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บทคัดย่ อ
ความผิดฐานลัก ทรั พ ย์ ถื อเป็ นฐานความผิดหนึ่ ง ที่ มี ก ารก าหนดเหตุ ฉ กรรจ์ อันเป็ นเหตุ ใ ห้
ผูก้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้ นไว้ในหลายพฤติ การณ์ โดยอาศัยการพิจารณาจากปั จจัยในการ
กาหนดเหตุฉกรรจ์หลายประการ ซึ่ งเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ปรากฏ
อยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ และมาตรา 336 ทวิ ทั้งสิ้ น โดยที่ผา่ นมาเหตุ
ฉกรรจ์ของความผิดฐานลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั ต่อสถานการณ์ในขณะนั้นอยูเ่ ป็ นระยะ โดย
เริ่ มตั้งแต่การเพิ่มเติมการคุม้ ครองไปยังทรัพย์บางประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือของผูม้ ีอาชีพกสิ กร
รม พระพุ ท ธรู ป หรื อวัตถุ ใ นทางศาสนา เป็ นต้น ซึ่ ง การลัก ทรั พ ย์เหล่ า นี้ ล้วนแล้วแต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความรู ้ สึกของประชาชนในสังคมทั้งสิ้ น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึ งทรัพย์ในปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่า “อาวุธปื น”
เป็ นทรั พ ย์ที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบได้เช่ นเดี ย วกัน เนื่ องจากเป็ นอาวุธ ที่ มี อานุ ภาพร้ า ยแรง รวมทั้ง มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทาลายล้างที่มากพอต่อการประหัตประหารชี วิตหนึ่ งชี วิตหรื อหลายชี วิตให้ดบั สิ้ นไป
และอาจถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนได้โดยง่าย จึงถือได้วา่ อาวุธปื นเป็ น
ทรัพย์ที่มีความพิเศษที่ควรได้รับการคุม้ ครองที่ยงิ่ ไปกว่าทรัพย์ปกติธรรมดา
โดยจากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมายต่ า งประเทศทั้ง ในระบบกฎหมายจารี ต ประเพณี
(Common Law) และระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law) ต่างก็ให้ความสาคัญกับการลักอาวุธปื นเป็ น
อย่างมาก โดยถือว่าอาวุธปื นเป็ นทรัพย์ที่มีความอันตรายร้ายแรงและก่อให้เกิดความไม่สงบสุ ขขึ้นในสังคม
จึงจาต้องมีการควบคุมและลงโทษเป็ นกรณี พิเศษยิง่ ไปกว่าการลักทรัพย์ปกติธรรมดา ซึ่ งการให้ความสาคัญ
กับการลักอาวุธปื นของต่างประเทศนี้ มีการให้ความสาคัญอย่างมากถึงขนาดที่ไม่ยอมให้ผกู ้ ระทาความผิด
นาเอาประเด็นในเรื่ องของราคามาเป็ นเหตุในการบรรเทาโทษได้เลย ดังนั้น วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จึงเป็ นการ
ศึกษาวิจยั เพื่อนาเสนอถึงแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศไทย โดยการกาหนดให้การลักอาวุธปื น เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ประการ
หนึ่งที่มีผลทาให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้น
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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. บทนา
มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่จาเป็ นจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและไม่อาจใช้ชีวิตคนเดี ยวโดยลาพังได้ ซึ่ ง
การต้องอยู่ร่วมกันนี้ เองที่ส่งผลทาให้เกิ ดการกระทบกระทัง่ กัน กฎหมายจึงถู กสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ให้กบั รัฎฐาธิ ปัตย์สามารถจัดระเบียบและรักษาความสงบสุ ขของสังคมได้อย่างชอบธรรม และกฎหมายที่ใช้
ในการจัดระเบียบและดูแลรักษาความสงบสุ ขเรี ยบร้อยของสังคมได้ดีที่สุด คือ กฎหมายอาญา เนื่องจากเป็ น
กฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและมีมาตรการในเชิ งบังคับที่รุนแรงต่อผูท้ ี่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปไว้วา่ กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่บญั ญัติวา่ การกระทา
