เอกสารประกอบการบรรยาย

วิชากฎหมายอาญา (ครัง้ ที่ ๔)
(มาตรา ๓๓๔ ถึง มาตรา ๓๖๖/๔)
เนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๔
นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ฐานทาให้ เสียทรัพย์
มาตรา ๓๕๘ ผู้ใดทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ ซึง่
ทรัพย์ของผู้อื่นหรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๕๙ ถ้ าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๕๘ ได้ กระทาต่อ
(๑) เครื่ องกลหรื อเครื่ องจักรที่ใช้ ในการประกอบกสิกรรมหรื ออุตสาหกรรม
(๒) ปศุสตั ว์
(๓) ยวดยานหรื อสัตว์พาหนะที่ใช้ ในการขนส่งสาธารณะหรื อในการประกอบ
กสิกรรมหรื ออุตสาหกรรม หรื อ
(๔) พืชหรื อพืชผลของกสิกร
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ า
ทังปรั
้ บ

.
มาตรา ๓๖๐ ผู้ใดทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ ซึง่
ทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่
แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๐ ทวิ ผู้ใดทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่า หรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ ซึง่
ทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึง่ ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรค
สอง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทังจ
้ าทัง้ ปรับ
มาตรา ๓๖๑ ความผิดตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙ เป็ นความผิดอันยอม
ความได้

.

การทาให้ เสียหาย หมายถึง การทาให้ ทรัพย์นนช
ั ้ ารุด แตกหัก บุบสลาย หรื อการทาให้ มี
การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์อนั เสื่อมเสียแก่เจ้ าของ แม้ ว่าความเสียหายนันจะไม่
้
ถาวรจนแก้ ไข
ไม่ได้ ก็ตาม เช่น การถมบ่อที่คนอื่นขุดไว้ (ฎ.๑๑๑๑/๒๕๐๔)หรื อการขุดดินในที่ดินของผู้อื่นจน
เกิดเป็ นบ่อ(ฎ.๑๐๑๓/๒๕๐๔) โดยผู้กระทาจะต้ องมีเจตนากระทาเพื่อทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย
ดังนัน้ การที่จาเลยเพียงแต่ถอนเสารัว้ ของโจทก์แล้ วเอาไปกองไว้ เพื่อใช้ ทางเดินตามที่เคยใช้
เท่านัน้ มิได้ มีเจตนากระทาเพื่อทรัพย์ของโจทก์เสียหายกินไม่เป็ นความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์
(ฎ.๗๐๕/๒๕๐๗ (ป))
การทาลาย หมายถึง การทาให้ ทรัพย์นนหมดสภาพจากความเป็
ั้
นทรัพย์เดิมไป โดยอาจ
ทาลายทัง้ หมดหรื อเพียงแต่บางส่วนก็ได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการทาให้สูญหายไปด้วย เช่น เอา
รถของเขาไปเผาหรื อกระทืบแก้ วน ้าแตก หรื อโปรยข้ าวเปลือกผสมยาพิษให้ เป็ ดของผู้อื่นกินจน
ตายไปเกือบหมด (ฎ.๔๖๓/๒๕๓๖)
การทาให้ เสื่อมค่ า หมายถึง การทาให้ ราคาของทรัพย์ลดลง ทังนี
้ ้ต้องเป็ นการกระทาต่อ
ตัวทรัพย์เท่านัน้ เช่น การนาเอาน ้ามันเครื่ องคนละประเภทกับเครื่ องยนต์ไปใช้ เปลี่ยนถ่ายทาให้
ประสิทธิภาพการทางานของรถยนต์น้อยลงและไม่สามารถขายได้ ในราคาปกติ แต่ถ้าหาก
เพียงแต่เป็ นการพูดว่ารถยนต์มีประสิทธิภาพไม่ดีย่อมไม่ใช่ความหมายตามมาตรานี ้
การทาให้ ไร้ ประโยชน์ หมายถึง การทาให้ ทรัพย์นนใช้
ั ้ การไม่ได้ แม้ ว่าตัวทรัพย์นนยั
ั ้ งคง
สภาพอยู่ เช่น การปล่อยลมล้ อรถจนแบนไม่สามารถวิ่งไปได้

ข้ อสังเกต
. - ความผิดตามมาตรา ๑๔๒ ในกรณีที่ทาให้ ไร้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ อันเจ้ า
พนักงานได้ ยดึ รักษาไว้ นนั ้ บัญญัติถงึ การกระทาที่ว่า ซ่อนเร้ น เอาไปเสีย ทาให้ สูญหายไว้ ด้วย ซึง่ การทา
ให้ สญ
ู หายนันอาจมี
้
ความหมายรวมถึงการทาลายอยู่ในตัว แต่การซ่อนเร้ นและการเอาไปเสียไม่ได้
บัญญัติไว้ ในความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ด้วย นอกจากนี ้มาตราดังกล่าวไม่บญ
ั ญัติถงึ การกระทา
เกี่ยวกับการทาให้ เสื่อมค่า
- ความผิดฐานนี ้ต้ องเป็ นการกระทาต่อทรัพย์ของผู้อื่นหรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย ซึง่ เป็ นไป
ได้ ทงสั
ั ้ งหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงสิทธิ ตา่ งๆที่เกี่ยวกับทรัพย์นนั ้
ฎ.๑๖๖/๒๕๐๙ ที่ดินไม่มโี ฉนดแม้ เจ้ าของไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่ถือว่าผู้ครอบครองมีฐานะและสิทธิ
อย่างเจ้ าของ และเป็ นเจ้ าของต้ นยางและน ้ายางในที่ดินนัน้ ใครมาขุดดินก็เป็ นความผิดฐานทาให้ เสีย
ทรัพย์
- ทรัพย์ที่ผ้ อู ื่นปลูกสร้ างหรื อทาไว้ ในที่สาธารณะก็ถือว่าเป็ นทรัพย์ที่มีเจ้ าของ
ฎ.๑๑๕๕/๒๕๒๐ จ. ปลูกข้ าวในหนองสาธารณะ จ. อ้ างสิทธิครอบครองไม่ได้ จาเลยมีสิทธิใช้
หนองน ้าได้ เทียบเท่ากับ จ. แต่จาเลยนาเรื อไปตัดใบบัวซึง่ อยู่ปนนกับต้ นข้ าวทาให้ ต้นข้ าวเสียหาย เป็ น
การเล็งเห็นผลตามมาตรา ๕๙ จึงมีความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ตามมาตรา ๓๕๙
ฎ.๑๘๒๘/๒๕๒๓ ที่ดินของจาเลยมีถนนคอนกรี ตเป็ นภารจายอมแก่ที่ดินของโจทก์ออกสู่ทาง
สาธารณะ จาเลยรื อ้ ถอนทาให้ ภารจายอมเสียหาย โจทก์ไม่ใช่เจ้ าของรวมในภารยทรัพย์ ถนนในที่ดินเป็ น
ของจาเลยไม่ใช่ทรัพย์ของโจทก์หรื อโจทก์เป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย โจทก์ไม่ใช่ผ้ เู สียหายที่จะฟ้องได้ ตาม
มาตรา ๓๕๘

.

