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๑. บทนำ
	 	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติ 

หลักการโดยให้การรับรองเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	 การเขียน	การพิมพ์	
การโฆษณา	และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นไว้	ซึ่งรัฐจะจำกัดเสรีภาพดังกล่าวมิได้	 
เวน้แตโ่ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	เฉพาะเพือ่รกัษาความมัน่คงของรฐั	
เพื่อคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพ	 เกียรติยศ	ชื่อเสียง	สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ 

สว่นตวัของบคุคลอืน่	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	หรอื 
เพือ่ปอ้งกนัหรอืระงบัความเสือ่มทรามทางจติใจหรอืสขุภาพของประชาชน	และเฉพาะ 
เพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว	้เทา่ทีจ่ำเปน็	และจะกระทบกระเทอืนสาระสำคญัแหง่ 
สทิธแิละเสรภีาพนัน้มไิด	้แตก่ารใชเ้สรภีาพดงักลา่วตอ้งไมก่ระทบกระเทอืน	หรอืกอ่ให ้
เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบ

		 	 ดังนั้น	การสื่อสารถึงกันและการแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึงการ 
ดูถูกเหยียดหยาม	ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย	ผู้กระทำย่อมมีความผิดฐานดูหมิ่น 
ซึง่หนา้หรอืดว้ยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓๑	และถา้เปน็การ 
ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามจนน่าจะเสียชื่อเสียง	 ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแล้ว 
ผู้กระทำย่อมมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๒๖๒ 
อย่างไรก็ตาม	ในทางปฏิบัตินั้นการใช้และการตีความบทบัญญัติกฎหมายในความผิด 
ฐานดูหมิ่นนั้นดูจะเป็นเรื่องยากพอสมควร	 ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีที่บุคคลใช้ในการติดต่อสื่อสารก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 
ดังนั้น	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 LAW	 REFORM	 จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง	
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

  ๑ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓	“ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	เดือน	
หรือปรับไม่เกิน	๑,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”.
  ๒ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๓๒๖	 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม	 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง	
ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชัง	ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ”.
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“ดูหมิ่นซึ่งหน้า”	 อันประกอบด้วย	 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น	 
ความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศ	ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	 และข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น 
ซึ่งหน้า	ดังนี้

๒. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น
   การดูหมิ่น (Insult) หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม ทำให้เสียหาย 

เปน็ทีเ่กลยีดชงั สบประมาท หรอืดา่	กรณคีำหยาบคายไมส่ภุาพ	คำแดกดนั	คำสาปแชง่	
คำขูอ่าฆาต	คำปรารภปรบัทกุข	์คำโตเ้ถยีง	คำกลา่วตชิมตามปกตวิสิยัไมเ่ปน็การดหูมิน่ 
และการดูหมิ่นนั้นอาจเป็นการกระทำด้วยวาจา	กริยาท่าทาง	หรือโฆษณาก็ได้๓

	 	 	 	 	 “การดูหมิ่น” มีลักษณะแตกต่างจาก “การหมิ่นประมาท”	ดังนี้๔ 
	 	 	 	 	 ๑)	การดูหมิ่นนั้นเป็นการดูถูก	 เหยียดหยามผู้อื่น	แต่การหมิ่นประมาท	
(Defamation)	เปน็การยนืยนัขอ้เทจ็จรงิตอ่บคุคลทีส่ามในประการทีน่า่จะทำใหผู้อ้ืน่ 
เสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	เช่น	ผู้จัดการธนาคารกล่าวกับบุคคลที่สามว่า	 
“โจทก์มีปัญหาในครอบครัว	ทะเลาะเบาะแว้งกับสามี	มีปัญหากับพนักงานในสาขา 
ถึงได้ถูกย้ายไปสำนักงานใหญ่คงอยู่ได้ไม่นานต้องถูกไล่ออก”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	
๔๓๐๑/๒๕๔๑)	โจทกร์ว่มถกูรอ้งเรยีนวา่ยกัยอกเงนิและไดร้บัคำสัง่ใหไ้ปชว่ยราชการ 
ที่อื่น	 จำเลยซึ่งรักษาราชการแทนโจทก์ร่วมได้แจ้งธนาคารระงับการจ่ายเงินเดือน 
ให้โจทก์ร่วมและได้พูดกับผู้ช่วยสมุห์บัญชีธนาคารว่า	 “ยักยอก	 ตามตัวไม่พบ”	 
(คำพิพากษาฎีกาที่	 ๗๙/๒๕๓๗)	 พูดให้บุคคลที่สามฟังว่า	 “โจทก์ไม่สนใจทำงาน	 
ทำงานไม่มีความรับผิดชอบ	ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทางราชการ	ถ้าอยากจะรับ 
ราชการต่อไปอย่าทำตัวให้เหมือนโจทก์”	(คำพิพากษาฎีกาท่ี	๕๐๘๐/๒๕๓๑)	เป็นต้น

