กรณีศึกษาเด็กตักพริกปนเลน : กฏหมายกับสังคม
โดย นางสาวรมณัย ไชยโกมินทร
กลายเปนประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง สําหรับกรณีเจาของรานกวยเตี๋ยวแจงความจับเด็ก
ที่มารับประทานกวยเตี๋ยวในรานแลวเลนพริกปนหลังจากที่รับประทานเสร็จแลวในขอหาทําใหเสียทรัพย เปนเพราะเหตุ
ใดที่เรื่องเล็กๆนอยๆถึงบานปลายกลายเปนเรื่องใหญอยางที่ปรากฏตามขาว บางฝายก็เห็นวาเจาของรานทําเกินกวา
เหตุ เรื่องไมเปนเรื่อง นาจะยอมความกันได แตบางฝายก็เห็นวานาเห็นใจคนที่เปนแมคา เพราะทุกอยางก็ถือเปนตนทุน
ในการคาขายทั้งสิ้น อีกทั้งก็ควรที่จะสั่งสอนเด็กใหรูจักเข็ดหลาบเนื่องจากเชื่อวาเด็กคงแสดงพฤติกรรมบางอยางที่ไม
เหมาะสม เปนตน แตหากลองมองในแงมุมของกฎหมายดูบาง ก็มีประเด็นที่นาสนใจวา การกระทําของเด็กดังกลาวเปน
ความผิดฐานใดหรือไม
ในทางอาญานั้น การตักพริกปนเลนผิดฐานทําใหเสียทรัพยหรือไมหากพิจารณาตามหลักกฎหมายเรื่องทําให
เสียทรัพยแลว จะเห็นวาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358 บัญญัติไววา “ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา
หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย ผูนั้นกระทําความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” แตอยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาดวยวา
ผูกระทํามีเจตนากระทําความผิดนั้นหรือไม หากไมมีเจตนาแลวก็อาจทําใหกลายเปนการกระทําที่ไมเปนความผิดได ซึ่ง
จากกรณีตามขาวสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
กรณีแรกหากการที่เด็กตักพริกเลนนั้นเปนเพราะตองการที่จะหยอกลอพี่สาวเทานั้น ไมไดมีเจตนาที่จะทําใหพริกปน
เสียหาย เสื่อมคาหรือไมสามารถนําไปใชประโยชนได ดังนี้เห็นวาเปนการกระทําที่ขาดเจตนาที่จะทําใหเสียทรัพย จึงไม
เปนความผิด
กรณีที่สอง อาจเปนไปไดวาเด็กคนนั้นเขาใจวาการตักพริกปนเลนเปนสิ่งที่ตนสามารถกระทําได เพราะพริกปนก็เปน
เครื่องปรุงที่ทางรานจัดไวบริการลูกคาอยูแลวเลยคิดวาตนสามารถตักพริกเทาไรก็ได เปนสิทธิของตนดังนี้เห็นวาเปน
การสําคัญผิดในขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา62 เพราะเขาใจวาตนมีสิทธิกระทําได จึงทําใหกลายเปน
การขาดเจตนา และไมเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
กรณีที่สาม หากการที่ตักพริกปนเลนนั้นเปนการกระทําเพื่อแกลงเจาของราน ตองการใหทรัพยสินของเขาเสียหาย ไม
สามารถนําไปใหลูกคารายอื่นบริโภคได ดังนี้เห็นวานาจะเขาขายความผิดฐานทําใหเสียทรัพยเนื่องจากเปนการกระทําที่
มีเจตนา หรือแมวาจะไมไดมีเจตนาที่จะแกลงก็ตาม หากพิจารณาจากวุฒิภาวะ การศึกษา สภาพสังคมและสิ่งแวดลอม
ตางๆของตัวเด็กแลว จะเห็นไดวา เด็กอายุ14 ป มีการศึกษาอบรม สภาพครอบครัวและสังคมที่ดี ยอมมีวุฒิภาวะสูง
พอที่จะเล็งเห็นไดวาการตักพริกปนเลนของตนดังกลาวนาจะเปนการทําใหทรัพยของผูอื่นเสียหาย เสื่อมคาหรือขาด
ประโยชนไป ดังนี้ก็อาจเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยไดเนื่องจากเปนการกระทําโดยเจตนาและไดกระทําไปโดย
ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
สวนในทางแพงนั้น ก็มีประเด็นที่นาพิจารณาวาการตักพริกปนเลนตองจายคาพริกหรือไมซึ่งตามตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา420 บัญญัติไววา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให
เขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทํา
ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งจากกรณีตามขาวสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
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กรณี แ รก เปน กรณี ที่ เ ด็ ก ระทํ า ไปเพื่ อ แกล ง หยอกลอ พี่ ส าวโดยส ว นตั ว แล ว เห็น ว า ไม น า จะเป น การกระทํ า ละเมิ ด
เนื่องจากไมไดเปนการจงใจกระทําใหผูอื่นเสียหาย กลาวคือที่ทําไปก็เพราะตองการแกลงหยอกลอกันเทานั้น ไมคิดวา
การกกระทําดังกลาวจะเปนผลเสียหายตอผูอื่นและไมไดตองการที่จะทําใหทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย อีกทั้งก็ไมใชการ
กระทําโดยประมาทเลินเลอดังนี้จึงไมผิดและไมจําตองจายคาพริก
กรณีที่สอง เปนกรณีที่เด็กคนนั้นเขาใจวาการตักพริกปนเลนเปนสิ่งที่ตนสามารถกระทําได ดังที่ไดกลาวไปแลววาพริก
ปนเปนเครื่องปรุงที่ทางรานจัดไวบริการลูกคาเลยคิดวาตนสามารถตักพริกเทาไรก็ได เปนสิทธิของตนดังนี้เห็นวาเปน
การสําคัญผิดในขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา62 กลาวคือคิดวาตนสามารถกระทําได ไมเปนการจงใจ
หรือประมาทเลินเลอทําใหผูอื่นเสียหายดังนั้นจึงไมเปนละเมิด
สวนกรณีที่สาม เปนกรณีที่เด็กมีเจตนาจะแกลงเจาของรานตองการใหทรัพยสินของเขาเสียหาย ไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดหรือเปนกรณีที่เด็กยอมเล็งเห็นไดวาการกระทําดังกลาวยอมทําใหเกิดความเสียหาย ดังนี้ก็อาจเขาขายการ
กระทําละเมิดเพราะเปนการจงใจทําใหผูอื่นเสียหาย เปนความผิด ตองจายคาพริกปนเปนคาสินไหมทดแทน
ซึ่ง จากกรณี ต ามข า ว โดยส ว นตั ว แล ว เห็ น ว า การเล น พริ ก ป น หลั ง จากรั บ ประทานก ว ยเตี๋ ย วเสร็ จ แล ว นั้ น
ไมนาจะเปนความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพง เพราะคงไมไดมีเจตนาที่จะทําใหเสียทรัพยและที่กระทําไปก็ไมไดเปน
การจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
เมื่อพิจารณาในแงมุมของกฎหมายแลวเห็นวาการกระทําของเด็กนั้นอาจจะไมเปนความผิด แตหากลองมา
พิจารณาในแงมุมทางสังคมดูบาง การกระทําของเด็กดังกลาวเปนสิ่งที่สมควรแลวหรือไม ซึ่งในเรื่องนี้ก็อาจแยกไดเปน
สองกรณี ดังตอไปนี้
ในกรณีแรก ตามคํากลาวอางของเจาของรานที่ใหสัมภาษณวา กลุมของเด็กที่แจงจับนั้นไดมานั่งกินกวยเตี๋ยวที่ราน เมื่อ
กินเสร็จแลวยังไดตักพริกปนใสลงไปในชามเลนกันจนพริกปนนั้นลอยเต็มชาม เมื่อเห็นดังนั้นจึงเรียกเก็บเงินเพิ่มจากคา
กวยเตี๋ยวอีก 10 บาท ทําใหกลุมเด็กไมพอใจและหันมาดาทอเจาของรานอยางรุนแรงและยังพูดจาดูถูกตาง ๆ นานาจน
