
การวิเคราะห� ข�อเท็จจริง ปรับเข�ากับข�อกฎหมาย  :

1. การพิจารณาโทษทางวินยัใหถ้กูตอ้ง เราตอ้งมีความรูว้า่ การดา่คาํวา่ 
“ตอแหล” ดงักลา่ว เป็น “หมินประมาท” (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 326) หรือเป็น “ดูหมินซึงหน้า” (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 393)   หรอืเป็นแค ่“คาํกล่าวทไีม่สุภาพ หยาบคาย กระดา้ง
กระเดอืงตอ่หวัหน้า”  เทา่นนั

2. ไมว่า่จะเป็นการหมินประมาทหรอืดหูมินซงึหนา้ ก็เป็นความผิดอาญา
ทีลกูจา้งรายนีกระทาํตอ่หวัหนา้  ในทางกฎหมายอาญา หากเป็นหมิน
ประมาท ผูก้ลา่วจะมีโทษสงูกวา่ดหูมินซงึหนา้ ซงึเป็นความผิดลหโุทษ 
หมนิประมาท กับ ดหูมนิซงึหน้า ตา่งกัน ตรง....  หมินประมาท ตอ้ง
เป็นการใส่ความยืนยันข้อเท็จจริงใหบุ้คคลทีสามทีไดยิ้น ไดฟั้ง 
ไดอ้า่น ไดเ้หน็ เชือ..แลว้เกิดความเกลยีดชงั หมายถงึ ไมใ่ชด่า่อยา่งเดียว 
แตย่งัมีการยืนยนัขอ้เท็จจรงิลงไปอีกดว้ย เชน่ กลา่วใสค่วาม นาย ก. 
ตอ่บคุคลทีสามวา่ “นาย ก. เป็นคนรา้ย ลกัทรพัย”์ เป็นหมินประมาท  
(ฎีกาที 2021/2517) แตก่ารดหูมินซงึหนา้ ไมมี่การใสค่วามหรอืยืนยนั
ขอ้เท็จจริงลงไป เพียงแต่กล่าวคาํด่า คาํหยาบ คาํทีไม่ควรพดู หรือ
คาํไมส่ภุาพ เชน่ ดา่วา่ ไอเ้หีย ไอส้ตัว ์(ฎีกาที 445/2522)  

เรื่องที่ 17 : ด�าหัวหน�า
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“กําลังทําอะไรน�ะ ?!  บรรจบ”

หยิก เมืองแมน ถามรุ�นน�องซึ่งทํางาน
เป�นฝ�ายบคุคลของบรษัิทเพือ่นบ�าน ในวันท่ีเขา
เข�าไปประชมุกับบริษัทท่ีบรรจบทํางานเรือ่งการ
ป�องกันอุทกภัย

“ทําคัมภีร �การด�าหัวหน�า ครับพี่, 
ด�าอย�างไรถึงไม�ผิด” บรรจบ ป�ดสมุดท่ีกําลัง
จดอยู� แล�วเอาเอกสารแผ�นหน่ึงส�งให�หยิก 
เมืองแมน  “พี่หยิกดูฎีกาคดีแรงงานเร่ืองน้ี
สคิรบั พนักงานด�าหวัหน�าว�าตอแหลกลางห�อง
ประชุม เลิกจ�างยังได�ค�าชดเชยเลย”

“มีเวลาสัก 10 นาที ก�อนท่ีจะเริ่ม
ประชมุเรือ่งนํา้ท�วมไหม,  ผมจะวเิคราะห�ให�ฟ�ง”  
หยิก เมืองแมน กลับต้ังคําถาม ก�อนเล�าว�า

…. ลูกจ�างได�ด�าผู�บังคับบัญชาของตน
ว�า “ตอแหล” ต�อหน�าพนักงานอ่ืน ในสถานที่
ทํางาน ขณะท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งห�ามพนักงาน
พูดเสียงดัง…. คุณบรรจบคิดว�าลูกจ�างรายนี้
มีความผิดและควรถูกลงโทษอย�างไร ?……



“ตอแหล” ฎีกาที 8919/2552 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
เป็นคาํด่าคนว่าพูดเท็จซึงมีความหมายในทางเสือมเสีย 
การทีจาํเลยกลา่วถอ้ยคาํดงักลา่วตอ่ผูเ้สียหาย จงึเป็นการ
พดูดา่ผูเ้สียหายเป็นการดถูกูเหยียดหยามและสบประมาท
ผูเ้สียหายว่าเป็นคนพูดเท็จ จึงเป็นการดูหมินผูเ้สียหาย
อนัเป็นความผิดตามมาตรา 393 ดหูมินซงึหนา้

3. พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานมาตรา 119 นายจา้งไม่ตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งซงึเลกิจา้ง 

   (1) ทจุรติตอ่หนา้ที หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนา
     ตอ่นายจา้ง

    (4)  ….. กระทาํความผิดวนัิยร้ายแรง.....

4. เบืองตน้ตอ้งวินิจฉยัว่า การกลา่วคาํด่าว่า “ตอแหล” เป็น
ความผิดอาญาฐานหมินประมาท หรือดหูมินซึงหนา้ แต่
ไมว่า่เป็นความผิดฐานใด  ก็เป็นการกระทาํความผิดอาญา
โดยเจตนา....

