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บทคดัย่อ 
 ความผิดฐานลักทรัพย์ ถือเป็นฐานความผิดหน่ึงท่ีมีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ อนัเป็นเหตุให้
ผูก้ระท าความผิดตอ้งได้รับโทษหนักข้ึนไวใ้นหลายพฤติการณ์ โดยอาศยัการพิจารณาจากปัจจยัในการ
ก าหนดเหตุฉกรรจห์ลายประการ ซ่ึงเหตุฉกรรจข์องความผิดฐานลกัทรัพยต่์างๆ เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่ปรากฏ
อยูใ่นประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ และมาตรา 336 ทวิ ทั้งส้ิน โดยท่ีผา่นมาเหตุ
ฉกรรจข์องความผิดฐานลกัทรัพยไ์ดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้ทนัต่อสถานการณ์ในขณะนั้นอยูเ่ป็นระยะ โดย
เร่ิมตั้งแต่การเพิ่มเติมการคุม้ครองไปยงัทรัพยบ์างประเภท เช่น ผลิตภณัฑ์ หรือเคร่ืองมือของผูมี้อาชีพกสิกร
รม พระพุทธรูปหรือวตัถุในทางศาสนา เป็นต้น ซ่ึงการลักทรัพย์เหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของประชาชนในสังคมทั้งส้ิน ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงทรัพยใ์นปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า “อาวุธปืน” 
เป็นทรัพย์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็นอาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรง รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพในการท าลายลา้งท่ีมากพอต่อการประหัตประหารชีวิตหน่ึงชีวิตหรือหลายชีวิตให้ดบัส้ินไป 
และอาจถูกน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนไดโ้ดยง่าย จึงถือไดว้า่อาวุธปืนเป็น
ทรัพยท่ี์มีความพิเศษท่ีควรไดรั้บการคุม้ครองท่ียิง่ไปกวา่ทรัพยป์กติธรรมดา  
 โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศทั้ งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) และระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ต่างก็ให้ความส าคญักบัการลกัอาวุธปืนเป็น
อยา่งมาก โดยถือวา่อาวุธปืนเป็นทรัพยท่ี์มีความอนัตรายร้ายแรงและก่อให้เกิดความไม่สงบสุขข้ึนในสังคม 
จึงจ าตอ้งมีการควบคุมและลงโทษเป็นกรณีพิเศษยิง่ไปกวา่การลกัทรัพยป์กติธรรมดา ซ่ึงการให้ความส าคญั
กบัการลกัอาวุธปืนของต่างประเทศน้ี มีการให้ความส าคญัอยา่งมากถึงขนาดท่ีไม่ยอมให้ผูก้ระท าความผิด
น าเอาประเด็นในเร่ืองของราคามาเป็นเหตุในการบรรเทาโทษไดเ้ลย ดงันั้น วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จึงเป็นการ
ศึกษาวิจยัเพื่อน าเสนอถึงแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศไทย โดยการก าหนดให้การลกัอาวุธปืน เป็นเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพยป์ระการ
หน่ึงท่ีมีผลท าใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึน 
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Abstract  
 The offence of theft is one of the offences that provides several circumstances of aggravation, 
which leads to heavier punishment for the offender. The provision of aggravated theft was found in the 
Criminal Code section 335, section 335bis, and section 336bis. In the past, the provision of theft in 
circumstance of aggravation was developed from time to time, added the protections on some kind of 
property such as : property or tools of the agriculturist, Buddhist Statues or religious object. As the 
committing of theft of those properties affects the feelings of the people; therefore, with the consideration of 
the properties in the present time, it indicates that a “firearm” is a property that may affects the feeling of 
the people likewise. As a firearm is a lethal weapon with the efficiency of destruction enough to take one’s 
life, and may be used as a tool causing terror to the people. Therefore, it can be considered that a firearm is 
a specified property that requires more protection than other property.  
 By the comparative studies on the foreign laws from the Common Law system and the Civil 
Law system, both give precedence to the theft of a firearm, as it indicates that a firearm is a lethal object and 
causes disturbance within the society. As a result, the committing of theft of a firearm requires specific control 
and inflicts heavier punishment than the regular theft. In which those foreign laws give precedence to the theft 
of a firearm to such an extent that it prohibits the offender from raising the little value of stolen property as an 
excuse to lessened the punishment. Therefore, this Thesis proposes the revision of the provision of a circumstance 
of aggravation within the offence of theft under Thai Criminal Code; by adding the provision of the theft of a 
firearm as one of the circumstances of aggravation within the offence of theft, which results on heavier 
punishment for the offender. 
