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“ฉ้อโกงทรพัย์” “ยกัยอกทรพัย์” และ “ท�าให้
เ สียทรัพย ์” เพื่อให ้ ผู ้อ ่ านได้รับทราบ 
และคลายความสงสัยต่อพฤตกิารณ์การกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในแต่ละประเภท 
ว่าแตกต่างกันอย่างไร 

วิ่งราวทรัพย์ (snatching) ซึ่งความผิด 
ฐานวิง่ราวทรพัย์ (Offences of Snatching)  
เป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า 
หมายถึง เป ็นการขโมยที่ เจ ้าของรู ้ตัว 
และทรัพย์จะต้องอยู ่ใกล้ชิดตัวเจ้าทรัพย์  
ผูก้ระท�าการวิง่ราวทรพัย์จะต้องถกูระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี และปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 
อย่างไรก็ตาม ถ้าการวิ่งราวทรัพย์ท�าให้ผู้อื่น 
ได้รบัอนัตรายหรอืเสยีชวีติ เช่น กระชากสร้อย 
จากเจ้าของแล้วสร้อยบาดคอเจ้าของสร้อย 
ผู้ที่กระท�าจะต้องถูกระวางโทษหนักขึ้นด้วย

รีดเอาทรัพย์ (Blackmail) ซึ่งความผิด 
ฐานรีดเอาทรัพย์ (Offences of Blackmail)  
มีองค์ประกอบความผิดเหมือนกับความผิด 
ฐานกรรโชกทรัพย์ทุกประการ แตกต่างกัน 
แต่เพยีงในความผิดฐานรดีเอาทรพัย์เป็นการ 
ขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ (Disclose the 
secret) ไม่ได้เป็นการขู่เข็ญในเรื่องทั่ว ๆ ไป 
ซึ่งความลับ (Secret) หมายถึง ข้อเท็จจริง 
ที่ ไม ่ประจักษ ์แก ่คนทั่วไปและเจ ้าของ 
ความลับน้ันประสงค์จะปกปิดหรือให้รู ้ 
ในวงจ�ากดั เพราะฉะนัน้สิง่ไหนจะเป็นความลบั 
หรือไม่ต้องพิจารณาตัวบุคคลเป็นส�าคัญ  
เช่น การมภีรรยาน้อย การเป็นหญงิขายบรกิาร  
การหลบเลีย่งภาษ ีโดยการเปิดเผยความลบันัน้ 
จะท�าให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย 
และผู้กระท�าได้กระท�าไปโดยประสงค์จะได้ 
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน

ฉ้อโกง (Fraudulent) ส�าหรบัความผดิ 
ฐานฉ้อโกง (Offences of Cheating Fraud)  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 
ระบุว่า “ผู ้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู ้ อ่ืน 

ภาษาว่าด้วย 
“ทรัพย์” 

ตอนจบ

ฉบับที่ผ ่านมา เราได ้ท�าความรู ้จัก 
กับค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในความผิดเกี่ยวกับ 
ทรัพย์ไปบ้างแล้ว ท้ังค�าว่า “ลักทรัพย์”  
“ชิงทรัพย์” “ปล้นทรัพย์” “กรรโชกทรัพย์”  
โดยภาษายุติธรรมฉบับนี้จะน�าเสนอค�าศัพท ์
ภาษาอังกฤษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
ทั้งค�าว่า “ว่ิงราวทรัพย์” “รีดเอาทรัพย์” 

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มักพบเห็นตามสื่อต่าง ๆ 
อยู่เสมอ และคำาศัพท์ท่ีใช้เรียกการกระทำาความผิดก็มี 
อยู่จำานวนมาก “ภาษายุติธรรม” จึงขอนำาคำาศัพท์ในภาษา 
องักฤษทีมี่ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ มานำาเสนอตอ่เปน็ตอนจบ 
เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้คลายความสงสัย 
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ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็หรอืปกปิด 
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการ 
หลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก 
ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท�าให้ 
ผูถู้กหลอกลวงหรือบคุคลทีส่าม ท�า ถอน หรอื 
ท�าลายเอกสารสิทธิ ผูน้ัน้กระท�าความผดิฐาน 
ฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี  
หรือปรับไม่เกนิ 6,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั”

ความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท�าผิดต้องมี 
เจตนาทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดง 
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง 
ซึ่งควรบอกให้แจ้งชัด และต้องมีเจตนา 
มาตั้งแต่ต้น โดยผลของการหลอกลวงน้ัน  
ผู ้กระท�าผิดได ้ไปซ่ึงทรัพย ์สินจากผู ้ถูก 
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท�าให้ผู้ถูก 
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท�า ถอน หรือ 
ท�าลายเอกสารสิทธิ แต่หากมีเจตนาทุจริต 
และท�าการหลอกลวงในภายหลังจาก 
ได้ทรัพย์สินไปแล้ว ดังนี้ ไม่เป็นความผิดฐาน 
ฉ้อโกง แต่อาจเป็นความผิดฐานยักยอก

ยักยอกทรัพย์ (Embezzlement,  
Misappropriation) ซึง่ความผดิฐานยกัยอก  
Offences of Criminal Misappropriation 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 
ระบวุ่า “ผูใ้ดครอบครองทรพัย์ซ่ึงเป็นของผูอ้ืน่ 
หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบัง 
เอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม 
โดยทุจริต ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานยักยอก 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
ถ้าทรัพย์น้ันได้ตกมาอยู่ในความครอบครอง 
ของผู้กระท�าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให ้
โดยส�าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็น 
ทรัพย์สินหายซึ่งผู ้กระท�าความผิดเก็บได้  
ผู้กระท�าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง”

การยักยอกทรัพย์ เป็นกรณีที่ทรัพย์นั้น 
ได้ตกมาอยูใ่นความครอบครองของบคุคลหนึง่  
แล้วบุคคลนั้นได้ยึดเพื่อไว้เป็นประโยชน์ 

ขอบคุณข้อมูล  
Facebook.com/ส�านักงานกิจการยุติธรรม
https://sites.google.com/site/phasaxangkvspheuxtarwc/baeb-trwc-sxb-hnangsuxdeinthang-1/
kar-caeng-siththi-phu-txngha/phasa-xangkvs-thi-tarwc-txng-ru
https://dict.longdo.com

กับตนเอง ซึ่งท�าให้เจ ้าของทรัพย์ได้รับ 
ความเสยีหาย เช่น นาย ก. ยมืยางลบ นาย ข. 
ไว้ใช้ แต่เห็นว่าสวยดีจึงไม่คืน ในกรณีเช่นนี ้
นาย ก. มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 

ท�าให้เสียทรัพย์ (criminal damage)
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358  
“ผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย ท�าให้เสื่อมค่า 
หรือท�าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืน 
หรือผูอ้ืน่เป็นเจ้าของรวมอยูด้่วย ผูน้ัน้กระท�า 
ความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรับไม่เกนิ 6,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบความผิด 
ฐานท�าให้เสียทรัพย์ มาตรา 358 ได้ดังน้ี 
1.ผู้ใด
2.ท�าให้เสียหาย ท�าลาย ท�าให้เสื่อมค่า  
หรือท�าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งสามารถอธิบาย 
การกระท�าได้ดังนี้

2.1 ท�าให้เสียหาย หมายถึง ท�าให้ทรัพย ์
ช�ารดุ บบุสลาย หรอืท�าให้ทรพัย์เปลีย่นแปลง 
ไปในทางที่เลวลง

2.2 ท�าลาย คือ การท�าให้ทรพัย์สิน้สภาพ 
ไปเลย

2.3 ท�าให้เส่ือมค่า คือ การท�าให้ทรัพย์ 
ราคาลดลง

2.4 ท�าให้ไร้ประโยชน์ คอื ท�าให้ทรัพย์นัน้ 
หมดประโยชน์ไป แม้เพียงชั่วคราวก็ตาม
3. ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของ 
ร่วมอยู่ด้วย
4. เจตนา (องค์ประกอบภายใน)

จะเหน็ว่า ค�าศพัท์ทางกฎหมายไม่ได้ยาก 
ที่จะเรียนรู้แต่อย่างใด โดยเฉพาะค�าศัพท ์
ที่ เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งมีอยู ่มากมายและ 
อยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่านทุกท่าน จึงจ�าเป็นต้อง 
ท�าความเข้าใจให้กระจ่าง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ 
ในทาง ท่ีชอบด ้วยกฎหมายหากต ้อง 
เผชิญกับเหตุการณ์ร้าย ๆ อย่างไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงในท้ายที่สุดนั่นเอง 
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