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ในประเดน็ทีเ่หน็ตอ้งตรงกบัค ำพพิำกษำของศำลชัน้ตน้มอียู่ดงัต่อไปนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ ง  กำรที่ศำลพิพำกษำให้จ ำเลยที่  1 และ 2 ไม่มีควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชนใน  

วงแชรท์ี ่1 เพรำะจ ำเลยทัง้สองไม่มเีจตนำฉ้อโกงนัน้ชอบดว้ยเหตุผลแลว้ เนื่องจำกขอ้เทจ็จรงิแห่งคดีต่ำงลว้นแสดงให้
เหน็ว่ำจ ำเลยที ่1 กไ็ดบ้รหิำรจดักำรวงแชรอ์ย่ำงดตีลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ และจ ำเลยที ่1 กไ็ดม้กีำรเผยแพร่กฎในกำร
เล่นแชร์รวมไปถงึขอ้ตกลงในกำรเกบ็ค่ำบรกิำรไวใ้นกลุ่ม Facebook แล้ว กำรที่โจทก์ไม่ทรำบถึงกฎดงักล่ำวจงึเป็น
ควำมผิดของโจทก์เอง และไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรที่ตนไม่ได้รบัเงิน 200 ,000 บำทคืนเป็นผลมำจำกกำรปกปิด
ขอ้เทจ็จรงิทีค่วรบอกใหแ้ก่โจทกโ์ดยมเีจตนำหลอกลวงเพื่อเอำทรพัยส์นิของโจทก์  

ประเดน็ถดัมำ กำรที่ศำลพพิำกษำยกฟ้องโจทก์ในควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัิกำรเล่นแชร์ และพระรำช
ก ำหนดกำรกู้ยมืเงนิที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชนนัน้ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว เนื่องจำกหำกพจิำรณำโครงสร้ำงกำรเป็น
ผู้เสยีหำยในคดอีำญำทัง้หลำยแล้ว กส็ำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ควำมผดิทีป่ระชำชนทัว่ไปสำมำรถเป็น
ผูเ้สยีหำยได ้ควำมผดิทีก่ระท ำต่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืบรกิำรสำธำรณะ และควำมผดิทีม่แีต่รฐัเท่ำนัน้ทีเ่ป็นผูเ้สยีหำย 
โดยกฎหมำยทัง้สองฉบบัต่ำงกเ็ป็นกฎหมำยทีก่ ำหนดควำมผดิซึง่มีแต่รฐัเท่ำนัน้เป็นผูเ้สยีหำยตำมแนวกำรตคีวำมของ
ศำลฎกีำ เพรำะกำรกระท ำควำมผดิเหล่ำนี้ไม่ใช่กำรกระท ำโดยเฉพำะเจำะจงตวับุคคล1 

ประเดน็ทีส่ำม กำรทีศ่ำลพพิำกษำใหจ้ ำเลยที ่3 ไม่มคีวำมผดิฐำนสนบัสนุนเป็นสิง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำย เพรำะ
พฤตกิรรมของจ ำเลยที ่3 ซึง่มสีว่นทีท่ ำใหโ้จทก ์และประชำชนมคีวำมเชื่อมัน่ในกำท ำธุรกรรมของจ ำเลยที ่1 และ 2 ได้
เกดิขึน้ในวนัที ่1 มนีำคม พ.ศ. 2562 อนัเป็นวนัทีเ่ผยแพร่ภำพระหว่ำงจ ำเลยทัง้ 3 คนซึง่เป็นกำรกระท ำช่วยเหลอืที่
เกดิขึน้ภำยหลงัวนัทีโ่จทก ์และประชำชนตดัสนิใจช ำระค่ำแชรว์นัที ่15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 อนัเป็นวนัที่สำมำรถ
กล่ำวไดว้่ำควำมผดิฐำนฉ้อโกงได้ส ำเรจ็ไปก่อนแลว้ ดงันัน้ จ ำเลยที ่3 จงึไม่สำมำรถเป็นผูม้กีำรกระท ำสนับสนุนกำร
กระท ำควำมผดิของโจทกท์ี ่1 และ 2 ไดเ้ลย 

