แนวทางการแก้ไขความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ ทั่วไปตาม มาตรา 217 และการ
วางเพลิงเผาทรัพย์ กรณีพเิ ศษ ตามมาตรา 218 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
วศิน ธโนภาสรัตน์ 
รองศาสตราจารย์อจั ฉรี ยา ชูตินนั ทน์

บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเรื่ องแนวทางการแก้ไขความผิดฐานวางเพลิงเผา
ทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 และการวางเพลิ งเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 แห่ งประมวลกฎหมาย
อาญา โดยศึกษาถึงการตีความ คุณธรรมทางกฎหมาย เปรี ยบเทียบกับระบบกฎหมายของซี วิลลอว์ และคอม
มอนลอว์ เพื่อให้ทราบผลและลักษณะของการกระทาความผิด ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไข
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 แนวคาสอนตารานิ ติศาสตร์ ก่อนและหลัง
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา ต้องเป็ นการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการก่อภยันตรายต่อประชาชน ส่ วน
แนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการวางเพลิง ในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217
เจตนารมณ์ คื อ การป้ องกันภยันตรายต่ อประชาชน ด้วยสภาพและธรรมชาติ ของไฟ การกระท าของผู ้
วางเพลิงเป็ นการกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรื อไม่ ส่ วนความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี
พิเศษตามมาตรา 218 แนวคาสอนตารานิ ติศาสตร์ ก่อนและหลังประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา เห็ นว่า
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ กรรมสิ ทธิ์ ถ้าทรัพย์ที่ถูกวางเพลิงเผาเป็ นทรัพย์ของผูว้ างเพลิ ง
เองก็ไม่อาจเป็ นความผิดฐานดังกล่าว ความเห็ นทางศาลเห็ นว่าทรัพย์ดงั กล่าวต้องเป็ นทรัพย์ของบุคคลอื่น
ไม่ใช่เป็ นทรัพย์ของผูก้ ระทาผิดเอง หรื อเป็ นทรัพย์ที่ผูก้ ระทาเองมีส่วนเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย ส่ วนแนวคา
พิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 เป็ นข้อเท็จจริ งที่ทาให้รับ
โทษหนักขึ้นตามมาตรา 62 วรรคท้าย ผูก้ ระทาต้องรู ้วา่ เป็ นทรัพย์ที่ระบุไว้ตามมาตรานี้ ก็ตอ้ งเป็ นทรัพย์ของ
ผูอ้ ื่น
ดังนั้น ความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 คุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นการ
คุม้ ครองภยันตรายต่อประชาชนและเป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน กระทบต่อความสงบสุ ขของสังคมที่เป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็ น ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย
ส่ วนความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 มีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะ
ชน อีกทั้งเป็ นความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายต่อปั จเจกชนและต่อสาธารณชนจานวนมากซึ่ งไม่เจาะจง


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ตัว เพราะว่าประชาชนจานวนมากอาจได้รับความเสี ยหายอันไม่อาจคานวณได้จากการถู กลอบวางเพลิ ง
ดังกล่ าว แต่ยงั ไม่มีการปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมายให้ทนั กับสถานการณ์ ในปั จจุบนั อี กทั้งให้สอดคล้องกับ
แนวคิดกับเหตุตอ้ งรับโทษหนักขึ้น เช่น เหตุเพิ่มโทษหรื อรับโทษหนักขึ้นกรณี การกระทาโดยเจตนา หรื อ
การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะแห่ งการกระทา หรื อบุคคลผูก้ ระทาความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ก็
ย่อมต้องระวางโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะของทรัพย์ที่มีความสาคัญที่กฎหมายมุ่งเน้นให้ความคุม้ ครอง
ไว้เป็ นกรณี พิเศษ จึงถือได้วา่ เป็ นเหตุเพิ่มโทษของความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 เช่น
ควรเพิ่มความคุ ม้ ครองรถโดยสารสาธารณะประจาทาง และรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง ในขณะ
ให้บริ การ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า ห้างสรรพสิ นค้า สถานศึกษา ร้านอาหาร เรื อเฟอร์ รี่ สถานที่ทางาน หรื อ
สถานที่ใดอันเป็ นศูนย์รวมของบุคคล เป็ นต้น การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากมูลเหตุจูงใจ เช่น เรื่ องทางเชื้ อ
ชาติ ศาสนา แนวความคิด เป็ นต้น การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากผลของการกระทาความผิด การรับโทษหนัก
ขึ้นเนื่ องจากสถานะของบุคคล เพื่อเป็ นการคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชนและสนองตอบคุณธรรม
ทางกฎหมายต่อไป

ABSTRACT
The objective of this thesis is to study the guidelines for solving the arson offense in general
according to Section 217 and the arson of burning special cases under Section 218 of the Criminal Code. The
author wants to study the interpretation, legal merit, compare with the law system of Civil Law and Common
Law in order to know the results and the nature of the offense and the proposed guidelines for correction.
The general arson offense according to Section 217, the doctrine of legal texts before and after the
promulgation of the Criminal Code must be an act that is dangerous to the public. The intention of the arson
offense to burn general property in accordance with Article 217 is to prevent danger to people with the
condition and nature of the fire, the actions of the arsonist to affect public safety or not. As for the special arson
offense under Section 218, the doctrine of legal texts before and after the promulgation of the Criminal Code
saw that the legal virtue of this offense is proprietary. If the property that was burned was the property of the
arsonist, it could not be the fault. The opinion of the court found that such property must be a property of
another person, not a property of the perpetrator himself or a property that is self-possessed. The Supreme
Court's ruling relating to the arson of a special case under Section 218 is a fact that makes the punishment
heavier under Section 62, the last paragraph.
Therefore, the offense of arson burns general property according to Article 217, the legal virtue
that is personal and collective protection, as well as acts that are harmful to others and is a criminal offense,
affecting the peace of the society that is stakeholders. The offense of arson burned general property under
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Section 217 should be amended, whoever is arson burned property. In the special case of arson, Section 218,
which has measures to protect public safety against crimes that are harmful to individuals and the public. The
danger to many victims, which is not specific, because many people may suffer damage that cannot be
calculated from such arson, but the law has not been updated to keep up with the situation. In addition, in
accordance with the concept of the cause of heavier punishment, such as increased punishment or heavy
punishment in the case of intentional action or heavy punishment due to the nature of the action or the person
who committed the arson-burning offense must be punished with a heavy penalty due to the nature of the
property that is important to the law to provide special protection, such as increasing the protection of public
buses and buses that providing services, metro, BTS, department stores, educational institutions, pubs,
restaurants, ferries, office or any place which is the center of request person. The punishment is harder because
of motives such as race, religion, concepts etc. The punishment was heavier because the consequences of the
offense and the punishment were harder due to the status of the person in order to protect the safety of the
people and to respond to legal morals.

1. บทนา
ประมวลกฎหมายอาญาได้มี ม าตรการก าหนดพฤติ ก รรมใดที่ เ ป็ นความผิด ทางอาญา หรื อ
อาชญากรรม พฤติกรรมที่ก่อให้เกิ ดอันตราย หรื อเป็ นภัยคุ กคามทาให้เกิ ดความรู ้ สึกไม่ปลอดภัยไม่มนั่ คง
หรื อพฤติ ก รรมเป็ นเหตุ ใ ห้ก ระท าความผิด ท าลายความมัน่ คงของสั ง คม รั ฐบาล เศรษฐกิ จ และสร้ า ง
ความรู ้สึกไม่ปลอดภัยเหล่านี้ ถือเป็ นความผิดอาญา ดังนั้นจึงอาจถือได้วา่ ภารกิจหน้าที่ของกฎหมายอาญา
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ทรัพย์สินของบุคคลหรื อความมัน่ คงปลอดภัย
ของชุ มชนถื อเป็ นอันตรายทั้งสิ้ น รวมถึ งการวางเพลิ งเผาทรั พย์ของตนเองก็ถือเป็ นอาชญากรรมด้วย ใน
บทบัญญัติความผิดอาญาฐานต่าง ๆ จะมีคุณธรรมทางกฎหมาย (legal interest) แฝงอยูเ่ สมอ ซึ่ งคุณธรรมทาง
กฎหมายที่ได้รับการยกระดับขึ้นไม่ว่าจะในประมวลกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายอาญาอื่น ๆ ล้วนแต่เป็ น
คุณธรรมทางกฎหมายที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์ในสังคมทั้งสิ้ น
ความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 เมื่อพิจารณาความผิดฐานวางเพลิ ง เผา
ทรัพย์ กาหนดว่า ผูใ้ ดวางเพลิ งเผาทรัพย์ของผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุ ก จะเห็ นได้ว่า “วางเพลิงเผาทรัพย์”
หมายความว่า ทาให้เกิ ดเพลิ งไหม้โดยเจตนาที่จะเผาทรัพย์ และจะต้องเป็ นทรัพย์ของผูอ้ ื่น ถ้าวางเพลิ งเผา
ทรัพย์ของตนเอง หรื อแม้ทรัพย์น้ นั ผูก้ ระทาเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย ผูก้ ระทาก็ไม่เป็ นความผิดวางเพลิ งเผา
ทรัพย์ (Brandstiftung หรื อ arson) กรณี ความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 ที่ ไม่มีการ
ตี ค วามคลอบคลุ ม การวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ที่ มี ผู อ้ ื่ นเป็ นเจ้า ของรวมอยู่ด้วย ดัง เช่ น ในค าพิ พ ากษาฎี ก าที่
5710/2541 จะเห็ นได้ว่า ไม่มีขอ้ ความว่า “หรื อที่ผูอ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ย” จะตีความคาว่า “ทรัพย์ของ
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ผูอ้ ื่น” ให้รวมถึ งทรัพย์ที่ผูอ้ ื่น หรื อตัวผูเ้ ผาทรั พย์มีส่วนเป็ นเจ้าของรวมมิ ได้ ขัดต่อหลักความรั บผิดของ
บุคคลในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 และจะฝ่ าฝื นหลัก “ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”
(nullapoena sine lege)
เมื่อพิจารณาความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่บญั ญัติในกรณี ที่มีการ
วางเพลิงเผาทรัพย์ที่กฎหมายกาหนดไว้เป็ นกรณี พิเศษ เช่น ทรัพย์สินที่เป็ นสาธารณสถาน หรื อสถานที่ส่วน
บุ คคล ซึ่ งเป็ นเหตุ เพิ่มโทษของการวางเพลิ งเผาทรั พย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 จะเห็ นได้ว่า คุ ณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 คือ คุม้ ครองภยันตรายต่อประชาชน
แต่ในปั จจุ บนั เนื่ องจากสถานการณ์ สภาพสังคม เศรษฐกิ จที่ มีการเปลี่ ยนแปลง ความเจริ ญก้าวหน้า แต่
ความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ก็ยงั ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้ท นั กับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของกฎหมายความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
ทัว่ ไปตาม มาตรา 217 และการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็ นกรณี พิเศษตามมาตรา 218 อันเป็ นการคุม้ ครองความ
ปลอดภัยต่อประชาชนกับภารกิจหน้าที่ของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ความกระจ่างชัดเจนเข้าใจถึ ง
คุณธรรมทางกฎหมาย และสอดคล้องกับสิ่ งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุม้ ครอง และจะทาให้ปรับใช้กฎหมาย
ได้ถูกต้องตามควรแก่กรณี

2 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาแนวทางการแก้ไ ขความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ท วั่ ไปตามมาตรา 217 และ
ความผิด ฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ก รณี พิ เ ศษตามมาตรา 218 จ าเป็ นจะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความเป็ นมา
ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของคุณธรรมทางกฎหมาย เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรมทาง
กฎหมาย ดังจะได้นาเสนอดังต่อไปนี้
2.1 คุณธรรมทางกฎหมาย
กฎหมายคุม้ ครอง หรื อประโยชน์ที่กฎหมายคุม้ ครอง ดังนั้นจะเห็นได้วา่ คุณธรรมทางกฎหมาย
กับกรรมของการกระทาแตกต่างกัน โดยที่คุณธรรมตามกฎหมายเป็ นคุณค่าในทางอุดมคติที่อยูเ่ บื้องหลังของ
ความผิดต่างๆ แต่กรรมของการกระทาเป็ นวัตถุที่ถูกกระทบจากการกระทาที่ละเมิดคุ ณธรรมทางกฎหมาย
“ประโยชน์หรื อคุ ณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ ม้ ครอง” หรื อ “ประโยชน์ที่กฎหมายคุม้ ครอง”1 หรื อ
“สิ่ งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุม้ ครอง” โดยการบัญญัติให้การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นเป็ นความผิดอาญา2
คณิ ต ณ นคร. (2560). กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. น. 153-154.
