
ปัญหาในการแบ่งแยกความผดิฐานลกัทรัพย์ กบัความผดิฐานฉ้อโกง 
 

ณฐัชนน ธนานุรักษ์วงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน 
 

บทคดัย่อ 
บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาในการแบ่งแยกความผดิ

ฐานลกัทรัพย์โดยวิธีการใช้กลอุบาย กบัฉ้อโกงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งความพยายามท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานน้ีให้ชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใชก้ล
อุบาย กบัฉ้อโกง ต่างมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเหมือนกนัคือ “การหลอกลวง” แต่จากค าพิพากษาของศาลทั้งหลายท่ี
ปรากฏ ศาลมกัจะไปวินิจฉัยถึงเร่ือง การหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองเป็นประการแรก ทั้งท่ี
ความเป็นจริงแล้ว ผูก้ระท าความผิดนั้นมีเพียงเจตนาเพื่อต้องการให้ได้ทรัพย์นั้ นไปจากเจ้าของ หรือ 
ผูค้รอบครองดว้ยวธีิการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น โดยผูก้ระท าความผดิมิไดส้นใจถึงเร่ืองกรรมสิทธ์ิ หรือ
สิทธิครอบครองเลย ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเร่ืองนอกเหนือเจตนาของผูก้ระท าความผิด แต่ศาลกลบัไปวินิจฉยัถึง
เร่ืองการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือการครอบครองเป็นประการแรกจึงไม่น่าจะถูกตอ้ง โดยปัญหาในการ
ตดัสินคดีว่า คดีใดจะเป็นความผิดฐานลกัทรัพย์หรือฉ้อโกง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีอาญาหลาย
ประการ รวมถึงผลท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับจากกฎหมายและกระบวนยุติธรรมอีกด้วย ประกอบกับ
ความผดิฐานลกัทรัพย ์กบัฉอ้โกงมีลกัษณะการกระท าท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ในความผดิฐานลกัทรัพยต์อ้งมี
การเอาไปโดยการพาทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ี ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงตอ้งมีการหลอกลวงจนผูถู้กหลอกหลง 
หรือบุคคลท่ีสามหลงเช่ือแลว้ส่งมอบทรัพยน์ั้นให ้แต่ค าพิพากษาของศาลท่ีปรากฏก็มิไดว้ินิจฉยัในเร่ืองการ
เคล่ือนท่ีของทรัพย ์ตามทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของทรัพยแ์ละการพาพน้ไปเลย 

นบัตั้งแต่มีค าพิพากษาฎีกาท่ี 1463/2503 ซ่ึงศาลฎีกาพิพากษาให้เป็นความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดย
วธีิการใชก้ลอุบาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลากวา่ 50 ปีแลว้ ปัญหา
ในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวธีิการใชก้ลอุบายกบัฉ้อโกง ก็ยงัก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ผูศึ้กษา
และผูใ้ช้กฎหมายตลอดมา โดยจากการศึกษาพบว่าหลายประเทศท่ีเคยประสบปัญหาเก่ียวกบัการแบ่งแยก
ความผดิทั้งสองฐานน้ีมาก่อนเช่นเดียวกบัประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นประเทศระบบ ซีวลิลอว ์(Civil Law) เช่น 
ประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส หรือประเทศท่ีใช้ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น ประเทศ
องักฤษ หรือสหรัฐอเมริกา นอกจากจะใชห้ลกัเกณฑใ์นการแบ่งแยกเร่ืองการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ
ครอบครองเช่นเดียวกบัประเทศไทยแลว้ ต่างก็ไดห้าวิธีการแกไ้ขปัญหาในแต่ละรูปแบบ เช่น ในประเทศ
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 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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เยอรมนีมีการใชเ้จตนาพิเศษเป็นหลกัการในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานน้ี หรือในประเทศองักฤษ และ
สหรัฐอเมริกา มีการบญัญติัความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยใช้กลอุบายไวเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองส าหรับใน
กรณีความผดินั้นๆ ท าใหล้ดปัญหาความสับสนการแบ่งแยกความผดิทั้งสองฐานน้ีได ้

บทความในฉบบัน้ีผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะแนวทาง โดยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้เกิดความเขา้ใจ
ท่ีตรงกนั โดยไดน้ าหลกัทฤษฎีเร่ืองการพาทรัพยเ์คล่ือนท่ี และทฤษฎีพาพน้ไป ประกอบกบัการค านึงถึง
เจตนาพิเศษโดยทุจริตตามแบบกฎหมายของเยอรมนั มาเป็นแนวทางในการแบ่งแยกความผดิฐาน ลกัทรัพย์
โดยวิธีการใชก้ลอุบายกบัฉ้อโกง เพื่อลดปัญหาความสับสนของผูศึ้กษา ผูใ้ชก้ฎหมาย และเพื่อให้เกิดความ
ยติุธรรมต่อผูก้ระท าความผดิ และสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั 

 

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.  บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีปัญหาความสับสนในการแบ่งแยกความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช ้กล

อุบาย กบัความผิดฐานฉ้อโกง อีกทั้งไดมี้มิจฉาชีพในหลายรูปแบบ ท าให้การวินิจฉยัแยกแยะวา่การกระท า
ความผิดใดนั้นเป็นเร่ืองฉ้อโกง หรือเป็นการลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบายท าไดย้ากล าบาก แมแ้ต่ผูใ้ชก้ฎหมายก็
ยงัแยกไม่ออก เน่ืองจากพฤติกรรมการกระท าความผิดของคนร้ายมีลกัษณะแยบยลซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน โดย
ทั้งความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใชก้ลอุบายกบัความผดิฐานฉอ้โกง ต่างมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเหมือนกนั คือ การ
หลอกลวงของผูก้ระท าความผดิเพื่อใหไ้ดท้รัพยไ์ปจากเจา้ของ หรือผูค้รอบครองเช่นเดียวกนั แต่ลกัษณะการ
ไดท้รัพยม์านั้นแตกต่างกนั กล่าวคือ ในความผิดฐานลกัทรัพยผ์ูก้ระท าความผิดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดย
พลการ โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ยินยอม ส่วนในความผิดฐานฉ้อโกง ผูก้ระท าความผิดไดท้รัพยไ์ป
โดยความยนิยอมจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองทรัพยโ์ดยความยนิยอมดงักล่าวเกิดจากการถูกหลอกลวง1 

แมต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ไดว้างหลกัไวว้่า หาก
ฟ้องการกระท าความผิดฐานลกัทรัพย ์แต่ในทางพิจารณาไดค้วามวา่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง หรือกลบักนั
ฟ้องวา่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ในทางพิจารณาไดค้วามวา่เป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์กฎหมายนั้นมิให้
ถือวา่แตกต่างกนัในขอ้สาระส าคญั ทั้งมิใหถื้อวา่ขอ้ท่ีพิจารณาไดค้วามนั้นเป็นเร่ืองท่ีเกินค าขอหรือเป็นเร่ือง
ท่ีโจทกไ์ม่ประสงคจ์ะใหล้งโทษ ศาลจึงสามารถปรับบทกฎหมายลงโทษท่ีถูกตอ้งได ้ 

แต่อย่างไรก็ดี หากขอ้เท็จจริงในคดีนั้นการท่ีศาลตดัสินว่าคดีหน่ึงคดีใดเป็นความผิดฐาน ลกั
ทรัพยโ์ดยวิธีการใช้กลอุบาย ทั้งๆ ท่ีควรจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ปัญหาท่ีตามมามีขอ้พิจารณาต่อไปวา่ 