		 	 	๒)	ถ้อยคำบางคำอาจเป็นเพียงการดูหมิ่น	 บางครั้งอาจเป็นเพียงการ 
หมิ่นประมาท	และในบางครั้งอาจเป็นทั้งการดูหมิ่นและหมิ่นประมาทในคราวเดียว	

		 	 	๓)	ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นมีอัตราโทษที่สูงกว่าความผิดฐาน 
ดูหมิ่นซึ่งเป็นเพียงความผิดลหุโทษ	 แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นเป็นความผิด 
อันยอมความได้๕    

		 	 	๔)	ความผิดฐานดูหมิ่นจำแนกการให้ความคุ้มครองบุคคลบางประเภท 
ไว้เป็นพิเศษ	 เช่น	 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน	 (ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๓๖)	
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา	 (ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๙๘)	ซึ่งความผิดฐาน 

	 	 ๓ปริญญา		จิตรการนทีกิจ,	“หม่ินประมาท – ดูหม่ินซ่ึงหน้า”,	พิมพ์คร้ังท่ี	๒,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์นิติธรรม,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๑.
   ๔ทนงศักด์ิ		ดุลยกาญจน์	และสมศักด์ิ		เอ่ียมพลับใหญ่,	“หม่ินประมาทและดูหม่ิน”,	พิมพ์คร้ังท่ี	๒,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์นิติธรรม,	
๒๕๔๙),	หน้า	๔	–	๕.
  ๕ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๓๓	วรรคหน่ึง	“ความผิดในหมวดน้ีเป็นความผิดอันยอมความได้”.
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หมิ่นประมาทไม่ได้กล่าวถึง	 แต่กลับให้ความคุ้มครองกรณีหมิ่นประมาทผู้ตาย	 
เมือ่มกีารมกีารใสค่วามผูต้ายตอ่บคุคลทีส่ามและนา่จะเปน็เหตใุหบ้ดิา	มารดา	คูส่มรส	
หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	 (ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๓๒๗)

		 	 	๕)	ความผิดฐานดูหมิ่น	หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์	ประมุขแห่งรัฐ 
ตา่งประเทศ	ผูแ้ทนรฐัตา่งประเทศนัน้	กฎหมายบญัญตัคิุม้ครองความผดิทัง้สองฐานไว้
รวมในมาตราเดียวกัน	ทั้งนี้	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๑๒,	มาตรา	๑๓๓	
และมาตรา	๑๔๓	

   ๓. ความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศ๖   
		 	 	โดยหลกัการเสรภีาพของบคุคลนัน้เปน็เรือ่งทีก่ฎหมายตา่งประเทศไดใ้ห้

ความสำคัญเป็นอย่างมาก	ขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเกียรติของบุคคล 
ไม่ให้ถูกลดทอนเช่นกัน	ดังจะเห็นได้จากหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น 
และหมิ่นประมาทซึ่งมีคุณธรรมทางกฎหมายในการคุ้มครองเกียรติของบุคคล	ดังนี้