2
สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล. ปัญหาขั้นปัญหาชั้นสู งในกฎหมายอาญา. (เอกสารประกอบการสอน). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
1
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5
ประเภทคุ ณธรรมทางกฎหมายแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่ วนบุ คคล
(individual Rrchtsgut) ก็มุ่งที่จะคุม้ ครองในเรื่ องที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งแฝงอยูใ่ นบทบัญญัติความผิดฐานต่างๆ
เช่ น คุ ณธรรมทางกฎหมายที่คุม้ ครองในเรื่ องของชี วิต เสรี ภาพ กรรมสิ ทธิ์ เป็ นต้น และส่ งผลให้บุคคลที่
กฎหมายให้การคุ ม้ ครองดังกล่าวนั้นกลายมาเป็ นผูเ้ สี ยหายที่มีอานาจเข้ามาดาเนิ นคดีอาญา 3 คุณธรรมทาง
กฎหมายที่เป็ นส่ วนรวม (Universal Rrchtsgut) ความประสงค์ที่จะคุ ม้ ครองการกระทาความผิดต่างๆ ที่จะ
กระทบต่อบุคคลโดยส่ วนรวมในสังคม จึงทาให้ความผิดดังกล่าวมีฐานะเป็ นความผิดอาญาแผ่นดินและยอม
ความกันไม่ได้ โดยที่การกระทาความผิดนี้ รัฐไม่มีนโยบายให้ผูเ้ สี ยหายเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ผูเ้ สี ย หายจึ ง ไม่ มี สิท ธิ ในการเป็ นเงื่ อนไขให้อานาจในการดาเนิ นคดี 4 ส่ วนประโยชน์ ข องคุ ณธรรมทาง
กฎหมาย ปั ญหาจากการที่ ไม่ได้ศึกษาเรื่ องคุ ณธรรมทางกฎหมายนั้น จะก่ อให้เกิ ดความผิดพลาดในการ
ตีความกฎหมายซึ่ งได้เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น กรณี การลักกระแสไฟฟ้ า5 หรื อกรณี นาโทรศัพท์มือถือมาปรับจูน
และกระทาการแย่งใช้สาเนาคลื่ นสัญญาณโทรศัพท์ไปใช้ส่งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุ ญาต6 หรื อ ใน
กรณี การลักใช้โทรศัพท์ (บ้าน)7 หรื อการรับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 8
2.2 การตีความกฎหมายอาญา
การตีความกฎหมาย (interpretation of law) เป็ นการค้นหาความหมายของกฎหมายที่มีถอ้ ยคาไม่
ชัดเจน กากวม หรื ออาจแปลได้หลายทาง เพื่อทราบว่าถ้อยคาในกฎหมายนั้นมีความหมายอย่างไร9 เหตุที่
ต้องมีการตีความกฎหมายก็เพราะว่า ฝ่ ายนิ ติบญั ญัติไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในภาย
หน้าได้ทุกกรณี จึงไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทุกกรณี นอกจากนั้นฝ่ ายนิ ติบญั ญัติได้บญั ญัติ
กฎหมายไว้เคลือบคลุมหรื อขัดแย้งกันเอง10 การตีความกฎหมายจึงต้องพิจารณาประกอบกันไปด้วยกันสอง
ด้าน คือ การพิเคราะห์ตวั อักษร และพิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมาย 11 ในการตีความกฎหมายอาญาของ
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2546). คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุ งเทพฯ : จิรัชการพิมพ์.น. 13-14.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (2523). การคุ้มครองเกียรติ ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิน่ เปรียบเทียบ
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 51.
5
คาพิพากษาฎีกาที่ 877/2501 (ประชุมใหญ่) กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เนติบณ
ั ฑิตยสภา. น. 1588.
6
คาพิพากษาฎีกาที่ 5354/2539, กรุ งเทพฯ: สานักงานส่งเสริ มงานตุลาการ. น. 18.
7
คาพิพากษาฎีกาที่ 2286/2545, กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เนติบณ
ั ฑิตยสภา. น. 840.
8
คาพิพากษาฎีกาที่ 5161/2547, กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เนติบณ
ั ฑิตยสภา. น. 940.
9
หยุด แสงอุทยั ก. ความรู้ เบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์และทาปกเจริ ญผล
, 2535), น. 110.
10
ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ. (2539). การตีความกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชวน
พิมพ์. น. 1.
11
ปรี ดี เกษมทรัพย์. (2526). กฎหมายแพ่ ง: หลักทัว่ ไป (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์. น.
62.
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ระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์ ต้องอาศัยกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรที่ตราโดยฝ่ ายนิติบญั ญัติเป็ นหลักความสาคัญจึง
อยูท่ ี่ตวั บทมาตรา การตีความวางหลักเกณฑ์ของความผิดจะต้องมาจากตัวบทมาตรานั้น หลักการสาคัญอยู่
สองประการคือ12 ประการแรกหลักการตีความตามตัวอักษร ที่เรี ยกว่า Grammatical (Literal) จากคาพิพากษา
ของศาล แต่ก็มีกฎหมายอาญาที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่เรี ยกว่า “statute” เพื่อบัญญัติความผิดไว้ให้ชัดเจน
ฉะนั้นการที่จะทราบว่าการกระทาอย่างไรจะเป็ นความผิดอาญา จึงต้องอาศัยการศึกษาคาพิพากษาของศาลที่
ได้ตดั สิ นไว้เป็ นแบบแผน ประการที่สอง หลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เรี ยกว่า Logical
Interpretation ส่ วนการตี ความกฎหมายอาญาของระบบคอมมอนลอว์13 ซึ่ งมิได้เป็ นกฎหมายลายลัก ษณ์
อักษร แต่เป็ นหลักกฎหมายที่ เกิ ดจากคาพิพากษาของศาล แต่ก็มีกฎหมายอาญาที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่
เรี ยกว่า “statute” เพื่อบัญญัติความผิดไว้ให้ชดั เจน ฉะนั้นการที่จะทราบว่าการกระทาอย่างไรจะเป็ นความผิด
อาญา จึงต้องอาศัยการศึกษาคาพิพากษาของศาลที่ได้ตดั สิ นไว้เป็ นแบบแผน
ประเทศไทย การตี ค วามกฎหมายตามตัว อัก ษรและตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายนั้น ๆ แต่
กฎหมายอาญามีหลักการตีความหมายพิเศษเพิ่มขึ้นอีก นัน่ คือ กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่ งครัด เพื่อ
เป็ นหลักประกันว่าประชาชนผูอ้ ยูภ่ ายใต้การใช้บงั คับกฎหมายจะได้รับความเป็ นธรรมซึ่ งจะแยกพิจารณา14
(1) การตีความตามตัวอักษรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทาง
อาญาต่อเมื่อ...” (2) การตีความตามเจตนารมณ์ ในบางกรณี การตีความกฎหมายอาญาตามตัวอักษรแต่เพียง
อย่างเดี ยว ยังไม่อาจทาให้เข้าใจความหมายที่ แท้จริ งของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายได้ ด้วยเหตุ น้ ี (3) การ
ตีความกรณี เป็ นที่สงสัย หรื ออาจตีความได้เป็ นหลายนัย ศาลจะตีความตามนัยที่เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นผลดี
แก่จาเลยได้หรื อไม่เพียงใด (4) การเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิง่ สาหรับการใช้บงั คับกฎหมายอาญา
นั้น การตี ความบทบัญญัติก ฎหมายจะนาหลักการเที ยบบทกฎหมายที่ ใกล้เคี ยงอย่า งยิ่ง มาใช้บงั คับเป็ น
ผลร้ า ยมิ ไ ด้ (5) หากขยายความในตั ว บทออกไปจะเป็ นผลร้ า ยแก่ จ าเลยหรื อผู ้ ต้ อ งหาเท่ า นั้ น
ไม่หมายความถึงการตีความโดยขยายความในเมื่อเป็ นความประสงค์ของตัวบทกฎหมายนั้นๆ ได้
2.3 หลักการกาหนดความรับผิดและโทษในทางอาญา
หลั ก เกณฑ์ ห รื อข้ อ ก าหนดของการพิ จ ารณาโครงสร้ า งความรั บ ผิ ด ของกระท าผิ ด ว่ า
จะเป็ นผูก้ ระทาผิดกฎหมายอาญาในแต่ละความผิด ในขั้นตอนแรกต้องพิ จารณาว่าการกระทานั้น ครบ
องค์ ป ระกอบของความผิ ด ทางอาญาหรื อไม่ ซ่ ึ งประกอบไปด้ ว ย (1) มี ก ารกระท าเกิ ด ขึ้ น (2) ครบ
องค์ประกอบภายนอกที่กฎหมายกาหนด อันได้แก่ มีผกู ้ ระทาความผิด มีการกระทาความผิด และมีวตั ถุแห่ง
อักขราทร จุฬารัตน์. (2542). การตีความกฎหมาย. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์กฎหมายไทย.น. 64.
