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ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต
ตอนที่ ๑ การใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต
บทนํา

ในปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับสภาพปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้งดานรางกาย เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และภัยธรรมชาติ ทําใหเกิดภาวะความเครียดสะสม เกิดความวิตกกังวล และเกิดภาวะซึมเศรา
ซึ่งกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิตนั้นมักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงและการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย กลาวคือ ผูท มี่ คี วามผิดปกติทางจิตมีแนวโนมทีจ่ ะกอความรุนแรงได
มากกวาบุคคลทัว่ ไป มีโอกาสทีจ่ ะกระทําความผิดทางอาญาทีเ่ ปนความผิดตอชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ
และมีความเสี่ยงที่จะกระทําความผิดซํ้าไดหากไมไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตองอยางตอเนื่อง หรือติด
ยาเสพติด
อยางไรก็ดี เนือ่ งจากผูท มี่ คี วามผิดปกติทางจิตมีความแตกตางจากบุคคลทัว่ ไป โดยอาจกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกสังคมเพราะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได หรือไมสามารถ
จัดการงานของตนเองไดหรืออาจจัดการงานของตนไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแกตนเองและครอบครัว
เปนตน บุคคลเหลานัน้ จึงตองไดรบั ความคุม ครองในทางกฎหมายโดยใชมาตรการทางกฎหมายทีแ่ ตกตาง
จากบุคคลทั่วไปในบางประการ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ไดบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลไวในมาตรา ๒๗ กําหนดให
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น และการเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ บุ ค คลไม ว  า ด ว ยเหตุ
ความแตกตางในเรือ่ งถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะ ความเชือ่ การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอนื่ ใด จะกระทํามิได
ดังนั้น เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริต
รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในฉบับนี้
จึงขอเสนอบทความเรื่องความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต ตอนที่ ๑ การใหความคุมครองบุคคล
วิกลจริต ดังนี้
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๑. ลักษณะของผูท มี่ อี าการปวยทางจิตเวช๑ เพือ่ ใหเขาใจถึงภาพรวมของ

ผูท มี่ คี วามผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริต ในเบือ้ งตนจึงขอกลาวถึงลักษณะอาการของผูท มี่ คี วามผิดปกติ
ทางจิตเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมายเสียกอน ซึ่งสามารถ
แบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังตอไปนี้
(๑) มีความผิดปกติของพฤติกรรมการเคลือ่ นไหว เชน การกระทําซํา้ ๆ อยางไมมคี วามหมาย
กระทําตามผูอื่นโดยไมไดตั้งใจ หรือยํ้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมมีเหตุผล ซึ่งตัวผูปวยก็รูตัวแตไมสามารถ
ขัดขืนได
(๒) มีความผิดปกติในเนื้อหาของความคิด เชน มีความคิดหลงผิด เชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ไมเปนความจริง โดยจะยึดมั่นอยูเชนนั้นและไมสามารถเปลี่ยนความเชื่อได
(๓) มีความผิดปกติของรูปแบบความคิด เชน ขาดการเชื่อมโยงเหตุและผล ไมสามารถ
ลําดับความคิดตามขั้นตอนของเหตุการณได พูดจาไมตอเนื่องกัน หรือพูดคําซํ้า ๆ ติดตอกันโดยไมมี
ความหมาย
(๔) มีความผิดปกติของอารมณ เชน มีความรูสึกตาง ๆ เกิดขึ้นเองโดยไมปรากฏสาเหตุ
หรือไมสมเหตุสมผล พรอมกับมีอาการทางกายรวมดวย โดยอาจจะเฉยเมยไมแสดงอารมณ ไมสนใจ
สิ่งแวดลอม หรือมีอารมณหงุดหงิดฉุนเฉียวงาย
(๕) มีความผิดปกติของการรับรู เชน แปลสิ่งที่พบเห็นหรือไดยินผิดไปจากความเปนจริง
หูแวว ประสาทหลอน
(๖) มีความผิดปกติของสติสัมปชัญญะ เชน มีลักษณะสับสนงุนงง เซื่องซึม ไมมีสมาธิและ
ไมสนใจเหตุการณรอบตัว
(๗) มีความผิดปกติของความจํา เชน การสูญเสียความทรงจําบางสวน
ทั้งนี้ ผูปวยที่มีความผิดปกติทางจิตถึงขั้นรุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการบําบัดรักษา
อยางตอเนือ่ ง จะทําใหสมรรถภาพทางกาย อารมณ ความคิด และพฤติกรรม เสือ่ มลง จนทําใหไมสามารถ
รับรูไ ด และในบางรายอาจมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงจนอาจเปนอันตรายตอผูอ นื่ หรืออาจกอคดีอาญา
เชน ทํารายรางกายหรือทําใหผูอื่นถึงแกชีวิต หรือทําใหทรัพยสินเสียหาย หรืออาจหลงผิดถึงขนาด
วางแผนฆาบุคคลอื่น เปนตน

๒. แนวคิดและหลักการใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต๒

คําวา “บุคคลวิกลจริต” นั้นเปนคําเรียกกวาง ๆ แสดงถึงบุคคลที่มีสภาพทางจิตผิดปกติ
ไปจากบุคคลทัว่ ไป ซึง่ อาจเกิดจากจิตใจหรือเกิดจากรางกายอันมีผลกระทบตอจิตใจ ทําใหบคุ คลดังกลาว
ไมอาจคิดหรือตัดสินใจได ซึ่งอาจจะเปนอาการที่เปนอยูตลอดเวลาหรืออาจจะเปนเพียงครั้งคราวก็ได
ตวงพร งามไพบูลย, มาตรการทางกฎหมายเพือ่ พิสจู นความผิดปกติทางจิตขัน้ รุนแรงขณะกระทําความผิดอาญา, วิทยานิพนธ
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘, หนา ๑๔ – ๑๘.
๒
ศศิประภา ออนสระ, มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุม ครองบุคคลวิกลจริต, วิทยานิพนธหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร คณะนิตศิ าสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๕, หนา ๙ – ๓๘.
๑
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ในกรณีที่ผูที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริตกระทําความผิดนั้น ในทางอาญา
มีหลักการทีส่ าํ คัญในการคุม ครองผูก ระทําความผิด คือ การดําเนินคดีจะทําไดเมือ่ ผูต อ งหาหรือจําเลย
มีความสามารถทีจ่ ะตอสูป อ งกันตนเองอยางเต็มที่ ตองมีความเขาใจในสภาพการดําเนินคดีของตน
และสามารถที่จะกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติไวเพื่อประโยชนตน
กลาวคือ ถึงแมวา การบังคับใชกฎหมายและการบังคับโทษตองเปนไปโดยเสมอภาค ใชบงั คับ
แกทุกคนเสมอภาคในการกระทําอยางเดียวกัน แตการรับผิดชอบหรือการลงโทษจะกระทําไดตอเมื่อ
มีเจตนา ไมตกอยูภ ายใตบงั คับใด และมีความรับผิดทางกาย คือตองเปนบุคคลปกติทวั่ ไป มิใชเด็กอายุไมเกิน
๑๐ ป หรือเด็กอายุเกิน ๑๐ ป แตยงั ไมเกิน ๑๕ ป หรือบุคคลวิกลจริต โดยเฉพาะบุคคลวิกลจริตนัน้ เปนผูท มี่ ี
สภาพไมสมประกอบทางดานจิตใจและไมปกติดงั เชนบุคคลทัว่ ไป ดังนัน้ ความบกพรองทางจิต สติปญ
 ญา
หรือสภาวะทางจิตทีไ่ มสมประกอบของผูก ระทําความผิดจึงถือเปนเหตุบกพรองของการกระทําความผิด
และไมอาจนําเกณฑมาตรฐานการลงโทษสําหรับบุคคลปกติทวั่ ไปมาใชบงั คับแกบคุ คลวิกลจริตได จึงไดมี
แนวคิดลดโทษหรือยกเวนความผิดแกบคุ คลวิกลจริต ประกอบกับการลงโทษบุคคลวิกลจริตซึง่ ไมสามารถ
รูส กึ ผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดนนั้ ยอมไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาที่
มีขนึ้ เพือ่ แกแคนทดแทน เพือ่ ขมขวัญยับยัง้ เพือ่ ตัดโอกาสในการกระทําความผิด หรือเพือ่ แกไขฟน ฟูได
เนื่องจากคนวิกลจริตไมมีความรูสึกผิดชอบหรือสํานึกในผลแหงการกระทํานั้น
นอกจากนี้ หลักในการดําเนินคดีอาญาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือบุคคลที่เปนผูตองหา
หรือจําเลยจะตองอยูในฐานะที่จะตอสูคดีได คือ ผูถูกกลาวหาจะตองมีสภาพรางกายและจิตใจ
อยูใ นวิสยั ทีจ่ ะสามารถรูก ระบวนการพิจารณาไดอยางสมบูรณหรือตองมีความสามารถในการตอสูค ดีได
ซึง่ ความผิดปกติทางจิตเปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหความสามารถในการรับรูแ ละการตัดสินใจของผูต อ งหา
หรือจําเลยบิดเบือนไปจากทีค่ วรจะเปน ดังนัน้ จึงมีหลักการทัว่ ไปวาทุกขัน้ ตอนของการดําเนินคดีอาญา
ถามีเหตุสงสัยวาผูตองหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเพราะมีความผิดปกติทางจิต การดําเนินคดี
ในขั้นตอนนั้นจะตองหยุดลงหรือเลื่อนออกไป และจะตองพิจารณาในปญหาวาผูตองหาหรือจําเลยมี
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ความสามารถในการตอสูคดีเพราะความผิดปกติทางจิตหรือไม ถาผลการประเมินของแพทยปรากฏวา
ผูต อ งหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูค ดีไดเพราะความผิดปกติทางจิต ก็จะตองรอการดําเนินคดีไวจนกวา
อาการปวยทางจิตจะหายหรือทุเลาลงจนสามารถตอสูคดีไดจึงจะดําเนินคดีตอไป

