กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ - ๓๓๓
ครั้งที่ ๗ - ๘
ดร.ศุ ภกิ จ แยมประชา

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๗ “ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท
ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูพรากนั้น
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
พราก ตามพจนานุ ก รมหมายความวา เอาไปหรื อ พาไปหรื อ แยกเด็ก ออกจาก
ความชอบธรรมของผูอื่น ที่ป กครองดูแ ลเด็ ก นั้ น การชั ก ชวนและเด็ ก ไปโดยสมั ค รใจก็เ ป น
การพรากอยา งหนึ่ง (คํา พิ พากษาฎี กาที่ ๓๑๕๒/๒๕๔๓ ให ความหมายของคํา ว า พรากตาม
พจนานุก รมเช น เดี ยวกั น ฎี กาที่ ๑๓๙๘๗/๒๕๕๗) การพรากจึง ไม จํา กัดวิธี

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๘
ความผิ ด ฐานพรากเด็ ก อายุ ยั ง ไม เ กิ น สิ บ ห า ป ต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๘
กฎหมายมุงคุมครองอํานาจปกครองของบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล แต กรณีจะเป นความผิ ด
ดังกลาวไดจะตองมีการกระทําที่เปนการพรากซึ่งหมายถึงการพาไปประกอบดวย ขอเท็จจริงไดความวา
กอนเกิดเหตุผูเสียหายที่ ๑ ไปดื่มเบียรกบั ส. ภริยาจําเลยจนเมาไมไดสติ ส. พาผูเสียหายที่ ๑ กลับไป
สงที่บาน แตยายของผูเสียหายที่ ๑ ให ส. พาผูเสียหายที่ ๑ กลับไปเพราะเกรงวาผูเสียหายที่ ๑ จะถูก
ลงโทษ ส. จึงพาผูเสียหายที่ ๑ ไปนอนที่แครหนาหองนอนของจําเลยและ ส. เมื่อจําเลยกลับมาถึงบาน
เห็นผูเสียหายที่ ๑ จึงกระทําชําเราผูเสียหายที่ ๑ จําเลยจึงมิไดกระทําการอันเปนการพรากผูเสียหายที่
๑ ไปเสียจากผูดูแล คงมีแตเจตนากระทําชําเราผูเสียหายที่ ๑ เทานั้น แมหลังจากจําเลยกระทําชําเรา
ผูเสียหาย …
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
ผูเสียหายที่ ๑ ที่แครแลว จําเลยจะอุมผูเสียหายที่ ๑ เขาไปกระทําชําเราในหองนอนของบุตรสาวจําเลย
ซึ่งอยูบริเวณเดียวกันอีก ๒ ครั้ง ก็ไมเปนการกระทําที่เปนการพรากตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
เพราะมิไดพาผูเสียหายที่ ๑ ไปที่อื่นอีก
ตอมามีคาํ พิพากษาฎีกาที่ ๘๑๔๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา เด็กเขามาในหองที่เกิดเหตุเอง แลวจําเลย
ขัดขวางไมยอมใหเด็กออกไปจากหอง เพื่อขมขืนกระทําชําเราเปนการ “พราก” เพื่อการอนาจารแลว
การที่เด็กเขามาในหองเอง จําเลยไมไดชักชวนหรือชี้นํา เพียงแตอาศัยโอกาสนี้ขัดขวางเด็กเพื่อ
ขมขืนกระทําชําเรา ไมนาจะมีความผิดฐานพรากเด็กเพื่อการอนาจาร
การกระทบกระเทือนตออํานาจปกครองหรือไมเปนนามธรรม แตการ “พราก” เปนการกระทํา
ดวยเหตุนี้เองศาลอุทธรณจึงเห็นวาไมเปนความผิดฐานพรากเด็ก

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๘๐/๒๕๔๖
จํา เลยกับ ผูเสียหายซึ่งมี อายุ ๑๔ ป เศษ รั กใครกันอย างชูสาว มารดาผู เสี ยหายก็ ทราบและ
อนุญาตใหจําเลยพาผูเสียหายออกจากบานไปรับประทานอาหารเที่ยวชมภาพยนตรกันบางเพื่อใหจําเลย
และผูเสียหายไดมีโอกาสอยูดวยกันและทําความรูจักคุนเคยเพื่อประโยชนของการอยูกินเปนสามีภริยา
กันในวันขางหนาและทุกครั้งจําเลยก็จะพากลับมาสงที่บาน อันเปนการยอมรับในอํานาจปกครองของ
บิดามารดาผูเสียหายอยู การที่จําเลยไดลวงเกินทางเพศแกผูเสียหายดวยการกอดจูบรวมทั้งกระทําชําเรา
ผูเสียหายก็เปนไปตามโอกาสและตามวิสัยคนรักใครชอบพอกัน ซึ่งจํา เลยตองรับผิดทางอาญาในการ
กระทําของตนในแตละครั้งอยูแลวหากการกระทํานั้นเปนความผิดตอกฎหมาย แตยังไมพอถือไดวาจําเลย
พรากผูเสียหายไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร
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ที่ไมเปนความผิดเพราะเหตุวา บิดามารดาทราบมาตั้งแตตนวาการที่จําเลยพาบุตรสาวออกไป
รับประทานอาหารนั้น พาไปรวมประเวณีดวย แตถาเพียงอนุญาตใหพาออกไปเที่ยว แตจําเลยกลับพาไป
กระทําชําเราเชนนี้ยอมเปนการ “พราก”
สวนพฤติการณที่ผูเสียหายนัดใหจําเลยมาพบและจําเลยพาผูเสียหายไปที่หองจําเลยเพื่อธุระ
ของผูเสียหายเองเชนนี้ยังไมพอฟงวาเปนการพราก ฎีกาที่ ๗๕๐/๒๕๔๓ และยังมีฎีกาที่ ๒๖๗๓/
๒๕๔๖ ที่วินิจฉัยวา การพรากเด็กไปรวมประเวณี แมในหรือนอกเสนทางถือวาเปนการพราก ฎีกาที่
๑๙๘/๒๕๕๔ วินิจฉัยตามแนวเดิม

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗๓/๒๕๔๖
จําเลยมีอาชีพขับรถรับสงเด็กนักเรียน ขณะที่เด็กหญิงผูเสียหายเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
จํา เลยทํา อนาจารผูเสี ยหายโดยใช มือลู บคลํ าที่อ วั ยวะสื บพัน ธุและจับ หน าอกผูเสี ย หาย จํ า เลยจึ ง มี
ความผิดฐานกระทําอนาจารเด็กอายุยังไมเกิน ๑๕ ป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๙ วรรคแรก
ขณะที่ จําเลยขับรถพาผูเสียหายและเด็กนักเรียนอื่นกลับบานไดแวะที่อาคารหลังหนึ่งใหเด็ ก
นักเรียนอื่นลงไปซื้อขนม ผูเสียหายจะลงไปดวย แตจําเลยไมใหลงโดยบอกใหผูเสียหายฝากคนอื่นไปซื้อ
ขนมแทนแลวจําเลยนําตัวผูเสียหายใหนอนราบกับเบาะ ใชมือกดตัวผูเสียหายไมใหลุกขึ้น แลวไดกระทํา
ชํา เราผูเสีย หาย หลังจากครั้ ง นี้ แล วจํา เลยกระทํา ชํา เราผู เสี ยหายอี กหลายครั้ ง จนกระทั่ งผูเ สี ย หาย
เรียนจบ…
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เรียนจบถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยนอกจากกระทําชําเราในรถซึ่งแวะจอดที่อาคารดังกลาวแลวจําเลย
ยังพาผูเสียหายเขาไปในบานรางแถวสุขุมวิทแลวกระทําชําเราผูเสียหาย จําเลยจึงมีความผิดฐานกระทํา
ชํา เราเด็ก หญิง อายุ ยั ง ไม เ กิน ๑๕ ป ซึ่ ง มิ ใ ชภ ริ ย าตนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗
วรรคแรก
ความผิดฐานพรากผูเยาว เพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๗ วรรค
แรก คําวา “พราก” หมายความวา พาไปหรือแยกออกจากความปกครองดูแล จะกระทําโดยวิธีใดก็ได
ไมมีขอจํากัด ไมตองใชกําลังหรืออุบาย ดังนั้นไมวา การพาไปหรือรวมประเวณีจะอยูในเสนทางหรือนอก
เสนทางรับสงผูเสียหายไปกลับจากโรงเรียน ก็ยอมเปนความผิดฐานพรากผูเยาวเพื่อการอนาจารแลว

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๙/๒๕๖๑
การกระทํ า โดยปราศจากเหตุ อั น สมควร พรากเด็ ก อายุ ยั ง ไม เ กิ น สิ บ ห า ป ไ ปเสี ย จากบิ ดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคสาม ไมตองถึงขนาดเปนการหนวงเหนี่ยว
กักขังทําใหเด็ก ปราศจากอิ สระในการเคลื่ อนไหว เพราะการกระทํ าเชน นั้น จะเป นความผิ ดต อเสรี ภาพอี ก
ตางหาก "พราก" ตามพจนานุกรมมีความหมายวา จากไป หรือแยกออกจากกัน ดังนั้น สาระสําคัญจึงอยูที่วา
ขณะเกิดเหตุผูเสียหายที่ ๒ ซึ่งเปนเด็กยังอยูในอํานาจปกครองของผูเสียหายที่ ๑ การที่จําเลยนัดแนะ หรือแยก
ผูเสียหายที่ ๒ ไปยังที่ตางๆ ในโรงเรียน จําเลยไดรับความยินยอมจากผูเสียหายที่ ๑ หรือไม และมีเหตุผลอัน
สมควรหรือไม โดยบทกฎหมายดังกลาวประสงคที่จะลงโทษผูที่ละเมิดอํานาจปกครองดูแลเด็กของบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล อันเปนการคุมครองเด็กมิใหถูกลอลวงไปในทางเสียหาย ดังนั้น แมหลังถูกกระทําชําเรา
ผูเ สี ยหายที่ ๒ มิไ ดถู กจํา เลยหน ว งเหนี่ ยวหรื อ กั ก ขั ง มี อิ สระในการเคลื่ อนไหว และสามารถกลั บ ไปเรี ยน
ตามปกติได ก็เปนการลวงละเมิดอํานาจปกครองของผูเสียหายที่ ๑ โดยปราศจากเหตุอัน สมควร เพื่อการ
อนาจารแลว
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๙/๒๕๖๒
ความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคแรก (เดิม) กฎหมายมุงประสงคที่จะลงโทษผูที่ละเมิดอํานาจ
ปกครองดูแลเด็กของบุคคลดังกลาว อันเปนการคุมครองเด็กมิใหถูกลอลวงไปในทางเสียหาย ดังนั้น การ
กระทําที่จะเปนความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล
จึงไมตองถึงขนาดเปนการหนวงเหนี่ยวกักขังทําใหเด็กปราศจากอิสระในการเคลื่อนไหวหรือควบคุมเด็ก
ไว เพราะการกระทําเชนนั้นจะเปนความผิดตอเสรีภาพอีกตางหาก การจะเปนความผิดฐานพรากเด็ก
อายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา…

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๗ วรรคแรก (เดิม) สาระสําคัญจึงอยูที่วา การพาไปหรือแยกเด็กไปนั้นไดรับความยินยอม
จากบุคคลดัง กลาวใหไปกับบุคคลที่พ าไปหรือไม หรือมิฉะนั้น บุคคลที่พาเด็ กนั้น ไปจะตองมี เหตุอัน
สมควร หากการพาหรือแยกเด็กออกไปจากอํานาจปกครองดูแลของบิดามารดา ทําใหอํานาจปกครอง
ดูแลของบิดามารดาเด็กถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนโดยบิดามารดาเด็กไมรูเห็นยินยอมดวย อัน
เปนการลวงละเมิดอํานาจปกครองของบิดามารดาเด็ก การกระทําดังกลาวยอมเปนความผิดฐานพราก
เด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
สําหรับการกระทําอนาจาร หมายถึง การกระทําที่ไมสมควรทางเพศ เชน กอดจูบ ลูบคลํา แตะ
ตองเนื้อตัวรางกายในทางไมสมควร
ขณะเกิดเหตุผูเสียหายที่ ๓ ซึ่งเปนเด็กอายุ ๑๐ ปเศษ ยังอยูในอํานาจปกครองของผูเสียหายที่ ๑
และที่ ๒ ซึ่งเปนบิดามารดา การที่จําเลยใชกําลังประทุษรายถีบรถจักรยานยนตคันที่ผูเสียหายที่ ๓ ขับมา
จนทําใหผูเสียหายที่ ๔ จําตองหยุดรถ แลวจําเลยจับแขนดึงผูเสียหายที่ ๓ เขามากอด หอมที่ซอกคอ จับ
นมของผูเสียหายที่ ๓ แลวล็อกคอของผูเสียหายที่ ๓ ลากเขาไปในปามันสําปะหลังขางทาง เปนเหตุใหขา
ของผูเสียหายที่ ๓ เกี่ยวกับลวดหนามไดรับบาดเจ็บ โดยผูเสียหายที่ ๓ อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
และโดยผูเสียหายที่ ๓ ไมยินยอม การกระทําดังกลาวของจําเลยจึงเปนการพาไปหรือแยกผูเสียหายที่ ๓
ซึ่งเปนเด็กไปโดยไมไดรับความยินยอมจากผูเสียหายที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งเปนบิดามารดา เพื่อกระทําการที่ไม
สมควรทางเพศ จําเลยจึงมีความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง
หรือผูดูแลเพื่อการอนาจาร