13
ระบบคอมมอนลอว์ หรื อระบบกฎหมายอังกฤษ โดยมีประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย อินเดีย และ
ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากการปกครองของประเทศอังกฤษ และเป็ นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด
14
อานาจ เนตยสุภา และ กุสุมา เมฆเมฆา. การตีความกฎหมาย. สื บค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562, จาก
http://web.krisdika.go.th/data/wcmdata/wcmid127/pakinaka_003amnat.pdf.
12
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การกระทาความผิด (3) ครบองค์ประกอบภายใน คือ พิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวมีเจตนาหรื อไม่ เจตนา
ธรรมดา เจตนาพิเศษ หรื อเจตนาโดยผลของกฎหมาย หรื อเป็ นการประมาท หรื อไม่เจตนาไม่ประมาท เป็ น
ต้น (4) ผลที่เกิ ดขึ้นนั้นสัมพันธ์กบั การกระทาหรื อไม่เราเรี ยกว่า “Causation” อีกทั้งปั ญหาของโครงสร้ าง
ความรับผิดอาญา มีปัญหาอยู่ 2 อย่างคือ ความขัดแย้งกันในระบบและโครงสร้างกฎหมายที่แตกต่างกันใน
ตัวเองในการใช้บงั คับ และการกาหนดกฎเกณฑ์และความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิที่แต่ระบบจะต้องเปิ ดช่ อง
ให้ปฏิบตั ิได้15
หลักการพิจารณาว่าการกระทาใดควรจะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่น้ นั เฮอร์ เบิร์ต แอล แพกเกอร์
(Herbert L. Packer)16 ได้อธิ บายหลักการ ไว้ 6 ประการ ได้แก่ (1) การกระทานั้นเป็ นที่เห็ นได้ชดั ในหมู่ชน
ส่ วนมากว่า เป็ นการกระทาที่ กระทบกระเทื อนต่ อสังคม และหมู่ชนส่ วนมากมิ ได้ให้อภัยแก่ การกระท า
เช่ นนั้น (2) ถ้า การกระทาดังกล่ าวเป็ นความผิดอาญาแล้วจะไม่ข ดั แย้งกับวัตถุ ป ระสงค์ข องการลงโทษ
ประการต่างๆ (3) การปราบปรามการกระทาเช่ นนั้น (4) หากเป็ นความผิดอาญาแล้ว จะมีการใช้บงั คับ
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (5) การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทาดังกล่าวจะ
ไม่มีผลทาให้เกิดการใช้กระบวนการนั้นอย่างเกินขีดความสามารถทั้งทางด้านคุณภาพและปริ มาณ และ (6)
ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอื่นๆ แล้ว นอกจากการใช้กฎหมายอาญากับกรณี ที่เกิดขึ้น
หลักการพิจารณาถึงหลักการใช้กฎหมายอาญาดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายอาญายึดมัน่ ในหลักการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เป็ นสากลว่า “Nullum crimen nulla poena sine lege” หรื อ “ไม่มีความผิด ไม่
มีกฎหมาย ไม่มีโทษ” ตามมาตรา 2 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายอาญา (2) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังให้
ผลร้ายมิได้ ตามมาตรา 2 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา (3) การใช้กฎหมายอาญาจะต้องตีความโดยเคร่ งครัด
(4) โดยหลักทัว่ ไปความผิดทางอาญาจะถือว่าเป็ นความผิดต่อแผ่นดินทั้งสิ้ น ยกเว้นความผิดต่อส่ วนตัวหรื อ
ความผิดอันยอมความได้ถือเป็ นข้อยกเว้นของหลักทัว่ ไป (5) ความผิดอันยอมความได้ หรื อความผิ ดต่อ
ส่ วนตัว (6) ความผิดต่อแผ่นดิน แม้ผเู ้ สี ยหายไม่ติดใจเอาความรัฐก็จะต้องดาเนิ นคดีและบังคับให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ความเห็ นชอบของผูเ้ สี ยหายไม่เป็ นเงื่ อนไขในการดาเนิ นคดี อาญาของรัฐ (7) กฎหมายอาญาไม่
ยอมรับหลักความยินยอมในอันที่จะนามาใช้เพื่อยกเว้นความผิด กฎหมายอาญายอมรับหลักในเรื่ องความ
ยินยอมเฉพาะกรณี ที่ความยินยอมนั้นไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม (8) ความผิดฐานลหุ
โทษ แม้จะถื อว่าเป็ นความผิดเล็กน้อยและมี อตั ราโทษเพียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่อาจยอมความกันได้ (9) การ
กระทาความผิดบางชนิ ด แม้ผูก้ ระทาไม่มีเจตนาและไม่ได้ประมาท แต่ก็ยงั ต้องรั บผิดทางอาญา เรี ยกว่า
ความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) (10) ความรับผิดในการกระทาของบุคคลอื่น (Vicarious Liability)
คณิ ต ณ นคร ก. (2560). กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.น. 119-120.
16
Herbert L.(1968). Packer The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press. p.
296. (อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). คาอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุ งเทพฯ: สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย์สภา. น. 3.
15
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(11) โทษทางอาญาระงับไปด้วยความตายของผูก้ ระทาความผิด (12) กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ต้องหลีกเลี่ยงการนาตัวผูบ้ ริ สุทธิ์ มาลงโทษให้มากที่สุด การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความเป็ นธรรม
2.4 ความผิดทีก่ ่อให้ เกิดภยันตราย
จากแนวคิ ดความผิดอาญา เกิ ดจากทฤษฎี สัญญาประชาคมที่ ประชาชนมอบอานาจให้รัฐออก
กฎหมายเพื่อควบคุ มและป้ องกันสังคมให้พน้ จากการกระทาที่เป็ น “ภยันตรายต่อผูอ้ ื่น” (Harm to Others)
โดยการออกกฎหมายเพื่อควบคุ มความประพฤติของบุคคลในสังคม และมีการกาหนดข้อห้ามมิให้ปฏิ บตั ิ
หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถู ก ลงโทษทางอาญา ซึ่ ง จะก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายที่ แ ท้จ ริ ง กระทบต่ อคุ ณธรรมทาง
กฎหมาย หรื อ ความผิดอาญาที่เป็ นการทาอันตราย (a crime causing injury or crime of injury)17 และผลที่
เป็ นอันตรายต่อความเสี ยหายของคุณธรรมทางกฎหมาย หรื อ ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย (a crime
causing danger or crime of danger)18 ผลความเสี ย หายทั้ง สองประเภทล้วนแต่ มี “ความสมควรลงโทษ”
(Strafwuerdigkeit) อยูใ่ นตัวของมันเองทั้งสิ้ น19
ความผิดที่เป็ นการก่อให้เกิ ดภยันตราย20 รู ปแบบแรก คือ ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย
อย่างลอยๆ โดยทัว่ ไปแล้วจะพบอยูใ่ นความผิดประเภทที่เป็ นการละเมิดต่อระเบียบ เช่น ในกฎหมายจราจร
กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด เป็ นต้น และรู ปแบบที่สอง คือ ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายที่ประจักษ์
การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งของผูก้ ระทาผิดในคดีที่เฉพาะเจาะจง (Einzelfall) ต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่
บุคคลอื่นได้รับการคุ ม้ ครองเท่านั้น ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ ออันตรายต่อปั จเจกชนและต่อสาธารณชน
(Individualgefahr) เป็ นกรณี ที่การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งของผูก้ ระทาความผิดเป็ นอันตรายต่อคุ ณธรรม
ทางกฎหมายอันใดอันหนึ่ ง 21 จะเป็ นความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายที่ประจักษ์จะคุ ม้ ครองประโยชน์
ต่างๆ ของประชาชน เช่ น ความผิดฐานวางเพลิ งขั้นรุ นแรง ตามมาตรา 306 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมัน (เทียบได้กบั ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ประมวลกฎหมายอาญา)
ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายต่อสาธารณชน22 อันความเป็ นอันตรายต่อผูเ้ สี ยหายจานวนมากซึ่ งไม่
เจาะจงตัว จึ งอยู่ที่ว่าประชาชนจานวนมากอาจได้รับความเสี ยหายอันไม่อาจคานวณได้จากการถู ก ลอบ
วางเพลิงดังกล่าว
สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. (2536). ผลของการกระทาในทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีผลทีเ่ ป็ นการก่ออันตราย.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . น. 7.
18
แหล่งเดิม. น.8.
19
คณิ ต ณ นคร ข. (2531). เงื่อนไขแห่ งการลงโทษทางภาวะวิสัย. ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60ปี ดร.
ปรี ดี เกษมทรัพย์ รวบรวมโดย สมยศ เชื้อไทย. กรุ งเทพฯ: พี.เค.พริ้ นติง้ เฮ้าส์. น.126.
20
สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. เล่มเดิม. น. 17.
21
แหล่งเดิม. น. 20.
22
แหล่งเดิม. น. 35.
