
เดี๋ยวหมวดตอบให้...

ไม่ต้องไปถึงโรงพัก



ตอนที ่ 1

โพสต์ประจาน

ระวัง

โดนจับ
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ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

น้องหนู: หมวดคะ...ถ้าเขาแย่งแฟนหนู...หนูแอบอ่านเจอ 

	 	 เลยแค็ปเจอร์หน้าจอแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก  

  หนูผิดไหมคะ

หมวด:  แล้วถ้าหนูโพสต์ลงเฟซ จะมีใครเห็นบ้างคะ

น้องหนู: ก็ทั้งเพื่อนหนูทั้งเพื่อนเค้าเลยค่ะ ประจานมันให้โลกรู้ไปเลยว่า

	 	 เค้าแย่งแฟนหนู มันเลว อี!@#$//^**())

หมวด:  พอค่ะ...หมวดว่าหนูอย่าทำดีกว่าค่ะ

	 หากเกิดกรณีเช่นนี้...ถือว่าเข้าข่าย  “หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการ 

โฆษณา” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

น้องหนู: หมิน่ประมาทตรงไหนคะ...ทีห่นแูคป็เจอรม์ามนัคอืเรือ่งจรงิทัง้นัน้  

  หนูไม่ได้ตัดต่อหรือใส่คำพูดใส่ความอะไรเลย หนูผิดได้ยังไง 

หมวด:  ข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ย...ไม่ว่าหนูจะพูดเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ  

  แต่ถ้าเอาเรื่องของคนอื่นไปบอกต่อบุคคลที่สาม แล้วคนที่หนู 

	 	 พูดถึงเขาเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง อับอาย... 

	 	 นั่นแหละค่ะ “หมิ่นประมาท” เต็ม ๆ เลย
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เดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร  

ภาพวาด  ภาพระบายสี  ภาพยนตร์  ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ 

ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ  

หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ  

หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษ 

จำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

น้องหนู: แล้วหนูไปโฆษณาตอนไหนคะ...หมวดถึงบอกหมิ่นประมาท 

	 	 ด้วยการโฆษณา

หมวด:  การเอาเรื่องคนอื่นมาประจานผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ...เรียกว่า 

	 	 โฆษณา เพราะไม่ได้มีแค่หนูเห็นคนเดียวเท่านั้น อย่างน้อย 

	 	 เพื่อนในเฟซบุ๊กหนูก็เห็นหลายคน...ถูกไหมคะ

น้องหนู: เอิม่...กจ็รงิคะ่ แตห่มวดจะใหห้นทูำยงัไงคะ หนโูกรธ หนเูสยีใจ  

  จะให้อยู่เฉย ๆ เหรอคะ 

หมวด:  ให้หมวดแนะนำนะคะ ใครไม่รักเรา เราก็ไม่ต้องรั้งไว้ค่ะ... 

	 	 ไปประจานเค้า ไปด่าเค้า หรือด่ากิ๊กเค้า ไม่ได้ช่วยให้อะไร 

	 	 ดีขึ้นมา...วิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดคือ เดินออกมาแล้วทำตัวให้สวย  

  เรียนให้เก่ง ทำงานดี ๆ มีเงิน...แล้วเค้าจะเสียดายเรา...ถ้าเค้า 

	 	 กลับมาง้อ ค่อยคิดอีกทีว่าจะคบหรือไม่คบนะคะ ถึงตอนนั้น 

	 	 เราต้องเป็นฝ่ายเลือกค่ะ 

	 แตถ่า้เราเปน็ภรรยาทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย สามมีชีู ้ เราสามารถฟอ้ง 

เรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ ทั้งสามีและชู้เลยค่ะ...



ตอนที ่ 2

ตบกัน

ไม่ได้ปรับ 500

นะคนดี
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เดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก

“หมวดคะ ตบกัน ปรับแค ่ 500 จบเลยใช่ไหมคะ”

	 กา***เลยนะคะว่า ไม่ใช่ปรับ 500 จบค่ะ 

	 การตบกัน...ในกรณีที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เช่น  

มีรอยแดง ไม่มีเลือด แผลไม่ฉีกขาด...อย่างนี้เป็นความผิดลหุโทษ

  สามารถเปรียบเทียบปรับที่โรงพักได้ แต่ไม่ใช่ปรับ 500 นะจ๊ะ 

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 10,000 บาท!!! นะคะ...แมเ่จา้! (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

391 แก้ไขใหม่ล่าสุด!!)
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ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด 

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  [อัตราโทษแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยมาตรา  6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล 

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558]

	 แล้วไม่มีเงินให้ปรับล่ะคะหมวด

  ถ้าไม่เงินจ่ายค่าปรับที่โรงพัก ร้อยเวรจะทำสำนวนส่งตัวไป 

ฟ้องศาล หรือว่ามีเงิน แต่คู่กรณีไม่ยอมความ ไม่ยอมให้ปรับ ตำรวจ 

ก็ไม่สามารถปรับเองได้นะคะ ต้องส่งตัวไปฟ้องศาลอยู่ดี

	 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน 

	 เห็นไหมคะ...ตบกันไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ตบทั้งคู่ก็ปรับทั้งคู่จ้า ไม่จ่าย 

ก็ไปศาลทั้งคู่เลยจ้า...ใครอยากจะตบกันคิดดี ๆ  ก่อนนะคะ เอาที่สบายใจ 

เลย



ตอนที ่ 3

เรื่องของเมียน้อย

ไม่ใช่เรื่องเล็ก



9

ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

“หมวดคะ นี่กฎหมายไทยจัดการเมียน้อยไม่ได้เลยเหรอคะ  

งั้นหนูจะตบค่ะ หนูมีจ่าย!”

