ยวกับ “สถานที่” ในการกระทาผิด ได้แก่ กรณี ตามมาตรา 335(2) (8) (9)
(3) เหตุที่เกี่ยวกับ “วิธีการ” กระทาผิด ได้แก่ กรณี ตามมาตรา 335 (3) (4) (5) (6) (7)
(4) เหตุที่เกี่ยวกับ “ฐานะของผูเ้ สี ยหาย” ได้แก่ กรณี ตามมาตรา 335 (11) (12)
(5) เหตุที่เกี่ ยวกับ “ความสาคัญของตัวทรัพย์” ได้แก่ กรณี ตามมาตรา 335 (10) ซึ่ งรวมถึ งกรณี
ตามมาตรา 335 ทวิ กรณี ลกั พระพุทธรู ป ฯลฯ อีกด้วย
ซึ่ งทั้ง 5 ประเภทนี้คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่กฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะคุม้ ครองเพิ่มขึ้นจากกรณี การ
ลักทรัพย์ธรรมดา ตามมาตรา 334 โดยมี การกาหนดว่า หากมี การลักทรั พย์โดยมี พฤติ การณ์ ดงั ที่ ป รากฏตาม
อนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งในมาตรา 335 หรื อมาตรา 335 ทวิ นั้น ผูก้ ระทาจะต้องรับโทษหนักขึ้น
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2.วิเคราะห์ มาตรา 335 กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบันของประเทศไทย
เมื่ อทาการศึ กษาดู เหตุ ฉกรรจ์แต่ละเหตุ จะพบว่ายังมีบางในปั จจุ บนั ความผิดฐานลักทรั พย์ในเหตุ
ฉกรรจ์ตามมาตรา 335 นั้นมีบางอนุมาตราที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั อาทิเช่น ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามมาตรา 335 (1) กล่าวคือหากมีกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลาระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ ึนแล้ว ผูก้ ระทาความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 335 (1) ซึ่ งเป็ นต้องให้รับโทษ
หนักขึ้นจากมาตรา 334 อย่างไรก็ตามหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูก้ ระทาความผิดนั้นได้ทาการลักทรัพย์ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านสะดวกซื้ อที่เปิ ดทาการในเวลากลางคืนในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์
ขึ้ น ย่อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ความยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู ก้ ระท าความผิ ด ให้ ต้อ งได้รั บ โทษหนัก ขึ้ น เพราะผู ก้ ระท าไม่
จาเป็ นต้องอาศัยความมืดเป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยให้ทาการลักทรัพย์สะดวกยิ่งขึ้นเนื่ องจากมีแสงสว่างอยู่ภายใน
อาคารดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
3.ปั ญหาและความจ าเป็ นในการเพิ่ม เติ ม ขอบเขตในการกาหนดโทษการลัก ทรั พ ย์ บุ ค คลซึ่ ง ไม่
สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่องมาจากเป็ นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์
ในปั จจุ บ นั ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วัย มี ค วามสะดวกในการด ารงชี วิ ตมากขึ้ นจากการได้รั บ ความ
ช่ วยเหลื อจากทั้งภาครั ฐและเอกชนแต่จากการศึ กษาตัวบทกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นพบว่ายังไม่ มี
บทบัญญัติใดให้ความคุ ม้ ครองบุคคลที่ประสบปั ญหาในการดารงชี วิตอันเนื่ องมากจากความบกพร่ องทางกาย
หรื อจิตใจดังเช่น คนพิการ เป็ นต้น และในสังคมปั จจุบนั ผูค้ นให้ความตระหนักถึงสิ ทธิ และเสรี ภาพกันมากขึ้น
คนพิการก็เป็ นผูม้ ีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ดงั เช่นบุคคลทัว่ ไปและเป็ นบุคคลที่จาต้องได้รับการปฏิบตั ิจากรัฐอย่าง
เสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป รัฐจึงต้องให้ความสาคัญต่อคนพิการโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ เพิ่มความเท่า
เทียมในโอกาส อาทิเช่น ส่ งโอกาสในการประกอบอาชี พของคนพิการ เป็ นต้น เพื่อให้ผพู ้ ิการสามารถดารงชีวติ