หรื อไม่กระทาอย่างใด เป็ นความผิดและกาหนดโทษที่ จะลงแก่ผูก้ ระทาความผิดไว้ด้วย หรื อกล่าวอี กนัย
หนึ่ ง คือ กฎหมายที่บญั ญัติห้ามมิให้มีการกระทาอย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อบังคับให้มีการกระทาอย่างหนึ่ ง
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อย่างใดโดยผูท้ ี่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามจะต้องได้รับโทษ”1 ซึ่ งคากล่ าวข้างต้น สามารถแสดงให้เห็ นถึง
ความส าคัญของกฎหมายอาญา และอาจจาแนกภารกิ จหรื อหน้า ที่ ข องกฎหมายอาญาออกได้อีก เป็ น 3
ประเภท กล่าวคือ
1. ภารกิจในการคุม้ ครองสังคม
2. ภารกิจในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
3. ภารกิจในการคุม้ ครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุม้ ครองคุณภาพของการกระทา
โดยการลงโทษที่กล่าวถึงนี้ หมายถึง การกระทาที่เป็ นผลร้ายแก่ผูต้ อ้ งได้รับโทษทั้งต่อร่ างกาย
จิตใจ หรื อทรัพย์สิน เสมือนหนึ่งว่าเป็ นเครื่ องมือหรื อวิธีการในการตัดสิ นของสาธารณชน ความหนักเบาของ
การลงโทษเป็ นผลมาจากการตัดสิ นค่านิ ยมบางประการของสังคม ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการลงโทษนั้น ได้มี
การวิวฒั นาการเรื่ อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังนี้
1. การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retribution) ซึ่ งเป็ นการลงโทษที่ ไม่มีขอ้ กาหนดหรื อ
กฎเกณฑ์แน่ นอน และขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจเป็ นหลัก โดยยึดถือหลัก “ตาต่อตาฟั นต่อฟั น” ในการลงโทษ
ผูก้ ระทาความผิด จึ งมี การลงโทษที่ ค่ อนข้างรุ นแรงเกิ นความจ าเป็ นและมี ความทารุ ณโหดร้ า ยปราศจาก
มนุษยธรรม2
2. การลงโทษเพื่อการยับยั้งการกระทาความผิด (Deterrence) ที่มีวตั ถุประสงค์ในการสร้างความ
เกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระทาความผิดซ้ า และเพื่อให้ผกู ้ ระทาความผิดได้รู้สึกสานึกผิดชอบและเข็ดหลาบ
ไม่คิดกระทาความผิดอีกต่อไป3
3. การลงโทษเพื่อการตัดผูก้ ระทาความผิดออกจากสังคม (Incapacitation) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัด
ผูก้ ระทาความผิดออกจากสังคมทั้งแบบถาวรและแบบชัว่ คราว โดยการนาโทษประหารชีวิต จาคุก กักขัง มาใช้
กับผูก้ ระทาความผิด 4
4. การลงโทษเพื่อการแก้ไขผูก้ ระทาความผิด (Rehabilitation and Corriction) เป็ นการพัฒนามา
จากการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน และการลงโทษเพื่อการยับยั้งการกระทาความผิด โดยคานึงถึงหลัก
ศีลธรรม และหลักมนุ ษยธรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผูก้ ระทาความผิดปรับเปลี่ยนนิ สัยของตนให้มีความ
เคารพต่อกฎหมายและสังคม อันจะนาไปสู่ การกลับคืนสู่ สังคมและดารงชีวติ ได้โดยปกติสุข5
5. การลงโทษเพื่ อ การป้ อ งกั น อาชญากรรม (Prevention of Crime) เป็ นการลงโทษที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันชุ มชนและสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และเพื่อไม่ให้ผูก้ ระทาความผิดมี
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โอกาสกลับมากระทาความผิดซ้ าอีก โดยการแก้ไขฟื้ นฟูดว้ ยการให้การศึกษา อบรม และฝึ กฝนวิชาชี พ อัน
เป็ นผลทาให้ผกู ้ ระทาความผิดสามารถกลับไปประกอบอาชีพที่สุจริ ตได้ เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 6
กฎหมายอาญา ถือเป็ นกฎหมายที่มีการรวบรวมเอาความผิดในลักษณะต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ทาให้
กฎหมายอาญามีฐานความผิดหรื อลักษณะของการกระทาความผิดที่มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งฐานความผิด
หรื อลักษณะของการกระทาความผิดนี้ ได้มีการจาแนกหรื อแบ่งประเภทของความผิดไว้เป็ น 2 ประเภทที่
