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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาในการแบ่งแยกความผิด
ฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบาย กับฉ้อโกงตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั รวมทั้งความพยายามที่ จะแก้ไข
ปั ญหาการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ ให้ชดั เจนมากขึ้น เนื่องจากความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กล
อุ บาย กับฉ้อโกง ต่างมี จุดเริ่ มต้นที่ เหมื อนกันคือ “การหลอกลวง” แต่จากคาพิพากษาของศาลทั้งหลายที่
ปรากฏ ศาลมักจะไปวินิจฉัยถึงเรื่ อง การหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองเป็ นประการแรก ทั้งที่
ความเป็ นจริ ง แล้ว ผูก้ ระท าความผิดนั้นมี เพี ย งเจตนาเพื่ อ ต้องการให้ไ ด้ท รั พ ย์น้ ันไปจากเจ้า ของ หรื อ
ผูค้ รอบครองด้วยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยผูก้ ระทาความผิดมิได้สนใจถึงเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ หรื อ
สิ ทธิ ครอบครองเลย ซึ่ ง ถื อได้ว่าเป็ นเรื่ องนอกเหนื อเจตนาของผูก้ ระทาความผิด แต่ศาลกลับไปวินิจฉัยถึง
เรื่ องการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครองเป็ นประการแรกจึงไม่น่าจะถู กต้อง โดยปั ญหาในการ
ตัดสิ นคดี ว่า คดี ใดจะเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์หรื อฉ้อโกง ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นคดี อาญาหลาย
ประการ รวมถึ งผลที่ผูก้ ระทาความผิดจะได้รับจากกฎหมายและกระบวนยุติธ รรมอีก ด้วย ประกอบกับ
ความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกงมีลกั ษณะการกระทาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในความผิดฐานลักทรัพย์ตอ้ งมี
การเอาไปโดยการพาทรัพย์น้ นั เคลื่ อนที่ ส่ วนความผิดฐานฉ้อโกงต้องมีการหลอกลวงจนผูถ้ ูกหลอกหลง
หรื อบุคคลที่สามหลงเชื่อแล้วส่ งมอบทรัพย์น้ นั ให้ แต่คาพิพากษาของศาลที่ปรากฏก็มิได้วินิจฉัยในเรื่ องการ
เคลื่อนที่ของทรัพย์ ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทรัพย์และการพาพ้นไปเลย
นับตั้งแต่มีคาพิพากษาฎีกาที่ 1463/2503 ซึ่ งศาลฎีกาพิพากษาให้เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์โดย
วิธีการใช้กลอุบาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จนถึงปัจจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 50 ปี แล้ว ปัญหา
ในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบายกับฉ้อโกง ก็ยงั ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผูศ้ ึกษา
และผูใ้ ช้กฎหมายตลอดมา โดยจากการศึกษาพบว่าหลายประเทศที่เคยประสบปั ญหาเกี่ ยวกับการแบ่งแยก
ความผิดทั้งสองฐานนี้มาก่อนเช่นเดียวกับประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นประเทศระบบ ซีวลิ ลอว์ (Civil Law) เช่น
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่ ง เศส หรื อประเทศที่ ใ ช้ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่ น ประเทศ
อังกฤษ หรื อสหรัฐอเมริ กา นอกจากจะใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกเรื่ องการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ
ครอบครองเช่ นเดี ยวกับประเทศไทยแล้ว ต่างก็ได้หาวิธีการแก้ไขปั ญหาในแต่ละรู ปแบบ เช่ น ในประเทศ
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เยอรมนีมีการใช้เจตนาพิเศษเป็ นหลักการในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ หรื อในประเทศอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริ กา มี การบัญญัติความผิดฐานลัก ทรัพย์โดยใช้กลอุบายไว้เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะเรื่ องสาหรับใน
กรณี ความผิดนั้นๆ ทาให้ลดปั ญหาความสับสนการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ได้
บทความในฉบับนี้ ผเู ้ ขียนได้เสนอแนะแนวทาง โดยการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกัน โดยได้นาหลักทฤษฎี เรื่ องการพาทรัพย์เคลื่ อนที่ และทฤษฎี พาพ้นไป ประกอบกับการคานึ งถึ ง
เจตนาพิเศษโดยทุจริ ตตามแบบกฎหมายของเยอรมัน มาเป็ นแนวทางในการแบ่งแยกความผิดฐาน ลักทรัพย์
โดยวิธีการใช้กลอุบายกับฉ้อโกง เพื่อลดปั ญหาความสับสนของผูศ้ ึกษา ผูใ้ ช้กฎหมาย และเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมต่อผูก้ ระทาความผิด และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ทนั สมัยในปั จจุบนั

Abstract
This article is intended to study the situation of the problem in the separation of an offense of
Larceny by trick from fraud from the past to the present, including efforts to solve the problem of separating
an offense of these two bases clearer because an offense of Larceny by trick and fraud have the same starting
point, that is "deception". However, from the judgments of all the courts, the courts usually judge the
deception of ownership or the right of possession first, but the fact an offender intends to take that property
from the owner or possessor with an unlawful method only. The offender does not care about ownership or
possession. This is regarded as the matter other than the intention of the offender, but the court judges that
it is the matter of deception of ownership or possession first, so it is not likely correct. It becomes the
problem in judging the case which case is the offense of burglary and which one is the offense of fraud that
has several effects on the criminal proceedings, including the consequences that the offender receives from
the law and justice. Moreover, the offense of burglary and fraud have different actions. For the offense of
burglary, the property must be taken by moving the property; whereas, the offense of fraud, it must have the
deception until the deceived person is tricked or the third person is fooled to give that property. Nevertheless,
the judgment of the court appeared is not involved with the movement of the property according to the
theory of the movement of property and taking the property away.
From the verdict of the Supreme Court No. 1463/2503, the Supreme Court sentenced the offense
of Larceny by trick according to the Criminal Code, Section 334, to the present, it is over 50 years that the
problem of distinguishing between the offense of Larceny by trick and fraud has caused confusion for the
educators and law users thoroughly. The study found that many countries experienced such problem on the
differentiation of the offense of these two bases like Thailand, whether countries use the civil law system,
such as Germany, France, or countries use the Common Law system, such as England or the United States.
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In addition to the use of criteria to separate the deception of ownership or possession as Thailand, they also
find the way to solve the problem for each nature, for example, Germany uses a special intent as the criteria
to separate the offense of the two bases, or the United Kingdom and the United States stipulate the offense
of Larceny by trick as a special case for that case only; as a result, these solutions reduce the confusion in
separating the offense of these two bases.
In this article, the author suggested the guidelines by creating new knowledge to have the same
understanding by applying the theory of the movement of property and the theory of taking away, together
with considering a special intent of corruption according to the German law to be a guideline for separating
the offence of Larceny by trick and fraud in order to reduce the confusion of educators and law users, and
to create justice for the offenders and in line with the current modern society.