                                                           
1 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั กรุงสยาม 

พบัลิชช่ิง จ ากดั, 2555), น. 9. 
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การท่ีศาลตดัสินผิดพลาดไปหากเข้าเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานลกัทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 335 ซ่ึงอตัราโทษนั้นสูงกว่าอตัราโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 หรือ 341 ก็จะ ท าให้
ผูก้ระท าความผดิตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนอนัจะเป็นผลร้ายแก่ผูก้ระท าความผิด 

ดงันั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานลกัทรัพยก์บัความผิดฐานฉ้อโกงในประเทศต่างๆ 
พบว่าความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช้กลอุบายก็พฒันามาจากความผิดฐานลกัทรัพย ์เพียงแต่มีการใช้
อุบายเขา้มาหลอกลวงประกอบเพื่อท าให้ความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์ด าเนินการนั้นประสบความส าเร็จ ในขณะ
ท่ีการหลอกลวงนั้นเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในความผิดฐานฉ้อโกง หากขาดองค์ประกอบข้อน้ีก็ไม่
สามารถจะลงโทษในความผิดฐานฉ้อโกงได ้ในกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์นั้นได้
ก าหนดความผิดอาญาฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช้กลอุบายไว ้ เน่ืองจากเห็นว่าการกระท าดงักล่าวเป็นภยั
อนัตรายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและต่อสังคมส่วนรวมด้วย ส่วนในกลุ่มประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบ
ประมวลกฎหมายส่วนมากได้บญัญติัความผิดฐานฉ้อโกงไวโ้ดยใช้ถ้อยค ากลางๆ ว่า “หลอกลวง” และ
ความผดิฐานลกัทรัพยก์็บญัญติัไวด้ว้ยแต่มิไดบ้ญัญติัความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบายไว ้

ส าหรับกฎหมายอาญาของไทย ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มประเทศใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย 
ถึงแมจ้ะไม่ไดบ้ญัญติัความผิดในฐานลกัทรัพยโ์ดยใชว้ธีิการใชก้ลอุบายไวโ้ดยตรงก็ตาม แต่ก็มีแนววินิจฉยั
ของศาลตามแนวของศาลในระบบคอมมอนลอว์อยู่ตลอดมา ซ่ึงนักกฎหมายไทยได้พยายามค้นหา
หลกัเกณฑ์ท่ีจะใชม้าเป็นแนวทางในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยก์บัฉ้อโกง โดยไดพ้ิจารณาในเร่ือง
กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครองในทรัพยน์ั้นว่าผูย้ื่นให้ซ่ึงทรัพยมี์เจตนาโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
หรือไม่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ แนววินิจฉยัของศาลเก่ียวกบัความผิดทั้งสองฐานน้ียงัก่อให้เกิดความสับสน
มาโดยตลอด ทั้งๆ ท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างความผิดทั้งสองฐานน้ีควรจะยุติ
ไดแ้ลว้ ดงัตวัอยา่งเช่น 

ในกรณีค าพิพากษาศาลฎีกา 1463/2503 ซ่ึงขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองท่ีจ าเลยใชอุ้บายหลอกลวงเพื่อให้
ผูรั้บฝากรถจกัรยานส่งมอบรถจกัรยานของผูอ่ื้นให้จ  าเลย จนผูรั้บฝากหลงเช่ือยอมมอบรถจกัรยานให้จ  าเลย
ไป อนัควรจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ศาลฎีกากลบัวินิจฉัยว่าจ  าเลยมีความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยใชก้ล
อุบายหลอกลวง ไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกง หรือในกรณีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2698/2554 ซ่ึงขอ้เท็จจริงเป็น
เร่ืองท่ีจ าเลยเป็นพนกังานของผูเ้สียหายไดห้ลอกลวงผูเ้สียหายวา่ มีลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือสินคา้โดยจ าเลยจะน าไป
สินคา้ไปส่งให้โดยความเป็นจริงไม่มีลูกคา้ สั่งสินคา้แต่อย่างใด ซ่ึงศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าการท่ีจ าเลยได้
ทรัพยข์องผูเ้สียหายไปเป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ การท่ีผูเ้สียหายยินยอมส่งมอบ
สินคา้ให้จ  าเลยเน่ืองมาจากจ าเลยหลอกว่ามีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ มิใช่การแย่งกรรมสิทธ์ิไปโดยพลการ การ
กระท าของจ าเลยจึงน่าจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ไม่ใช่ลกัทรัพย ์หรือในกรณีค าพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบบั
ต่อไปน้ี วินิจฉยัตรงขา้มกนัทั้งๆ ท่ีขอ้เท็จจริงคลา้ยคลึงกนัมาก คดีทั้งสองเป็นเร่ืองท่ีจ าเลยเขา้มาเติมน ้ ามนั
ในป๊ัมของผูเ้สียหายและไม่ช าระราคาน ้ ามนั ในคดีแรกปรากฏตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2581/2529 ซ่ึงศาล
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ฎีกาวินิจฉยัวา่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนในอีกคดีต่อมาปรากฏตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 611/2530 ซ่ึง
ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่เป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์โดยเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาความสับสนเช่นน้ี อาจจะเป็นผลมา
จากการท่ีกฎหมายไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายในระบบคอมมอนลอว ์หรือศาลไดไ้ปพิจารณาในส่วน
ท่ีไม่ใช่สาระส าคญัแห่งองคป์ระกอบความผิดหรือส่ิงท่ีกฎหมายอาญาฐานน้ีมุ่งจะคุม้ครอง หรืออาจจะเป็น
เพราะถอ้ยค าในตวักฎหมายมีขอ้ความท่ีไม่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าในลกัษณะน้ี 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบถึงความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดย
วิธีการใชก้ลอุบาย กบัความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายไทย เยอรมนั องักฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการประกอบการศึกษาพิจารณาถึงการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช ้
กลอุบายกบัความผิดฐานฉ้อโกง เพื่อหาหลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดสองฐานน้ีให้ออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจนไม่ใหเ้กิดความสับสนต่อผูศึ้กษาต่อไป 
 

2.  สถานการณ์ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัความผดิฐานลกัทรัพย์และฉ้อโกง 
 ในประเด็นน้ีจะไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาของความผิดฐานลกัทรัพย ์กบัฉ้อโกงในประเทศ
ไทย การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความผิดฐานลกัทรัพย ์กบัฉอ้โกง รวมทั้งวเิคราะห์เปรียบเทียบค า
พิพากษาของศาล 

2.1  เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างความผดิฐานลกัทรัพย์ กบัความผดิฐานฉ้อโกง 
(1) ประเภทของทรัพย ์

  ความผิดฐานลกัทรัพย ์วตัถุแห่งการกระท าไดแ้ก่ “ทรัพย”์ ซ่ึงประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 137 บัญญัติว่าเป็นวตัถุมีรูปร่าง โดยทั่วไปจึงหมายความถึงสังหาริมทรัพย์ท่ีสัมผสัจับต้องได้ 
(Tangible) และสามารถเคล่ือนท่ีได ้(Movable) เช่น รถยนต ์สร้อยคอ เงินตรา เป็นตน้ 

เวน้แต่บางกรณีหากอสังหาริมทรัพยน์ั้นไดถู้กแปรสภาพเป็นสังหาริมทรัพย ์ผูก้ระท า ก็อาจมี
ความผิดฐานลกัทรัพยไ์ด ้เช่น กรณีเช่าท่ีดิน โดยปกติแลว้ท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ม่อาจลกักนัได ้เวน้แต่
จะแยกออกมาเป็นสังหาริมทรัพยเ์สียก่อน กล่าวคือ มีการขุดเอาดินจากท่ีดินนั้นไปขายโดยทุจริต จึงมี
ความผดิฐานลกัทรัพยไ์ด้2 

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกง วตัถุแห่งการกระท าไดแ้ก่ “ทรัพยสิ์น” ซ่ึงนอกจากจะเป็นทรัพย์ท่ีมี
รูปร่าง หรืออสังหาริมทรัพยแ์ลว้ ยงัรวมถึงทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาไดต้ามความใน

                                                           
2 คณพล จนัทน์หอม, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

วญิญูชน, 2562), น. 58. 