๓. บทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศ๓

ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนหลักการคุมครองบุคคลวิกลจริตในคดีอาญา ตอไปจะกลาวถึง
กฎหมายของตางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต เพือ่ ประโยชนในการ
พิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย และเพือ่ การพัฒนากฎหมายในอนาคต โดยจะ
ศึกษาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ซึ่งสรุปไดดังนี้
(๑) ประเทศอังกฤษ กฎหมายของอังกฤษนั้นยอมรับเหตุแหงความวิกลจริตในขณะ
กระทําความผิดเปนขอตอสูอยางหนึ่งของฝายจําเลย เรียกวา “The Defence of Insanity หรือ
Insanity Defence” โดยการยกขอตอสูวาจําเลยวิกลจริตจะยึดถือตามหลัก M’Naghten ซึ่งมีหลักวา
ในการกลาวอางขอตอสูวาวิกลจริต จะตองมีการพิสูจนใหชัดเจนวาในขณะที่กระทําความผิดผูกระทํา
ถูกจํากัดอยูภายใตความบกพรอง ทางเหตุผลอันเนื่องมาจากโรคทางจิตใจ ทําใหผูกระทําไมรูถึงสภาพ
และสาระสําคัญของการกระทํา หรือถึงจะรูแตก็ไมรูวาสิ่งที่ตนทําเปนสิ่งที่ผิด ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูนั้น
มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแตไมอาจใชความสามารถดังกลาวไดเนื่องจากอยูในภาวะที่มี
ความสับสนหรือมีสิ่งรบกวนทําใหเสียสมาธิ หรือกรณีที่ระบบของจิตใจไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
เปนการชั่วคราวเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ความรุนแรง ยา และแอลกอฮอล อยางไรก็ตาม
หลักดังกลาวยังมีอีกหลักที่ใกลเคียงกัน คือ Automatism หรือที่เรียกวา “ภาวะอัตโนมัติ” ซึ่งเปน
กรณีที่บุคคลกระทําโดยไมรูสึกตัวหรือไมอยูภายใตการบังคับและการควบคุมของจิตใจ ทําใหผูกระทํา
ไมตองรับผิดชอบเพราะไมเปนความผิดทางอาญา โดยภาวะดังกลาวจะตองเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก
และทําใหจิตใจไมสามารถควบคุมการกระทําไดโดยสิ้นเชิง ซึ่งแตกตางจากกรณีของความเจ็บปวยของ
จิตใจที่เกิดจากปจจัยภายในรางกาย
สําหรับหนาที่ในการพิสูจนความผิดนั้น ในคดีที่มีการกลาวอางวาจําเลยวิกลจริต
ในขณะกระทําความผิด จําเลยจะมีหนาทีใ่ นการพิสจู นใหเห็นถึงความวิกลจริตดังกลาว โดยจะตองพิสจู น
ใหไดถึงระดับที่มีความเปนไปไดวาจําเลยวิกลจริตในขณะกระทําความผิดอาญาตามหลัก M’Naghten
เนื่องจากมีขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่วาจําเลยมีสภาพจิตปกติ และเมื่อมีประเด็นวาจําเลยวิกลจริต
ในขณะกระทําความผิดปรากฏขึ้นมาในคดี จะตองถูกพิจารณาโดยคณะลูกขุนใน Crown Court๔
และหากมีความวิกลจริตตามที่กฎหมายกําหนดไวจริง คณะลูกขุนก็จะออกคําพิพากษาที่เรียกวา
“Special Verdict” การตัดสินวาจําเลยไมมีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต อยางไรก็ตาม กฎหมายได
กําหนดไววาคณะลูกขุนจะออก Special Verdict ไดก็ตอเมื่อมีการยืนยันดวยหลักฐานเปนหนังสือหรือ
ตวงพร งามไพบูลย, เรื่องเดิม, หนา ๑๑๑ – ๑๔๔.
มีอํานาจพิจารณาเหนือคดีอาญาสําคัญทั้งปวง และทําหนาที่รับอุทธรณคดีอาญาที่อุทธรณมาจาก Magistrates’ Court