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๘๒/๒๕๖๒
ผูเสียหายที่ ๒ วิ่งไปหาจําเลย จําเลยกอดผูเสียหายที่ ๒ แลวจูบหนาผาก จากนั้นถอดกางเกง
ผูเสียหายที่ ๒ ออกแลวอุมผูเสียหายที่ ๒ ใชนิ้วมือสอดเขาไปในทวารหนักของผูเสียหายที่ ๒ โดยไม
ปรากฏวาจําเลยอุมพาผูเสียหายที่ ๒ ไปที่อื่น จําเลยลวงเกินทางเพศผูเสียหายที่ ๒ ตรงบริ เวณที่พ บ
ผูเสียหายที่ ๒ นั้นเอง เทากับวาผูเสียหายที่ ๒ มาหาจําเลยเองดวยความเต็มใจ จําเลยมิไดพาผูเสียหายที่
๒ มา อีกทั้งมิไดเหนี่ยวรั้งผูเสียหายที่ ๒ ไว เชนนี้ ยอมถือไมไดวาจําเลยมีการกระทําประการใดอันเขา
ลักษณะเปนการพรากผูเสียหายที่ ๒ ไปเสียจากผูเสียหายที่ ๑ ซึ่งจะกระทบกระเทือนตออํานาจปกครอง
ของผูเสียหายที่ ๑ จําเลยจึงไมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคสาม และยอม
ไมมีความผิดฐานพาผูเสียหายที่ ๒ เด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเพื่อการอนาจารดวย
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๕๗/๒๕๖๒
ความผิดฐานพรากเด็กอายุ ไม เกิน ๑๕ ป ไปเสีย จากบิดามารดา ผูป กครอง หรื อผูดูแลเพื่อการ
อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคสาม นี้ กฎหมายบัญญัติโดยมีความมุงหมายที่จะ
คุมครองอํานาจของบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแลผูเยาว อันไมใชตัวผูเยาวที่ถูกพราก และปกปองมิให
ผูใดมากอการรบกวนหรือกระทําการอั นใด ๆ อันเปนการกระทบกระทั่งตออํานาจปกครอง ไมวาโดยตรง
หรือโดยปริยาย ผูเยาวแมจะไปอยูที่แหงใดหากบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครองยังดูแลเอาใจใสอยู ผูเยาว
ยอมอยูในอํานาจปกครองดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครองตลอดเวลาโดยไมขาดตอน ทั้งเปนการ
ลงโทษผูที่ล ะเมิดตออํา นาจปกครองของผู ดูแ ลผู เยาวข องบิ ดามารดา ผู ดูแ ล หรื อผูป กครอง นอกจากนี้
กฎหมายมิไดจํากัดคําวา "พราก" โดยวิธีการอยางใดและไมวาผูเยาวจะเปนฝายออกจากบานเองหรือโดยมีผู
ชักนําหรือไมมีผูชักนํา หากมีผูกระทําตอผูเยาวในทางเสื่อมเสียและเสียหายยอมถือไดวาเปนความผิด การที่
ผูเสียหาย…

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
ผูเสียหายที่ ๑ ซึ่งอาศัยอยูกับผูเสียหายที่ ๒ ซึ่งเปนบิดาออกจากบานไปเลนกับเพื่อนในที่เกิดเหตุซึ่งอยู
ไมไกลจากบาน ไม วาจะขออนุ ญาตผู เสียหายที่ ๒ หรือไมก็ตาม เมื่อถูกจําเลยพาไปกระทําชําเรา การ
กระทําของจําเลยดังกลาวทําใหอํานาจปกครองดูแลของผูเสียหายที่ ๒ ซึ่งเปนบิดายอมถูกตัดขาดพรากไป
แลวโดยปริยาย หาใชความผิดฐานพรากผูเยาวตามมาตรานี้จะตองถึงขนาดเปนการกระทําที่ตองพาไปหรือ
แยกผู เยาวอ อกไปจากความปกครองตั้งแต ออกจากบ าน ถึง จะทําใหความปกครองถูกรบกวนหรือ ถู ก
กระทบกระเทือนแลวจึงเปนความผิด ดังนั้น เมื่อผูเสียหายที่ ๑ ออกจากบานแลวถูกจําเลยกระทําลักษณะ
เสื่อ มเสียเยี่ยงนี้ ถือไดวาเปนการพาและแยกผู เยาว ไปจากความปกครองดูแล และล วงละเมิ ดอํา นาจ
ปกครองของผูเสียหายที่ ๒ ซึ่งเปนบิดา อันเปนความหมายของคําวาพรากแลว การกระทําของจําเลยจึง
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคสาม
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๔๑/๒๕๖๒
แมบ า นที่ผูเสี ย หายที่ 1 พั กอาศัย อยูกั บ ผูเสีย หายที่ 2 กั บ บา นจํา เลยอยู ใ กล กั นเพี ยงมี ถ นนคั่น และ
ผูเสียหายที่ 1 ไปหานองตางบิดาที่บานจําเลยชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อวิ่งเลนแลวกลับมาที่บาน ระหวางนี้ถือวาผูเสียหาย
ที่ 1 ยังอยูในความปกครองดูแลของผูเสียหายที่ 2 โดยไมคํานึงวาบานอยูหางกันหรืออยูใกลไกลเพียงใด และจําเลย
ทราบดีวาผูเสียหายที่ 2 หามและไมยินดีใหผูเสียหายที่ 1 มาที่บานจําเลย การที่จําเลยเรียกผูเสียหายที่ 1 ไปจาก
บริเวณที่ผูเสียหายที่ 1 อยูกับนองใหเขาไปหาในหองนอนแลวกระทําชําเรา กับเรียกผูเสียหายที่ 1 ใหเขาไปใน
หองน้ําและกระทําชําเรา แมหองนอนหรือหองน้ํากับบริเวณที่ผูเสียหายที่ 1 อยูกับนองจะเปนบริเวณบานเดียวกัน
แตการกระทําของจําเลยแสดงวามีเจตนาพาผูเสียหายที่ 1 จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งแลว ทั้งเมื่อจําเลยขี่
จักรยานพาผูเสียหายที่ 1 ไปที่คลองทายหมูบาน ซึ่งอยูหางจากบานจําเลย 200 ถึง 300 เมตร เพื่อกระทําชําเรา
ถือไดวาการกระทําของจําเลยแตละครั้ง เปนการพาไปหรือแยกผูเสียหายที่ 1 ออกไปจากความปกครองดูแลของ
ผูเสียหายที่ 2 ทําใหการปกครองดูแลของผูเสียหายที่ 2 ถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนโดยผูเสียหายที่ 2 ไม
ยินยอม เปนการลวงละเมิดอํานาจปกครองของผูเสียหายที่ 2 และเปนการพรากผูเสียหายที่ 1 ไปเสียจากผูเสียหาย
ที่ 2 ซึ่งเปนผูปกครองดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๒/๒๕๖๓
จําเลยเรียกผูเสียหายซึ่งเปนเด็กอายุ 14 ปเศษ ใหเขาไปเอาขนมในบาน จึงเปนการกระทํา
โดยใชขนมมาลอผูเสียหายใหเขาไปในบาน ถือเปนกลอุบายสวนหนึ่งเพื่อใหไดตัวผูเสียหายมากระทํา
ชําเรา และเมื่อผูเ สียหายเข าไปแล วจําเลยก็ไ ดปดประตู จึงนั บไดวา เปนการพาไปโดยแยกอํ านาจ
ปกครองจากบิดามารดา และการที่จําเลยพาผูเสียหายไปกระทําชําเราที่ปาละเมาะขางทุงนา และพา
ผูเสียหายจากบริเวณแท็งกน้ําเขาไปกระทําอนาจารในซอกแท็งกน้ํา ลวนเปนการพาผูเสียหายจากที่
เป ดเผยเขา ไปในจุดลับตาผูคน จึ งเป น การล วงละเมิ ดอํ า นาจปกครองของบิ ดามารดาทั้ง สิ้ น เปน
ความผิดฐานพรากผูเยาวเพื่อการอนาจาร
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
การพรากตองพรากเปนเวลานานเทาใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐๕/๒๕๒๓
ผูเยาวอายุ ๑๓ ป ไดรับอนุญาตใหไปดูหนัง เมื่อหนังเลิกแลว ผูเยาวพบกับจําเลย จําเลย
พาไปรวมประเวณี ที่กระทอมดวยความสมัครใจแลวแยกยายกันกลับ แมบานของผูเยาวจะหาง
จากกระทอมเพียง ๙๐ เมตร และผูเยาวอยูกับจําเลยเพียง ๕ ชั่วโมงก็ตาม ถือไดวาจําเลยพราก
ผูเยาวแลว

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๕๘/๒๕๔๐
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ คือ การพรากเด็กอายุไมเกินสิบ
หาปไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล คําวา "พราก" หมายความวา พาไปหรือแยกเด็กออก
จากความปกครองดูแล แมจะชักชวนแนะนําเด็กใหไปกับผูกระทําโดยมิไดหลอกลวงและเด็กเต็มใจไป
ดวยก็เปนความผิดตามมาตรานี้
จําเลยมีอาชีพรับจางขับรถรับจางรับสงผูโดยสารทั่วไป ไดรับสงเด็กหญิงทั้งสาม พาไปเลี้ยง
ไอศกรีม พาไปเที่ยว แลวจึงสงกลับบานเปนการชั่วคราว แตเมื่อไปถึงบานของเด็กหญิง เด็กหญิงจะลง
จากรถ จํา เลยก็ชักชวนใหไปกับจําเลยจนลวงเลยเวลากลับบานตามปกติ รุ งขึ้น ก็ชักชวนเด็กหญิง
ดังกลาว…
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
ดังกลาวไปกับจํ าเลยอีกโดยสั ญ ญาวาจะพาไปเลี้ยงไอศกรีม ทั้ งยั งเล าเรื่ องร วมเพศใหเด็ กหญิ งฟ ง
นอกจากนี้ยังใหเงินและเสี้ยมสอนเด็กหญิงทั้งสามใหโกหกบิดามารดาในการกลับบานผิดปกติและ
ลวงเวลา เด็กหญิงทั้งสามอายุเพียง ๑๐ ป ยังอยูในความอุปการะของบิดามารดา การกระทําของ
จําเลยแมจะพรากไปเพียงชั่วคราว แตกม็ ิไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ทั้งไมปรากฏวามีเหตุอัน
สมควร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง แตยังไมเปนความผิดตาม
มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม เพราะลํ า พั งการเลา เรื่ องลามกอนาจารยังไม พอฟ งว าเป นความผิ ดตาม
บทบัญญัติดังกลาว

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๒๑/๒๕๒๒
จําเลยที่ ๑ เขาไปนั่งในรถแลวใชปนจี้ขูบังคับให ส. ซึ่งเปนคนขับรถนั่งเฉยๆ และใหเอามือวางไวที่
พวงมาลัยจน ส. เกิดความกลัวจําตองปฏิบัติตามโดยยอมนั่งเฉยๆ และตองเอามือวางไวที่พวงมาลัย ตามที่
จําเลยขมขืนใจใหกระทํา การกระทําของจําเลยย อมเปน ความผิดสํ าเร็ จ ตามมาตรา ๓๐๙ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
การที่จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนผูรวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๑ ไดเขาแยงและฉุดเด็กชาย ฉ. อายุ ๘ ป ไป
จากนางสาว ส. ซึ่งเปนผูดูแลโดยใชวิธีเขาดึงตัวเด็กและพยายามจะจับตัวอุมไป แตนางสาว ส. ดึงตัวเด็กไวไดและ
รองขอความชวยเหลือ จําเลยที่ ๒ จึงไดปลอยและหนีไปโดยพรากเอาตัวเด็กไปไมได เปนการกระทําไปไมตลอด
การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานพยายามพรากผูเยาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗, ๘๐
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๖๕/๒๕๓๐
ผูเสียหายอายุ ๑๖ ปเศษ ยังอาศัยและอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา แมผูเสียหาย
จะไปเที่ยวที่ไหนหรือกลับเมื่อใดก็ไดผูเสียหายก็ยังอยูในอํานาจปกครองของบิดามารดา การที่จําเลยพบ
กับผูเสียหายที่งานบวชพระแลวพาผูเสียหายไปกระทําชําเราดวยความสมัครใจ ยอมเปนการลวงอํานาจ
ปกครองของบิดามารดา จึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๙ การพรากผู เยาว
กฎหมายบัญญัติเปนความผิด ไมวาผูเยาวจะเต็มใจไปดวยหรือไม
การกระทําผิดตามมาตรา ๓๑๗ จะตองปรากฏวาผูถูกกระทําเปนเด็กมีอายุไมเกิน ๑๕ ป เด็กจะ
ยินยอมหรือไม ไมใชสาระสําคัญ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอายุน้เี ปนขอเท็จจริงที่จําเลยตองทราบ ถาจําเลยไม
ทราบจะถือวาจําเลยมีเจตนาพรากเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป ไมได คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๑๙/๒๕๓๗ และ
๔๖๖๕/๒๕๔๗

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
อนึ่ง บัดนี้ไดมีมาตรา ๓๒๑/๑ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติวา “การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗ หากเปนการกระทํา
ตอเด็กอายุไมเกินสิบสามปหามอางความไมรูอายุของเด็กเพื่อใหพน จากความผิดนั้น”
จะเปนความผิดเด็กตองอยูในความดูแลและหมายถึงผูดแู ลตามความเปนจริงดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๕๕/๒๕๑๔
ผูเยาวเปนหญิง อายุ ๑๗ ป ถู กมารดาตี แ ละไล ออกจากบ านจึ ง หลบหนีอ อกจากบ า นมาเอง
จําเลยพบจึงสอบถามชื่อ ที่อยู อายุ ผูเยาวไมยอมบอก จําเลยจึงพาไปฝากไวกับพี่สาวของจําเลย การ
กระทําของจําเลยไมเปนการพรากผูเยาวไปเสียจากบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๓๘/๒๕๓๙
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๙ คําวา “ผูปกครอง” หมายถึ ง ผูมีฐานะทางกฎหมาย
เกี่ยวพันกับเด็ก เชน บิดามารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครอง สวน “ผูดูแล” หมายถึง ผูควบคุมระวังรักษา
เด็กโดยขอเท็จจริง เชน ครู อาจารย นายจาง เปนตน ผูเสียหายเปนผูปกครองและผูดูแลผูเยาวทั้งในฐานะ
เปน น า และนายจ าง โดยได รับ มอบหมายจากบิ ด ามารดาของผูเ ยาว ดว ยในขณะที่ ผูเ ยาว ทํา งานอยูกั บ
ผูเสียหาย การที่จําเลยขออนุญาตจากผูเสียหายพาผูเยาวออกไปขางนอกแตผูเสียหายไมอนุญาตนับเปนการ
ใชอํานาจปกครองและดูแลผูเยาวตามที่ไดรับมอบหมายจากบิดามารดาของผูเยาวแลว และตามความเปน
จริงเมื่อผูเสียหายทราบวาผูเยาวถูกจําเลยพาไปรวมประเวณีก็เอาใจใสไปตามจําเลยมาเจรจากัน เมื่อจําเลย
ปฏิเสธก็ติดตามไปพบจําเลย เมื่อตกลงกันไมไดก็พาผูเยาวไปแจงความลวนเปนการแสดงตนและใชอํานาจ
ปกครอง การกระทําของจําเลยจึงเปนการรบกวนสิทธิหรือแยกสิทธิในการควบคุมดูแลผูเยาวโดยปราศจาก
เหตุอันควรไปจากความดูแลของผูเสียหาย