    ๑) กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law	กฎหมายเรื่อง 
ดหูมิน่และหมิน่ประมาทของประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัรนัน้มหีลกัการ
ในทำนองเดียวกัน	กล่าวคือ	การกระทำความผิดต่อชื่อเสียง	เรียกว่า	“Defamation”	
เป็นการกระทำใด	ๆ	ที่แสดงต่อสาธารณะ	มีความมุ่งหมายที่จะลดคุณค่าหรือเกียรต ิ
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	 หรือต้องการให้สังคมเกิดความรังเกียจและตัดบุคคลใด 
ออกจากสังคมโดยไม่จำกัดรูปแบบของการกระทำ	 เช่น	 วาจา	 ลายลักษณ์อักษร	
กระทำต่อหน้าหรือลับหลัง	แบ่งออกได้เป็น	๒	ลักษณะ	คือ	

     การหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณา	 (Libel)	 เป็นการกระทำในรูป 
ของวัตถุ	 เช่น	 การใส่ความด้วยเอกสาร	 แผ่นเสียง	 รูปหล่อ	 รูปปั้น	 แกะสลัก	
ที่เป็นถาวรวัตถุมีสภาพคงทน	ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความอันร้ายแรง 
ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างมาก	 Libel	 ตามหลักกฎหมายของ 
สหราชอาณาจกัรเปน็ความผดิตอ่สว่นตวั	และเปน็ความรบัผดิทางแพง่ซึง่ผูก้ระทำตอ้ง 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	แต่อาจเป็นความผิดทางอาญาได้หากผู้เสียหายแสดงให้เห็น
ว่าการกระทำหมิ่นประมาทนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นใน 
สังคม

     การหมิ่นประมาทโดยวาจา	 (Slander)	 เป็นการใส่ความด้วยวาจา 
หรอืกรยิาอืน่	ๆ 	ซึง่สญูหายฉบัพลนั	ถอืวา่ไมเ่ปน็ความผดิรา้ยแรง	และเปน็ความรบัผดิ
ทางแพง่เทา่นัน้	เนือ่งจากการกระทำดงักลา่วเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้หายไป	ไมม่หีลกัฐาน	
ไม่น่าที่จะเกิดความเสียหาย	 กรณีนี้ผู้เสียหายจึงมีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ว่าข้อความ 

  ๖สรุปจาก	 เฉลิมชัยศรี	 เพ็ญตระกูลชัย,	 “การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่น 
เปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท”,	วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	๒๕๕๒,	หน้า	๓๑	–	๕๓.
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หม่ินประมาทน้ันได้ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแล้ว	กรณี Slander น้ี มีข้อยกเว้น ๔ ประการ  
ซึ่งถือว่าแม้เป็นการหมิ่นประมาทโดยวาจาแต่ก็ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว 
ไดแ้ก	่กลา่วหาวา่ไดก้ระทำความผดิอาญา	กลา่วหาวา่เปน็โรคทีน่า่รงัเกยีจอยา่งรา้ยแรง 
และมีลักษณะติดต่อกันได้ในเวลาที่กล่าวหา	กล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ในทาง 
ประเวณี	และกล่าวหาว่าไม่มีความรู้ความชำนาญอันจำเป็นสำหรับหน้าท่ีการงาน

	 	 		 อย่างไรก็ดี	ทั้งการหมิ่นประมาทในลักษณะ	Libel	และ	Slander	นั้น	 
มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นการกล่าวข้อความภายในกรอบท่ีกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองไว้ 
ผู้กระทำจะไม่มีความผิด	 ได้แก่	มีความชอบธรรมที่จะกล่าวได้	 เป็นกรณีที่ยกเอา 
ความจริงขึ้นเป็นข้อต่อสู้	 มีเอกสิทธิ์	 เช่น	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี	
การอภิปรายในรัฐสภา	การตักเตือนในหมู่ญาติ	และการวิจารณ์โดยเที่ยงธรรม	 เช่น	
วิจารณ์ความประพฤติของข้าราชการ	หรือพระสงฆ์	เป็นต้น