ซึ่งมีอํานาจหนาที่เหนือคดีอาญาเล็กนอย.
๓
๔
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ดวยวาจาจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่ไดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย ๒ คน เกี่ยวกับความวิกลจริตของ
จําเลย นอกจากนี้ เมื่อมี Special Verdict แลว Crown Court มีอํานาจออกคําสั่งใหสงตัวจําเลยไปรับ
การบําบัดรักษาในโรงพยาบาล หรือศาลอาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งที่เหมาะสมกับคดี คือ มีคําสั่ง
ใหตั้งผูพิทักษ หรือมีคําสั่งใหจําเลยไดรับการดูแล หรือมีคําสั่งใหปลอยตัวจําเลยไป
(๒) ประเทศสหรัฐอเมริกา ความวิกลจริตในขณะกระทําความผิดนัน้ เปนขอตอสูอ ยางหนึง่
ของฝายจําเลยที่เรียกวา “Insanity Defense” แตขอตอสูของจําเลยที่ยกขึ้นมาอางเพื่อไมตองรับผิด
ในทางอาญานี้ ถึงแมวาจะเปนไปตามที่กลาวอางวาวิกลจริตในขณะกระทําความผิดจริง จําเลยก็จะยัง
ไมไดรบั การปลอยตัวใหเปนอิสระเหมือนการยกขอตอสูอ นื่ แตจะถูกนําสงตัวไปบําบัดรักษาอาการทางจิต
ในสถานบําบัดรักษาทางจิตเวชจนกวาจะหายหรือมีอาการดีขึ้นแทน
สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริตนั้นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของอังกฤษ ดังนั้น หลัก M’Naghten จึงถูกนํามาใชในสหรัฐอเมริกาดวย
ในยุคแรก ตอมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริต
จึงมีการพัฒนาเกิดเปน หลัก “Irresistible Impulse” หลัก “Durham” และหลักของสถาบันกฎหมาย
อเมริกาขึน้ ตามมา เพือ่ ปรับใชใหครอบคลุมกับคดีทเี่ กิดขึน้ แตเนือ่ งจากประเทศสหรัฐอเมริกาปกครอง
ในรูปแบบสหพันธรัฐ กฎหมายจึงมีทงั้ กฎหมายระดับสหรัฐและกฎหมายระดับมลรัฐ โดยในแตละมลรัฐ
ก็มีอํานาจออกกฎหมายใชเอง ดังนั้น การพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริตของแตละมลรัฐจึงใชหลักในการ
พิจารณาทีแ่ ตกตางกันออกไป จนกระทัง่ ป ค.ศ. ๑๙๘๑ ไดมกี ารลอบสังหารประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน
ในขณะเดินทางออกจากการปราศรัยทีโ่ รงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทําใหประธานาธิบดีเรแกน
และคนอื่นอีก ๓ คน ถูกยิงไดรับบาดเจ็บ โดยผูกอเหตุคือนายจอหน ฮิงคลีย จูเนียร ซึ่งถูกตัดสินวา
ไมมีความผิดดวยเหตุความวิกลจริตและถูกจํากัดอยูในสถานจิตเวชแหงหนึ่ง ผลของคําตัดสินดังกลาว
เปนทีส่ นใจของสังคมเปนอันมากจนนํามาสูก ารเปลีย่ นแปลงของกฎหมายเกีย่ วกับการยกขอตอสูว า วิกลจริต
ทัง้ ในระดับสหรัฐและระดับมลรัฐ ดังนี้ (๑) บางรัฐเลือกทีจ่ ะเปลีย่ นหลักเกณฑในการพิจารณาความวิกลจริต
(๒) บางรัฐกําหนดใหออกเปนคําพิพากษาวามีความผิดทางอาญาแตเจ็บปวยทางจิต (๓) เปลีย่ นแปลง
กฎในการแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน (๔) เปลี่ยนแปลงการจัดการ
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ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต
ตอนที่ ๑ การใหความคุม ครองบุคคลวิกลจริต