- การซ่อนเร้ นหรื อการใช้ ทรัพย์จนหมดไปตามสภาพของการใช้ ทรัพย์ ไม่เป็ นการกระทาตาม
ความหมายของมาตรานี ้ เช่น การเอาตัว๋ ภาพยนตร์ ไปซ่อนจนหมดอายุหรื อเลยเวลาเข้ าชม การนา
รถจักรยานยนต์ของผู้อื่นไปใช้ จนน ้ามันหมด เป็ นต้ น เพราะไม่ใช่การกระทาต่อวัตถุที่เป็ นตัวทรัพย์นนนั
ั ้ น่ เอง
ฎ.๘๔๕/๒๕๔๓ จาเลยทังสี
้ ่ร่วมกันรื อ้ ถอนเสารัว้ และลวดหนามของโจทก์ร่วมที่กนแนวเขตที
ั้
่ดินก็เพื่อ
ก่อสร้ างรัว้ กาแพงอิฐบล็อก ซึง่ มัน่ คงถาวรและใช้ ประโยชน์ได้ มากกว่า แทนรัว้ ลวดหนามที่สร้ างมานานและมี
สภาพเก่า เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของจาเลยที่ ๑ ที่ ๒ และโจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมได้ ประโยชน์
จากการใช้ รัว้ ใหม่มากกว่ารัว้ ลวดหนามเดิม การรื อ้ ถอนเสารัว้ และลวดหนามจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ก็ได้ กระทา
อย่างระมัดระวัง ไม่ทาให้ ได้ รับความเสียหาย ทังเมื
้ ่อรื อ้ ถอนแล้ วก็นาเสารัว้ และลวดหนามซึง่ ยังมีสภาพที่
โจทก์ร่วมสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อีกไปกองไว้ ให้ โจทก์ร่วม การกระทาของจาเลยทังสี
้ ่มิได้ ทาให้ เสารัว้
และลวดหนามของโจทก์ร่วมเสียหาย ทาให้ เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ จึงไม่เป็ นความผิดฐานทาให้ เสีย
ทรัพย์
- หากมีการกระทาความผิดโดยที่มีลกั ษณะตัดกรรมสิทธิ์จากเจ้ าของแล้ ว แม้ จะทาให้ เสียหายอีกก็ไม่ผิด
ฐานนี ้ เช่น เมื่อกระทาผิดลักเอาเป็ ดของผู้เสียหายมา ต่อมาฆ่าเพื่อแกงกิน ไม่ผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ (ฎ.
๒๓๕/๒๔๘๖) นอกจากนี ้แม้ อาจมีการทาให้ เสียหายแต่เนื่องจากเป็ นขันตอนวิ
้
ธีการแยกทรัพย์ เพื่อเอาทรัพย์
ไปก็ไม่ผิดฐานนี ้ เช่น จาเลยตัดเอาต้ นไม้ ของผู้เสียหายไป ผิดฐานลักทรัพย์ (ฎ.๕๔๒๗/๒๕๖๑,ฎ.๑๑๖๓/
๒๕๖๒) อย่างไรก็ตามความผิดฐานนี ้กับฐานลักทรัพย์ก็อาจเป็ นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทได้ เช่น
จาเลยงัดตู้โทรศัพท์เพื่อเอาเหรี ยญในตู้โทรศัพท์ ผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์และฐานลักทรั พย์ (ฎ.๘๙๒๒/๒๕๔๖)

ฎ.๑๐๓๑๙/๒๕๕๘ การที่จาเลยทังสามร่
้
วมกันนายาฆ่าแมลงใส่ในผลมะละกอให้ ช้างกิน ช้ างได้ รับ
ษทาให้ ล้มลงกับพื ้น ขณะที่ยงั ไม่ถงึ แก่ความตายจาเลยทังสามร่
้
วมกันใช้ เลื่อยเหล็กตัดงาช้ าง เป็ นเหตุ
. สารพิ
ให้ ช้างได้ รับทุกขเวทนาอันไม่จาเป็ นและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา แล้ วจาเลยทังสามร่
้
วมกันลักงาช้ างไป
โดยใช้ รถยนต์เป็ นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาความผิด การพาทรัพย์นนไปและให้
ั้
พ้นจากการจับกุม
จาเลยทังสามจึ
้
งมีความผิดฐานร่วมกันทาให้ เสียทรัพย์ ร่วมกันฆ่าสัตว์โดยให้ ได้ รับทุกขเวทนาอันไม่จาเป็ น
และร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ ยานพาหนะ แต่การกระทาดังกล่าวมุง่ ประสงค์เพื่อลักงาช้ างเป็ นสาคัญ จึงเป็ น
กรรมเดียวเป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้ องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑) (๗)
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๓๖ ทวิ ซึง่ เป็ นบทที่มีโทษหนักที่สดุ เพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๐
- หากผู้กระทามีอานาจที่จะกระทาให้ ทรัพย์นนเสี
ั ้ ยหายได้ ก็ไม่ถือว่าเป็ นความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์
เช่น เจ้ าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตามและเอาทรัพย์ของตนกลับคืนมา เจ้ าพนักงานมีอานาจในการยึดทรัพย์
กรณีที่มีการป้องกันสิทธิตามมาตรา ๖๘ หรื อกรณีที่อ้างเหตุวา่ จาเป็ นตามมาตรา ๖๗
ฎ.๖๙๙๙/๒๕๐๒ พนักงานป่ าไม้ บอกให้ รถยนต์บรรทุกไม้ ซงึ่ บรรทุกไม้ ผิดกฎหมายหยุด แต่คนขับรถไม่
หยุด พนักงานป่ าไม้ จงึ ยิงยางที่ล้อแตกเพื่อให้ รถหยุดจะจับกุมคนร้ ายและไม้ ซงึ่ มีไว้ ผิดกฎหมายตามอานาจ
โดยใช้ วิธีเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่ องการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๘๓ แล้ ว การกระทาไม่เป็ นความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์
ฏ.๑๐๙๗/๒๕๐๗ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ เจ้ าของอาคารรื อ้ ถอนอาคารที่นายช่างตรวจพบว่าไม่
มัน่ คงแข็งแรงหรื อไม่ปลอดภัยได้ หากเจ้ าของอาคารไม่ปฏิบตั ิตามหรื อไม่อทุ ธรณ์คาสัง่ ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้ างอาคารภายใน ๑๕ วัน เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นก็มีอานาจรื อ้ ถอนอาคารนันได้
้
การที่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นรื อ้ ถอนอาคารจึงเป็ นการปฏิบตั ิตามอานาจหน้ าที่โดยชอบ ไม่มีมลู ความผิดฐานทาให้
เสียทรัพย์

.