	 	 		 มีข้อสังเกตว่าการสบประมาท	การด่า	การหยาบคาย	การไม่สุภาพ	
หรือที่เรียกว่าการดูหมิ่นนั้น	ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	ไม่ถือว่า 
เปน็การกระทำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย	เพราะเหน็วา่การสบประมาทเปน็เรือ่งเลก็นอ้ย 
และไม่ควรเอาโทษ

   ๒) กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law	การดูหมิ่น	 (Insult)	
และการหมิ่นประมาท	 (Defamation)	 นั้น	 ต่างเป็นความผิดตามระบบกฎหมาย	 
Civil	Law	โดยการหมิ่นประมาทต้องมีการเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม	แต่การดูหมิ่น 
ไมจ่ำเปน็จะตอ้งมบีคุคลทีส่ามเขา้มาเกีย่วขอ้ง	ตวัอยา่งเชน่	กฎหมายเยอรมน	ีและญีปุ่น่	
ดังต่อไปนี้

     ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีบัญญัติให้ผู้กระทำการดูหมิ่น 
ต้องรับโทษจำคุก	๑	ปี	หรือปรับ	และถ้าการดูหมิ่นดังกล่าวได้กระทำโดยมีเจตนาเพื่อ 
ประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่	๒	ปีขึ้นไป	 
หรือปรับ	 การดูหม่ินในท่ีน้ี	 หมายถึง	 การสบประมาท	 ดูหม่ิน	 เหยียดหยาม	
ให้ได้รับความอับอาย	โดยไม่จำกัดวิธีการ	อาจเป็นการกระทำต่อหน้าหรือลับหลังก็ได้ 
และการพิสูจน์ความจริงไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดได	้อย่างไรก็ดี 
กฎหมายเยอรมนีได้บัญญัติให้มีเหตุยกเว้นโทษในความผิดฐานดูหมิ่นดังนี้  
การป้องกันส่วนได้เสียตามกฎหมาย	 การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสำเร็จ 
ทางวิทยาศาสตร์	 ศิลปะหรือพาณิชย์	 และการดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งต่างฝ่ายต่างกระทำ 
ประการหลังนี้กฎหมายบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของศาลในการที่จะยกเว้นโทษ 
แก่ผู้กระทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนอกจากความผิดฐานดูหมิ่นแล้ว 
กฎหมายเยอรมนีได้บัญญัติให้การหมิ่นประมาทที่มีลักษณะของการนินทาว่าร้าย 
ผู้อ่ืนซ่ึงผู้กระทำไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้	 การกล่าวอ้างข้อความอันเป็นเท็จ 
ให้ร้ายผู้อื่น	 เป็นเหตุให้ผู้นั้นถูกดูถูกหรือถูกทำลายความน่าเชื่อถือและการ 
หมิ่นประมาทบุคคลทางการเมืองโดยวิธีการโฆษณาเป็นความผิดอีกด้วย
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     ประมวลกฎหมายอาญาญีปุ่น่บญัญตัใิหก้ารดหูมิน่และหมิน่ประมาท 
เป็นอาชญากรรมร้ายแรง	มีความผิดทางอาญา	จุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองเกียรติของ 
บุคคลซึ่งตามกฎหมายญี่ปุ่นแล้วถือว่ามีความสำคัญมากโดยประมวลกฎหมายอาญา 
ญี่ปุ่น	มาตรา	๒๓๑	บัญญัติให้การดูหมิ่นในที่สาธารณะโดยปราศจากมูลความจริง	 
ผู้กระทำต้องรับโทษทางอาญาในความผิดลหุโทษ	