17
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3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลักกฎหมายในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์ ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่ างประเทศ
ในประเด็ น เรื่ องประวัติ ค วามเป็ นมาแนวทางค าสอนทางวิ ช าการนิ ติ ศ าสตร์ แนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายโดยวิเคราะห์จากคาพิพากษาฏีกา การศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ และ
เหตุผลความจาเป็ นในการแก้กฎหมายในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ ดังจะได้นาเสนอดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217
3.1.1 วิเคราะห์แนวคาสอนทางวิชาการนิติศาสตร์
สรุ ปได้ว่า (1) แนวคาสอนก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานดัง กล่ าว
บัญญัติไว้ในมาตรา 185 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 12723 นักนิติศาสตร์ ที่นาแนวคาสอนมาเป็ นตัวอย่าง
เทียบเคียง เช่น กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 24 พระอินทปรี ชา25 สรุ ปได้วา่ ความแตกต่างระหว่างการกระทา
ความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กบั ความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์โดยวางอยูบ่ นพื้นฐานที่วา่ การกระทาที่จะ
เป็ นความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตอ้ งมีลกั ษณะที่เป็ นอันตรายต่อประชาชนได้โดยทัว่ ๆ ไป ไม่ใช่เพียงแต่
ทาให้ทรัพย์สินเสี ยหายเท่านั้น26 (2) แนวคาสอนหลังประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดดังกล่าว
บัญญัติไว้ในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 แนวคาสอนของนักนิติศาสตร์ที่นามาเป็ น
ตัวอย่างเทียบเคียง เช่น ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร27 ดร.สมศักดิ์ สิ งหพันธุ์28 ศาตราจารย์ พิเศษ ดร.เกียรติ
ขจร วัจนะสวัสดิ์29 สรุ ปได้ว่า การกระทาที่จะเป็ นความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ตอ้ งเป็ นการกระทาที่มี
ลัก ษณะก่ อ ให้ เ กิ ด ภยัน ตรายต่ อ ประชาชน ส่ ว นการกระท าที่ เ ป็ นแต่ เ พี ย งท าให้ ท รั พ ย์สิ น เสี ย หายโดย
ปราศจากลัก ษณะที่ จะก่ อให้เกิ ดภยันตรายต่ อประชาชน คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คื อ

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 185 “ถ้าผูใ้ ดวางเพลิงจุดเผาสังหาริ มทรัพย์ของผูอ้ ื่น ท่านว่ามันมีวามผิด
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่หา้ สิ บบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง”
24
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระเจ้าลูกยาเธอ (ร.ศ. 128). โค๊ ดอาญา เล่ ม 2 อธิบาย.พระนคร: โรงพิมพ์กองลหุ
โทษ. น. 840.
25
พระอินทปรี ชา อามาตย์โท. (2469). คาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 2 ตอน 1 (พิมพ์ครั้งที่ 1). พระนคร:
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. น. 904-905.
26
หยุด แสงอุทยั ข. คาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม). พระนคร: โรงพิมพ์วบิ ูลกิจ. น.
840.
27
คณิ ต ณ นคร ค. (2535). กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 248.
28
สมศักดิ์ สิ งหพันธุ์. (2515). คาอธิบายกฎหมายอาญา เล่ ม 3. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. น. 473.
29
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. เล่มเดิม.
23
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ภยันตรายต่อประชาชน ส่ วนความเห็ นทางอัยการ ได้มีคาชี้ ขาดความเห็ นแย้งของอธิ บดี กรมอัยการ30 มี
ความเห็ นว่า คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คื อ “ภยันตรายต่อประชาชน” ทั้งนี้ เพราะว่า การ
กระทาดังกล่าวของผูต้ อ้ งหาไม่อาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ใช้ในการชี้
ขาดไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหากับมีความเห็นว่า คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “กรรมสิ ทธิ์ ”
ผูเ้ ขียน เห็ นว่า การที่อธิ บดี กรมอัยการมีความเห็ นว่า คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิด
ฐานนี้ เป็ นทั้งกรณี ของภยันตรายต่อประชาชนและกรรมสิ ทธิ์ ทาให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์และความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์ อีกทั้งเหตุผลในประการที่สองที่เป็ นการตั้ง
หลักกรรมสิ ทธิ์ ร่ วมซึ่ งเป็ นการเทียบเคียงมาจากคาพิพากษาฎี กาที่ 747/248431 ประเด็นในคาพิพากษาฎีกา
ดังกล่าว เป็ นกรณี ที่วา่ ทรัพย์ที่ถูกวางเพลิงเป็ นของใคร และการกระทาอย่างไรเป็ นการวางเพลิง
3.1.2 วิเคราะห์คาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 บัญญัติวา่ ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์ของ
ผูอ้ ื่น ดังนั้น ผูก้ ระทา = ผูใ้ ด (บุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล) การกระทา = วางเพลิง (ทาให้เกิดไฟใหม้) วัตถุแห่ ง
การกระทา = ทรัพย์ของผูอ้ ื่น (บุ คคลธรรมดา/นิ ติบุคคล) คาว่า “ทรัพย์” ความหมายของทรัพย์จะต้องมี
ความหมายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 13732 คือ วัตถุมีรูปร่ างซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สังหาริ มทรัพย์
และอสังหาริ มทรัพย์ และที่สาคัญในทางวิชาการนิ ติศาสตร์ ไทยและคาพิพากษาของศาลฎี กาได้ตีความว่า
กาหนดขอบเขตว่า ทรัพย์น้ นั จะต้องเป็ นทรัพย์ของผูอ้ ื่นเท่านั้น จึงจะผิดตามความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
ทัว่ ไปตามมาตรา 217 นี้ แต่ถ้าในกรณี ที่ เป็ นทรั พย์ที่ผูอ้ ื่ นเป็ นเจ้า ของอยู่ด้วย ก็จะไม่ผิดมาตรานี้ เพราะ
ต้องตีความโดยเคร่ งครัด
คาพิพากษาฎีกาที่นามาศึกษา ประเด็นที่จะต้องในกรณี ความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์จะ
ส าเร็ จเมื่ อใด เช่ น ค าพิ พ ากษาของศาลฎี กาที่ 2829/2532 33 ตามแนวค าพิ พ ากษาฎี ก า กรณี ความผิดฐาน
วางเพลิงเผาทรัพย์จะสาเร็ จนั้น จะต้องเป็ นการเผาทาให้เกิดเพลิงไหม้โรงเรื อนนั้นลุกติดไฟขึ้นด้วย จึงจะเป็ น
ความผิดสาเร็ จ แต่ยงั มีประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกต คือ แม้ในการวางเพลิ งโรงเรื อนแม้จะยังไม่สาเร็ จ แต่ก็มี
ทรัพย์อื่นของผูอ้ ื่นที่อยู่ในที่ เกิ ดเหตุได้รับความเสี ยหายไปด้วย กฎหมายจะคุ ม้ ครองอย่างไร เมื่อพิจารณา
เรื่ อ งคุ ณ ธรรมทางกฎหมายในความผิด วางเพลิ ง เผาทรั พ ย์เ ข้า มาประกอบด้ว ย ส่ ว นค าพิ พ ากษาฎี ก าที่
11963/2553 การกระทาที่จะเป็ นความผิดสาเร็ จฐานวางเพลิงเผาทรัพย์น้ นั ไม่หมายความเพียงว่า เอาเพลิงไป
วางเท่านั้น หากต้องเป็ นการเผาทาให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์น้ นั ติดไฟขึ้นด้วย จากสภาพในที่เกิดเหตุ ทรัพย์สิน
คณิ ต ณ นคร ง. (2525). “คาชี้ขาดความเห็นแย้งของอธิบดีกรมอัยการ.” อัยการนิเทศ. 44. น. 26 -27.
คาพิพากษาฎีกาที่ 747/2484 สรุ ปย่อ ภริ ยาน้อยเผาเรื อนซึ่งสามีและภริ ยาหลวงอยูร่ ่ วมเรื อนด้วยกันไม่เป็ น
ความผิดตามมาตรา 186(1)
32
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่ าง
33
คาพิพากษาฎีกาที่ 2829/2532
30
31
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ที่ถูกเผาไหม้เสี ยหายมีเพียงเตียงนอนและเบาะนอน ส่ วนฝาบ้านชั้นล่างมีเพียงรอยเกรี ยมดา ยังไม่ไหม้ไฟ ยัง
ถือไม่ได้วา่ เป็ นความผิดสาเร็ จ34
ผูเ้ ขียนเห็นว่า หากพิจารณาตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่ งเราดูจากความผิดฐานวางเพลิง
เผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 คือ การป้ องกันภยันตรายต่อประชาชน ด้วยสภาพและธรรมชาติของไฟ การ
กระทาของผูว้ างเพลิงเป็ นการกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรื อไม่ ซึ่ งหากพิจารณาในมิติน้ ี จะมี
ความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์ดว้ ยไฟเป็ นสิ่ งที่ทาได้เช่นกัน โดยไม่จาเป็ นต้องลงว่าเป็ นการกระทาความผิด
ฐานวางเพลิงเผาทรั พย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การตีความตามเจตนารมณ์น้ ี ส่ วนใหญ่
ทาเพื่อให้จาเลยได้รับโทษน้อยลง ในขณะที่การตีความตามเจตนารมณ์แล้วเป็ นเหตุให้บุคคลต้องรับโทษ
หนักขึ้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ทากัน เพราะเท่ากับขยายความไปลงโทษบุคคล แม้วา่ จะไม่ได้ขดั กับมาตรา 2 วรรคหนึ่ง
โดยตรง แต่ก็หมิ่นเหม่จะขัดต่อรัฐธรรมนู ญที่วา่ “ในคดีอาญา ต้องสันนิ ษฐานไว้ก่อนว่า ผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลย
ไม่มีความผิด”
3.1.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักกฎหมายความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กบั กฎหมายต่างประเทศ
ประเทศเยอรมนี ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
บทที่ 28 ถือเป็ นความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตราย โดยกาหนดให้การวางเพลิงอาคารต่างๆ เช่น สถานที่
สาหรับใช้บริ การทางศาสนอาคารต่างๆ หรื ออาคารที่ใช้สาหรับอยูอ่ าศัย เป็ นความผิด สภาพอาคารดังกล่าว
ไม่จาเป็ นต้องลุกติดไฟจริ งๆ แค่เพียงมีการลุกแดงและคุกรุ่ นก็เพียงพอแล้วที่จะถื อว่ามีเพลิงไหม้ อีกทั้งไม่
ส าคัญว่า ตัวอาคารจะต้องมี ส่วนหนึ่ งส่ วนใดหรื อทุ ก ส่ วนของอาคารลุ กติ ดไฟหรื อไม่ ถื อได้ว่า เป็ นการ
ป้ องกันอันตรายจากไฟ การกระทาโดยประมาท ก็ถือว่าเป็ นการกระทาความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์ ใน
กรณี ข้ ีบุหรี่ จากไปป์ ทาให้เส้นฟางที่หล่นอยูบ่ นพื้นบ้านลุกติดไฟ ผูน้ ้ นั จะมีภาระผูกพันที่ตอ้ งทาการดับไฟ
บุคคลที่ได้ทาประกันทาไว้และบุคคลที่ได้รับเงิ นประกันหากผูไ้ ด้รับประโยชน์กบั ผูท้ าประกันมิใช่บุคคล
เดียวกันจะอยูภ่ ายใต้ภาระผูกพันเดียวกัน ดังนั้น ผูเ้ ป็ นเจ้าของอาจจะเป็ นผูก้ ระทาความผิดฐานวางเพลิ งเผา
ทรัพย์ได้35 อีกทั้งความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี ทวั่ ไป องค์ประกอบของการกระทาความผิดจะต้องเป็ น
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผูก้ ระทาจะมีโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 36
ประเทศฝรั่งเศส ความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์ตามกฎหมายแห่ งฝรั่ งเศส ได้มีการบัญญัติ
ความผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา หมวดที่ 2 ตามมาตรา 322–1 ถึง 322-18 โดยแยกออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่
คือ ส่ วนที่เป็ นความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์และส่ วนที่เป็ นความผิดอันก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อประชาชนซึ่ ง
คาพิพากษาฎีกาที่ 11963/2553
35
K. Neumann. (1951). Manual of German Law Vol.II, londno: Her Majesty Statione office. p. 124 (อ้างถึง
ใน ปิ ยะ วรรณวงค์, (2557). คุณธรรมทางกฎหมาย: ศึกษาการใช้ การตีความความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ และความผิด
ฐานทาให้ เสียทรัพย์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. น. 42.
