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บทคดัย่อ 
ปัญหาในการปรับใช้กฎหมายอาญาในความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 335 พบว่า

สถานการณ์ปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากประเทศไทยนั้นมีความเปล่ียนแปลงและพฒันาทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซ่ึงท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต่างๆท่ีทางรัฐและเอกชนสรรหาและมี
ให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั ในปัจจุบนัความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 335 นั้นมีบาง
อนุมาตราท่ีอาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั อาทิเช่น ความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืน ตาม
มาตรา 335 (1) กล่าวคือหากมีกระท าความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลาระหวา่งเวลาพระอาทิตยต์กและพระอาทิตย์
ข้ึนแลว้ ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษตามมาตรา 335 (1) ซ่ึงเป็นตอ้งให้รับโทษหนกัข้ึนจากมาตรา 334 อยา่งไร
ก็ตามหากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ผูก้ระท าความผิดนั้นไดท้  าการลกัทรัพยภ์ายในห้างสรรพสินคา้หรือร้านสะดวก
ซ้ือท่ีเปิดท าการในเวลากลางคืนในเวลาระหว่างพระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์นย่อมส่งผลกระทบต่อความ
ยุติธรรมต่อผูก้ระท าความผิดใหต้อ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนเพราะผูก้ระท าไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความมืดเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อช่วยใหท้  าการลกัทรัพยส์ะดวกยิง่ข้ึนเน่ืองจากมีแสงสวา่งอยูภ่ายในอาคารดงักล่าวอยูแ่ลว้ 

อีกทั้งในปัจจุบนัประชาชนทุกเพศทุกวยัมีความสะดวกในการด ารงชีวิตมากข้ึนจากการไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนแต่จากการศึกษาตวับทกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นพบว่ายงัไม่มี
บทบญัญติัใดให้ความคุม้ครองบุคคลท่ีประสบปัญหาในการด ารงชีวิตอนัเน่ืองมากจากความบกพร่องทางกาย
หรือจิตใจดงัเช่น คนพิการ เป็นตน้ 

จากการศึกษาจึงไดมี้ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 335 
(1) โดยทบทวนถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัวา่มีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด และเสนอเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาโดยก าหนดให้ความผิดฐานลกัทรัพยบุ์คคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจาก

                                                           
 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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เป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ เป็นเหตุฉกรรจ์อีกบทบญัญติัหน่ึงใน
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.บทน า 
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบญัญติัว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิดและ

ก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดไวด้ว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบญัญติัหา้มมิให้มี
การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือบงัคบัให้มีการกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้ง
ไดรั้บโทษ ซ่ึงโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมายอยูก่่อนการกระท าความผิด หากมีการ
กระท าเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ไม่มีกฎหมายบญัญติับทลงโทษไวย้อ่มอาจจะ
ท าใหส้ังคมเกิดความไม่สงบสุขข้ึนได ้

อาจกล่าวไดว้า่กฎหมายอาญาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของคน
ในสังคม มาตรการทางกฎหมายอาญานั้น น ามาใชเ้พื่อคุม้ครองส่วนไดส่้วนเสียของสังคมและชกัน าใหผู้ท่ี้อยูใ่น
สังคมแห่งนั้นหันมาประพฤติปฏิบติัในแนวทางท่ีถูกท่ีควร การบญัญติักฎหมายอาญาได้ค  านึงแต่เพียงว่ารัฐ
เท่านั้นท่ีมีสิทธิในการออกกฎหมายเพื่อลงโทษบุคคลไดต้ามใจชอบไม่ แต่ความเป็นจริงแลว้รัฐจะตอ้งค านึงว่า
กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมานั้นชอบด้วยเหตุผลในการลงโทษต่อผูก้ระท าความผิดในการกระท านั้นๆหรือไม่ซ่ึง
สามารถพิจารณาไดจ้ากจุดประสงคใ์นการลงโทษดงัต่อไปน้ี 

1.1 แนวคิดเร่ืองจุดประสงค์ในการลงโทษนี ้มีทฤษฎอียู่ 2 ทฤษฎ ีคือ 
1) ทฤษฎีเด็ดขาด (absolute theory)1 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคใ์นการลงโทษ คือการท่ีกฎหมายอาญา

บญัญติัใหล้งโทษผูก้ระท าความผิดนั้น ก็เพราะเหตุท่ีไดมี้การกระท าความผดิเกิดข้ึนอยา่งเดียว กล่าวคือจะตอ้งมี
การลงโทษเพื่อใหมี้การตอบแทนแกแ้คน้ท่ีถูกตอ้งต่อผูก้ระท าความผดิ 

