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บทนํา
ในปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับสภาพปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้งดานรางกาย เศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง และภัยธรรมชาติ ทาํใหเกดิภาวะความเครียดสะสม เกดิความวิตกกงัวล และเกิดภาวะซึมเศรา
ซึ่งกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิตนั้นมักมีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราว
รนุแรงและการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย กลาวคือ ผูทีม่คีวามผดิปกตทิางจติมแีนวโนมทีจ่ะกอความรนุแรงได
มากกวาบคุคลทัว่ไป มโีอกาสทีจ่ะกระทาํความผดิทางอาญาทีเ่ปนความผดิตอชวีติ รางกาย และทรพัยสนิ 
และมีความเสี่ยงที่จะกระทําความผิดซํ้าไดหากไมไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตองอยางตอเนื่อง หรือติด
ยาเสพติด 

อยางไรก็ดี เนือ่งจากผูทีมี่ความผิดปกติทางจิตมคีวามแตกตางจากบุคคลท่ัวไป โดยอาจกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกสังคมเพราะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได หรือไมสามารถ
จัดการงานของตนเองไดหรืออาจจัดการงานของตนไปในทางท่ีอาจเสื่อมเสียแกตนเองและครอบครัว 
เปนตน บคุคลเหลานัน้จงึตองไดรบัความคุมครองในทางกฎหมายโดยใชมาตรการทางกฎหมายทีแ่ตกตาง
จากบุคคลทั่วไปในบางประการ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ไดบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลไวในมาตรา ๒๗ กําหนดให
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลไมวาดวยเหตุ
ความแตกตางในเร่ืองถ่ินกาํเนดิ เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะ
ของบคุคล ฐานะ ความเชือ่ การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืเหตอุืน่ใด จะกระทาํมิได 
ดังนั้น เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริต 
รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในฉบับนี้
จึงขอเสนอบทความเรื่องความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต ตอนที่ ๑ การใหความคุมครองบุคคล
วิกลจริต ดังนี้

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๑ การใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต
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๙๘จุ ล นิิ ติ

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๑ การให�ความคุ�มครองบุคคลวิกลจริต

๑. ลกัษณะของผูทีม่อีาการปวยทางจติเวช๑
เพ่ือใหเขาใจถึงภาพรวมของ

ผูทีม่คีวามผดิปกตทิางจติหรอืคนวกิลจรติ ในเบือ้งตนจงึขอกลาวถงึลกัษณะอาการของผูทีม่คีวามผดิปกติ
ทางจิตเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทางกฎหมายเสียกอน ซึ่งสามารถ
แบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังตอไปนี้

 (๑) มคีวามผดิปกติของพฤติกรรมการเคล่ือนไหว เชน การกระทําซํา้ ๆ  อยางไมมคีวามหมาย
กระทําตามผูอื่นโดยไมไดต้ังใจ หรือยํ้าทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงโดยไมมีเหตุผล ซึ่งตัวผูปวยก็รูตัวแตไมสามารถ
ขัดขืนได

  (๒) มีความผิดปกติในเนื้อหาของความคิด เชน มีความคิดหลงผิด เชื่อในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
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

อยางตอเน่ือง จะทําใหสมรรถภาพทางกาย อารมณ ความคิด และพฤติกรรม เส่ือมลง จนทําใหไมสามารถ
รบัรูได และในบางรายอาจมพีฤติกรรมกาวราวรนุแรงจนอาจเปนอนัตรายตอผูอืน่หรอือาจกอคดอีาญา 
เชน ทํารายรางกายหรือทําใหผูอื่นถึงแกชีวิต หรือทําใหทรัพยสินเสียหาย หรืออาจหลงผิดถึงขนาด
วางแผนฆาบุคคลอื่น เปนตน 

๒. แนวคิดและหลักการใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต๒

 คําวา “บุคคลวิกลจริต” นั้นเปนคําเรียกกวาง ๆ แสดงถึงบุคคลที่มีสภาพทางจิตผิดปกติ
ไปจากบคุคลทัว่ไป ซึง่อาจเกดิจากจติใจหรอืเกดิจากรางกายอนัมผีลกระทบตอจติใจ ทาํใหบคุคลดงักลาว
ไมอาจคิดหรือตัดสินใจได ซึ่งอาจจะเปนอาการที่เปนอยูตลอดเวลาหรืออาจจะเปนเพียงครั้งคราวก็ได 

  ๑ตวงพร  งามไพบลูย, มาตรการทางกฎหมายเพ่ือพสิจูนความผดิปกตทิางจติขัน้รนุแรงขณะกระทําความผดิอาญา, วทิยานพินธ
หลกัสตูรนติิศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานติศิาสตร คณะนติศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๕๘, หนา ๑๔ – ๑๘.