36
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 d (1).
34
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ทาให้ทรัพย์สินเสี ยหาย โดยกฎหมายได้บญั ญัติให้บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดดังกล่าวข้างต้นต้องรับโทษไม่
ว่าจะเป็ นการกระทาความผิดนั้นจะได้กระทาโดยเจตนา ประมาท หรื อเพียงการละเลยต่อหน้าที่ในการดูแล
รักษาความปลอดภัยก็ยอ่ มมีความผิดทั้งสิ้ น และบุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเป็ น
นิติบุคคลก็ยอ่ มได้37
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ ในอดีตได้มีการนิยามความหมายไว้
อย่างแคบสะท้อน ให้เห็นถึงความพยายามของศาลในการปรับใช้ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ไว้เฉพาะ
กรณี สถานการณ์ ที่ร้า ยแรงเท่านั้น เนื่ องจากความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์เป็ นความผิดที่ กระทาต่อการ
ครอบครอง (possession) หรื อการอยู่อาศัย (habituation) การที่เจ้าของ(owner) เผาบ้านของตัวเองในระบบ
คอมมอนลอว์ เจ้าของจะไม่มีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตัวเอง กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
การวางเพลิงเผาทรัพย์หลายๆ ฉบับ มีการขยายขอบเขตของการกระทาความผิดออกไป โดยรวมถึงการเผา
บ้านที่เป็ นของตัวเอง อย่างน้อยในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต เช่น การเผาทรัพย์ของตนเองเพื่อทุจริ ตเงิ น
ประกัน หรื อเมื่ อการจุ ดไฟเผาอาจก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่ บุ คคลอื่ นหรื อทรั พย์สิ นของบุ คคลอื่ น หากการ
วางเพลิงสิ่ งปลูกสร้างโดยรู ้วา่ มีบุคคลอาศัยอยูภ่ ายในขณะวางเพลิง ผูก้ ระทาจะต้องได้รับโทษหนักขึ้น38
ประเทศอังกฤษ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทาความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ไว้ดว้ ยเช่ นกัน มี
บทบัญญัติลงโทษแก่ผูก้ ระทาความผิดเกี่ ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์ไว้ในกฎหมายอาญาความเสี ยหาย ปี
ค.ศ. 1971 บุ ค คลผูใ้ ดที่ ไ ม่ ไ ด้มี เหตุ ง ดเว้นตามกฎหมาย กระท าการท าลาย หรื อก่ อความเสี ย หายให้ แ ก่
ทรัพย์สินใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นของบุคคลนั้นหรื อผูอ้ ื่น (ก) มีเจตนาที่จะทาลาย หรื อสร้างความเสี ยหายแก่ทรัพย์
ใดๆ หรื อประมาทเลินเล่อจนอาจก่อให้ทรัพย์สินเหล่านั้นเกิดความเสี ยหาย และ (ข) มีเจตนา โดยทาลายหรื อ
ก่อความเสี ยหาย เพื่อคุกคามชีวติ ผูอ้ ื่นให้ตกอยูใ่ นอันตราย หรื อประมาทเลินเล่อทาให้ชีวิตผูอ้ ื่นอาจตกอยู่ใน
อันตราย มีความผิดตามกฎหมายวางเพลิง ตอนที่ 1(3) กฎหมายอาญาความเสี ยหายปี ค.ศ. 1971 ความผิดใดๆ
ภายใต้กฎหมายนี้ ที่ทรัพย์ถูกทาลายหรื อเสี ยหายจากเพลิง ให้มีความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์ ระวางโทษ
จาคุกตลอดชีวติ หากไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วติ ระวางโทษจาคุกหกเดือน หรื อทั้งจาทั้งปรับ ความเสี ยหาย
ร้ายแรงจากการวางเพลิง ระวางโทษจาคุกตลอดชีวติ 39
3.1.4 เหตุผลความจาเป็ นในการแก้ไขความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217
ความจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขเพิม่ เติม โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
Criminal Code of French Republic section 322-17.
38
Neil C.Chamelin. (2000). Criminal Law for Police Officer. New York: Published by Prentice Hall. p. 219
(อ้างถึงใน ปิ ยะ วรรณวงค์, (2557). คุณธรรมทางกฎหมาย: ศึกษาการใช้ การตีความความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ และ
ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. น. 32.)
39
Mike Molan. (2008). Case and Materials on Criminal Law. Milton Park Abingdon Oxon : Routledge
Cavebdish. p. 628. (อ้างถึงถึง https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/ 123456789/50413/1/ 5685959934.pdf.).
37
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1) คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิด ความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ตามมาตรา 217 คือ การ
คุม้ ครองความสงบสุ ขของประชาชนทั้งส่ วนบุคคลและที่เป็ นส่ วนรวม
2) ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตามมาตรา 217 เป็ นความผิดที่ก่อให้เกิดภยันตราย ดังนั้นรัฐจึงได้
บัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุ มและป้ องกันสังคมให้พน้ จากการกระทาที่ เป็ น “ภยันตรายต่อผูอ้ ื่ น” (Harm to
Others) และกระทบต่อความสงบสุ ขของสังคม ถือได้วา่ เป็ นการกระทาความผิดที่ร้ายแรง “ส่ วนได้เสี ยของ
สังคม” จะอยูใ่ นฐานะที่สูงกว่าสิ ทธิ ในการฟ้องคดียอ่ มตกอยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐเป็ นหลัก
3) ความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ตามมาตรา 217 เป็ นความผิดอาญาที่ เป็ นการก่ อ อัน ตรายที่
ประจัก ษ์ เพราะว่า การวางเพลิ งเผาทรั พย์เป็ นความผิดอาญาที่ เป็ นการก่ ออันตรายต่ อปั จเจกชนและต่อ
สาธารณชน ถือเป็ นการกระทาที่เฉพาะเจาะจงและได้ปรากฏผลของอันตรายที่เห็นได้ประจักษ์ต่อคุณธรรม
ทางกฎหมายที่บุคคลอื่นได้รับการคุม้ ครอง
4) ความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์กบั หลักการก าหนดความรั บ ผิดและโทษในทางอาญา ครบ
องค์ประกอบของความผิดทางอาญา
5) ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กบั ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดความรับผิดทางอาญา พบว่า
หลักการพิจารณาว่าการวางเพลิ งเผาทรั พย์ อธิ บายตามแนวคิ ดทฤษฎี ของเฮอร์ เบิ ร์ต แอล แพกเกอร์ ได้
อธิบายหลักการไว้ 6 ประการ
6) หากการบัญญัติวางเพลิงเผาทรัพย์ เป็ นความผิดอาญาแล้ว ก็จะแก้ไขปั ญหาการตีความกฎหมาย
อาญาได้ เพราะว่าเป็ นการบัญญัติให้ชดั เจนให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ความมุ่งหมายของกฎหมาย (เจตนารมณ์
ของกฎหมาย) และพิเคราะห์คุณธรรมทางกฎหมาย
3.2 วิเคราะห์ ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพเิ ศษตามมาตรา 218
3.2.1 ในกระบวนการวิเคราะห์จะประกอบด้วยความเห็ นทางตารากฎหมาย ความเห็ นของทาง
อัยการ และความเห็นทางศาล
1) ค าสอนก่ อนประกาศใช้ป ระมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานดัง กล่ า วบัญญัติไ ว้ใ น
มาตรา 186 (1) แห่ งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 12740 มีความเห็นว่าคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน
นี้ คื อ “กรรมสิ ท ธิ์ ” ทั้ง นี้ เพราะว่า ถ้า ทรั พ ย์ที่ ถู ก วางเพลิ ง เผาเป็ นทรั พ ย์ข องผูว้ างเพลิ ง เองก็ ไ ม่ อาจเป็ น
ความผิดฐานดังกล่าวได้ การกระทาที่เป็ นความผิดฐานดังกล่าวจึงต้องเป็ นการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผูอ้ ื่น 41
ผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ยอ่ มมีอานาจที่จะกระทาการใดๆ แก่ทรัพย์ของตัวเองได้ ส่ วนพระอินทปรี ชา42เห็นว่า

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 186 (1) บัญญัติวา่ ถ้าผูใ้ ดวางเพลิงจุดเผาทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้
คือ (1) เผาเคหะสถานที่คนอยูอ่ าศัยก็ดี ....
41
หยุด แสงอุทยั ข. เล่มเดิม. น. 842.
42
พระอินทปรี ชา อามาตย์โท. เล่มเดิม. น. 908.