สาคัญ คือ ความผิดอาญาแผ่นดิ น และ ความผิดอาญาอันยอมความได้ ความผิดอาญาทั้ง 2 ประเภทนี้ มี ขอ้
แตกต่างที่สาคัญ คือ ความผิดอาญาอันยอมความได้น้ นั กฎหมายกาหนดให้สิทธิ แก่ผเู ้ สี ยหายในการดาเนิ นการ
ได้เองโดยไม่จาต้องขอความช่ วยเหลือจากรัฐ จึงทาให้ความผิดอาญาอันยอมความได้ มีความยืดหยุน่ ในการ
บังคับใช้มากกว่าความผิดอาญาแผ่นดิน
แม้วา่ การกระทาความผิดในบางฐานความผิดนั้น จะเป็ นการกระทาต่อเอกชนให้ได้รับอันตราย
เสี ยหายโดยตรง แต่การกระทานั้นก็ยงั ได้ชื่อว่ากระทบกระเทือนต่อมหาชนเป็ นส่ วนรวม ดังนั้น รัฐสามารถ
เข้าดาเนิ นการป้ องกันและปราบปรามได้เอง โดยไม่ตอ้ งให้ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเข้าร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ7 อาทิ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 12 ว่าด้วย “ความผิดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์” ในหมวด 1
ความผิดฐานลักทรัพย์และวิง่ ราวทรัพย์ มาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ มาตรา 336 และมาตรา 336
ทวิ ซึ่ งฐานความผิดในหมวดนี้ ลว้ นแต่เป็ นการกระทาความผิดที่กระทาต่อกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อ
ที่ ผูอ้ ื่ นเป็ นเจ้า ของรวมอยู่ด้วยทั้ง สิ้ น และมี คุ ณธรรมทางกฎหมายที่ มุ่ ง คุ ้ม ครองกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พ ย์ที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อเอกชนให้ได้รับความเสี ยหาย แต่ก็อาจส่ งผลกระทบโดยรวมต่อความมัน่ คงปลอดภัย
ในการดารงชีพของประชาชนในสังคมได้ดว้ ย รัฐจึงได้มีการบัญญัติให้ความผิดฐานลักทรัพย์ เป็ นความผิดที่
มีลกั ษณะเป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน เพื่อเป็ นการป้ องกันหรื อข่มขู่ให้ผทู ้ ี่คิดจะกระทาความผิดได้เกรงกลัวและ
ไม่ ก ล้า กระท าความผิ ด และยัง ได้มี ก ารก าหนดลัก ษณะของการกระท าความผิ ด ฐานลัก ทรั พ ย์ใ นบาง
พฤติการณ์ เป็ นเหตุฉกรรจ์ที่ทาให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องได้รับ การลงโทษที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในหลายด้าน อาทิ ปั จจัยในเรื่ องของความชัว่ ร้ายภายในจิตใจของผูก้ ระทา
ความผิด ปั จจัยในเรื่ องของตัวผูก้ ระทาความผิด ปั จจัยในเรื่ องกรรมของการกระทาความผิด ปั จจัยในเรื่ อง
ของเหตุจูงใจหรื อจุดมุ่งหมายในการกระทาความผิด ปั จจัยในเรื่ องลักษณะของการกระทาความผิด ปั จจัยใน
เรื่ องสถานที่ในการกระทาความผิด ปั จจัยในเรื่ องของโอกาสในการกระทาความผิด และปั จจัยในเรื่ องของ
ความผิดที่ เกิ ดขึ้ นบ่ อยๆ เป็ นต้น ซึ่ ง มี ข ้อสั ง เกตว่า การก าหนดลัก ษณะหรื อพฤติ ก ารณ์ ข องการกระท า
ความผิดฐานลักทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการกาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ จึงอาจทา
ให้คาดการณ์ได้วา่ ลักษณะหรื อพฤติการณ์ของการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์จะได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง
เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธปื นในปั จจุบนั
6
7

เพิ่งอ้าง, หน้า 133
คณิ ต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 5, หน้า 140
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พบว่ามีการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นในหลายรู ปแบบ เช่น การนาปื นไปก่อเหตุให้การทะเลาะ
วิวาทระหว่างนักเรี ยนอาชี วะ หรื อแม้กระทั้งการบุกคลังแสงลักอาวุธปื นภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไป
ก่อเหตุอาชญากรรมร้ ายแรงประการอื่ น เป็ นต้น ประกอบกับการเพิ่มจานวนการครอบครองอาวุธปื นใน
ปั จจุบนั ที่มีมากกว่า 10,000,000 กระบอกทัว่ ประเทศ ที่ไม่อาจปฏิ เสธถึงอานุ ภาพหรื อศักยภาพที่มีต่อการ
