การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความรับผิดทางอาญา

ของคนวิกลจริต ตอนที่ ๒
กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย
บทนํา

ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีนนั้ ไดนาํ พาความเครียด
ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรามาสูสังคมไทย ทําใหคนไทยจํานวนมากมีปญหาสุขภาพจิต
ในขณะทีม่ ผี ปู ว ยทางจิตเพียงจํานวนหนึง่ เทานัน้ ทีม่ โี อกาสเขาถึงบริการสาธารณสุขเพือ่ รักษาและฟน ฟู
สุขภาพจิต นอกจากนี้ ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
ทัง้ จิตแพทยและพยาบาลจิตเวชอีกดวย ซึง่ สาเหตุดงั กลาวไดกอ ใหเกิดปญหาขึน้ ในสังคมหลายประการ
โดยเฉพาะปญหาการกระทําความผิดทางอาญาของผูที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริต เชน
กอเหตุทาํ รายรางกาย หรือทําใหผูอื่นถึงแกชีวิต หรือทําใหทรัพยสินของบุคคลอื่นเสียหาย เปนตน
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากบุคคลวิกลจริตนัน้ มีความแตกตางจากบุคคลทัว่ ไป โดยในทางการแพทย
ถือวาเปนผูป ว ย และความบกพรองทางจิต สติปญ
 ญา หรือสภาวะทางจิตทีไ่ มสมประกอบของผูก ระทํา
ความผิดก็ถือเปนเหตุบกพรองของการกระทําความผิดอาญา ประกอบกับการลงโทษบุคคลวิกลจริต
ซึ่งไมสามารถรูสึกผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดนั้นยอมไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการ
ลงโทษทางอาญาทีม่ ขี นึ้ เพือ่ แกแคนทดแทน เพือ่ ขมขวัญยับยัง้ เพือ่ ตัดโอกาสในการกระทําความผิด หรือเพือ่
แกไขฟน ฟูได เนือ่ งจากคนวิกลจริตไมมคี วามรูส กึ ผิดชอบหรือสํานึกในผลแหงการกระทําของตน ดังนัน้
กฎหมายจึงตองใหความคุม ครองบุคคลวิกลจริต ในขณะเดียวกันก็ใหความคุม ครองแกสงั คมสวนรวมดวย
โดยประมวลกฎหมายอาญาไดบญ
ั ญัตยิ กเวนโทษใหบคุ คลวิกลจริต เพราะเหตุทที่ าํ ไปโดยไมรถู งึ สภาพ
การกระทําของตน และเมือ่ ผูต อ งหาหรือจําเลยกลายเปนบุคคลวิกลจริตไมมคี วามสามารถในการตอสูค ดีได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติคุมครองการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
เอาไวดังนี้

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ

(๑) ประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๖๕ ผูใ ดกระทําความผิด ในขณะไมสามารถรูผ ดิ ชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได
เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น
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ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต
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แตถา ผูก ระทําความผิดยังสามารถรูผ ดิ ชอบอยูบ า ง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบา ง ผูน นั้
ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได”
(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวา
ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี
สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวา
ตรวจไดผลประการใด
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริต
หรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผูอนุบาล
ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร
กรณีทศี่ าลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัตไิ วในวรรคกอน ศาลจะสัง่ จําหนายคดี
เสียชั่วคราวก็ได”

