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บทนํา
จากกรณีทีป่รากฏเปนขาววามีการขุดพบแผนทองคําโบราณเปนจํานวนมาก

ภายในสวนปาลมแหงหน่ึงในพื้นท่ีตําบลเขาชยัสน อําเภอเขาชยัสน จังหวัดพทัลงุ ทําให
เปนท่ีวิพากษวิจารณกันวาทองคาํน้ันจะตกเปนกรรมสทิธิข์องผูใดระหวางเจาของทีด่นิ 
ผูขดุทองได หรอืกรมศลิปากร ท่ีอางวาทองคาํนัน้เปนโบราณวตัถ ุท่ีจะตองนาํไปเกบ็ไวใน
พพิธิภัณฑสถานแหงชาตเิพือ่เปนสมบตัขิองชาตติอไป ซึง่หากทองคาํนัน้เปนโบราณวตัถุ
ผูทีขุ่ดทองไดนัน้ก็ตองนําทองมามอบใหกับทางราชการโดยผูนั้นมีสิทธิไดรับรางวัล
เปนการตอบแทน ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอ
เรื่อง “การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทีไ่มมีเจาของกรณี “ขุมทองคําเขาชัยสน” 
และในกรณีตาง ๆ” ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดมีโอกาสรับทราบถึงหลักการของกฎหมาย
ในกรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทีไ่มมีเจาของ หรือการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินหาย วามีหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเชนใด หากมีผูทีเ่ก็บทรัพยสินไดแลว
นํามาคืนผูนัน้จะมีสิทธิในทรัพยสินนั้นอยางไร และถาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนดไวจะไดรับโทษทางกฎหมายประการใดหรือไม ดังนี้

๑. การไดมาซึง่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของที่เปนโบราณวัตถ ุ
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

   จากกรณีทีม่ีชาวบานตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ไดขดุพบแผนทองคาํโบราณ ซึ่งถกูฝงอยูในสวนปาลมน้ํามนัของนายว ิทับแสง อนัเปน
สาเหตุใหชาวบานทีท่ราบขาวตางพากันไปขุดทองเปนจํานวนมาก ทําใหทางราชการ

การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ที่ไมมีเจาของกรณี “ขุมทองคําเขาชัยสน” 

และในกรณีตาง ๆ 
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ตองออกมาตรวจสอบวาทองคํานั้นเปนโบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม ซึ่งถาเปน
โบราณวัตถุแลวผูที่ขุดพบทองคํานั้นตองนํามาคืนใหกับทางราชการ เพื่อเก็บไวเปน
สมบัติของชาติเพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและศึกษากันตอไป 

  การพิจารณาวาทรัพยสินน้ันเปนโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไมนั้น 
ตองพิจารณาบทนิยามคําวา “โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งบัญญัติ
ให หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของโบราณ
สถาน ซากมนุษย หรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การประดษิฐหรอืโดยหลกัฐานเกีย่วกบัประวตัขิองสงัหารมิทรพัย
นั้น เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

  นอกจากนี้ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดงักลาวยงัไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการไดมาซึง่โบราณวตัถวุา
“โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวใน
ราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจาํเพาะโดยพฤติการณ 
ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่ซอนหรือฝงหรือทอดท้ิงจะอยูใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไมใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน 
ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกิน ๑ ใน ๓ 
แหงคาของทรัพยสินนั้น” 

   ดังนั้น หากทองคําที่ชาวบานขุดพบในบริเวณสวนปาลมในจังหวัด
พัทลุงน้ันเมื่อทางราชการโดยกรมศิลปากรไดมีการตรวจพิสูจนแลววาทองคําน้ัน
เปนโบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไมมีผู ใดเปนเจาของ ไมวาบริเวณ
ที่ค นพบทองคํานั้นจะอยู ในท่ีดินอันเปนกรรมสิทธ์ิหรือความครอบครองของ
บุคคลใดหรือไมก็ตามทรัพยสินที่คนพบน้ันยอมตกเปนของแผนดิน โดยผูคนพบ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัลไมเกิน ๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยสินนั้น 