2) ทฤษฎีสัมผสั (relative theory)2 หรือทฤษฎีไม่เด็ดขาด มีจุดประสงคใ์นการลงโทษโดยพิจารณาใน
แง่ท่ีว่าควรลงโทษอย่างใดจึงจะเกิดประโยชน์ ไม่ไดพ้ิจารณาจากการกระท าความผิดท าให้การลงโทษจึงตอ้ง
ค านึงถึงตวัผูก้ระท าความผดิกบัเพื่อนมนุษยอ่ื์นๆ โทษนั้นควรจะมีผลเป็นการกระท าท่ีส่งผลให้ผูก้ระท าความผิด
เกิดความหวาดกลวั ท าให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตนเป็นคนดีหรือท าให้สังคมปลอดภยัจากการกระท าความผิด 
ทั้งน้ีเพื่อนเป็นการป้องกนัขดัขวางมิให้มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนอีก การท่ีจะป้องกนัขดัขวางมิให้มีการ
กระท าความผดิเกิดข้ึนอีกนั้นมีอยู ่2 ประการ กล่าวคือ 

 ก. ป้องกนัทัว่ไป กล่าวคือ การลงโทษตอ้งเป็นการป้องกนัมิให้บุคคลทุกๆคน กระท าความผิด 
ทั้งน้ีหมายความว่า จะตอ้งลงโทษเพื่อให้บุคคลทุกๆคนหวาดกลวัไม่กลา้กระท าความผิดอย่างเดียวกนัข้ึนอีก 
หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ จะตอ้งลงโทษผูก้ระท าความผิดเพื่อให้เป็นแบบอยา่งซ่ึงบงัคบัจิตใจบุคคลทัว่ไป
ท่ีจะคิดกระท าความผดิอยา่งเดียวกนัใหง้ดเวน้ความคิดนั้นๆเสีย 

                                                           
1 หยดุ แสงอุทยั,กฎหมายอาญา ภาค 1, (พิมพค์ร้ังท่ี 19), กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547, หนา้ 250 
2 ธีสุทธ์ิ พนัธ์ฤทธ์ิ, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555, หนา้ 47 
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 ข. ป้องกนัพิเศษ กล่าวคือ การลงโทษเป็นการป้องกนัผูก้ระท าความผิดนั้นเอง ไม่ให้กระท า
ความผิดข้ึนอีก ทั้งน้ีเพราะการกระท าความผิดเกิดข้ึนแลว้ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายผูท่ี้ถูกฆ่าก็ไดต้ายไปแลว้ 
จะลงโทษผูก้ระท าความผดิอยา่งไร ผูท่ี้ตายไปแลว้ก็ไม่อาจฟ้ืนคืนมาได ้ฉะนั้น การลงโทษจึงควรจะป้องกนัมิให้
ผูก้ระท าความผดินั้นเองกลา้กระท าความผดิข้ึนอีก ทฤษฎีท่ีวา่การลงโทษจึงควรจะป้องกนัมิใหผู้ก้ระท าความผิด
นั้นเองกลา้กระท าความผดิข้ึนอีก ทฤษฎีท่ีวา่การลงโทษเป็นการป้องกนัพิเศษนั้นยงัแยกออกไดเ้ป็น 3 ทฤษฎี คือ 

(1) ทฤษฎีท่ีวา่การลงโทษควรจะเป็นการกระท าใหผู้ก้ระท าหวาดกลวัไม่กลา้กระท าความผดิข้ึนอีก 
(2) ทฤษฎีท่ีวา่การลงโทษควรจะเป็นการกระท าให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตนเป็นคนดี เพื่อผูก้ระท า

ความผดิจะไดก้ลบัตนเป็นผูเ้หมาะสมท่ีจะเขา้สู่สังคมอยา่งเดิม 
(3) ทฤษฎีท่ีวา่การลงโทษควรจะเป็นการท าใหส้ังคมปลอดภยั ทั้งน้ีหมายความวา่การลงโทษเป็นการ

ท าใหส้ังคมพน้จากภยนัตรายอนัจะพึงบงัเกิดจากการกระท าความผดิของผูก้ระท าความผดิซ ้ าอีกในเวลาภายหนา้ 
ในปัจจุบนั การลงโทษโดยถือหลกัการแก้แคน้ตอบแทนได้วิวฒันาการไปตามแนวความคิดทาง

อาชญาวทิยาสมยัใหม่ คือหลีกเล่ียงเลิกใชว้ธีิการทารุณทรมานร่างกายจึงใชโ้ทษจ าคุกแทนมาหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะความหนกัเบาแห่งการกระท าความผดิ แต่ก็เป็นท่ียอมรับกนัวา่ สังคมปัจจุบนัยงัคงมีแรงกระตุน้เตือนใน
การแก้แค้นผูก้ระท าความผิด ซ่ึงการมีบทลงโทษต่างๆเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ชุมชนได้แก้แค้นผูก้ระท า
ความผดิโดยผา่นทางกฎหมาย กฎหมายจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือเพื่อการลงโทษแทน 