ในประเดน็ทีเ่หน็ไม่ตอ้งตรงกบัค ำพพิำกษำของศำลชัน้ตน้มอียู่ดงัต่อไปนี้ 
 ประเดน็แรก กำรที่ศำลพพิำกษำใหจ้ ำเลยที่ 1 และ 2 ไม่มคีวำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนในวงแชร์ที ่1 แต่
ยงัคงให้จ ำเลยทัง้สองรบัผดิบนฐำนสญัญำทำงแพ่งเป็นสิง่ที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล เนื่องจำกขอ้เทจ็จรงิได้ปรำกฏชดัว่ำ
จ ำเลยที ่1 และ 2 เปิดวงแชรพ์รอ้มกนั 10 วงซึง่เกนิกว่ำ 3 วงและมจี ำนวนสมำชกิวงแชรท์ุกวงมำกกว่ำ 30 คน และ
จ ำนวนทุนกองกลำงต่อหนึ่งงวดรวมกนัทุกวงมมีลูค่ำเกนิกว่ำสำมแสนบำทตำมทีก่ฎกระทรวงซึง่กำรกระท ำทัง้สำมลว้น
เป็นกำรกระท ำทีข่ดัต่อมำตรำ 6 (1) (2) และ (3) แห่งพระรำชบญัญตักิำรเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 โดยทีบ่ทบญัญตัดิงักล่ำว
ล้วนถูกก ำหนดใหเ้ป็นควำมผดิทำงกฎหมำยอำญำ พระรำชบญัญตักิำรเล่นแชร์จงึเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกบัควำมสงบ
เรยีบร้อย และยงัเป็นกำรกระท ำที่ขดัอยู่ในตวัโดยมพิกัต้องพจิำรณำเจตนำภำยในระหว่ำงคู่กรณี เพรำะเป็นสิง่ทีพ่งึ
สนันิษฐำนได้ว่ำประชำชนต้องรู้กฎหมำย2 ในเบื้องต้น กำรตกลงท ำสญัญำดงักล่ำวที่มวีตัถุประสงค์ในกำรระดมทุน
มำกกว่ำจ ำนวนทีก่ฎหมำยก ำหนดจงึขดัต่อบทกฎหมำยทีห่ำ้มกำกระท ำดงักล่ำวอย่ำงชดัแจง้ สญัญำดงักล่ำวจงึตกเป็น
โมฆะตำมมำตรำ 150 ประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ โดยหลกัจงึต้องมกีำรคนืเงนิตำมหลกัลำภมคิวรไดต้ำมมำตรำ 
172 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ 

อย่ำงไรกต็ำม เมื่อพจิำรณำถงึขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏว่ำโจทกไ์ดต้กลงเล่นแชรใ์นวงแชรท์ี ่1 และ 2 ซึง่เพยีงสอง
วงก็มีสมำชกิมำกถึง 45 คนซึ่งก็เกินกว่ำจ ำนวน 30 คน และโจทก์เองกย็งัได้ช ำระค่ำแชร์ในวงที่ 1 เป็นจ ำนวนถึง 

                                                           
1 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่3447/2530 และค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่2926/2544 โปรดด ูนำงสำวอรยิพร โพธใิส, “กำรเล่นแชรเ์ป็นควำมผดิต่อ 
กฎหมำยหรอืไม,่” (ม.ป.ป.) สบืคน้เมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2563, จำก น. 4 – 6. 
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/11all/all73.pdf 
2 เสนีย ์ปรำโมช, ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิยว์่ำดว้ย นิตกิรรมและหนี้ เล่ม 1 (ภำค 1-2), น. 76 ใน ชญัญำนิษฐ ์เชีย่วชำญศลิป์, 
“ควำมส ำคญัผดิในขอ้กฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์,“ (วทิยำนิพนธม์หำบณัฑติ คณะนติศิำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั, 2560) น. 48 – 49. 
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200,000 บำทต่อเดอิน และเป็นจ ำนวนเงนิ 2,500,000 บำทซึง่กค็ดิเป็นจ ำนวน 250,000 ต่อเดอืนอนัเป็นกำรจ่ำยเงนิที่
ส่งผลให้ทุนกองกลำงต่อหนึ่งงวดรวมกนัทุกวงเป็นมูลค่ำมำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง สิง่เหล่ำนี้ล้วน
สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำโจทกไ์ดช้ ำระค่ำแชรท์ีฝ่่ำฝืนขอ้หำ้มตำมพระรำชบญัญตักิำรเล่นแชรซ์ึง่เป็นกฎหมำยเกีย่วควำมสงบ
เรยีบรอ้ย โจทกจ์งึไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิจ ำนวน 2,700,000 บำททีไ่ดช้ ำระใหก้บัจ ำเลยที ่1 ไม่ได ้อนัเป็นไปตำมควำม
ในมำตรำ 411 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยซ์ึง่กเ็ป็นไปตำมแนวกำรวนิิจฉยัของศำลฎกีำ3 โดยกเ็คยปรำกฏ
กำรทีศ่ำลฎกีำปฏเิสธไม่รบัค ำบงัคบัตำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรทีจ่ะบงัคบัใหม้กีำรคนืทรพัย์สนิอนัขดัต่อ
มำตรำ 411 ดว้ยเหตุเหล่ำน้ี จงึขอใหศ้ำลอุทธรณ์พพิำกษำยกฟ้องโจทกใ์นประเดน็กำรรบัผดิตำมสญัญำทำงแพ่ง  

