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          พิสิฐ กาญจนะภังคะ* 
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๑. ความเบ้ืองต้น 

“ชื่อเสียงและเกียรติคุณ” หากบุคคลใดถูกกระทํา
ให้เสื่อมเสียแล้วก็อาจส่งผลให้บุคคลนั้นกลายเป็นท่ี 
น่ารังเกียจในสังคมไม่มีใครอยากคบหาสมาคม รวมถึง
อาจทําให้วงศ์ตระกูลต้องได้รับความอับอาย๑ 

ฉะนั้นกฎหมายจึงต้องคุ้มครองชื่อเสียงและ 
เกียรติคุณ โดยบัญญัติให้การใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ี
สามโดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียงถูก 
ดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง เป็นความผิดอาญาท่ีต้องถูก
ลงโทษจําคุกหรือปรับ หรือบัญญัติให้การกล่าวหรือ 
ไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็น
ท่ีเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี 
หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางทํามาหาได้หรือทางเจริญของ
เขาโดยประการอ่ืนก็ดี เป็นการกระทําละเมิดท่ีต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

๒. การใส่ความผู้อ่ืน 

คดีอาญาเรื่องหนึ่ง : โจทก์รับราชการครูท่ี
โรงเรียน ก  จําเลยรับราชการท่ีโรงเรียน ข ซ่ึงสามี
โจทก์เป็นผู้อํานวยการ เย็นวันเกิดเหตุโจทก์ไปรอสามี
โจทก์ซ่ึงประชุมครูอยู่ท่ีโรงเรียน ข เม่ือประชุมเสร็จ
จําเลยออกจากห้องประชุม โจทก์เข้าไปพูดคุยกับ
จําเลยเรื่องเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ท่ีโจทก์ยืมจาก
จําเลย แล้วเกิดการโต้เถียงกัน โจทก์อ้างว่าได้ชําระหนี้
ให้จําเลยแล้วโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร แต่จําเลย 
ไม่เชื่อและพูดว่า เหตุใดจึงไม่นําเงินสดมาคืน เพราะ

                                                           

*นิติกรชํานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
** นิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๑พิสิษฐ์ วงศ์เ ธียรธนา, “ความรับผิดทางอาญาฐาน 
หมิ่นประมาทท่ีกระทําต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมือง
การปกครองและระบบราชการ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา, (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๕๒ หน้า ๑๐. 

ตอนยืมก็รับเงินสดไป มึงโกงกู จําเลยพูดในขณะท่ี 
สามีโจทก์ นาง ค และนางสาว ง ครูโรงเรียน ข อยู่
ด้วยส่วนโจทก์ด่าจําเลยว่า อีตอแหล อีเหี้ย อีสัตว์และ
คําหยาบคายอีกหลายคํา 

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖๒ 
 ศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง 

โจทก์อุทธรณ์ 
 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จําเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ 

จําเลยฎีกา 
 ศาลฎีกาโดยคําพิพากษาท่ี ๑๑๙๙/๒๕๕๗
วินิจฉัยว่าปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยมีว่า 
จําเลยมีความผิดฐานหม่ินประมาทตามฟ้องหรือไม่ 
เห็นว่าตามข้อเท็จจริงโจทก์และจําเลยทะเลาะโต้เถียง
กันด้วยความโกรธ ต่างคนต่างว่าซ่ึงกันและกัน คําว่า 
มึงโกงกู เป็นคําโต้ตอบโจทก์เนื่องจากจําเลยไม่เชื่อว่า
โจทก์ชําระหนี้ให้จําเลยแล้วโดยการโอนผ่านธนาคาร 
จะถือว่าจําเลยเจตนาใส่ความโจทก์อันจะเข้าลักษณะ
ความผิดฐานหม่ินประมาทไม่ได้ จําเลยจึงไม่มีความผิด
ฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๒๖และไม่จําต้องพิจารณาว่าการกระทําของจําเลย
เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพ่ือ
ความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสีย
เก่ียวกับตนตามคลองธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๒๙ (๑) หรือไม่ต่อไป  
 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง 

 

                                                           
๒ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ บัญญัติว่า 

“ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีน่าจะทํา
ให้ผู้อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้น้ันกระทํา
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 