 

1. บทน า 
 มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีจ าเป็นจะตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนัและไม่อาจใช้ชีวิตคนเดียวโดยล าพงัได ้ซ่ึง
การตอ้งอยู่ร่วมกนัน้ีเองท่ีส่งผลท าให้เกิดการกระทบกระทัง่กนั กฎหมายจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ใหก้บัรัฎฐาธิปัตยส์ามารถจดัระเบียบและรักษาความสงบสุขของสังคมไดอ้ยา่งชอบธรรม และกฎหมายท่ีใช้
ในการจดัระเบียบและดูแลรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมไดดี้ท่ีสุด คือ กฎหมายอาญา เน่ืองจากเป็น
กฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและมีมาตรการในเชิงบงัคบัท่ีรุนแรงต่อผูท่ี้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตาม ดงันั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปไวว้า่ กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายท่ีบญัญติัวา่การกระท า
หรือไม่กระท าอย่างใด เป็นความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดไวด้้วย หรือกล่าวอีกนัย
หน่ึง คือ กฎหมายท่ีบญัญติัห้ามมิให้มีการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใด หรือบงัคบัให้มีการกระท าอย่างหน่ึง
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อย่างใดโดยผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งได้รับโทษ”1 ซ่ึงค ากล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของกฎหมายอาญา และอาจจ าแนกภารกิจหรือหน้าท่ีของกฎหมายอาญาออกได้อีกเป็น 3 
ประเภท กล่าวคือ 

1. ภารกิจในการคุม้ครองสังคม 
2. ภารกิจในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ 
3. ภารกิจในการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุม้ครองคุณภาพของการกระท า  

 โดยการลงโทษท่ีกล่าวถึงน้ี หมายถึง การกระท าท่ีเป็นผลร้ายแก่ผูต้อ้งไดรั้บโทษทั้งต่อร่างกาย 
จิตใจ หรือทรัพยสิ์น เสมือนหน่ึงวา่เป็นเคร่ืองมือหรือวธีิการในการตดัสินของสาธารณชน ความหนกัเบาของ
การลงโทษเป็นผลมาจากการตดัสินค่านิยมบางประการของสังคม ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการลงโทษนั้น ไดมี้
การววิฒันาการเร่ือยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 
 1. การลงโทษเพื่อการแก้แคน้ทดแทน (Retribution) ซ่ึงเป็นการลงโทษท่ีไม่มีขอ้ก าหนดหรือ
กฎเกณฑ์แน่นอน และข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจเป็นหลกั โดยยึดถือหลกั “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” ในการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิด จึงมีการลงโทษท่ีค่อนข้างรุนแรงเกินความจ าเป็นและมีความทารุณโหดร้ายปราศจาก
มนุษยธรรม2  
 2. การลงโทษเพื่อการยบัย ั้งการกระท าความผิด (Deterrence) ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความ
เกรงกลวั เพื่อยบัย ั้งการกระท าความผิดซ ้ า และเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดไดรู้้สึกส านึกผิดชอบและเข็ดหลาบ
ไม่คิดกระท าความผดิอีกต่อไป3 
 3. การลงโทษเพื่อการตดัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคม (Incapacitation) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตดั
ผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมทั้งแบบถาวรและแบบชัว่คราว โดยการน าโทษประหารชีวิต จ  าคุก กกัขงั มาใช้
กบัผูก้ระท าความผดิ 4 
 4. การลงโทษเพื่อการแกไ้ขผูก้ระท าความผิด (Rehabilitation and Corriction) เป็นการพฒันามา
จากการลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน และการลงโทษเพื่อการยบัย ั้งการกระท าความผิด โดยค านึงถึงหลกั
ศีลธรรม และหลกัมนุษยธรรมมากยิ่งข้ึน และเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดปรับเปล่ียนนิสัยของตนให้มีความ
เคารพต่อกฎหมายและสังคม อนัจะน าไปสู่การกลบัคืนสู่สังคมและด ารงชีวติไดโ้ดยปกติสุข5 