ได้อย่างมีคุณภาพและคุม้ ครองมิให้บุคคลดังกล่าวถูกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบได้เพราะ
เหตุที่ตนบกพร่ องทางด้านร่ างกาย
4.กฎหมายต่ างประเทศเกีย่ วกับความผิดฐานลักทรัพย์
จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา มลรัฐฟลอริ ดา และในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law) กล่าวคือ ประเทศเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส โดยสรุ ปพบว่าในประเทศ
ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการกาหนดให้การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็ นเหตุฉกรรจ์แต่อย่างใดอันเช่นกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย และในส่ วนของการลักทรัพย์บุคคลอ่อนแอบอบบางนั้นพบว่าในประเทศต่างๆเหล่านี้ ได้มีบทบัญญัติ
คุ ม้ ครองกลุ่มบุคคลซึ่ งไม่สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ
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คนชราและสตรี มีครรภ์ไว้เป็ นเหตุฉกรรจ์ กล่าวคือ หากมีการลักทรัพย์บุคคลดังกล่าว ผูก้ ระทาความผิดจะต้องรับ
โทษหนักขึ้นกว่าการลักทรัพย์ธรรมดา
4.1 ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้รับระบบกฎหมายแบบจารี ตประเพณี (Common Law) ตามระบบบกฎ
หมายอังกฤษ แต่การพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริ กาแตกต่างจากแนวคิดของประเทศอังกฤษเป็ นอย่างมาก
ระบบกฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า แต่ ล ะรั ฐจะมี อิส ระในการบัญญัติก ฎหมายของ
ตนเอง โดยรัฐบาลกลาง (Federal Government) จะไม่แทรกแซงในเรื่ องของการกาหนดว่าการกระทาใดจะเป็ น
ความผิดอาญาหรื อไม่ อย่างไร และมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอย่างไร4
รัฐบาลกลางจะมีอานาจในการออกกฎหมายที่มุ่งควบคุ มกิ จกรรมของรัฐบาลในระดับมลรัฐได้ใน
เฉพาะสิ่ งที่กาหนดไว้ ซึ่ งเรี ยกว่า Enumerated Powers ซึ่ งกาหนดไว้คร่ าวๆว่า อานาจใดที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ น
อานาจของรัฐบาลกลางสหรัฐ ย่อมเป็ นอานาจของมลรัฐทั้งสิ้ น
4.1.1 ความผิดฐานลักทรัพย์ ของมลรัฐฟลอริดา
กฎหมายอาญาเรื่ องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์น้ นั มลรัฐฟลอริ ดาได้มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายฟลอริ ดา ปี 2018 ลักษณะ 46 มาตรา 812 ความผิดเกี่ ยวกับการลักทรัพย์และปล้นทรัพย์ โดยความผิด
ฐานลักทรัพย์ได้ให้คานิยามโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 812.014 (1) บุคคลใดจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ได้น้ นั ถ้า
เขาได้รับหรื อใช้เจตนาหรื อพยายามที่จะได้มาหรื อใช้ทรัพย์สินของผูอ้ ื่นโดยไม่วา่ จะมีเจตนาที่จะเอาไปชัว่ คราว
หรื อถาวร ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานลักทรัพย์
และตามประมวลกฎหมายของมลรัฐฟลอริ ดา ได้บญั ญัติความผิดฐานลักทรัพย์คนชราภาพ
หรื อบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไปไว้ในมาตรา 812.0145 โดยกาหนดว่า ผูใ้ ดลักทรัพย์จากบุคคลที่มีอายุ 65 ปี
ขึ้นไป โดย
(1) หากบุคคลดังกล่าวถูกศาลตัดสิ นว่า กระทาการลักทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1,000
ดอลลาร์ จากบุคคลที่อายุ 65 ปี ขึ้นไปจะต้องคาพิพากษาเพื่อชดใช้ความเสี ยหายให้แก่ผูเ้ สี ยหายจากการกระทา
ความผิดดังกล่าวและทางานบริ การชุมชนนานถึง 500 ชัว่ โมง
(2) ถ้าหากผูก้ ระทาความผิดถูกตั้งข้อหาว่ากระทาการลักทรัพย์จากบุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
โดยที่บุคคลดังกล่าวรู ้หรื อมีเหตุผลที่เชื่ อว่ารู ้วา่ ผูเ้ สี ยหายนั้นมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ความผิดที่บุคคลนั้นถูกกล่าวหา