1. บทนา
เนื่องจากปั จจุบนั ยังมีปัญหาความสับสนในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้ กล
อุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง อีกทั้งได้มีมิจฉาชี พในหลายรู ปแบบ ทาให้การวินิจฉัยแยกแยะว่าการกระทา
ความผิดใดนั้นเป็ นเรื่ องฉ้อโกง หรื อเป็ นการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายทาได้ยากลาบาก แม้แต่ผใู ้ ช้กฎหมายก็
ยังแยกไม่ออก เนื่ องจากพฤติกรรมการกระทาความผิดของคนร้ายมีลกั ษณะแยบยลซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดย
ทั้งความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบายกับความผิดฐานฉ้อโกง ต่างมีจุดเริ่ มต้นที่เหมือนกัน คือ การ
หลอกลวงของผูก้ ระทาความผิดเพื่อให้ได้ทรัพย์ไปจากเจ้าของ หรื อผูค้ รอบครองเช่นเดียวกัน แต่ลกั ษณะการ
ได้ทรัพย์มานั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ในความผิดฐานลักทรัพย์ผูก้ ระทาความผิดเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไปโดย
พลการ โดยเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่ยินยอม ส่ วนในความผิดฐานฉ้อโกง ผูก้ ระทาความผิดได้ทรัพย์ไป
โดยความยินยอมจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองทรัพย์โดยความยินยอมดังกล่าวเกิดจากการถูกหลอกลวง1
แม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ได้วางหลักไว้ว่า หาก
ฟ้ องการกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง หรื อกลับกัน
ฟ้ องว่าเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ กฎหมายนั้นมิให้
ถือว่าแตกต่างกันในข้อสาระสาคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็ นเรื่ องที่เกินคาขอหรื อเป็ นเรื่ อง
ที่โจทก์ไม่ประสงค์จะให้ลงโทษ ศาลจึงสามารถปรับบทกฎหมายลงโทษที่ถูกต้องได้
แต่อย่างไรก็ดี หากข้อเท็จจริ งในคดี น้ นั การที่ศาลตัดสิ นว่าคดี หนึ่ งคดี ใดเป็ นความผิดฐาน ลัก
ทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุ บาย ทั้งๆ ที่ควรจะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง ปั ญหาที่ตามมามีขอ้ พิจารณาต่อไปว่า
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั กรุ งสยาม
พับลิชชิ่ง จากัด, 2555), น. 9.
1
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การที่ ศ าลตัดสิ นผิดพลาดไปหากเข้าเหตุ ฉกรรจ์ของความผิดฐานลักทรั พย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 ซึ่ งอัตราโทษนั้นสู งกว่าอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 หรื อ 341 ก็จะ ทาให้
ผูก้ ระทาความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นอันจะเป็ นผลร้ายแก่ผกู ้ ระทาความผิด
ดังนั้น จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์กบั ความผิดฐานฉ้อโกงในประเทศต่างๆ
พบว่าความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบายก็พฒั นามาจากความผิดฐานลักทรัพย์ เพียงแต่มีการใช้
อุบายเข้ามาหลอกลวงประกอบเพื่อทาให้ความผิดฐานลักทรัพย์ที่ดาเนิ นการนั้นประสบความสาเร็ จ ในขณะ
ที่ ก ารหลอกลวงนั้นเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญในความผิ ดฐานฉ้ อ โกง หากขาดองค์ป ระกอบข้อ นี้ ก็ ไ ม่
สามารถจะลงโทษในความผิดฐานฉ้อโกงได้ ในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์น้ ันได้
กาหนดความผิดอาญาฐานลักทรั พย์โดยวิธีการใช้กลอุ บายไว้ เนื่ องจากเห็ นว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นภัย
อันตรายต่ อ ทรั พ ย์สิ นส่ วนบุ ค คลและต่ อสั ง คมส่ ว นรวมด้วย ส่ วนในกลุ่ ม ประเทศที่ ใ ช้ก ฎหมายระบบ
ประมวลกฎหมายส่ วนมากได้บญ
ั ญัติความผิดฐานฉ้อโกงไว้โดยใช้ถ้อยคากลางๆ ว่า “หลอกลวง” และ
ความผิดฐานลักทรัพย์ก็บญั ญัติไว้ดว้ ยแต่มิได้บญั ญัติความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายไว้
สาหรั บกฎหมายอาญาของไทย ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่ มประเทศใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย
ถึงแม้จะไม่ได้บญั ญัติความผิดในฐานลักทรัพย์โดยใช้วธิ ี การใช้กลอุบายไว้โดยตรงก็ตาม แต่ก็มีแนววินิจฉัย
ของศาลตามแนวของศาลในระบบคอมมอนลอว์อ ยู่ต ลอดมา ซึ่ งนัก กฎหมายไทยได้พ ยายามค้น หา
หลักเกณฑ์ที่จะใช้มาเป็ นแนวทางในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์กบั ฉ้อโกง โดยได้พิจารณาในเรื่ อง
กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์น้ นั ว่าผูย้ ื่นให้ซ่ ึ งทรัพย์มีเจตนาโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครอง
หรื อไม่ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า แนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับความผิดทั้งสองฐานนี้ ยงั ก่อให้เกิดความสับสน
มาโดยตลอด ทั้งๆ ที่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างความผิดทั้งสองฐานนี้ ควรจะยุติ
ได้แล้ว ดังตัวอย่างเช่น
ในกรณี คาพิพากษาศาลฎีกา 1463/2503 ซึ่งข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องที่จาเลยใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้
ผูร้ ับฝากรถจักรยานส่ งมอบรถจักรยานของผูอ้ ื่นให้จาเลย จนผูร้ ับฝากหลงเชื่ อยอมมอบรถจักรยานให้จาเลย
ไป อันควรจะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ศาลฎี กากลับวินิจฉัยว่าจาเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กล
อุบายหลอกลวง ไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกง หรื อในกรณี คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2698/2554 ซึ่ งข้อเท็จจริ งเป็ น
เรื่ องที่จาเลยเป็ นพนักงานของผูเ้ สี ยหายได้หลอกลวงผูเ้ สี ยหายว่า มีลูกค้าได้สั่งซื้ อสิ นค้าโดยจาเลยจะนาไป
สิ นค้าไปส่ งให้โดยความเป็ นจริ งไม่มีลูกค้า สั่งสิ นค้าแต่อย่างใด ซึ่ งศาลฎี กาได้วินิจฉัยว่าการที่ จาเลยได้
ทรัพย์ของผูเ้ สี ยหายไปเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า การที่ผเู ้ สี ยหายยินยอมส่ งมอบ
สิ นค้าให้จาเลยเนื่ องมาจากจาเลยหลอกว่ามีลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้า มิใช่ การแย่งกรรมสิ ทธิ์ ไปโดยพลการ การ
กระทาของจาเลยจึงน่าจะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง ไม่ใช่ลกั ทรัพย์ หรื อในกรณี คาพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับ
ต่อไปนี้ วินิจฉัยตรงข้ามกันทั้งๆ ที่ขอ้ เท็จจริ งคล้ายคลึงกันมาก คดีท้ งั สองเป็ นเรื่ องที่จาเลยเข้ามาเติมน้ ามัน
ในปั๊ มของผูเ้ สี ยหายและไม่ชาระราคาน้ ามัน ในคดีแรกปรากฏตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2581/2529 ซึ่ งศาล
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ฎีกาวินิจฉัยว่าเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง ส่ วนในอีกคดี ต่อมาปรากฏตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2530 ซึ่ ง
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ โดยเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหาความสับสนเช่นนี้ อาจจะเป็ นผลมา
จากการที่กฎหมายไทยได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ หรื อศาลได้ไปพิจารณาในส่ วน
ที่ไม่ใช่สาระสาคัญแห่ งองค์ประกอบความผิดหรื อสิ่ งที่กฎหมายอาญาฐานนี้ มุ่งจะคุม้ ครอง หรื ออาจจะเป็ น
เพราะถ้อยคาในตัวกฎหมายมีขอ้ ความที่ไม่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาในลักษณะนี้
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงมีความจาเป็ นที่จะศึกษาเปรี ย บเทียบถึงความผิดฐานลักทรัพย์โดย
วิธีการใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายไทย เยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา เพื่อนามา
เป็ นแนวทางในการประกอบการศึ ก ษาพิ จ ารณาถึ ง การกระท าความผิ ด ฐานลัก ทรั พ ย์โ ดย วิ ธี ก ารใช้
กลอุบายกับความผิดฐานฉ้อโกง เพื่อหาหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดสองฐานนี้ ให้ออกจากกันอย่าง
ชัดเจนไม่ให้เกิดความสับสนต่อผูศ้ ึกษาต่อไป