636



6 
มาตรา 138 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์ว้ย อีกทั้งวตัถุแห่งการกระท าความผิดฐานน้ียงัรวมถึง การ
ท าถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิดว้ย3 

(2) ลกัษณะการกระท าความผดิ 
ความผิดฐานลักทรัพย์ต้องเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดมี “การเอาไป” ด้วยวิธีการแย่งการ

ครอบครอง หรือโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของกรรมสิทธ์ิ หรือผูค้รอบครองทรัพย ์ดงันั้น การเอาไป
โดยเจา้ของหรือผูมี้สิทธิอนุญาตแลว้ก็ไม่ใช่การแยง่การครอบครอง จึงไม่เป็นการเอาไปท่ีจะเป็นความผิด
ฐานลกัทรัพย์4  

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงต้องเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าต้องใช้อุบายหลอกลวงผูอ่ื้นด้วยการแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความซ่ึงควรบอกแจง้ และการหลอกลวงนั้นเป็นวธีิการให้ผูถู้กหลอกลวง
ได้ส่งมอบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นให้ด้วยความสมคัรใจเน่ืองจากถูกหลอกลวง กล่าวคือ ผูถู้กหลอกลวง
ส าคญัผดิในขอ้เทจ็จริงบางประการ จึงไดส่้งมอบทรัพยสิ์นนั้น ดงันั้น หากเจา้ของหรือผูมี้สิทธิอนุญาตให้เอา
ไปไดแ้ลว้ แมก้ารกระท านั้นจะไม่เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์เพราะไม่ใช่การแยง่การครอบครอง แต่หากการ
เอาไปหรือไดไ้ปนั้นเกิดจากการหลอกลวงก็เป็นความผดิฐานฉ้อโกงได้5 

(3) วตัถุแห่งการกระท าความผดิ 
ความผดิฐานลกัทรัพย ์องคป์ระกอบภายนอกท่ีเก่ียวกบั “วตัถุท่ีมุ่งหมายกระท าต่อ” อาจพิจารณา

ไดว้่าคือ “ทรัพยข์องผูเ้สียหาย” ท่ีเป็นวตัถุแห่งการกระท ามี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่6 ทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผูอ่ื้นทั้งหมด หรือทรัพยท่ี์ผูก้ระท าผดิเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย แต่เจา้ของรวมคนอ่ืนครอบครองอยู ่

ดงันั้น ความผดิฐานลกัทรัพย ์วตัถุแห่งการกระท าความผิด ไดแ้ก่ ทรัพยข์องผูอ่ื้นโดยการท าให้ผู ้
ถูกเอาทรัพยไ์ปนั้นเสียหายอนัเป็นความผดิโดยตรงต่อผูอ่ื้น  

ส่วนในความผิดฐานฉ้อโกงนั้น วตัถุแห่งการกระท า คือ ผูอ่ื้นโดยเฉพาะเจาะจงตวับุคคลซ่ึงถูก
หลอกลวง ส่วนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดความเสียหายแก่ผูถู้กหลอกลวงโดยตรง หรือบุคคลท่ีสาม แม้
บุคคลท่ีสามจะไม่ถูกหลอกลวงก็ได ้7 

 
 

                                                           
3 เพ่ิงอา้ง, น. 272 - 273. 
4 สุรศักด์ิ ลิขสิทธิวฒันกุล, ค าอธิบายความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา, พิมพ์คร้ังท่ี 6, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 2559), น. 28. 
5 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 – 366/4, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2562), น. 77. 
6 สุรศกัด์ิ ลิขสิทธิวฒันกลุ, อา้งแลว้ เขิงอรรถท่ี 6, น. 31. 
7 เพ่ิงอา้ง, น. 127. 
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(4)  ประเภทของคดี 
ในความผดิฐานลกัทรัพยน์ั้น มิไดมี้บทบญัญติักฎหมายอาญามาตราใดบญัญติัใหเ้ป็นความผิดอนั

ยอมความได ้ดงันั้นจึงถือไดว้า่เป็นความผดิอาญาแผน่ดิน  
ส่วนความผดิฐานฉ้อโกงนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 บญัญติัใหเ้ป็นความผิดอนัยอม

ความได ้ดงันั้นจึงถือไดว้่าเป็นความผิดต่อส่วนตวั เวน้แต่การฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 เท่านั้นท่ี
กฎหมายก าหนดใหไ้ม่สามารถยอมความได ้

2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค าพิพากษาของศาลในความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการใช้ กลอุบาย 
กบัฉ้อโกง 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6892/2542 (ประชุมใหญ่)  
ค าพิพากษาฎีกาน้ีไดต้ดัสินว่า การท่ีจ าเลยเอาป้ายราคาสินคา้ท่ีมีราคาสูงกว่าออกจากส้ินคา้ช้ิน

นั้น แลว้เอาป้ายราคาสินคา้ท่ีมีราคาต ่ากว่าไปติดแทนสินคา้ราคาสูง เพื่อท่ีจะไดซ้ื้อสินคา้นั้นในราคา ท่ีต ่า
กว่าความเป็นจริง แล้วน าสินค้าท่ีแท้จริงมีราคาสูงนั้นไปช าระเงินในราคาต ่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า 
ถือไดว้า่การท่ีพนกังานขายยินยอมมอบสินคา้ให้จ  าเลยเพราะถูกหลอกลวง เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ไม่ใช่ 
ลกัทรัพย ์ 

เปรียบเทียบกบัค าพิพากษาฎีกาท่ี 3935/2553 ซ่ึงมีขอ้เทจ็จริงคลา้ยกนั 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3935/2553  
ค าพิพากษาฎีกาน้ีได้ตดัสินว่า การท่ีจ าเลยเอาสุราต่างประเทศใส่ลงไปในลังน ้ าปลา ท าให้

พนกังานเก็บเงินซ่ึงเป็นตวัแทนของผูเ้สียหายเขา้ใจว่าทรัพยท่ี์ขายและส่งมอบให้จ  าเลยเป็นน ้ าปลา ไม่ได้
เจตนาส่งมอบสุราต่างประเทศให้จ  าเลย ถือไม่ได้ว่าจ  าเลยได้สุราต่างประเทศไปโดยความยินยอมของ
ผูเ้สียหาย เป็นความผดิฐานลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบาย  

เม่ือได้พิจารณาค าพิพากษาทั้ง 2 คดีดังกล่าวเปรียบเทียบกนั จะเห็นได้ว่ามีข้อเท็จจริงหลาย
ประการท่ีใกลเ้คียงกนั โดยขอ้เทจ็จริงทั้งสองคดีจ าเลยต่างมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกท่ีจะไดสิ้นคา้ไปโดยช าระ
ราคาต ่ากว่าความจริงแต่ศาลฎีกาก็ไดว้ินิจฉยัโดยให้เหตุผลท่ีแตกต่าง ปัญหาจึงมีอยู่ว่าค  าพิพากษา ทั้งสอง
เร่ืองน้ีวนิิจฉยัถูกตอ้งแลว้หรือไม่ พอสรุปได ้ดงัน้ี 