	 ใจเย็น  ๆ นะคะ...วันนี้หมวดมีวิธีแนะนำค่ะ อย่าตบเค้าเลย ถ้าเค้า 

ทนได้เราจะเจ็บมือนะคะ 

	 อันดับแรก...ทำความเข้าใจก่อน “ภรรยา” ที่จะมีสิทธิตามกฎหมาย  

คือ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 

	 เป็นแฟนกันเฉย ๆ...ไม่ใช่!

	 แต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนสมรส...ไม่ใช่!

  มากอ่นมาหลงัไมเ่กีย่ว...ขึน้อยูก่บัวา่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสหรอืเปลา่ 

	 เรื่องของการนอกใจนั้นจริง  ๆ  แล้วถือว่าผิดศีลธรรม แต่ไม่ผิด 

กฎหมายอาญา ไม่มีโทษปรับหรือจำคุก เมียหลวงอย่าเพิ่งด่าตำรวจ 

เลยนะคะ 



เดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก
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	 แต่!!!...สาระอยู่ตรงนี ้

	 “เมียหลวงสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ทั้งกับ 

เมียน้อยและสามีที่หักหลังเรา” (บอกแล้ว อย่าเพิ่งรีบตบ)

แล้วฟ้องอะไรได้บ้างนะ

•	 หากสามมีเีมยีนอ้ยสามารถฟอ้งหยา่ได ้ หากไมฟ่อ้งหยา่ สามารถ 

เรียกค่าเสียหายได้

•	 ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเมียน้อยในฐานะชู้

•	 ฟ้องเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากสามี

•	 ฟ้องเรียกร้องค่าดูแลจากสามี ในกรณีที่ภรรยาไม่มีงานทำ

•	 ร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัดทั้งเมียน้อยและสามี (แต่ของสามี 

ลองชั่งใจดู ถ้าเขาตกงานจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเลี้ยงดูเรา 

และลูก)

•	 ถ้ามีการข่มขู่ หมิ่นประมาท ดูหมิ่นซึ่งหน้า...เป็นคดีอาญา  

แจ้งความได้ (แต่เราต้องไม่ทำกับเขาด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นเรา 

จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยแท้จริง)

รู้อย่างนี้แล้ว มาดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

•	 ทะเบียนสมรส...อย่าลืม อันนี้สำคัญมาก***

•	 เตรียมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเมียน้อยเอาสามีเราไปเป็น 

สามีตัวเอง  เช่น  พาออกงาน  ภาพกอดกัน  ภาพร่วมเพศ  

พาเข้าโรงแรม พาเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น  (จะหาเองหรือ 

จ้างนักสืบก็แล้วแต่ค่ะ)

•	 ทนายความ
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ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

•	 ส่วนค่าเสียหายจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียง มีหน้า- 

มีตาทางสังคมของเมียหลวงด้วย (บางคนได้หลักแสน บางคน 

หลักล้าน!!!)

	 เห็นไหมคะ...เราอยู่สวย  ๆ ตบทำไมให้เจ็บมือ ถ้าตบต้องเสียเงิน 

ค่าปรับอีก เอาเงินส่วนนั้นเก็บไว้ไปทำสวยค่ะ แล้วฟ้องเรียกค่าเสียหาย 

ไปเลย



ตอนที ่ 4

เรื่องสาม ี - ภรรยา

เดี๋ยวเคลียร์เอง
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ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

นาย ก: หมวดครับ แจ้งความครับ

หมวด:  แจ้งเรื่องอะไรคะ

นาย ก: เรื่องเมียครับ (ทำเสียงกระซิบ)

หมวด:  กระซิบทำไม

นาย ก:	 เดี๋ยวเค้ารู้ครับ

หมวด:  ว่ามาค่ะ แจ้งมาได้เลย

นาย ก: เมียซ้อมผมครับ

หมวด:  ซ้อมยังไงคะ

นาย ก: เตะ ตบ ตื้บ ต ี ทุบ ผมทนไม่ไหวแล้วครับ

หมวด:  แล้วเจ็บมากไหมคะ

นาย ก:  เจ็บนิด ๆ นะ เจ็บนิด ๆ นะ เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว 

  ล้อเล่นครับหมวด เจ็บครับ

หมวด:	 รักษากี่วันหายคะ

นาย ก: 2 - 3 วันครับ
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เดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก

	 กรณแีบบนีเ้ขา้ขา่ยทำรา้ยรา่งกายนะคะ ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 295

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของ 

ผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษ 

จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นาย ก: แบบไหนถึงเรียกว่าการทำร้ายร่างกายรุนแรงสาหัสครับ

หมวด:  เบื้องต้นคือบาดเจ็บจนไม่สามารถทำงานได้  20 วัน หรือถ้า 

	 	 หนักกว่านั้นถึงขั้นตาบอด  หูหนวก เสียโฉม ลิ้นขาด หรือ 

	 	 ถึงขั้นพิการ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ ถึงจะเรียกว่าทำร้ายร่างกาย  

  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส ถือว่าผิดกฎหมาย 

	 	 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297
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ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริรัตน ์ เพียรแก้ว

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้าย 

รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี   

อันตรายสาหัสนั้น คือ

(1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท

(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์

(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด

(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว

(5) แท้งลูก

(6) จิตพิการอย่างติดตัว

(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน 

หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน

	 คดีเช่นนี้ยอมความไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นระวังกันก่อนจะถึงขั้น 

ทำร้ายร่างกาย เพราะผัวเมียตีกันก็ติดคุกได้นะจ๊ะ