- องค์ประกอบภายในเรื่ องเจตนา
ฎ. ๑๘๔๖/๒๕๐๐ (ป) กิ่งงิ ้วของโจทก์รุกล ้าเข้ าไปเนื ้อที่ดินของจาเลย เป็ นการละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๕ ประกอบด้ วยมาตรา ๔๒๐ จาเลยต้ องบอกกล่าวก่อนตามมาตรา ๑๓๔๗ จึงจะ
ตัดได้ การที่จาเลยตัดกิ่งงิ ้วนั ้นโดยไม่บอกกล่าวโจทก์ก่อนจะมีความผิดทางอาญาหรื อไม่ต้องพิจารณาถึงเจตนา
ของจาเลยอีกชั ้นหนึ่ง การที่จาเลยเพียงแต่กระทาการป้องกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ของตนตามที่กฎหมาย
อนุญาตให้ ทาได้ โดยทัว่ ๆไป แต่มไิ ด้ ปฏิบตั ิให้ ครบถ้ วนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ยังไม่มีเจตนากระทาผิด
ทางอาญา
เจตนาย่อมเล็งเห็นผลว่าทาให้ เสียทรัพย์ก็มีได้ เช่น การทอดแหจับปลาในนาทาให้ ข้าวในนาเสียหาย (ฎ.
๔๖๑/๒๔๗๘) อย่างไรก็ตามแม้ การกระทาโดยไม่มีเจตนาจะไม่เป็ นความผิดฐานนี ้ แต่อาจเป็ นความผิดฐานอื่น
ได้ เช่น การปล่อยปละละเลยให้ สตั ว์เข้ าในสวน ไร่ หรื อนาของผู้อื่นตามมาตรา ๓๙๕
เหตุฉกรรจ์
๑. มาตรา ๓๕๙
การประกอบกสิกรรมตาม (๑) หมายถึง การเพาะปลูก ทานาทาสวน ทาไร่ แต่ไม่รวมถึงการเลี ้ยงสัตว์ ปศุ
สัตว์ตาม (๒) หมายถึง สัตว์สี่เท้ าที่เลี ้ยงเพื่อเป็ นอาหาร เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร (ฎ.๒๐๔๖/๒๕๑๕) ส่วน
ยวดยานพาหนะตาม (๓) นั ้น เป็ นยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งทั ้งทางบก ทางน ้า หรื อทางอากาศ สาหรับสัตว์พาหนะ
เช่น ช้ าง ม้ า โดยไม่ต้องคานึงว่าการใช้ ดงั กล่าวจะมีค่าจ้ างหรื อค่าตอบแทนหรื อไม่
พืชหรื อพืชผลของกสิกรตาม (๔) หมายถึง พืชหรื อพืชผลที่ปลูกในการกสิกรรมของกสิกร
ฎ.๗๐๑/๒๕๐๕ ต้ นนุ่นและต้ นมะม่วงหิมพานต์ซงึ่ ผู้เสียหายผู้เป็ นกสิกรด้ วยการทานาปลูกไว้ เฉยๆตามแนว
เขต และจาเลยถอนทาลายเสียนั ้นจะฟั งว่าเป็ นพืชหรื อพืชผลในการกสิกรรมของผู้เสียหายตามมาตรานี ้ไม่ได้

.
ฎ.๒๕๖๐/๒๕๒๗ ต้ นมะพร้ าวของผู้เสียหายที่ถกู จาเลยฟั นปลูกอยู่ในสวนตามแนวเขต
ที่ดินของผู้เสียหายรวมกับต้ นมะพร้ าวอื่นเป็ นแนวเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีอาชีพ
อะไรและสวนดังกล่าวของผู้เสียหายเป็ นสวนมะพร้ าวโดยเฉพาะหรื อสวนไม้ เบญจพรรณ จึงฟั ง
ไม่ได้ ว่าต้ นมะพร้ าวที่ถกู ฟั นนันเป็
้ นพืชที่ปลูกในการกสิกรรมของผู้เสียหาย
ฎ.๖๔๓๗/๒๕๕๖ จาเลยทาทานบกันในล
้ าห้ วยนาเพื่อต้ องการกักเก็บน ้าเอาไว้ ใช้ ในช่วง
ฤดูแล้ ง เป็ นการกระทาที่ห่างไกลเกินความประสงค์ของเรื่ องทาให้ เสียทรัพย์ จาเลยมิได้ มีเจตนา
กระทาเพื่อให้ เครื่ องกลหรื อเครื่ องจักรที่ใช้ ในการประกอบกสิกรรมและพืชผลของโจทก์ร่วมซึง่
เป็ นกสิกรเสียหาย และมิได้ มีเจตนากระทาเพื่อให้ เกิดอุทกภัยอันเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่
โจทก์ร่วมหรื อบุคคลอื่นหรื อทรัพย์สินของโจทก์ร่วมหรื อผู้อื่น ทังความผิ
้
ดตามมาตรา ๒๒๘
จะต้ องมีเจตนาให้ เกิดอุทกภัยโดยตรง จะเอาการเล็งเห็นผลของการกระทาตามมาตรา ๕๙
วรรคสองมาใช้ ไม่ได้ การกระทาของจาเลยไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๒๒๘,๓๕๙ (๑) (๓)
๒. มาตรา ๓๖๐ ทวิ คือ การกระทาต่อทรั พย์ อนั เป็ นพระพุทธรูปหรื อวัตถุในทางศาสนา
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใด ที่เป็ นที่สกั การะบูชาของประชาชนหรื อเก็บรักษาไว้ เป็ นสมบัติของชาติ ที่
ประดิษฐานในสถานทีไ่ ด้ แก่ วัด สานักสงฆ์ สถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนา โบราณสถาน
อันเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน สถานที่ราชการ หรื อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ฐานทาให้ เสียทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์
มาตรา ๓๖๐ มิใช่บทเพิ่มโทษของมาตรา ๓๕๘ แต่เป็ นบทบัญญัติตา่ งหากที่เน้ นความสาคัญของ
ตัวทรัพย์ โดยไม่คานึงว่าเป็ นทรัพย์ของบุคคลใด ทังนี
้ ้เป็ นการกระทาต่อทรัพย์ที่ไม่มีเจ้ าของก็ได้ เช่น ป้ายบอก
ชื่อหนองน ้าสาธารณะ (ฎ.๑๑๙๖/๒๕๑๘)
ทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์มีความหมายเดียวกับมาตรา ๓๓๕ (๑๐) เช่น โทรศัพท์
สาธารณะ ถนนทางเดินสาธารณะ ศาลาริ มทาง อย่างไรก็ตามสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิใช่ทรัพย์ที่ใช้ หรือมี
ไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์เสมอไป ที่ทาการของสถานราชการไม่ใช่ทรัพย์ตามความหมายนี ้
ฎ.๑๑๑๓/๒๕๑๖ สถานีตารวจเป็ นสานักราชการบ้ านเมืองซึง่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๓) ป่ าเป็ นทรัพย์สินประเภทที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์ จาเลยทาให้ สถานีตารวจเสียหายย่อมไม่ผิด
ตามมาตรา ๓๖๐ คงผิดมาตรา ๓๕๘
ฎ.๓๐๒๔/๒๕๕๖ ทางหรื อถนนซึง่ เป็ นทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกันอันจะเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ย่อมต้ องเป็ นทรัพย์สินของ
แผ่นดินซึง่ ใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน มิได้ หมายความรวมถึงทางหรื อถนนอัน
เป็ นทรัพย์สินของเอกชนหรื ออยูใ่ นที่ดินของเอกชน เว้ นเสียแต่เจ้ าของที่ดินซึง่ เป็ นเอกชนจะได้ อทุ ิศให้ เป็ นทาง
สาธารณประโยชน์แล้ ว จาเลยใช้ ทางพิพาทเข้ าไปทานาตามฤดูกาลในลักษณะของการวิสาสะ มิใช่เป็ นการใช้
สัญจรไปมาตามปกติของพลเมืองหรื อประชาชนหมูม่ ากโดยทัว่ ไป ดังนัน้ แม้ จาเลยทังสองใช้
้
รถไถเกรดรุกล ้า
ถนนหรื อทางพิพาทเสียหายและไร้ ประโยชน์ การกระทาก็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๐

