เรื่องที่ 17 : ดาหัวหนา
Story
“กําลังทําอะไรนะ ?! บรรจบ”

หยิก เมืองแมน ถามรุนนองซึ่งทํางาน
เปนฝายบุคคลของบริษทั เพือ่ นบาน ในวันทีเ่ ขา
เขาไปประชุมกับบริษทั ทีบ่ รรจบทํางานเรือ่ งการ
ปองกันอุทกภัย
“ทํ า คั ม ภี ร  ก ารด า หั ว หน า ครั บ พี่ ,
ดาอยางไรถึงไมผิด” บรรจบ ปดสมุดที่กําลัง
จดอยู แลวเอาเอกสารแผนหนึ่งสงใหหยิก
เมืองแมน “พี่หยิกดูฎีกาคดีแรงงานเรื่องนี้
สิครับ พนักงานดาหัวหนาวาตอแหลกลางหอง
ประชุม เลิกจางยังไดคาชดเชยเลย”
“มีเวลาสัก 10 นาที กอนที่จะเริ่ม
ประชุมเรือ่ งนํา้ ทวมไหม, ผมจะวิเคราะหใหฟง ”
หยิก เมืองแมน กลับตั้งคําถาม กอนเลาวา
…. ลูกจางไดดาผูบังคับบัญชาของตน
วา “ตอแหล” ตอหนาพนักงานอื่น ในสถานที่
ทํางาน ขณะที่ผูบังคับบัญชาสั่งหามพนักงาน
พูดเสียงดัง…. คุณบรรจบคิดวาลูกจางรายนี้
มีความผิดและควรถูกลงโทษอยางไร ?……

การวิเคราะห ขอเท็จจริง ปรับเขากับขอกฎหมาย :
1. การพิจารณาโทษทางวินยั ให้ถกู ต้อง เราต้องมีความรูว้ า่ การด่าคําว่า
“ตอแหล” ดังกล่าว เป็ น “หมินประมาท” (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 326) หรือเป็ น “ดูหมินซึงหน้ า” (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 393) หรือเป็ นแค่ “คํากล่าวทีไม่สุภาพ หยาบคาย กระด้าง
กระเดืองต่อหัวหน้า” เท่านัน
2. ไม่วา่ จะเป็ นการหมินประมาทหรือดูหมินซึงหน้า ก็เป็ นความผิดอาญา
ทีลูกจ้างรายนีกระทําต่อหัวหน้า ในทางกฎหมายอาญา หากเป็ นหมิน
ประมาท ผูก้ ล่าวจะมีโทษสูงกว่าดูหมินซึงหน้า ซึงเป็ นความผิดลหุโทษ
หมินประมาท กับ ดูหมินซึงหน้า ต่างกัน ตรง.... หมินประมาท ต้อง
เป็ นการใส่ ความยืนยันข้อเท็จจริ งให้บุคคลทีสามทีได้ยิน ได้ฟัง
ได้อา่ น ได้เห็น เชือ..แล้วเกิดความเกลียดชัง หมายถึง ไม่ใช่ดา่ อย่างเดียว
แต่ยงั มีการยืนยันข้อเท็จจริงลงไปอีกด้วย เช่น กล่าวใส่ความ นาย ก.
ต่อบุคคลทีสามว่า “นาย ก. เป็ นคนร้าย ลักทรัพย์” เป็ นหมินประมาท
(ฎีกาที 2021/2517) แต่การดูหมินซึงหน้า ไม่มีการใส่ความหรือยืนยัน
ข้อเท็จจริงลงไป เพียงแต่กล่าวคําด่า คําหยาบ คําทีไม่ควรพูด หรือ
คําไม่สภุ าพ เช่น ด่าว่า ไอ้เหีย ไอ้สตั ว์ (ฎีกาที 445/2522)