จะถูกจัดประเภทใหม่ ดังนี้

รายงาน Introduction to US Legal System : Overview of Federal/State Civil Court Procedure, Introduction to US
Legal System :Case Management Procedure, ADR Mergers & Acquisitions, สานักงานต่างประเทศ : สานักงานศาลยุติธรรม
4

599

(2) (A) หากมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น จากการลัก ทรั พ ย์บุ ค คลที่ มี อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไปมี มู ล ค่ า 50,000
ดอลลาร์ หรื อมากกว่านั้น ผูก้ ระทาความผิดจะต้องระวางโทษความผิดทางอาญาในระดับที่หนึ่ง
(2) (B) หากมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น จากการลัก ทรั พ ย์บุ ค คลที่ มี อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไปมี มู ล ค่ า 10,000
ดอลลาร์ หรื อมากกว่า แต่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ ผูก้ ระทาความผิดจะต้องระวางโทษความผิดทางอาญาใน
ระดับที่สอง
(2) (C) หากมูลค่าทรัพย์สินจากการลักทรัพย์บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีมูลค่า 300 ดอลลาร์
หรื อมากกว่า แต่นอ้ ยกว่า 1,000 ดอลลาร์ผกู ้ ระทาความผิดจะต้องระวางโทษความผิดทางอาญาในระดับที่สาม
4.2 ความผิดฐานลักทรัพย์ในประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมนี
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมันได้บญ
ั ญัติความผิดฐานลักทรัพย์ไว้ ตามมาตรา
242 ซึ่ งบัญญัติว่า ผูใ้ ดเอาทรั พย์ของผูอ้ ื่ นที่ ไม่ใช่ ของตนไปโดยเจตนาที่ จะเปลี่ ยนการยึดถื อเป็ นของตนหรื อ
บุ คคลอื่ นโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ น 5 ปี หรื อโทษปรั บ สิ่ งที่ กฎหมายประสงค์จะ
คุม้ ครองในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 242 คือ กรรมสิ ทธิ์ และการครอบครอง
4.2.1 การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี
ในส่ วนความผิดฐานลักทรัพย์ในกรณี ร้ายแรง ประมวลกฎหมายเยอรมันได้บญั ญัติไว้ในมาตรา
243 ซึ่ งมี ท้ งั หมด 7 กรณี ด้วยกัน ซึ่ งเมื่ อได้ศึกษาจากประมวลกฎหมายของเยอรมันจะพบว่าความผิดฐานลัก
ทรัพย์ในเวลากลางคืนของประเทศเยอรมันนั้นไม่มีบญั ญัติไว้เป็ นความผิดฐานลักทรั พย์ในเวลากลางคื นเป็ น
กรณี ร้ายแรงหากแต่ถา้ มีบุคลคลใดกระทาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยมีการเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ของตน
ไปโดยเจตนาที่จะเปลี่ ยนการยึดถื อเป็ นของตนหรื อบุคคลอื่นโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย ผูน้ ้ นั คงมีความผิดตาม
มาตรา 242 หรื อหากมีพฤติการณ์ในการเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไปอันเข้าลักษณะเหตุฉกรรจ์ในข้อใดข้อหนึ่ งใน 7
กรณี ตามมาตรา 243 ซึ่ งผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บปี
4.2.2 การลักทรัพย์ บุคคลซึ่ งไม่ สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิต
บกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ ตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี
ส่ วนความผิดฐานลักทรั พย์บุคคลอ่อนแอบอบบางหรื อบุ คคลที่ตอ้ งการได้รับช่ วยเหลื อเป็ น
พิ เศษ จะเห็ นว่า มาตรา 243 (1) Nr. 6 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันได้บญ
ั ญัติบ ทลงโทษส าหรั บ
ผูก้ ระทาการลักทรัพย์บุคคลอ่อนแอบอบบางหรื อบุคคลที่ ตอ้ งการได้รับความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษไว้เป็ นเหตุ