นอกจากน้ีกฎหมายอาญานั้นยงัมีแนวคิดพื้นฐานในการก าหนดบทเพิ่มโทษโดยไดย้ึดถือหลกัของ
การลงโทษท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบแทนความร้ายแรงของการกระท าความผิดตามแนวความคิดของส านัก
อาชญาวทิยาดั้งเดิม ท่ีพิจารณาบทลงโทษควรมีความเหมาะสมกบัความผดิท่ีบุคคลนั้นกระท า เพราะถือวา่มนุษย์
ทุกคนมีเจตจ านงอิสระ และให้ความส าคญัต่อการป้องกนัอาชญากรรมมากกว่าการลงโทษ การลงโทษจะมี
เป้าหมายเพื่อการข่มขวญัและยบัย ั้งบุคคลจากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงความหนกัเบาของการลงโทษตอ้งได้
สัดส่วนกบัความรุนแรงของอาชญากรรมโดยตอ้งก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะของความผิดนั้น โดยแนวคิด
พื้นฐานในการก าหนดบทเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

1. เหตุเพิม่โทษทีเ่ป็นเหตุฉกรรจ์ 
 เหตุฉกรรจ์ คือเหตุท่ีท าให้ผูก้ระท าตอ้งรับโทษหนกัข้ึน เป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูก้ระท าตอ้งรู้จึงจะมี

ความรับผิด กล่าวคือ ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นองคป์ระกอบของเหตุฉกรรจใ์ห้ผูก้ระท าตอ้งรับโทษหนกัข้ึน มาตรา 62 
วรรคสาม บุคคลจะตอ้งรับโทษหนักข้ึนโดยอาศยัขอ้เท็จจริงใด บุคคลนั้นจะตอ้งรู้ถึงข้อเท็จจริงนั้น บุคคล
ผูก้ระท าไม่รู้ขอ้เท็จจริงเช่นว่าน้ีก็ไม่ตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนจะถือว่ามีเจตนากระท าความผิดในเหตุฉกรรจ์นั้น
มิได ้คงมีเจตนากระท าความผิดในขั้นธรรมดาเท่านั้น ดงันั้นเม่ือมาตรา 335 เป็นเหตุท่ีท าใหผู้ก้ระท าตอ้งรับโทษ
หนกัข้ึนจากมาตรา 334 จึงตอ้งน ามาตรา 62 วรรคทา้ย มาพิจารณาประกอบดว้ย กล่าวคือ บุคคลจะตอ้งรับโทษ
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หนกัข้ึนโดยอาศยัขอ้เท็จจริงใด บุคคลนั้นตอ้งไดรู้้ขอ้เท็จจริงนั้น ฉะนั้น ถา้ไม่รู้ยอ่มไม่มีเจตนา และเม่ือมาตรา 
335 เป็นเหตุเพิ่มโทษของความผิดตามมาตรา 334 ทุกขอ้มาก่อนแลว้จึงจะเขา้เหตุฉกรรจซ่ึ์งบญัญติัไวใ้นมาตรา 
335 ตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้น 12 อนุมาตรา 

ความรู้ขอ้เท็จจริงในองค์ประกอบความผิดหรือในองค์ประกอบให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษ
หนกัข้ึนน้ี แมจ้ะเป็นหลกัเกณฑส่์วนหน่ึงในเจตนาแต่ก็ต่างกนัในขอ้ท่ีวา่ เจตนานั้นเป็นเร่ืองในส่วนผลของการ
กระท า คือ ความประสงค์ต่อผลรวมทั้งกรณีท่ีเล็งเห็นผลดว้ย ถา้เป็นผลของการกระท าหากผลไม่เกิดข้ึนตาม
เจตนา ผูก้ระท ามีความผิดฐานพยายามได ้แต่ความรู้ขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองในส่วนพฤติการณ์ไม่เก่ียวกบัผล และ
ตอ้งรู้ขอ้เท็จจริงนั้นๆเพียงแต่อาจรู้ได้หรือควรจะรู้ได้เท่านั้นยงัไม่พออย่างมากก็เป็นเพียงประมาท เพราะไม่
ระวงัให้เพียงพอตาม มาตรา 59 วรรคส่ี และมาตรา 62 วรรคสอง เท่านั้น ถา้ไม่รู้ขอ้เท็จจริงนั้นแลว้ แมเ้ขา้ใจผิด
หรือประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นแต่ความจริงไม่มีขอ้เท็จจริงเช่นนั้น การกระท าก็ไม่เป็นความผิด แมแ้ต่ในฐาน
พยายามก็ไม่ผิดแต่ความรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นเร่ืองภายในจิตใจ การน าสืบจึงต้องน าสืบถึงพฤติการณ์
ภายนอกวา่พอแสดงให้เช่ือไดว้า่ผูก้ระท าไดรู้้ขอ้เท็จจริงนั้นแลว้ แต่จะน าสืบเพียงให้เช่ือไดว้า่ผูก้ระท าควรจะรู้
เท่านั้นยงัไม่พอ 

2. เหตุเพิม่โทษทีเ่ป็นผลฉกรรจ์ 
 ผลธรรมดา คือผลของการกระท าความผิดท่ีท าให้ผูก้ระท าตอ้งรับโทษหนักข้ึน หมายถึงผลท่ี