2. สถานการณ์ ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับความผิดฐานลักทรัพย์ และฉ้ อโกง
ในประเด็นนี้ จะได้กล่าวถึ งสถานการณ์ ปัญหาของความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกงในประเทศ
ไทย การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกง รวมทั้งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคา
พิพากษาของศาล
2.1 เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ กับความผิดฐานฉ้ อโกง
(1) ประเภทของทรัพย์
ความผิดฐานลักทรัพย์ วัตถุแห่ งการกระทาได้แก่ “ทรัพย์” ซึ่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 137 บัญ ญัติ ว่า เป็ นวัต ถุ มี รู ป ร่ า ง โดยทั่ว ไปจึ ง หมายความถึ ง สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ สั ม ผัส จับ ต้องได้
(Tangible) และสามารถเคลื่อนที่ได้ (Movable) เช่น รถยนต์ สร้อยคอ เงินตรา เป็ นต้น
เว้นแต่บางกรณี หากอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ได้ถูกแปรสภาพเป็ นสังหาริ มทรัพย์ ผูก้ ระทา ก็อาจมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ได้ เช่น กรณี เช่าที่ดิน โดยปกติแล้วที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่อาจลักกันได้ เว้นแต่
จะแยกออกมาเป็ นสั งหาริ ม ทรั พ ย์เสี ย ก่ อน กล่ า วคื อ มี ก ารขุดเอาดิ นจากที่ ดินนั้นไปขายโดยทุ จริ ต จึ ง มี
ความผิดฐานลักทรัพย์ได้2
ส่ วนความผิดฐานฉ้อโกง วัตถุ แห่ งการกระทาได้แก่ “ทรัพย์สิน” ซึ่ งนอกจากจะเป็ นทรัพย์ที่มี
รู ปร่ าง หรื ออสังหาริ มทรัพย์แล้ว ยังรวมถึงทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ างซึ่ งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ตามความใน

คณพล จันทน์หอม, คาอธิ บายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2562), น. 58.
2
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มาตรา 138 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย อีกทั้งวัตถุแห่ งการกระทาความผิดฐานนี้ ยงั รวมถึง การ
ทาถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิดว้ ย3
(2) ลักษณะการกระทาความผิด
ความผิด ฐานลัก ทรั พ ย์ต้อ งเป็ นกรณี ที่ ผูก้ ระท าความผิด มี “การเอาไป” ด้ว ยวิ ธี ก ารแย่ง การ
ครอบครอง หรื อโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูค้ รอบครองทรัพย์ ดังนั้น การเอาไป
โดยเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ อนุ ญาตแล้วก็ไม่ใช่ การแย่งการครอบครอง จึงไม่เป็ นการเอาไปที่จะเป็ นความผิด
ฐานลักทรัพย์4
ส่ วนความผิดฐานฉ้อโกงต้องเป็ นกรณี ที่ ผูก้ ระทาต้องใช้อุบายหลอกลวงผูอ้ ื่ นด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความซึ่งควรบอกแจ้ง และการหลอกลวงนั้นเป็ นวิธีการให้ผถู ้ ูกหลอกลวง
ได้ส่งมอบกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินให้ด้วยความสมัครใจเนื่ องจากถู กหลอกลวง กล่ าวคื อ ผูถ้ ู กหลอกลวง
สาคัญผิดในข้อเท็จจริ งบางประการ จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้น ดังนั้น หากเจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ อนุญาตให้เอา
ไปได้แล้ว แม้การกระทานั้นจะไม่เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะไม่ใช่การแย่งการครอบครอง แต่หากการ
เอาไปหรื อได้ไปนั้นเกิดจากการหลอกลวงก็เป็ นความผิดฐานฉ้อโกงได้5
(3) วัตถุแห่งการกระทาความผิด
ความผิดฐานลักทรัพย์ องค์ประกอบภายนอกที่เกี่ยวกับ “วัตถุที่มุ่งหมายกระทาต่อ” อาจพิจารณา
ได้ว่าคือ “ทรัพย์ของผูเ้ สี ยหาย” ที่เป็ นวัตถุ แห่ งการกระทามี 2 ลักษณะ ได้แก่6 ทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ผูอ้ ื่นทั้งหมด หรื อทรัพย์ที่ผกู ้ ระทาผิดเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย แต่เจ้าของรวมคนอื่นครอบครองอยู่
ดังนั้น ความผิดฐานลักทรัพย์ วัตถุแห่งการกระทาความผิด ได้แก่ ทรัพย์ของผูอ้ ื่นโดยการทาให้ผู ้
ถูกเอาทรัพย์ไปนั้นเสี ยหายอันเป็ นความผิดโดยตรงต่อผูอ้ ื่น
ส่ วนในความผิดฐานฉ้อโกงนั้น วัตถุแห่ งการกระทา คือ ผูอ้ ื่นโดยเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลซึ่ งถูก
หลอกลวง ส่ วนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอาจเกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ูกหลอกลวงโดยตรง หรื อบุคคลที่สาม แม้
บุคคลที่สามจะไม่ถูกหลอกลวงก็ได้ 7