  ทั้งนี้ เงินรางวัลหรือของรางวัลดังกลาวน้ัน มิไดตีราคาตามมูลคาจาก
ทองตลาดเทานัน้ แตกรมศลิปากรจะประเมินคณุคาทางประวัตศิาสตร คณุคาทางวตัถ ุและ
ความเปนมาจารึกไวบนวัตถนุัน้ ซึง่มมีลูคาสงูกวามลูคาทางตลาดหลายเทาตวั นอกจากน้ี 
บคุคลท่ีนาํทองท่ีขดุพบน้ันมาคืนกจ็ะไดรบัการจารึกชือ่ไวในประวัตศิาสตรดวยเพราะ
ถอืวาทาํคณุประโยชนใหแกประเทศชาติ เพราะโบราณวัตถทุกุชิน้นัน้ถอืเปนทรัพยสนิ
ทางปญญาใหประชาชนไดศกึษาและทราบถงึความเปนมาของประวตัศิาสตรชาติไทย
อีกทางหนึ่งดวย
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๒. การไดมาซึ่งกรรมสทิธิ์ในทรพัยสนิที่ไมมเีจาของ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย

  ๒.๑ กรณีเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินหาย
    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั ้นไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบตัิและสทิธิของบุคคลผูเก็บทรัพยสินไดและนํามาคืนใหแกเจาของ ผูนัน้มีสิทธิได
รับรางวัลตอบแทน โดยมีเงื่อนไขวา บุคคลผูเก็บไดซึง่ทรัพยสินหายจะตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้คือ

     (๑) สงมอบทรพัยสนินั้นแกผูของหายหรอืเจาของ หรอืบคุคลอื่น
ผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น หรือ

     (๒) แจงแกผูของหายหรอืเจาของ หรอืบคุคลอื่นผูมสีทิธจิะรบั
ทรัพยสินนั้นโดยมิชักชา หรือ

     (๓) สงมอบทรัพยสินนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงาน
เจาหนาที่อ่ืนภายใน ๓ วันและแจงพฤตกิารณตามท่ีทราบอนัอาจเปนเครื่องชวยใน
การสืบหาตัวบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น๑

     ในกรณท่ีีไมทราบตวัผูของหาย เจาของ หรอืบคุคลอื่นผูมสีทิธจิะรบั
ทรัพยสิน หรือบุคคลดังระบุนั้นไมรับมอบทรัพยสิน ใหดําเนินการตาม (๓) ทั้งนี้ ผูเก็บ
ไดซึ่งทรพัยสินหายตองรกัษาทรพัยสนิน้ันไวดวยความระมดัระวงัอนัสมควรจนกวาจะ
สงมอบใหแกผูมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินนั้น หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

    เมื่อผูเกบ็ไดซึ่งทรพัยสนิหายไดปฏบิตัติามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่ง
ดังกลาวขางตนแลวบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับรางวัลเปนการตอบแทน โดยผูเก็บไดซึ่ง
ทรัพยสินหายนั้นอาจเรียกรองเอารางวัลจากบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้นเปน
จํานวนรอยละ ๑๐ แหงคาทรพัยสนิภายในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท และถาราคาสงูกวา
น้ันข้ึนไปใหคิดใหอกีรอยละ ๕ ในจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น แตถาผูเกบ็ไดซึ่งทรพัยสนิหายได
สงมอบทรัพยสินแกเจาพนกังานตํารวจหรอืพนกังานเจาหนาท่ีอื่น ใหผูเปนเจาของ
หรือผูมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินนั้นเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๒.๕ แหงคาทรัพยสินเปน
คาธรรมเนียมแกทบวงการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นเปนสวนหนึ่งตางหากจากรางวัลซึ่งจะให
แกผูเก็บได แตคาธรรมเนียมนี้ใหจํากัดไวไมเกิน ๑.๐๐๐ บาท๒ 

 ตัวอยางเชน ทรัพยสินทีห่ายนั้นมีราคา ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลทีก่ฎหมาย
กําหนดใหรอยละ ๑๐ ของ ๓๐,๐๐๐ บาท เทากับ ๓,๐๐๐ บาท บวกดวยรอยละ ๕ 
ของ ๑๐,๐๐๐ บาท เทากับ ๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท ที่จะเปนรางวัลแก
ผูเก็บได แตถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายมิไดปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังกลาวขางตน
บุคคลนั้นไมมีสิทธิจะไดรับรางวัลใด ๆ เลย