๒ 

 

๓. บทสรุป 

 คําพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ ศาลยกฟ้องเนื่องจาก
เห็นว่าจําเลยขาดเจตนาอันเป็นองค์ประกอบภายใน
ของความผิดอาญาเท่ากับว่าการกระทําของจําเลยครบ
องค์ประกอบภายนอกแล้ว ดังนั้น คําว่า“มึงโกงกู” 
จึงเป็นถ้อยคําใส่ความให้ร้ายผู้อ่ืน 
 แต่หากเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นการโพสต์ข้อความ
พาดพิงถึงบุคคลอ่ืนบนเฟซบุ๊ก เช่น นาง ก โพสต์
ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า “นาง ข โกงกู”๓ต้องถือว่า
จําเลยมีเจตนาใส่ความโจทก์ต่อบุคคลท่ีสาม มีความผิด
ฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๒๖และเม่ือเป็นการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กจึงมี
ความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา 
๓๒๘๔ 
 หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ ก็ต้องรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓๕ 

                                                           

๓คํากล่าวท่ีเป็นหมิ่นประมาทตามแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกา 
ได้แก่ การยืนยันข้อเท็จจริงถึงความประพฤติช่ัวหรือทุจริต เช่น  
กล่าวหาเขาในทางชู้สาวว่า “หญิงเป็นเมียน้อยชาย” “ไอ้เสี่ย
บ้ากาม” กล่าวว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดประพฤติอย่างคน 
ไร้ศีลธรรม มีส่วนพัวพันเป็นผู้จ้างคนฆ่านักข่าว ใช้อํานาจ
ในทางท่ีผิด”เป็นต้น  

ส่วนข้อความท่ีไม่เป็นหมิ่นประมาทได้แก่ ข้อความท่ี
ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง เช่น “อ้ายครูชาติหมาสอนให้เด็กชก
ต่อยกัน” “บักคมเป็นตํารวจหมา ๆ บ่รูจักอีหยัง” เป็นคํา 
ไม่สุภาพ แต่ไม่ทําให้เข้าใจว่าเป็นตํารวจเลวหรือไม่มีความ
รับผิดชอบ 
๔ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๒๘ บัญญัติว่า 

“ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณา
ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือ
ตัวอักษรท่ีทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่ง
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการ
กระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการ 
ป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
๕ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔๒๓ บัญญัติว่า 

"ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความอันฝ่าฝืนต่อ
ความจริง เป็นท่ีเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคล
อ่ืนก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางทํามาหาได้หรือทางเจริญของ

มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๔๖ ด้วย 

ดังนั้นโปรดระวังสักนิดก่อนโพสต์ข้อความพาดพิง
ถึงบุคคลอ่ืนบนเฟซบุ๊ก ว่าข้อความนั้นเป็นการยืนยัน
ข้อเท็จจริงถึงความประพฤติชั่วหรือทุจริตหรือไม่ เช่น
ตามคําพิพากษาฎีกาเรื่องนี้ คําว่า “โกง” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ใช้อุบาย
หรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง ถ้อยคําว่า “มึงโกงกู” จึง
เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงถึงความประพฤติชั่ว เป็นการ
ใส่ความผู้ อ่ืนโดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้ อ่ืนนั้นเสีย
ชื่อเสียงถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชังเป็นหม่ินประมาท 

นอกจากนี้ การใส่ความผู้อ่ืนอาจทําให้เกิดการ
โต้ตอบกันไปมาบนเฟซบุ๊กซ่ึงกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เพราะข้อความบนเฟซบุ๊ก
สามารถแพร่ไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 

 

                                                                                          

เขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้น้ันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การน้ัน แม้ท้ัง
เมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความน้ันไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ 

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่า
ตนเองหรือผู้รับข่าวสารน้ันมีทางได้เสียโดยชอบในการน้ันด้วย
แล้ว ท่านว่าเพียงท่ีส่งข่าวสารเช่นน้ันหาทําให้ผู้น้ันต้องรับผิด
ใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” 

๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผดิเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระทําความผดิท่ีระบุไว้ดังตอ่ไปน้ี ต้องระวางโทษ
จําคุกไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
อันเป็นเท็จโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือ
ประชาชน” 