เพิ่งอ้าง, น. 272 - 273.
4
สุ ร ศัก ดิ์ ลิ ข สิ ท ธิ ว ฒ
ั นกุ ล , ค าอธิ บ ายความผิ ด เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา, พิ ม พ์ค รั้ งที่ 6,
(กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2559), น. 28.
5
ทวีเกียรติ มีนะกนิ ษฐ, คาอธิ บายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 – 366/4, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร :
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2562), น. 77.
6
สุรศักดิ์ ลิขสิ ทธิวฒั นกุล, อ้างแล้ว เขิงอรรถที่ 6, น. 31.
7
เพิ่งอ้าง, น. 127.
3
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(4) ประเภทของคดี
ในความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั มิได้มีบทบัญญัติกฎหมายอาญามาตราใดบัญญัติให้เป็ นความผิดอัน
ยอมความได้ ดังนั้นจึงถือได้วา่ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน
ส่ วนความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 บัญญัติให้เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ ดังนั้นจึงถื อได้ว่าเป็ นความผิดต่อส่ วนตัว เว้นแต่การฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 เท่านั้นที่
กฎหมายกาหนดให้ไม่สามารถยอมความได้
2.2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ คาพิพากษาของศาลในความผิดฐานลักทรัพย์ โดยวิธีการใช้ กลอุบาย
กับฉ้ อโกง
คาพิพากษาฎีกาที่ 6892/2542 (ประชุมใหญ่)
คาพิพากษาฎีกานี้ ได้ตดั สิ นว่า การที่จาเลยเอาป้ ายราคาสิ นค้าที่มีราคาสู งกว่าออกจากสิ้ นค้าชิ้น
นั้น แล้วเอาป้ ายราคาสิ นค้าที่มีราคาต่ ากว่าไปติดแทนสิ นค้าราคาสู ง เพื่อที่จะได้ซ้ื อสิ นค้านั้นในราคา ที่ต่า
กว่า ความเป็ นจริ ง แล้ว น าสิ น ค้า ที่ แ ท้จ ริ ง มี ร าคาสู ง นั้น ไปช าระเงิ น ในราคาต่ า ศาลฎี ก าได้วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
ถือได้วา่ การที่พนักงานขายยินยอมมอบสิ นค้าให้จาเลยเพราะถูกหลอกลวง เป็ นความผิดฐานฉ้อโกง ไม่ใช่
ลักทรัพย์
เปรี ยบเทียบกับคาพิพากษาฎีกาที่ 3935/2553 ซึ่ งมีขอ้ เท็จจริ งคล้ายกัน
คาพิพากษาฎีกาที่ 3935/2553
ค าพิ พ ากษาฎี ก านี้ ไ ด้ตดั สิ นว่า การที่ จาเลยเอาสุ ราต่ า งประเทศใส่ ล งไปในลัง น้ า ปลา ท าให้
พนักงานเก็บเงิ นซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูเ้ สี ยหายเข้าใจว่าทรัพย์ที่ขายและส่ งมอบให้จาเลยเป็ นน้ าปลา ไม่ได้
เจตนาส่ ง มอบสุ ราต่ างประเทศให้จาเลย ถื อไม่ ไ ด้ว่า จาเลยได้สุราต่ างประเทศไปโดยความยินยอมของ
ผูเ้ สี ยหาย เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย
เมื่ อได้พิ จารณาคาพิพ ากษาทั้ง 2 คดี ดัง กล่ า วเปรี ยบเที ยบกัน จะเห็ นได้ว่า มี ข ้อเท็จจริ งหลาย
ประการที่ใกล้เคียงกัน โดยข้อเท็จจริ งทั้งสองคดีจาเลยต่างมีเจตนาทุจริ ตตั้งแต่แรกที่จะได้สินค้าไปโดยชาระ
ราคาต่ ากว่าความจริ งแต่ศาลฎี กาก็ได้วินิจฉัยโดยให้เหตุผลที่แตกต่าง ปั ญหาจึงมีอยู่ว่าคาพิพากษา ทั้งสอง
เรื่ องนี้วนิ ิจฉัยถูกต้องแล้วหรื อไม่ พอสรุ ปได้ ดังนี้
ด้วยความเคารพต่อคาพิพากษาฎี กาที่ 6892/2542 การที่จาเลยเอาป้ ายราคาโคมไฟซึ่ งมีราคาสู ง
ออก แล้วนาป้ ายโคมไฟที่มีราคาต่าไปติดแทน โดยมีเจตนาต้องการได้โคมไฟตั้งโต๊ะที่แท้จริ งมีราคาสู งใน
ราคาที่ต่ากว่าความจริ ง แสดงให้เห็นว่าจาเลยนั้นมีเจตนาทุจริ ตเพื่อแสวงหาประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายตั้งแต่แรกแล้ว และการที่จาเลยนาโคมไฟตั้งโต๊ะออกจากจุดที่ทรัพย์น้ นั ตั้งอยูถ่ ือได้วา่ เป็ น การเอา
ไปโดยทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่จากจุดที่ทรัพย์เดิมนั้นตั้งอยู่ ฉะนั้น การส่ งมอบทรัพย์ของพนักงานเก็บของ
โจทก์ก็มิได้ส่งมอบโดยความยินยอมที่ แท้จริ ง แต่การส่ งมอบนั้นเกิ ดจากการที่ จาเลยใช้กลอุ บายในการ
เปลี่ยนป้ ายราคาโคมไฟ ทาให้พนักงานเก็บเงินของโจทก์หลงเชื่อว่า โคมไฟตั้งโต๊ะนั้นมีราคาที่แท้จริ งตามที่
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ติดราคาขณะนาชาระเงิน อาจถือได้วา่ เป็ นการแย่งการครอบครอง ดังนั้น จึงน่าจะเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
โดยใช้กลอุบาย ไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคาพิพากษาฎีกาที่ 3935/2553 ซึ่ งเห็นว่า จาเลยมีเจตนาโดยทุจริ ตเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเช่ นเดี ยวกัน โดยการเอาสุ ราต่างประเทศใส่ ไว้ในลัง
น้ าปลาแล้วใช้สกอตเทปปิ ดลังไว้ โดยนาลังน้ าปลาอีกใบหนึ่ งมาวางทับและนาไปชาระเงิ น มีลกั ษณะการ
หลอกให้พนักงานเก็บเงินส่ งมอบทรัพย์สินให้โดยวิธีใช้อุบาย โดยการลักทรัพย์เริ่ มตั้งแต่การที่จาเลยนาสุ รา
ต่างประเทศเคลื่ อนที่จากจุดเดิ มที่ทรัพย์น้ นั ตั้งวางอยู่แล้ว และจะถื อว่าพนักงานเก็บเงิ นส่ งมอบทรัพย์โดย
ความยินยอมไม่ได้เพราะพนักงานเก็บเงินส่ งมอบเพราะคิดว่าเป็ นลังน้ าปลา ไม่รู้วา่ ข้างในมีสุราต่างประเทศ
ที่จาเลยลักซุ กซ่ อน จึงถื อได้ว่าเป็ นการเอาไปโดยพลการและเป็ นการแย่งการครอบครอง จึงเป็ นความผิด
ฐานลักทรัพย์ซ่ ึ งเห็นว่าถูกต้องแล้ว
จากข้อเท็จจริ งทั้ง 2 คดี น้ ี จะเห็ นได้ว่าผูส้ ่ งมอบทรั พย์ให้น้ นั เป็ นพนักงานเก็บ เงิ นของโจทก์
ดังนั้น หากฟั งว่าพนักงานของโจทก์มีเพียงสิ ทธิ ครอบครอง ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ เพราะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ การที่
พนักงานเก็บเงินส่ งมอบการครอบครองให้จาเลยนั้นเหตุใด ในคาพิพากษาฎีกาที่ 4892/2542 จึงตัดสิ นว่าเป็ น
ความผิดฐานฉ้อโกง อีกทั้งเจตนาทุจริ ตตามบทบัญญัติในเรื่ องลักทรัพย์ และฉ้อโกงก็ไม่อาจนามาพิจารณา
เพื่อเป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการแบ่ง แยกความผิดทั้งสองฐานนี้ ไ ด้ เพราะทั้ง 2 คดี ต่างมี เจตนาทุ จริ ตมาตั้ง แต่
เริ่ มแรกเหมือนกัน
มีขอ้ สังเกตว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นในคาพิพากษาฎี กา
ทั้งสองคดีดงั กล่าวว่า ประเด็นเรื่ องลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย จะนามาพิจารณาต่อเมื่อในกรณี ที่ การกระทา
นั้นไม่เป็ นฉ้อโกงเพราะไม่ใช่การหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ เท่านั้น หากการกระทาเป็ น “ฉ้อโกง” เพราะหลอกเอา
กรรมสิ ทธิ์ เช่นคาพิพากษาฎี กาที่ 6892/2542 หลอกซื้ อของโดยเอาป้ ายสิ นค้าราคาถู กมาติดบนกล่องสิ นค้า
ราคาแพง ก็ไม่มีประเด็นจะต้องพิจารณาเรื่ องลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายเลย เพราะไม่ใช่การลักทรัพย์ต้ งั แต่ตน้
เสี ยแล้ว
แต่กรณี ตามคาพิพากษาฎีกาที่ 3935/2553 เรื่ องเอาขวดสุ ราใส่ ในลังน้ าปลา จาเลยหยิบขวดสุ รา
ใส่ ในลังน้ าปลาด้วยมือตนเอง ไม่ได้หลอกให้ใครส่ งขวดสุ ราให้ การเข้าครอบครองสุ ราของจาเลยเกิ ดจาก
การหยิบด้วยมือของจาเลยเอง จึงไม่ใช่การใช้อุบายให้ผคู ้ รอบครองขวดสุ ราส่ งขวดสุ ราให้แต่อย่างใด การนา
ลังน้ าปลาไปชาระราคาโดยทาให้พนักงานแคชเชียร์ เข้าใจผิดว่าของในลังเป็ นน้ าปลาเท่านั้น เป็ น กลอุบายใน
การชาระราคาสุ ราที่จาเลยลักมาแล้วเท่ากับราคาน้ าปลา8

