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ดูหมิ่น/หมิ่นประมาทนายจาง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๘๔/๒๕๔๖
ในสถานประกอบกิจการของผูรอง
มีปญหาขอขัดแยงระหวางผูรองซึ่งเปนนายจาง
กับสหภาพแรงงานแอมพาสฯที่ตกลงกันไมได มีการเลิกจางลูกจางที่เปนสมาชิกของสหภาพแรง
งานและกรรมการสหภาพแรงงานหลายคนโดยไมจายคาชดเชย รวมทั้งผูคัดคานทั้งสิบเอ็ดก็อยู
ระหวางถูกผูรอ งขออนุญาตศาลเลิกจาง ทําใหไดรับความเดือดรอน ผูคัดคานกับพวกจึงรวมกัน
ออกแถลงการณสงไปขอความชวยเหลือจากสหภาพแรงงานอื่น
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอน แมขอความบางตอนในคําแถลงการณจะกลาวหาวาผูรองเขาแทรกแซงการทํางาน
และตองการลมสหภาพแรงงานแอมพาส ฯ แตก็เปนการกลาวในฐานะที่ผูคัดคานเปนผูสังกัดอยู
ในสหภาพแรงงานดังกลาว โดยผูคัดคานที่ ๑ เปนประธานสหภาพแรงงาน และกําลังถูกผูรอง
ดําเนินการขอเลิกจาง ซึ่งกอนหนานี้ผูรองไดเลิกจางกรรมการสหภาพไปหลายคนแลว หากไมมี
กรรมการ สหภาพแรงงานก็อยูไมได ถือไดวาการกระทําของผูคัดคานเปนการกลาวหรือแสดง
ขอความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ตาม ป.อ.
มาตรา ๓๒๙ (๑) จึงไมเปนการหมิ่นประมาทผูรอง แตขอความที่กลาวพาดพิงถึงคุณภาพสินคา
ที่ผูรองผลิตวาขาดคุณภาพ ขอใหสหภาพแรงงานอื่นตรวจสอบและชวยกดดันผูรอ ง เปนเจตนา
ที่มุงหวังผลจะทําลายชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในทางการคาของผูรอง เพื่อเปนขอตอรองกดดันให
ผูรองยอมปฏิบัตติ ามความประสงคของผูค ัดคาน เปนการจงใจทําใหผูรองไดรับความเสียหาย
ผูรองจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจางผูคัดคานได
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๑๘/๒๕๔๔
การพิจารณาวาการเลิกจางไมเปนธรรมตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม ตองพิจารณาวามีเหตุอันสมควรที่นายจางจะเลิกจาง
หรือไม ซึ่งเหตุดังกลาวอาจเกิดขึ้นจาก การกระทําของลูกจางหรือเหตุอื่นที่ไมใชการกระทํา
ความผิดของลูกจางก็ได
ช.กับพวกเปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ และเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ช.กลาวหาโจทกวา
ปฏิบัตติ วั ไมเหมาะสมกับตําแหนงเลขานุการสหภาพแรงงาน โจทกไมพอใจ จําเลยที่ ๓ ซึ่งเปน
นายจางเคยเรียกโจทกและ ช.กับพวกไปตักเตือนใหเลิกแลวตอกันเพื่อประโยชนของจําเลยที่ ๑
แตตกลงกันไมได ทําใหพนักงานภายในโรงงานของจําเลยที่ ๑ แบงเปน ๒ ฝาย เมื่อโจทกได
ฟอง ช.กับพวกตอศาลในขอหาหมิ่นประมาทแลว พนักงานในบริษัทจําเลยที่ ๑ ซึ่งแบงเปน ๒
ฝาย ก็จับกลุม วิพากษวิจารณและไมยอมทํางาน กอใหเกิดความไมสงบ รวมทั้งเปนปญหาและ
อุปสรรคใน การดําเนินกิจการของจําเลยที่ ๑ แมจะฟงไมไดวาโจทกเปนผูชักชวนใหพนักงาน
ของจําเลยที่ ๑ แบงเปน ๒ ฝาย หรือ จับกลุมวิพากษวิจารณและไมทํางานอันเปนความผิดตาม