   ๑ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๓.
      ๒ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๔.
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

 ปญหากค็อืวา ถาเจาของหรอืผูมสีทิธใินทรพัยสนินัน้ปฏเิสธไมยอมใหรางวลั 
ผูที่เก็บทรัพยสินไดและไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวจะมีสิทธิเรียกรองเงินรางวัลหรือมี
สทิธฟิองคดเีพือ่เรยีกรองเงนิรางวลัตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไดหรอืไม ในประเดน็นี้ 
ศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนยี ปราโมช มคีวามเหน็วาควรเรยีกรองไดตามอตัราทีก่ฎหมาย
กําหนดไว เนื่องจากเปนมูลหนี้ที่บัญญัติขึ้นโดยตัวบทกฎหมาย แตก็ไมหามที่เจาของ
ทรัพยสินหายจะใหรางวัลมากกวาที่กฎหมายกําหนด หรือจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน
ก็ได๓ 

อยางไรก็ตาม ถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายไดปฏิบัติตามกฎหมายแลว และผูมี
สทิธจิะรบัทรพัยสนินัน้มไิดเรยีกเอาภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีเ่กบ็ได 
ใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกแกผูเก็บได

แตถาทรัพยสินซึ่งไมมีผูเรียกเอาน้ันเปนโบราณวัตถุ 
กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินน้ันตกแกแผนดิน แตผูเก็บไดมีสิทธิจะ
ไดรับรางวัลรอยละ ๑๐ แหงคาทรัพยสินนั้น๔ ซึ่งหมายความวา 
ผูเก็บไดซึง่ทรพัยสนิหายนัน้ยอมไดกรรมสทิธิโ์ดยผลของกฎหมาย 
เม่ือไดปฏิบัติครบถวนภายใตเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด แตถา
ทรัพยสินนั้นเปนโบราณวัตถุใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกแก
แผนดิน 

มขีอสงัเกตวา โบราณวตัถทุีเ่ปนทรพัยสนิหายนัน้จะตกเปนของแผนดนิก็ตอเมือ่
ผูมสีทิธจิะรบัมไิดเรยีกเอาภายใน ๑ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 
๑๓๒๕ แตถาเปนโบราณวัตถุที่ไมมีเจาของในขณะพบเห็นยอมตกเปนของแผนดิน
ทนัทตีามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบญัญตัโิบราณสถานฯ และผูเก็บไดมสีทิธิไดรบัรางวลั
จากแผนดินไมเกิน ๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยสิน ไมใชรอยละ ๑๐ ตามมาตรา ๑๓๒๕ 
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 ๒.๒ การไดมาซึง่ทรพัยสนิท่ีตกหรอืทิง้ทะเลหรือทางนํา้หรอืทีน่ํา้ซดัขึน้ฝง
     ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกับ
กรณีการเก็บไดซึ่งทรัพยสินอันตกหรือทิ้งทะเลหรือทางนํ้าหรือที่นํ้าซัดขึ้นฝงวา “การ
เก็บไดซึ่งทรัพยสินอันตกหรือทิ้งทะเล หรือทางนํ้า หรือนํ้าซัดขึ้นฝงนั้น ใหบังคับตาม
กฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น”๕ ทรัพยสินตกหายหรือทิ้งทะเลนี้อาจจะ
เปนการทิ้งโดยจงใจ อาทิ เพื่อปองกันมิใหเรืออับปาง หรือไมไดจงใจ อาทิ ของพลัด
ตกลงไปในทะเลโดยไมรูอันเขาลักษณะทรัพยสินหายได แตตองไมใชกรณีที่ผูทิ้งสละ

   ๓ศรรีาชา เจริญพานิช. คาํอธิบายกฎหมายวาดวยทรพัยสนิ, กรงุเทพฯ : โรงพมิพเดอืนตุลา, พมิพครัง้ที ่๓, ๒๕๕๓. หนา ๑๔๘.