“ตอแหล” ฎีกาที 8919/2552 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
เป็ นคําด่าคนว่าพูดเท็จซึงมี ความหมายในทางเสือมเสีย
การทีจําเลยกล่าวถ้อยคําดังกล่าวต่อผูเ้ สียหาย จึงเป็ นการ
พูดด่าผูเ้ สียหายเป็ นการดูถกู เหยียดหยามและสบประมาท
ผูเ้ สียหายว่าเป็ นคนพูดเท็จ จึงเป็ นการดูหมินผูเ้ สียหาย
อันเป็ นความผิดตามมาตรา 393 ดูหมินซึงหน้า
3. พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานมาตรา 119 นายจ้างไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลกู จ้างซึงเลิกจ้าง
(1) ทุจริตต่อหน้าที หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนา
ต่อนายจ้าง
(4) ….. กระทําความผิดวินัยร้ายแรง.....
4. เบืองต้นต้องวินิจฉัยว่า การกล่าวคําด่าว่า “ตอแหล” เป็ น
ความผิดอาญาฐานหมินประมาท หรือดูหมินซึงหน้า แต่
ไม่วา่ เป็ นความผิดฐานใด ก็เป็ นการกระทําความผิดอาญา
โดยเจตนา....
5. แต่ ต ้อ งพิ จ ารณาต่ อ .... หัว หน้า ที ถู ก ลู ก จ้า งรายนี ด่ า
เป็ นนายจ้างหรือไม่ ซึงเป็ นแค่ Supervisor เท่านัน ก็ไม่ใช่
นายจ้าง การกระทําของลูกจ้างจึงไม่เข้ามาตรา 119 (1)
หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทีด่าหัวหน้าว่า “ตอแหล” จึงอ้าง
มาตรา 119 (1) เพือไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เพราะ
หัวหน้าไม่ใช่นายจ้าง (ไม่เหมือนกรณีลกู จ้างลักทรัพย์ของ
บริษัท เช่นนีอ้างมาตรา 119 (1) ได้ เพราะเป็ นการลักทรัพย์
ของนายจ้า ง เป็ น การกระทํา ผิ ด อาญาโดยเจตนาต่ อ
นายจ้าง)
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6. จึงเหลือทีต้องดูมาตรา 119 วงเล็บอืน ๆ อีกว่า
มีโอกาสเข้าข้อใด ซึงลักษณะการกระทําผิดของ
ลูก จ้า งคื อ ด่ า หัว หน้า ที ใช้อ ํา นาจหน้า ที ของ
หั ว หน้า เตื อ นไม่ ใ ห้ลู ก จ้า งพู ด จาเสี ย งดั ง ว่ า
“ตอแหล” ต่อหน้าพนักงานอืนในลักษณะการ
ดูหมินเช่นนี ถือว่าทําให้เสียการปกครอง จริง ๆ
แล้วถือเป็ นความผิดร้ายแรงได้ นายจ้างเลิกจ้าง
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 (4)
แต่ ที นายจ้า งคดี นี แพ้ค ดี ต้อ งจ่ า ยค่ า ชดเชย
เพราะเป็ นเรืองข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
นายจ้างเขียนไม่ดี เอาความผิดในลักษณะ
ของการด่าหัวหน้าแบบนี แยกไปเขียนไว้ใน
กลุ่มความผิดธรรมดา ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มความ
ผิดร้ายแรงทีนายจ้างเขียนไว้ ศาลจึงตัดสินว่า
เป็ น การกระทํา ผิ ด ธรรมดาตามที ระบุไ ว้ใ นข้อ
บังคับ (ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง) เลิกจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชย

“คุณบรรจบ ! โปรดดูคาํ พิพากษาฉบับย่อเต็มความ
อีกครัง อ่านให้ดี
มันไม่ใช่เพราะด่าอย่างไรไม่ผิด จนคุณอยากทํา
คัม ภี ร ์ คู่มื อ การด่ า หัว หน้า 5555, แต่ ที ลูก จ้า งคนด่ า
ถูกเลิกจ้างแล้วได้คา่ ชดเชย เป็ นเพราะเรืองอืน กรณีนีคือ
นายจ้างเขียนข้อบังคับไว้ไม่ดี”
คํา พิ พ ากษาฎี ก าที 3184/2540 ลูก จ้า งได้ด่า
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนว่า “ตอแหล” ต่อหน้าพนักงานอืนใน
สถานทีทํางาน ขณะทีผูบ้ งั คับบัญชาสังห้ามพนักงานพูด
เสี ย งดัง การที ลูก จ้า งด่ า โดยใช้ถ้อ ยคํา ดัง กล่ า ว ซึ งมี
ความหมายว่ า เป็ น คนพูด เท็ จ อัน เป็ น การแสดงกิ ริ ย า
กระด้างกระเดืองต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยการใช้วาจาดูถูก
เหยียดหยามก้าวร้าว เป็ นการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการ
ทํางานของนายจ้าง ซึงได้จดั ไว้ในหัวข้อเรืองวินยั และความ
ประพฤติทวไปแยกต่
ั
างหากจากหัวข้อเรืองความผิดร้ายแรง
ซึงได้ระบุการกระทําทีเป็ นความผิดร้ายแรงไว้โดยเฉพาะ
ซึงแสดงว่า นายจ้างมิได้ถือว่าการฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้อบังคับเกี ยวกับการทํางานดังกล่าวเป็ นความผิดกรณี
ร้ายแรงแต่อย่างใด ดังนันเมือปรับการกระทําของลูกจ้างกับ
ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของนายจ้างดังกล่าว
แล้ว การกระทําของลูกจ้างเป็ นเพียงการฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้อบังคับเกียวกับการทํางานของนายจ้างเป็ นกรณีทวไป
ั
ไม่ใช่กรณีรา้ ยแรง เมือนายจ้างเลิกจ้าง จึงต้องจ่ายค่าชดเชย

“คดีนี หากบริษัทนันเขาไม่ได้เขียนใน
ข้อบังคับไว้วา่ อะไรเป็ นความผิดร้ายแรง หาก
ลูกจ้างทําผิดอะไร ค่อยมาปรับพิจารณาจะ
ดีกว่า, เรืองด่าหัวหน้าว่า “ตอแหล” ต่อหน้า
พนักงานอืนเช่นนี นายจ้างคงชนะคดี เลิกจ้าง
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย”
หยิ ก เมื อ งแมน กล่ า ว แล้ว ลุ ก ขึ น
เดินตามหลังบรรจบ เข้าห้องประชุม
ห ยิก เม อื งแมน
แท น พ ันทาง
จา ง ตระกูล
พ ูน ไพร ิน

Storytelling
on Labour Law
อ รรถพล มน สั ไพบูลย 
เ ร ีย บเร ียง

ถว ิล จํา เพาะ

ผ าด มะนาว
พ ร าว สะแก
แต ร ตะโพน
โผ น บา นสุม
โกสุม
ท องด ี ทระนง

เดินหมากผิดตัวเดียว ล้มได้ท้งั กระดาน

อรรถพล มนัสไพบูลย
สํานักกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