ประเดน็ถดัมา กำรทีศ่ำลวนิิจฉยัใหจ้ ำเลยที ่1 และ 2 มคีวำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนในวงแชรท์ี ่2 เป็นสิง่ที่
ไม่ชอบดว้ยหลกักฎหมำย เพรำะหำกพเิครำะหถ์งึกำรลงขอ้ควำมของจ ำเลยที ่1 และ 2 ทีส่ง่ผลใหโ้จทก ์และประชำชน
ตัดสนิใจเล่นแชร์แล้วก็เห็นได้ว่ำจ ำเลยทัง้สองต่ำงได้ลงข้อควำมเฉพำะภำยในกลุ่ม Facebook โดยโซเชียลมีเดีย
ดงักล่ำวกม็รีะบบทีใ่หป้ระชำชนสำมำรถมองเหน็ขอ้ควำมดงักล่ำวไดก้ต่็อเมื่อบุคคลนัน้เป็นสมำชกิภำยในกลุ่มดงักล่ำว
อยู่ และหำกไม่ใช่สมำชิกของกลุ่มดงักล่ำว บุคคลนัน้กย็งัสำมำรถเขำ้ถึงขอ้ควำมดงักล่ำวได้กต่็อเมื่อมกีำรสบืค้นใน
ระดบัทีล่กึลงไปดว้ยตวัเองเท่ำนัน้ ดว้ยเหตุนี้ กำรลงขอ้ควำมของจ ำเลยท ี1 และ 2 ทีต่ัง้อยู่ในกลุ่ม Facebook จงึเป็น
ขอ้มูลข่ำวสำรทีถู่กจ ำกดักรอบไม่ไดเ้ผยแพร่สู่ประชำชนโดยทัว่ไป หำกแต่เป็นขอ้ควำมที่จะเขำ้ถงึเฉพำะบุคคลที่อยู่
ภำยในกลุ่มดงักล่ำวเท่ำนัน้ซึง่กส็อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพจิำรณำของศำลฎกีำ4 จงึไม่อำจกล่ำวไดว้่ำกำรลงขอ้ควำม
ของจ ำเลยทัง้สองมุ่งหมำยทีจ่ะหลอกลวงประชำชนทุกๆ คนทีห่ลงเชื่อในขอ้ควำมดงักล่ำว ดงันัน้ อย่ำงน้อยทีส่ดุ จ ำเลย
ที่ 1 และ 2 กไ็ม่ได้มกีำรหลอกลวงด้วยเจตนำฉ้อโกงต่อประชำชนอนัเป็นควำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชน ตำมมำตรำ 
343 ประกอบมำตรำ 341 ประมวลกฎหมำยอำญำ 