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ แลวจะเห็นไดวาการกระทํา
ความผิดอาญาของคนวิกลจริตนั้น คนวิกลจริตจะตองรับโทษหรือตองรับโทษนอยลงหรือไม จะตอง
พิจารณาการกระทําในขณะกระทําความผิดวาบุคคลดังกลาวสามารถรูผ ดิ ชอบหรือสามารถบังคับตนเอง
ไดหรือไม กลาวคือ
(๑) หากเปนการกระทําความผิดโดยผูก ระทําไมรสู าํ นึกในการทีก่ ระทําและไมรสู าระสําคัญ
ของการกระทําของตน เชน ใชมดี ฟนคนโดยเขาใจวากําลังตัดตนไม ในกรณีนถี้ อื วาไมมคี วามผิดเพราะไมรู
สํานึกในการกระทําและไมรขู อ เท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙
วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูส าํ นึกในการทีก่ ระทําและในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น”๑
(๒) หากในขณะกระทําความผิด ผูกระทําไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ในกรณีนี้ผูกระทําไมตองรับโทษสําหรับ
ความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๕ วรรคแรก
ตัวอยางของจิตบกพรอง ไดแก การทีส่ มองไมเจริญเติบโตตามวัยหรือสมองบกพรอง
มาแตกาํ เนิด เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๖/๒๕๓๕ จําเลยเปนคนปญญาออน กระทําผิดโดยใชอวัยวะ
ของจําเลยถูทอี่ วัยวะเพศของผูเ สียหาย แตไดความจากแพทยผรู กั ษาวาจําเลยเปนโรคคริทนิ ซึง่ เกิดจาก
ศศิประภา ออนสระ, มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร คณะนิตศิ าสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๕, หนา ๘๓.
๑
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ไทรอยดฮอรโมนมาตัง้ แตกาํ เนิด การเจริญเติบโตทางรางกายและสติปญ
 ญาชากวาอายุจริง จําเลยเดินได
เมื่อตอนอายุ ๗ ป พูดเปนประโยคไดเมื่ออายุ ๙ ป เมื่ออายุ ๑๑ ป ๑๑ เดือน มีความสามารถ
ทางสติปญ
 ญาเทากับเด็ก ๕ ป มีระดับไอคิวตํา่ กวาเด็กปกติ เรียนซํา้ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ อยูเ ปนเวลา
๕ ป จากการตรวจกอนเกิดเหตุ ๒ เดือน สติปญ ญายังชา แพทยยนื ยันวาจําเลยไมรจู กั เหตุผล ไมมกี ารวางแผน
ไม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ จะต อ งรั ก ษาตั ว ไปตลอดชี วิ ต ไม มี ท างหายขาดได ทั้ ง ปรากฏว า จํ า เลย
ไมชอบเลนกับเด็กวัยเดียวกัน ดังนี้ ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยกระทําผิดไปในขณะทีไ่ มสามารถรูผ ดิ ชอบ
เพราะจิตบกพรองดวยปวยเปนโรคปญญาออนมาแตกําเนิด จึงไมตองรับโทษ๒
สําหรับโรคจิต ไดแก ความบกพรองทางจิตที่เกิดจากโรค และจิตฟนเฟอน ไดแก การที่สมอง
เปนโรค สมองแปลผิด มีอาการจิตหลอน หูแวว หวาดระแวง มีตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๓๗๑/๒๕๒๗ กอนเกิดเหตุจําเลยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาท ขณะเกิดเหตุมีอาการปวย
เปนโรคจิตจากพิษสุรากําเริบขึ้นอีกมีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงกลัวคนจะทําราย ผูตายซึ่งเปน
ภริยาอยูก นิ กันมาดวยความเรียบรอยไมเคยมีเหตุทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน จึงพาจําเลยไปรักษาทีบ่ า น
บิดาจําเลย ขณะนัง่ คุยกันอยูท แี่ ครไมขา งลาง จําเลยใชมดี เชือดคอและฟนทํารายผูต าย มีคนพบจําเลย
นั่งงุนงงอยูใกล ๆ ดังนี้ จําเลยไดกระทําผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ ไมสามารถบังคับตนเองได
เพราะโรคจิตจากพิษสุรา จําเลยไมตองรับโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘
ตามมาตรา ๖๕ วรรคแรก๓