ทาลายล้างได้เลย และเป็ นต้นเหตุที่นาไปใช้ก่ออาชญากรรมมากมาย ทั้งที่เอาไปเพื่อทาร้ายผูค้ นและที่เอาไป
เป็ นเครื่ องมือในการอานวยความสะดวก รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนและ
อาจส่ งผลกระทบต่อการดารงชี วิตของประชาชนและประเทศชาติได้โดยง่าย เช่ น นาไปเพื่อการชิ งทรัพย์
ปล้นทรัพย์ เป็ นต้น จึงถือเป็ นทรัพย์ที่มีความพิเศษ และควรได้รับการคุม้ ครองที่มากขึ้นยิ่งไปกว่าทรัพย์ปกติ
โดยทัว่ ไป

2. เหตุฉกรรจ์ ในความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 335 ถึงมาตรา 336 ทวิ
เหตุ ฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรั พย์ที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่มาตรา 335
จนถึงมาตรา 336 ทวิ นั้น ได้มีการกาหนดลักษณะหรื อพฤติการณ์ของการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ที่ทา
ให้ผูก้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษที่หนักขึ้นกว่าการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ปกติธรรมดา ตามมาตรา
334 ไว้ท้ งั สิ้ น 16 ลักษณะ และจะถูกนามาพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อการกระทานั้นเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 334 และมีขอ้ เท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ งเพิ่มเติมเข้ามาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 335 ถึงมาตรา 336 ทวิ
กล่าวคือ
1. การลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
2. การลักทรัพย์ในที่หรื อบริ เวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรื อในที่หรื อบริ เวณที่มี
อุบตั ิเหตุ เหตุทุกขภัยแก่รถไฟ หรื อยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรื อภัยพิบตั ิอื่นทานองเดียวกันหรื อ
อาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้น หรื ออาศัยโอกาสที่ประชาชนกาลังตื่นกลัวภยันตรายใดๆ
3. การลักทรัพย์โดยทาอันตรายสิ่ งกีดกั้นสาหรับคุม้ ครองบุคคลหรื อทรัพย์ หรื อโดยผ่านสิ่ งเช่ น
ว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ
4. การลักทรัพย์โดยเข้าทางช่ องทางซึ่ งได้ทาขึ้นโดยไม่ได้จานงให้เป็ นทางคนเข้า หรื อเข้าทาง
ช่องทางซึ่ งผูเ้ ป็ นใจเปิ ดไว้ให้
5. การลัก ทรั พ ย์ โ ดยแปลงตัว หรื อปลอมตัว เป็ นผู ้อื่ น มอมหน้ า หรื อท าด้ว ยประการอื่ น
เพื่อไม่ให้เห็นหรื อจาหน้าได้
6. การลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็ นเจ้าพนักงาน
7. การลักทรัพย์โดยมีอาวุธ หรื อโดยร่ วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
8. การลัก ทรั พ ย์ใ นเคหสถาน สถานที่ ราชการหรื อสถานที่ ที่ จ ัดไว้เ พื่ อให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อซ่อนตัวอยูใ่ นสถานที่น้ นั ๆ
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9. การลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถ หรื อเรื อสาธารณะ
สาธารณสถานสาหรับขนถ่ายสิ นค้า หรื อในยวดยานสาธารณะ
10. การลักทรัพย์ที่ใช้หรื อมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
11. การลักทรัพย์ที่เป็ นของนายจ้างหรื อที่อยูใ่ นความครอบครองของนายจ้าง
12. การลัก ทรั พ ย์ที่ เ ป็ นของผูม้ ี อ าชี พ กสิ ก รรม บรรดาที่ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ พื ช พัน ธุ์ สั ต ว์ห รื อ
เครื่ องมืออันมีไว้สาหรับประกอบกสิ กรรมหรื อได้มาจากการกสิ กรรมนั้น
13. การลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยเหตุฉกรรจ์อื่นตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป
14. การลักทรัพย์ที่เป็ นโค กระบือ เครื่ องกลหรื อเครื่ อ งจัก รที่ ผูม้ ี อาชี พกสิ ก รรมมีไ ว้ส าหรั บ
ประกอบกสิ กรรม