ดว้ยความเคารพต่อค าพิพากษาฎีกาท่ี 6892/2542 การท่ีจ าเลยเอาป้ายราคาโคมไฟซ่ึงมีราคาสูง
ออก แลว้น าป้ายโคมไฟท่ีมีราคาต ่าไปติดแทน โดยมีเจตนาตอ้งการไดโ้คมไฟตั้งโต๊ะท่ีแทจ้ริงมีราคาสูงใน
ราคาท่ีต ่ากวา่ความจริง แสดงให้เห็นวา่จ าเลยนั้นมีเจตนาทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมายตั้งแต่แรกแลว้ และการท่ีจ าเลยน าโคมไฟตั้งโต๊ะออกจากจุดท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยูถื่อไดว้า่เป็น การเอา
ไปโดยท าให้ทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีจากจุดท่ีทรัพยเ์ดิมนั้นตั้งอยู ่ฉะนั้น การส่งมอบทรัพยข์องพนกังานเก็บของ
โจทก์ก็มิได้ส่งมอบโดยความยินยอมท่ีแทจ้ริง แต่การส่งมอบนั้นเกิดจากการท่ีจ าเลยใช้กลอุบายในการ
เปล่ียนป้ายราคาโคมไฟ ท าใหพ้นกังานเก็บเงินของโจทกห์ลงเช่ือวา่ โคมไฟตั้งโตะ๊นั้นมีราคาท่ีแทจ้ริงตามท่ี
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ติดราคาขณะน าช าระเงิน อาจถือไดว้า่เป็นการแยง่การครอบครอง ดงันั้น จึงน่าจะเป็นความผดิฐานลกัทรัพย์
โดยใชก้ลอุบาย ไม่ใช่ความผดิฐานฉอ้โกง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัค าพิพากษาฎีกาท่ี 3935/2553 ซ่ึงเห็นวา่ จ  าเลยมีเจตนาโดยทุจริตเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตั้งแต่แรกเช่นเดียวกนั โดยการเอาสุราต่างประเทศใส่ไวใ้นลงั
น ้ าปลาแลว้ใชส้กอตเทปปิดลงัไว ้โดยน าลงัน ้ าปลาอีกใบหน่ึงมาวางทบัและน าไปช าระเงิน มีลกัษณะการ
หลอกใหพ้นกังานเก็บเงินส่งมอบทรัพยสิ์นให้โดยวธีิใชอุ้บาย โดยการลกัทรัพยเ์ร่ิมตั้งแต่การท่ีจ าเลยน าสุรา
ต่างประเทศเคล่ือนท่ีจากจุดเดิมท่ีทรัพยน์ั้นตั้งวางอยู่แลว้ และจะถือว่าพนกังานเก็บเงินส่งมอบทรัพยโ์ดย
ความยนิยอมไม่ไดเ้พราะพนกังานเก็บเงินส่งมอบเพราะคิดวา่เป็นลงัน ้าปลา ไม่รู้วา่ขา้งในมีสุราต่างประเทศ
ท่ีจ าเลยลกัซุกซ่อน จึงถือไดว้่าเป็นการเอาไปโดยพลการและเป็นการแย่งการครอบครอง จึงเป็นความผิด
ฐานลกัทรัพยซ่ึ์งเห็นวา่ถูกตอ้งแลว้ 

จากขอ้เท็จจริงทั้ง 2 คดีน้ี จะเห็นได้ว่าผูส่้งมอบทรัพยใ์ห้นั้นเป็นพนักงานเก็บเงินของโจทก์ 
ดงันั้น หากฟังวา่พนกังานของโจทก์มีเพียงสิทธิครอบครอง ไม่มีกรรมสิทธ์ิเพราะไม่ใช่เจา้ของทรัพย ์การท่ี
พนกังานเก็บเงินส่งมอบการครอบครองให้จ  าเลยนั้นเหตุใด ในค าพิพากษาฎีกาท่ี 4892/2542 จึงตดัสินวา่เป็น
ความผิดฐานฉ้อโกง อีกทั้งเจตนาทุจริตตามบทบญัญติัในเร่ืองลกัทรัพย ์และฉ้อโกงก็ไม่อาจน ามาพิจารณา
เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานน้ีได้ เพราะทั้ง 2 คดีต่างมีเจตนาทุจริตมาตั้ งแต่
เร่ิมแรกเหมือนกนั 

มีขอ้สังเกตวา่ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ ไดใ้หค้วามเห็นในค าพิพากษาฎีกา
ทั้งสองคดีดงักล่าววา่ ประเด็นเร่ืองลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบาย จะน ามาพิจารณาต่อเม่ือในกรณีท่ี การกระท า
นั้นไม่เป็นฉอ้โกงเพราะไม่ใช่การหลอกเอากรรมสิทธ์ิเท่านั้น หากการกระท าเป็น “ฉอ้โกง” เพราะหลอกเอา
กรรมสิทธ์ิ เช่นค าพิพากษาฎีกาท่ี 6892/2542 หลอกซ้ือของโดยเอาป้ายสินคา้ราคาถูกมาติดบนกล่องสินคา้
ราคาแพง ก็ไม่มีประเด็นจะตอ้งพิจารณาเร่ืองลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบายเลย เพราะไม่ใช่การลกัทรัพยต์ั้งแต่ตน้
เสียแลว้  

แต่กรณีตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 3935/2553 เร่ืองเอาขวดสุราใส่ในลงัน ้ าปลา จ าเลยหยิบขวดสุรา
ใส่ในลงัน ้ าปลาดว้ยมือตนเอง ไม่ไดห้ลอกให้ใครส่งขวดสุราให้ การเขา้ครอบครองสุราของจ าเลยเกิดจาก
การหยบิดว้ยมือของจ าเลยเอง จึงไม่ใช่การใชอุ้บายใหผู้ค้รอบครองขวดสุราส่งขวดสุราใหแ้ต่อยา่งใด การน า
ลงัน ้าปลาไปช าระราคาโดยท าใหพ้นกังานแคชเชียร์เขา้ใจผดิวา่ของในลงัเป็นน ้าปลาเท่านั้น เป็น กลอุบายใน
การช าระราคาสุราท่ีจ  าเลยลกัมาแลว้เท่ากบัราคาน ้าปลา8 

 
 

                                                           
8 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 3, น. 15 – 17. 
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2.3 ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัความผดิฐานลกัทรัพย์โดยวธีิการใช้กลอุบาย กบัฉ้อโกง 
(1)  เจตนาพิเศษโดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เป็นเจตนาพิเศษแยก

ต่างหากจากเจตนาธรรมดา มีบญัญติัทั้งในความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละฉ้อโกงเหมือนกนั ฉะนั้นการท่ีศาลฎีกา
มกัวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงในคดีวา่ “มีเจตนาโดยทุจริตหลอกลวงไปตั้งแต่แรก” จึงไม่อาจน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์
ในการแบ่งแยกความผดิทั้งสองฐานน้ีได ้เพราะทั้งสองฐานความผิดน้ีเป็นการเร่ิมตน้ดว้ย การหลอกลวงและ
ตอ้งมีเจตนาทุจริตเพื่อใหไ้ดท้รัพยใ์นเร่ิมแรกเหมือนกนั9 