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๒๓/๒๕๕๔
คําวาบิดาหรือผูดูแลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๘ วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงบิดา
หรือผูดูแลตามความเปนจริงดวย แมจะเปนบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายดังกลาวหากไมไดใช
อํานาจปกครองดู แลผูเยาวก็อาจสิ้นสุดลงไดและความปกครองดูแลโดยพฤตินัยนั้นก็อาจสิ้ นสุดลงได
เชนกัน
คดีนี้ ส. บิดาผูเสียหายไดแยกทางกับมารดาผูเสียหายและไปมีภริยาใหม สวนมารดาผูเสียหายได
ถึงแกความตายไปแลว ๑ ปก อนเกิ ดเหตุ ส วน ส. ก็ ไมไ ดอุปการะเลี้ยงดู ผูเสียหายมานาน ๗ ป แล ว
ผูเสียหายอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ บ. ผูเปนยาย กอนเกิดเหตุผูเสียหายไดหลบหนีออกจากบาน บ.
ไปอยู…
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
ไปอยูกับ ด. ผูเปนพี่สาวซึ่งเปนพนักงานเสิรฟรานคาราโอเกะและอยูตางอําเภอกัน ทั้ง บ. ก็ไมทราบวา
ผูเสียหายหลบหนีไปอยูที่ไหน ขณะเกิดเหตุผูเสียหายอายุ ๑๕ ปเศษแลวและเคยออกจากบานไปอยูกินฉัน
สามีภริยากับ ป. มากอน แสดงวาผูเสียหายโตเปนผูใหญที่มีประสบการณชีวิตไมนอย พฤติการณบงชี้วา
ผูเสียหายสมัครใจหลบหนีออกจากบานเจตนาไปทํางานเลี้ยงชีพพึ่งตนเองโดยลําพัง ไมประสงคจะพึ่งพา
อาศัยอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของ บ. อีกตอไป ผูเสียหายจึงขาดจากความดูแลของ บ. แลว หาใชวา
ผูเสียหายไปจากความดูแลของ บ. เปนการชั่วคราวและถือวาขาดจากอํานาจปกครองดูแลของ ส. และ บ.
แลว การกระทําของจําเลยทั้งสี่ถือไมไดวาเปนการพรากผูเสียหายไปจากความดูแลของบิดาและยาย

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๗ วรรคสอง “ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น”
ตามวรรคสองนี้ตองมีเจตนาทุจริตและการซื้อ จําหนาย ในที่นี้มีความหมายตามธรรมดา ไมตอง
มีผลเปนนิติกรรมตามกฎหมายแพงเพราะฉะนั้นแมบุคคลภายนอกจะรับตัวเด็กเอาไว ซื้อตัวเด็กเอาไว
หรือชวยกระทําการจําหนายจายแจกจะตอบทันทีวาผิดยังไมได จะตองพิจารณาตอไปวามีเจตนาพิเศษ
คือเพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม (รับเด็กไวเพื่อจะเลี้ยงดูเพราะความ
สงสาร เกรงวาจะตกเปนเหยื่อของบุคคลที่พามานั้นเชนนี้ยอมไมมีความผิด)
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๗/๒๕๒๐
ผูเยาวอายุ ๑๔ ป หนี ออกจากบ านมารดาไปเป นลูกจางอยูรานคาทองได ๕ วัน ก็ถูกลอลวง
นําไปขายใหกับจําเลยซึ่งเปนเจาของและผูจัดการสถานการคาประเวณี แมไดความวาผูเยาวหนีออกจาก
บานไปรับจางอยูกับผูอื่นกอน ผูลอลวงชักพาผูเยาวไปเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารก็มีความผิดฐาน
พรากผูเยาวไปเสียจากบิดามารดา ดังนั้น การที่จําเลยรับตัวผูเยาวไวโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๑๙ วรรคสอง
กลาวโดยสรุปมาตรา ๓๑๗ วรรคสอง เปนการที่กฎหมายเอาผิดกับบุคคลซึ่งไมไดกระทําการ
พรากเด็ก แตกระทําการเปนผูซื้อ จําหนายหรือรับตัวเด็กเอาไวโดยทุจริต ก็ถือวาจะตองรับโทษทํานอง
เดียวกันกับมาตรา ๓๑๗ วรรคแรก ทั้งนี้ก็เพื่อไมสนับสนุนใหมีการพรากเด็กหรือพรากผูเยาว

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม “ถ าความผิ ดตามมาตรานี้ไ ดกระทํา เพื่ อหากํา ไร หรื อเพื่อการ
อนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้ งแต หาป ถึงยี่สิบ ป และปรับ ตั้งแตห นึ่ งแสนบาทถึ งสี่ แสน
บาท”
“กําไร” นี้มีความหมายเพียงใด จะตองเปนประโยชนที่มีลักษณะเปนทรัพยสินหรือรวมถึง
ประโยชนอื่น ๆ ดวย ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย เห็นวาหมายความถึงประโยชนที่ไดรับในทาง
ทรัพยสิน แตไมตองถึงขนาดเปนประโยชนที่ไดมาเปนทรัพยสินโดยตรง และกําไรซึ่งเปนประโยชน
ในทางทรัพยสินนั้นอาจจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมก็ได
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๐๙/๒๕๓๐
จําเลยพรากเด็กไปเพื่อใหขอทานเงินและเก็บทรัพยสินมาใหจําเลย เปนการกระทําไปเพื่อ
หาประโยชนในทางทรัพยสินอันเปนเจตนาพิเศษในการพรากเด็ก จึงเปนการกระทําเพื่อหากําไร
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗ วรรคทาย

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๒๐/๒๕๕๒
บิดามารดาของเด็กทั้งสามมีฐานะยากจนตองออกทํางานหาเลี้ยงชีพ จึงปลอยใหเด็กทั้งสาม
เที่ยวเลนอยูตามลําพังตามประสาเด็ก แตเมื่อเด็กทั้งสามไมกลับบานตามปกติ บิดามารดาของเด็กจึงตา
มหาและแจงแกเจาพนักงานตํารวจ ยังใชอํานาจปกครองเด็กทั้งสามอยู การที่จําเลยชวนเด็กทั้งสามคน
ไปทํางานบานอยูกับจําเลยทั้งสองที่จังหวัดสุพรรณบุรี แตกลับพาไปบวชสามเณรแลวพาแจกซองผาปา
เรี่ยไรเงินชาวบานแลวแบงผลประโยชนกันโดยไมไดรับความยินยอมจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอัน
ควร เปนการพรากโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อหากําไรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๗
วรรคสาม
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พรากเด็กไปเรียกคาไถ
พรากเด็กไปเรียกคาไถ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๕๔/๒๕๔๕
จําเลยทั้งสองรวมกันพรากผูเสียหายซึ่งเปนเด็กไปจากบิดามารดาผูปกครองและหนวงเหนี่ยว
กักขังผูเสียหายไวเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๓ และมาตรา
๓๑๗ จําเลยทั้งสองมุงประสงคเรียกคาไถเปนสําคัญ เปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลาย
บทตองลงโทษตามมาตรา ๓๑๓ ซึ่งมีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียว

พรากเด็กไปเรียกคาไถ
ความผิดตามมาตรา ๓๑๗ วรรคสาม อีกประการหนึ่ง คือ พรากเด็กเพื่อการอนาจาร
อยางไรเปนการอนาจารนั้นดูไดจากคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๒๗/๒๕๓๙ หมายถึงการกระทําที่ไม
สมควรในทางเพศตอรางกายบุคคลอื่น เชน กอด จูบ ลูบ คลํา รางกายของหญิงหรือชาย เปนการแสดง
ความใครในทางเพศซึ่งตองเปนการกระทําตอเนื้อตัวของบุคคลโดยตรง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๙/๒๕๔๑
ขณะเกิดเหตุเด็กหญิง ม. มีอายุไมครบ ๑๗ ปบริบูรณ จึงมิอาจสมรสไดเวนแตศาลจะอนุญาต
ตามป.พ.พ. มาตรา ๑๔๔๘ กรณีที่จําเลยตองการอยูกินฉันสามีภริยากับเด็กหญิง ม. โดยนาง จ. มารดา
ของเด็กหญิง ม. ยื่นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออนุญาตใหเด็กหญิง ม. จดทะเบียน
สมรส …
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พรากเด็กไปเรียกคาไถ
สมรสกับจํ าเลยนั้น เป นเรื่องที่เกิ ดขึ้น ภายหลังเกิดเหตุแ ล ว แม ศาลเยาวชนและครอบครั วกลางจะ
อนุญาตตามคํารองก็มิอาจลบลางความผิดที่จําเลยไดกระทํามา ดังนั้น ที่ศาลลางเห็นวาจําเลยกระทํา
ความผิดฐานพรากผูเยาว ไปเพื่ อการอนาจารจึง ชอบแลว แต เมื่ อศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง
อนุญาตใหจําเลยและเด็กหญิง ม. สมรสกัน การกระทําของจําเลยในขอหากระทําชําเราเด็กหญิงอายุ
ยังไมเกินสิบหาปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง จึงไมตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
ในวรรคทาย

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๘ “ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบห าป แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสี ยจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวน้นั ไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูพรากนั้น
ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
สํ า หรั บ ความผิ ด ตามมาตรา ๓๑๘ นั้ น มี ข อ สั ง เกตประการแรกก็ คื อ ผู ที่ ถู ก พรากคื อ ผู เ ยาว
กฎหมายไมไดใชคําวาเด็ก ดังนั้นผูเยาวตามความหมายนี้คือบุคคลที่มีอายุมากกวา ๑๕ ป แตยังไมเกิน ๑๘
ป และตองเปนที่เขาใจไดวา คําวา “ผูเยาว” จะตองหมายถึงบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ดังนั้น ผูที่บรรลุ
นิติภาวะแลวโดยการสมรส แมอายุไมถงึ ๑๘ ป ก็ไมอยูในความหมายของมาตรานี้
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ตองเปนกรณีที่ผูเยาวไมเต็มใจไปดวย มาตรา ๓๑๘ จึงแตกตางจาก
มาตรา ๓๑๙ ตรงจุดนี้
ดังนั้น ถาใชกําลังกายฉุด ถาใชอุบายหลอกหลวงหรือกระทําการขมขืนใจดวยประการใดๆ หรือใช
อํานาจผิดทํานองคลองธรรม ลวนอยูในความหมายที่วาผูเยาวไมเต็มใจทั้งสิ้น

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๘/๒๕๓๔
มารดาผูเสียหายอนุญาตใหจําเลยทั้งสองพาผูเสียหายอายุ ๑๖ ป ไปเดินเที่ยว เมื่อผูเสียหายจะกลับบาน
จําเลยทั้งสองไมยอมใหกลับแตพาผูเสียหายไปบานที่เกิดเหตุเพื่อให พ. รวมประเวณี เปนการพรากผูเยาวอายุกวา
๑๕ ป ไปเพื่อการอนาจาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๐/๒๕๔๑
การที่จําเลยหลอกลวงผูเสียหายวาจะพาผูเสียหายไปทํางานในรานอาหารแตกลับ พาไปขายให แก บ.
เพื่อใหคาประเวณีจะนับวาผูเสียหายเต็มใจไปดวยไมไดเพราะผูเสียหายไมไดเต็มใจไปคาประเวณีมาแตตน แตไปกับ
จําเลยเพราะจําเลยหลอกลวงวาจะพาไปทํางานที่รานขายอาหารของนองสาวจําเลยและการที่จําเลยหลอกลวง
ผูเสียหายแลวพาผูเสียหายไปขายใหแกบ. เพื่อใหคาประเวณี ก็เปนที่เห็นไดวาจําเลยมีเจตนาที่จะลอผูเสียหายไป
เพื่ อการอนาจารและเพื่อ สํ า เร็ จความใครข องผูอื่น โดยใช อุบ ายหลอกลวงผูเสียหาย จํ าเลยจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๑๘ วรรคสาม
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม “ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจาร
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
ความแตกตางระหวางมาตรา ๓๑๘ กับมาตรา ๓๑๙ อยูตรงที่ผูเยาวเต็มใจหรือไมเต็มใจ ถา
ไมเต็มใจก็เปนกรณีตามมาตรา ๓๑๘ สวนกรณีตามมาตรา ๓๑๙ เปนกรณีเต็มใจ ยิ่งไปกวานั้นจะเห็นได
วา มาตรา ๓๑๙ ตองมีเจตนาพิเศษคือ เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร ซึ่งถาเปนกรณีตามมาตรา ๓๑๘
การพรากผูเยาวไปเพื่อหากําไร หรือเพื่อการอนาจารเปนเหตุใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นตามวรรค
สาม มิใชเปนองคประกอบความผิดอยางกรณีตามมาตรา ๓๑๙ ดังนั้นถามีการพรากผูเยาวอายุกวา ๑๕
ป แตยังไมเกิน ๑๘ ป โดยผูเยาวเต็มใจไปดวย การกระทํานั้นก็ยังคงไมครบองคประกอบความผิด

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๘๗/๒๕๓๒
ผูเสียหายเต็มใจไปกับจําเลย หลังจากที่จําเลยพาผูเสียหายไปแลว ญาติผูใหญของทั้งสองฝายตก
ลงจัดงานพิธีใหผเู สียหายและจําเลยแตงงานกัน มีการมอบสินสอดของหมั้นไปแลวบางสวน พฤติการณ
ฟงไดวาที่จําเลยพาผูเสียหายไปนั้นมีเจตนาพาไปเปนภริยาแตแรก เพราะไมไดความวาจําเลยมีภริยาอยู
กอนแลว การที่จําเลยพาผูเสียหายไปเพื่อเปนภริยา แมผูเสียหายเปนผูเยาวก็ไมเปนการละเมิดตออํานาจ
ปกครองของมารดา แมจะมีการรวมประเวณีระหวางที่พักอยูดวยกัน ก็ถือไมไดวาเปนการพาผูเสียหายไป
เพื่อการอนาจาร
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ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
สรุป การพาเด็กไปเพื่อเปนภริยาแนวความเห็นของศาลฎีกาเห็นวาเปนเรื่องของความรักเปน
เรื่องที่นาเห็นใจ แตก็มีขอแมวาชายตองไมมีภริยาอยูแลว ถามีภริยาอยูแลวหรือไมมีแตไดเลี้ยงดูหญิง
อื่นอยูในกรณีเชนนี้ คําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็คงจะเปลี่ยนไปเปนวาการกระทําดังกลาวเปนการพาไป
เพื่อการอนาจาร อยางเชนฎีกาที่ ๑๒๘๗/๒๕๓๓, ๖๖๓๔/๒๕๔๖ เปนตน
ส วนกรณีตามมาตรา ๓๑๙ วรรคสอง มีความหมายทํ านองเดียวกั บวรรคสองของมาตรา
๓๑๗, ๓๑๘

ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐๖/๒๕๖๒
จําเลยนัดผูเสียหายที่ 2 ซึ่งเปนผูเยาวอยูในอํานาจปกครองของผูเสียหายที่ 1 ไปมีความสัมพันธ
ทางเพศกันในรถยนตของจําเลยระหวางทางที่ผูเสียหายที่ 2 นั่งไปและกลับจากโรงเรียน เปนเหตุอันไม
สมควรอย า งยิ่ง แมจํา เลยไม ได ขับ รถพาผู เสี ย หายที่ 2 ออกไปนอกเส น ทางที่ ต อ งกลั บ บ านและพา
ผูเสียหายที่ 2 มาสงที่ บานตามปกติ ก็ ยังเป น การลว งละเมิดอํานาจปกครองของผู เสีย หายที่ 1 เป น
ความผิดฐานพรากผู เ ยาว ไปเสีย จากบิ ดามารดาเพื่อการอนาจาร โดยผูเยาว เต็ มใจไปด วยตาม ป.อ.
มาตรา 319 วรรคแรก
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ความผิดฐานเปดเผยความลับ
บัญญัติไวตั้งแตมาตรา ๓๒๒ ถึงมาตรา ๓๒๕
มาตรา ๓๒๒ ผูใดเปดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปดผนึกของผูอื่นไป เพื่อลวงรู
ขอความก็ดี เพื่อนําขอความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นนาจะเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๓ ผู ใดลว งรู หรื อได มาซึ่ งความลับ ของผู อื่น โดยเหตุที่เป นเจาพนั กงานผูมีห นา ที่ โดยเหตุ ที่
ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือ
ผูสอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เปนผูชวยในการประกอบอาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับนั้นในประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพ ดังกลา วในวรรคแรก เปดเผยความลับ ของผูอื่นอันตนไดลวงรูหรือไดมาใน
การศึกษาอบรมนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