หลังจากมีการตัดสินวาไมมีความผิดเพราะวิกลจริต หรือ (๕) บางรัฐเลือกที่จะยกเลิกขอตอสูวา
วิกลจริต ไดแก รัฐไอดาโฮ รัฐแคนซัส รัฐมอนทานา และรัฐยูทาห แตจะยอมรับพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
ความบกพรองทางจิตมาพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับองคประกอบทางจิตใจแทน
ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๘๔ รัฐบาลกลางไดจัดทํา The Federal Insanity Defense
Reform Act of ๑๙๘๔ เพือ่ วางหลักเกณฑในการพิจารณาขอตอสูว า วิกลจริต หากในขณะกระทําความผิด
จําเลยไมอาจเขาใจไดอยางลึกซึ้งถึงสภาพและสาระของการกระทําหรือความถูกผิดของการกระทํา
อันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรือบกพรองทางจิตอยางรายแรง โดยความเจ็บปวยหรือบกพรองทาง
จิตธรรมดาไมอาจยกขึ้นเปนขอตอสูได และกําหนดใหฝายจําเลยมีหนาที่ในการพิสูจนขอตอสูดังกลาว
ดวยพยานหลักฐานที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ หากคณะลูกขุนหรือศาล (ในกรณีที่คดีนั้นไมมีการพิจารณา
โดยคณะลูกขุน) เชือ่ วาจําเลยกระทําความผิดในขณะวิกลจริต ศาลก็จะมีคาํ พิพากษาวาจําเลยไมมคี วามผิด
เนื่องจากเหตุวิกลจริต สวนกฎหมายในระดับมลรัฐนั้นบางมลรัฐใชคําพิพากษาวาจําเลยไมมีความผิด
อาญาเพราะเหตุวิกลจริต ในขณะที่บางมลรัฐก็ออกคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดอาญาแตเจ็บปวย
ทางจิตซึ่งจําเลยจะไดรับการบําบัดรักษาอาการทางจิตและไดรับโทษอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดอาญาซึง่ เทากับโทษของบุคคลปกติดว ย สวนหลักเกณฑในการพิจารณาขอตอสูว า วิกลจริตของ
แตละมลรัฐนัน้ จะใชหลักทีแ่ ตกตางกันออกไป เชน บุคคลไมตอ งรับผิดทางอาญา ถาในขณะกระทําความผิด
บุคคลมีสติบกพรองอันเนือ่ งมาจากความเจ็บปวยทางจิตใจ ทําใหไมสามารถเขาใจสภาพและสาระสําคัญ