๒ศศปิระภา ออนสระ, มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองบุคคลวกิลจริต, วทิยานพินธหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิานิตศิาสตร คณะนติศิาสตรปรดี ี พนมยงค มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ, ๒๕๕๕, หนา ๙ – ๓๘.

๑

๒
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒๙๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ในกรณีที่ผู ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริตกระทําความผิดนั้น ในทางอาญา
มหีลกัการทีส่าํคญัในการคุมครองผูกระทาํความผดิ คอื การดาํเนนิคดจีะทําไดเมือ่ผูตองหาหรอืจาํเลย
มคีวามสามารถทีจ่ะตอสูปองกนัตนเองอยางเตม็ที ่ตองมคีวามเขาใจในสภาพการดาํเนนิคดขีองตน
และสามารถที่จะกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติไวเพื่อประโยชนตน

 กลาวคอื ถงึแมวาการบงัคบัใชกฎหมายและการบงัคบัโทษตองเปนไปโดยเสมอภาค ใชบงัคบั
แกทุกคนเสมอภาคในการกระทําอยางเดียวกัน แตการรับผิดชอบหรือการลงโทษจะกระทําไดตอเมื่อ
มเีจตนา ไมตกอยูภายใตบงัคบัใด และมีความรับผดิทางกาย คอืตองเปนบคุคลปกตทิัว่ไป มใิชเดก็อายไุมเกนิ 
๑๐ ป หรอืเดก็อายเุกนิ ๑๐ ป แตยงัไมเกิน ๑๕ ป หรอืบคุคลวิกลจริต โดยเฉพาะบุคคลวิกลจริตน้ันเปนผูท่ีมี
สภาพไมสมประกอบทางดานจติใจและไมปกตดิงัเชนบคุคลทัว่ไป ดงันัน้ ความบกพรองทางจติ สตปิญญา
หรอืสภาวะทางจติทีไ่มสมประกอบของผูกระทาํความผดิจึงถอืเปนเหตบุกพรองของการกระทาํความผดิ 
และไมอาจนาํเกณฑมาตรฐานการลงโทษสําหรบับคุคลปกตทิัว่ไปมาใชบงัคบัแกบคุคลวกิลจรติได จงึไดมี
แนวคิดลดโทษหรือยกเวนความผิดแกบคุคลวิกลจริต ประกอบกับการลงโทษบุคคลวิกลจริตซึง่ไมสามารถ
รูสกึผดิชอบหรอืไมสามารถบงัคบัตนเองไดนัน้ ยอมไมเปนไปตามวตัถปุระสงคในการลงโทษทางอาญาที่
มขีึน้เพือ่แกแคนทดแทน เพือ่ขมขวญัยบัยัง้ เพือ่ตดัโอกาสในการกระทาํความผดิ หรอืเพือ่แกไขฟนฟไูด
เนื่องจากคนวิกลจริตไมมีความรูสึกผิดชอบหรือสํานึกในผลแหงการกระทํานั้น 

 นอกจากนี้ หลักในการดําเนินคดีอาญาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือบุคคลที่เปนผูตองหา
หรือจําเลยจะตองอยูในฐานะท่ีจะตอสูคดีได คือ ผูถูกกลาวหาจะตองมีสภาพรางกายและจิตใจ
อยูในวิสยัทีจ่ะสามารถรูกระบวนการพจิารณาไดอยางสมบรูณหรอืตองมคีวามสามารถในการตอสูคดไีด
ซึง่ความผดิปกตทิางจติเปนสาเหตสุาํคญัทีท่าํใหความสามารถในการรับรูและการตดัสนิใจของผูตองหา
หรอืจาํเลยบดิเบอืนไปจากทีค่วรจะเปน ดงันัน้ จงึมหีลกัการทัว่ไปวาทกุขัน้ตอนของการดาํเนนิคดอีาญา 
ถามีเหตุสงสัยวาผูตองหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเพราะมีความผิดปกติทางจิต การดําเนินคดี
ในขั้นตอนนั้นจะตองหยุดลงหรือเลื่อนออกไป และจะตองพิจารณาในปญหาวาผูตองหาหรือจําเลยมี
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๑๐๐จุ ล นิิ ติ

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๑ การให�ความคุ�มครองบุคคลวิกลจริต

ความสามารถในการตอสูคดีเพราะความผิดปกติทางจิตหรือไม ถาผลการประเมินของแพทยปรากฏวา
ผูตองหาหรอืจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเพราะความผดิปกตทิางจติ กจ็ะตองรอการดําเนินคดีไวจนกวา
อาการปวยทางจิตจะหายหรือทุเลาลงจนสามารถตอสูคดีไดจึงจะดําเนินคดีตอไป