15. การลักทรั พย์ที่เป็ นพระพุทธรู ปหรื อวัตถุ ในทางศาสนา ถ้าทรัพย์น้ นั เป็ นที่สักการะบู ชาของ
ประชาชน หรื อเก็บรักษาไว้เป็ นสมบัติของชาติ หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของพระพุทธรู ป หรื อวัตถุดงั กล่าว
16. การลักทรัพย์โดยแต่งเครื่ องแบบทหารหรื อตารวจหรื อแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็ นทหารหรื อ
ตารวจ หรื อโดยมีหรื อใช้อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด หรื อโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาผิดหรื อ
การพาทรัพย์น้ นั ไป หรื อเพื่อให้พน้ การจับกุม
เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรั พย์ขา้ งต้นนั้น ถื อเป็ นฐานความผิดที่มีความเก่าแก่ อย่า งมาก
ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ได้มีการกาหนดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้นมา ไม่วา่
จะเป็ นในรู ปแบบของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์หรื อในรู ปแบบของกฎหมายตราสามดวง โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ
ในการกาหนดเหตุฉกรรจ์อาทิ ปั จจัยในเรื่ องของความชัว่ ร้ ายภายในจิ ตใจของผูก้ ระทาความผิด ปั จจัยใน
เรื่ องของเหตุจูงใจหรื อจุดมุ่งหมายในการกระทาความผิด หรื อปั จจัยในเรื่ องสถานที่ในการกระทาความผิด
ฯลฯ มาพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับบริ บทและสภาพสังคมในช่วงขณะนั้นๆ ทั้งสิ้ น

3. วิ เ คราะห์ เ หตุ ฉ กรรจ์ ใ นความผิ ด ฐานลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศไทยเปรี ย บเที ย บกฎหมาย
ต่ างประเทศ
จากการศึกษาลักษณะหรื อพฤติการณ์ ของการกระทาความความผิดฐานลักทรัพย์ที่ส่งผลทาให้
ผูก้ ระท าความผิดต้องได้รับ โทษหนัก ขึ้ นทั้ง 16 ลัก ษณะข้างต้น ของกฎหมายไทยที่ ไ ด้มี ก ารปรั บ แก้ไ ข
เพิ่มเติมและเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั นั้น จะเห็ นได้ว่าเป็ นการกาหนดเหตุ ฉกรรจ์ โดยนาเอา
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ขณะนั้น มาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับแก้ไขเป็ นกรณี ๆ ไป
ซึ่งสามารถจาแนกลักษณะหรื อพฤติการณ์ของเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายไทย ออกได้
เป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1เหตุที่เกี่ยวข้องกับ “เวลา” ในการกระทาความผิด ตามบทบัญญัติมาตรา 335 (1) และ
(2)
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ประเภทที่ 2 เหตุที่เกี่ยวข้องกับ “สถานที่” ในการกระทาความผิด ตามบทบัญญัติมาตรา 335 (2)
(8) และ (9)
ประเภทที่ 3 เหตุที่เกี่ยวข้องกับ “วิธีการ” ในการกระทาความผิด ตามบทบัญญัติมาตรา 335 (3)
(4) (5) (6) (7) และมาตรา 336 ทวิ
ประเภทที่ 4 เหตุที่เกี่ยวข้องกับ “ฐานะของผูเ้ สี ยหาย” ตามบทบัญญัติมาตรา 335 (11) และ
ประเภทที่ 5 เหตุที่เกี่ยวข้องกับ “ความสาคัญของตัวทรัพย์” ตามบทบัญญัติมาตรา 335 (12)
ทั้งนี้ ในส่ วนของการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายของต่างประเทศ
ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่ งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (มลรัฐแอละแบมา) และ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วิลลอว์ซ่ ึ งได้แก่ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรี ยนั้น ล้วนแล้วแต่มีการกาหนดโดยนาเอาลักษณะ ขั้นตอน หรื อวิธีการของการกระทาความผิดฐาน
ลักทรัพย์บางประการ มากาหนดไว้เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ อันส่ งผลทาให้ผกู ้ ระทาความผิด
ฐานลักทรัพย์ที่เข้าเหตุฉกรรจ์ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ได้กาหนดไว้ตอ้ งรับโทษหนักขึ้นจากการกระทา