.
ฎ.๘๑๔๐/๒๕๔๑ จาเลยบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์และได้ แผ้ วถาง
ที่ดินดังกล่าวใช้ ทาไร่ ทาให้ บคุ คลอื่นทัว่ ไปไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากหนองน ้า อันเป็ น
สาธารณประโยชน์ในส่วนที่จาเลยบุกรุกยึดถือครอบครอง เป็ นการทาให้ หนองสาธารณะนันไร้
้
ประโยชน์ แม้ เป็ นเพียงบางส่วน ก็เป็ นความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อ
สาธารณประโยชน์แล้ ว
ฎ.๒๐๖๘/๒๕๔๓ จาเลยก่อสร้ างระเบียงรุกล ้าทางเดินเท้ าโดยทาพื ้นเป็ นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กและมีหลังคาอะลูมิเนียมปกคลุม เป็ นการยึดถือครอบครองและทาให้ เสียหายทาให้ ไร้
ประโยชน์ซงึ่ ทางเดินเท้ า เป็ นความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึง่ เป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ ร่วมกัน และฐานทาให้ เสียทรัพย์ที่ใช้ และมีไว้ เพือ่ สาธารณประโยชน์
ตามมาตรา ๓๖๐
ข้ อสังเกต ความผิดในหมวดนี ้ยอมความได้ เฉพาะกรณีตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา
๓๕๙ เท่านัน้

ฐานบุกรุ ก
มาตรา ๓๖๒ ผู้ใดเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์นนทั
ั ้ งหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื อเข้ าไปกระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของเขาโดยปกติสขุ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๓ ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นเป็ นของตนหรื อของบุคคลที่
สาม ยักย้ ายหรื อทาลายเครื่ องหมายเขตแห่งอสังหาริ มทรัพย์นนทั
ั ้ งหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๔ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เข้ าไปหรื อซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน
อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรื อสานักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรื อไม่ยอมออกไปจาก
สถานที่เช่นว่านันเมื
้ ่อผู้มีสิทธิที่จะห้ ามมิให้ เข้ าไปได้ ไล่ให้ ออก ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

.
มาตรา ๓๖๕ ถ้ าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรื อมาตรา
๓๖๔ ได้ กระทา
(๑) โดยใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ าย
(๒) โดยมีอาวุธหรื อโดยร่วมกระทาความผิดด้ วยกันตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป หรื อ
(๓) ในเวลากลางคืน
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ
มาตรา ๓๖๖ ความผิดในหมวดนี ้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๓๖๕ เป็ นความผิด
อันยอมความได้

.

ความผิดฐานบุกรุกนัน้ มี ๓ ประเภท คือ
๑. การเข้ าไปเพื่อถือครองการครอบครอง (แย่งการครอบครอง) ซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนจะต้
ั ้ องมี
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครอง (ฎ.๒๗๑๘/๒๕๓๘) หรื อการไปกระทาการรบกวนการครอบครองโดยปกติสขุ
(รบกวนสิทธิ) ซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเจ้ าของ เช่น ผู้เช่าอาจถูกเจ้ าของคือผู้ให้ เช่ารบกวนการ
ครอบครองได้ (ฎ.๑/๒๕๑๒)
- การเข้ าไปหมายถึง ตัวหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของผู้กระทาได้ ลว่ งล ้าเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การ
เอื ้อมมือเข้ าไปกระชาก (ฎ.๒๘๖๘/๒๕๔๐) ซึง่ มีความหมายแตกต่างจากมาตรา ๓๓๕ (๘) ที่ผ้ กู ระทาต้ องเข้ า
ไปทังตั
้ ว หากไม่มีการเข้ าไป เช่น กระทาการใช้ ขวดขว้ างและใช้ มีดฟั นประตู ย่อมขาดองค์ประกอบความผิด
ฐานบุกรุก (ฎ.๓๕๒๓/๒๕๔๑)
นอกจากนี ้ศาลฎีกาวินิจฉัยถึงว่าการเข้ าไปกระทาการอันเป็ นการรบกวนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์
โดยปกติสขุ นัน้ รวมถึงการที่ไม่มีการล่วงล ้าเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์เลย
ฎ.๑/๒๕๑๒ การที่จาเลยใช้ ไม้ กระดานตีขวางทับประตูห้องที่โจทก์ครอบครองในขณะที่ตวั ไม่อยูแ่ ละปิ ด
ห้ องไว้ ทาให้ โจทก์เข้ าอยูใ่ นห้ องไม่ได้ เป็ นการล่วงล ้าเข้ าไปในอานาจการครอบครองของโจทก์โดยปกติสขุ ตาม
ความหมายแห่งบทกฎหมายมาตรา ๓๖๒ แล้ ว (ฎ.๒๐๒๔/๒๕๓๗,ฎ.๕๕๘๘/๒๕๓๗)
ฎ. ๓๖๓/๒๕๑๘ โจทก์เช่าบ้ านของ ส. ต่อมาถูก ส. ฟ้องขับไล่ ศาลล่างทังสองพิ
้
พากษาขับไล่โจทก์ แต่
โจทก์มิได้ รับทราบคาบังคับของศาลที่ให้ ออกจากบ้ านใน ๑ เดือน โจทก์ฎีกา ระหว่างฎีกาโจทก์ไปต่างจังหวัด
ใส่กญ
ุ แจบ้ านและฝากเพื่อนบ้ านให้ ดแู ล จาเลยที่ ๑ สามี ส. ให้ จาเลยที่ ๒ ตัดหูร้อยกุญแจบ้ านออกและให้
จาเลยที่ ๒ เข้ าไปอาศัย เมื่อโจทก์ยงั ไม่ทราบคาบังคับ โจทก์ยงั มีสิทธิอยูใ่ นบ้ านพิพาทซึง่ โจทก์ยงั มีสิทธิ
ครอบครอง จาเลยเป็ นผู้ใช้ ให้ บกุ รุกผิดตามมาตรา ๓๖๒,๘๔

.

- อสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นตามมาตรานี ้ สภาพแห่งความผิดต้ องเป็ นทรัพย์ที่มีการครอบครองได้
เนื่องจากผู้กระทาต้ องมีเจตนาพิเศษที่จะเข้ าถือการครอบครอง จึงต้ องเป็ นทรัพย์ชนิดที่มีรูปร่างเท่านัน้
ฎ.๕๓๖๒/๒๕๓๙ จาเลยครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทซึง่ เป็ นที่ดินที่อยู่ในบังคับห้ าม
โอน จึงไม่อาจสละหรื อโอนการครอบครองให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ การที่จาเลยทาสัญญาก่อตังสิ
้ ทธิในพื ้นดินและ
ทาสัญญาจะซื ้อจะขายให้ แก่โจทก์ร่วมมีผลเป็ นการโอนการครอบครองที่ดินพิพาทให้ แก่โจทก์ร่วมภายใน
กาหนดเวลาห้ ามโอนจึงไม่มีผลตามกฎหมาย โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท การที่จาเลยจ้ าง
บุคคลอื่นเข้ าไปไถปรับพื ้นที่และล้ อมรัว้ ที่ดินพิพาทจึงไม่เป็ นความผิดฐานบุกรุ ก (ฎ.๖๐๐๖/๒๕๖๑)
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นนันไม่
้ รวมถึงสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฎ.๑๖๙๒/๒๕๓๒,ฎ.๕๖๑๖/
๒๕๓๙,ฏ.๔๓๑๖/๒๕๕๐,ฎ.๑๑๖๓/๒๕๖๒)
ฎ.๗๗๔๒/๒๕๔๘ ที่ดินพิพาทเป็ นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดิน มิใช่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน
ที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังนัน้ เมื่อเทศบาลตาบลน ้าพองซึง่ ได้ รับอนุญาตจาก
กรมธนารักษ์ ให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดินพิพาทมีหนังสือแจ้ งให้ จาเลยออกจากที่ดินพิพาท จาเลยได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ วไม่ยอมออกไปจากทีด่ ินพิพาท การกระทาของจาเลยจึงเป็ นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ อยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลน ้าพองโดยปกติสขุ เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๕
(๓) ประกอบมาตรา ๓๖๒

.

ฏ.๑๑๖๓/๒๕๖๒ ที่เกิดเหตุเดิมเป็ นทางน ้าของแม่น ้านครนายก เป็ นทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน ต่อมาตื ้นเขินขึ ้นเพราะเกิดจากปริ มาณน ้าในแม่น ้าลดลง จึงเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๔ (๒) และมิใช่ที่งอกเพราะมิใช่ที่ดินที่งอกออกไปจากริ มตลิ่งของที่ดินผู้เสียหาย
ตามธรรมชาติ ความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา ๓๖๕ (๒) ประกอบมาตรา ๓๖๒ กฎหมายมุ่ง
ประสงค์ จะลงโทษผู้ท่ บี ุกรุ กเข้ าไปในอสังหาริมทรั พย์ ของผู้อ่ ืนเท่ านัน้ ไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษ
ผู้ที่บกุ รุก
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด จาเลยทังสองบุ
้
กรุกที่ดินอันเป็ นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
ดังกล่าว การกระทาของจาเลยทังสองจึ
้
งไม่เป็ นความผิดฐานบุกรุก
- การเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นนัน้ ผู้กระทาต้ องมีเจตนาพิเศษ คือเพื่อถือการ
ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์นนทั
ั ้ งหมดหรื
้
อแต่บางส่วน แต่การเข้ าไปกระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวน
การครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของเขาโดยปกติสขุ ไม่จาต้ องมีเจตนาพิเศษ
การรบกวนการครอบครอง เช่น จาเลยใช้ คนขับรถยนต์บรรทุกดินบุกรุกผ่านที่ดินของโจทก์ร่วม
ไปถมที่ดินอีกแปลงหนึง่ (ฎ.๑๓๓๙/๒๕๒๒) จาเลยซึง่ เป็ นบุตรเจ้ าของโรงเรี ยนไม่มีหน้ าที่อนั ใดใน
โรงเรี ยนไปยืนอยู่หน้ าห้ องขัดขวางการประชุมครู (ฎ.๒๕๖๖/๒๕๒๕)

.

- ลักษณะการรบกวนการครอบครองนี ้อาจกระทาโดยเจ้ าของก็ได้ เพราะกฎหมายมุ่ง
คุ้มครองการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์
ฎ.๓๖๓๓/๒๕๖๒ แม้ ประตูชนั ้ ๒ จะอยู่ในความครอบครองของจาเลยหรื อไม่ก็ตาม
จาเลยก็ไม่มีอานาจโดยพลการที่จะปิ ดล็อกประตูชนั ้ ๒ ซึง่ เป็ นทางเข้ าออกทางเดียวทาให้ โจทก์
และพนักงานไม่สามารถเข้ าไปยังชัน้ ๓ และชัน้ ๔ ของอาคารพิพาทได้ การกระทาจึงเป็ นการ
ล่วงล ้าเข้ าไปในอานาจการครอบครองของโจทก์ ถือได้ ว่าจาเลยเข้ าไปกระทาการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสขุ แล้ ว
- หากมิใช่กรณีที่รบกวนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์โดยตรง จะไม่มีความผิดตาม
มาตรานี ้ แต่อาจมีความผิดตามมาตราอื่นได้ เช่น การเข้ าไปด่าผู้อื่นในบ้ านของเขา ไม่เป็ น
ความผิดตามมาตรา ๓๖๒ แต่เป็ นการเข้ าไปในเคหสถานโดยไม่มีเหตุอนั สมควรอันเป็ น
ความผิดตามมาตรา ๓๖๔ (ฎ.๘๘๓๒/๒๕๕๙) จาเลยถืออาวุธมีดเข้ าไปแทงผู้ตายในห้ องพัก
ของผู้ตาย การกระทาของจาเลยเป็ นความผิดฐานบุกรุกเข้ าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรตามมาตรา ๓๖๔ มิใช่เป็ นความผิดฐานบุกรุกเพื่อเข้ าไปรบกวนการครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสขุ ตามมาตรา ๓๖๒ (ฎ.๔๒๗๕/๒๕๖๒)

.