8

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น. 15 – 17.
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2.3 ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับความผิดฐานลักทรัพย์ โดยวิธีการใช้ กลอุบาย กับฉ้ อโกง
(1) เจตนาพิเศษโดยทุจริ ตเพื่อแสวงหาประโยชน์อนั มิชอบด้วยกฎหมาย เป็ นเจตนาพิเศษแยก
ต่างหากจากเจตนาธรรมดา มีบญั ญัติท้ งั ในความผิดฐานลักทรัพย์และฉ้อโกงเหมือนกัน ฉะนั้นการที่ศาลฎีกา
มักวินิจฉัยข้อเท็จจริ งในคดีวา่ “มีเจตนาโดยทุจริ ตหลอกลวงไปตั้งแต่แรก” จึงไม่อาจนามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์
ในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ ได้ เพราะทั้งสองฐานความผิดนี้เป็ นการเริ่ มต้นด้วย การหลอกลวงและ
ต้องมีเจตนาทุจริ ตเพื่อให้ได้ทรัพย์ในเริ่ มแรกเหมือนกัน9
(2) การวินิจฉัยว่าการกระทานั้นเป็ นการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครองนั้น ยากต่อ
การนามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ หากข้อเท็จจริ งไม่แน่ชดั ว่าเจ้าทรัพย์น้ นั ถูก
หลอกให้ส่งมอบกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครอง นอกจากนี้ การที่ศาลได้ตดั สิ นว่าการกระทาของผูก้ ระทา
ความผิดนั้นเป็ นการหลอกเอากรรมสิ ท ธิ์ หรื อการครอบครอง ถื อว่า เป็ นเรื่ องนอกเหนื อจากเจตนาของ
ผูก้ ระทาความผิด เพราะผูก้ ระทาความผิดมีเจตนาเพียงเพื่อต้องการทรัพย์น้ นั โดยมิได้สนใจกรรมสิ ทธิ์ หรื อ
การครอบครองเลย
(3) ค าพิ พ ากษาศาลฎี กาดัง ที่ ย กตัวอย่า งเปรี ย บเที ยบข้างต้น ไม่ ไ ด้วินิจฉัย ถึ ง การเอาไปและ
เคลื่อนที่ของทรัพย์ตามทฤษฎีการพาทรัพย์เคลื่อนที่เลย ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของความผิดฐาน ลัก
ทรัพย์ในการพิจารณาแบ่งแยกกับความผิดฐานฉ้อโกง เพราะหากเริ่ มต้นทรัพย์น้ นั ถูกเคลื่อนที่จากตาแหน่ ง
เดิ มที่ทรัพย์ต้ งั อยู่ โดยผูก้ ระทาความผิดแล้ว แม้ภายหลังจะมีการหลอกลวงให้ได้ทรัพย์น้ นั ไปจากเจ้าของ
หรื อผูค้ รอบครอง การกระทานั้นน่าจะถือได้วา่ เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ มิใช่ความผิดฐานฉ้อโกง
(4) แม้ในการบรรยายฟ้ องคดีจะตั้งรู ปคดีและข้อหามาในเรื่ องของความผิดฐานฉ้อโกงหรื อ ลัก
ทรัพย์ แต่ในทางพิจารณาคดีหากศาลเห็นว่าเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์หรื อฉ้อโกงก็ดี ศาลก็สามารถปรับบท
กฎหมายให้ถูกต้องได้โดยไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ต่างกันในสาระสาคัญก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม และแม้ว่าความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานฉ้อโกงจะมีอตั ราโทษ
จาคุกและโทษปรับที่เท่ากัน
แต่หากข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องที่ศาลตัดสิ นผิดพลาดโดยฟังว่าเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ ทั้งๆ ที่ควร
จะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง และหากเข้าเหตุฉกรรจ์ความผิดฐานลักทรัพย์ตาม มาตรา 335 อนุ มาตราใด
มาตราหนึ่ งด้วยแล้วจะเป็ นการลงโทษผูก้ ระทามากเกินกว่าที่ผกู ้ ระทาควรได้รับอันเป็ นโทษต่อผูก้ ระทาผิด
มากขึ้น

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์, คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366, พิมพ์ครั้งที่
3, (กรุ งเทพมหานคร : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2550), น. 328.
9

640

10

3. ทฤษฎีทางกฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานลักทรัพย์ และฉ้ อโกง
ในความผิดฐานลักทรัพย์ องค์ประกอบภายนอกที่สาคัญ คือ การ “เอาไปซึ่ งทรัพย์” โดยวิธีแย่ง
การครอบครอง โดยในทางตาราเยอรมันได้แบ่งออกเป็ น 2 ทฤษฎี ได้แก่10
3.1 ทฤษฎีตัวทรัพย์ (Substanztheorie)
ทฤษฎีน้ ี เห็นว่า ผูก้ ระทาต้องการที่จะพรากทรัพย์ไปจากผูม้ ีสิทธิ อย่างถาวรและต้องการที่จะเอา
ทรัพย์ไว้เป็ นของตนเอง และการกระทาอันเป็ นการลักเอาทรัพย์น้ นั ผูก้ ระทาจะต้องมุ่งที่ตวั ทรัพย์ซ่ ึ งจากัด
เฉพาะทรัพย์ที่มีรูปร่ างที่เป็ นวัตถุแห่งกรรมสิ ทธิ์ และมุ่งเอาวัตถุเช่นว่านั้นไป
3.2 ทฤษฎีคุณค่ าของตัวทรัพย์ (Sachwerttheorie)
ทฤษฎีน้ ีเห็นว่า แม้ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาจะไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไว้อย่างถาวร ก็ถือว่าเป็ นการเอาทรัพย์
ไว้แล้วได้ ถ้ากรณี ที่คุณค่าในทรัพย์ (ในทางเศรษฐกิจ) ถูกทาให้หมดไปอย่างถาวรและ (เป็ นเพียงชัว่ คราว)
คุณค่าในทรัพย์ถูกเอาไว้ในความครอบครองของผูก้ ระทา หรื ออาจกล่าวได้วา่ ทฤษฎีน้ ีเห็นว่าผูก้ ระทามุ่งเอา
ประโยชน์อนั พึงมีตามปกติโดยตรงจากทรัพย์สิน ก็เป็ นความผิดแล้ว11
ในทางตาราของฝรั่งเศส องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย์ที่สาคัญ ได้แก่ “การ
เอาไป” เช่นเดียวกันกับเยอรมัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ทฤษฎี12 ดังนี้
3.3 ทฤษฎีการสั มผัส (théorie de la contrectation)
ทฤษฎี น้ ี เห็ นว่า การเป็ นความผิดฐานลักทรั พย์น้ นั เพียงแค่การได้จบั สัมผัสก็ถือเป็ นความผิ ด
สาเร็ จแล้ว
3.4 ทฤษฎีพาพ้นไป (théorie de la lablation)
ทฤษฎีน้ ีเห็นว่า การเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั ต้องมีการพาทรัพย์ที่ต้ งั อยูน่ ้ นั ไปและพาพ้นไป
จากที่น้ นั แล้วจึงเป็ นความผิด
3.5 ทฤษฎีการยึดถือ (théorie de l’apprehension)
ทฤษฎี น้ ี เห็ นว่า การเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั ผูก้ ระทาต้องได้การยึดถือและควบคุมทรัพย์
นั้นแล้วจึงเป็ นความผิด แม้ทรัพย์น้ นั ยังไม่เคลื่อนที่เลยก็ตาม
ส่ วนในทางตาราของไทย การวินิจฉัย ว่า การกระท าความผิดฐานลัก ทรั พ ย์ส าเร็ จลงหรื อไม่
พิจารณาว่า ผูก้ ระทาได้เข้ายึดถือทรัพย์น้ นั แล้วหรื อไม่ สามารถแบ่งแยกได้เป็ น 2 ทฤษฎี13 ดังนี้
10

George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, 2ed. (Boston : Little, Brown and Company Limited, 1978), p.