      ๔ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๒๕.
      ๕ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๒๖.
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น ซึ่งหากผูทิ้งทรัพยสินนั้นเจตนาสละกรรมสิทธิ์แลวยอมตอง
บังคับตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไมมีเจาของ 

   ทรัพยสินอันตกหรือทิง้ทะเลดังกลาวนี้ใหบังคับตามกฎหมายและ
กฎขอบังคับวาดวยการนั้น กลาวคือ ถาเปนทรัพยสินทีท่ิง้ลงทะเลก็ตองบังคับตาม
กฎหมายทะเล ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่บัญญัติไวในกรณีที่มีผูเก็บทรัพยสิน
ท่ีท้ิงจากเรอืเพือ่ไมใหเรอือับปาง แตถาเปนทรพัยสนิท่ีเก็บไดในลาํน้ํา หรอืน้ําซดัขึน้ฝง
ภายในประเทศ กต็องบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในนานน้ําไทย พทุธศักราช 
๒๔๕๖ ที่ใชบังคับในปจจุบัน โดยมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ กําหนดไววา 

   “มาตรา ๑๒๘ ผูใดพบและเก็บทรัพยสิ่งของในแมนํ้า อันเปนของ ๆ 
คนอื่นที่หายไป เชน ไมซุงหรือไมกระดานที่เปนของพลัดจากแพ หรือเรือ หรือสิ่งของ
อยางอื่น ทานวาตองนําสงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกล” 

  และ“มาตรา ๑๒๙ เมือ่มีทรัพยสิ่งของมาสงไวดังนั้น กองตระเวนตอง
คืนใหแกเจาของ ถาหากรูจักตัว ถาหาเจาของไมได ก็ใหประกาศโฆษณาไว เมื่อพน
กาํหนดเวลา ๓ เดอืนไปแลว ทานวาใหขายทรพัยสิ่งของน้ันโดยวธิขีายทอดตลาด ขาย
ไดเงนิเทาใด ใหชักไวรอยละ ๑๐ สาํหรบัผูท่ีพบและเกบ็ทรพัยสิ่งของนั้น ๆ  เหลอืจากนั้น
ใหสงไวเปนของรฐับาล แตในการทีจ่ะคนืเจาของกด็ ีหรอืจะขายทอดตลาดก็ด ีทานให
กองตระเวนสบืใหทราบเสยีกอนวาทรพัยสิ่งของน้ัน ๆ  จะตองเสยีภาษีศลุกากรหรอืไม”
    จากบทกฎหมายดังกลาวน้ี จะเหน็ไดวาผูเกบ็ทรพัยสนิไดไมมีโอกาสที่จะ
ไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตกหรือทิ้งทะเล หรือทางนํ้า รวมทั้งทรัพยสินที่นํ้าซัดขึ้นฝง
แตอยางใด แตมีสิทธิไดรับเงินจากการขายทอดตลาดซึ่งทรัพยสินนั้นในอัตรารอยละ 
๑๐ ของจํานวนเงินที่ขายทรัพยสินได

 ๒.๓ การไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไดมาหรือเกี่ยวของในการกระทํา
ความผิด

   ในเรื่องเกี่ยวกบัการไดมาซึ่งกรรมสทิธิ์ในทรพัยสนิท่ีไดมาหรอืเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดนี ้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดหลักเกณฑใน
เรื่องน้ีไววา “ภายในบงัคบัแหงกฎหมายอาชญา กรรมสทิธิ์แหงสิ่งใด ๆ  ซึ่งไดใชในการ
กระทําผิดหรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น 
และไดสงไวในความรกัษาของกรมในรัฐบาลน้ัน ทานวาตกเปนของแผนดนิ ถาเจาของ
มิไดเรียกเอาภายใน ๑ ปนับแตวันสง หรือถาไดฟองคดีอาชญาตอศาลแลวนับแตวันที่
คําพิพากษาถึงที่สุด แตถาไมทราบตัวเจาของทานใหผอนเวลาออกไปเปน ๕ ป

    ถาทรัพยสินเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความ
เสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินนั้นไซร ทานวากรมในรัฐบาล
จะจัดใหเอาออกขายทอดตลาดกอนถึงกําหนดก็ได แตกอนทีจ่ะขาย ใหจัดการตาม
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

     ๖ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๗.