40
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คุณธรรมทางกฎหมาย คือ กรรมสิ ทธิ์ และ ความปลอดภัยของประชาชนในแง่ของอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต
มนุษย์
2) ค าสอนหลัง ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานดัง กล่ า วบัญญัติไ ว้ใ น
ความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 และความเห็ นทางตาราส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า
คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คื อ กรรมสิ ทธิ์ เช่ นเดี ยวกับค าสอนก่ อนประกาศใช้ป ระมวล
กฎหมาย43 แนวท่านจิตติ เจริ ญฉ่ า44 ส่ วน ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร ได้อธิ บายไว้ว่า “คุ ณธรรมทาง
กฎหมายความผิดฐานนี้ ไม่ใช่ กรรมสิ ทธิ์ แต่เป็ นภยันตรายต่อประชาชน ฉะนั้น แม้ทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นของ
ผูก้ ระทาเอง ผูก้ ระทาก็ยงั ต้องรับผิด”45
ข้อความเห็ นทางอัยการ 46 สรุ ปความเห็ นได้ว่า แม้ว่าทรั พย์ที่ถูกเผาวางเพลิ งเป็ นของผูท้ ี่
กระทาวางเพลิงเองก็ตาม ก็เป็ นความผิดฐานดังกล่าวด้วยเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ (1) บทบัญญัติที่เป็ น
เอกเทศ กล่ า วคื อ กฎหมายลัก ษณะอัย การ ร.ศ. 127 มาตรา 186 47 เป็ นบทบัญญัติที่ เป็ นเอกเทศไม่ ไ ด้มี
ความสัมพันธ์กบั กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 185 (2) มาตรา 186 อนุ 5 บัญญัติวา่ “อันมิใช่เป็ น
ทรัพย์ของมันก็ดี” ดังนั้น อนุมาตราอื่นๆ ในมาตราดังกล่าวจึงไม่ได้จากัดว่า ต้องเป็ นทรัพย์ของผูอ้ ื่น ข้อความ
เห็นทางศาล ความเห็นทางศาลยืนยันมาตลอดว่า ทรัพย์ดงั กล่าวต้องเป็ นทรัพย์ของบุคคลอื่ น48 ไม่ใช่ เป็ น
ทรั พ ย์ข องผู ก้ ระท าผิดเอง หรื อเป็ นทรั พ ย์ที่ ผู ้ก ระท าเองมี ส่ ว นเป็ นเจ้า ของรวมอยู่ด้วย 49 ทั้ง นี้ เพราะว่า
ความเห็ นทางศาลมีความเห็ นว่า ความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 เป็ นบทฉกรรจ์
ของความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 ด้วยเหตุน้ ี เอง เมื่อความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
ทัว่ ไปตามมาตรา 217 บัญญัติว่า ต้องเป็ นทรั พ ย์ข องผูอ้ ื่ นจึ ง ไม่ อาจตี ค วามค าว่า “ทรั พ ย์ของผูอ้ ื่ น ” ตาม
ความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 ให้ขยายความไปถึ งทรัพย์ที่ผูอ้ ื่ นมีส่วนเป็ นเจ้าของ
รวมอยู่ดว้ ยได้ อันจะเป็ นการขัดต่อหลักการเกี่ ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เป็ นสากลว่า “Nullum crimen
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์. เล่มเดิม. น. 18-19.
จิตติ เจริ ญฉ่ า. (2534). บันทึกของท้ ายฎีกา และชี้ขาดความเห็นแย้ งในประมวลกฎหมายอาญา เล่ ม 2. กรุ งเทพฯ:
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา. น. 803.
45
คณิ ต ณ นคร ค. เล่มเดิม. น. 250.
46
คณิ ต ณ นคร.“ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยการวางเพลิง.” อัยการนิเทศ.(5). (2482) : 187–189.
47
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 186 บัญญัติวา่ “ถ้าผูใ้ ดวางเพลิงจุดเผาทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้
คือ (1) เผาเคหะสถานที่คนอยูอ่ าศัยก็ดี (2) เผาสาธารณสถาน หรื อสถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนาก็ดี (3) เผาป่ าไม้ก็ดี
(4) เผาสถานที่และเรื อแพอย่างใดๆ อันเป็ นที่เก็บหรื อเป็ นที่ทาของ และสิ นค้าก็ดี (5) เผาอสังหาริ มทรัพย์อนั ใด อันมิใช่
ทรัพย์ของมันก็ดี....”
48
คาพิพากษาฎีกา ที่ 389/2483 คาพิพากษาฎีกาที่ 747/2484 คาพิพากษาฎีกา ที่ 207/2494
49
คาพิพากษาฎีกาที่ 3643/2526
43
44

852

15
nulla poena sine lege” หรื อ “ไม่มีความผิด ไม่มีกฎหมาย ไม่มีโทษ”ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 จึง
เห็ นได้ว่า ในความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พย์ก รณี พิ เศษ ความเห็ นทางศาลมี ค วามเห็ นว่า คุ ณธรรมทาง
กฎหมายความผิดฐานนี้ คือ กรรมสิ ทธิ์ เช่นเดียวกับความเห็นทางตาราส่ วนใหญ่
3.2.2 วิเคราะห์คาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเผาทรัพย์
เป็ นข้อ เท็ จ จริ ง ตามความผิ ด ฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ก รณี พิ เ ศษตามมาตรา 218 เป็ น
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ทาให้ผกู ้ ระทาผิดต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 62 วรรคท้าย ผูก้ ระทาต้องรู ้วา่
เป็ นทรัพย์ที่ระบุไว้ทรัพย์ตามมาตรานี้ ก็ตอ้ งเป็ นทรัพย์ของผูอ้ ื่น50 ในกรณี ความผิดสาเร็ จ โรงเรื อนหรื อส่ วน
หนึ่ งของโรงเรื อนต้องติ ดไฟราดน้ ามันพื้นซี เมนต์เพื่อเผาโรงเรื อน ไม่ติดไฟ เป็ นพยายามตามมาตรา 80
ไม่ใช่ พยายามตามมาตรา 81 เพราะพื้นซี เมนต์ก็มีโอกาสติ ดไฟ51 ส่ วนโรงเรื อนที่ มีคนอยู่อาศัย หมายถึ ง
สามารถอยู่อาศัยได้ ไม่ได้หมายความว่าขณะที่ วางเพลิ งต้องมี ผูอ้ าศัยอยู่ เช่ น ก่ อนเกิ ดเหตุ ผูเ้ สี ยหายและ
ครอบครัวย้ายจากบ้านที่เกิดเหตุ ไม่มีใครพักอาศัยอยู่ แต่ผเู ้ สี ยหายยังคงไปๆ มาๆ ที่บา้ นที่เกิดเหตุ และมีเตียง
นอน อุปกรณ์เครื่ องนอน โทรทัศน์สีและกระติกน้ าร้ อนไฟฟ้ าสาหรับใช้ประโยชน์ในการมาพักอาศัยเป็ น
ครั้งคราวอยูด่ ว้ ย จึงรับฟังได้วา่ บ้านที่เกิดเหตุเป็ นโรงเรื อนที่คนอยูอ่ าศัย52
เผาโรงเรื อนสาเร็ จเมื่อใด เช่ น จาเลยใช้ไฟแช็กแก๊สจุ ดไฟบริ เวณที่ ราดน้ ามันซึ่ งเป็ นพื้น
ปูนซี เมนต์และประตูหน้าบ้านของผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นประตูเหล็ก แต่วตั ถุดงั กล่าวหาใช่วา่ จะไม่สามารถติดไฟ
ได้เลยอย่างแน่แท้ไม่ เพราะน้ ามันเบนซิ นเป็ นวัตถุไวไฟติดไฟง่ายสามารถเผาผลาญปูนซี เมนต์และเหล็กได้
ทั้งเมื่อไฟติดแล้วอาจจะลุกลามกระจายเป็ นวงกว้างไปไหม้บา้ นของผูเ้ สี ยหายได้ การที่จาเลยจุดไฟไม่ติดจึง
เป็ นเหตุบงั เอิญมากกว่า การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็ นความผิดฐานพยายามกระทาความผิดที่ไม่สามารถ
บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 แต่เป็ นความผิดฐานพยายามซึ่ งอาจบรรลุ ผล
ได้ตามมาตรา 8053
ส่ วนการวางเพลิงโรงเรื อนอันเป็ นที่เก็บสิ นค้าตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218(2)
มีหลักการพิจารณาศึกษาจากคาพิพากษาฎีกา เช่น โจทก์บรรยายฟ้ องว่าจาเลยวางเพลิงเผาโรงเรื อนอันเป็ นที่
เก็บสิ นค้าของผูเ้ สี ยหายและขอให้ลงโทษจาเลยตามความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา
218 จากทางนาสื บของโจทก์ที่วา่ ผูเ้ สี ยหายมีอาชี พทาฟาร์ มโคนั้น ข้อเท็จจริ งย่อมฟั งได้วา่ ฟางอัดแท่งที่เก็บ
อยูใ่ นโรงเก็บดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่มีไว้เพื่อการค้าของผูเ้ สี ยหาย แต่น่าจะมีไว้เลี้ยงโคผูเ้ สี ยหายเองมากกว่า

คาพิพากษาฎีกาที่ 976/2539
51
คาพิพากษาฎีกาที่ 2757/2552
52
คาพิพากษาฎีกาที่ 11963/2553
53
คาพิพากษาฎีกาที่ 2757/2552
50

853

16
โรงเก็บฟางที่จาเลยวางเพลิงจึงไม่ใช่โรงเรื อนอันเป็ นที่เก็บสิ นค้าตามความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ
ตามมาตรา 218 (2)54
3.2.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักกฎหมายความผิดฐานวางเพลิงตามไทยและต่างประเทศ
ประเทศเยอรมัน เหตุตอ้ งรับโทษหนักขึ้น ความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ เป็ นความผิดที่
ได้กระทาการอันเป็ นการก่อให้เกิดเพลิงไหม้ซ่ ึ งเป็ นการทาลายหรื อทาให้ทรัพย์สินเสี ยหาย ไม่วา่ จะเป็ นการ
กระทาโดยเจตนาหรื อประมาทก็ยอ่ มมีความผิดเช่นกัน การวางเพลิงเผาทรัพย์อาจจะกระทาต่อทรัพย์ซ่ ึ งเป็ น
สิ่ งปลูกสร้าง อาคารกระท่อม โกดัง สถานที่เก็บสิ นค้า ยานพาหนะ ป่ า ทุ่งหญ้า เครื่ องมือ หรื อผลผลิตอันมี
ไว้ประกอบกสิ กรรม เป็ นต้น ก็ยอ่ มมีความผิดทั้งสิ้ น ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดได้ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรื อ
การวางเพลิงเผาทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยเจตนา บุคคลผูก้ ระทาความผิดนั้นจะต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 14 ปี 55 การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะแห่ งการกระทา ย่อมต้องระวางโทษหนักขึ้นเป็ นโทษจาคุ ก
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 56 และในกรณี ที่ทรัพย์ที่ถูกเพลิ งไหม้เป็ นทรัพย์ที่มีความสาคัญ ซึ่ งกฎหมายมุ่งเน้นให้ความ
คุม้ ครองไว้เป็ นกรณี พิเศษ บุคคลผูก้ ระทาความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ก็ยอ่ มต้องระวางโทษหนักขึ้น การ
รับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะของทรัพย์ที่กฎหมายมุ่งคุม้ ครองต้องระวางโทษจาคุกไม่ต่ากว่า 1 ปี 57 การ
รับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากมูลเหตุ จูงใจ กฎหมายจึงได้บญั ญัติให้บุคคลผูก้ ่ อให้เกิ ดเหตุ เพลิ งไหม้ทรั พย์น้ นั
เพราะมีมูลเหตุจูงใจดังกล่าวย่อมจะต้องระวางโทษหนักขึ้นเป็ นโทษจาคุกไม่ต่ากว่า 5 ปี 58 การรับโทษหนัก
ขึ้นเนื่ องจากผลของการกระทาความผิด เป็ นกรณี ที่บุคคลได้ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์จนเป็ นเหตุให้บุคคล
อื่นได้รับอันตรายแก่กาย59 และได้รับบาดเจ็บสาหัส 60 หรื อเป็ นเหตุให้ถึงแก่ความตาย61 ผูซ้ ่ ึ งเจตนากระทา
ความผิดฐานก่อให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็ นเหตุให้เกิดผลดังกล่าว ย่อมต้องระวางโทษจาคุกหนักขึ้นไม่ต่ากว่า 1
ถึ ง 2 ปี ตลอดชี วิตหรื อไม่ น้อยกว่า 10 ปี ตามลาดับ ทั้งนี้ หากการก่ อให้เกิ ดเพลิ งไหม้ไ ด้ส่งผลให้มี ผู ค้ น
บาดเจ็บ จานวนมากได้รับ บาดเจ็บ ซึ่ ง เป็ นภยัน ตรายอย่า งร้ า ยแรงต่ อผูค้ นจานวนมากนี้ บุ คคลผูก้ ระทา
ความผิดย่อมจะต้องระวางโทษจาคุกหนักขึ้นเป็ นจาคุกตลอดชีวติ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี 62

คาพิพากษาฎีกาที่ 8064/2556
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306.