42.
สุ รสิ ทธิ์ แสงวิโรจน์พฒั น์, “ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน,” ดุลพาห, เล่ม 2, ปี ที่
56, น. 176. (มิถุนายน 2552).
12
วารี วิชยานนท์, “การตีความกฎหมายฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 3, ปี ที่ 2, น. 133. (ธันวาคม 2531).
13
คณพล จันทน์หอม, อ้ างแล้ ว เชิงอรรถที่ 4, น. 51.
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3.6 ทฤษฎีการพาทรัพย์เคลื่อนที่
ทฤษฎีน้ ี เห็นว่า ในการวินิจฉัยว่าผูก้ ระทาได้เข้ายึดถือทรัพย์แล้วหรื อไม่ แต่เดิมนั้นใช้หลัก “การ
พาทรั พ ย์เคลื่ อนที่ ” แต่ ใ นทางปฏิ บ ตั ิ ศาลจะพิ จารณาว่าในการลงมื อกระท าความผิดจาเลยได้พาทรั พย์
เคลื่อนที่ไปด้วยหรื อไม่ ถ้าทรัพย์เคลื่อนที่เนื่ องจากการพาทรัพย์น้ นั ไปแล้ว ความผิดฐานลักทรัพย์จะสาเร็ จ
ลง ณ เวลาที่ ทาให้ทรั พย์เคลื่ อนที่ เหตุ ที่ศาลส่ วนใหญ่วินิจฉัยไปตามทฤษฎี น้ ี ก็เพราะว่า การทาให้ทรัพย์
เคลื่อนที่เป็ นการแสดงให้เห็นว่า “การเอาไป” นั้น สาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม
3.7 ทฤษฎีความสามารถในการควบคุมทรัพย์
ทฤษฎี น้ ี เห็ น ว่า ถ้า ผู ก้ ระท าสามารควบคุ ม ทรั พ ย์น้ ัน ได้แ ล้ว แม้จ ะยัง ไม่ มี ก ารพาทรั พ ย์น้ ัน
เคลื่ อนที่ ไปเลยก็ตาม การแย่งการครอบครองก็สาเร็ จลงแล้ว เพราะแสดงให้เห็ นว่าผูก้ ระทาได้เข้ายึดถื อ
ทรัพย์น้ นั แล้ว ผูก้ ระทาย่อมต้องรับผิดฐานลักทรัพย์สาเร็ จ มิใช่ความผิดเพียงฐานพยายามลักทรัพย์เท่านั้น
ในความผิดฐานฉ้อโกงองค์ประกอบภายนอกที่สาคัญ คื อ การทาให้เกิ ดความเสี ยหายในทาง
ทรั พ ย์สิ น (Vaermoegensschaden) โดยวิ ธี ก ารโอนทรั พ ย์ สิ น ในทางต าราเยอรมัน ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น
2 ทฤษฎี14 ดังนี้
3.8 ทฤษฎีว่าด้ วยการก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ตนเองโดยไม่ ร้ ู ตัว
ทฤษฎี เห็ นว่า การจะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (German
Criminal Code) มาตรา 263 ต้องเป็ นกรณี ที่ผูถ้ ู กหลอกลวงได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ตนเองโดยไม่รู้ตวั
กล่าวคือ ผูถ้ ูกหลอกจะต้องไม่รู้วา่ การกระทาของตนเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายในทางทรัพย์สิน
3.9 ทฤษฎีว่าด้ วยความเสี ยหายทีเ่ ป็ นการเฉพาะตัว
ทฤษฎีน้ ี เห็นว่า ความเสี ยหายในทางทรัพย์สินเป็ นไปตามบรรทัดฐานของเศรษฐกิจในทางภาวะ
วิสัย กล่ าวคื อหากสิ่ งที่ตอ้ งเสี ยไปกับสิ่ งที่ ได้กลับมาคื นมามีราคาค่างวดที่ เท่ากันถื อว่าไม่มีความเสี ยหาย
ในทางทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นไปตาม “หลักว่าด้วยการตรวจสอบยอดรวมของทรั พย์สิน ” เพราะจานวนของ
ทรัพย์สินที่มีคุณค่าในทางการเงิ นไม่เปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้คุม้ ครองเสรี ภาพในการ
จาหน่ายจ่ายแจกทรัพย์สิน

4. แนวทางในการแบ่ งแยกความผิดฐานลักทรัพย์ กบั ฉ้ อโกง ตามกฎหมายต่ างประเทศ
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกง ทั้งใน
ประเทศระบบซี วิลลอว์ เช่ น ประเทศเยอรมนี หรื อประเทศระบบคอมมอนลอว์ เช่ น ประเทศอังกฤษและ