ควรเพื่อบันทึกรายการอันเปนเครื่องใหบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินน้ันอาจทราบวา
เปนทรัพยสินของตนและพิสูจนสิทธิได เมื่อขายแลวไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดให
ถือไวแทนตัวทรัพยสิน”๖ 

 บทบัญญัติดังกลาวเปนเร่ืองของทรัพยที่ใชในการกระทําความผิด ทรัพย
ที่ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือทรัพยที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดซึ่งถูก
พนกังานเจาหนาทีย่ดึ หรอืเรยีกใหสงมาโดยชอบดวยกฎหมาย และเกบ็รกัษาไวในกรม
ของรัฐบาล เชน อาวุธที่ใชแทง ใชยิง ทรัพยที่ถูกลัก ถูกปลนมา เปนตน แตตองมิใช
ทรัพยสินที่มีคําพิพากษาใหริบแลว เพราะทรัพยสินที่ถูกศาลส่ังริบแลวยอมตกเปน
ของแผนดินทันที เวนแตเจาของมิไดรูเห็นในการกระทําผิดจะได
รองตอศาลขอคืนทรัพยสินนั้นเสียภายใน ๑ ป ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖   

 ทรัพยสินตามมาตรานี้เปนทรัพยสินที่ไดยึดหรือเก็บ
รกัษาไวโดยชอบโดยพนกังานเจาหนาท่ี ซึง่อาจจะไมมกีารฟองคดี
หรืออาจจะมีการฟองคดีตอศาลแลวก็ได แตศาลมิไดพิพากษา
ใหรบิหรอืไดสัง่ใหคนืแกเจาของแลว หากเจาของมไิดเรยีกเอาคนื
เสียภายใน ๑ ป นับแตวันสง หรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
แลวแตกรณี แตถาไมทราบตัวเจาของกฎหมายผอนเวลาใหเปน ๕ ป จึงใหตกเปน
ทรัพยสินของแผนดิน

 ถาทรพัยสนิดงักลาวนัน้เปนของสดเสยีงาย เชน ผกั ผลไม อาหารสด หรอืการ
เก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย เชน เครื่องยนตที่เก็บไวนาน ๆ  ไมแนวา
จะเสยีหรอืไม หรอืการเกบ็รกัษาไวจะตองเสยีคาใชจายมากไมคุมกบัคาทรพัยนัน้ เชน 
สตัวเลีย้งทีต่องเล้ียงดวยอาหารราคาแพง หรอืการดูแลรกัษากรณีเจ็บปวย เปนตน กรม
ทีเ่กบ็รักษาทรัพยนัน้อาจขายทอดตลาดทรัพยนัน้ แลวเกบ็รักษาเงนิท่ีขายไดไวจนกวา
จะครบกําหนดเวลา ๑ ป หรือ ๕ ปก็ได แตกอนจะขายตองบันทึกรายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับทรัพยนั้นไวดวย ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีสิทธิจะรับทรัพยคืนไดทราบวาเปนทรัพยสิน
ของตนและสามารถจะพิสูจนสิทธิของตนได

 มีขอสงัเกตวา ทรพัยสนิใดทีใ่ชในการกระทาํผดิ หรอืไดมาโดยการกระทาํผดิ
หรือเกี่ยวกับการกระทําผิดนั้น โดยปกติพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ัน ๆ ก็จะ
ตองเก็บรักษาไวเพื่อเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา ถาเปนของที่ใชในการกระทําผิด
หรือไดมาจากการกระทําผิดหรือเกี่ยวของกับการกระทําผิดโดยประการใด ๆ 
ศาลอาจพิพากษาใหรบิเสียและตกเปนของแผนดนิ แตกรณีทีย่งัไมมคีาํพพิากษาใหรบิ 
กรรมสทิธ์ิกย็งัเปนของเจาของทรพัยสนินัน้อยู ดงันัน้ ในกรณทีีศ่าลมไิดสัง่คนืทรพัยสนิ
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

   ๗ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๒๘.  