ทําใหมีปากเสียงโตเถียงกัน สวนการที่ไปแจงความนั้นก็เพียงแคตองการใหเด็กขอโทษและหลาบจําจะไดไมไปทําที่ราน
อื่นอีก แตเด็กก็ยังไมยอมและยังยืนยันที่จะรับผิดเพราะจะขอประกันตัวเอง ซึ่งหากขอเท็จจริงเปนไปตามที่เจาของราน
กลาวอางแลว เห็นวา การกระทําของเด็กดังกลาวเปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น
เด็กจะตองมีสัมมาคารวะ มีความออนนอมตอผูหลักผูใหญ และถาหากเด็กทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือไมสมควรแลว ก็ตอง
กลาวคําขอโทษ แมบางครั้งการกระทําของผูใหญเองนั้นก็อาจจะมีสวนที่ไมถูกตองอยูบางเชนกัน
สวนในกรณีที่สองนั้น ตามคํากลาวอางของฝายเด็กที่ใหสัมภาษณวา มีการตักพริกปนใสในชามจริงแตตักแค 1 ชอนชา
และที่ทําไปก็เพื่อแกลงหยอกลอพี่สาว แตหลังจากที่จายเงินเสร็จก็เดินออกจากราน เจาของรานก็เดินตามออกมาและ
บอกวาขอเก็บเงินเพิ่มอีก 10 บาท โดยอางวาเด็กตักพริกปนเลน ซึ่งทางฝายเด็กก็ยอมจายไป แตทางเจาของรานก็ยัง
ไมยอมและยังพูดจาดาทออีกจึงทําใหเกิดการโตเถียงกันขึ้น ซึ่งหากกรณีเปนตามนี้ ก็เห็นวาทางเจาของรานอาจทําเกิน
กวาเหตุไปสักหนอย เพราะเปนเพียงแคเรื่องเล็กๆนอยๆ นาจะประนีประนอมกันได
แต โ ดยส ว นตั ว แล ว เห็ น ว า น า จะเป น กรณี ที่ต า งฝ า ยก็ ตา งไม ย อมกั น หรือ ที่ เรี ย กว า ขิ ง ก็ร าข า ก็แ รงนั่ น เอง
แตอยางไรก็ตาม เรื่องราวดังกลาวก็สามารถยุติลงไดโดยฝายเด็กก็ยอมขอโทษ สวนฝายเจาของรานก็ยอมใหอภัยและ
ถอนแจงความในที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาเรื่องนี้เปนกรณีตัวอยางของความสําเร็จของการยุติปญหาดวยความปรองดองกัน
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แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตประการหนึ่งคือ ในกรณีนี้อาจกลาวไดวาเปนเรื่องไมเปนเรื่องที่กลายเปนเรื่องขึ้นมา ทั้งนี้คง
ไมใชเพราะเหตุอื่นใด นอกเสียจากทิฐิของทั้งสองฝาย เพราะถาหากในขณะเกิดเหตุนั้น ตางฝายตางเขาใจกัน รูจักเอาใจ
เขามาใสใจเรา ถอยกันมาคนละกาว โดยที่เด็กก็เปนฝายยอมรับวาสิ่งที่ตนทํานั้นไมถูกตอง และยอมขอโทษสําหรับการ
กระทําดังกลาว และฝายเจาของรานกวยเตี๋ยว ในฐานะที่เปนผูใหญก็ควรที่จะมีความเมตตาตอผูนอยและยอมใหอภัยไม
ติดใจเอาเรื่องแลว เรื่องนี้ก็คงจะไมบานปลายกลายเปนเรื่องราวใหญโตขึ้นมา เพราะถาหากเปนกรณีที่เปนเรื่องรายแรง
กวานี้ แลวตางฝายตางใชอารมณโกรธและความทิฐิเปนตัวตัดสินปญหา ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจสายเกินกวาที่จะ
มาใชวิธีการเยียวยาในภายหลัง
ดังนั้นจึงอยากฝากขอคิดไวเปนอุทาหรณสําหรับทุกคนวา ถึงแมกฎหมายจะเปนกฎเกณฑที่ชวยทําใหทุกคนอยูรวมกัน
ในสังคมได แตมันก็เปนเพียงกฎเกณฑหนึ่งในหลายกฎเกณฑ ซึ่งในบางครั้งอาจจะไมใชกฎเกณฑที่ดีที่สุดที่จะใชแกไข
ปญหา เพราะในบางสถานการณนั้น เพียงแคกฎเกณฑขั้นพื้นฐานทางสังคม อยางเชนคําวา “ขอโทษ” อาจเปนทางออก
ของปญหาที่ดีกวาบทบัญญัติของกฎหมายเสียอีก
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