56
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 b 2(1).
57
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306a (1).
58
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 b (2).
59
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 a (2).
60
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 b (1).
61
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 c.
62
Criminal Code of the federal Republic of Germany, section 306 d (1).
54
55
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ประเทศฝรั่ ง เศส ความผิ ด ฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์แ ละบทรั บ โทษเพิ่ ม ขึ้ น ความผิ ด อัน
เกี่ ยวกับการก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อประชาชน ดังนี้ การก่อให้เกิ ดภยันตรายต่อบุ คคลอื่ นโดยเจตนา63 การ
เจตนาละเลยต่อหน้าที่จนก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หรื อก่อให้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ต้องระวางโทษจาคุกมากขึ้น
เป็ น 2 ปี และปรับอีก 30,000 ยูโร64 การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากมูลเหตุจูงใจ ย่อมต้องรับโทษหนักขึ้นเป็ น
โทษระวังโทษจาคุ ก 20 ปี และปรับ 150,000 ยูโร65 การรั บโทษหนักขึ้ นเนื่ องจากสถานะของบุ คคล โดย
เจตนา ประมาท หรื อละเลยต่อหน้าที่ยอ่ มต้องระวางโทษหนักขึ้นเนื่ องจากสถานะของบุคคล66 การรับโทษ
หนักขึ้นเนื่ องจากผลแห่ งการกระทาความผิด การก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นโดยเจตนา หากการกระทา
ความผิดดัง กล่ า วได้ก่ อให้เกิ ดให้บุค คลอื่ นได้รับ บาดเจ็บ หรื อได้รับ อันตรายต่ อชี วิต บุ คคลผูซ้ ่ ึ งกระทา
ความผิดย่อมต้องรับโทษหนักขึ้นตามผลแห่ งการกระทาความผิดของตน กรณี ทาให้บุคคลอื่นไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติซ่ ึ งไม่เกิ นกว่า 8 วัน บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นเป็ นจาคุ ก
15 ปี และปรับ 150,000 ยูโร67กรณี ที่ก่อให้บุคคลอื่นไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติเกิ นกว่า 8 วัน
บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นเป็ นจาคุก 20 ปี และปรับ 150,000 ยูโร68 กรณี ที่ก่อให้บุคคล
อื่นนั้นพิการหรื อไร้ความสามารถอย่างถาวรบุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นจาคุกเป็ น 30 ปี
และปรับ 150,000 ยูโร69 กรณี ก่อให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น
จาคุกตลอดชีวติ และปรับ 150,000 ยูโร70
ประเทศสหรัฐอเมริ ก า การกระทาความผิดก่ อให้เกิ ดเพลิ งไหม้ทรัพย์อนั บุคคล ผูก้ ระทา
ความผิดจะต้องรั บ โทษหนักขึ้ นเนื่ องจากสถานะของบุ ค คล หากก่ อให้เกิ ดเพลิ งไหม้ข้ ึ น ผูก้ ระทาผิดได้
กระทาโดยเจตนาทาให้ทรัพย์ได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งเหตุเพลิงไหม้น้ นั เกิดจากบุคคลผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัย ผูท้ ี่
อยูใ่ นชุมชน หรื อเป็ นผูท้ ี่น่านับถือ โดยเจตนาที่จะทาให้ทรัพย์เหล่านั้นได้รับความเสี ยหายหรื อถูกทาลายเสี ย
แล้ว71 บุคคลผูม้ ีสถานะดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องระวางโทษจาคุ กหนักขึ้นเป็ นโทษจาคุ กตั้งแต่5 ปี ถึ งจาคุก
ตลอดชี วิต แต่ไม่เกิ นกว่า 99 ปี และอาจเพิ่มโทษปรับได้อีกไม่เกิ น 10,000 สหรัฐ72 จากแต่เดิ มต้องระวาง
Criminal Code of French Republic, section 322-11-1 the first paragraph.
Criminal Code of French Republic, section 322–5 second paragraph.
65
Criminal Code of French Republic, section 322–8.
66
Criminal Code of French Republic, section 322–15.
67
Criminal Code of French Republic, section 322-7.
68
Criminal Code of French Republic, section 322-8.
69
Criminal Code of French Republic, section 322-9.
70
Criminal Code of French Republic, section 322-10.
71
Texas penal code section 28.02(d) (2).
72
Texas penal code section 28.02(d).
63
64
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โทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ73 หากแต่การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดผล
เป็ นอันตรายต่อชี วิตร่ างกายของบุคคลอื่น ผูก้ ระทาย่อมจะต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากผลแห่ งการกระทา
ความผิดได้ดว้ ยเช่นกัน ในกรณี ที่เหตุเพลิงไหม้เกิ ดขึ้นในขณะที่กระทาการผลิตสิ นค้าต่างๆ จนเป็ นเหตุให้
เกิดผลอันเป็ นอันตรายต่อชี วิตและร่ างกายของบุคคลอื่น บุคคลผูก้ ระทาการเช่นว่านี้ก็ยอ่ มจะต้องระวางโทษ
หนักขึ้นเช่นกัน โดยจากแต่เดิมจะต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 180 วันถึง 2 ปี และอาจเพิ่มโทษปรับได้อีกไม่
เกิ น 10,000 เหรี ยญสหรัฐ หากแต่การก่อให้เกิดเพลิ งไหม้ ในขณะกระทาการผลิ ตอันเป็ นเหตุให้บุคคลอื่น
ได้รับบาดเจ็บหรื อถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาความผิดจาต้องระวางโทษหนักขึ้นเป็ นโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10
ปี และอาจเพิม่ โทษปรับได้อีกไม่เกิน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ74
ประเทศอังกฤษ บทบัญญัติความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์และบทเพิ่มโทษ ความผิดฐาน
วางเพลิ งเผาทรั พย์ กล่ าวคื อ การกระทาผิดภายใต้มาตรา 16 (1) วิธีการวางเพลิงเผาทรัพย์อนั ทาให้ทรัพย์
ได้รับความเสี ยหายหรื อถู กทาลาย ผูน้ ้ นั ย่อมมี ความผิดตามที่ ได้บญ
ั ญัติไว้ในเรื่ องวางเพลิ ง75 แล้วจะต้อง
ระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต76 การวางเพลิงเผาทรัพย์ตามมาตรานี้ เป็ นการทาลายหรื อทาให้ทรัพย์ได้รับความ
เสี ยหาย โดยการใช้ไฟในการกระทาความผิดตามมาตรา 1(1) ประกอบมาตรา 1(3) บทบัญญัติให้บุคคลผูท้ ี่
กระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นในความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์ เนื่องจากลักษณะแห่งการกระทาอันเป็ น
การกระทาใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดภยันอันตรายต่อชี วิตของบุคคลอื่น เช่น การทาลาย ทาให้เสี ยหายโดยการ
วางเพลิง หรื อการกระทาอื่นใดซึ่ งมีลกั ษณะอันน่าจะเป็ นภัยอันตรายต่อชี วติ ของบุคคลอื่น บุคคลผูซ้ ่ ึ งกระทา
การอันมีลกั ษณะเช่นว่านี้ ยอ่ มต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะแห่ งการกระทาความผิด77 ไม่วา่ ผลแห่ ง
การกระทาความผิดดังกล่าวจะก่ อให้ผูอ้ ื่ นถึ งแก่ความตายหรื อไม่ก็ตาม ผูซ้ ่ ึ งกระทาความผิดอันมีลกั ษณะ
น่าจะเป็ นอันตรายต่อชี วิตของบุคคลอื่นก็ย่อมรับโทษหนักขึ้นตามที่กฎหมายได้บญั ญัติไว้เช่ นกัน78 จะต้อง
ระวางโทษจาคุกหนักขึ้นเป็ นจาคุกตลอดชีวติ แต่เดิมกาหนดอัตราระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี 79
3.2.4 เหตุผลความจาเป็ นในการแก้ไขความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ
เมื่ อ พิ จ ารณาความผิด ฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ก รณี พิ เ ศษตามมาตรา 218 จะเห็ น ได้ว่า จะเป็ น
บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษที่มีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะชน
Texas penal code section 28.02(d).
74
Texas penal code section 28.02(e)
75
Criminal Damage Act 1971, section 1(3).
76
Criminal Damage Act 1971, section 4(1).
77
Mike Molan. (2008). Case and Materials on Criminal Law. Milton Park Abingdon, Oxon : Routledge
Cavebdish. p. 628 (อ้างถึงใน https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/ 123456789/50413/1/ 5685959934.pdf.).
78
Criminal Damage Act 1971, section 1(2)(b).
79
Criminal Damage Act 1971, section 4(1).