เหลาน้ีใหแกเจาของไปไมวาดวยเหตปุระการใดกต็าม และทั้งเจาของทรพัยสนินั้นมไิด
ใชสิทธิเรียกเอาทรัพยสินนั้นคืนภายใน ๑ ปนับแตวันสง หรือถามีการฟองคดีก็ใหนับ
ภายใน ๑ ปนับแตวนัท่ีคาํพพิากษาถงึท่ีสดุ แตถาไมทราบตวัเจาของทรพัยสนินั้น กใ็ห
ขยายเวลาจาก ๑ ปเปน ๕ ป เพราะในบางกรณเีจาของทรพัยสนิอาจจะไมรูวาทรพัยสนิ
ของตนถกูนําไปใชหรอืเก่ียวของกับการกระทาํความผดิ เน่ืองจากเจาของทรพัยสนินั้น
ไมรูไมเห็นหรือมิไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้นดวยก็ตาม 

 ๒.๔ กรณีเปนการไดมาซึ่งของมีคาที่ซอนหรือฝงไว
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไว

วา“สงัหาริมทรัพยมีคาซึ่งซอนหรือฝงไวนั้น ถามีผูเก็บไดโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใด
สามารถอางวาเปนเจาของได ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบ
ทรัพยนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัล 
๑ ใน ๓ แหงคาทรัพยนั้น”๗

   บทบัญญัติดังกลาวนีเ้ปนเรือ่งสังหาริมทรัพยมคีาซึง่ซอนหรือฝงไวใน
ลักษณะพฤติการณทีไ่มมีผูใดจะอางวาเปนเจาของได ถาเปนสังหาริมทรัพยมีคาแต
มิไดซอนหรอืฝงไว หรอืแมจะซอนหรอืฝงไว แตมพีฤตกิารณท่ีแสดงวาอาจมผีูหนึ่งผูใด
เปนเจาของได ก็ไมอยูในบังคับของบทบัญญัติดังกลาวมานั้น แตจะรูไดอยางไรวาเปน
สังหารมิทรพัยท่ีมีคานั้น คงจะตองพจิารณาจากหลายปจจยัประกอบกนั เชน ประการแรก
ตองมีมูลคาในเชงิเศรษฐกิจ มีราคาที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม ประการที่สอง 
ตองมีมูลคาในทางประวัติศาสตร หรือบางคนเรียกวา “มีคาควรเมือง” เนื่องจาก
เปนสังหาริมทรัพยซึ่งซอนหรือฝงไว กฎหมายจึงใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน 
เพื่อท่ีจะใหชนรุนหลงัไดมโีอกาสเหน็และศกึษาถงึสภาพและความเปนมาของทรพัยสนินั้น
 และประการสุดทาย ตองมีมูลคาในทางจิตใจแกคนในสังคม

   สังหาริมทรัพยมีคาเมือ่ซอนหรือฝงไวในพฤติการณทีแ่สดงวาไมมี
ผูใดเปนเจาของในขณะเก็บไดแลวยอมตกเปนของแผนดิน ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวา
ทรัพยนั้น เจาของสละกรรมสิทธิ์แลวหรือไม กฎหมายถือเอาตอนเก็บไดเปนสําคัญวา
พฤติการณที่แสดงวามีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของไดหรือไม เชน เก็บไดในถํ้า หรือ
ฝงไวในดนิกลางปาลกึซึ่งไมมีผูคนอยูอาศยั แตถาเกบ็ไดในท่ีดนิของเอกชนกยั็งไมเพยีงพอ
ที่จะถือวาไมมีผูใดสามารถอางเปนเจาของได 

   แตถาผู เก็บไดสงมอบสังหาริมทรัพยนั ้นแกเจาหนาทีต่ํารวจหรือ
พนักงานเจาหนาทีอ่ืน่ทีม่ีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายแลว ยอมมีสิทธิจะไดรับรางวัล 
๑ ใน ๓ แหงคาของทรัพยนั้น ซึ่งกรณีนี้จะมากกวากรณีผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหาย
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การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ไมมีเจาของกรณี 
“ขุมทองคําเขาชัยสน” และในกรณีตาง ๆ 

จุลนิติ

ซึ่งเปนโบราณวัตถุตามมาตรา ๑๓๒๕ ที่ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินซึ่งผูเก็บไดมี
สิทธิจะไดรับรางวัลเพียงรอยละ ๑๐ แหงคาทรัพยสินนั้น