บุคคลทัว่ๆไปสามารถคาดเห็นได ้เร่ืองผลธรรมดาน้ีจะน าไปใช้เฉพาะกบักรณีความผิดท่ีผูก้ระท าตอ้งรับโทษ
หนกัข้ึนเพราะผลจากการกระท าเท่านั้นไม่เก่ียวกบัเจนตาหรือความประมาทของผูก้ระท า เช่น ความผิดฐานท า
ร้ายร่างกาย ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาท ท าให้เกิดผลเพียงบาดเจ็บ ต่อมามีผลเป็นอนัตรายสาหัสหรือถึงแก่
ความตาย หรือวางเพลิงเผาทรัพย ์หรือหน่วงเหน่ียวกกัขงัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสั หรือถึงแก่ความ
ตาย เป็นตน้ ตอ้งใช้หลกัผลธรรมดาวินิจฉัยโดยไม่ตอ้งดูว่าผูก้ระท าประสงค์จะให้เกิดผลท่ีหนักข้ึนหรือไม่ 
ในทางตรงกนัขา้มแมผู้ก้ระท าจะประสงคใ์ห้ผลเกิด แต่หากผลไม่เกิดผูก้ระท าก็รับเท่าท่ีผลเกิดเท่านั้น กรณีผล
ธรรมดาอนัท าให้ผูก้ระท าตอ้งรับโทษหนกัข้ึนตามมาตรา 63 อาจน าไปใชใ้นกรณีตามมาตรา 224, 238, 277ทวิ, 
277ตรี, 280, 297, 280, 302,วรรคสอง, 303วรรคสอง วรรคสาม , 308, 310วรรคสอง, 312ทวิ วรรคสอง , 313 
วรรคสอง วรรคสาม, 336 วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี, 339 วรรคสาม วรรคส่ี วรรคหา้, 340 วรรคสาม วรรคห้า 
ซ่ึงเป็นผลนอกเหนือจากการกระท าโดยเจตนาและมาตรา  311 ซ่ึงเป็นผลจากการกระท าโดยประมาท และการ
วินิจฉยัวา่อยา่งไรเป็นผลธรรมดาซ่ึงมาตรา 63 บญัญติัวา่ตอ้งเป็นผลท่ีตามธรรมดายอ่มเกิดข้ึนได ้คงจะหมายถึง
ผลปกติท่ีเกิดจากการกระท าในพฤติการณ์เช่นนั้น พฤติการณ์ท่ีตอ้งน ามาค านึงน่าจะไม่จ  าเป็นท่ีบุคคลผูก้ระท า
จะตอ้งรู้ถึง มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นเป็นการกระท าโดยเจตนาไปเสียเลย 
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ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดบ้ญัญติัความผิดฐานลกัทรัพยไ์วไ้วใ้นภาค 2 ลกัษณะ 12 
หมวด 1 กล่าวคือหากเป็นเอาไปซ่ึงทรัพยข์องผูอ่ื้นท่ีมิใช่ความผิดอนัเขา้ลกัษณะของเหตุฉกรรจค์งมีความรับผดิ
ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 334 ซ่ึงบญัญติัวา่ ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ย
ไปโดยทุจริต ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานลกัทรัพย ์ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 
แต่ถา้เป็นการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดยมีลกัษณะพิเศษ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ มาตรา 335 ทวิ 
ก็ไดบ้ญัญติัลกัษณะความผดิฐานลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะอนัเป็นเหตุฉกรรจไ์ว ้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 
บญัญติัถึงขอ้เทจ็จริงต่างๆท่ีเป็น “เหตุฉกรรจ”์ ของความผดิฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา 334 ซ่ึงเป็นความผดิพื้นฐาน
ไว ้โดยตอ้งระวางโทษสูงกวา่การลกัทรัพยธ์รรมดาตามมาตรา 3343 

ก. ความผดิฐานลกัทรัพยก์รณีพิเศษน้ีจะน ามาพิจารณาไดก้็ต่อเม่ือ 
 (1) การกระท านั้นตอ้งเป็นความผดิฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา 334 แลว้ และ 
 (2) มีขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมเขา้มาตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 335 
 ข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุฉกรรจ์เหล่าน้ีถือว่าเป็น “องค์ประกอบภายนอก” ท่ีเพิ่มเติมเข้ามา

นอกเหนือจากขอ้เท็จจริงท่ีเป็นองคป์ระกอบภายนอกตามมาตรา 334 ดงันั้น ผูก้ระท าจะตอ้งรู้ถึงขอ้เท็จจริงซ่ึง
เป็น “เหตุฉกรรจ”์ เหล่าน้ีดว้ย จึงจะถือวา่ผูก้ระท ามีเจตนาในการกระท าผดิ 

ข. ประเภทของขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุฉกรรจ ์ตามมาตรา 335 นั้น มีทั้งหมด 12 เหตุ ซ่ึงอาจจ าแนกเป็น 
5 ประเภท คือ 