- ความผิดมาตรานี ้สาเร็จเมื่อมีการเข้ าไป
ฎ.๒๒๕๓/๒๕๓๑ จาเลยเข้ าไปปั กเสาและปลูกต้ นมะขามในที่ดินของโจทก์เพื่อถือการครอบครอง
ที่ดินของโจทก์ ดังนันความผิ
้
ดฐานบุกรุกได้ เกิดขึ ้นและสาเร็จแล้ วเมื่อจาเลยเข้ าไปกระทาการดังกล่าว
ส่วนการครอบครองที่ดินต่อมาเป็ นเพียงผลของการบุกรุก การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็ นความผิด
ต่อเนื่องตราบเท่าที่จาเลยยังถือการครอบครองที่ดินของโจทก์
ดังนัน้ หากสาเร็จตังแต่
้ กลางวันแม้ จะครอบครองต่อมาถึงกลางคืนก็ไม่ผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๓)
(ฎ.๑๖๖๒/๒๕๔๒ (ป))
ข้ อสังเกต กรณีบกุ รุกที่ดินมือเปล่า ถ้ าผู้เสียหายไม่ได้ ฟ้องขับไล่ภายใน ๑ ปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ ย่อมหมดสิทธิ์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึง่ การครอบครอง สิทธิครอบครองใน
ที่ดินย่อมสิ ้นสุดลง การที่จาเลยเข้ าครอบครองที่ดินภายหลังจากที่สิทธิครอบครองทีด่ ินสิ ้นสุดลงแล้ วจึง
ไม่เป็ นความผิดฐานบุกรุก (ฎ.๒๑๓๗/๒๕๓๐)
- ต้ องมีเจตนารบกวนการครอบครอง
ฎ.๑๒๔๕/๒๕๖๑ จาเลยเข้ าไปในคลินิกในเวลาเปิ ดทาการและถ่ายภาพในห้ องตรวจรักษาคนไข้
เพราะต้ องการสอบถามถึงสาเหตุที่แย่งลูกค้ าไปจากคลินิกของจาเลย แต่เมื่อพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยมาไล่ให้ ออก จาเลยก็ออกไปทันที ไม่ถือเป็ นการรบกวนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่น
โดยปกติสขุ ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๒

.

๒. การยักย้ ายหรื อทาลายเครื่ องหมายเขต ตามมาตรา ๓๖๓
ยักย้ าย คือการทาให้ เคลื่อนที่ ส่วนทาลาย คือทาให้ หมดสิ ้นไป ทังนี
้ ้โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อถือเอา
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็ นของตนหรื อของบุคคลที่สาม
เครื่ องหมายเขตแห่งอสังหาริ มทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงสิทธิแห่งอสังหาริ มทรัพย์ เช่น หมุด
ที่ดินของเจ้ าพนักงาน แนวเขตตามธรรมชาติ (ต้ นไม้ แนวคันนา คูน ้า) แต่ไม่รวมถึงหลักที่พกั ชัว่ คราวใน
การทาแผนที่พิพาทหรื อสังเขปเพื่อประโยชน์แห่งการบังคับคดี (ฎ.๒๘๖๑/๒๕๑๗,ฎ.๔๗๒๓/๒๕๒๙)
๓. บุกรุกเคหสถาน อาคารฯ สานักงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ตามมาตรา ๓๖๔
การเข้ าไปตามมาตรานี ้เนื่องจากบัญญัติว่าเข้ าไปหรื อซ่อนตัว จึงต้ องแปลความว่าเป็ นการเข้า
ไปทัง้ ตัวอันเป็ นการแตกต่างจากกรณีมาตรา ๓๖๒ ดังนัน้ การที่นาส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย เช่น
เพียงแค่เอานิ ้วแหย่เข้ าไปในรอยแตกของรัว้ บ้ านจึงไม่น่าจะมีความผิดตามมาตรา ๓๖๔ (เทียบ ฎ.
๒๑๓๘/๒๕๓๗)
นอกจากนี ้ถ้ าเป็ นการเข้ าไปในอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรื อสานักงาน หมายความถึงเฉพาะเข้ าไป
ในตัวอาคารสถานที่เท่านัน้ หากเป็ นเพียงการเดินอยู่ที่ถนนในเขตอาคารเก็บสินค้ าย่อมไม่มีความผิดตาม
มาตรานี ้ (ฎ.๑๑๑๓/๒๕๑๐)
สาหรับการซ่อนตัวก็มีความหมายเช่นเดียวกันว่าบุคคลนันอยู
้ ่ทงทุ
ั ้ กส่วนของร่างกาย แม้ การเข้ า
ไปในร้ านโดยได้ รับอนุญาต แต่การออกมายืนอยู่ที่บนั ไดในร้ านระหว่างชัน้ ๓ กับชันที
้ ่ ๔ เพื่อคอยเวลา
และหาโอกาสก่อเหตุร้าย เป็ นการเข้ าไปซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่นและเมื่อสบโอกาสก็ก่อเหตุร้าย
ขึ ้น ถือได้ ว่าจาเลยเข้ าไปซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของโจทก์ร่วมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ฎ.๓๕๓๔/๒๕๔๕)

.
- การไม่ยอมออกเมื่อผู้มีสิทธิห้ามมิให้ เข้ าไปได้ ไล่ให้ ออก ซึง่ คือผู้ครอบครองหรื อเจ้ าของสถานที่นน
ั้

ฏ.๒๒๕๗/๒๕๒๔ ผู้เช่าซึง่ อยู่ในสถานที่เช่าต่อไปทังๆที
้ ่สญ
ั ญาเช่าหมดอายุแล้ ว แม้ ผ้ ใู ห้ เช่าบอก
ให้ ออกแต่ไม่ยอมออกก็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๔ เพราะผู้ให้ เช่าจะไล่ออกเองไม่ได้ ต้ องฟ้องร้ อง
บังคับโดยใช้ อานาจทางศาล
- เคหสถาน ตามมาตรา ๑(๔) หมายความว่าที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย เช่น เรื อน โรง เรื อ หรื อแพซึง่
คนอยู่อาศัย และให้ หมายความรวมถึงบริ เวณของที่ซงึ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยนันด้
้ วยจะมีรัว้ ล้ อมหรื อไม่ก็ตาม
ซึง่ มีความแตกต่างจากอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรื อสานักงานที่ไม่รวมถึงบริ เวณของสถานที่ดงั กล่าว
การเข้ าไปในสถานที่โดยเจ้ าของยินยอม หรื อแม้ จะไม่ยินยอมแต่เข้ าไปโดยมีเหตุอนั สมควรไม่ถือ
ว่าเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๔ จาเลยเข้ าไปในบ้ านของผู้เสียหายที่ ๑ เพราะต้ องการจะไปหา ส. ซึง่
เป็ นภริ ยาและบุตรของจาเลยซึง่ พึง่ คลอดจาก ส. แม้ ม. จะห้ ามไม่ให้ เข้ าบ้ านโดยอ้ างว่า ส. ไม่อยู่ จาเลย
ก็ไม่ยอมฟั งเพราะจาเลยไม่เชื่อ เข้ าไปในบ้ านของผู้เสียหายที่ ๑ จึงมีเหตุสมควรเพื่อต้ องการไปหาภริ ยา
และบุตรของจาเลย ไม่มีความผิดฐานบุกรุก (ฎ.๖๕๐๖/๒๕๔๒) การเข้ าไปเพื่อทวงค่าแรงให้ แก่บตุ รชาย
เป็ นการเข้ าไปโดยมีเหตุอนั ควร (ฎ.๒๕๔๙/๒๕๓๒)

.