นั้นๆ ด้วย และกาหนดเหตุฉกรรจ์ของแต่ละประเทศนั้นก็ยอ่ มมีความเหมือนและความแตกต่างกันบ้างตาม
บริ บทของสังคมและความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ เช่น การลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ที่ไม่อาจใช้ได้กบั
ชาติตะวันตก อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาค เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศทั้งใน
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าในมลรั ฐแอละแบมา และในประเทศที่ใ ช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์ อกั ษร (Civil Law) กล่ าวคื อ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรั ฐออสเตรี ย โดยสรุ ปพบว่าในประเทศต่ างๆ
เหล่านี้ ได้มีการกาหนดให้การลักทรัพย์ที่เป็ นอาวุธปื นเป็ นพฤติการณ์ที่ทาให้ผูก้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษ
หนักขึ้นทั้งสิ้ น และไม่อาจนาเหตุแห่ งการบรรเทาโทษใดๆ มาอ้างเพื่อขอให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
ลดโทษให้ก ับ ผูก้ ระท าความผิดได้ อัน เนื่ องจากความส าคัญและความร้ ายแรงของทรั พ ย์ป ระเภทนี้ ที่ มี
อานุภาพในการทาลายล้างสู ง และมีความเสี่ ยงสู งที่ทรัพย์ประเภทนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความผิดฐาน
อื่นที่รุนแรงมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับจากการศึกษาและเปรี ยบเทียบมาพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการก าหนดเหตุ ฉกรรจ์ในความความผิ ดฐานลักทรั พย์ที่ เกี่ ยวข้องกับอาวุธปื น ประกอบกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลกั ทรัพย์คลังแสงต่างๆ ในประเทศไทย จะเห็นได้วา่ การกาหนดให้การลัก
อาวุธปื น เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ ประการหนึ่งที่จะทาให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องรับโทษหนัก
ขึ้นนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อสังคมไทยในปั จจุบนั เนื่องจากอาวุธปื นนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อการทาลาย
ล้าง ซึ่ งอานุ ภาพและความร้ ายแรงโดยสภาพนั้น อาจนาไปสู่ การคุกคามและความสู ญเสี ยนานัปการ ทั้งต่อ
บุคคลทัว่ ไป และความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมโดยรวม หรื อแม้กระทัง่ ความมัน่ คงของประเทศได้ จึงถื อเป็ น
ทรัพย์ที่มีความพิเศษในตัวเองยิง่ ไปกว่าทรัพย์ธรรมดา ดังนั้น การกาหนดมาตรการที่ใช้ในการคุม้ ครอง ดูแล
รักษาทรัพย์ประเภทนี้ จึงควรมีมาตรการที่เฉพาะเจาะจงเป็ นพิเศษยิ่งไปกว่าการคุ ม้ ครองทรัพย์ประเภทอื่นๆ
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คุณธรรมทางกฎหมายของเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานลักทรัพย์ลกั ษณะนี้ จึงมิใช่การมุ่งคุม้ ครองเพียงเฉพาะ
แต่“กรรมสิ ทธิ์ และการครอบครอง” เท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุ มไปถึ งภัยคุ กคามต่างๆ อันอาจเกิ ดจากการใช้
อาวุธนั้นทั้งต่อปั จเจกบุคคล ต่อสังคมโดยรวม และต่อความมัน่ คงของประเทศอีกด้วย

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่ งได้แก่
มลรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วลิ ลอว์ซ่ ึ งได้แก่ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสาธารณรัฐออสเตรี ย ถึงความจาเป็ นในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิด
ฐานลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับการลักอาวุธปื นนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าในต่างประเทศได้มีการให้ความสาคัญ
เป็ นอย่า งมากกับ การก าหนดให้ล ัก ทรั พ ย์ที่ เป็ นอาวุธ ปื น เป็ นพฤติ ก ารณ์ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ผูก้ ระท า
ความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากพิจารณาว่าทรัพย์ประเภทนี้เป็ นทรัพย์ที่มีความอันตรายสู ง และเป็ น
ทรัพย์ที่มีอานุภาพในการทาลายล้างสู ง ประกอบกับเมื่อได้มีการจาลองเหตุการณ์ที่ทรัพย์ประเภทนี้ ได้อยูใ่ น
ความครอบครอง ของผูก้ ่ออาชญากรรมแล้วย่อมเชื่ อได้อย่างแน่แท้วา่ มิใช่การนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การป้ องกันหรื อคุม้ ครองสิ ทธิ ของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความ
เสี ยหายในการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ให้มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นจากการกระทาของตัวผูก้ ่ออาชญากรรมเอง
จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อความรู ้ สึ ก ของผูอ้ ื่ นในความปลอดภัย ทั้ง ต่ อชี วิ ต และทรั พ ย์สิ นของตนเองที่ อ าจถู ก
ประทุษร้ายได้โดยง่าย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการปรับปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีเหตุฉกรรจ์ในแต่ละครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อลดปั ญหา
การลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติของประเทศไทยในปี พ.ศ.2512 หรื อแม้กระทัง่ การปรับปรุ งแก้ไขเพื่อลด
ปั ญหาการลักทรัพย์เกี่ยวกับโค กระบือ หรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้ของเกษตรกรในปี พ.ศ.2525 และพ.ศ.2530
จะเห็นได้วา่ เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อการป้ องกันและป้ องปรามปั ญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อนา
ปั จจัยต่างๆ ข้างต้น มาประกอบกับสถิติของการจดทะเบียนอาวุธปื นมีจานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้ง
เหตุการณ์ลกั ลอบบุกคลังแสงของกองทัพ และตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ 12873/2553 เพื่อลักอาวุธปื นและ
นาไปใช้ประกอบอาชญากรรม จึงเป็ นการเหมาะสมหากมีการบัญญัติให้กรณี การลักอาวุธปื นเป็ นเหตุฉกรรจ์
อันส่ งผลทาให้ผกู ้ ระทาในลักษณะดังกล่าวต้องรับโทษหนักขึ้น เพื่อให้สมประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่แท้จริ งที่
ต้องการให้บทบัญญัติดงั กล่าวทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับป้ องกันและป้ องปรามการกระทาความผิดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการกาหนดเหตุฉกรรจ์ดงั กล่าวนี้ อาจส่ งผลต่อระดับ
ความรุ นแรงของการประกอบอาชญากรรมอื่ นที่ น้อยลงด้วยไม่มากก็น้อย โดยการเพิ่มเติ มบทบัญญัติเฉพาะ
สาหรับการลักอาวุธปื น และมีอตั ราโทษที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทั้งประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทยและของต่างประเทศ เทียบเคียงอัตราโทษจากการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็ นบทหนักที่สุ ดของ
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ประมวลกฎหมายไทย ประกอบกับอัตราโทษสู งสุ ดและต่าสุ ดของกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มเงื่อนไขทาง
ภาวะวิสัยที่ทาให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นไว้ในวรรคที่สองของมาตราดังกล่าวด้วย ดังนี้
“มาตรา 335 ตรี ผู้ใดลักทรั พย์ ซึ่งเป็ นอาวุธปื นโทษจาคุกตั้งแต่ สามปี ถึงสิ บปี และปรั บตั้งแต่ หก
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้ า การกระท าความผิด ตามวรรคแรก ได้ ก ระท าในสถานที่ร าชการ หรื อ สถานที่อื่ น ใดที่ มี
วัตถุประสงค์ ไว้ เพื่อปกป้ อง คุ้มครอง ดูแลหรื อรั กษาอาวุธปื นโดยเฉพาะ ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
ห้ าปี ถึงสิ บห้ าปี และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท”
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