		 	 		 เมื่อพิจารณาความผิดฐานดูหมิ่นตามหลักกฎหมายต่างประเทศแล้ว 
จะเหน็ไดว้า่	การดถูกูเหยยีดหยามไมเ่ปน็ความผดิตามระบบกฎหมาย	Common	Law	 
แต่การดูถูกเหยียดหยาม	 การดูหมิ่นตามระบบกฎหมาย	Civil	 Law	นั้น	 เป็นการ 
กระทำอาชญากรรมซึ่งผู้กระทำต้องรับโทษทางอาญา	อันเป็นแนวทางเดียวกันกับ 
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

๔. ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 ความผดิฐานดหูมิน่ซึง่หนา้ไดบ้ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	๓	 

ลหุโทษ๗	 ซึ่งเป็นภาคที่เกี่ยวข้องกับความผิดเล็กน้อย	 ก่อให้เกิดความรำคาญขึ้นใน 
สังคม	ตัวอย่างของความผิดลหุโทษได้แก่	การกระทำด้วยประการใด	ๆ	ให้ประกาศที่ 
เจ้าพนักงานปิดไว้หลุดฉีกหรือไร้ประโยชน์	การส่งเสียงทำให้เกิดเสียง	หรือกระทำ 
ความอือ้องึ	โดยไมม่เีหตอุนัสมควรจนทำใหป้ระชาชนตกใจหรอืเดอืดรอ้น	การทะเลาะ 
กนัอยา่งอือ้องึในทางสาธารณหรอืสาธารณสถาน	หรอืการไมค่วบคมุดแูลบคุคลวกิลจรติ 
ปล่อยปละละเลยให้ออกเที่ยวไปโดยลำพัง	เป็นต้น

		 	 การดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณานั้นประมวลกฎหมายอาญาได้ 
บัญญัติให้ผู้กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย	ดังนี้
	 	 	 	 	 มาตรา	 ๓๙๓ “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้อง 
ระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั” 
     “หลักเกณฑ์ของการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา ๓๙๓” ต้องมีลักษณะ 
ของการเจตนาดถูกู เหยยีดหยาม ทำใหอ้บัอาย เสยีหาย เปน็ทีเ่กลยีดชงั สบประมาท  
หรือด่า อันเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกของผู้อื่น อาจกระทำด้วยวาจาหรือ 
กริยาท่าทางก็ได้	 ตัวอย่างเช่น	 การกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ต่อผู้เสียหาย	 “ตอแหล”	
(คำพิพากษาฎีกาที่	 ๘๙๑๙/๒๕๕๒)	 “ไอ้ทนายเฮงซวย”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	
๑๖๒๓/๒๕๕๑)	“อเีหีย้	อสีตัว	์อคีวาย	มงึคดิวา่เมยีกกูนิเงนิไปหรอืไง”	(คำพพิากษาฎกีาที	่
๕๒๕๗/๒๕๔๘)	 “ไอ้หน้าโง่”	 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๗๕๗๒/๒๕๔๒)	 “ไอ้ห่า”	
(คำพพิากษาฎกีาที	่๓๘๐๐/๒๕๒๗)	“พระหนา้ผ	ีพระหนา้เปรต	ไปฟอ้งวานก	ูกไูมก่ลวั”	