ในสว่นควำมผดิฐำนฉ้อโกงของจ ำเลยที ่1 และ 2 ทนำยควำมฝำ่ยจ ำเลยเหน็ว่ำกำรกระท ำควำมผดิฐำนฉ้อโกง
จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อผูก้ระท ำมเีจตนำจะเอำทรพัยส์นิผ่ำนกำรหลอกลวงตัง้แต่แรก แต่ขอ้เทจ็จรงิกป็รำกฏอยู่ว่ำจ ำเลยที ่
1 ได้ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรวงแชร์มำมำกกว่ำ 100 วงซึ่งแสดงให้เหน็ถึงควำมจรงิจงัของจ ำเลยที่ 1 ที่จะ
บริหำรกำรเล่นแชร์ที่มีอยู่ เสมอรวมไปถึงกำรเล่นแชร์ครัง้นี้ด้วย อันสะท้อนจำกข้อเท็จจริงที่จ ำเลยที่ 1 ได้
ประคบัประคองใหว้งแชรท์ี ่2 ยงัคงด ำเนินกำรเรื่อยมำตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธถ์งึเดอืนมถุินำยน แมว้่ำตลอดมำจะประสบ
ปญัหำกบักำรทีส่มำชกิวงแชรบ์ำงส่วนไม่ยอมช ำระค่ำแชร ์ยิง่ไปกว่ำนัน้ สำเหตุทีท่ ำใหจ้ ำเลยที ่1 ซึง่มคีวำมจรงิจงัต่อ
กำรบรหิำรวงแชรม์ำโดยตลอดตอ้งยุตวิงแชรท์ี ่2 กเ็ป็นผลจำกสมำชกิวงแชรท์ีเ่ป็นนกัธุรกจิไม่สำมำรถช ำระค่ำแชรซ์ึง่ก็
สบืเนื่องจำกกำรแขง็ตวัของค่ำเงนิบำทอนัเป็นปจัจยัทำงเศรษฐกจิทีย่ำกอย่ำงมำกต่อกำรคำดกำรณ์ของจ ำเลยที ่1 สิง่นี้
เองยิง่ได้ตอกย ้ำให้เหน็ว่ำวงแชร์ที่ 2 จะไม่ยุติลงตรำบที่ไม่ประสบพบกบัปญัหำระดบัโครงสร้ำงทำงเศรษฐกจิ ทัง้นี้ 
แม้ว่ำจ ำเลยที ่1 อำจจะคำดหมำยได้ว่ำกำรเล่นแชร์จะประสบปญัหำดงักล่ำวได้ในฐำนะควำมเสีย่งชนิดหนึ่ง แต่กำร
บรหิำรวงแชรท์ีล่ม้เหลวกแ็ตกต่ำงไปจำกกำรมเีจตนำทีจ่ะเอำทรพัยส์นิของผูอ้ื่นโดยไม่มเีจตนำจะผูกพนัตำมสญัญำเลย 
กำรเผยแพร่ขอ้ควำมเชญิชวนใหม้ำร่วมเล่นแชรข์องจ ำเลยที ่1 โดยทีจ่ ำเลยกเ็คยไดบ้รหิำรใหม้กีำรจ่ำยเงนิจรงิในวง
แชรน์ัน้ จงึไม่ไดท้ ำลงไปโดยมเีจตนำหลอกลวงเพื่อเอำทรพัยส์นิของผูท้ีห่ลงเชื่อตัง้แต่แรก หำกแต่เป็นเพยีงกำรเล่น
แชร์ตำมสัญญำชนิดหนึ่ งที่จ ำเลยที่  1 ต้อง รับผิดในทำงแพ่งเท่ำนั ้นซึ่งสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกับ 
กำรพจิำรณำของศำลฎกีำ5 กำรกระท ำของจ ำเลยจงึไม่เป็นควำมผดิฐำนฉ้อโกงต่อโจทกด์ว้ยตำมมำตรำ 341 ประมวล
กฎหมำยอำญำ  

                                                           
3 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่1190/2560 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่5457/2560 และค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่840/2561 
4 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่5275/2562 และค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่4998/2558 
5 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่ 2513/2551 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่935/2542 และค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่19/2541   



1989 ค ำ 

นิติสัมพันธ์ระหว่ำงโจทก์กับจ ำเลยที่  1  จึงมีเพียงเฉพำะควำมรับผิดในทำงสัญญำทำงแพ่งซึ่ง  
ไม่สำมำรถเรยีกร้องใหจ้ ำเลยที่ 1 ต้องปฏบิตัิกำรคนืเงนิได้ เน่ีองจำกเงนิดงักล่ำวมำจำกกำรช ำระค่ำแชร์ทีฝ่่ำฝืนต่อ
พระรำชบญัญตัิกำรเล่นแชร์ ตำมมำตรำ 411 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ดงัที่ได้กล่ำวไปก่อนหน้ำ  จำกที่ได้
กล่ำวไปขำ้งตน้จงึขอใหศ้ำลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทกใ์นประเดน็ควำมผดิฐำนฉ้อโกงประชำชนในวงแชรท์ี ่2 