ร้ายแรงอันเป็ นเหตุฉกรรจ์ มาตรา 243 (1) Nr. 6 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดลักทรัพย์บุคคลผูท้ ี่ตอ้ งการได้รับความช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษ ต้องระวางโทษจาคุ กตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี ” การลักทรัพย์บุคคลอ่อนแอบอบบางหรื อบุคคลที่ตอ้ งการ
ได้รับความช่วยเหลือเป็ นพิเศษเป็ นการซ้ าเติมผูท้ ี่ตอ้ งกาลังอยูใ่ นความทุกข์เพราะความบกพร่ องของร่ างกายทา
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ให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างได้เหมือนอย่างคนทัว่ ไปโดยมีขีดจากัดทางด้านร่ างกายมาเป็ น
อุปสรรค
4.3 ความผิดฐานลักทรัพย์ในประมวลกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
การลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายฝรั่งเศสที่แบ่งเป็ น “ลักทรัพย์ธรรมดา” กล่าวคือ เป็ นการลัก
ทรัพย์ที่ไม่มีเหตุที่รุนแรง และหากการลักทรัพย์น้ นั ประกอบด้วยเหตุรุนแรงจะเรี ยกว่า “ลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์”
ซึ่ งบทลงโทษจะที่จะนามาใช้น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ระดับความร้ายแรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และมีโทษหลายระดับ
การที่ผกู ้ ระทาความผิดจะเข้าองค์ประกอบการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์น้ นั การกระทาดังกล่าว
จะต้องเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 311-1 เสี ยก่อน และหากมีพฤติการณ์ในการเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไป
อันเข้าลักษณะเหตุฉกรรจ์ในข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา 311-4 ผูก้ ระทาผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้
4.3.1 การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส
เมื่อได้พิจารณาประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสในความผิดฐานลักทรัพย์ทุกมาตรา
แล้วพบว่าความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนั้นไม่มีบญั ญัติเป็ นความผิดในเหตุดงั กล่าว กล่าวคือ หากมีการ
เอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไปในเวลากลางคืน ผูก้ ระทามีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 331-1 ซึ่งต้องถูกลงโทษจาคุก
3 ปี และปรับ 45,000 ยูโร ตามมาตรา 331-3
4.3.2 ความผิดฐานลักทรัพย์ บุคคลซึ่งไม่ สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่องมาจากเป็ นผู้ทุพพล
ภาพ ผู้มีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ ตามกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส
ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสได้กาหนดความผิดฐานลักทรัพย์กรณี พิเศษแยก
ไว้เป็ นหมวดหมู่ โดยกรณี ความผิดฐานลักทรัพย์โดยอาศัยประโยชน์จากความบกพร่ องหรื อความอ่อนแอบอบ
บางของร่ างกายผูเ้ สี ยหายไว้ในมาตรา 311-5 2° มีหลักว่า ผูใ้ ดกระทาความผิดฐานลักทรัพย์โดยอาศัยโอกาสจาก
ความบกพร่ องของผูเ้ สี ยหาย กล่าวคือ เพราะอายุ ความเจ็บป่ วย ความพิการทางกายหรื อจิตใจ หรื อเพราะเหตุที่ต้ งั
ครรภ์ ต้องระวางโทษจาคุก 7 ปี และปรับ 100,000 ยูโร
เมื่ อ พิ จ ารณาจากบทบัญ ญัติ ใ นมาตรา 311-5 2° ท าให้ เ ห็ น ว่า ประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสาคัญหรื อคุม้ ครองบุคคลอ่อนแอบอบบาง ซึ่ งกฎหมายประสงค์ที่จะลงโทษผูก้ ระทา
ความผิดเพราะอาศัยโอกาสจากความบกพร่ องทางร่ างกายของผูเ้ สี ยหายให้ตอ้ งรับโทษหนักขึ้นจากการลักทรัพย์
ธรรมดาอันได้บญั ญัติอตั ราโทษไว้ในมาตรา 311-3 กล่าวคือ ต้องระวางโทษจาคุก 3 ปี และปรับ 45,000 ยูโร
5.บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในปั จจุบนั ความเจริ ญได้เข้ามาสู่ ประเทศไทยมากขึ้น ความเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆนั้นมีการขึ้น
ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าการกาหนดความผิดฐานลักทรัพย์ควรที่จะมีการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั สมัย สอดคล้องกับสภาพ
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สังคมในยุคปั จจุบนั กล่าวคือ ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1)
นั้นอาจจะไม่มีความจาเป็ นในยุคปั จจุบนั ที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดี ยวเนื่ องจากใน
ปั จจุบนั นั้นมีหลอดไฟที่ให้กาเนิ ดแสงสว่างได้ตามถนนหนทาง อาคารบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยของผูค้ น ร้านสะดวก
ซื้ อ ห้างสรรพสิ นค้า สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ศูนย์หรื อหน่วยงานในชุมชนต่างๆ เป็ น
ต้น สอดคล้องกับนานาประเทศที่ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้บญั ญัติความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไว้
เป็ นเหตุ ฉกรรจ์หากแต่ไ ม่ว่ามี การลัก ทรั พย์เวลาใดก็ถื อเป็ นการลัก ทรั พย์เท่า นั้นดังเช่ นประเทศที่ ผูเ้ ขี ย นได้
ทาการศึกษามาอันได้แก่ ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส
กลุ่มบุคคลซึ่ งไม่สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ
คนชราและสตรี มีครรภ์ ก็เป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ ตอ้ งให้ความสาคัญมากเป็ นพิ เศษเนื่ องจากมีความลาบากให้ก าร
ดาเนิ นชี วิตอยูแ่ ล้วหากมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเอารัดเอาเปรี ยบหรื อข่มเหง รังแก บุคคลดังกล่าว บุคคลซึ่ ง
ไม่สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรี มีครรภ์
ย่อมที่จะไม่มีความสามารถในการป้ องกันตนเองได้เท่าบุคคลทัว่ ไปเนื่ องจากสภาพร่ างกายไม่เอื้ออานวย อีกทั้ง
ในปั จจุบนั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีสิ่งอานวยความสะดวกให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ อาทิเช่น ห้องน้ าเพื่อ
ผูท้ ุพพลภาพ คนชรา และสตรี มีครรภ์ หรื อรถโดยสารสาธารณะก็มีการปรับทางขึ้นลงและมีเก้าอี้หรื อที่นงั่ เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านี้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาคุม้ ครองกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อพิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าข้างต้น ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกัน จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (1) เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเจริ ญ
ในสังคมยุคปัจจุบนั และเพิ่มเติมขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมถึงการลักทรัพย์บุคคลซึ่ งไม่สามารถป้ องกัน
ตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรี มีครรภ์ เพื่อลงโทษผูก้ ระทา
ความผิดฐานลักทรัพย์ให้หนักกว่าขึ้นกว่าการลักทรัพย์บุคคลธรรมดา เพื่อคุม้ ครองบุคคลซึ่ งไม่สามารถป้ องกัน
ตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผูท้ ุพพลภาพ ผูม้ ีจิตบกพร่ อง คนป่ วยเจ็บ คนชราและสตรี มีครรภ์ และเพื่อปรับปรุ ง
ประมวลกฎหมายอาญาให้สมบรู ณ์และทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปั จจุบนั ดังนี้
มาตรา 335 ผู้ใดลักทรัพย์
(13) บุคคลซึ่ งไม่ สามารถป้ องกันตนเองอันเนื่ องมาจากเป็ นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่ อง คนป่ วย
เจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์
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