แม้ ผ้ ทู ี่อนุญาตให้ เข้ าไปได้ เป็ นเพียงผู้อาศัยก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน
ฎ.๕๑๗๗/๒๕๔๙ จาเลยเข้ าไปในบ้ านผู้เสียหายโดยการเชิญชวนของ ส. บุตรสาวของผู้เสียหาย
แม้ ผ้ เู สียหายจะมิได้ อนุญาตให้ จาเลยเข้ าไปในบ้ านก็ตาม แต่เมื่อได้ รับอนุญาตจากบุตรสาวผู้เสียหาย
การกระทาของจาเลยจึงมิใช่การเข้ าไปในบ้ านผู้เสียหายโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ทังมิ
้ ใช่เป็ นการเข้ าไปเพื่อกระทาการใดๆอันเป็ นการรบกวนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของผู้เสียหาย
โดยปกติสขุ ตามมาตรา ๓๖๒,๓๖๔
อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติการณ์ว่าเจ้ าของเคยห้ ามปรามอย่างเด็ดขาดหลายครัง้ ว่ามิให้ เข้ าใน
บ้ าน โดยมีการคาดโทษไว้ ก่อน ดังนี ้ แม้ บตุ รของเจ้ าของบ้ านรู้เห็นยินยอมก็ถือว่าเป็ นการเข้ าไปใน
เคหสถานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร (ฎ.๒๗๙/๒๕๓๙,ฎ.๑๒๐๓๑/๒๕๕๖)
- การอนุญาตให้ เข้ าไปแต่เพียงบางส่วนของเคหสถาน ไม่ได้ หมายความว่าจะสามารถเข้ าไปทุก
ส่วนของเคหสถานได้
ฎ. ๒๔๐๗/๒๕๒๗ จาเลยได้ รับอนุญาตให้ นงั่ ดูโทรทัศน์ที่ตงอยู
ั ้ ่ในห้ องโถงนอกห้ องนอนของ
ผู้เสียหาย จะถือว่าผู้เสียหายอนุญาตให้ เข้ าไปในห้ องนอนไม่ได้ การที่จาเลยเข้ าไปจะล้ มตัวลงนอนกับ
ผู้เสียหาย ในขณะที่ผ้ เู สียหายเมาเหล้ านอนอยู่ในห้ องนอนเวลาดึก ดังนี ้ จาเลยมีเจตนาร้ ายต่อผู้เสียหาย
ในทางชู้สาวเป็ นการเข้ าไปในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุอนั สมควร

ข้ อสังเกต
.
การกระทาเดียวกันในบางลักษณะอาจเข้ าองค์ประกอบความผิดทังมาตรา
้
๓๖๒ และ
มาตรา ๓๖๔ ได้
ฎ.๘๑๑/๒๕๕๘ จาเลยที่ ๑ เป็ นภริ ยาจาเลยที่ ๒ ซื ้อบ้ านมีลกั ษณะเป็ นห้ องแถวไม้ และ
ใช้ ผนังอาคารไม้ ทงสองด้
ั้
านร่วมกันกับบ้ านสองหลังของโจทก์ร่วม การที่จาเลยทังสองว่
้
าจ้ าง ช.
รื อ้ ผนังอาคารไม้ ทงสองด้
ั้
านโดยพลการ เป็ นการร่วมกันเข้ าไปในบ้ านทังสองหลั
้
งซึง่ เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ของโจทก์ร่วมเพื่อการถือครองอสังหาริ มทรัพย์นนแต่
ั ้ บางส่วน หรื อเข้ าไปกระทา
การใดๆ อันเป็ นการรบกวนการครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสขุ เป็ น
ความผิดตามมาตรา ๓๖๒ และเป็ นการเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยไม่มีเหตุอนั
สมควรตามมาตรา ๓๖๔ อีกบทหนึง่ เมื่อจาเลยร่วมกระทาความผิดด้ วยกันตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป
จึงเป็ นความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๒) ประกอบมาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๔ ทังยั
้ งเป็ นการทา
ให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ซงึ่ ผนังอาคารทังสองด้
้
านของโจทก์ร่วม
ซึง่ เป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยตามมาตรา ๓๕๘ อีกบทหนึง่
จาเลยทังสองร่
้
วมกันว่าจ้ างให้ ช. ซ่อมแซมปรับปรุงบ้ านของจาเลยที่ ๑ โดยให้ รือ้ ฝา
ผนังร่วมซึง่ เป็ นผนังไม้ ทงสองด้
ั้
าน คอยควบคุมดูแลการก่อสร้ างอยู่ตลอด และทราบว่าการไม่
ฉาบปูนผนังอิฐทางบ้ านของโจทก์ร่วม เป็ นสาเหตุที่ทาให้ มีน ้ารั่วซึมเวลาฝนตก การกระทาของ
จาเลยทังสองเป็
้
นการสมคบร่วมกันกระทาการรื อ้ ผนังอาคารร่วมทังสองด้
้
านซึง่ โจทก์ร่วมเป็ น
เจ้ าของรวมด้ วย จึงเป็ นตัวการร่วมกระทาความผิดตามมาตรา ๘๓ หาใช่เป็ นเพียงผู้ใช้ ให้ ช.
กระทาความผิดตามมาตรา ๘๔ ไม่

.

เหตุฉกรรจ์
เหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ ้นหรื อเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา ๓๖๕ นี ้มิได้ เป็ นบทบัญญัติไว้ เป็ น
ความผิดเฉพาะต่างหาก ดังนันการปรั
้
บบทลงโทษต้ องปรับมาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรื อ
มาตรา ๓๖๔ ประกอบด้ วย
ฎ.๑๕๕/๒๕๓๒ จาเลยกระทาความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๒) (๓) ประกอบด้ วยมาตรา
๓๖๒ เช่นนันศาลจะพิ
้
พากษาว่าจาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕
โดยมิได้ ปรับบทมาตรา ๓๖๒ มาด้ วยย่อมไม่ถกู ต้ อง เพราะมาตรา ๓๖๕ มิได้ บญ
ั ญัติความผิด
ไว้ ชดั แจ้ งในตัว
เหตุตามมาตรา ๓๖๕ (๑) นัน้ พึงสังเกตว่าขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ าย ไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นการขู่เข็ญว่าจะทาการประทุษร้ ายในทันใดนัน้
ฎ.๓๙๗๘/๒๕๓๙ จาเลยอ้ างว่าผู้เสียหายทิ ้งร้ างที่ดินไว้ ไม่ได้ ทาประโยชน์ จึงเข้ ายึดถือ
ครอบครองทานากุ้ง ทังๆที
้ ่มีรัว้ ล้ อมและมีสานักงานและอาคารเก็บรักษาทรัพย์อยู่ ผู้ดแู ลที่ดิน
แจ้ งให้ จาเลยออกจากที่ดิน จาเลยไม่ยอมออกกลับพาพวกใช้ อาวุธปื นขู่เข็ญให้ ผ้ ดู แู ลออกไป
จากที่ดิน แสดงให้ เห็นถึงเจตนาบังอาจของจาเลยมีความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๑) (๒)
ประกอบด้ วยมาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๔

ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
มาตรา ๓๖๖/๑ ผู้ใดกระทาเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้ อวัยวะเพศของตน
ล่วงล ้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของศพ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๖/๒ ผู้ใดกระทาอนาจารแก่ศพ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๖/๓ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ทาให้ เสียหาย เคลื่อนย้ าย ทาลาย ทาให้
เสื่อมค่าหรื อทาให้ ไร้ ประโยชน์ ซึง่ ศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรื อเถ้ าของศพ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๓๖๖/๔ ผู้ใดกระทาด้ วยประการใด ๆ อันเป็ นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

ข้ อพิจารณา

๑. ศพตามมาตรา ๓๖๖/๑ ถึงมาตรา ๓๖๖/๔ นัน้ เป็ นศพที่มีเจ้ าของหรื อไม่ก็ได้
เนื่องจากมิได้ บญ
ั ญัติวา่ ต้ องเป็ นศพของผู้อื่นหรื อผู้อื่นเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม
กรณีจะเป็ นความผิดในลักษณะ ๑๓ นี ้ได้ ผ้ กู ระทาจะต้ องรู้ว่าตนได้ กระทาต่อศพ
ฎ.๗๑๔๔/๒๕๔๕ จาเลยข่มขืนกระทาชาเราหญิงที่ตายไปแล้ ว โดยคิดว่าหญิงนันสลบ
้
ดังนี ้ การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็ นความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๗๖ เพราะหญิงนันตายไปแล้
้
วจึงไม่มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕
คาพิพากษาฎีกานี ้เป็ นการวินิจฉัยก่อนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับศพใน
ลักษณะ ๑๓ โดยวินิจฉัยว่าการกระทาของจาเลยไม่ครบองค์ประกอบภายนอกตามมาตรา
๒๗๖ สาหรับปั จจุบนั หากจาเลยอ้ างต่อสู้ว่ากระทาโดยเข้ าใจว่าหญิงนันสลบ
้
อันเท่ากับเป็ น
การเข้ าใจว่าหญิงนันยั
้ งมีชีวิตอยู่ ก็ไม่อาจถือได้ ว่าจาเลยกระทาความผิดตามมาตรา ๓๖๖ /๑
เนื่องจากจาเลยไม่ร้ ูถึงข้ อเท็จจริ งอันเป็ นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง อัน
เป็ นการขาดเจตนาหรื อขาดองค์ประกอบภายในนัน่ เอง
๒. ความผิดในลักษณะ ๑๓ หรื อความผิดเกี่ยวกับศพนี ้เป็ นความผิดต่อแผ่นดิน ไม่
สามารถยอมความกันได้
๓. ลักษณะสภาพของศพไม่อาจมีการกระทาโดยการข่มขืนได้ อยู่ในตัว มาตรา ๓๖๖/๑
จึงมีการแก้ ไขถึงองค์ประกอบใหม่ว่าเป็ นการกระทาเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้
อวัยวะเพศของตนล่วงล ้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของศพ ซึง่ มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับความผิดฐานกระทาชาเราตามมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ นัน่ เอง อย่างไรก็ตาม
ความผิดตามมาตรา ๒๗๖ กลับเป็ นความผิดอันยอมความกันได้

๔. การกระทาอนาจารตามมาตรา ๓๖๖/๒ มีความหมายเช่นเดียวกับ
. มาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙ คือ การกระทาที่ไม่สมควรทางเพศ
การที่ใช้ สิ่งอื่นหรื ออวัยวะส่วนอื่นล่วงล ้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อ
ช่องปากของศพ แม้ จะกระทาเพื่อสนองความใคร่ของตนถือเป็ นความผิดตาม
มาตรานี ้ มิใช่ความผิดตามมาตรา ๓๖๖/๑
๕. มาตรา ๓๖๖/๓ มีองค์ประกอบความผิดของการกระทาเช่นเดียวกับ
มาตรา ๓๕๘ คือ ทาให้ เสียหาย ทาลาย ทาให้ เสื่อมค่า ทาให้ ไร้ ประโยชน์ แต่
เพิ่ม “การเคลื่อนย้ าย” ทังนี
้ ้ การกระทาดังกล่าวจะเป็ นความผิดต่อเมื่อกระทา
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรด้ วย ดังนัน้ การที่แพทย์ทาการผ่าชันสูตรศพจึงหาอาจมี
ความผิดตามมาตรานี ้ไม่
มาตรานี ้ไม่ได้ ค้ มุ ครองเฉพาะเพียงศพเท่านัน้ แต่รวมไปถึงส่วนของศพ
อัฐิ หรื อเถ้ าของศพด้ วย
ฎ.๒๗๙๒/๒๕๖๐ การเคลื่อนย้ ายผู้ตายในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ จึงไม่ใช่
การเคลื่อนย้ ายศพเพื่อปิ ดบังการกระทาความผิดหรื อเคลื่อนย้ ายโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๓๖๖/๓

.
ข้ อสังเกต
- การกระทาความผิดฐานนี ้อาจเป็ นความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์ตามมาตรา ๓๕๘ อีก
บทหนึง่ ซึง่ มีระวางโทษเท่ากัน นอกจากนี ้หากมีเจตนาพิเศษเพื่อปิ ดบังการตายหรื อเหตุแห่งการ
ตายก็อาจเป็ นความผิดตามมาตรา ๑๙๙ ด้ วย
- ระวางโทษของมาตรานี ้จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทัง้
ปรับ ดังนัน้ การกระทาต่อศพกรณีนี ้จึงมีโทษหนักกว่ามาตรา ๑๙๙
๖. การดูหมิ่นเหยียดหยามศพตามมาตรา ๓๖๖/๔ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการดูหมิ่นซึง่ หน้ า
บุคคลตามมาตรา ๓๙๓ จะเห็นได้ ว่ามีระวางโทษที่สงู กว่า
การกระทาด้ วยวิธีการใดๆ หมายถึง อาจด้ วยวิธีใช้ วาจา แสดงอากัปกิริยา หรื อลาย
ลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ เฉพาะที่กระทาต่อศพเท่านัน้ ไม่รวมส่วนของศพ อัฐิ หรื อเถ้ าของศพ