ของการกระทํา หรือถึงจะเขาใจแตกไ็ มรวู า สิง่ ทีต่ วั เองทําเปนสิง่ ทีผ่ ดิ หรือบุคคลไมตอ งรับผิดทางอาญา
ถาในขณะกระทําความผิด ความเจ็บปวยทางจิตของบุคคลนั้นทําใหไมสามารถที่จะควบคุมตนเองได
แมวาบุคคลดังกลาวจะรูวาตัวเองกําลังทําอะไรอยูและนั่นเปนการกระทําที่ผิดก็ตาม หรือบุคคล
ไมตองรับผิดทางอาญา ถาการกระทําอันฝาฝนตอกฎหมายนั้นเปนผลมาจากความเจ็บปวยทางจิตหรือ
ความบกพรองทางจิตซึ่งใชในรัฐนิวแฮมปเชียร เปนตน
(๓) ประเทศเยอรมนี กฎหมายของเยอรมนีกําหนดหลักการเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ในขณะวิกลจริตไววา หากในขณะที่กระทําผูกระทําไมมีความสามารถที่จะรูวาการกระทําของเขาเปน
ความผิด หรือเปนการกระทําอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการเจ็บปวยทางกายหรือ
จากปญหาทางจิตใจ หรือความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากอารมณที่รุนแรงจนควบคุมตนเองไมได
หรือปญญาออน หรือเนื่องจากความผิดปกติทางจิตอยางรุนแรง การกระทํานั้นไมเปนความผิดอาญา
ซึง่ ในการพิจารณาถึงเหตุแหงความวิกลจริตดังกลาว ขัน้ แรกศาลจะตองพิจารณาความวิกลจริตของจําเลย
วาเปนความผิดปกติทางจิตหรือไม โดยอาศัยความรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญทางดานจิตเวช หากไดความวาจําเลย
มีความผิดปกติทางจิตแลว ขัน้ ตอมาศาลก็จะมาพิจารณาตอไปวาความวิกลจริตดังกลาวจะตองกระทบ
ตอความสามารถของจําเลยจนทําใหจาํ เลยไมอาจรูไ ดวา การกระทําของตัวเองเปนสิง่ ทีผ่ ดิ หรือถึงแมจะ
สามารถรูไดวาสิ่งที่ตัวเองทําเปนความผิด แตจําเลยก็ไมมีความสามารถพอที่จะควบคุมตนเองเพื่อ
หลีกเลีย่ งการกระทําดังกลาวได หากศาลพิจารณาไดความตามเงือ่ นไขขางตนแลว การกระทําของจําเลย
ก็จะไมมีความผิดอาญา เพราะโดยหลักพื้นฐานแลวผูที่มีสภาพจิตปกติจะมีความสามารถในการยับยั้ง
จุ ล นิิ ติ