สุ รสิ ทธิ์ แสงวิโรจน์พฒั น์, “ความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 263 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
,” ดุลพาห, เล่ม 3, ปี ที่ 52, น. 204 – 209. (กันยายน - ธันวาคม 2548).
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สหรัฐอเมริ กา ต่างก็ใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งโดยยึดหลัก เรื่ องการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครอง
เช่นเดียวกับประเทศไทย เพียงแต่มีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1 ความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้ อโกงของประเทศเยอรมนี
ในกฎหมายอาญาของเยอรมัน (German Criminal Code) ได้ตีความ “เจตนาพิเศษ” ของความผิด
ฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกงแตกต่างกัน โดยความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั ผูก้ ระทาความผิดต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อ
“ความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์น้ นั ไว้” มุ่งพิจารณาถึงตัวทรัพย์เป็ นสาคัญโดยมิได้คานึ งถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
นั้นเลย เช่น ต้องการเอาทรัพย์น้ นั ไว้ใช้ประโยชน์เอง15
ส่ ว นความผิ ด ฐานฉ้อ โกงนั้น “ความตั้ง ใจที่ จ ะให้ ไ ด้ม าซึ่ ง ประโยชน์ ใ นทางทรั พ ย์สิ น ” มุ่ ง
พิจารณาถึ งการเพิ่มขึ้นของคุ ณค่าของทรัพย์สินในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของคุ ณค่าของทรัพย์สิน
ในทางเศรษฐกิ จ ไม่ ไ ด้อยู่ที่ การเพิ่ ม ขึ้ นของจานวนทรั พย์สิ น หากแต่ เป็ นการเพิ่ม ค่า ของทรั พย์สิน เช่ น
ต้องการเอาทรัพย์น้ นั ไว้เพื่อนาไปขายต่อ หรื อนาไปจานา16
ฉะนั้น เจตนาพิ เศษในความผิ ดฐานลัก ทรั พ ย์ก ับ ฉ้อ โกงตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี
สามารถใช้เป็ นหลักเกณฑ์ใ นการแบ่ งแยกความผิดฐานลักทรั พย์โดยใช้กลอุบายหรื อฉ้อโกงได้ โดยมุ่ ง
พิจารณาถึงเจตนาธรรมดาของผูก้ ระทาเป็ นประการแรกแล้วจึงพิจารณาว่าผูก้ ระทามีเจตนาพิเศษเพื่อ สิ่ งใด
เป็ นประการสุ ดท้าย
4.2 ความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้ อโกงของประเทศอังกฤษ
เดิมความผิดฐานลักทรัพย์และฉ้อโกงของประเทศอังกฤษ ได้บญั ญัติรวมไว้ในพระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ ค.ศ. 1968 (Theft Act 1968) โดยหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐาน ลักทรัพย์
กับฉ้อโกง พิจารณาถึงเรื่ องการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อเอาการครอบครอง
ภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉ้อโกง ค.ศ. 2006 (The Fraud Act 2006) ซึ่ งเป็ น
พระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาในเรื่ องฉ้อโกงโดยเฉพาะ ก็ได้มีการยกเลิก Theft Act 1968 มาตรา 15
ความผิดฐานได้ท รั พ ย์สิ น ไปโดยการหลอกลวง (Obtaining property by deception) โดยพระราชบัญ ญัติ
ฉ้อโกงนี้ได้เพิ่มหลักการใหม่เรื่ อง Gain and Loss ในมาตรา 5 ว่ามีการได้หรื อเสี ยเงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่น
หรื อไม่ ฉะนั้น การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาจึงไม่จาต้องพิจารณาว่าเงินหรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของผูใ้ ดแต่เพียงอย่างเดี ยว ถ้าหากมีการหลอกลวงและการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่ งการรักษาไว้หรื อได้เงิน
หรื อทรัพย์สินนั้นมา หรื อทาให้บุคคลอื่นสู ญเสี ยสิ่ งที่มีอยู่หรื อไม่ได้ในสิ่ งที่ควรจะได้ ก็เป็ นความผิดฐาน
ฉ้อโกงตามกฎหมายใหม่ของอังกฤษแล้ว17
สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจน์พฒั น์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น. 175 – 179.
16
สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจน์พฒั น์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 212 – 214.
17
คณพล จันทน์หอม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 277.
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นอกจากนี้ การแก้ปัญหาความสับสนในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้ กล
อุ บ าย (Larceny by Trick) กับ ความผิ ด ฐานฉ้ อ โกงนั้น ในหลายกรณี ป ระเทศอัง กฤษก็ ไ ด้มี ก ารบัญ ญัติ
ความผิดฐานนั้นๆ ขึ้นมาเป็ นความผิดเฉพาะ จึงลดปั ญหาความสับสนได้วา่ การกระทาเช่ นนั้นเป็ นความผิด
ฐานใด โดยมิตอ้ งพิจารณาถึงเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครองเลยเป็ นลาดับแรกเลย
4.3 ความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้ อโกงของประเทศสหรัฐอเมริกา
แม้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาจะได้บญั ญัติเรื่ องการลักทรัพย์ และฉ้อโกงไว้ใน Model
Penal Code ซึ่ งถือว่าเป็ นกฎหมายของรัฐบาลกลางแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี Model Penal Code มิใช่กฎหมาย
ที่ ถูกนามาบังคับใช้จริ งของแต่ละรั ฐ เป็ นเพียงแต่ประมวลกฎหมายต้นแบบให้มลรั ฐอื่ นๆ นาไปบัญญัติ
เท่านั้น ฉะนั้น ในแต่ละมลรัฐของสหรัฐอเมริ กาจึงอาจมีกฎหมายพิเศษเฉพาะในเรื่ องๆ นั้นที่กฎหมายในมล
รัฐอื่นไม่มีก็ได้ เช่ น มลรัฐมิสซู รีได้บญั ญัติกฎหมายเป็ นพิเศษเพื่อผิดแก่ผูท้ ี่เช่ าทรัพย์ไปแล้วไม่คืนหากได้
กระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวระบุความผิดที่มกั จะเกิดกับทรัพย์
บางชนิดเป็ นพิเศษด้วย เช่น การลักรถยนต์ เป็ นต้น18
ในทางตารากฎหมายอาญของสหรัฐอเมริ กา การแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กล
อุ บ าย กับ ฉ้ อ โกง ก็ ย งั คงถื อ หลัก การเรื่ อ งหากเป็ นการหลอกเอากรรมสิ ท ธิ์ (title) ก็ เ ป็ นฉ้ อ โกง (false
pretenses) แต่หากเป็ นการหลอกเอาการครอบครอง (possession) เป็ นลักทรัพย์ แต่เรี ยกเจาะจงว่า “ลักทรัพย์
โดยใช้กลอุบาย” (larceny by trick) ซึ่ งก็คือการลักทรัพย์อย่างหนึ่ งนัน่ เอง โดยมีการยกตัวอย่างด้วยว่าการ
หลอกเอากรรมสิ ทธิ์ คือ หลอกซื้ อทรัพย์สิน (buying property) ส่ วนการหลอกเอาการครอบครอง คือ หลอก
ขอยืม (borrowing) หรื อหลอกเช่าทรัพย์สิน (hiring)19

5. แนวทางแก้ไขปัญหาในการแบ่ งแยกความผิดฐานลักทรัพย์ กบั ความผิดฐานฉ้ อโกง
ในประเด็นนี้ จะได้กล่าวถึ งแนวทางในการแก้ปัญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์กบั
ฉ้อโกง โดยการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้เกิ ดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้หลักเรื่ องการเอาไปซึ่ งทรัพย์ และ
การได้ไปซึ่ งทรัพย์ ประกอบกับการพิจารณาถึ งเจตนาทุจริ ตในความผิดฐานลักทรัพย์กบั ฉ้อโกงตามแบบ
ประเทศเยอรมนี มาเป็ นหลักการในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐาน ดังจะได้นาเสนอดังต่อไปนี้