73
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ซึ่ งจากหมายเหตุทา้ ยการแก้ไขเพิ่มเติม80โดยข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2514 แต่ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ดังนั้น จึงเป็ นบทฉกรรจ์ หรื อบทเพิ่ม
โทษของความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 จะเห็นได้วา่ จากแนวคาพิพากษาของศาลฎีกา
ได้คุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน ถ้าการวางเพลิงเผาทรัพย์น้ นั เป็ นทรัพย์ที่ใกล้ชิดกับความปลอดภัย
ของประชาชนเพื่อเป็ นมาตรการป้ องกันตามหลักการคุ ม้ ครองสังคม และความปลอดภัยของชี วิต ร่ างกาย
โดยกฎหมายจะเพิ่มอัตราโทษที่สูงขึ้น ซึ่ งจะเป็ นไปตามหลักการตัดสิ นลงโทษบุคคลที่กระทาความผิดอาญา
ความผิดที่ได้มุ่งคุม้ ครองและรักษาความเป็ นระเบียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ
1) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการ
คุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะชน กับ คุณธรรมทางกฎหมาย สรุ ปได้วา่ กฎหมายอาญาเป็ นการกาหนดให้
การกระทา ไม่กระทามีความผิดอาญาต่างๆ ในประมวลกฎหมายอาญา การคุ ม้ ครอง ชี วิต ร่ างกาย ความ
ปลอดภัยของร่ างกาย สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีคุณธรรมทางกฎหมายแทรกซึ มอยู่ การกระทาที่ละเมิดคุณธรรมทาง
กฎหมาย ประโยชน์หรื อคุ ณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ ม้ ครอง หรื อประโยชน์ที่กฎหมายคุ ม้ ครอง
หรื อสิ่ งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ ม้ ครอง โดยการบัญญัติให้การฝ่ าฝื นเป็ นความผิดอาญา ดังนั้นความผิด
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ มาตรา 218 ถื อได้ว่า เป็ น คุ ณธรรมทางกฎหมายที่ เป็ นส่ วนบุคคล และ
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่ วนรวมแทรกซึ มในตัวเองด้วยเช่นกัน
2) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการ
คุ ม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะชน กับ การตี ความกฎหมายอาญา สรุ ปได้ว่า การตีความความผิดฐาน
วางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ กฎหมายต้องพิเคราะห์ตวั อักษรให้ได้ความหมาย และการจะรู ้ความหมายของ
ตัวอักษรได้ตอ้ งพิเคราะห์เหตุผลหรื อความมุ่งหมายของกฎหมายประกอบด้วย การตีความกฎหมายจึงต้อง
พิจารณาประกอบกันไปด้วยกัน
3) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการ
คุ ม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะชน กับ หลักการกาหนดความรั บผิดและโทษในทางอาญา สรุ ปได้ว่า
ผูก้ ระทาผิดกฎหมายอาญาในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 การกาหนดอัตรา
โทษที่หนักขึ้นเป็ นไปตามหลัการและเหตุผลการคุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะกับหลักการและเหตุผล
ของหลักการกาหนดความรับผิดและโทษในทางอาญา
4) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการ
คุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะชน กับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดความรับผิดทางอาญา สรุ ปได้ว่า
ตามหลัก การของเฮอร์ เบิ ร์ต แอล แพกเกอร์ (Herbert L. Packer) ได้อธิ บายหลัก การ ไว้ 6 ประการ และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 แก้ไขโดยข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 11 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 88 ตอนที่ 127 หน้า 1 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514).
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สอดคล้องกับหลักการเกี่ ยวกับการใช้กฎหมายอาญาเพื่อกาหนดความรับผิดทางอาญา จะต้องพิจารณาถึ ง
หลักการใช้กฎหมายอาญายึดมัน่ ในหลักการเกี่ ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เป็ นสากลว่า “Nullum crimen
nulla poena sine lege” หรื อ “ไม่มีความผิด ไม่มีกฎหมาย ไม่มีโทษ” และสอดคล้องกับทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม
ทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎีสนับสนุนเจตนาย่อมเล็งเห็นผล ทฤษฎีฝ่ายเจตจานงกาหนด
5) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยสาธารณะชน กับความผิดที่ก่อให้เกิ ดภยันตราย สรุ ปได้ว่า กระบวนการใช้บงั คับกฎหมาย
อาญา จากแนวคิดความผิดอาญา เกิดจากทฤษฎีสัญญาประชาคมที่ประชาชนมอบอานาจให้รัฐออก กฎหมาย
เพื่อควบคุ มและป้ องกันสังคมให้พน้ จากการกระทาที่ เป็ น “ภยันตรายต่อผูอ้ ื่ น” โดยการออกกฎหมายเพื่ อ
ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม และมีการกาหนดข้อห้ามมิให้ปฏิบตั ิหากผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษ
ทางอาญา
6) บทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิง เผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ที่มีมาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยสาธารณะชน กับ ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายต่อปั จเจกชนและต่อสาธารณชน สรุ ป
ได้วา่ ทรัพย์ที่ถูกวางเพลิงกรณี พิเศษ เป็ นความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายต่อสาธารณชน แบ่งออกได้ 2
ประเภทใหญ่ กล่าวคือ (1) ความเป็ นอันตรายต่อผูเ้ สี ยหายจานวนมากซึ่ งไม่เจาะจงตัว เพราะว่าประชาชน
จานวนมากอาจได้รับความเสี ยหายอันไม่อาจคานวณได้จากการถู กลอบวางเพลิ งดังกล่ าว (2) ความเป็ น
อันตรายต่อผูเ้ สี ยหาย คนใดคนหนึ่ งซึ่ งไม่เจาะจงภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เพียงแต่ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผูเ้ ขียนเห็ นว่า เมื่อพิจารณาความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 และความผิด
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 คุณธรรมทางกฎหมาย คือ การคุม้ ครองภยันตราย ความ
ปลอดภัยของประชาชน แต่ในปั จจุบนั เนื่ องจากสถานการณ์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเจริ ญก้าวหน้า ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป แต่ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 และความผิดฐานวางเพลิงเผา
ทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ก็ยงั ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั เหตุผล
ในการเสนอแก้ไขบทบัญญัติในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 เพื่อคุม้ ครองความ
ปลอดภัยของประชาชนในสถานที่ที่ประชาชนอยู่ร่วมกัน เช่ น รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถไฟฟ้ า ห้างสรรพสิ นค้า
สถานศึกษา ร้านอาหาร เรื อเฟอร์ รี่ สถานที่ทางาน รถยนต์โดยสารสาธารณะ หรื อสถานที่ใดที่ประชาชน
รวมตัวกันเพื่ อท ากิ จกรรม อันจะเป็ นการคุ ้ม ครองความปลอดภัย ต่ อประชาชน จึ ง เห็ นควรมี ก ารแก้ไ ข
ปรับปรุ งความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษตามมาตรา 218 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ
มาตรา 218 เป็ นความผิดที่มีความชัว่ ร้ายในตัวเอง (mala in se) ความผิดอาญาเกิดจากทฤษฎีสัญญาประชาคม
ที่ประชาชนมอบอานาจให้รัฐออกกฎหมายเพื่อ ควบคุ มและป้ องกันสังคมให้พน้ จากการกระทาที่เป็ นการ
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ก่อให้เกิด “ภยันตรายต่อผูอ้ ื่น” (harm to others) โดยการออกกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล
ในสั ง คม และมี ก ารการก าหนดข้อห้า มมิ ใ ห้ปฏิ บตั ิ หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถู กลงโทษทางอาญา ความผิดฐาน
วางเพลิงเผาทรัพย์กรณี พิเศษ มาตรา 218 สอดคล้องกับแนวคิดกับเหตุตอ้ งรับโทษหนักขึ้นของการวางเพลิง
เผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 เช่นเหตุเพิ่มโทษหรื อรับโทษหนักขึ้นกรณี การกระทาโดยเจตนา หรื อการรับ
โทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะแห่งการกระทา หรื อบุคคลผูก้ ระทาความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ก็ยอ่ มต้อง
ระวางโทษหนักขึ้นเนื่ องจากลักษณะของทรัพย์ที่มีความสาคัญที่กฎหมายมุ่งเน้นให้ความคุ ม้ ครองไว้เป็ น
กรณี พิเศษ การรับโทษหนักขึ้นเนื่ องจากมูลเหตุจูงใจเช่นเรื่ องทางเชื้ อชาติ ศาสนา แนวความคิดเป็ นต้น การ
รับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผลของการกระทาความผิด การรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากสถานะของบุคคล
ข้ อเสนอแนะ
1) ความผิดฐานวางเพลิ งเผาทรัพย์ทวั่ ไปตามมาตรา 217 จากเดิมประมวลกฎหมายตามมาตรา
217 “ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผูอ้ ื่น.....”แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น “ผูใ้ ดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อที่ผอู ้ ื่นเป็ น
เจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย....”
2) การเพิ่ ม บทบัญญัติก ารคุ ้ม ครองการวางเพลิ ง ในสถานที่ ส าธารณะที่ มี ก ารรวมตัวกันของ
ประชาชนหรื อคนจานวนมาก จากเดิ ม ความผิดฐานวางเพลิ ง เผาทรั พ ย์ก รณี พิ เศษตามมาตรา 218 ผูใ้ ด
วางเพลิงเผาทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ (1) โรงเรื อน เรื อ หรื อแพที่คนอยูอ่ าศัย (2) โรงเรื อน เรื อ หรื อแพอันเป็ นที่เก็บ
หรื อที่ทาสิ นค้า (3) โรงมหรสพหรื อสถานที่ประชุ ม (4) โรงเรื อนอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น เป็ น
สาธารณสถาน หรื อเป็ นที่สาหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานหรื อที่จอดรถ
หรื อเรื อสาธารณะ (6) เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรื อรถไฟที่ใช้ใน
การขนส่ งสาธารณะต้องระวางโทษประหารชีวติ จาคุกตลอดชีวติ หรื อจาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี
แก้ไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218
(1) โรงเรื อน เรื อ หรื อแพที่คนอยูอ่ าศัย
(2) โรงเรื อน เรื อ หรื อแพอันเป็ นที่เก็บหรื อที่ทาสิ นค้า
(3) โรงมหรสพหรื อสถานที่ประชุม
(4) โรงเรื อนอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็ นสาธารณสถาน หรื อเป็ นที่สาหรับประกอบ
พิธีกรรมตามศาสนา
(5) สถานี รถไฟ ท่าอากาศยานหรื อที่จอดรถหรื อเรื อสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสาร
สาธารณะประจาทาง และรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาทาง เรื อเฟอร์ รี่ อันเป็ นสาธารณะ
(6) โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร สถานที่ทางาน สถานที่ออกกาลังกาย หรื อสถานที่
ใด ๆ อันเป็ นศูนย์รวมของบุคคลในการทากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ อันเป็ นสาธารณะ
(7) สถานศึกษาหรื ออบรม สถานที่เพื่อบริ การด้านการศึกษาหรื ออบรม อันเป็ นสาธารณะ
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(8) สถานที่ อื่นใดที่ ป ระชาชนร่ วมกันเพื่อวัตถุ ป ระสงค์ต่า งๆ หรื อท ากิ จกรรมต่ า งๆ อันเป็ น
สาธารณะต้องระวางโทษประหารชีวติ จาคุกตลอดชีวติ หรื อจาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี
บรรณานุกรม
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