 (1) เหตุท่ีเก่ียวกบั “เวลา” ในกรกระท าผดิ ไดแ้ก่ กรณีตามมาตรา 335(1) 
 (2) เหตุท่ีเก่ียวกบั “สถานท่ี” ในการกระท าผดิ ไดแ้ก่ กรณีตามมาตรา 335(2) (8) (9) 
 (3) เหตุท่ีเก่ียวกบั “วธีิการ” กระท าผดิ ไดแ้ก่ กรณีตามมาตรา 335 (3) (4) (5) (6) (7) 
 (4) เหตุท่ีเก่ียวกบั “ฐานะของผูเ้สียหาย” ไดแ้ก่ กรณีตามมาตรา 335 (11) (12) 
 (5) เหตุท่ีเก่ียวกบั “ความส าคญัของตวัทรัพย์” ไดแ้ก่ กรณีตามมาตรา 335 (10) ซ่ึงรวมถึงกรณี

ตามมาตรา 335 ทว ิกรณีลกัพระพุทธรูป ฯลฯ อีกดว้ย 
ซ่ึงทั้ง 5 ประเภทน้ีคือ คุณธรรมทางกฎหมายท่ีกฎหมายมุ่งประสงคท่ี์จะคุม้ครองเพิ่มข้ึนจากกรณีการ

ลกัทรัพยธ์รรมดา ตามมาตรา 334 โดยมีการก าหนดว่าหากมีการลกัทรัพย์โดยมีพฤติการณ์ดงัท่ีปรากฏตาม
อนุมาตราใดอนุมาตราหน่ึงในมาตรา 335 หรือมาตรา 335 ทว ินั้น ผูก้ระท าจะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน 

 
 

                                                           
3 สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ, ค าอธิบายความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา, (พิมพค์ร้ังท่ี 5), กรุงเทพฯ : วญิญูชน, 
2555, หนา้ 59 
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2.วเิคราะห์มาตรา 335 กบัความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย  
เม่ือท าการศึกษาดูเหตุฉกรรจ์แต่ละเหตุจะพบว่ายงัมีบางในปัจจุบนัความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเหตุ

ฉกรรจต์ามมาตรา 335 นั้นมีบางอนุมาตราท่ีอาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั อาทิเช่น ความผดิฐาน
ลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืน ตามมาตรา 335 (1) กล่าวคือหากมีกระท าความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลาระหว่างเวลา
พระอาทิตยต์กและพระอาทิตยข้ึ์นแลว้ ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษตามมาตรา 335 (1) ซ่ึงเป็นตอ้งให้รับโทษ
หนกัข้ึนจากมาตรา 334 อย่างไรก็ตามหากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูก้ระท าความผิดนั้นไดท้  าการลกัทรัพยภ์ายใน
ห้างสรรพสินคา้หรือร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดท าการในเวลากลางคืนในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กและพระอาทิตย์
ข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมต่อผูก้ระท าความผิดให้ต้องได้รับโทษหนักข้ึนเพราะผูก้ระท าไม่
จ  าเป็นตอ้งอาศยัความมืดเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้ท าการลกัทรัพยส์ะดวกยิ่งข้ึนเน่ืองจากมีแสงสวา่งอยู่ภายใน
อาคารดงักล่าวอยูแ่ลว้ 

3.ปัญหาและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมขอบเขตในการก าหนดโทษการลักทรัพย์ บุคคลซ่ึงไม่
สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ 

ในปัจจุบนัประชาชนทุกเพศทุกวยัมีความสะดวกในการด ารงชีวิตมากข้ึนจากการได้รับความ
ช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนแต่จากการศึกษาตวับทกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นพบว่ายงัไม่มี
บทบญัญติัใดให้ความคุม้ครองบุคคลท่ีประสบปัญหาในการด ารงชีวิตอนัเน่ืองมากจากความบกพร่องทางกาย
หรือจิตใจดงัเช่น คนพิการ เป็นตน้ และในสังคมปัจจุบนัผูค้นให้ความตระหนกัถึงสิทธิและเสรีภาพกนัมากข้ึน 
คนพิการก็เป็นผูมี้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์งัเช่นบุคคลทัว่ไปและเป็นบุคคลท่ีจ าตอ้งไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่ง
เสมอภาคเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป รัฐจึงตอ้งให้ความส าคญัต่อคนพิการโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เพิ่มความเท่า
เทียมในโอกาส อาทิเช่น ส่งโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการ เป็นตน้ เพื่อให้ผูพ้ิการสามารถด ารงชีวติ
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและคุม้ครองมิให้บุคคลดงักล่าวถูกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบไดเ้พราะ
เหตุท่ีตนบกพร่องทางดา้นร่างกาย 