เพิ่งอ้าง, น. 284.
19
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น. 292. อ้างถึงใน Wayne R. LaFave, Criminal Law, 4th ed. (st.
Paul, Min : West, a Thomson business, 2003), p. 928, pp 963-967.
18
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5.1 การเอาไปซึ่งทรัพย์ และการได้ ไปซึ่งทรัพย์สิน
ความผิดฐานลักทรัพย์ กับฉ้อโกง ต่างมีองค์ประกอบภายนอกของความผิดที่แตกต่างกัน โดย
ความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั ต้องมีการ “เอาไป” โดยการแย่งการครอบครองด้วยวิธีการทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่ อนที่
โดยตัวผูก้ ระทาความผิดเองเป็ นส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนความผิดฐานฉ้อโกงต้องเป็ นการหลอกลวงแล้ว “ได้ไปซึ่ งทรัพย์สิน” จากผูถ้ ูกหลอกลวง
หรื อบุคคลที่สามซึ่ งอาจจะไม่ใช่ผทู ้ ี่ถูกหลอกลวงก็ได้ โดยการหลอกลวงจะต้องเป็ นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้
ผูก้ ระทาความผิดนั้นได้ทรัพย์สินไปด้วยการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ โดยผูก้ ระทาความผิดนั้นมิได้มีการทาให้
ทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่ดว้ ยตนเองเลย และมิใช่การหลอกลวงเพื่อให้สบโอกาสในการเอาทรัพย์ไป
ดังนั้น ในทัศนะของผูเ้ ขียนจึงมีความคิดเห็นว่า ปั ญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดย
วิธีการใช้กลอุบายกับฉ้อโกง หากนาทฤษฎีการพาทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่และทฤษฎีพาพ้นไป มาใช้หลักพิจารณา
เป็ นประการแรกว่า ผูก้ ระทาความผิดมี “การเอาไป” โดยการทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่อนั จะครบองค์ประกอบ
ภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนมีการหลอกลวงอันจะเป็ นความผิดฐานฉ้อโกงหรื อไม่ หากเป็ น
เช่นนั้นการกระทาย่อมเข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว โดยมิตอ้ งพิจารณาถึงเรื่ องการหลอกเอากรรมสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิครอบครองเลย เพราะเป็ นเรื่ องนอกเหนือเจตนาของผูก้ รทาความผิด
แต่หากการหลอกลวงเกิ ดขึ้นตั้งแต่แรก ให้พิจารณาว่าการหลอกลวงของผูก้ ระทาความผิดนั้น
เป็ นเหตุให้ผเู ้ สี ยหายยินยอมหรื ออนุญาต (เพราะถูกหลอก) หรื อไม่ยนิ ยอมหรื ออนุญาต
กรณี ที่ผูเ้ สี ยหายไม่ยินยอมหรื อไม่อนุ ญาต หรื ออาจกล่าวได้ว่า การหลอกลวงนั้นเพียงแค่ เปิ ด
โอกาสให้ผกู ้ ระทาความผิดกระทาการลักทรัพย์เท่านั้น ลักษณะเช่นนี้ก็เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์
กรณี ผูเ้ สี ยหายยินยอมหรื ออนุ ญาตเพราะถู กถู กกระทาความผิดหลอก ให้พิจารณาว่าเป็ นการ
หลอกเอากรรมสิ ทธิ์ หรื อหลอกเอาการครอบครอง เช่น หลอกขอซื้ อ หลอกเช่าซื้ อ หรื อ หลอกขอยืม หลอก
ขอเช่า หรื อไม่ ถ้านอกเหนื อจากทั้ง 4 กรณี น้ ี เป็ นกรณี ที่ไม่แน่ชดั ว่าผูถ้ ูกหลอกส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ หรื อการ
ครอบครองให้ ซึ่ งอยู่ดุลยพินิขของศาลในการตีความซึ่ งอาจมีความเห็ นไม่ตรงกัน จึงเห็ นควรพิจารณาถึง
ลักษณะของการกระทาและความเสี ย หาย กล่ าวคื อผูก้ ระทาความผิดมี “การเอาทรัพย์ไป” โดยผูก้ ระทา
ความผิดมีส่วนในการทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่เองด้วยหรื อไม่ หรื อผูถ้ ูกหลอกส่ งมอบทรัพย์ให้เอง
5.2 เจตนาพิเศษโดยทุจริต
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า ปั ญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบาย
กับฉ้อโกง เหตุผลที่มกั จะปรากฏในคาพิพากษาของศาลคือ เรื่ องเจตนาพิเศษโดยทุจริ ตตั้งแต่แรก ซึ่ งไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องการลักทรัพย์ หรื อฉ้อโกง ต่างก็ตอ้ งมีเจตนาพิเศษโดยทุจริ ตตั้งแต่แรก เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เจตนาพิเศษโดยทุจริ ตเริ่ มขึ้นตั้งแต่แรกตามที่คาพิพากษาของศาลไทยได้
วินิจฉัย จึงไม่อาจนามาใช้เป็ นหลักในการแบ่งการความผิดฐานลักทรัพย์โยวิธีการใช้กลอุบายกับฉ้อโกงออก
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จากกันได้ นอกจากนี้ คาพิพากษาของศาลที่ปรากฏ ก็มิได้พิจารณาในเชิ งที่ลึกลงไปว่า สาเหตุที่ผูก้ ระทา
ความผิดกระทานั้นเพื่ออะไรดังเช่นประเทศเยอรมนี
ดังนั้น ในทัศนะของผูเ้ ขียนจึงมีความคิดเห็ นว่า คาว่า “เจตนาโดยทุจริ ต” ของความผิดฐาน ลัก
ทรัพย์ และฉ้อโกงควรตีความที่แตกต่างกันเช่นประเทศเยอรมนี ก็จะสามารถลดปั ญหาการแบ่งแยกความผิด
ทั้งสองฐานนี้ ได้ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์น้ นั ผูก้ ระทาความผิดต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อ “ความตั้งใจที่จะเอา
ทรัพย์น้ นั ไว้” มุ่งพิจารณาถึงตัวทรัพย์เป็ นสาคัญโดยมิได้คานึงถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจนั้นเลย เช่น ต้องการ
เอาทรัพย์น้ นั ไว้ใช้ประโยชน์เอง
ส่ ว นความผิ ด ฐานฉ้อ โกงนั้น “ความตั้ง ใจที่ จ ะให้ ไ ด้ม าซึ่ ง ประโยชน์ ใ นทางทรั พ ย์สิ น ” มุ่ ง
พิจารณาถึ งการเพิ่มขึ้นของคุ ณค่าของทรัพย์สินในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของคุ ณค่าของทรัพย์สิน
ในทางเศรษฐกิ จ ไม่ ไ ด้อยู่ที่ การเพิ่ ม ขึ้ นของจานวนทรั พย์สิ น หากแต่ เป็ นการเพิ่ม ค่า ของทรั พย์สิน เช่ น
ต้องการเอาทรัพย์น้ นั ไว้เพื่อนาไปขายต่อ

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า ปั ญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบาย
กับความผิดฐานฉ้อโกง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีแนวความคิดไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ หาก
เป็ นการหลอกเอาการครอบครอง หรื อการยึดถือ การกระทานั้นเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ถา้ หลอกเอา
กรรมสิ ทธิ์ การกระทานั้นเป็ นความผิดฐานฉ้อโกง
แต่หากพิจารณาในทางความเป็ นจริ งแล้ว ผูก้ ระทาความผิดนั้นมีเพียงเจตนาต้องการมุ่งเอาทรัพย์
นั้นไปจากการครอบครองของผูท้ ี่ครอบครองเท่านั้น โดยมิได้คานึงเลยว่าผูค้ รอบครองทรัพย์หรื อ ผูย้ นื่ ให้ซ่ ึง
ทรั พย์จะมี กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ครอบครองหรื อการยึดถื อ จึ งเป็ นเรื่ องนอกเหนื อเจตนาของผูก้ ระทาความผิด
ดังนั้น การที่ความเห็ นในทางตาราและคาพิพากษานาหลักในเรื่ องการหลอกเอา “กรรมสิ ทธิ์ ” หรื อ “การ
ครอบครอง” มาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในพิจารณาการแบ่งแยกเป็ นลาดับแรกจึงเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาและความสับสน จึงเห็นควรสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยนาหลักเรื่ อง “การเอาไปซึ่ งทรัพย์” ตามทฤษฎี การเคลื่ อนที่ของทรัพย์ และ “การได้ไป ซึ่ ง
ทรัพย์สิน” มาเป็ นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานนี้ ประกอบกับการนาหลักเรื่ อง “เจตนา
พิเศษโดยทุจริ ต” ตามแบบกฎหมายเยอรมันมาพิจารณาประกอบด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรตีความ “เจตนาพิเศษ” ในความผิดฐานลักทรัพย์ กับความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศไทย ให้มีความหมายที่แตกต่างกันตามแบบประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
เยอรมนี กล่าวคือ
ความผิดฐานลักทรัพย์ ผูก้ ระทาความผิดต้องมีเจตนาพิเศษ คือ “ความตั้งใจที่จะเอาทรัพย์น้ นั ไว้”
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ความผิดฐานฉ้อโกง ผูก้ ระท าความผิดต้องมี เจตนาพิ เศษ คื อ “ความตั้ง ใจที่ จะให้ไ ด้ม า ซึ่ ง
ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน”
2) ควรนาหลักเรื่ อง “การเอาไป” โดยการทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่อนที่ ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ของ
ตัวทรัพย์และทฤษฎี พาพ้นไป มาเป็ นหลักเกณฑ์ใ นการแบ่ง แยกความผิดฐานลักทรั พย์กบั ความผิ ดฐาน
ฉ้อโกง
3) เพื่อเป็ นการแก้ไขความแตกต่างของผลในทางคดี จึงเห็นว่าควรกาหนดให้ความผิดฐาน ลัก
ทรัพย์เป็ นความผิดต่อส่ วนตัว เว้นแต่ กรณี เป็ นการลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ทวิ และมาตรา 336 ทวิ ให้ถือ
เป็ นความผิดต่อแผ่นดิน
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