(2) การวินิจฉัยว่าการกระท านั้นเป็นการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือการครอบครองนั้น ยากต่อ
การน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่งแยกความผดิทั้งสองฐานน้ี หากขอ้เทจ็จริงไม่แน่ชดัวา่เจา้ทรัพยน์ั้นถูก
หลอกให้ส่งมอบกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง นอกจากน้ี การท่ีศาลไดต้ดัสินวา่การกระท าของผูก้ระท า
ความผิดนั้นเป็นการหลอกเอากรรมสิทธ์ิหรือการครอบครอง ถือว่าเป็นเร่ืองนอกเหนือจากเจตนาของ
ผูก้ระท าความผิด เพราะผูก้ระท าความผิดมีเจตนาเพียงเพื่อตอ้งการทรัพยน์ั้น โดยมิไดส้นใจกรรมสิทธ์ิ หรือ
การครอบครองเลย 

(3)  ค าพิพากษาศาลฎีกาดังท่ียกตวัอย่างเปรียบเทียบข้างต้น ไม่ได้วินิจฉัยถึงการเอาไปและ
เคล่ือนท่ีของทรัพยต์ามทฤษฎีการพาทรัพยเ์คล่ือนท่ีเลย ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความผิดฐาน  ลกั
ทรัพยใ์นการพิจารณาแบ่งแยกกบัความผิดฐานฉ้อโกง เพราะหากเร่ิมตน้ทรัพยน์ั้นถูกเคล่ือนท่ีจากต าแหน่ง
เดิมท่ีทรัพยต์ั้งอยู ่โดยผูก้ระท าความผิดแลว้ แมภ้ายหลงัจะมีการหลอกลวงให้ไดท้รัพยน์ั้นไปจากเจา้ของ
หรือผูค้รอบครอง การกระท านั้นน่าจะถือไดว้า่เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์มิใช่ความผดิฐานฉอ้โกง 

(4)  แมใ้นการบรรยายฟ้องคดีจะตั้งรูปคดีและขอ้หามาในเร่ืองของความผิดฐานฉ้อโกงหรือ ลกั
ทรัพย ์แต่ในทางพิจารณาคดีหากศาลเห็นวา่เป็นความผดิฐานลกัทรัพยห์รือฉ้อโกงก็ดี ศาลก็สามารถปรับบท
กฎหมายให้ถูกตอ้งไดโ้ดยไม่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีต่างกนัในสาระส าคญัก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม และแมว้่าความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละความผิดฐานฉ้อโกงจะมีอตัราโทษ
จ าคุกและโทษปรับท่ีเท่ากนั  

แต่หากขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองท่ีศาลตดัสินผิดพลาดโดยฟังวา่เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์ทั้งๆ ท่ีควร
จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง และหากเขา้เหตุฉกรรจ์ความผิดฐานลกัทรัพยต์าม มาตรา 335 อนุมาตราใด
มาตราหน่ึงดว้ยแลว้จะเป็นการลงโทษผูก้ระท ามากเกินกวา่ท่ีผูก้ระท าควรไดรั้บอนัเป็นโทษต่อผูก้ระท าผิด
มากข้ึน 

 
 

                                                           
9 หม่อมหลวงไกรฤกษ ์เกษมสนัต,์ ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366, พิมพค์ร้ังท่ี 

3, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2550), น. 328. 
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3.  ทฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานลกัทรัพย์และฉ้อโกง 
ในความผิดฐานลกัทรัพย ์องคป์ระกอบภายนอกท่ีส าคญั คือ การ “เอาไปซ่ึงทรัพย”์ โดยวิธีแย่ง

การครอบครอง โดยในทางต าราเยอรมนัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่10  
3.1  ทฤษฎตีัวทรัพย์ (Substanztheorie)  
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ ผูก้ระท าตอ้งการท่ีจะพรากทรัพยไ์ปจากผูมี้สิทธิอยา่งถาวรและตอ้งการท่ีจะเอา

ทรัพยไ์วเ้ป็นของตนเอง และการกระท าอนัเป็นการลกัเอาทรัพยน์ั้น ผูก้ระท าจะตอ้งมุ่งท่ีตวัทรัพยซ่ึ์งจ ากดั
เฉพาะทรัพยท่ี์มีรูปร่างท่ีเป็นวตัถุแห่งกรรมสิทธ์ิและมุ่งเอาวตัถุเช่นวา่นั้นไป  

3.2  ทฤษฎคุีณค่าของตัวทรัพย์ (Sachwerttheorie)  
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ แมใ้นกรณีท่ีผูก้ระท าจะไม่ไดเ้อาตวัทรัพยไ์วอ้ยา่งถาวร ก็ถือวา่เป็นการเอาทรัพย์

ไวแ้ลว้ได ้ถา้กรณีท่ีคุณค่าในทรัพย ์(ในทางเศรษฐกิจ) ถูกท าให้หมดไปอยา่งถาวรและ (เป็นเพียงชัว่คราว) 
คุณค่าในทรัพยถู์กเอาไวใ้นความครอบครองของผูก้ระท า หรืออาจกล่าวไดว้า่ ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ผูก้ระท ามุ่งเอา
ประโยชน์อนัพึงมีตามปกติโดยตรงจากทรัพยสิ์น ก็เป็นความผดิแลว้11  

ในทางต าราของฝร่ังเศส องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานลกัทรัพยท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ “การ
เอาไป” เช่นเดียวกนักบัเยอรมนั โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ทฤษฎี12 ดงัน้ี 

3.3  ทฤษฎกีารสัมผสั (théorie de la contrectation) 
ทฤษฎีน้ีเห็นว่า การเป็นความผิดฐานลกัทรัพยน์ั้นเพียงแค่การได้จบัสัมผสัก็ถือเป็นความผิด

ส าเร็จแลว้ 
3.4  ทฤษฎพีาพ้นไป (théorie de la lablation) 
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ การเป็นความผดิฐานลกัทรัพยน์ั้น ตอ้งมีการพาทรัพยท่ี์ตั้งอยูน่ั้นไปและพาพน้ไป

จากท่ีนั้นแลว้จึงเป็นความผดิ 
3.5  ทฤษฎกีารยดึถือ (théorie de l’apprehension) 
ทฤษฎีน้ีเห็นว่า การเป็นความผิดฐานลกัทรัพยน์ั้น ผูก้ระท าตอ้งไดก้ารยึดถือและควบคุมทรัพย์

นั้นแลว้จึงเป็นความผดิ แมท้รัพยน์ั้นยงัไม่เคล่ือนท่ีเลยก็ตาม 
ส่วนในทางต าราของไทย การวินิจฉัยว่าการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ส าเร็จลงหรือไม่ 

พิจารณาวา่ ผูก้ระท าไดเ้ขา้ยดึถือทรัพยน์ั้นแลว้หรือไม่ สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 ทฤษฎี13 ดงัน้ี  
                                                           

10 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, 2ed. (Boston : Little, Brown and Company Limited, 1978), p. 
42. 

11 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจน์พฒัน์, “ความผิดฐานลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั,” ดุลพาห, เล่ม 2,   ปีท่ี 
56, น. 176. (มิถุนายน 2552). 