ภาวนา แสงอํ า นาจ, ป ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การลงโทษผู  ก ระทํ า ความผิ ด ขณะวิ ก ลจริ ต : ศึ ก ษา
ความสอดคลองระหวางความเห็นทางการแพทยกับดุลพินิจการลงโทษของศาล,วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร ค ณะนิ ติ ศ าสตร ป รี ดี พ นมยงค ม หาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต , ๒๕๖๑, หนา ๖๒.
๓
ภาวนา แสงอํานาจ, เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖๒-๖๓.
๒
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(๓) หากในขณะกระทําความผิด ผูก ระทําความผิดยังสามารถรูผ ดิ ชอบอยูบ า ง หรือยังสามารถ
บังคับตนเองไดบา ง ผูน นั้ ตองรับโทษ แตศาลจะลงโทษนอยกวาทีก่ ฎหมายกําหนดไวสาํ หรับความผิดนัน้
เพียงใดก็ได ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ตัวอยางของความวิกลจริตที่ยังพอรูผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองไดบางซึ่งเปน
เหตุลดโทษ เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๖/๒๕๓๐ การที่จําเลยฆาพี่ชายและหลานสาว
ของจําเลย กับทุบตูกระจกแลวจุดไฟเผาเสื้อผาและเผาบานของผูเสียหายหลายราย โดยไมมีสาเหตุ
โกรธเคืองกันมากอนนัน้ เปนการกระทําโดยจําเลยมีจติ บกพรองหรือฟน เฟอน แตการทีจ่ าํ เลยไมทาํ ราย
บิดาทั้ง ๆ ที่บิดาเขากอดปลํ้าจําเลยและใชพลั่วกันจําเลยไมใหทํารายพี่ชายก็ดี การที่จําเลยโบกมือไล
ไมใหเขาไปชวยดับไฟที่บานผูเสียหายก็ดีหรือการที่จําเลยจุดไฟเผาบานผูเสียหายคนหนึ่งแลวเขาไป
ซอนตัวอยูในไรออย และยอมออกมามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งยอมรับสารภาพการกระทํา
ของตนก็ดี พฤติการณดงั กลาวของจําเลยแสดงวาจําเลยยังสามารถรูผ ดิ ชอบอยูบ า งหรือยังบังคับตัวเองไดบา ง
กรณีตอ งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง ศาลจะลงโทษจําเลยนอยกวาทีก่ ฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๒/๒๕๓๘ ขอเท็จจริงฟงไดวา
บริษัท ช. ขายรถจักรยานยนตใหจําเลยแบบผอนชําระราคาเปนการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์
ในรถจักรยานยนตยอ มโอนไปยังจําเลยทันทีทตี่ กลงกัน เมือ่ จําเลยเปนเจาของรถจักรยานยนตคนั ทีโ่ จทก
ฟองวาจําเลยกระทําผิดฐานชิงทรัพย การกระทําของจําเลยจึงขาดองคประกอบความผิดฐานชิงทรัพย
จําเลยเปนโรคจิตกระทําความผิดขณะยังสามารถรูผ ดิ ชอบอยูบ า งซึง่ ศาลจะลงโทษนอยกวาทีก่ ฎหมาย
กําหนดไวสาํ หรับความผิดนัน้ เพียงใดก็ไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง แตโทษจําคุก
ที่ศาลอุทธรณกําหนดเปนอัตราสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ทั้งที่ศาลอุทธรณ
นํามาตรา ๖๕ วรรคสอง มาประกอบการลงโทษดวย โทษจําคุกจึงสูงเกินสมควร ปญหานี้แมจําเลย
มิไดฎีกาแตเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยไดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบดวย มาตรา ๒๒๕
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(๔) หากศาลเห็นวาการปลอยตัวผูม จี ติ บกพรอง โรคจิตหรือจิตฟน เฟอน ซึง่ ไมตอ งรับโทษหรือไดรบั
การลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลอาจสัง่ ใหสง ตัวบุคคลวิกลจริตนัน้
ไปคุมไวในสถานพยาบาลได ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติวา “ถาศาลเห็นวา
การปล อ ยตั ว ผู  มี จิ ต บกพร อ ง โรคจิ ต หรื อ จิ ต ฟ  น เฟ อ น ซึ่ ง ไม ต  อ งรั บ โทษหรื อ ได รั บ การลดโทษ
ตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได
และคําสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได”
(๕) หากศาลเห็นวาจําเลยยังสามารถรูผิดชอบ หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง เมื่อศาล
พิจารณาลดโทษใหจําเลยแลว ศาลอาจใชมาตรการเพื่อรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไวโดยมี
การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ก็ได๔
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
“มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินหาปไมวาจะลงโทษปรับ
ดวยหรือไมก็ตามหรือลงโทษปรับ ถาปรากฏวาผูนั้น
(๑) ไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือ
(๒) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือเปนโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือ
(๓) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตพน โทษจําคุกมาแลวเกินกวาหาป แลวมากระทําความผิดอีก โดยความผิดในครัง้ หลังเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ
และสิง่ แวดลอมของผูน นั้ หรือสภาพความผิด หรือการรูส กึ ความผิด และพยายามบรรเทาผลรายทีเ่ กิดขึน้ หรือเหตุอนื่ อันควรปรานีแลว
ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือปรับ
อยางหนึง่ อยางใดหรือทัง้ สองอยาง เพือ่ ใหโอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาทีศ่ าลจะไดกาํ หนดแตตอ งไมเกินหาปนบั แตวนั ทีศ่ าลพิพากษา
โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได
เงือ่ นไขเพือ่ คุมความประพฤติของผูก ระทําความผิดตามวรรคหนึง่ ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอตามควรแกกรณีได
ดังตอไปนี้
(๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานทีศ่ าลระบุไวเปนครัง้ คราว เพือ่ เจาพนักงานจะไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือน
ตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
(๒) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก
(๔) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น
ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
(๕) ใหเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
(๖) หามออกนอกสถานทีอ่ ยูอ าศัยหรือหามเขาในสถานทีใ่ ดในระหวางเวลาทีศ่ าลกําหนด ทัง้ นี้ จะใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางดวยก็ได
(๗) ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่นใหแกผูเสียหายตามที่ผูกระทําความผิดและผูเสียหาย
ตกลงกัน
(๘) ใหแกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือชดใชคาเสียหายเพื่อ
การดังกลาว
(๙) ใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรวาจะไมกอเหตุราย หรือกอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอื่น
หรือทรัพยสิน
(๑๐) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาส
กระทําความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผูเสียหายตามที่เห็นสมควร
เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคสองนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอของผูกระทําความผิด
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวาพฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติ
ของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะกําหนด
เงือ่ นไขขอใดตามทีก่ ลาวในวรรคสองทีศ่ าลยังมิไดกาํ หนดไวเพิม่ เติมขึน้ อีกก็ได หรือถามีการกระทําผิดทัณฑบนใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๔๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม”
๔
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ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต
ตอนที่ ๒ กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย

สําหรับการคุม ครองบุคคลวิกลจริตในระหวางการดําเนินคดีตามกระบวนยุตธิ รรมนัน้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ ไดบัญญัติคุมครองทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลไว
กลาวคือ
(๑) ในชัน้ สอบสวน ในระหวางทําการสอบสวน ถามีเหตุควรเชือ่ วาผูต อ งหาเปนผูว กิ ลจริตและ
ไมสามารถตอสูค ดีได ใหพนักงานสอบสวนสัง่ ใหแพทยตรวจผูต อ งหานัน้ เสร็จแลวใหเรียกแพทยมาใหถอ ยคํา
เกี่ยวกับผลตรวจ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูต อ งหาจะหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูค ดีได และใหมอี าํ นาจสงตัวไป
รักษาไดตามสมควร
(๒) ในชั้นศาล ในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ถามีเหตุควรเชื่อวาจําเลยเปนผูวิกลจริต
และไมสามารถตอสูคดีได ใหศาลสั่งใหแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกแพทยมาใหการวาไดผลตรวจ
ประการใด หากศาลเห็นวาจําเลยเปนผูว กิ ลจริตและไมสามารถตอสูค ดีได ใหงดการไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณาไวจนกวาจําเลยจะหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูค ดีได และใหมอี าํ นาจสงตัวจําเลยไปรักษา
ไดตามสมควร
(๓) ภายหลังจากทีศ่ าลไดมคี าํ พิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยแลว หากจําเลยวิกลจริต ศาลมีอาํ นาจ
ทุเลาโทษจําคุกไวได ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖ (๑)๕ และในกรณีทศี่ าลพิพากษา
ประหารชีวติ หากจําเลยวิกลจริตขึน้ กอนการประหารชีวติ ศาลมีอาํ นาจทุเลาการประหารชีวติ ไวกอนได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๘๖
อยางไรก็ดี มีขอ สังเกตวากฎหมายไมไดกาํ หนดบทนิยามความหมายของคําวา “คนวิกลจริต” เอาไว
ประกอบบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ไดใชถอ ยคําวา “จิตบกพรอง โรคจิตหรือ
จิตฟนเฟอน” ดังนั้น ความหมายของบุคคลวิกลจริตจึงตองตีความจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖
“มาตรา ๒๔๖ เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่
จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลา
จะหมดไป ในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อจําเลยวิกลจริต
(๒) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก
(๓) ถาจําเลยมีครรภ
(๔) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเลี้ยงดูบุตรนั้น
ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นศาลจะมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวอยูในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจํา
หรือสถานทีท่ กี่ าํ หนดไวในหมายจําคุกก็ได และใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูม หี นาทีจ่ ดั การตามหมายนัน้ เปนผูม หี นาทีแ่ ละรับผิดชอบ
ในการดําเนินการตามคําสั่ง
ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัด
รักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพื่อปองกันการหลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหดําเนินการตามหมายจําคุกได
ใหหักจํานวนวันที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา”.
๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๘
“มาตรา ๒๔๘ ถาบุคคลซึง่ ตองคําพิพากษาใหประหารชีวติ เกิดวิกลจริตกอนถูกประหารชีวติ ใหรอการประหารชีวติ ไวกอ น
จนกวาผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น ศาลมีอํานาจยกมาตรา ๔๖ วรรค (๒) แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ
ถาผูวิกลจริตนั้นหายภายหลังปหนึ่งนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุดใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต”.
๕
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และตําราทางกฎหมาย ซึ่งที่ผานมาศาลฎีกาไดตีความคําวาบุคคลวิกลจริตไวกวาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการคุมครองบุคคลวิกลจริต
นอกจากนี้ การพิสูจนวากระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ซึ่งเปน
ภาระการพิสูจนของจําเลยนั้นตองอาศัยแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูวินิจฉัย แตไมมีการกําหนดมาตรฐาน
การพิสูจนถึงความวิกลจริตของจําเลยใหชัดเจน ซึ่งอาจสงผลเสียตอการคุมครองบุคคลวิกลจริตได