ประเดน็ท่ีสาม สบืเนื่องจำกกำรเผยแพร่ขอ้ควำมของจ ำเลยที ่1 ซึง่ไม่ไดเ้ป็นกำรกระท ำควำมผดิฉ้อโกงแลว้ 
กำรทีจ่ ำเลยน ำขอ้ควำมทีเ่ชญิชวนใหผู้ค้นมำเล่นแชรเ์ขำ้สูร่ะบบคอมพวิเตอรจ์งึไม่ใช่ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็เพื่อหลอกลวง
ใหป้ระชำชนหลงเชื่อ และไม่ใช่กำรกระท ำทีเ่ป็นไปเพื่อหลอกลวง หรอืทุจรติอกีต่อไป อกีทัง้เมื่อกำรลงขอ้ควำมดงักล่ำว
ไดท้ ำในบรเิวณพืน้ที่ๆ  จ ำกดัเพยีงเฉพำะบุคคลในกลุ่ม Facebook เท่ำนัน้ ไม่ไดเ้ป็นกำรเผยแพร่ขอ้ควำมสู่ประชำชน
ทุกๆ คนโดยไม่จ ำกดัเป้ำหมำย กำรน ำขอ้มูลคอมพวิเตอรเ์ขำ้สู่ระบบคอมพวิเตอรจ์งึไม่ไดม้ปีระกำรทีน่่ำจะสรำ้งควำม
เสยีหำยแก่ประชำชนอกีดว้ย จ ำเลยที ่1 จงึไม่มคีวำมผดิฐำนน ำขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็เขำ้สู่ระบบคอมพวิเตอร์
ตำมมำตรำ 14 (1) พระรำชบญัญตัิว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ ด้วยเหตุน้ี จงึขอใหศ้ำลยกฟ้อง
โจทกใ์นประเดน็ควำมผดิดงักล่ำว 

 ประเดน็สุดท้าย เมื่อจ ำเลยที่ 1 ไม่มีควำมผิดฐำนฉ้อโกงประชำชน ไม่มีควำมผิดฐำนฉ้อโกง และไม่มี
ควำมผดิฐำนน ำขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็เขำ้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์แลว้ จ ำเลยที ่2 ซึง่เป็นผูช้่วยลงขอ้ควำมเชญิชวน
ใหบุ้คคลต่ำงๆ ภำยในกลุ่ม Facebook มำร่วมเล่นแชรจ์งึไม่อำจเป็นตวักำรร่วมกับจ ำเลยที ่1 ในฐำนควำมผดิทัง้สำม
ฐำนดงักล่ำวได้ ยิง่ไปกว่ำนัน้ ศำลฎกีำกเ็คยมแีนวกำรตคีวำมเสมอมำว่ำกำรพจิำรณำเป็นตวักำรหรอืไม่ จะพจิำรณำ
เฉพำะกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของนำยจ้ำงอันเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกบักำรร่วมแรงเพียงประกำรเดียวไม่ได้ แต่จะ
พเิครำะหถ์งึขอ้เทจ็จรงิ และพฤตกิำรณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกำรร่วมใจจะกระท ำควำมผดิของผูจ้ะเป็นตวักำรดว้ยซึ่งศำล
ฎกีำกไ็ดม้กีำรพพิำกษำรบัรองถงึเรื่องนี้ดว้ย6 ซึง่ขอ้เทจ็จรงิแห่งคดกีไ็ม่ไดป้รำกฏแต่อย่ำงใดว่ำอะไรที่สะท้อนถึงกำร
ร่วมใจกระท ำควำมผดิไปกบัจ ำเลยที ่1 ของจ ำเลยที ่2 จ ำเลยที ่2 จงึไม่ไดเ้ป็นตวักำรร่วมกบัจ ำเลยที ่1 ในควำมผดิฐำน
ฉ้อโกงประชำชน ควำมผดิฐำนฉ้อโกง และควำมผดิฐำนน ำขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็เขำ้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ ตำม
มำตรำ 343 ประกอบมำตรำ 341 และมำตรำ 83 ประมวลกฎหมำยอำญำ และมำตรำ 14 (1) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำร
กระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรป์ระกอบมำตรำ 83 ประมวลกฎหมำยอำญำ จงึขอใหศ้ำลยกฟ้องโจทกใ์นประเดน็
กำรเป็นตวักำรของจ ำเลยที ่2 

                                                           
6 ค ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่6273/2546 