97-103-MAC6.indd 102

๑๐๒

5/5/20 1:48 PM

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ตัวเองไมใหกระทําความผิดไดโดยอิสระ แตหากในขณะทีก่ ระทําความผิด ความวิกลจริตของจําเลยเปน
เพียงแตเหตุทที่ าํ ใหความสามารถในการตระหนักถึงความถูกผิดของจําเลยลดลง จําเลยยังจะตองรับผิด
โดยอาจไดรบั การลดหยอนโทษลง และเมือ่ การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดตามกฎหมายเนือ่ งจาก
เหตุแหงความวิกลจริต หรือการที่จําเลยไดรับการลดหยอนโทษแลว ศาลอาจออกคําสั่งใหสงตัวจําเลย
ไปเขารับการบําบัดสภาพจิตได หากศาลเห็นวาจําเลยอาจจะกระทําความผิดที่รุนแรงขึ้นอีกในอนาคต
และสภาพของจําเลยจะเปนอันตรายตอสังคม
ในสวนหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริงทั้งหมดในคดีนั้น จะเปนของพนักงานอัยการ
และศาล โดยฝายจําเลยไมมีภาระในการพิสูจนขอเท็จจริง แตเรื่องความวิกลจริตในขณะกระทํา
ความผิดนั้น ผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญจะถูกสันนิษฐานไวกอนวามีสุขภาพจิตปกติ เวนแตวาจะมี
ขอเท็จจริงบางอยางเปนที่นาสงสัย แตฝายจําเลยก็ไมมีหนาที่ในการพิสูจนถึงความวิกลจริตหรือเหตุที่
ทําใหความสามารถลดลง ยังคงเปนหนาที่ของพนักงานอัยการและศาลที่จะตองคนหาความจริงใหได
ดังนัน้ ในกรณีทม่ี ขี อ สงสัยวาจําเลยมีความผิดปกติทางจิตหรือวิกลจริต ศาลจะออกคําสัง่ ใหผเู ชีย่ วชาญ
ทางจิตเวชมาตรวจจําเลย แมวาจําเลยจะไมไดยกเอาความวิกลจริตขึ้นมากลาวอางก็ตาม

๔. บทสรุป

ในปจจุบนั มนุษยตอ งประสบกับปญหาสุขภาพมากมายทัง้ โรคทางกายและโรคทางจิต ทีม่ กั จะ
ถูกมองขามและไมใสใจ ทั้งที่ความเปนจริงแลวสิ่งที่กําหนดเปนตัวตนของมนุษยก็คือ “จิตใจ” และจาก
การประมาณการทัว่ โลกโดยองคการอนามัยโลกพบวามีประชากรโลกจํานวนถึง ๑ ใน ๔ ทีต่ อ งประสบกับ
ความผิดปกติทางจิตในชวงใดชวงหนึ่งของชีวติ ประกอบกับปญหาการฆาตัวตายกําลังเปนปญหาใหญ
ของมนุษยชาติ โดยในแตละปจะมีคนฆาตัวตายสําเร็จประมาณ ๘ แสนราย และรอยละ ๘๐ ของผูที่
ฆาตัวตายสําเร็จกระจุกตัวอยูใ นกลุม ประเทศทีม่ รี ายไดตาํ่ ถึงปานกลางซึง่ รวมถึงประเทศไทยดวย ดังนัน้
จึงถึงเวลาแลวที่มนุษยจะตื่นตัวและใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพจิต แสวงหาความสมดุลระหวาง
ชีวิตสวนตัวและหนาที่การงาน เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงใหความสําคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คนวิกลจริตซึ่งมักจะถูกละเลยใหมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ สําหรับความรับผิดทางอาญาของวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญานัน้ ทานผูอ า นสามารถติดตามไดในคอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM
ในฉบับตอไป
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