ความผิดฐานเปดเผยความลับ
มาตรา ๓๒๔ ผูใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ หรือ อาชีพอันเปนที่ไววางใจ
ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การคนพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร
เปดเผยหรือใชความลับนั้น เพื่อประโยชนตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒๕ ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๒๖ “ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทํ าความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
แยกองคประกอบไดดงั นี้
๑. ผูใด
๒. ใสความผูอื่น ตอบุคคลที่สาม
๓. โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
๔. เจตนา (องคประกอบภายใน)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําวาผูใดในที่นี้เปนไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล ในทํานองเดียวกันผูที่ถูกดูหมิ่นประมาท
ก็อาจจะเปนไดทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตางกับบางความผิด เชน ความผิดฐานฆาผูอื่น ผูอื่นที่
ถูกฆานั้นตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น
คําวาใสความเปนถอยคําในกฎหมาย หมายถึง การทําใหปรากฏขอเท็จจริงซึ่งอาจะเปนความ
จริงก็ไดหรือเปนความเท็จก็ได แมแตการเลาเรื่องที่ไดยินมาใหกับบุคคลอื่นฟงก็อยูในความหมายของ
คําวา “ใสความ” (ฎีกาที่ ๓๘๐/๒๕๐๓)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๐/๒๕๐๓
นางใยอาของโจทกเลาใหจาํ เลยฟงวาโจทกกับนายอนันตซึ่งเปนญาติรักใครกันในทางชูสาว นอน
กอดจูบและไดเสียกัน ตอมานางสงวนมาถามจําเลยวานางใยมาเลาอะไรใหฟง จําเลยก็เลาขอความตามที่
นางใยเลาแกจําเลย นางสงวนไดเอาขอความนั้นไปเลาใหแกโจทกฟงอีกชั้นหนึ่ง เชนนี้ ถอยคําที่จําเลย
กลาวเปนขอความหมิ่นประมาทโจทกอยางเห็นไดชัด เมื่อจําเลยกลาวออกไปแมจะถูกถามก็ดี จําเลยควร
ตองสํานึกในการกระทําและเล็งเห็นผลของการกระทํา

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
เพราะฉะนั้นการใสความจึงไมจํากัดวิธี อาจเปนการใชคําพูดหรือแสดงกริยาอาการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือใชภาษาใบ สัญลักษณตางๆ มีปญหาวาการแอบถายภาพคนที่รวมประเวณีกันแลวนําภาพ
เหลานั้นไปใหผูอื่นดู เชนนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม เห็นวาการใสความไมจําเปนจะตองเปน
การใชคําพูด การเอาภาพรวมประเวณีของผูอื่นไปแสดงใหบุคคลอื่นดูยอมเปนการใสความและนาจะทํา
ใหเสียชื่อเสียงยอมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทได มาตรา ๓๒๘ ไดบัญญัติวา “โดยภาพยนตร ภาพ
หรือตัวอักษร”
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๒๒/๒๕๑๕
การที่จําเลยแสดงขอความในจดหมายที่ไดรับจากผูอื่นใหบุคคลที่สามทราบโดยรูอยูวาจดหมาย
นั้น มีขอความหมิ่นประมาทผูเสียหาย นับวาจําเลยใสความผูเสียหาย เมื่อบุคคลที่สามเขาใจขอความใน
จดหมายแลว การกระทําของจําเลยก็ครบองคประกอบความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๒๖
การใสความอาจเปนการใชคําถาม เชน คุณติดตารางเรื่องอะไร (ดูฎีกาที่ ๑๓๕๒/๒๔๘๒) หรือการตอบ
คําถามก็เปนการใสความ สวนจะไดรับการยกเวนโทษหรือยกเวนความผิดหรือไม นั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง (ฎีกาที่
๗๙/๒๕๓๗)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ขอเท็จจริงที่จะเปนหมิ่นประมาทหรือการใสความนั้นพอจะสรุปเปนแนวทางไดดังนี้
๑. ตองไมใชขอเท็จจริงที่เปนเพียงแตคาํ หยาบหรือเปนขอเท็จจริงที่เปนไปไมได เพราะฉะนั้นการดา
วา “ไอเหี้ย ไอสัตว” เปนแตเพียงคําหยาบเทานั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๖/๒๕๐๙
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองเปนการแสดงขอความใหคนเชื่อจึงจะเกิดความรูสึกเกลียดชังดูหมิ่น
ขึ้นได จําเลยอางวาโจทกเปนผีปอบ เปนชาติหมา ความรูสึกนึกคิดของคนธรรมดาไมเชื่อวาเปนเชนนั้นไปได
จึงไมกอใหเกิดความรูสกึ เกลียดชังหรือดูหมิ่นแตอยางใด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๖/๒๕๕๐
โจทกฟ องวา จํ าเลยที่ ๑ หมิ่ นประมาทโจทกดวยถอยคําวา “โจทก ยกที่ ดินใหแล วยั งจะเอาคืน
เสือกโงเอง อยาหวังจะไดสมบัติคืนเลย” ขอความนี้เปนเพียงถอยคําไมสุภาพเทานั้น ไมเปนหมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๕๒/๒๕๕๘
จําเลยใชคําวา “อี เฒ าหั วหงอก” และ “มึ ง” เป น สรรพนามในการเรี ยกโจทกผูเปน มารดา คํา
ดังกลาวไมไดมีความหมายวามารดา แตมีความหมายเปรียบเปรยในทางไมใหความเคารพและทําใหโจทก
ไดรบั ความ อับอาย เปนการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามโจทก
ฎีกานี้มีขอพิจารณาคําวา “อีแกหัวหงอก” เปนขอความหมิ่นประมาทหรือไม เห็นวา การที่เรียก
มารดาวา “อี” เปนการดูหมิ่ นเหยี ยดหยามอย างแน นอนเพราะใชคําวา “อี” แตคําวา “แก” หรือ “หั ว
หงอก” ซึ่งความเปนจริงก็เปนเชนนั้นเพราะเปนไปตามวัยและเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย จึงไมอาจทํา
ใหมารดาเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชังไดเลย คนที่พูดตางหากที่จะถูกสังคมประณาม สมมติจําเลยพูดวา
“คนแกหัวหงอก” เชนนี้จะเปนขอความหมิ่นประมาทหรือไม ความรูสึกของคนทั่วไปยอมเห็นวาไมเปนหมิ่น
ประมาท ดังนั้นความสําคัญจึ งอยูตรงที่เรียกมารดาวา “อี” เชนนี้จึงถือไดวาเปนเพียงการดูหมิ่นเหยียด
หยามมารดาของตนเทานั้น

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๒. ต องเปนขอเท็จ จริง ที่แนน อนไมใช ขอเท็จ จริ งที่คลุ มเครื อ เลื่อนลอยหรือกลา วดวยความ
นอยใจ อยางเชน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๑/๒๔๙๐
ฟองหมิ่นประมาทเพียงแตอางหนังสือที่วาหมิ่นประมาทมาทายฟองไมพอ ตองระบุในฟองใหชัด
ดวยวาขอความตอนไหนเปนการหมิ่นประมาทโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๖ - ๔๒๗/๒๕๒๐
ที่กลาววาเปน ส.ส. ขบวนการปลาทู เปนการเปรียบเทียบเลื่อนลอยไมยืนยันขอเท็จจริงไมเปน
หมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําวา ”แนนอน” หมายความวาฟงแลวเปนที่เขาใจไดวาหมายถึงอะไร ขอความที่คลุมเครือยังไม
ชัดเจน ศาลฎีกาเห็นวายังไมเปนขอความหมิ่นประมาท เชน จําเลยพูดขึ้นวา “แมมึงไมตองไปฟง กูจะ
เอาอยางนี้ ถาเซ็นไมไดก็ไมเปนไร คุณเปนหัวหนาอยางไร ทํางานไมรับผิดชอบตัดสินปญหาไมได พอมี
ปญหาก็โยนกันไปมา คน ร.ส.พ. ทํางานกันอยางนี้หรือ” เปนการสบประมาททําใหโจทกรวมอับอายขาย
หนา จึงมีความผิ ดตามมาตรา ๓๙๓ ไมมี ลัก ษณะเป นการใส ความโจทก รวมตอบุคคลที่ สาม จึ งไม มี
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ (ฎี กาที่ ๖๖๒๔/๒๕๓๗) “ระวั งทนายสกปรกเอาเรื่อง”
(ฎีกาที่ ๔๔๒๕/๒๕๔๕)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๓. ขอเท็จจริงที่กลาวนั้นตองเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันในอดีตหรือในปจจุบันไมใชแตเพียงการ
คาดคะเนหรือกลาวถึงเหตุการณในอนาคต
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๓๔/๒๕๐๓ (ประชุมใหญ)
มารดาถูกขวางด วยก อนอิ ฐ บุตรไมเห็ นคนขว างแต ไดกล าวต อหน าคนหลายคนว า “ไมมี ใคร
นอกจากอายแกว อายชาติหมา อายฉิบหาย” พฤติการณในคดีแสดงวาไมมีเจตนาใสความใหโจทกเสีย
ชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ไมผิดฐานหมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
จากแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาอาจแยกการใสความออกไดเปน ๔ ประเภทคือ
๑. เปนการใสความเกี่ยวกับความประพฤติ
๒. เปนการใสความเกี่ยวกับเรื่องประเวณีหรือการไมเหมาะสมหรืออันควรในทางเพศ
๓. เปนการใสความเกี่ยวกับหนาที่การงาน
๔. เปนการกลาวถึงความไมนาเชื่อเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจการเงินหรือทางสังคม

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๑. ฎีกาเกี่ยวกับความประพฤติ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๒๘/๒๕๐๐
จําเลยลงขาวในหนังสือพิม พของจําเลยใสความกํานัน ตําบลทาเสา อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วาใหสินบนพนักงานสอบสวนที่สอบสวนกํานันฐานทุจริตและพนักงานสอบสวนนั้นไดหนวงเหนี่ยวสํานวน
เพื่อใหพ ยานกลั บ คํา เมื่อ ปรากฏว า กํ า นั น ตํา บลท า เสามีน ายใบ โสภาสุ ข คนเดี ย วและนายใบกํ า ลั ง ถู ก
นายประโยชน แสงสะอาด สอบสวนเรื่องทุจริตแตผูเดียว เชนนี้จําเลยผิดฐานหมิ่นประมาทใสความนายใบ
และนายประโยชนทั้งสองคน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๑/๒๕๑๗
จําเลยพูดกับบุคคลที่สามกลาวหาวาโจทกรวมกับพวกลักเปดของจําเลยไปแกงกินโดยไมมีหลักฐาน
ที่จะเอาความกับโจทกรวมกับพวกได คําพูดของจําเลยจึงไมมีมูลความจริง เปนการใสความใหโจทก รวม
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เปนความผิด
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๒. ฎีกาเกี่ยวกับเรื่องประเวณี (ความประพฤติที่ไมสมควรทางเพศ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๗๑/๒๕๒๒
จํา เลยพูดถึง ผู เสีย หายซึ่ ง เป น หญิ งทํ า งานอยู ที่สํา นั กงานที่ ดิน อํา เภอว า กระหรี่ ที่ ดิน คํ า ว า
“กระหรี่” หมายความวาหญิ งนครโสเภณีหรือหญิงคาประเวณี แมจําเลยไมได กลาวรายละเอียดว า
คาประเวณีกับใคร ประพฤติสําสอนทางเพศกับใคร ก็เพียงพอที่จะถือวาเปนคําหมิ่นประมาทแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๑/๒๕๑๘
กลาววาหญิงเปนคนสําเพ็งคนไมดี ๕ ผัว ๖ ผัว แมกลาวดวยความหึงหวงก็เปนหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๗/๒๕๔๑
จําเลยกับผูเสียหายขัดแยงกันเรื่องหนี้เงินกูมากอนประกอบกับพฤติการณของผูเสียหายเมื่อ
ไปถึงรั้วบานของจําเลย ผูเสียหายไดเรียกจําเลยซึ่งเปนเจาหนี้ใหออกมาพูดนอกรั้วบาน ถือวาไมให
เกียรติจําเลย ทําใหจําเลยโกรธและดาผูเสียหายวา “มึงเปนเมียนอยสารวัตร ส. อยามาทําใหญใหกู
เห็นนะ” ตอหนา พ. ซึ่งมากับผูเสียหาย จําเลยผิดฐานหมิ่นประมาท
จะสังเกตไดวา แมจะเปนการกลาวกับผูเสียหายโดยตรงมิใชกับบุคคลอื่นแตบุคคลอื่นที่อยูดวย
ไดยนิ เปนการใสความตอบุคคลที่ ๓ เปนความผิดตามมาตรา ๓๒๖ ได
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๓. ฎีกาเกี่ยวกับหนาที่การงาน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๔/๒๕๐๗
จําเลยกลาวหานายหิรัญผูพิพากษาได รวมรับประทานอาหารกับนางนิภาซึ่ งนายหิรัญ
ตัดสินใหชนะคดี ขอความดังกลาวมีความหมายไปในทางหาวานายหิรัญประพฤติตนไมสมควร
เปนไปในทางพิพากษาคดีโดยไมสุจริต เปนการหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๔/๒๕๖๒
โจทกและจําเลยตางขายสินคาเสริมความงาม เชน ครีมบํารุงผิว สบูทางอินเตอรเน็ตผาน
โปรแกรมเฟซบุก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จําเลยพิมพขอความที่โจทกอางวาหมิ่นประมาทโจทก
ซึ่งเมื่อพิเคราะหถึงขอความที่จําเลยพิมพในเฟซบุกที่วา “...หรือวามึงจะเอาครีมเกาเนาๆ ไปขายให
ลูกคาแลวไมมีใครซื้อของ ของมึงนัง พ. ...” ซึ่งอานแลวขอความดังกลาวก็เปนเพียงการตั้งคําถาม
ถึงโจทกวา โจทกขายครีมเกาเนาๆ หรือไม มิไดยืนยันวา โจทกขายครีมเกาเนาๆ อันจะเปนการ
ยืนยันขอเท็จจริงซึ่งเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด
ฐานหมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๒๐/๒๕๖๒
ขอความที่จําเลยกลาวจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม ตองพิจารณาถึงความรูสึกของวิญูชน
ทั่วๆ ไป เปนเกณฑในการพิจารณาวาขอความที่กลาวนั้นถึงขั้นที่ทําใหผูถู กหมิ่นประมาทซึ่งเปนทนายความ
นาจะเสียชื่อเสียง บุคคลอื่นดูหมิ่น เกลียดชังหรื อไม มิใชพิจารณาตามความรู สึกของผู ถูกหมิ่ นประมาทแต
ฝายเดียว ถอยคําที่จําเลยกลาววา “เอาทนายเฮงซวยที่ไหนมา สถุล” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายของคําวา “เฮงซวย” วา เอาแนนอนอะไรไมได คุณภาพต่ํา ไมดี เชน คนเฮงซวย
ของเฮงซวย เรื่องเฮงซวย สวนคําวา “สถุล” ใหความหมายวา หยาบ ต่ําชา เลวทราม (ใชเปนคําดา) เชน เลว
สถุล เชนนี้ แมถอ ยคําที่จําเลยดาโดยการกลาววาทนายเฮงซวย เปนเพียงการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาท
โจทก อันเปนการพูดดูหมิ่นเหยียดหยามใหอบั อายเจ็บใจ แตยังไมเปนการใสความใหเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชังก็ตาม แตเมื่อฟงประกอบกับถอยคําตอนทายวา “สถุล” แลว วิญูชนทั่วไปจึงอาจเขาใจวา โจทก
ซึ่งเปนทนายความเอาแนนอนอะไรไม ได คุ ณภาพต่ํา ไมดี และเป นไปในทางหยาบ ต่ําชา เลวทราม ถอยคํา
ดังกลาวจึงอาจทําใหโจทกเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง อันอาจเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทได

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
๔. ฎีกาเกี่ยวกับสถานะการเงิน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๗/๒๕๒๓
จําเลยลงโฆษณาในหนังสือพิมพมีขอความสําคัญวา “โจทกจายเช็คธนาคาร จํานวน ๑ ลานบาท
ถึงกําหนดเช็คไมมีเงินธนาคารแจงตํารวจขอใหจับโจทก” ขอความดังกลาวยอมเปนที่เขาใจวาโจทกมีฐานะ
การเงินไมดี ไมนา เชื่อถือ เปนการหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๑/๒๕๐๖
จําเลยกลาวตอหนาบุคคลหลายคนวา “โจทกเปนคนมีหนี้สินเปนแสนๆ ยังใชหนี้เขาไมหมด อวด
มั่งมีคาดเข็มขัดทอง” จําเลยไมไดกลาวถึงกับวาโจทกเปนคนมีหนี้สินลนพนตัว ศาลเห็นวาไมเปนถอยคําที่
ทําใหผูฟงเขาใจถึงความคดโกง ขาดความนาเชื่อถือ ไมนาจะทําใหโจทกเสียชื่อเสียง ไมเปนหมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๙/๒๕๓๗
โจทก ร ว มถูก ร องเรี ย นว า ยั ก ยอกเงิ น โครงการอาหารกลางวั น และอื่ น ๆ ถู ก ตั้ ง กรรมการ
สอบสวนและไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการที่อื่น จําเลยซึ่งรักษาการแทนไดทําหนังสือสั่งธนาคารระงับ
การจายเงินเดือนใหโจทกรวมและไดพูดกับ พ. ผูชวยสมุหบัญชีธนาคารวา “ยักยอก ตามตัวไมพบ”
คําพูดดังกลา วมีความหมายให พ. เขา ใจวาโจทกรวมยักยอกเงินของราชการแลวหนีไป เปนหมิ่น
ประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐๑/๒๕๔๑
การที่จําเลยซึ่งเปนผูจดั การธนาคารกลาววา “โจทกมีปญหาในครอบครัว ทะเลาะเบาะแวง
กัน มีปญหากับพนักงานในสาขาถึงไดถูกยายไปสํานักงานใหญ คงอยูไดไมนานตองถูกไลออก” ตอ
อ. ลูกคาของธนาคาร ยอมเปนการยืนยันขอเท็จจริงที่ลวงสิทธิสวนบุคคล ขอความดังกลาววิญูชน
ทั่วไปย อมเขาใจไดวาโจทกซึ่งเปน พนักงานฝายสิ นเชื่อเปนคนไมดี ทะเลาะกับสามี มีปญหากับ
เพื่อนรวมงานจนถูกยายและกระทําความผิดรายแรงถึงขนาดจะถูกไลออกดวย เปนความผิดฐาน
หมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หมิ่นประมาทตองเปนการใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม คําวา “ผูอื่น” จากแนวคําวินิจฉัยศาลฎีกา
ตองทราบวาหมายถึงใคร แตไมจําเปนตองระบุชื่อคนนั้น เชน ดํากลาวกับแดงวาผูอํานวยการโรงพยาบาล ส.
คนปจจุบันแสวงหาผลประโยชนจากความเจ็บปวยของคนไข แทนที่จะใหคนไขรักษาที่โรงพยาบาลโดยเสีย
เงินถูกๆ กลับบีบบังคับใหไปรักษาที่คลินิกของตัวเอง แมจะไมไดระบุชื่อขาวผูอํานวยการก็ตาม แตคํากลาว
ดังกลาวก็ยอมมุงหมายไดชัดเจนวาหมายถึงใคร เพราะฉะนั้นจากแนวคําพิพากษาศาลฎีกา ถาฟงแลวไมชัด
วาผูอื่นเปนใครก็ไมสามารถจะดําเนินคดีฐานหมิ่นประมาทได เพราะบุคคลที่รองทุกขหรือฟองไมใชผูเสียหาย
การกลาวหมิ่นประมาทถึงกลุ มบุคคลมากๆ เชน กลาววาขาราชการกระทรวงยุติธรรมทุกคนโกง
หรือในตําราของศาสตราจารยจิตติ ยกตัวอยางวาคนในกรมตํารวจโกง อยางนี้ไมเปนการหมิ่นประมาทผูอื่น
เพราะวาคนที่ถูกกลาวถึงมีมากเสียจนไมรูแนวาเปนใคร จะฟงวาทุกคนก็ไมมีใครเขาเชื่อ (ดูฎีกาที่ ๕๑๙๘/
๒๕๑๗)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖/๒๔๙๐
การที่จะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นถอยคําที่กลาวตองมุงเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ การกลาวความวา คําโฆษณาของพวกและพรรคประชาธิปตยเปนการหลอกลวงราษฎรให
หลงเชื่อ ดังนี้ แมโจทกจะแสดงไดวาเปนพรรคประชาธิปตยดวยคนหนึ่ง ก็ไมถือวาโจทกเปนผูเสียหายใน
คดีหมิ่นประมาทเพราะถอยคํานั้นมิไดมุงหมายถึงโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๓๖/๒๕๒๒
จําเลยกลาวถอยคําถึงราษฎร ๒ อําเภอที่อพยพมาอยูรวมกันในหมูบานซึ่ งมีจํานวนประมาณ
๔,๐๐๐ คน วาเปนคอมมิวนิสต ดังนี้ คนธรรมดาสามัญยอมไมเขาใจวาเปนการกลาวพาดพิงหรือใสความ
บุคคลใด
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๑๘/๒๕๕๗
โจทกนําขอความที่ล งในหนังสือพิ มพ ทั้ง ๙ ครั้ง มารวมเขาดว ยกัน แลว สรุปวา เป นการหมิ่ น
ประมาทโจทกรวม เปนเพียงความเขาใจของโจทกรวมเทานั้น หาใชเปนความเขาใจของบุคคลทั่วไปไม
หากตองการรูความหมายวาเปนผูใดก็ตองไปสืบเสาะหาเพิ่มเติม ไมแนวาหลังจากสืบเสาะแลวจะเปนตัว
โจทกรวมจริงหรือไม และในกรณีที่ทํา การสืบเสาะคนหาแลวจึงทราบวา หมายถึงโจทกรวมก็เปนการ
ทราบจากการที่บุคคลนั้นไดสืบเสาะคนหาขอเท็จจริงเองในภายหลัง หาไดทราบโดยอาศัยขอความที่ลง
พิมพในหนังสือพิมพตามคําฟองไม ไมเปนหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕/๒๕๐๕
โจทก ฟ อ งว า จํ า เลยได โ ฆษณาด ว ยเครื่ อ งกระจายเสี ย งต อ ชุ ม นุ ม ชนที่ ม าประชุ ม กั น ว า
“ทนายความเมืองรอยเอ็ดคบไมได เปนนกสองหัว เหยียบเรือสองแคม เปนมวยลม วาความทีแรกดี ครั้น
ไดเงินแลวก็วาเปนอยางอื่น” ซึ่งคําวาทนายความเมืองรอยเอ็ด หมายความวาผูมีอาชีพทนายความใน
จังหวัดรอยเอ็ดซึ่งมีเพียง ๑๐ คน และขณะที่กลาวจําเลยได เห็น โจทก ซึ่งเป นทนายความคนหนึ่งเขา
ประชุมอยูดวย เมื่อขอเท็จจริงมีดังนี้ จึงควรที่จะดําเนินการไตสวนมูลฟองโจทกตอไปกอน
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
การกลาวถึงผูอื่น ตองทําใหผูฟงนั้นคาดหมายหรือทราบไดวาเปนใคร แมจ ะกลาวถึงบุคคล
คนเดียวก็ตาม แตถาผู ฟงไมอาจคาดไดวาหมายถึงใครก็ไมถือวาเปนขอความที่ชัดเจนวามี การหมิ่น
ประมาทบุคคลผูน้นั แลว (ดูฎีกาที่ ๕๙๑๘/๒๕๕๗, ๑๕๑๓/๒๕๕๑)
การใสความตองเปนการใสความตอบุคคลที่สาม ดังนั้นบุคคลที่สามจึงมีความสําคัญ ความผิด
ฐานหมิ่นประมาทจะสําเร็จก็ตอเมื่อบุคคลที่สามไดทราบขอความและเขาใจขอความ ดังนั้นถาบุคคลที่
สามไมไดรับขอความหรือหูหนวกหรือไมรูเรื่องหรือเปนชาวตางประเทศที่ไมเขาใจภาษาก็เปนความผิด
ฐานพยายามหมิ่นประมาทไมใชขาดองคประกอบความผิด
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓/๒๔๗๔
พูดหมิ่นประมาทตอหนาบุคคล ๒ คน แตอีกคนหนึ่งไมเขาใจความหมายในคําพูดยังไมผิด

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
โดยประการที่นา จะทําใหผูเสียหายเสียชื่อเสียงเปนพฤติการณประกอบการกระทํา ไมใชผลของการ
กระทํา ดังนั้ นความผิดสําเร็ จ โดยคนที่ถูกหมิ่นประมาทไมตองรูวาตองถูกหมิ่นประมาท (ฎีกาที่ ๖๕๙๓/
๒๕๕๙)
องคป ระกอบข อ สุ ด ท ายของความผิ ดตามมาตรา ๓๒๖ ก็คื อมี เจตนา เจตนาในที่นี้ เ ป น เจตนา
ธรรมดา คือ เจตนาที่จะใสความผูอ่นื ตอบุคคลที่สาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐/๒๕๒๖
จําเลยส ง จดหมายมี ขอ ความหมิ่ นประมาทโจทก ทางไปรษณี ย ลงทะเบี ย นถึ ง โจทก โ ดยตรง ณ
สํานักงานของโจทก แสดงเจตนาของจําเลยวาจะใหโจทกทราบเทานั้น แมเสมียนของโจทกทราบขอความ
ทางจดหมายก็เปนเรื่องที่เหนือเจตนาของจําเลย การกระทําของจําเลยไมผิดฐานหมิ่นประมาท
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๑๐/๒๕๓๙
จําเลยนําแถบบันทึกเสียงที่มีผูสนทนากันกลาวถึงผูเสียหายทั้งสองวามีพฤติกรรมในทางชูสาว
ที่โรงเรียนซึ่งผูเสียหายทั้งสองสอนอยู ไปเปดใหนายสมหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอกับพวกฟงที่
บานของนายสม โดยเกิดจากการแนะนําของนาย ส. กับนายสม และผูรวมฟงก็เปนบุคคลที่เกี่ยวกับวง
การศึกษาทั้งสิ้น ทั้งมิใชเปดในที่สาธารณะ เปนทํานองปรึกษาหารือวาจะทําอยางไรตอไป การกระทํา
ดังกลาวจึงไมมเี จตนาใสความผูเสียหายทั้งสอง แตเปนวิสัยประชาชนยอมกระทํา

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๒๗ “ผู ใดใสความผู ตายตอบุ คคลที่ส าม และการใสความนั้นนาจะเปน เหตุ ใหบิดา
มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๓๒๖ นั้น”
มาตรา ๓๒๗ นั้นเปนการใสความผูตาย แตเปนเหตุใหผูที่ยังมีชีวิตอยูไดรับความเสียหาย บุคคลที่
ไดรับความเสี ยหายตามมาตรา ๓๒๗ จํ ากัดแตเฉพาะบิดามารดา คู สมรส หรือบุตรของผูตายเทานั้ น
กฎหมายไมไดใชคําวาบุพการีหรือผูสืบสันดาน
บุคคลตามมาตรา ๓๒๗ นั้น พิจารณาตามกฎหมายไมใชตามความเปนจริง เพราะฉะนั้นการหมิ่น
ประมาทผูตายแมจะทําใหบิดานอกกฎหมายไดรับความเสียหายหรือภริยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสเสีย
ชื่อเสียงก็ไมใชกรณีตามมาตรา ๓๒๗

36

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําถาม นายแดงถึงแกความตาย นายดําไปงานศพนายแดงแลวนายดําพูดกับบุคคลที่สามวาขณะมี
ชีวิตอยูนายแดงคดโกงชาติบานเมืองมาโดยตลอด นายดําจะมีความผิดตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗
หรือไม การกระทําของนายดําไมเปนความผิดตามมาตรา ๓๒๖ เพราะจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามมาตรา ๓๒๖ นั้นตองเปนการหมิ่นประมาทผูอื่น เมื่อนายแดงไดตายไปแลวจึงถูกหมิ่นประมาทไมได
สวนจะผิดตามมาตรา ๓๒๗ หรือไม นั้นก็สุดแทแตมุมมองที่อาจจะแตกตางกัน
แดงเปน คนคดโกงชาติบานเมืองนั้นก็ไมไดหมายความว า บิดา มารดา คูสมรสหรือบุ ตรของแดง
จะตองคดโกงดวย การกระทําของดําจึ งไมเปน ความผิดตามมาตรา ๓๒๗ องคประกอบของมาตรา ๓๒๗
ตองเปนเรื่องบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูตายไดรับความเสียหาย ฉะนั้นขอเท็จจริงแมจะฟงวาผูตาย
เสียหายก็ไมเขามาตรา ๓๒๗ เพราะมาตรา ๓๒๗ เปนบทบัญญัติคุมครองผูที่มีชีวิตอยู
อนึ่ง อาจเปนความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพตามมาตรา ๓๖๖/๔ ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๖๖/๔ “ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ศพ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ”
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๒๘ “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด
ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรื อ ตั ว อั ก ษรที่ ทํ าใหป รากฏไม ว าด ว ยวิ ธี ใ ดๆ แผ น เสี ย ง หรื อ สิ่ ง
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือ
โดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสอง
แสนบาท”