 5.  การลงโทษเพื่อการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime)  เ ป็นการลงโทษท่ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัชุมชนและสังคมให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม และเพื่อไม่ให้ผูก้ระท าความผิดมี

                                                           
1  เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพค์ร้ังท่ี 10, หนา้ 1 
2 อจัฉรียา ชูตินนัทน,์ อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, หนา้ 130 
3 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 131 
4 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 132 
5 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 132 
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โอกาสกลบัมากระท าความผิดซ ้ าอีก โดยการแกไ้ขฟ้ืนฟูดว้ยการให้การศึกษา อบรม และฝึกฝนวิชาชีพ อนั
เป็นผลท าใหผู้ก้ระท าความผิดสามารถกลบัไปประกอบอาชีพท่ีสุจริตได ้เม่ือพน้โทษมาแลว้ 6 
  กฎหมายอาญา ถือเป็นกฎหมายท่ีมีการรวบรวมเอาความผิดในลกัษณะต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้
กฎหมายอาญามีฐานความผิดหรือลกัษณะของการกระท าความผิดท่ีมีความหลากหลายอยา่งมาก ซ่ึงฐานความผิด
หรือลกัษณะของการกระท าความผิดน้ี ไดมี้การจ าแนกหรือแบ่งประเภทของความผิดไวเ้ป็น 2 ประเภทท่ี
ส าคญั คือ ความผิดอาญาแผ่นดิน และ ความผิดอาญาอนัยอมความได ้ความผิดอาญาทั้ง 2 ประเภทน้ี มีขอ้
แตกต่างท่ีส าคญั คือ ความผดิอาญาอนัยอมความไดน้ั้น กฎหมายก าหนดใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายในการด าเนินการ
ไดเ้องโดยไม่จ  าตอ้งขอความช่วยเหลือจากรัฐ จึงท าให้ความผิดอาญาอนัยอมความได ้มีความยืดหยุน่ในการ
บงัคบัใชม้ากกวา่ความผดิอาญาแผน่ดิน  
 แมว้า่การกระท าความผิดในบางฐานความผิดนั้น จะเป็นการกระท าต่อเอกชนให้ไดรั้บอนัตราย
เสียหายโดยตรง แต่การกระท านั้นก็ยงัไดช่ื้อวา่กระทบกระเทือนต่อมหาชนเป็นส่วนรวม ดงันั้น รัฐสามารถ
เขา้ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามไดเ้อง โดยไม่ตอ้งให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้ร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อเจา้หน้าท่ีของ
รัฐ7 อาทิ บทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 12 ว่าด้วย “ความผิดเก่ียวกับทรัพย์” ในหมวด 1 
ความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละวิ่งราวทรัพย ์มาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ มาตรา 336 และมาตรา 336 
ทวิ ซ่ึงฐานความผิดในหมวดน้ีลว้นแต่เป็นการกระท าความผดิท่ีกระท าต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือ
ท่ีผูอ่ื้นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยทั้งส้ิน และมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ี์มี
ผลกระทบโดยตรงต่อเอกชนให้ไดรั้บความเสียหาย แต่ก็อาจส่งผลกระทบโดยรวมต่อความมัน่คงปลอดภยั
ในการด ารงชีพของประชาชนในสังคมไดด้ว้ย รัฐจึงไดมี้การบญัญติัให้ความผดิฐานลกัทรัพย์เป็นความผดิท่ี
มีลกัษณะเป็นความผิดอาญาแผน่ดิน เพื่อเป็นการป้องกนัหรือข่มขู่ใหผู้ท่ี้คิดจะกระท าความผิดไดเ้กรงกลวัและ
ไม่กล้ากระท าความผิด และยงัได้มีการก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ในบาง
พฤติการณ์ เป็นเหตุฉกรรจท่ี์ท าให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บการลงโทษท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัในการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นหลายดา้น อาทิ ปัจจยัในเร่ืองของความชัว่ร้ายภายในจิตใจของผูก้ระท า
ความผิด ปัจจยัในเร่ืองของตวัผูก้ระท าความผิด ปัจจยัในเร่ืองกรรมของการกระท าความผิด ปัจจยัในเร่ือง
ของเหตุจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการกระท าความผิด ปัจจยัในเร่ืองลกัษณะของการกระท าความผิด ปัจจยัใน
เร่ืองสถานท่ีในการกระท าความผิด ปัจจยัในเร่ืองของโอกาสในการกระท าความผิด และปัจจยัในเร่ืองของ
ความผิดท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ เป็นต้น ซ่ึงมีข้อสังเกตว่า การก าหนดลักษณะหรือพฤติการณ์ของการกระท า
ความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ เป็นการก าหนดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นๆ จึงอาจท า
ให้คาดการณ์ไดว้า่ลกัษณะหรือพฤติการณ์ของการกระท าความผดิฐานลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง
เพิ่มมากข้ึนตามสถานการณ์ ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนในปัจจุบนั 

                                                           
6 เพ่ิงอา้ง, หนา้ 133 
7 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 5, หนา้ 140 
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พบวา่มีการกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนในหลายรูปแบบ เช่น การน าปืนไปก่อเหตุให้การทะเลาะ
วิวาทระหวา่งนกัเรียนอาชีวะ หรือแมก้ระทั้งการบุกคลงัแสงลกัอาวุธปืนภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไป
ก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงประการอ่ืน เป็นตน้ ประกอบกบัการเพิ่มจ านวนการครอบครองอาวุธปืนใน
ปัจจุบนัท่ีมีมากกว่า 10,000,000 กระบอกทัว่ประเทศ ท่ีไม่อาจปฏิเสธถึงอานุภาพหรือศกัยภาพท่ีมีต่อการ
ท าลายลา้งไดเ้ลย และเป็นตน้เหตุท่ีน าไปใชก่้ออาชญากรรมมากมาย ทั้งท่ีเอาไปเพื่อท าร้ายผูค้นและท่ีเอาไป
เป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวก รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนและ
อาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและประเทศชาติไดโ้ดยง่าย เช่น น าไปเพื่อการชิงทรัพย ์
ปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ จึงถือเป็นทรัพยท่ี์มีความพิเศษ และควรไดรั้บการคุม้ครองท่ีมากข้ึนยิ่งไปกวา่ทรัพยป์กติ
โดยทัว่ไป  
 

2. เหตุฉกรรจ์ในความผดิฐานลกัทรัพย์ ตามมาตรา 335 ถึงมาตรา 336 ทว ิ
  เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่มาตรา 335 
จนถึงมาตรา 336 ทวิ นั้น ไดมี้การก าหนดลกัษณะหรือพฤติการณ์ของการกระท าความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์ท า
ให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บโทษท่ีหนกัข้ึนกวา่การกระท าความผิดฐานลกัทรัพยป์กติธรรมดา ตามมาตรา 
334 ไวท้ั้งส้ิน 16 ลกัษณะ และจะถูกน ามาพิจารณาไดก้็ต่อเม่ือการกระท านั้นเป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์ตาม
มาตรา 334 และมีขอ้เท็จจริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพิ่มเติมเขา้มาตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 335 ถึงมาตรา 336 ทวิ 
กล่าวคือ 
 1. การลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืน 
 2. การลกัทรัพยใ์นท่ีหรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม ้การระเบิด อุทกภยั หรือในท่ีหรือบริเวณท่ีมี
อุบติัเหตุ เหตุทุกขภยัแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอ่ืนท่ีประชาชนโดยสาร หรือภยัพิบติัอ่ืนท านองเดียวกนัหรือ
อาศยัโอกาสท่ีมีเหตุเช่นวา่นั้น หรืออาศยัโอกาสท่ีประชาชนก าลงัต่ืนกลวัภยนัตรายใดๆ 
 3. การลกัทรัพยโ์ดยท าอนัตรายส่ิงกีดกั้นส าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผา่นส่ิงเช่น
วา่นั้นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ 
 4. การลกัทรัพยโ์ดยเขา้ทางช่องทางซ่ึงไดท้  าข้ึนโดยไม่ไดจ้  านงให้เป็นทางคนเขา้ หรือเขา้ทาง
ช่องทางซ่ึงผูเ้ป็นใจเปิดไวใ้ห ้
 5 . การลักทรัพย์โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู ้อ่ืน มอมหน้าหรือท าด้วยประการอ่ืน  
เพื่อไม่ใหเ้ห็นหรือจ าหนา้ได ้
 6. การลกัทรัพยโ์ดยลวงวา่เป็นเจา้พนกังาน 
 7. การลกัทรัพยโ์ดยมีอาวธุ หรือโดยร่วมกระท าความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
 8. การลักทรัพย์ในเคหสถาน สถานท่ีราชการหรือสถานท่ีท่ีจัดไวเ้พื่อให้บริการสาธารณะ  
ท่ีตนไดเ้ขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือซ่อนตวัอยูใ่นสถานท่ีนั้นๆ 
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 9. การลกัทรัพยใ์นสถานท่ีบูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถ หรือเรือสาธารณะ 
สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินคา้ หรือในยวดยานสาธารณะ 
 10. การลกัทรัพยท่ี์ใชห้รือมีไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
 11. การลกัทรัพยท่ี์เป็นของนายจา้งหรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของนายจา้ง 
 12. การลักทรัพย์ท่ีเป็นของผูมี้อาชีพกสิกรรม บรรดาท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ พืชพนัธ์ุ สัตว์หรือ
เคร่ืองมืออนัมีไวส้ าหรับประกอบกสิกรรมหรือไดม้าจากการกสิกรรมนั้น 
 13. การลกัทรัพยท่ี์ประกอบดว้ยเหตุฉกรรจอ่ื์นตั้งแต่สองอนุมาตราข้ึนไป  
 14. การลกัทรัพยท่ี์เป็นโค กระบือ เคร่ืองกลหรือเคร่ืองจกัรท่ีผูมี้อาชีพกสิกรรมมีไวส้ าหรับ
ประกอบกสิกรรม 
 15. การลกัทรัพยท่ี์เป็นพระพุทธรูปหรือวตัถุในทางศาสนา ถา้ทรัพยน์ั้นเป็นท่ีสักการะบูชาของ
ประชาชน หรือเก็บรักษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพระพุทธรูป หรือวตัถุดงักล่าว 
 16. การลกัทรัพยโ์ดยแต่งเคร่ืองแบบทหารหรือต ารวจหรือแต่งกายให้เขา้ใจว่าเป็นทหารหรือ
ต ารวจ หรือโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยใชย้านพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระท าผิดหรือ
การพาทรัพยน์ั้นไป หรือเพื่อใหพ้น้การจบักุม 
 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลกัทรัพยข์า้งตน้นั้น ถือเป็นฐานความผิดท่ีมีความเก่าแก่อย่างมาก 
ปรากฏตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีไดมี้การก าหนดข้ึนตั้งแต่ในสมยัของกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้มา ไม่วา่
จะเป็นในรูปแบบของคมัภีร์พระธรรมศาสตร์หรือในรูปแบบของกฎหมายตราสามดวง โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ 
ในการก าหนดเหตุฉกรรจ์อาทิ ปัจจยัในเร่ืองของความชัว่ร้ายภายในจิตใจของผูก้ระท าความผิด ปัจจยัใน
เร่ืองของเหตุจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการกระท าความผิด หรือปัจจยัในเร่ืองสถานท่ีในการกระท าความผิด 
ฯลฯ มาพิจารณาใหเ้กิดความเหมาะสมกบับริบทและสภาพสังคมในช่วงขณะนั้นๆ ทั้งส้ิน  
 

3. วิเคราะห์เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศ 
 จากการศึกษาลกัษณะหรือพฤติการณ์ของการกระท าความความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์ส่งผลท าให้
ผูก้ระท าความผิดต้องได้รับโทษหนักข้ึนทั้ง 16 ลักษณะข้างต้นของกฎหมายไทยท่ีได้มีการปรับแก้ไข
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้น จะเห็นไดว้่าเป็นการก าหนดเหตุฉกรรจ์ โดยน าเอา
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ณ ขณะนั้น มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับแกไ้ขเป็นกรณีๆ ไป 
ซ่ึงสามารถจ าแนกลกัษณะหรือพฤติการณ์ของเหตุฉกรรจใ์นความผดิฐานลกัทรัพยต์ามกฎหมายไทย ออกได้
เป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
 ประเภทท่ี 1เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั “เวลา” ในการกระท าความผดิ ตามบทบญัญติัมาตรา 335 (1) และ 
(2) 
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 ประเภทท่ี 2 เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั “สถานท่ี” ในการกระท าความผิด ตามบทบญัญติัมาตรา 335 (2) 
(8) และ (9) 
 ประเภทท่ี 3 เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั “วิธีการ” ในการกระท าความผิด ตามบทบญัญติัมาตรา 335 (3) 
(4) (5) (6) (7) และมาตรา 336 ทว ิ
 ประเภทท่ี 4 เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ฐานะของผูเ้สียหาย” ตามบทบญัญติัมาตรา 335 (11) และ 
 ประเภทท่ี 5 เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความส าคญัของตวัทรัพย”์ ตามบทบญัญติัมาตรา 335 (12) 
 ทั้งน้ี ในส่วนของการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพยต์ามกฎหมายของต่างประเทศ 
ทั้งในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแอละแบมา) และ
ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอวซ่ึ์งไดแ้ก่ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรียนั้น ลว้นแลว้แต่มีการก าหนดโดยน าเอาลกัษณะ ขั้นตอน หรือวิธีการของการกระท าความผิดฐาน
ลกัทรัพยบ์างประการ มาก าหนดไวเ้ป็นเหตุฉกรรจใ์นความผดิฐานลกัทรัพย ์อนัส่งผลท าใหผู้ก้ระท าความผิด
ฐานลกัทรัพยท่ี์เขา้เหตุฉกรรจล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีไดก้ าหนดไวต้อ้งรับโทษหนกัข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ ดว้ย และก าหนดเหตุฉกรรจข์องแต่ละประเทศนั้นก็ยอ่มมีความเหมือนและความแตกต่างกนับา้งตาม
บริบทของสังคมและความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ เช่น การลกัทรัพยใ์นเวลากลางคืน ท่ีไม่อาจใชไ้ดก้บั
ชาติตะวนัตก อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละภูมิภาค เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศทั้งใน
ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้ในมลรัฐแอละแบมา และในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) กล่าวคือ 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  โดยสรุปพบว่าในประเทศต่างๆ 
เหล่าน้ี ไดมี้การก าหนดให้การลกัทรัพยท่ี์เป็นอาวุธปืนเป็นพฤติการณ์ท่ีท าให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บโทษ
หนกัข้ึนทั้งส้ิน และไม่อาจน าเหตุแห่งการบรรเทาโทษใดๆ มาอา้งเพื่อขอให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา
ลดโทษให้กับผูก้ระท าความผิดได้ อนัเน่ืองจากความส าคญัและความร้ายแรงของทรัพย์ประเภทน้ีท่ีมี
อานุภาพในการท าลายลา้งสูง และมีความเส่ียงสูงท่ีทรัพยป์ระเภทน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดความผิดฐาน
อ่ืนท่ีรุนแรงมากยิง่ข้ึน ดงันั้น เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดรั้บจากการศึกษาและเปรียบเทียบมาพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความความผิดฐานลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาวุธปืน ประกอบกับ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ลกัทรัพยค์ลงัแสงต่างๆ ในประเทศไทย จะเห็นไดว้า่การก าหนดให้การลกั
อาวธุปืน เป็นเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพย ์ประการหน่ึงท่ีจะท าใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งรับโทษหนกั
ข้ึนนั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อสังคมไทยในปัจจุบนั เน่ืองจากอาวธุปืนนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท าลาย
ลา้ง ซ่ึงอานุภาพและความร้ายแรงโดยสภาพนั้น อาจน าไปสู่การคุกคามและความสูญเสียนานปัการ ทั้งต่อ
บุคคลทัว่ไป และความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม หรือแมก้ระทัง่ความมัน่คงของประเทศได ้จึงถือเป็น
ทรัพยท่ี์มีความพิเศษในตวัเองยิง่ไปกวา่ทรัพยธ์รรมดา ดงันั้น การก าหนดมาตรการท่ีใชใ้นการคุม้ครอง ดูแล 
รักษาทรัพยป์ระเภทน้ี จึงควรมีมาตรการท่ีเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษยิ่งไปกว่าการคุม้ครองทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 
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คุณธรรมทางกฎหมายของเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานลกัทรัพยล์กัษณะน้ี จึงมิใช่การมุ่งคุม้ครองเพียงเฉพาะ
แต่“กรรมสิทธ์ิและการครอบครอง” เท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงภยัคุกคามต่างๆ อนัอาจเกิดจากการใช้
อาวธุนั้นทั้งต่อปัจเจกบุคคล ต่อสังคมโดยรวม และต่อความมัน่คงของประเทศอีกดว้ย 
 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ซ่ึงไดแ้ก่ 
มลรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายซีวลิลอวซ่ึ์งไดแ้ก่ ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสาธารณรัฐออสเตรียถึงความจ าเป็นในการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผิด
ฐานลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลกัอาวุธปืนนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าในต่างประเทศไดมี้การให้ความส าคญั