5.  แต่ต้องพิจารณาต่อ.... หัวหน้าทีถูกลูกจ้างรายนีด่า 
                   เป็นนายจา้งหรอืไม ่ ซงึเป็นแค ่Supervisor เทา่นนั ก็ไมใ่ช่
                 นายจา้ง การกระทาํของลกูจา้งจงึไมเ่ขา้มาตรา 119 (1)

หากนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งทีดา่หวัหนา้วา่ “ตอแหล” จงึอา้ง
มาตรา 119 (1) เพือไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยไม่ได ้ เพราะ
หวัหนา้ไมใ่ชน่ายจา้ง  (ไมเ่หมือนกรณีลกูจา้งลกัทรพัยข์อง
บรษัิท เชน่นีอา้งมาตรา 119 (1) ได ้เพราะเป็นการลกัทรพัย์
ของนายจ้าง เป็นการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาต่อ
นายจา้ง)

6. จึงเหลือทีตอ้งดมูาตรา 119 วงเล็บอืน ๆ อีกว่า 
มีโอกาสเขา้ขอ้ใด ซงึลกัษณะการกระทาํผิดของ
ลูกจ้างคือ ด่าหัวหน้าทีใช้อ ํานาจหน้าทีของ
หัวหน้าเตือนไม่ให้ลูกจ้างพูดจาเสียงดังว่า 
“ตอแหล” ต่อหนา้พนักงานอืนในลกัษณะการ
ดหูมินเช่นนี ถือวา่ทาํใหเ้สียการปกครอง จรงิ ๆ 
แลว้ถือเป็นความผิดรา้ยแรงได ้นายจา้งเลิกจา้ง
ไมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชยตามมาตรา 119 (4)
แต่ทีนายจ้างคดีนี แพ้คดี ต้องจ่ายค่าชดเชย 
เพราะเป็นเรืองข้อบังคับเกียวกับการทาํงาน  
นายจ้างเขียนไม่ดี เอาความผิดในลักษณะ
ของการด่าหวัหน้าแบบนี แยกไปเขียนไว้ใน
กลุ่มความผิดธรรมดา ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มความ
ผิดร้ายแรงทนีายจา้งเขยีนไว้  ศาลจงึตดัสนิวา่
เป็นการกระทาํผิดธรรมดาตามทีระบุไว้ในข้อ
บงัคบั (ไม่ใช่ความผิดรา้ยแรง) เลิกจา้งตอ้งจ่าย
คา่ชดเชย
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“คุณบรรจบ !  โปรดดคูาํพิพากษาฉบบัยอ่เตม็ความ 
อีกครงั อา่นใหดี้

มันไม่ใช่เพราะด่าอย่างไรไม่ผิด จนคุณอยากทาํ
คัมภีร  ์ คู่มือการด่าหัวหน้า 5555, แต่ทีลูกจ้างคนด่า 
ถกูเลิกจา้งแลว้ไดค้า่ชดเชย เป็นเพราะเรอืงอืน กรณีนีคือ 
นายจา้งเขียนขอ้บงัคบัไวไ้มดี่”

คําพิพากษาฎีกาที 3184/2540 ลูกจ้างได้ด่า
ผูบ้งัคบับญัชาของตนวา่ “ตอแหล” ตอ่หนา้พนกังานอืนใน
สถานทีทาํงาน ขณะทีผูบ้งัคบับญัชาสงัหา้มพนกังานพดู
เสียงดัง การทีลูกจ้างด่าโดยใช้ถ้อยคาํดังกล่าว ซึงมี
ความหมายว่าเป็นคนพูดเท็จ อันเป็นการแสดงกิริยา
กระดา้งกระเดืองต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยการใชว้าจาดถููก
เหยียดหยามกา้วรา้ว เป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการ
ทาํงานของนายจา้ง ซงึไดจ้ดัไวใ้นหวัขอ้เรอืงวินยัและความ
ประพฤตทิวัไปแยกตา่งหากจากหวัขอ้เรอืงความผิดรา้ยแรง  
ซงึไดร้ะบกุารกระทาํทีเป็นความผิดรา้ยแรงไวโ้ดยเฉพาะ  

ซึงแสดงว่า นายจา้งมิไดถื้อว่าการฝ่าฝืนระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกียวกับการทาํงานดงักล่าวเป็นความผิดกรณี
รา้ยแรงแตอ่ยา่งใด ดงันนัเมือปรบัการกระทาํของลกูจา้งกบั
ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของนายจา้งดงักลา่ว
แลว้ การกระทาํของลูกจา้งเป็นเพียงการฝ่าฝืนระเบียบ
ขอ้บงัคบัเกียวกับการทาํงานของนายจา้งเป็นกรณีทวัไป 
ไมใ่ชก่รณีรา้ยแรง เมือนายจา้งเลกิจา้ง จงึตอ้งจา่ยคา่ชดเชย

“คดีนี หากบริษัทนนัเขาไม่ไดเ้ขียนใน
ขอ้บงัคบัไวว้า่ อะไรเป็นความผิดรา้ยแรง หาก
ลูกจา้งทาํผิดอะไร ค่อยมาปรบัพิจารณาจะ
ดีกว่า, เรอืงด่าหวัหนา้ว่า “ตอแหล” ต่อหนา้
พนกังานอืนเชน่นี นายจา้งคงชนะคดี เลกิจา้ง
ไมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชย”

หยิก  เมืองแมน  กล่าว  แล้วลุกขึน 
เดนิตามหลงับรรจบ เขา้หอ้งประชมุ

เดินหมากผิดตัวเดียว  ล้มได้ทั้งกระดาน
อรรถพล มนัสไพบูลย�
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

หยิก  เมอืงแมน
แทน พนัทาง
จ าง  ตระกลู
พ ูน   ไพรนิ
ถว ิล  จาํเพาะ

ผ าด   มะนาว
พ ร าว  สะแก
แต ร  ตะโพน
โผ น  บานส ุม
โกส ุม
ทองด ี ทระนง

Storytelling
on Labour Law

อรรถพล มนสัไพบลูย 
เ ร ียบเรยีง