4.กฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัความผดิฐานลกัทรัพย์ 
จากการศึกษาเหตุฉกรรจใ์นความผดิฐานลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศท่ีใช้ระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐฟลอริดา และในประเทศท่ีใชร้ะบบ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) กล่าวคือ ประเทศเยอรมนี และประเทศฝร่ังเศส โดยสรุปพบวา่ในประเทศ
ต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดมี้การก าหนดให้การลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืนเป็นเหตุฉกรรจแ์ต่อยา่งใดอนัเช่นกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย และในส่วนของการลกัทรัพยบุ์คคลอ่อนแอบอบบางนั้นพบว่าในประเทศต่างๆเหล่าน้ีไดมี้บทบญัญติั
คุม้ครองกลุ่มบุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ 
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คนชราและสตรีมีครรภ์ไวเ้ป็นเหตุฉกรรจ ์กล่าวคือ หากมีการลกัทรัพยบุ์คคลดงักล่าว ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งรับ
โทษหนกัข้ึนกวา่การลกัทรัพยธ์รรมดา 

4.1 ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ตามระบบบกฎ

หมายองักฤษ แต่การพฒันาของประเทศสหรัฐอเมริกาแตกต่างจากแนวคิดของประเทศองักฤษเป็นอยา่งมาก  
 ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐจะมีอิสระในการบญัญติักฎหมายของ

ตนเอง โดยรัฐบาลกลาง (Federal Government) จะไม่แทรกแซงในเร่ืองของการก าหนดวา่การกระท าใดจะเป็น
ความผดิอาญาหรือไม่ อยา่งไร และมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวธีิพิจารณาความอยา่งไร4 

รัฐบาลกลางจะมีอ านาจในการออกกฎหมายท่ีมุ่งควบคุมกิจกรรมของรัฐบาลในระดบัมลรัฐไดใ้น
เฉพาะส่ิงท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเรียกว่า Enumerated Powers ซ่ึงก าหนดไวค้ร่าวๆว่า อ านาจใดท่ีไม่ไดก้  าหนดให้เป็น
อ านาจของรัฐบาลกลางสหรัฐ ยอ่มเป็นอ านาจของมลรัฐทั้งส้ิน 

4.1.1 ความผดิฐานลกัทรัพย์ของมลรัฐฟลอริดา 
กฎหมายอาญาเร่ืองความผิดเก่ียวกบัทรัพยน์ั้น มลรัฐฟลอริดาไดมี้การบญัญติัไวใ้นประมวล

กฎหมายฟลอริดา ปี 2018 ลกัษณะ 46 มาตรา 812 ความผิดเก่ียวกบัการลกัทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์โดยความผิด
ฐานลกัทรัพยไ์ดใ้ห้ค  านิยามโดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 812.014 (1) บุคคลใดจะมีความผิดฐานลกัทรัพยไ์ดน้ั้น ถา้
เขาไดรั้บหรือใชเ้จตนาหรือพยายามท่ีจะไดม้าหรือใชท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดยไม่วา่จะมีเจตนาท่ีจะเอาไปชัว่คราว
หรือถาวร ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานลกัทรัพย ์

และตามประมวลกฎหมายของมลรัฐฟลอริดา ไดบ้ญัญติัความผิดฐานลกัทรัพยค์นชราภาพ
หรือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไปไวใ้นมาตรา 812.0145 โดยก าหนดวา่ ผูใ้ดลกัทรัพยจ์ากบุคคลท่ีมีอายุ 65 ปี
ข้ึนไป โดย 

 (1) หากบุคคลดงักล่าวถูกศาลตดัสินวา่ กระท าการลกัทรัพยมู์ลค่าทรัพยสิ์นมากกวา่ 1,000 
ดอลลาร์จากบุคคลท่ีอายุ 65 ปีข้ึนไปจะตอ้งค าพิพากษาเพื่อชดใชค้วามเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายจากการกระท า
ความผดิดงักล่าวและท างานบริการชุมชนนานถึง 500 ชัว่โมง  

(2) ถา้หากผูก้ระท าความผดิถูกตั้งขอ้หาวา่กระท าการลกัทรัพยจ์ากบุคคลท่ีมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป 
โดยท่ีบุคคลดงักล่าวรู้หรือมีเหตุผลท่ีเช่ือวา่รู้วา่ ผูเ้สียหายนั้นมีอายุ 65 ปีข้ึนไป ความผิดท่ีบุคคลนั้นถูกกล่าวหา
จะถูกจดัประเภทใหม่ ดงัน้ี 

                                                           
4 รายงาน Introduction to US Legal System : Overview of Federal/State Civil Court Procedure, Introduction to US 

Legal System :Case Management Procedure, ADR Mergers & Acquisitions, ส านกังานต่างประเทศ : ส านกังานศาลยติุธรรม 
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(2) (A) หากมูลค่าทรัพย์สินจากการลักทรัพย์บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปมีมูลค่า 50,000 
ดอลลาร์หรือมากกวา่นั้น ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งระวางโทษความผดิทางอาญาในระดบัท่ีหน่ึง 

(2) (B) หากมูลค่าทรัพย์สินจากการลักทรัพย์บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปมีมูลค่า 10,000 
ดอลลาร์หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งระวางโทษความผิดทางอาญาใน
ระดบัท่ีสอง 

(2) (C) หากมูลค่าทรัพยสิ์นจากการลกัทรัพยบุ์คคลท่ีมีอาย ุ65 ปีข้ึนไปมีมูลค่า 300 ดอลลาร์
หรือมากกวา่ แต่นอ้ยกวา่ 1,000 ดอลลาร์ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งระวางโทษความผดิทางอาญาในระดบัท่ีสาม 