  ๗ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๐๒	 “ความผิดลหุโทษ	 คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเดือน	 ๑	 เดือน	
หรือปรับไม่เกิน	๑,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน”.
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(คำพพิากษาฎกีาที	่๑๐/๒๕๒๗)	“เปน็มารศาสนา”	(คำพพิากษาฎกีาที	่๓๒๒๖/๒๕๒๕)	
“อีดอก”	 (คำพิพากษาฎีกาที่	 ๒๑๐๑/๒๕๒๑)	 คำว่า	 “อีสัตว์	 เดี๋ยวตบเสียนี่”	
(คำพิพากษาฎีกาที่	๒๒๒๐/๒๕๑๘)	ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามคำพิพากษา
ฎกีาดงักลา่วมาขา้งตน้นัน้		ลว้นมคีวามหมายในทางเสือ่มเสยี	กลา่วหาผูเ้สยีหายวา่เปน็ 
คนพูดเท็จ	เป็นสัตว์	เป็นคนทุจริต	เป็นคนไม่ฉลาด	เป็นผีจำพวกหนึ่ง	เป็นคนมีใจบาป 
หยาบชา้คอยกดีกนับญุกศุลของผูอ้ืน่	หรอืกลา่วถอ้ยคำเหยยีดหยามใหผู้เ้สยีหายไดร้บั 
ความอับอายเจ็บใจ	อันการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหาย 
ทั้งนี้	 ต้องเป็นการกล่าวต่อหน้าผู้เสียหาย หรือเป็นการกล่าวลับหลังในระยะที่ 
ผู้เสียหายสามารถได้ยินถ้อยคำได้

		 	 สำหรับการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาตามมาตรา	 ๓๙๓	 นั้น	 การกระทำ 
ดังกล่าวต้องมีลักษณะของการแพร่หลายหรือเผยแพร่ออกไปยังสาธารณชน	 หรือ 
การป่าวร้อง	 อาจกระทำโดยเอกสาร	 ภาพวาด	 ภาพยนตร์	 หรือการกระจายเสียง	 
การดูหมิ่นด้วยการโฆษณานี้แม้เป็นการกล่าวลับหลังผู้เสียหายก็เป็นความผิดแล้ว 
เชน่	บรรณาธกิารหนงัสอืลงขอ้ความวา่	ต.	ตะโกนกลางตลาดวา่	 “จำเลยถอดรองเทา้ 
ตบหน้า	ส.”	(คำพิพากษาฎีกาที่	๑๑๐๔/๒๕๑๙)	เป็นต้น

๕. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดูหมิ่นซึ่งหน้า
	 	 สาระสำคญัของการดหูมิน่ซึง่หนา้ตามมาตรา	๓๙๓	คอื	มกีารดหูมิน่ผูอ้ืน่ 

ซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาโดยเจตนา	 และจากองค์ประกอบความผิดดังกล่าวนั้น 
เห็นว่ามีข้อควรพิจารณาที่สำคัญ	ดังนี้

    ๑) ลักษณะของการดูหมิ่นซึ่งหน้า	 การดูหมิ่นซึ่งหน้าต้องมีการกล่าว 
ถอ้ยคำหรอืแสดงกรยิาทา่ทางทีเ่ปน็การดหูมิน่ใหผู้อ้ืน่ทราบในขณะทีม่กีารกระทำใน 
ทันทีทันใด ดังนั้น การโทรศัพท์หรือส่งโทรสารดูหมิ่นผู้อื่นโดยตรงในทันทีทันใด 
แม้จะไม่เห็นหน้ากัน ก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา ๓๙๓ แล้ว๘	อย่างไรก็ตาม	 
การกระทำที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าดังกล่าวไม่รวมถึงการส่งจดหมายดูหมิ่น	 
เพราะจดหมายย่อมไปถึงผู้รับต่างวันและเวลา	 (คำพิพากษาฎีกาที่	 ๒๕๖/๒๕๐๙)	 
และสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลือ่นที	่หรอืการสง่	SMS	เพราะการสง่ขอ้ความดงักลา่ว 
ไมใ่ชก่ารกระทำตอ่หนา้ผูเ้สยีหายและถา้ผูเ้สยีหายไมเ่ปดิดกูอ็าจจะไมท่ราบขอ้ความที ่
ดหูมิน่ในทนัท	ีดงัเชน่กรณคีำชีข้าดความเหน็แยง้ของอยัการสงูสดุตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๔๕	(ชีข้าดความเหน็แยง้ที	่๑๕๘/๒๕๕๓)	ซึง่อยัการสงูสดุ 
มคีำชีข้าดวา่ความผดิฐานดหูมิน่ซึง่หนา้ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๙๓	ตอ้ง 
เปน็การกระทำตอ่หนา้ผูเ้สยีหาย	โดยผูเ้สยีหายจะตอ้งอยูใ่นทีเ่กดิเหตดุว้ย	ถา้ผูเ้สยีหาย 
ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่อาจเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าได้	การที่ผู้ต้องหาใช้โทรศัพท์มือถือ 