บทสรุป

ในปจจุบันคนไทยตองเผชิญกับปญหามากมาย ทําใหมีจํานวนผูปวยทางจิตเพิ่มมากขึ้น
และเปนปญหาตอสังคมอยางมาก ถึงเวลาแลวทีภ่ าครัฐและภาคประชาชนตองหันมาใหความสําคัญกับ
การคุม ครองบุคคลวิกลจริตอยางจริงจัง โดยเฉพาะปญหาความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริตทีส่ มควร
มีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเพือ่ ประสิทธิภาพ ในการ
บังคับใชกฎหมาย เชน เรือ่ งบทนิยามคําวา “บุคคลวิกลจริต” ซึง่ ประมวลกฎหมายอาญาไดเปลีย่ นไป
ใชถอ ยคําวา “จิตบกพรอง” “โรคจิต” และ “จิตฟน เฟอน” แทนคําวาวิกลจริตทีใ่ ชมากอนตามกฎหมาย
ลักษณะอาญา๗ ในขณะที่กฎหมายฉบับอื่นไมไดกําหนดนิยามของคํานี้เอาไว มีเพียงพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เทานั้นที่บัญญัตินิยามของคําวา “ความผิดปกติทางจิต” วาหมายถึง
อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ ความคิด ความจํา สติปญญา ประสาท
การรับรู หรือการรู เวลา สถานที่ หรือบุคคล รวมทั้ง อาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือ
สารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในขณะที่ในปจจุบันกฎหมายของตางประเทศมีแนวโนม
ที่ จ ะใช คํ า ศั พ ท เ พี ย งคํ า เดียวที่หมายถึงความผิดปกติทางจิตทั้งหมดมากกวาการใชหลายคําศัพท
เพื่อจําแนกความผิดปกติประเภทตาง ๆ๘ เพื่อไมใหเกิดปญหาในการตีความ นอกจากนี้ สมควร
กําหนดมาตรฐานในการพิสูจนความวิกลจริตของผูตองหาหรือจําเลยใหมีความชัดเจน เพื่อประโยชน
ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลในการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตเพื่อความยุติธรรมแกผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาดวย.

ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดมีการตราประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาใชบังคับแทนกฎหมายลักษณะอาญา.
สรวุฒิ เกษมสุข และคณะ, ความผิดปกติทางจิตในกฎหมายอาญา : ศึกษาเฉพาะคําศัพท นิยาม และการตีความทาง
กฎหมาย, วารสารสุขภาพและสาธารณสุข ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒, หนา ๔๕-๔๖.
๗
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