4.2 ความผดิฐานลกัทรัพย์ในประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมนี 
 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนัได้บญัญติัความผิดฐานลกัทรัพยไ์ว้ ตามมาตรา 

242 ซ่ึงบญัญติัว่า ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ของตนไปโดยเจตนาท่ีจะเปล่ียนการยึดถือเป็นของตนหรือ
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือโทษปรับ ส่ิงท่ีกฎหมายประสงค์จะ
คุม้ครองในความผดิฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา 242 คือ กรรมสิทธ์ิและการครอบครอง 

4.2.1 การลกัทรัพย์ในเวลากลางคืนตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี 
 ในส่วนความผดิฐานลกัทรัพยใ์นกรณีร้ายแรง ประมวลกฎหมายเยอรมนัไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 

243 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 กรณีด้วยกนั ซ่ึงเม่ือได้ศึกษาจากประมวลกฎหมายของเยอรมนัจะพบว่าความผิดฐานลกั
ทรัพยใ์นเวลากลางคืนของประเทศเยอรมนันั้นไม่มีบญัญติัไวเ้ป็นความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืนเป็น
กรณีร้ายแรงหากแต่ถา้มีบุคลคลใดกระท าลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืน โดยมีการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ของตน
ไปโดยเจตนาท่ีจะเปล่ียนการยึดถือเป็นของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผูน้ั้นคงมีความผิดตาม
มาตรา 242 หรือหากมีพฤติการณ์ในการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปอนัเขา้ลกัษณะเหตุฉกรรจ์ในขอ้ใดขอ้หน่ึงใน 7 
กรณีตามมาตรา 243 ซ่ึงผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี 

4.2.2 การลักทรัพย์บุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกันตนเองอันเน่ืองมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิต
บกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ ตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี 

ส่วนความผิดฐานลกัทรัพยบุ์คคลอ่อนแอบอบบางหรือบุคคลท่ีตอ้งการได้รับช่วยเหลือเป็น
พิเศษ จะเห็นว่ามาตรา 243 (1) Nr. 6 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนัได้บญัญติับทลงโทษส าหรับ
ผูก้ระท าการลกัทรัพยบุ์คคลอ่อนแอบอบบางหรือบุคคลท่ีตอ้งการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษไวเ้ป็นเหตุ
ร้ายแรงอนัเป็นเหตุฉกรรจ ์มาตรา 243 (1) Nr. 6 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดลกัทรัพยบุ์คคลผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี” การลกัทรัพยบุ์คคลอ่อนแอบอบบางหรือบุคคลท่ีตอ้งการ
ไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นการซ ้ าเติมผูท่ี้ตอ้งก าลงัอยูใ่นความทุกขเ์พราะความบกพร่องของร่างกายท า

600



ใหไ้ม่สามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนับางอยา่งไดเ้หมือนอยา่งคนทัว่ไปโดยมีขีดจ ากดัทางดา้นร่างกายมาเป็น
อุปสรรค  

4.3 ความผดิฐานลกัทรัพย์ในประมวลกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 
 การลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมายฝร่ังเศสท่ีแบ่งเป็น “ลกัทรัพยธ์รรมดา” กล่าวคือ เป็นการลกั

ทรัพยท่ี์ไม่มีเหตุท่ีรุนแรง และหากการลกัทรัพยน์ั้นประกอบดว้ยเหตุรุนแรงจะเรียกวา่ “ลกัทรัพยใ์นเหตุฉกรรจ์” 
ซ่ึงบทลงโทษจะท่ีจะน ามาใชน้ั้นจะข้ึนอยูก่บัระดบัความร้ายแรงตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวแ้ละมีโทษหลายระดบั 

 การท่ีผูก้ระท าความผิดจะเขา้องคป์ระกอบการลกัทรัพยใ์นเหตุฉกรรจน์ั้น การกระท าดงักล่าว
จะตอ้งเป็นความผิดฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา 311-1 เสียก่อน และหากมีพฤติการณ์ในการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไป
อนัเขา้ลกัษณะเหตุฉกรรจใ์นขอ้ใดขอ้หน่ึงตามมาตรา 311-4 ผูก้ระท าผิดจะตอ้งรับโทษหนกัข้ึนตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้

4.3.1 การลกัทรัพย์ในเวลากลางคืนตามกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส 
 เม่ือไดพ้ิจารณาประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศสในความผดิฐานลกัทรัพยทุ์กมาตรา

แลว้พบวา่ความผดิฐานลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืนนั้นไม่มีบญัญติัเป็นความผดิในเหตุดงักล่าว กล่าวคือ หากมีการ
เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปในเวลากลางคืน ผูก้ระท ามีความผดิฐานลกัทรัพยต์ามมาตรา 331-1 ซ่ึงตอ้งถูกลงโทษจ าคุก 
3 ปี และปรับ 45,000 ยโูร ตามมาตรา 331-3  