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๑๗/๒๕๓๖
ขอความที่ลงพิมพโฆษณามีหัวขอขาววา “โรงแรมพนพิษใสบีโอไอถวงวางเงินค้ําประกัน” และมี
เนื้อขาววา “กลุมแอมเทลของนายชวลิต ทั่งสัมพันธ (คือโจทกที่ ๒) ใชวิธีหนวงจายโรงแรมที่อนุมัติรุน
เดียวกับโรงแรมเอราวัณมีอีก ๓ แห ง แตเปนเจาของเดียวกัน คือ นายชวลิต ทั่งสัมพันธ เจาของเครือ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซึ่งครบกําหนดวางเงินค้ําประกันเชนกันแตไมมีการวางเงิน เพราะกอนหนานี้ บี
โอไอ แจงมติสงเสริมการลงทุนพรอมเงื่อนไขสิทธิประโยชนไปใหกําหนดใหตอบรับหรือไมรับมติใน ๑
เดือน แตชวงนั้นนายชวลิตทําเรื่องมายังบีโอไอ ขอเพิ่มสิทธิประโยชนภาษีเงินไดตามชองของกฎระเบียบ
บีโอไอ ที่เปดไวกรณีผูรับสงเสริมไมพอใจสิทธิประโยชน สามารถเสนอขอแกไขสวนจะไดหรือไมอยูท่ี บีโอไอ
ตัดสิน…
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตัดสิน ดังนั้นบีโอไอจึงเตรียมออกหนังสือแจงใหนายชวลิตทราบมติ ถารับไดตองวางเงินประกันใน ๖๐
วัน คราวนี้ไมมาอีกจะตัดสิทธิทันที” ขอความดังกลาวเมื่ออานโดยตลอดแลวยอมเปนที่เขาใจไดวา โจทก
ทั้งสองมีฐานะทางการเงินไมนาไววางใจ ปราศจากความนาเชื่อถือ โจทกที่ ๒ เปนผูที่ใชวิธีการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ในขณะที่ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนรายอื่นไดปฏิบัติ
แลว เปนประการที่ น าจะทํา ใหโ จทก ทั้ งสองเสี ยชื่ อเสี ยงถู กดู หมิ่ น หรื อถู กเกลีย ดชั ง จากประชาชน
โดยทั่วไป จําเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๓/๒๕๒๔
คําวา “โฆษณา” ตามพจนานุกรมใหคําจํากัดความวาการเผยแพรออกไปยังสาธารณชน การ
ปาวรอง คดีนี้จําเลยหมิ่นประมาทโจทกดวยการบันทึกแทนการพูดดวยวาจา เสนอตอผูวาราชการจังหวัด
และส ง สํ า เนาให ป ลั ด กระทรวงทราบด ว ย ก็ เ ป น เพี ย งการรายงานความประพฤติ ข องโจทก ใ ห
ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทราบเทานั้น ถือไมไดวาเปนการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘
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จากฎีกาคําวา “โฆษณา” จึงหมายความวาเปนการกระทําใด ๆ ที่ใหขอเท็จจริงนั้นแพรหลายไป
ยังบุ คคลภายนอกในลั กษณะวงกวา ง สมมติ วา ดํ าเอาหนั งสื อซึ่ ง มีข อความหมิ่ น ประมาทแดงไปปด
ประกาศเต็มหมูบานแตวามีคนอานเพียงคนเดียว ถามวาผิดมาตรา ๓๒๘ หรือ ๓๒๖ กรณีอยางนี้ถือวา
เปนการโฆษณาเพราะโดยลักษณะของการกระทําคือการไปปดประกาศใหบุคคลทั้งหลายทั่วไปไดทราบ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๕/๒๕๐๓
จําเลยไดพิมพใบปลิวมีขอความวา “โจทกทําการคากับรานสหกรณสมัยนายเฉลิมเปนผูจัดการ
รั บ นมและบุ ห รี่ ไ ปขายแล ว ไม นํ า เงิ น มาให ร า นสหกรณ ๒๐,๓๘๓ บาท และจ า ยเช็ ค ไม มี เ งิ น ให
๑๓,๘๗๘.๘๕ บาทจําเลยเขาไปรับงานผูจัดการทีหลังรื้อเรื่องขึ้นมาฟองรองดําเนินคดีเรียกเงินใหราน
สหกรณสําเร็จขณะนี้โจทกยงั คงผอนชําระใหรานสหกรณตามคําสั่งศาลอยู” แลวจําเลยโฆษณาแจกจาย
ใบปลิวเหลานั้นแมตามความจริงโจทกไดถูกรานสหกรณซึ่งจําเลยเปนผูจัดการฟองเรียกเงินตอศาลและ
ไดยอมความกันก็ตาม การกระทําของจําเลยก็เปนเจตนาใสความหมิ่นประมาทโจทกไมใชเปนการแสดง
ความคิดเห็นโดยสุจริต
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๒/๒๕๔๒
ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กระทําโดยการโฆษณาทางหนังสือพิมพตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๒๘ ยอมเปนความผิดสําเร็จเมื่อมีการวางจําหนายหนังสือพิมพและทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้นยอม
ไดแกทองที่ทุกทองที่ที่วางจําหนายหนังสือพิมพฉบับนั้น หาใชจํากัดเฉพาะทองที่ที่โจทกไดอานและทราบ
การกระทําความผิดไม

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มีขอ นาคิดวาความผิดฐานหมิ่นประมาทจะตองมีการใสความตอบุคคลที่สาม ยกตัวอยางเชน
ก. เขียนจดหมายหมิ่นประมาท ข. สงไปให ค. แต ค. ยังไมไดเปดอาน เชนนี้นาจะเปนความผิดแค
พยายามตามมาตรา ๓๒๘ หรือเปนการหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ เพียงแตการใสความนั้ น
กระทําโดยการโฆษณา ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น องคประกอบอื่นเชนเดียวกับมาตรา ๓๒๖ ทุก
ประการ ดังนั้นเพียงการวางจําหนายหนังสือพิมพ โดยไมปรากฏวาผูใดผูหนึ่งแมเพียงคนเดียวไดอาน
หนังสือพิมพนั้นแลว จึงนาจะเปนแคพยายามมิใชความผิดสําเร็จ ศาสตราจารยจิตติ กลาววา ถาปด
ประกาศแตยังไมมีคนอาน เชนมีผูคอยตามเก็ บประกาศเสียกอนมีคนมาอาน ก็ยังไมเป นความผิด
สําเร็จ
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๓/๒๕๒๗
โจทกขอกลับเขารับราชการในกองทัพอากาศ กองทัพอากาศสอบถามไปยังการทาอากาศยานฯ
ถึงเหตุที่โจทกถูกปลดจากการเปนพนักงานของการทาอากาศยานฯ จําเลยในฐานะผูวาการทาอากาศ
ยานฯ จึงมีหนังสือตอบวาโจทกถูกปลด เพราะมีมลทินมัวหมอง มิใชเปนการโฆษณาดวยเอกสารตาม
ความหมายของ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ และการที่จําเลยมีหนังสือถึงกองทั พอากาศ
ดังกลาว เปนการแสดงขอความโดยสุจริตของเจาพนักงานผูปฏิบัติการตามหนาที่ ไมเปนความผิดฐาน
หมิ่นประมาท
สรุปไดว าจะเปน กรณีตามมาตรา ๓๒๘ หรือไมนั้ น พิ จารณาถึ งลักษณะของการกระทํา เป น
สําคัญ สวนการที่จะมีบุคคลทราบขอความนั้นมากนอยเพียงใดไมใชสาระสําคัญ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ขอยกเวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท มีอยู ๒ สวน
สว นแรก คือ ขอยกเวน ที่ทํ าใหก ารกระทํ าไมเปน ความผิด บัญญัติอ ยูในมาตรา ๓๒๙
และมาตรา ๓๓๑ และอีกสวนหนึ่งบัญญัติวาการกระทํานั้น ไดรับการยกเวนโทษ คือ กรณีตาม
มาตรา ๓๓๐

42

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๒๙ “ผูใดแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต
(๑) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(๒) ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
(๓) ติชมดวยความเปนธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือ
(๔) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม
ผูนั้นไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท”
มาตรา ๓๒๙ เปนบทบัญญัติใหการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท ในเบื้องตนจะตอง
ปรากฏวาผูที่แสดงความคิดเห็นหรือขอความนั้น จะตองกระทําการโดยสุจริต ถากระทําโดยไมสุจริตก็อาง
มาตรา ๓๒๙ ไมได

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
กรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๑) เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับตน
ตามคลองธรรม
คําวา “เพื่อความชอบธรรม ” หมายความวา เพื่อความถูกตอง
คําวา “ปองกันตนตามคลองธรรม” หมายความถึงปองกันเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือประโยชนของตนตาม
วิธีท่ีชอบใหพนภัย ซึ่งอาจจะเปน ประโยชน เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จการคา เกี่ยวกับคดี ความ เกี่ยวกั บการรองเรียน
กลาวโทษขาราชการหรือเกี่ยวกับสิทธิชี้แจงแกขาวเปนตน แตก็ตองเปนที่เขาใจวา มิใชมีแตเฉพาะเทาที่กลาว
มาเทานั้น อาจจะเปนเรื่องใดๆ ก็ได ที่จําตองกระทําเพื่อปองกันเกียรติยศชื่อเสียงของตน ไมใหถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชังอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลอื่น ศาตราจารยจิตติเห็นวาปองกันตามอนุมาตรานี้ไมใช
กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๘ เปนการปองกันตามความเห็นของคนธรรมดาสามัญวาปองกันได
คําวา “ปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม” หมายความถึงปองกันไปถึงประโยชนสวนได
เสียที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับตนใหพนภัยดวย
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๖๙/๒๕๓๓
จําเลยและผูเสียหายทํางานอยูที่สํานักงานที่ดินแหงเดียวกัน การที่มีผูไปติดตอขอรับมรดกที่ดิน
ที่สํานักงานที่ดินโดยไปติดตอกับผูเสียหายกอนแลวจึงไปสอบถามจําเลยในลักษณะที่มีมูลทําใหจําเลย
เขาใจวาผูเสียหายเรียกเอาเงินจากผูติดตออันเปนการมิชอบ จําเลยจึงแจงให ศ. ผูบังคับบัญชาเพื่อจะได
ดํา เนินการสอบสวนนั้น ถือ ได วาจํ า เลยแสดงความคิ ดเห็ น หรือ ข อความที่ถู กกล า วหาโดยสุ จ ริตเพื่ อ
ความชอบธรรมปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ไมผิดฐานหมิ่นประมาท
จากฎีกาฉบับนี้จะเห็นไดวา จําเลยกับผูเสียหายทํางานในที่เดียวกัน จําเลยเขาใจวาผูเสียหายจะ
กระทําการทุจริตตอบุคคลผูมาติดตอ การที่จําเลยรายงานไปยังผูบังคับบัญชา ศาลฎีกาเห็นวาจําเลย
กระทําไดและไมเปนความผิด (ดูฎกี าที่ ๒๗๙๘/๒๕๑๖ ,๑๔๔๐๑/๒๕๕๕, ๓๒๗๙/๒๕๕๙)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๗/๒๕๐๗
การที่จําเลยมีหนังสือถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดของโจทกโดยมุงประสงคชี้แจงใหทราบวาจําเลยได
ฟองโจทกเปนคดีอาญาตอศาลแลว ขอใหหาทางปองกันมิใหโจทกทําหลักฐานวาในวันกลาวหาโจทก
ปฏิบัติราชการอยู และหาทางปองกันมิใหการกระทําผิดตามที่ไดฟองไวเกิดขึ้นอีกเชนนี้เปนการกระทํา
โดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม เพื่อปองกันสวนไดเสียของจําเลย
ฎีกาฉบับนี้ศาลเห็นวา จําเลยมีสวนไดเสียเพราะจําเลยกําลังฟองโจทกเปนคดีเรื่องหนึ่ง และ
โจทกกําลังจะทําพยานหลักฐานเท็จในคดีที่จําเลยฟองโจทก ดังนั้นจําเลยจึงมีสวนไดเสีย การที่จําเลย
ดําเนินการรองเรียนผูบังคับบัญชาของโจทกเพื่อไมใหโจทกกระทําการทุจริต อันจะมีผลเสียหายตอรูปคดี
ที่จําเลยฟองโจทก ยอมเปนกรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๑)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๔๕/๒๕๓๙
การเสนอขาวใน นสพ.ที่จําเลยที่ ๑ เปนบรรณาธิการ โดยยืน ยันขอเท็จจริ งทํานองวา โจทก
เกี่ยวพันกับการคาเฮโรอีนและถูกระงับวีซาหรือหามเขาสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งไมเปนความ
จริง มิใชเพื่อปองกันตนหรือปองกันสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับตนแตอยางใด เนื่องจากโจทกไมไดกระทํา
การใดๆ ตอจําเลยที่ ๑ มากอน เมื่อจําเลยที่ ๑ เสนอขาวยืนยันขอเท็จจริงซึ่งไมเปนความจริง จึงไมใช
การติ ช มด ว ยความเป น ธรรมอั น เป น วิ สั ย ที่ จํ า เลยที่ ๑ ในฐานะประชาชนมี สิ ท ธิ ทํ า ได โ ดยต อ งไม
กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายของผูอื่น แตขอความที่ นสพ.ที่จําเลยที่ ๑ เปนบรรณาธิการเสนอขาว
นั้น เปนการเสนอขาวโดยมุงหวังเพื่อการทําลายชื่อเสียงโจทก ซึ่งสอแสดงเจตนาไมสุจริตเนื่องจากเสนอ
ขาวติดตอกันหลายวันหลายฉบับ จําเลยที่ ๑ ไมไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๒๙(๑)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาเกี่ยวกับมาตรา ๓๒๙ (๑) มีเปนจํานวนมาก เชน ภริยาที่ไมจดทะเบียนสมรสกลาว
กับหญิงที่มีความสัมพันธกับสามีวา คุณเป นข าราชการจะแยงผัวฉัน ดูซิวามีผิดไหม (ฎีกาที่ ๑๗๕๖/
๒๕๒๑) หรื อจําเลยเขี ย นคํ า รองทุกข ตอผู บังคั บ บัญ ชาของโจทก วา โจทก ประพฤติ ไม ดีทํ าให จํา เลย
เดือดรอน ขอใหสอบสวนทางวินัย (ฎีกาที่ ๑๕๗/๒๔๕๘) พระภิกษุในวัดเดียวกันทําหนังสือรองเรียนวา
พระภิกษุเจาอาวาสประพฤติผิดธรรมวินัย ไดรวมประเวณีกับหญิง แมจะไมเปนความจริงแตไดรองเรียน
ไปโดยสุจริต เขาขอยกเวนมาตรา ๓๒๙ (๑) (ฎีกาที่ ๑๑๘๓/๒๕๑๗, ๑๕๔๗/๒๕๑๔, ๑๓๖๙๒/๒๕๕๗)
ตางกับมาตรา ๓๓๐ ตองพิสูจนใหไดวาเปนความจริง หรือรองเรียนโจทกตอผูบังคับบัญชาของโจทกวา
โจทกเปนชูกับภริยาของจําเลย (ฎีกาที่ ๔๘๑๕/๒๕๔๖) หรือหมิ่นประมาททนายความของตนเพราะไม
นําพาตอคดีที่ตนวาจาง (ฎีกาที่ ๑๗๘๐/๒๕๔๖)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๑๗/๒๕๓๑
จําเลยใหการตอคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากถูกเรียกไปใหถอยคําในฐานะเปนพยานในกรณี
ที่ ส. ผูบังคับบัญชาจําเลยถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และจําเลยเปนผูหนึ่งที่ไดรับผลจากการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ ส. จําเลยกลาวถอยคําเพื่อประโยชนแกราชการอันเปนสวนรวมและมีมูล
ความจริง แมถอยคําที่จําเลยกลาวจะพาดพิงไปถึงโจทก ก็เปนการแสดงขอความโดยสุจริตเพื่อความชอบ
ธรรมปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖
ในระยะหลังศาลฎีกาดูเหมือนจะแปลความ (๑) นี้ กวางขึ้น ทั้งที่นาจะเปน (๓) มากกวา เชน
ฎีกา ๑๔๔๐/๒๕๕๕ หรือฎีกาที่ ๓๒๗๙ /๒๕๕๙