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยที่ ๑ ก็ตาม แตความไมสงบรวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินกิจการของจําเลยที่ ๑ และความเสียหายดังกลาวเกิดขึน้ เพราะความ
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ขัดแยงของโจทกและ ช.กับพวก และไมทราบวาจะยุตลิ งเมื่อใด การที่จําเลยที่ ๑ เลิกจางโจทก
รวมทั้ง ช. กับพวกเพราะความจําเปนอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาวเพื่อใหกิจการของจําเลยที่ ๑
ดํารงคงอยูตอไป นับไดวามีเหตุอันสมควร มิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๔๓/๒๕๔๓
ผูคัดคานทั้งหาเปนกรรมการลูกจาง เหตุคดีนี้เกิดในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางมีผลใชบังคับอยู ผูคัดคานทั้งหาและพนักงานกวา ๓๐๐ คน ไดนัดหมายกันไมยอมรับคาจาง
ในชวงพักเที่ยงและพรอมใจกันผละงานไปพบ จ. ผูชวยผูจัดการฝายธุรการของผูร องเพื่อขอให
จายคาจางในเวลา ๑๕ นาฬิกา เปนการวางแผนตระเตรียมกันมากอน โดยมีผูคัดคานทั้งหาซึ่ง
เปนหัวเรี่ยวหัวแรงของสหภาพแรงงานเปนผูนําการเคลื่อนไหว เมือ่ จ. ปฏิเสธไมยอมปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองทุกขอแลว ผูคัดคานทั้งหากับพวกไมพอใจโดยผูคัดคานที่ ๑ ไดกลาวสบ
ประมาทการบริหารงานของผูรองและหมิ่นประมาท จ. จากนั้นผูคัดคานทั้งหากับพวกไดรวมตัว
ไมยอมกลับเขาทํางานและเรียกรองใหพนักงานที่ไมไดเขารวมใหหยุดงานดวย โดยมีการขมขู
ดาวาและจดชือ่ พนักงานที่ยอมรับคาจางในชวงพักเที่ยงและไมเขารวมในการหยุดงานในวันเกิด
เหตุ การกระทําของผูคัดคานทั้งหาเปนการจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย ทั้งยังเปนการ
ฝาฝนระเบียบขอบังคับการทํางานของผูรองอันเปนกรณีรายแรงดวย แมผูคัดคานทั้งหาจะเปน
กรรมการลูกจางและอยูในระหวางที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับอยูก็ตาม ผูรอง
ยอมชอบที่จะขออนุญาตศาลแรงงานเพื่อเลิกจาง ผูคัดคานทั้งหาไดตามบทบัญญัติดังกลาว
เดิมผูรองกําหนดจายคาจางใหแกลูกจางระหวางเวลา ๑๕ - ๑๗ นาฬิกา เมื่อผูรองปดงาน
และตอมาเมื่อผูรองเปดงานอีกครั้ง เมื่อถึงกําหนดจายคาจางครั้งแรกผูรองกําหนดจายคาจาง
ระหวางเวลา ๑๒ - ๑๓ นาฬิกา ผูคัดคานทั้งหาและพนักงานอื่นตางรับคาจางไปจากผูรอง เมื่อ
ถึงกําหนดจายคาจางครั้งที่สอง ผูรองยังคงกําหนดจายคาจางระหวางเวลา ๑๒ - ๑๓ นาฬิกา
การกระทําดังกลาวของผูรองถือไดวาผูรองซึ่งเปนนายจางกระทําผิดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางขึ้นกอนจนเปนเหตุใหผคู ัดคานทั้งหากระทําการตามคํารองของผูรองจึงมีเหตุอันควรปรานี
ยังไมสมควรอนุญาตใหผูรองเลิกจางผูคัดคานทั้งหา แตการกระทําของผูคัดคานทั้งหาเปนการ
กระทําผิดฝาฝนระเบียบขอบังคับการทํางานของผูรอง ศาลฎีกาเห็นสมควรลดอัตราคาจางรอย
ละ ๑๐ ของอัตราคาจางผูคดั คานทั้งหารวม ๖ เดือน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕/๒๕๔๐