12 วารี วชิยานนท,์ “การตีความกฎหมายฝร่ังเศส,” วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 3, ปีท่ี 2, น. 133. (ธนัวาคม 2531). 
13

 คณพล จันทน์หอม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 51. 
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3.6  ทฤษฎกีารพาทรัพย์เคล่ือนที ่
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ ในการวินิจฉยัวา่ผูก้ระท าไดเ้ขา้ยดึถือทรัพยแ์ลว้หรือไม่ แต่เดิมนั้นใชห้ลกั “การ

พาทรัพย์เคล่ือนท่ี” แต่ในทางปฏิบติั ศาลจะพิจารณาว่าในการลงมือกระท าความผิดจ าเลยได้พาทรัพย์
เคล่ือนท่ีไปดว้ยหรือไม่ ถา้ทรัพยเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากการพาทรัพยน์ั้นไปแลว้ ความผิดฐานลกัทรัพยจ์ะส าเร็จ
ลง ณ เวลาท่ีท าให้ทรัพยเ์คล่ือนท่ี เหตุท่ีศาลส่วนใหญ่วินิจฉัยไปตามทฤษฎีน้ีก็เพราะว่า การท าให้ทรัพย์
เคล่ือนท่ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ “การเอาไป” นั้น ส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.7  ทฤษฎคีวามสามารถในการควบคุมทรัพย์  
ทฤษฎีน้ีเห็นว่า ถ้าผูก้ระท าสามารควบคุมทรัพย์นั้ นได้แล้ว แม้จะยงัไม่มีการพาทรัพย์นั้น

เคล่ือนท่ีไปเลยก็ตาม การแย่งการครอบครองก็ส าเร็จลงแลว้ เพราะแสดงให้เห็นว่าผูก้ระท าได้เขา้ยึดถือ
ทรัพยน์ั้นแลว้ ผูก้ระท ายอ่มตอ้งรับผดิฐานลกัทรัพยส์ าเร็จ มิใช่ความผดิเพียงฐานพยายามลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

ในความผิดฐานฉ้อโกงองค์ประกอบภายนอกท่ีส าคญั คือ การท าให้เกิดความเสียหายในทาง
ทรัพย์สิน (Vaermoegensschaden) โดยวิธีการโอนทรัพย์สิน ในทางต าราเยอรมันได้แบ่งออกเป็น  
2 ทฤษฎี14 ดงัน้ี 

3.8  ทฤษฎว่ีาด้วยการก่อให้เกดิความเสียหายแก่ตนเองโดยไม่รู้ตัว  
ทฤษฎีเห็นว่า การจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั (German 

Criminal Code) มาตรา 263 ตอ้งเป็นกรณีท่ีผูถู้กหลอกลวงไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองโดยไม่รู้ตวั 
กล่าวคือ ผูถู้กหลอกจะตอ้งไม่รู้วา่การกระท าของตนเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายในทางทรัพยสิ์น 

3.9  ทฤษฎว่ีาด้วยความเสียหายทีเ่ป็นการเฉพาะตัว 
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่ ความเสียหายในทางทรัพยสิ์นเป็นไปตามบรรทดัฐานของเศรษฐกิจในทางภาวะ

วิสัย กล่าวคือหากส่ิงท่ีตอ้งเสียไปกบัส่ิงท่ีได้กลบัมาคืนมามีราคาค่างวดท่ีเท่ากนัถือว่าไม่มีความเสียหาย
ในทางทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นไปตาม “หลกัว่าด้วยการตรวจสอบยอดรวมของทรัพย์สิน” เพราะจ านวนของ
ทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าในทางการเงินไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีความผิดฐานฉ้อโกงไม่ไดคุ้ม้ครองเสรีภาพในการ
จ าหน่ายจ่ายแจกทรัพยสิ์น 

 

4.  แนวทางในการแบ่งแยกความผดิฐานลกัทรัพย์กบัฉ้อโกง ตามกฎหมายต่างประเทศ 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาพบว่า หลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพย ์กบัฉ้อโกง ทั้งใน

ประเทศระบบซีวิลลอว ์เช่น ประเทศเยอรมนี หรือประเทศระบบคอมมอนลอว ์ เช่น ประเทศองักฤษและ

                                                           
14 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจน์พฒัน์, “ความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 263 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั

,” ดุลพาห, เล่ม 3, ปีท่ี 52, น. 204 – 209. (กนัยายน - ธนัวาคม 2548). 
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สหรัฐอเมริกา ต่างก็ใชห้ลกัเกณฑ์ในการแบ่งโดยยดึหลกั เร่ืองการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือการครอบครอง
เช่นเดียวกบัประเทศไทย เพียงแต่มีรายละเอียดบางประการท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

4.1 ความผดิฐานลกัทรัพย์ กบัฉ้อโกงของประเทศเยอรมนี 
ในกฎหมายอาญาของเยอรมนั (German Criminal Code) ไดตี้ความ “เจตนาพิเศษ” ของความผิด

ฐานลกัทรัพย ์กบัฉ้อโกงแตกต่างกนั โดยความผิดฐานลกัทรัพยน์ั้น ผูก้ระท าความผิดตอ้งมีเจตนาพิเศษเพื่อ 
“ความตั้งใจท่ีจะเอาทรัพยน์ั้นไว”้ มุ่งพิจารณาถึงตวัทรัพยเ์ป็นส าคญัโดยมิไดค้  านึงถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
นั้นเลย เช่น ตอ้งการเอาทรัพยน์ั้นไวใ้ชป้ระโยชน์เอง15  

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงนั้น “ความตั้ งใจท่ีจะให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ในทางทรัพย์สิน” มุ่ง
พิจารณาถึงการเพิ่มข้ึนของคุณค่าของทรัพยสิ์นในทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของคุณค่าของทรัพยสิ์น
ในทางเศรษฐกิจ ไม่ได้อยู่ท่ีการเพิ่มข้ึนของจ านวนทรัพยสิ์น หากแต่เป็นการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน เช่น 
ตอ้งการเอาทรัพยน์ั้นไวเ้พื่อน าไปขายต่อ หรือน าไปจ าน า16 

ฉะนั้น เจตนาพิเศษในความผิดฐานลักทรัพย์กับฉ้อโกงตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี 
สามารถใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพย์โดยใช้กลอุบายหรือฉ้อโกงได้ โดยมุ่ง
พิจารณาถึงเจตนาธรรมดาของผูก้ระท าเป็นประการแรกแลว้จึงพิจารณาวา่ผูก้ระท ามีเจตนาพิเศษเพื่อ ส่ิงใด
เป็นประการสุดทา้ย 

4.2  ความผดิฐานลกัทรัพย์ กบัฉ้อโกงของประเทศองักฤษ 
เดิมความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละฉ้อโกงของประเทศองักฤษ ไดบ้ญัญติัรวมไวใ้นพระราชบญัญติั

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ค.ศ. 1968 (Theft Act 1968) โดยหลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐาน ลกัทรัพย์
กบัฉอ้โกง พิจารณาถึงเร่ืองการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือเอาการครอบครอง 

ภายหลงัเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉ้อโกง  ค.ศ. 2006 (The Fraud Act 2006) ซ่ึงเป็น
พระราชบญัญติัความรับผิดทางอาญาในเร่ืองฉ้อโกงโดยเฉพาะ ก็ไดมี้การยกเลิก Theft Act 1968 มาตรา 15 
ความผิดฐานได้ทรัพย์สินไปโดยการหลอกลวง  (Obtaining property by deception) โดยพระราชบัญญัติ
ฉ้อโกงน้ีไดเ้พิ่มหลกัการใหม่เร่ือง Gain and Loss ในมาตรา 5 วา่มีการไดห้รือเสียเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน
หรือไม่ ฉะนั้น การวนิิจฉยัความรับผิดทางอาญาจึงไม่จ  าตอ้งพิจารณาวา่เงินหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผูใ้ดแต่เพียงอย่างเดียว ถา้หากมีการหลอกลวงและการหลอกลวงนั้นไดไ้ปซ่ึงการรักษาไวห้รือไดเ้งิน
หรือทรัพยสิ์นนั้นมา หรือท าให้บุคคลอ่ืนสูญเสียส่ิงท่ีมีอยู่หรือไม่ไดใ้นส่ิงท่ีควรจะได ้ก็เป็นความผิดฐาน
ฉอ้โกงตามกฎหมายใหม่ขององักฤษแลว้17 