เป็นอย่างมากกับการก าหนดให้ลักทรัพย์ท่ีเป็นอาวุธปืน เป็นพฤติการณ์ประการหน่ึงท่ีท าให้ผูก้ระท า
ความผดิตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากพิจารณาวา่ทรัพยป์ระเภทน้ีเป็นทรัพยท่ี์มีความอนัตรายสูง และเป็น
ทรัพยท่ี์มีอานุภาพในการท าลายลา้งสูง ประกอบกบัเม่ือไดมี้การจ าลองเหตุการณ์ท่ีทรัพยป์ระเภทน้ีไดอ้ยูใ่น
ความครอบครอง ของผูก่้ออาชญากรรมแลว้ยอ่มเช่ือไดอ้ยา่งแน่แทว้า่มิใช่การน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์ใน
การป้องกนัหรือคุม้ครองสิทธิของตนโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่จะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มความ
เสียหายในการก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ ให้มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนจากการกระท าของตวัผูก่้ออาชญากรรมเอง 
จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูอ่ื้นในความปลอดภยัทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองท่ีอาจถูก
ประทุษร้ายไดโ้ดยง่าย  
 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงการปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์มีเหตุฉกรรจใ์นแต่ละคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดปัญหา
การลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นศาสนสมบติัของประเทศไทยในปี พ.ศ.2512 หรือแมก้ระทัง่การปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลด
ปัญหาการลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัโค กระบือ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของเกษตรกรในปี พ.ศ.2525 และพ.ศ.2530 
จะเห็นไดว้า่เป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อการป้องกนัและป้องปรามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ดงันั้น เม่ือน า
ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ มาประกอบกบัสถิติของการจดทะเบียนอาวุธปืนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี รวมทั้ง
เหตุการณ์ลกัลอบบุกคลงัแสงของกองทพั และตวัอยา่งค าพิพากษาฎีกาท่ี 12873/2553 เพื่อลกัอาวุธปืนและ
น าไปใชป้ระกอบอาชญากรรม จึงเป็นการเหมาะสมหากมีการบญัญติัใหก้รณีการลกัอาวธุปืนเป็นเหตุฉกรรจ ์
อนัส่งผลท าให้ผูก้ระท าในลกัษณะดงักล่าวตอ้งรับโทษหนกัข้ึน เพื่อใหส้มประสงคต์ามเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงท่ี
ตอ้งการให้บทบญัญติัดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับป้องกนัและป้องปรามการกระท าความผิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการก าหนดเหตุฉกรรจ์ดงักล่าวน้ี อาจส่งผลต่อระดบั
ความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมอ่ืนท่ีน้อยลงด้วยไม่มากก็น้อย โดยการเพิ่มเติมบทบญัญติัเฉพาะ
ส าหรับการลกัอาวุธปืน และมีอตัราโทษท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทั้งประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทยและของต่างประเทศ เทียบเคียงอตัราโทษจากการกระท าความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์เป็นบทหนกัท่ีสุดของ
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ประมวลกฎหมายไทย ประกอบกบัอตัราโทษสูงสุดและต ่าสุดของกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มเง่ือนไขทาง
ภาวะวสิัยท่ีท าใหผู้ก้ระท าความผิดตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนไวใ้นวรรคท่ีสองของมาตราดงักล่าวดว้ย ดงัน้ี 
 “มาตรา 335 ตรี ผู้ใดลักทรัพย์ซ่ึงเป็นอาวุธปืนโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หก
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ได้กระท าในสถานที่ราชการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มี
วตัถุประสงค์ไว้เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง ดูแลหรือรักษาอาวุธปืนโดยเฉพาะ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท” 
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