   อนึ่ง แมทรัพยสินดังกลาวจะตกเปนของแผนดินเพราะเก็บไดโดย
พฤติการณ ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของก็ตาม แตถาตอมามีผูใดพิสูจนความ
เปนเจาของได แผนดินกน็าจะตองคืนทรัพยสนินัน้ใหแกผูเปนเจาของ เพือ่ใหเกดิความ
เปนธรรม

๓. บทลงโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
  ในกรณทีีม่ผีูเกบ็ทรพัยสนิไดแลวไมนาํมาคนืเจาของ

หรือสงมอบใหแกเจาพนักงานเพ่ือตามหาเจาของตอไปน้ัน 
กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนไวดังนี้ 

  ๓.๑ กรณทีรพัยสนินัน้เปนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
 จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิป
วัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมาตรา ๓๑ 
ไดกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูฝาฝนไววา“ผูใดเกบ็ไดซึง่โบราณวตัถุ
หรอืศลิปวัตถทุีซ่อนหรือฝงหรือทอดท้ิงโดยพฤติการณซึง่ไมมผีูใด
สามารถอางวาเปนเจาของได และเบยีดบงัเอาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถนุัน้เปนของตน
หรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ” ๘

    นอกจากนี้ มาตรา ๓๑ ทวิ ยังไดกําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคล
ที่ชวยจําหนายหรือรับซื้อทรัพยสินที่ผูเก็บไดนํามาขายใหโดยกําหนดวา“ผูใดซอนเรน 
จาํหนาย เอาไปเสีย หรอืรบัซือ้ รบัจาํนํา หรอืรบัไวโดยประการใด ๆ  ซึง่โบราณวัตถหุรอื
ศิลปวัตถุอันไดมาโดยการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”๙

  ๓.๒ กรณีที่เปนทรัพยสินอื่นท่ัวไปจะมีความผิดฐานยักยอกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

    ซึ่งมาตรา ๓๕๕ บัญญัติวา “ผูใดเก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคา 
อนัซอนหรอืฝงไวโดยพฤติการณซึง่ไมมผีูใดอางวาเปนเจาของได แลวเบยีดบงัเอาทรพัย
นัน้เปนของตนหรอืของผูอืน่ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

     ๘พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.

       ๙พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓๑ ทวิ เพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕.
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

บทสรุป  
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายในแตละฉบับดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไมวา

ทรพัยสินหายน้ันจะมีเจาของหรอืไมก็ตาม หรอืทรพัยสนิน้ันจะเปนโบราณวตัถหุรอืไม
กต็าม หากมีผูเกบ็ทรพัยสนิเหลาน้ันได ผูเก็บทรพัยสนิไดก็ตองนํามาคนืแกเจาของ หรอื
ถาไมพบเจาของก็ตองนําสงใหแกเจาพนักงานเพื่อตดิตามหาตวัเจาของทรพัยนั้นตอไป
โดยผูเก็บทรัพยสินไดแลวนํามาคืนแกเจาของนั้นมีสิทธิไดรับรางวัลตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดไว แตหากผูเก็บทรพัยสนิไดน้ันไมนํามาคนืเจาของ หรอืสงมอบแกเจาพนกังาน
เพื่อประกาศหาตวัเจาของตอไป บคุคลน้ันก็ยอมมีความผดิและไดรบัโทษตามกฎหมาย

 ดังนั้น ผูที่เก็บทรัพยสินไดไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนโบราณวัตถุหรือไมก็ตาม 
จะตองนาํทรพัยสินนั้นมาคนืแกเจาของ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากทรพัยนั้นเปนโบราณวตัถ ุ
ผูเก็บไดตองนํามาคืนแกทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อสงวนและรักษาทรัพยสินนั้น ๆ 
เอาไวใหอนชุนคนรุนหลังไดศึกษาถึงความเปนมาอันจะมีคุณคาในการศึกษาเชิง
ประวัติศาสตรสืบไป โดยผูคืนทรัพยสินอันเปนโบราณวัตถุนั้นมีสิทธิ์ไดรับรางวัลจาก
ทางราชการเพื่อเปนการตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
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