                                                           
15 สุรสิทธ์ิ แสงวโิรจน์พฒัน์, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 12, น. 175 – 179. 
16 สุรสิทธ์ิ แสงวโิรจน์พฒัน์, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 15, น. 212 – 214. 
17 คณพล จนัทน์หอม, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 4, น. 277. 
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นอกจากน้ี การแกปั้ญหาความสับสนในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช้ กล

อุบาย (Larceny by Trick) กับความผิดฐานฉ้อโกงนั้ น ในหลายกรณีประเทศอังกฤษก็ได้มีการบัญญัติ
ความผิดฐานนั้นๆ ข้ึนมาเป็นความผิดเฉพาะ จึงลดปัญหาความสับสนไดว้า่การกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด
ฐานใด โดยมิตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองเลยเป็นล าดบัแรกเลย 

4.3 ความผดิฐานลกัทรัพย์ กบัฉ้อโกงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
แมก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดบ้ญัญติัเร่ืองการลกัทรัพย ์และฉ้อโกงไวใ้น Model 

Penal Code ซ่ึงถือวา่เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางแลว้ก็ตาม แต่อยา่งไรก็ดี Model Penal Code มิใช่กฎหมาย
ท่ีถูกน ามาบงัคบัใช้จริงของแต่ละรัฐ เป็นเพียงแต่ประมวลกฎหมายตน้แบบให้มลรัฐอ่ืนๆ น าไปบญัญติั
เท่านั้น ฉะนั้น ในแต่ละมลรัฐของสหรัฐอเมริกาจึงอาจมีกฎหมายพิเศษเฉพาะในเร่ืองๆ นั้นท่ีกฎหมายในมล
รัฐอ่ืนไม่มีก็ได ้เช่น มลรัฐมิสซูรีไดบ้ญัญติักฎหมายเป็นพิเศษเพื่อผิดแก่ผูท่ี้เช่าทรัพยไ์ปแลว้ไม่คืนหากได้
กระท าอนัมีลกัษณะเป็นการลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลอุบาย ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวระบุความผิดท่ีมกัจะเกิดกบัทรัพย์
บางชนิดเป็นพิเศษดว้ย เช่น การลกัรถยนต ์เป็นตน้18 

ในทางต ารากฎหมายอาญของสหรัฐอเมริกา การแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวธีิการใชก้ล
อุบาย กับฉ้อโกง ก็ยงัคงถือหลักการเร่ืองหากเป็นการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ (title) ก็เป็นฉ้อโกง (false 
pretenses) แต่หากเป็นการหลอกเอาการครอบครอง (possession) เป็นลกัทรัพย ์แต่เรียกเจาะจงวา่ “ลกัทรัพย์
โดยใช้กลอุบาย” (larceny by trick) ซ่ึงก็คือการลกัทรัพยอ์ย่างหน่ึงนัน่เอง โดยมีการยกตวัอย่างดว้ยว่าการ
หลอกเอากรรมสิทธ์ิ คือ หลอกซ้ือทรัพยสิ์น (buying property) ส่วนการหลอกเอาการครอบครอง คือ หลอก
ขอยมื (borrowing) หรือหลอกเช่าทรัพยสิ์น (hiring)19 

 

5.  แนวทางแก้ไขปัญหาในการแบ่งแยกความผดิฐานลกัทรัพย์กบัความผดิฐานฉ้อโกง 
ในประเด็นน้ีจะไดก้ล่าวถึงแนวทางในการแกปั้ญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยก์บั

ฉ้อโกง โดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดยใชห้ลกัเร่ืองการเอาไปซ่ึงทรัพย ์และ
การไดไ้ปซ่ึงทรัพย ์ประกอบกบัการพิจารณาถึงเจตนาทุจริตในความผิดฐานลกัทรัพยก์บัฉ้อโกงตามแบบ
ประเทศเยอรมนี มาเป็นหลกัการในการแบ่งแยกความผดิทั้งสองฐาน ดงัจะไดน้ าเสนอดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

                                                           
18 เพ่ิงอา้ง, น. 284. 
19 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 3, น. 292. อา้งถึงใน Wayne R. LaFave, Criminal Law, 4th ed. (st. 

Paul, Min : West, a Thomson business, 2003), p. 928, pp 963-967. 
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5.1  การเอาไปซ่ึงทรัพย์ และการได้ไปซ่ึงทรัพย์สิน 
ความผิดฐานลกัทรัพย ์กบัฉ้อโกง ต่างมีองค์ประกอบภายนอกของความผิดท่ีแตกต่างกนั โดย

ความผดิฐานลกัทรัพยน์ั้นตอ้งมีการ “เอาไป” โดยการแยง่การครอบครองดว้ยวธีิการท าใหท้รัพยน์ั้นเคล่ือนท่ี
โดยตวัผูก้ระท าความผดิเองเป็นส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงตอ้งเป็นการหลอกลวงแลว้ “ไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น” จากผูถู้กหลอกลวง 
หรือบุคคลท่ีสามซ่ึงอาจจะไม่ใช่ผูท่ี้ถูกหลอกลวงก็ได ้โดยการหลอกลวงจะตอ้งเป็นสาเหตุโดยตรงท่ีท าให้
ผูก้ระท าความผิดนั้นไดท้รัพยสิ์นไปดว้ยการส่งมอบกรรมสิทธ์ิ โดยผูก้ระท าความผิดนั้นมิไดมี้การท าให้
ทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีดว้ยตนเองเลย และมิใช่การหลอกลวงเพื่อใหส้บโอกาสในการเอาทรัพยไ์ป 

ดงันั้น ในทศันะของผูเ้ขียนจึงมีความคิดเห็นวา่ ปัญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดย
วธีิการใชก้ลอุบายกบัฉอ้โกง หากน าทฤษฎีการพาทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีและทฤษฎีพาพน้ไป มาใชห้ลกัพิจารณา
เป็นประการแรกวา่ ผูก้ระท าความผดิมี “การเอาไป” โดยการท าใหท้รัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีอนัจะครบองคป์ระกอบ
ภายนอกของความผิดฐานลกัทรัพย์ก่อนมีการหลอกลวงอนัจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ หากเป็น
เช่นนั้นการกระท ายอ่มเขา้ข่ายความผิดฐานลกัทรัพยแ์ลว้ โดยมิตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองการหลอกเอากรรมสิทธ์ิ 
หรือสิทธิครอบครองเลย เพราะเป็นเร่ืองนอกเหนือเจตนาของผูก้รท าความผดิ 

แต่หากการหลอกลวงเกิดข้ึนตั้งแต่แรก ให้พิจารณาว่าการหลอกลวงของผูก้ระท าความผิดนั้น
เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายยนิยอมหรืออนุญาต (เพราะถูกหลอก) หรือไม่ยนิยอมหรืออนุญาต  

กรณีท่ีผูเ้สียหายไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต หรืออาจกล่าวไดว้่า การหลอกลวงนั้นเพียงแค่เปิด
โอกาสใหผู้ก้ระท าความผดิกระท าการลกัทรัพยเ์ท่านั้น ลกัษณะเช่นน้ีก็เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์