สาเหตุที่โจทกพูดวาจําเลยนั้น เนื่องจากโจทกไมพอใจที่จําเลยไมจายเงินรางวัล (tip)
ใหแกโจทก จึงเกิดมีการทะเลาะโตเถียงกัน แลวโจทกจึงพูดวาจําเลยเปนนายจางที่ใชไมได
พูดจากลับกลอก เดี๋ยววาใหเดี๋ยววาไมใหนั้น เปนเพียงคําพูดที่ไมสุภาพ ไมถึงกับเปนการดูหมิ่น
ซึ่งหนาตอหนาธารกํานัลถือไมไดวาโจทกกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๘๙/๒๕๓๑
จําเลยเปนประธานสหภาพแรงงานยาสูบ เปนผูเขียนบทความลงในเอกสารสหภาพแรง
งานยาสูบ โฆษณาเผยแพรวาโจทกซึ่งเปนผูอํานวยการยาสูบวา โจทกเปนผูอํานวยการยาสูบที่
ไมมีประสิทธิภาพ ขาดสติปญญาความสามารถในการบริหารงาน เปนผูมีเจตนาทําลายศีลธรรม
อันดีของพนักงานยาสูบ สรางสถานการณสับสนวุนวายเพื่อใหเกิดความแตกแยกในกลุมผูใช
แรงงาน กาวกายหนาที่ของผูบังคับบัญชา ทําลายระเบียบแบบแผนขั้นตอนในการบรรจุแตงตัง้
โยกยายอยางไมเปนธรรม สมรูรวมคิดกับสมุนเลวรายใหพนักงานบรรจุใหมกระโดดขามหัวหนา
งานเกา สนับสนุนพวกที่ไดรับโทษทางวินัยขึ้นมาเสวยอํานาจเพื่อปองกันการซัดทอดคอรรัปชัน
ใหพนตัว ไมมีจิตสํานึกเห็นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สหภาพ
แรงงานยาสูบกําลังถูกอํานาจปาเถื่อนกลัน่ แกลงขมขูลดิ รอนอํานาจและหาทางกลัน่ แกลง
พนักงานยาสูบบกพรองในหนาที่ ปลอยใหผลประโยชนของโรงงานยาสูบรั่วไหลอยูในมือพอคา
ขอความดังกลาวไมเปนการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมหรือปองกันสวน
ไดเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ไมเปนการติชมดวยความเปนธรรม แตเปนการใสความหมิน่
ประมาทโจทก ทําใหโจทกเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
กรณีที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ไดกระทํา
โดยการโฆษณา ซึ่งกฎหมายไดบัญญัตใิ หเหตุทตี่ องรับโทษหนักขึน้ ไวในมาตรา ๓๒๘ นั้น เปน
การลําดับการลงโทษเปนชัน้ ๆ ไปตามลักษณะฉกรรจ มิใชเปนการกระทําความผิดหลายบท
ตามมาตรา ๙๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๕๗/๒๕๒๙
จําเลยกลาวตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวา
กอนมีการประชุมคณะกรรมการ
พนักงานของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งเปนนายจางของโจทกจําเลย โจทก
เขาไปพบจําเลยซึ่งเปนผูบงั คับบัญชาโจทกในขณะนั้น โจทกไดตอวาจําเลยเรื่องการประเมินผล
งานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการโตเถียงกันและโจทกแสดงกิริยาไมเหมาะสม โดยยืนเทาโตะทํา
กิริยาเหมือนขูตะคอกและเหมือนกับจะทํารายจําเลยนัน้ แมจะรับฟงวาจําเลยกลาวขอความตอ
คณะกรรมการดังกลาวก็ตาม ก็เปนแตเพียงทําใหเห็นวาโจทกบันดาลโทสะที่ไมไดรับความเปน
ธรรมจากจําเลยในการพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