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
กรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๒) ในฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๙/๒๕๔๑
ผูวาการทาอากาศยาน ตอบรับหนังสือของกองทั พอากาศว าโจทกถูกปลดเพราะตองหาวาลัก
ทรัพยของทาอากาศยาน เปนการแสดงขอเท็จจริงโดยสุจริตของเจาพนักงานตามหนาที่ ไดรับการยกเวน
ตามมาตรา๓๒๙ (๒)
เคยมีปญหาถามวา ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทําสํานวนเสนออัยการ ซึ่งขอความในสํานวนการ
สอบสวนนั้นมีขอความหมิ่นประมาท เชน นี้พนักงานสอบสวนจะไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๒๙ (๒)
หรือตามกฎหมายอื่นหรือไม
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
การที่พนักงานสอบสวนขอเท็จจริง และสรุปสํานวนไปตามความเปนจริงโดยสุจริตเปนการปฏิบัติ
หนาที่อยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็นาจะเปนกรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๒) และถึงแมจะไมใชกรณีตามมาตรา
๓๒๙ (๒) แตถาเปนเรื่องที่พนักงานสอบสวนกระทําการไปตามอํานาจหนาที่ท่ตี นมีอยู ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติรับรองในเรื่องนี้ไวซึ่งเปนการไดรับยกเวนตามกฎหมายอื่น ดังนั้นบาง
กรณีแมจะไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๒๙ (๒) ก็เปนการยกเวนความผิดตามกฎหมายอื่นได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๘/๒๕๒๓
สารวัตรใหญสถานีตาํ รวจกลาวในที่ประชุมราชการอําเภอประจําเดือนวาโจทกตั้งบอนพนันเลี้ยง
โจรเปนกรณีเจาพนักงานกลาวแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่
ไมเปนความผิดตาม ม.๑๕๗, ๓๒๖

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
กรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๓) ติชมดวยความเป นธรรมซึ่ งบุค คลหรื อสิ่ง ใดอันเปน วิสั ยของ
ประชาชนยอมกระทํา
การติชมดวยความเปนธรรม หมายความวา กลาวดวยความเขาใจวาถูกตองและสมควรกลาว
ตามความรูสึกของคนทั่วไป มิใชเปนการแกลงกลาวครึ่งๆ กลางๆ บิดเบือน ตัดตอ หยาบคาย ยั่วยุ มุง
หมายใหเกิดความโกรธเกลียดไมพอใจดูหมิ่น อยางไรก็ตามไดรับการยกเวนก็เฉพาะคํากลาวที่ติชมอัน
เปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา ขอนี้จึงตองพิจารณาตามความรูสึกของคนทั่วไปวาเปนวิสัยของคน
ทั่วไปจะกลาวติชมเชนนั้นหรือไม ไมใชเรื่องที่ใครๆ เขาจะนํามาพูดแตมีคนหนึ่งเอามาพูดก็ไมใชวิสัยที่
ประชาชนเขาจะพูดกัน (ศาสตราจารยจติ ติ ติงศภัทิย)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
เรื่ อ งใดที่เ ป น วิ สั ย ของประชาชนย อ มกระทํ า นั้ น พอจะเข า ใจได ว า ได แ ก เรื่ อ งกิ จ การของ
บานเมือง กิจการของทองถิ่น กิจการของสาธารณะหรือพฤติการณของเจาหนาที่บานเมือง บุคคลที่เสนอ
ตัวมาเปนตัวแทนของชุมชนหรือของประชาชนหรือบุคคลที่เสนอผลงานหรือสินคาตอสาธารณชนหรือ
ประชาชนหรือบุคคลที่เปนดารา นักแสดง นักรอง พระภิกษุสงฆตาง ๆ เหลานี้เปนตน

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
การเสนอขาวของหนังสือพิมพที่จะไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทก็อาศัยตามมาตรา ๓๒๙
(๓) นี้เชนเดียวกัน และตองเปนที่เขาใจวาหนังสือพิมพไมไดมีสิทธิยิ่งไปกวาสามัญชนที่จะติชมผูใด ดังนั้น
การเสนอขาวเกี่ยวกับกระทําความผิดทางอาญา การจับ การกลาวหาผูตองสงสัยยอมไดรับเอกสิทธิอยาง
จํากัด และไมมีสิทธิ ที่จ ะกลาวเกินเลยไปกวาการแจงขา ว ถาการกลาวนั้น ลวงล้ําขอบเขตในลักษณะ
ที่กลายเปน ยื นยั นวา ผูนั้น ไดกระทํา ความผิ ดจริง ก็ไมไ ดรับการยกเวน ความผิด (ศาสตราจารยจิตติ
ติงศภัทิย) การลงขาวทํานองยืนยันวาผูตองหาเปนผูกระทําผิด เชนนี้ก็ไมนาจะไดรับความคุมครองเปน
การกลาวเกินเลยไปจากการเสนอขาว
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๙/๒๕๑๙
จํ า เลยมี ห นั ง สื อ ไปถึ ง หั ว หน า คณะปฏิ วั ติ แ ละอธิ ก ารบดี ว า โจทก ร ว มทํ า ลายหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร ละเมิดกฎหมายบานเมืองไมสมกับเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จําเลยทํา
โดยสุจริต ติชมดวยความเปนธรรม อันเปนวิสัยของประชาชนที่อยูในฐานะเชนจําเลยยอมกระทํา ไมมี
ความผิดฐานหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
นายอํ าเภอเปนเจ าพนัก งานเปนบุ คคลที่ประชาชนจะต องไดรับ การพึ่ งพาจากการปฏิบัติหนา ที่
นายอําเภอจึงถูกติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนายอําเภอไดทํานองเดียวกับ คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๗๑/
๒๕๒๒ จําเลยกลาวหาวานายอําเภอพิมพหนังสือขายแลวไมนําเงินไปซื้ออาวุธแจกประชาชนตามที่โฆษณา
ไวหรือคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๖/๒๕๒๒ จําเลยสงขาวไปใหหนังสือพิมพวาโจทกเปนตํารวจปฏิบัติตอจําเลย
โดยพูดรุนแรงไปบาง เปนขอความถึงอธิบดีกรมตํารวจผานหนังสือพิมพเปนการติชมดวยความเปนธรรม อัน
เปนวิสัยของประชาชนยอมกระทําและขอความที่ลงในหนังสือพิมพเปนเรื่องโดยสุจริตไมเปนความผิดหรือ
ค. ทํางานเกี่ย วกั บ นั กการเมื องและมหาชนทั่ว ไป ตองได รับ การสรรเสริ ญ และบิ ดเบื อน ค. มี สิ ท ธิอ อก
ความเห็นไดถาไมมีเจตนารายไมมีความผิด (ฎีกาที่ ๓๑๗/๒๕๔๗) หรือวิจารณเกี่ยวกับเรื่องการกระทําของ
พระไมใชเปนเรื่องสวนตัว ศาลฎีกาเคยวินิจฉั ยวาเปนการติชมดวยความเป นธรรมตามมาตรา ๓๒๙ (๓)
(ฎีกาที่ ๒๓๑๕/๒๕๒๔) หรือผูถูกวิจารณเปนนายกรัฐมนตรี (ฎีกาที่ ๔๙๔๘/๒๕๕๔)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒/๒๕๓๕
กอนจําเลยหมิ่นประมาท ไดมีผูบริจาคเงินใหโรงเรียนจํานวน ๔,๐๐๐ บาท ส. ครูใหญ ลงไวใน
บัญชีเพียง ๑,๕๐๐ บาท ทั้งไมเคยทําบัญชีแสดงรายรับรายจายของโรงเรียน จําเลยเปนกรรมการศึกษา
ของโรงเรีย น กลา วแกบุคคลที่ส ามวา ส. ครู ใหญ ไม ดีหลายอย าง กิ นเงิ น โรงเรี ย นแล วยั งไม พั ฒนา
โรงเรียน จึงเปน การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอัน เปนวิสัยของจํ าเลยในฐานะกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน ไมเปนความผิด

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔/๒๕๒๙
โจทก เปน ผู อํา นวยการโรงพยาบาล จํ า เลยที่ ๑ เปน ผู ชว ยพยาบาล จํ าเลยที่ ๒ ถึ งที่ ๗ รั บ
ราชการเปนแพทยประจําโรงพยาบาล จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๗ ทําหนังสือรองเรียนโจทกตอผูอํานวยการกอง
พยาบาลภูมิภาคพรอมเทปบันทึกเสียงซึ่งจําเลยที่ ๑ พูดยืนยันตามหนังสือรองเรียนวาโจทกรับสินบน
และชูส าว ตอ มาสํา นั กพิ ม พ ล งข าวโจทก เมื่ อพฤติ ก ารที่ จํ าเลยร องเรี ย นมาจากฐานความจริ ง หรื อ
เหตุการณท่โี จทกปฏิบัติอยูทําใหจําเลยเขาใจวาโจทกปฏิบัติหนาที่ไมชอบและมีพฤติกรรมชูสาว ถือไดวา
จําเลยทั้งเจ็ดกระทําการโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตาม
ทํานองคลองธรรม
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
กรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๔) ในการแจงขาวดวยความเปนธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยใน
ศาลหรือในการประชุม (ฎีกาที่ ๓๖๕๔/๒๕๔๓) รายงานเกี่ยวกับการถูกฟองคดี ไมแสดงใหเห็นเจตนาไม
สุจริต จําเลยไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา ๓๒๙ (๔) และไมผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน (ดู
ฎีกาที่ ๑๐๐๖/๒๕๔๒)
มีขอสังเกตวาขอยกเวนที่จะไมเปนความผิด มีแตเฉพาะผูที่ทําหนาที่ในการแจงขาวและตองเปน
การแจงขาวโดยสุจริต ไมรวมถึงบุคคลซึ่งเปนผูกลาวในที่ประชุมนั้นๆ เพราะฉะนั้นถามีการประชุมและมี
การหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมบุคคลซึ่งเปนผูกลาวขอความหมิ่นประมาทไมอยูในฐานะผูแจงขาว
ขอสังเกตประการตอไปมีวาตองเปนการประชุมหรือเปนการดําเนินการในศาลโดยเปดเผย ดังนั้น
ถาเปนการประชุมลับหรือในการดําเนินการในศาลอยางเปนความลับก็ไมอยูในความหมายมาตรานี้ (ดูฎีกา
ที่ ๕๑/๒๕๐๓)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มีปญหาวาจะตองเปนเรื่องการดําเนินการในศาลของศาลเทานั้นหรือไม เห็นวา การแจงขาวนี้
มิไดหมายความวาเปนการแจงขาวที่เฉพาะเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเทานั้น การดําเนินการอยางอื่นใน
ศาลที่กระทําโดยเปดเผยก็นํามาแพรขาวไดเชนเดียวกัน เชนการกระทําของเจาหนาที่ศาลเปนตน สวน
การประชุมนั้ นก็ ไม จํ ากัดวา เป นการประชุมในเรื่อ งอะไร แตก็ ตองหมายความถึ ง เป นการประชุม อั น
เปดเผยที่ประชาชนมีโอกาสที่จะเขารับฟงได เชน การอภิปรายในรัฐสภา เปนตน
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๓๘/๒๕๓๑
นสพ.ลงขอความตามที่ ล. ฟอง จ. วา จ. เปนบุคคลลมละลายเปนการรายงานเรื่องที่ จ. ถูกฟอง
เปนคดีลมละลายยอมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๓๒๙ (๔)
ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล (มาตรา ๓๓๑) ตางกับคําวา การดําเนินการอันเปดเผยใน
ศาล (มาตรา ๓๒๙)
กลาวโดยสรุปในเบื้องตน ตองสุจริต มิฉะนั้นจะอางมาตรา ๓๒๙ ไมได (ฎีกาที่ ๑๒๐๓/๒๕๒๐,
๓๗๒๕/๒๕๓๘, ๓๕๔๕/๒๕๕๘)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๑ “คูความ หรือทนายความของคูความ ซึ่งแสดงความคิดเห็ น หรื อขอความใน
กระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชนแกคดีของตน ไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท”
คําวาคูความในที่น้ีหมายถึง บุ คคลตามที่บัญญัติไว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๑ (๑๑) คือหมายถึงตัวความ ผูมีสิทธิจะทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย หรือในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดแก บุคคลตามมาตรา ๒ (๑๕) บทบัญญัติในมาตรา ๓๓๑ นี้คุมครอง
แตเฉพาะคูความหรือทนายความเทานั้น ไมไดใหความคุมครองพยาน
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๙/๒๕๑๐ (ประชุมใหญ)
คดีกอนจําเลยถูกอางและหมายเรียกมาเปนพยาน จําเลยถูกคูความคดีนั้นถามวาพยานไดปลุก
ปล้ําโจทกในคดีนี้หรือไม จําเลยไมเต็มใจตอบเกรงจะถูกฟองคดีอาญา แตศาลสั่งใหตอบจึงตอบวาไดเสีย
กัน เปนการตอบตามประเด็นที่คูความซักถามตอบไปตามหนาที่ของพยาน มิใชนอกเหนือหนาที่ ทั้งไมมี
เจตนาตอบไปเพื่อหมิ่นประมาทโจทกจึงไมมีความผิด
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๐๖ ประกอบมาตรา ๑๑๑ (๒) พยานที่ไดรับหมายเรียกของศาลไมไปศาล
นอกจากพยานอาจถูกหมายจับและกักขังจนกวาจะเบิกความแลว ยังเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๗๐ และพยานมีหนาที่เบิกความตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๑๕ หากพยานไมยอมเบิกความ
พยานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๗๑ และหากพยานเบิกความเท็จ พยานตองรับ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๗๕