กรณีผูเ้สียหายยินยอมหรืออนุญาตเพราะถูกถูกกระท าความผิดหลอก ให้พิจารณาว่าเป็นการ
หลอกเอากรรมสิทธ์ิ หรือหลอกเอาการครอบครอง เช่น หลอกขอซ้ือ หลอกเช่าซ้ือ หรือ หลอกขอยืม หลอก
ขอเช่า หรือไม่ ถา้นอกเหนือจากทั้ง 4 กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีไม่แน่ชดัว่าผูถู้กหลอกส่งมอบกรรมสิทธ์ิ หรือการ
ครอบครองให้ ซ่ึงอยู่ดุลยพินิขของศาลในการตีความซ่ึงอาจมีความเห็นไม่ตรงกนั จึงเห็นควรพิจารณาถึง
ลกัษณะของการกระท าและความเสียหาย กล่าวคือผูก้ระท าความผิดมี “การเอาทรัพยไ์ป” โดยผูก้ระท า
ความผดิมีส่วนในการท าใหท้รัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีเองดว้ยหรือไม่ หรือผูถู้กหลอกส่งมอบทรัพยใ์หเ้อง  

5.2  เจตนาพเิศษโดยทุจริต 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาพบว่า ปัญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช้กลอุบาย

กบัฉอ้โกง เหตุผลท่ีมกัจะปรากฏในค าพิพากษาของศาลคือ เร่ืองเจตนาพิเศษโดยทุจริตตั้งแต่แรก ซ่ึงไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองการลกัทรัพย ์หรือฉ้อโกง ต่างก็ตอ้งมีเจตนาพิเศษโดยทุจริตตั้งแต่แรก เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบเช่นเดียวกนั ฉะนั้น เจตนาพิเศษโดยทุจริตเร่ิมข้ึนตั้งแต่แรกตามท่ีค าพิพากษาของศาลไทยได้
วนิิจฉยั จึงไม่อาจน ามาใชเ้ป็นหลกัในการแบ่งการความผดิฐานลกัทรัพยโ์ยวธีิการใชก้ลอุบายกบัฉ้อโกงออก

645



15 
จากกนัได ้นอกจากน้ี ค าพิพากษาของศาลท่ีปรากฏ ก็มิไดพ้ิจารณาในเชิงท่ีลึกลงไปว่า สาเหตุท่ีผูก้ระท า
ความผดิกระท านั้นเพื่ออะไรดงัเช่นประเทศเยอรมนี 

ดงันั้น ในทศันะของผูเ้ขียนจึงมีความคิดเห็นว่า ค  าว่า “เจตนาโดยทุจริต” ของความผิดฐาน ลกั
ทรัพย ์และฉอ้โกงควรตีความท่ีแตกต่างกนัเช่นประเทศเยอรมนี ก็จะสามารถลดปัญหาการแบ่งแยกความผิด
ทั้งสองฐานน้ีได ้เช่น ความผิดฐานลกัทรัพยน์ั้น ผูก้ระท าความผิดตอ้งมีเจตนาพิเศษเพื่อ “ความตั้งใจท่ีจะเอา
ทรัพยน์ั้นไว”้ มุ่งพิจารณาถึงตวัทรัพยเ์ป็นส าคญัโดยมิไดค้  านึงถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจนั้นเลย เช่น ตอ้งการ
เอาทรัพยน์ั้นไวใ้ชป้ระโยชน์เอง  

ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงนั้น “ความตั้ งใจท่ีจะให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ในทางทรัพย์สิน” มุ่ง
พิจารณาถึงการเพิ่มข้ึนของคุณค่าของทรัพยสิ์นในทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของคุณค่าของทรัพยสิ์น
ในทางเศรษฐกิจ ไม่ได้อยู่ท่ีการเพิ่มข้ึนของจ านวนทรัพยสิ์น หากแต่เป็นการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน เช่น 
ตอ้งการเอาทรัพยน์ั้นไวเ้พื่อน าไปขายต่อ 

 

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาพบว่า ปัญหาในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพยโ์ดยวิธีการใช้กลอุบาย

กบัความผิดฐานฉ้อโกง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีแนวความคิดไปในทางเดียวกนั กล่าวคือ หาก
เป็นการหลอกเอาการครอบครอง หรือการยึดถือ การกระท านั้นเป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์แต่ถา้หลอกเอา
กรรมสิทธ์ิการกระท านั้นเป็นความผดิฐานฉอ้โกง  

แต่หากพิจารณาในทางความเป็นจริงแลว้ ผูก้ระท าความผิดนั้นมีเพียงเจตนาตอ้งการมุ่งเอาทรัพย์
นั้นไปจากการครอบครองของผูท่ี้ครอบครองเท่านั้น โดยมิไดค้  านึงเลยวา่ผูค้รอบครองทรัพยห์รือ ผูย้ืน่ใหซ่ึ้ง
ทรัพยจ์ะมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครองหรือการยึดถือ จึงเป็นเร่ืองนอกเหนือเจตนาของผูก้ระท าความผิด 
ดงันั้น การท่ีความเห็นในทางต าราและค าพิพากษาน าหลกัในเร่ืองการหลอกเอา “กรรมสิทธ์ิ” หรือ “การ
ครอบครอง” มาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นพิจารณาการแบ่งแยกเป็นล าดบัแรกจึงเห็นวา่ไม่น่าจะถูกตอ้ง 

ดงันั้น เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาและความสับสน จึงเห็นควรสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั โดยน าหลกัเร่ือง “การเอาไปซ่ึงทรัพย์” ตามทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของทรัพย ์และ “การได้ไป ซ่ึง
ทรัพยสิ์น” มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดทั้งสองฐานน้ี ประกอบกบัการน าหลกัเร่ือง “เจตนา
พิเศษโดยทุจริต” ตามแบบกฎหมายเยอรมนัมาพิจารณาประกอบดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรตีความ “เจตนาพิเศษ” ในความผิดฐานลกัทรัพย ์กบัความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวล

กฎหมายอาญาของประเทศไทย ให้มีความหมายท่ีแตกต่างกนัตามแบบประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
เยอรมนี กล่าวคือ 

ความผดิฐานลกัทรัพย ์ผูก้ระท าความผดิตอ้งมีเจตนาพิเศษ คือ “ความตั้งใจท่ีจะเอาทรัพยน์ั้นไว”้  

646



16 
ความผิดฐานฉ้อโกง ผูก้ระท าความผิดต้องมีเจตนาพิเศษ คือ “ความตั้งใจท่ีจะให้ได้มา ซ่ึง

ประโยชน์ในทางทรัพยสิ์น” 
2)  ควรน าหลกัเร่ือง “การเอาไป” โดยการท าให้ทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ี ตามทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของ

ตวัทรัพยแ์ละทฤษฎีพาพน้ไป มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการแบ่งแยกความผิดฐานลกัทรัพย์กบัความผิดฐาน
ฉอ้โกง 

3)  เพื่อเป็นการแกไ้ขความแตกต่างของผลในทางคดี จึงเห็นวา่ควรก าหนดให้ความผิดฐาน ลกั
ทรัพยเ์ป็นความผิดต่อส่วนตวั เวน้แต่ กรณีเป็นการลกัทรัพยต์ามมาตรา 335 ทวิ และมาตรา 336 ทวิ ให้ถือ
เป็นความผดิต่อแผน่ดิน 
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