4.3.2 ความผดิฐานลกัทรัพย์บุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผู้ทุพพล
ภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ ตามกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส 

 ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศสไดก้ าหนดความผิดฐานลกัทรัพยก์รณีพิเศษแยก
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ โดยกรณีความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยอาศยัประโยชน์จากความบกพร่องหรือความอ่อนแอบอบ
บางของร่างกายผูเ้สียหายไวใ้นมาตรา 311-5 2° มีหลกัวา่ ผูใ้ดกระท าความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยอาศยัโอกาสจาก
ความบกพร่องของผูเ้สียหาย กล่าวคือ เพราะอาย ุความเจบ็ป่วย ความพิการทางกายหรือจิตใจ หรือเพราะเหตุท่ีตั้ง
ครรภ ์ตอ้งระวางโทษจ าคุก 7 ปี และปรับ 100,000 ยโูร 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 311-5 2° ท าให้เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศฝร่ังเศสไดใ้หค้วามส าคญัหรือคุม้ครองบุคคลอ่อนแอบอบบาง ซ่ึงกฎหมายประสงคท่ี์จะลงโทษผูก้ระท า
ความผดิเพราะอาศยัโอกาสจากความบกพร่องทางร่างกายของผูเ้สียหายให้ตอ้งรับโทษหนกัข้ึนจากการลกัทรัพย์
ธรรมดาอนัไดบ้ญัญติัอตัราโทษไวใ้นมาตรา 311-3 กล่าวคือ ตอ้งระวางโทษจ าคุก 3 ปี และปรับ 45,000 ยโูร 

5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในปัจจุบนัความเจริญไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทยมากข้ึน ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆนั้นมีการข้ึน 

ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่การก าหนดความผิดฐานลกัทรัพยค์วรท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขให้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพ
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สังคมในยุคปัจจุบนั กล่าวคือ ความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 335 (1) 
นั้นอาจจะไม่มีความจ าเป็นในยุคปัจจุบนัท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาแสงสว่างจากดวงอาทิตยเ์พียงอย่างเดียวเน่ืองจากใน
ปัจจุบนันั้นมีหลอดไฟท่ีใหก้ าเนิดแสงสวา่งไดต้ามถนนหนทาง อาคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัของผูค้น ร้านสะดวก
ซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ศูนยห์รือหน่วยงานในชุมชนต่างๆ เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบันานาประเทศท่ีประมวลกฎหมายอาญาไม่ไดบ้ญัญติัความผิดฐานลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืนไว้
เป็นเหตุฉกรรจ์หากแต่ไม่ว่ามีการลกัทรัพย์เวลาใดก็ถือเป็นการลกัทรัพย์เท่านั้นดังเช่นประเทศท่ีผูเ้ขียนได้
ท าการศึกษามาอนัไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศส 

กลุ่มบุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจบ็ 
คนชราและสตรีมีครรภ์ ก็เป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษเน่ืองจากมีความล าบากให้การ
ด าเนินชีวิตอยูแ่ลว้หากมีบุคคลท่ีไม่ประสงคดี์เขา้มาเอารัดเอาเปรียบหรือข่มเหง รังแก บุคคลดงักล่าว บุคคลซ่ึง
ไม่สามารถป้องกนัตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์
ยอ่มท่ีจะไม่มีความสามารถในการป้องกนัตนเองไดเ้ท่าบุคคลทัว่ไปเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวย อีกทั้ง
ในปัจจุบนัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มบุคคลเหล่าน้ีอาทิเช่น หอ้งน ้าเพื่อ
ผูทุ้พพลภาพ คนชรา และสตรีมีครรภ ์หรือรถโดยสารสาธารณะก็มีการปรับทางข้ึนลงและมีเกา้อ้ีหรือท่ีนัง่เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่าน้ี ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบญัญติักฎหมายข้ึนมาคุม้ครองกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั 

 เม่ือพิจารณาจากการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้ ดว้ยเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกนั จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (1) เพื่อให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพความเจริญ
ในสังคมยคุปัจจุบนั และเพิ่มเติมขอบเขตของกฎหมายใหค้รอบคลุมถึงการลกัทรัพยบุ์คคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนั
ตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ ์เพื่อลงโทษผูก้ระท า
ความผิดฐานลกัทรัพยใ์ห้หนกักวา่ข้ึนกวา่การลกัทรัพยบุ์คคลธรรมดา เพื่อคุม้ครองบุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกนั
ตนเองอนัเน่ืองมาจากเป็นผูทุ้พพลภาพ ผูมี้จิตบกพร่อง คนป่วยเจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ และเพื่อปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญาใหส้มบรูณ์และทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ดงัน้ี 

มาตรา 335 ผู้ใดลกัทรัพย์ 
(13) บุคคลซ่ึงไม่สามารถป้องกันตนเองอันเน่ืองมาจากเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง คนป่วย

เจ็บ คนชราและสตรีมีครรภ์ 
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