โจทกจึงเขาไปตอวาจําเลยซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชา แสดงวาโจทกเพียงโกรธจําเลยที่ไมใหความเปนธรรมและแสดงกิริยาไมเหมาะสม
ตอจําเลยไปบาง ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจเปนเชนโจทกไดในภาวะเชนนัน้ หาจําเปนตองเปนคน
เลวรายแตอยางใดไม ขอความดังกลาวยอมถือไมไดวาทําใหโจทกตองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชังอันเปนการหมิ่นประมาทโจทก
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๙/๒๕๒๗
บรรยายฟองวาจําเลยจงใจกลาวขอความลงในหนังสือถึงกองทัพอากาศมีขอ ความวา
โจทกถูกปลดจากการเปนพนักงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย
เพราะโจทกเปน
บุคคลมีมลทินมัวหมอง ดังนี้ ถือไดวาโจทกไดกลาวไวโดยบริบูรณซึ่งถอยคําอันเกี่ยวกับขอหมิ่น
ประมาท ชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาตรา ๑๕๘ แลว
ปรากฏตามฟองของโจทกและหนังสือที่โจทกสงศาลวา โจทกขอกลับเขารับราชการใน
กองทัพอากาศ กองทัพอากาศสอบถามไปยังการทาอากาศยานแหงประเทศไทยถึงเหตุที่โจทก
ถูกปลดจากการเปนพนักงานของการทาอากาศยานฯ
จําเลยในฐานะผูวาการการทาอากาศ
ยานฯ จึงมีหนังสือตอบกองทัพอากาศวา โจทกถูกปลดเพราะมีมลทินมัวหมองดังนี้ การที่จําเลย
มีหนังสือถึงกองทัพอากาศดังกลาว
มิใชเปนการโฆษณาดวยเอกสารตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ และเมื่อโจทกบรรยายฟองดวยวาโจทกถูกปลดเพราะถูก
กลาวหาวาทําโจรกรรมทรัพยสินของการทาอากาศยานฯการที่จําเลยมีหนังสือถึงกองทัพอากาศ
ดังกลาว จึงเปนการแสดงขอความโดยสุจริตของเจาพนักงานผูปฏิบัติการตามหนาที่ ไมเปน
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๙๙/๒๕๒๖
การที่ ศ.ผูจัดการฝายขายของบริษัทจําเลยดูหมิ่นวาโจทกไดเสียมีสัมพันธกับชายอื่นซึ่งมี
ภริยาแลว ทําใหโจทกอับอายไมมาทํางานเกินสามวันทํางานติดตอกันจนเปนเหตุใหจําเลยเลิก
จางโจทกนั้น เปนเรื่องสวนตัว ดังนั้น ศ. จะมีฐานะเปนนายจางหรือไม จึงไมใชขอสําคัญที่
จําเปนตองวินจิ ฉัย และการพูดเชนนั้นก็มิใชเรื่องกีดกันมิใหลูกจางทํางานติดตอกันเกินเจ็ดวัน
ทํางาน จึงถือไดวาโจทกละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร จําเลยเลิกจางโจทกไดโดยไมตอง
จายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๑/๒๕๒๕
ลูกจางเมาสุรา ไมสวมเสื้อในขณะปฏิบตั ิงาน อันเปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับนั้น หา
เปนกรณีฝาฝนที่รายแรงไม และเมื่อนายจางบอกใหลูกจางสวมเสื้อก็พูดวา "คุณไมเกี่ยว"
นายจางสั่งใหออกไปจากโรงงานก็พูดวา "กูจะอยูที่นี่ไดไหม" และเมื่อออกไปหนาโรงงานก็พูดวา
"กูจะเขาไปไมไดหรือ" ถอยคําดังกลาวเปนเพียงคําไมสุภาพและกาวราว หาเปนความผิดทาง
อาญาฐานดูหมิ่นซึ่งหนาอันจะเปนขอยกเวนที่นายจางเลิกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
และไมตองจายคาชดเชยไม
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