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มีขอสังเกตวามาตรา ๓๓๑ มิไดคุมครองพยาน คุมครองเฉพาะคูความหรือทนายความเทานั้น
และมิใชกรณีตามมาตรา ๓๒๙ (๔) เพราะคุมครองผูแจงขาว มิใชคุมครองพยานที่มาเบิกความ (ฎีกาที่
๑๐๐๖/๒๕๔๒) ดังนั้น ขอยกเวน ความผิดฐานหมิ่นประมาท จึ งมิใชมีแต ในประมวลกฎหมายอาญา
เทานั้น
ตามคําพิพากษาขางตนมิไดอางบทมาตราวาจําเลยไมผิดเพราะอะไร
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๓-๕๖๕/๒๕๐๘
การที่จําเลยเบิกความในคดีที่จําเลยถูกฟองฐานขับรถประมาทชนคนบาดเจ็บวาจําเลยใหการรับ
สารภาพชั้นสอบสวนเพราะถูกโจทกขูเข็ญนั้น เห็นไดวาเปนถอยคําของคูความในกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาลเพื่อประโยชนแกคดีของตน ไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๕/๒๕๑๕
จําเลยฟองหยาภริยาโดยกลาวในฟองวาภริยาเปนชูกับโจทก ซึ่งจําเปนตองกลาวเพื่อมิใหเปนฟอง
เคลือบคลุม ถือวาข อความนั้นเปนขอความในกระบวนพิจารณาในศาลเพื่อประโยชนแก คดีของตนตาม
มาตรา ๓๓๑ จําเลยไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๑ มีขอที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคื อ คําวากระบวนพิจารณาคดีในศาลนี้มีความ
หมายถึงการกระทําในชั้นเจาพนักงานดวยหรือไม ท านศาสตราจารยจิตติใหความเห็นไววา หมายถึงการ
กระทําในชั้นใดไมวาจะเปนศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณ ศาลฎีกา หรือชั้นไตสวน หรือภายหลังการพิพากษา
ของศาล แตไมหมายความรวมถึงการกระทําในชั้นที่เปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานศาล ซึ่งในเรื่องนี้ยังไม
มีคําพิพากษา แตอยางไรก็ตามก็คงตองรวมถึงการเดินเผชิญสืบของศาล แมจะเปนการกระทํานอกศาลก็ตาม
(เพราะเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาอยางหนึ่ง)
กลาวโดยสรุป การแสดงความคิดเห็นหรือขอความตามมาตรา ๓๓๑ นี้อาจจะกลาวมาในคําฟอง
(ฎีกาที่ ๑๐๕๕/๒๕๑๔, ๖๔๘๓๒๕๓๑) ในคําใหการในคําคัดคาน (ฎีกาที่ ๕๓๐/๒๕๑๕) ในคําแถลงการณ
(ฎี กาที่ ๔๑๑/๒๕๓๒) หรื อ การซั กถามของทนายความซึ่ง ทนายความใช ขอความหมิ่น ประมาท แต การ
กระทํานั้นๆ เปนไปเพื่อประโยชนแกคดีของตน (ดูฎีกาที่ ๓๘๗/๒๔๗๒ ,๘๐๖/๒๔๖๖)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๐ “ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทําความผิด พิสูจนไดวาขอที่หาวาเปน
หมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ
แตหามไมใหพิสูจน ถาขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใสความในเรื่องสวนตัว และการ
พิสูจนจะไมเปนประโยชนแกประชาชน”
มาตรา ๓๓๐ เปนเหตุยกเวนโทษ ไมใช บทบั ญญั ติที่ทําให การกระทําไม เปนความผิด ในทาง
ตําราเห็นวาเปนแนวความคิดใหมเพราะในหลักการเดิมนั้นที่จริงยังเปนหมิ่นประมาท แตในมาตรา ๓๓๐
กลับเปนเหตุยกเวนโทษ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ในมาตรา ๓๓๐ หามไมใหพิสูจนขอเท็จจริง ถาขอเท็จจริงนั้นเปนขอเท็จจริงที่เปนเรื่องสวนตัวและ
ไมเปนประโยชนแกประชาชน จากบทบัญญัติในวรรคสอง ขอเท็จจริงดังตอไปนี้พิสูจนได
๑. ขอเท็จจริงที่ไมใชเรื่องสวนตัวแมจะไมเปนประโยชนแกประชาชนก็ตาม หรือ
๒. ขอเท็จจริงที่เปนเรื่องสวนตัวแตเปนประโยชนแกประชาชน
หน า ที่พิสูจ นเ ป น หนา ที่ของจํ าเลย และการนํ าสื บความจริ งตามมาตรานี้ ตองนํ า สื บให ฟ งได ว า
ขอความที่หมิ่นประมาทนั้นตองเปนความจริง ดังนั้นหากไมสามารถนําสืบใหฟงไดวาข อความที่กลาวเปน
ความจริง แมจําเลยจะกลาวขอความดังกลาวโดยความสุจริต หรือดวยความสําคัญผิด ก็ไมเขาขอยกเวนตาม
มาตรา ๓๓๐ นี้และจะนําสืบวา เพียงแตไดรับขาวลือหรือไดรับคําบอกเลามายอมไมอาจจะกระทําได ถึงแม
จะเปน เรื่องที่ไดรับคําบอกเลามาก็ตองนําสืบใหไดวาเรื่องที่ตนไดรับคําบอกเลามานั้น เปนความจริงตามที่
ตัวเองกลาว จึงจะไดรับการยกเวนโทษ
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๒/๒๕๐๗
โจทกเปนเจาคณะอําเภอ ฟองหาวาจําเลยกลาวคําหมิ่นประมาทใสความวาโจทกเขาหานางชีที่
หองวิปสสนา เปนเหตุใหโจทกเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จําเลยขอพิสูจนความจริงได เพราะการ
พิสูจนความจริงของจําเลยยอมเปนประโยชนแกประชาชน เนื่องจากประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุ ทธผูเปนศาสนิกชนยอ มหวงแหนที่จ ะมิใหผู ใดมาทํา ลายหรือทํ าความมัวหมองใหแ ก พุท ธ
ศาสนาที่ตนนับถือยิ่ง เมื่อจําเลยมาพิสูจนความจริงใหประจักษตอศาลได ก็เปนประโยชนแกคนทั่วไปที่
จะไดไมมัวหลงเคารพเลื่อมใสโจทกตอไป

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๒/๒๕๑๔
ขอความที่จําเลยโฆษณาวา “จาสิบตํารวจอารมย ประทุมศรี หัวหนาตํารวจจราจรและพลตํารวจ
พิชัย จิตรหาญ ฟงทางนี้ การปฏิบัติหนาที่ของทานจงอยาเห็นแกเล็กแกนอย ฯลฯ” นั้นไมใชเปนการใสความ
ในเรื่องสวนตัว เพราะผูเสียหายเปนเจาพนักงานมีหนาที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจราจร การที่ผูเสียหาย
เรียกหรือรับสินบนจากผูกระทําผิดจราจรนั้นยอมเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ ถาเปนความจริง
ดังที่จําเลยโฆษณา ยอมเปนประโยชนตอประชาชน จําเลยจึงขอพิสูจนความจริงได
(นอกจากคําพิพากษาดังกลาวแลวอาจศึกษาไดจากฎีกาที่ ๑๕๕๑/๒๕๐๓, ๓/๒๕๐๘ ซึ่งฎีกาเหลานี้
เปนฎีกาที่วินิจฉัยวาเปนเรี่องที่พิสูจนความจริงได สวนฎีกาที่ ๒๖๕/๒๔๗๓, ๕๓๑-๕๓๒/๒๔๗๕, ๙๒๕/
๒๔๗๔ เหลานี้วินิจฉัยวาเปนเรื่องสวนตัวโดยแทจึงขอพิสูจนไมได และดูฎกี าที่ ๗๔๓๕/๒๕๔๑)
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๒ “ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง
(๑) ใหยึด และทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่นประมาท
(๒) ใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้ง
เดียวหรือหลายครั้ง โดยใหจําเลยเปนผูชาํ ระคาโฆษณา”
มาตรา ๓๓๒ เปนสภาพบังคับของคดีหมิ่นประมาทในเรื่องบรรเทาความเสียหายใหผูเสียหาย ซึ่ง
อาจจะรองขอใหจําเลยบรรเทาความเสียหายกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีก็ได และตองขอมาพรอมกับ
คําฟองหรือขอมาในภายหลังกอนศาลมีคําพิพากษา เพราะเปนคําสั่งที่ตองสั่งในคําพิพากษา (ฎีกาที่ ๙๕๐/
๒๔๘๔)
ใหยึดและทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุซึ่งมีขอความหมิ่นประมาท ยกตัวอยางเชน เขียนขอความ
หมิ่นประมาทหรือมีเทปหมิ่นประมาท เชนนี้ศาลยอมสั่งใหยึดเทปหรือเอกสารที่มีขอความหมิ่นประมาทนั้น
มาทําลายเสียได

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มีปญ หาว าถ า เขีย นข อ ความหมิ่ น ประมาทบนกํ าแพง ในกรณี เ ช นนี้ ศ าลจะสั่ งให ทุ บ กํา แพงที่ มี
ขอความหมิ่นประมาทไดหรือไม ถาพิจารณาขอความในตัวบท ก็จะเห็นวาศาลมีอํานาจที่กระทําได แตคงไม
บังคับศาลถึงขนาดที่จะตองกระทําเชนนั้น ถาศาลเห็นวาสามารถลบขอความบนกําแพงได ศาลก็ชอบที่จะ
สั่งใหลบขอความแทนการทุบกําแพงโดยถือวาเปนการทําลายสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่นประมาท
สวนกรณีใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหโฆษณาในหนังสือพิมพกี่ฉบับกี่ครั้งก็
ยอมจะกระทํ า ได โ ดยใหจํ าเลยชํ า ระค าโฆษณาอั น เป น หนี้ท างแพ ง โดยผลการโฆษณาบางสว นของคํา
พิพากษาอาจจะตองมีขอความเพิ่มเติมบางเพื่อใหไดความ ศาลจึงสั่งโดยวิธีให ประกาศผลคําพิพากษาใน
หนังสือพิมพ ซึ่งศาลก็อาจสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางตามที่เห็นสมควร
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓/๒๕๔๒
มาตรา ๓๓๒ (๒) บัญญัติวาในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดศาลอาจสั่งให
โฆษณาคําพิพากษาทั้งหมดหรือแตบางสวน ในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา เห็นไดวาใหอํานาจศาลสั่งใหโฆษณาคําพิพากษาเทานั้น มิไดมีกฎหมาย
ใหอํานาจศาลสั่งใหโฆษณาคําขออภัยดวย การที่ศาลลางทั้งสองสั่งใหจําเลยที่ ๑ โฆษณาคําขออภัยตอโจทก
ดวย จึงเปนการลงโทษจําเลยที่ ๑ นอกเหนือจากโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายตองหามตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒ วรรคหนึ่ง จึงไมชอบ
มีขอพิจ ารณาวาคําสั่ งของศาลตามมาตรา ๓๓๒ เป นโทษหรือเปนการเยียวยาความเสีย หายซึ่ง
กฎหมายบัญญัติวางกรอบไวเพียงใด โจทกก็ขอไดเพียงนั้นโดยไมจําตองอางประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๒ ซึ่งอาจจะมีขอโตแยงทางกฎหมายไดเพราะโทษตามกฎหมายอาญามีบัญญัติไวในมาตรา ๑๘ ซึ่งไมรวม
กรณีตามมาตรา ๓๓๒ ดวย

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๙๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ)
ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งศาลมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๒
(๒) ใหอํานาจศาลสั่งใหจําเลยโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมด หรือแตบางสวนในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือ
หลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา ดั งนั้น แมโจทกจะมีคําขอให
จํา เลยทั้ง สองร วมกันโฆษณาขอโทษโจทกในหนังสื อพิ ม พ โดยมิได มี คํา ขอใหโ ฆษณาคํ า พิ พ ากษาใน
หนังสือพิมพ แตเมื่อเปนอํานาจของศาลการที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยที่ ๒ โฆษณาคําพิพากษาใน
หนังสือพิมพ ท. ๓ ครั้ง ภายใน ๑ เดือน โดยคาใชจายของจําเลยที่ ๒ จึงไมเปนการพิพากษาเกินคําขอ
อันตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๓๓๓ “ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
ถาผูเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ
บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถอื วาเปนผูเสียหาย”
ความผิดฐานหมิ่นประมาท เปนความผิดอันยอมความได เพราะฉะนั้นอายุความรองทุกขตองเปนไป
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๖ และกรณีตามวรรคสอง ผูที่จะรองทุกขไดนั้นไมใชบุพการี จะรอง
ทุกขไดแตเฉพาะบิดามารดา คูสมรสหรือบุตรของผูเสียหายเทานั้น และนาจะตองเปนผูที่มีความสัมพันธตาม
กฎหมายไมใชตามความจริง
ความในวรรคสองหมายความถึงกรณีหมิ่นประมาทคนเปน แตคนเปนซึ่งถูกหมิ่นประมาทตายกอน
รองทุกข มีปญหาวา คําวาตายในที่นี้หมายความถึงสาบสูญดวยหรือไม ในเรื่องนี้ยังมีความเห็นแตกตางกัน
อยู แตทานศาสตราจารยจิตติ เห็นวาตายในที่นี้หมายถึงถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญดวย

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
จึงมีปญหาวาถาเปนกรณีหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๗ จะนํามาตรา ๓๓๓ วรรคสองมาใช
บังคับไดหรือไม จะเห็นไดวากรณีตามมาตรา ๓๒๗ นั้นเปนการใสความคนตายแตผูที่เสียหายคือคน
เปนนั่นเอง ดังนั้นถามีการใสความคนตายแลวทําใหคนเปนเสียหาย ตอมาคนเปนยังไมไดรองทุกขแต
ตายเสียกอน บิดามารดา คูสมรสหรือบุตรของผูเสียหายนั้น ที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําตาม
มาตรา ๓๒๗ ยอมรองทุกขและถือวาเปนผูเสียหายตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสองนี้ดว ย (แตปจจุบันยังมี
มาตรา ๓๖๖/๔ เรื่องดูหมิ่นเหยียดหยามศพ) แตมิไดบัญญัติวา ผูใดเปนผูเสียหาย เพราะศพไมอาจ
ดําเนินคดีดวยตนเอง และคงจะแปลวาเปนกรณีเดียวกับมาตรา ๓๒๗ คงไมได มิฉะนั้นคงไมจําตอง
บัญญัติมาตรา ๓๖๖/๔ ขึ้นมาใหม
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