	 	 ๗ปริญญา		จิตรการนทีกิจ,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๔๕.
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ของตนส่งข้อความ	“พ่อมึงก็โกง	มึงก็โกง	พ่อกูไม่เคยโกงใคร	ไม่เคยใช้เงินพ่อแม่มึง”	
เข้าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย	 แม้ข้อความดังกล่าวจะเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหาย	 
แต่ผู้ต้องหาไม่ได้กระทำต่อหน้าผู้เสียหาย	หรือผู้เสียหายอยู่ในที่นั้น	ทั้งข้อความที่ถูก 
ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายดังกล่าว	 หากผู้เสียหายไม่เปิดดูก็จะไม่ทราบ 
ข้อความที่ดูหมิ่นผู้เสียหายในทันที	 ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าผู้ต้องหาดูหมิ่น 
ผู้เสียหายซึ่งหน้า

    ๒) การดูหม่ินซ่ึงหน้าซ่ึงต่างฝ่ายต่างกระทำ ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหน้าน้ัน 
กฎหมายประสงค์จะลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นผู้อื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีการโต้ตอบ 
ดังนั้น	 กรณีการดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งต่างฝ่ายต่างกระทำย่อมไม่เป็นความผิดตาม 
มาตรา	๓๙๓	(คำพิพากษาฎีกาที่	๑๔๒๐/๒๕๓๔)

   ๓) กระทำโดยเจตนา	ความผิดตามมาตรา	๓๙๓	นั้น เป็นความผิดที่ 
ต้องการเจตนาของผู้กระทำ	(คำพิพากษาฎีกาที่	๒๒๓/๒๕๒๓)	อันเป็นข้อยกเว้นของ 
ความผิดลหุโทษ	ซ่ึงโดยหลักแล้วแม้จะกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดลหุโทษได้

   ๔) อายุความ	ความผิดตามมาตรา	๓๙๓	ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษนั้นเป็น 
ความผดิทีม่อีายคุวามเพยีง ๑ ป	ีตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๙๕	(๕)	หากปลอ่ย 
ให้คดีขาดอายุความแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับสิ้นไป	 (คำพิพากษาฎีกาที	่
๒๖๑/๒๕๕๒)

๖. บทสรุป
	 	 ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมาย 

อาญา	มาตรา	๓๙๓	นั้น	บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล 
ไม่ให้ถูกทำลายจากการดูถูก	เหยียดหยาม	และป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีขอบเขตจนเป็นเหตุให้การกระทำดังกล่าวไปละเมิดต่อสิทธ ิ
และเสรีภาพของผู้อื่น	 ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันเสรีภาพในการแสดง 
ความคดิเหน็	การพดู	การเขยีน	การพมิพ	์การโฆษณา	และการสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่ 
ก็ตาม	อย่างไรก็ดี	เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรุดหน้า	การจะพิจารณาว่า	กริยาท่าทาง	หรือคำพูดใด 
จะมลีกัษณะของการดหูมิน่หรอืไม	่จงึตอ้งพจิารณาเปน็รายกรณโีดยศกึษาจากแนวคดิ 
ของฐานความผิด	และกรณีศึกษาที่สำคัญ	แต่อย่างไรก็ตาม	หากทุกคนต่างตระหนัก 
ถึงสิทธิและเสรีภาพของตน	 และคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยแล้ว	 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวย่อมไม่มีความจำเป็น 
แต่อย่างใด	และสังคมไทยก็คงจะมีแต่ความสงบสุข
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