๓. บทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศ๓

  ที่กลาวมาขางตนน้ันเปนหลักการคุมครองบุคคลวิกลจริตในคดีอาญา ตอไปจะกลาวถึง
กฎหมายของตางประเทศทีเ่ก่ียวของกับความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต เพ่ือประโยชนในการ
พจิารณาศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย และเพือ่การพฒันากฎหมายในอนาคต โดยจะ
ศึกษาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ซึ่งสรุปไดดังนี้

 (๑) ประเทศอังกฤษ กฎหมายของอังกฤษน้ันยอมรับเหตุแหงความวิกลจริตในขณะ
กระทําความผิดเปนขอตอสูอยางหน่ึงของฝายจําเลย เรียกวา “The Defence of Insanity หรือ 
Insanity Defence” โดยการยกขอตอสูวาจําเลยวิกลจริตจะยึดถือตามหลัก M’Naghten ซึ่งมีหลักวา
ในการกลาวอางขอตอสูวาวิกลจริต จะตองมีการพิสูจนใหชัดเจนวาในขณะท่ีกระทําความผิดผูกระทํา
ถูกจํากัดอยูภายใตความบกพรอง ทางเหตุผลอันเนื่องมาจากโรคทางจิตใจ ทําใหผูกระทําไมรูถึงสภาพ
และสาระสําคัญของการกระทํา หรือถึงจะรูแตก็ไมรูวาสิ่งที่ตนทําเปนสิ่งที่ผิด ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูนั้น
มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแตไมอาจใชความสามารถดังกลาวไดเนื่องจากอยูในภาวะท่ีมี
ความสับสนหรือมีสิ่งรบกวนทําใหเสียสมาธิ หรือกรณีที่ระบบของจิตใจไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
เปนการช่ัวคราวเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ความรุนแรง ยา และแอลกอฮอล อยางไรก็ตาม 
หลักดังกลาวยังมีอีกหลักที่ใกลเคียงกัน คือ Automatism หรือที่เรียกวา “ภาวะอัตโนมัติ” ซึ่งเปน
กรณีที่บุคคลกระทําโดยไมรูสึกตัวหรือไมอยูภายใตการบังคับและการควบคุมของจิตใจ ทําใหผูกระทํา
ไมตองรับผิดชอบเพราะไมเปนความผิดทางอาญา โดยภาวะดังกลาวจะตองเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก
และทําใหจิตใจไมสามารถควบคุมการกระทําไดโดยสิ้นเชิง ซึ่งแตกตางจากกรณีของความเจ็บปวยของ
จิตใจที่เกิดจากปจจัยภายในรางกาย 

   สําหรับหนาท่ีในการพิสูจนความผิดน้ัน ในคดีที่มีการกลาวอางวาจําเลยวิกลจริต
ในขณะกระทําความผดิ จาํเลยจะมีหนาท่ีในการพิสจูนใหเห็นถึงความวกิลจรติดังกลาว โดยจะตองพิสจูน
ใหไดถึงระดับที่มีความเปนไปไดวาจําเลยวิกลจริตในขณะกระทําความผิดอาญาตามหลัก M’Naghten 
เนื่องจากมีขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่วาจําเลยมีสภาพจิตปกติ และเมื่อมีประเด็นวาจําเลยวิกลจริต
ในขณะกระทําความผิดปรากฏขึ้นมาในคดี จะตองถูกพิจารณาโดยคณะลูกขุนใน Crown Court๔
และหากมีความวิกลจริตตามที่กฎหมายกําหนดไวจริง คณะลูกขุนก็จะออกคําพิพากษาที่เรียกวา 
“Special Verdict” การตัดสินวาจําเลยไมมีความผิดเนื่องจากเหตุวิกลจริต อยางไรก็ตาม กฎหมายได
กําหนดไววาคณะลูกขุนจะออก Special Verdict ไดก็ตอเมื่อมีการยืนยันดวยหลักฐานเปนหนังสือหรือ

๓ตวงพร  งามไพบูลย, เรื่องเดิม, หนา ๑๑๑ – ๑๔๔.
๔มีอํานาจพิจารณาเหนือคดีอาญาสําคัญทั้งปวง และทําหนาที่รับอุทธรณคดีอาญาที่อุทธรณมาจาก Magistrates’ Court 

ซึ่งมีอํานาจหนาที่เหนือคดีอาญาเล็กนอย.

๓
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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) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ความวิกลจริตในขณะกระทําความผิดนัน้เปนขอตอสูอยางหน่ึง
ของฝายจําเลยที่เรียกวา “Insanity Defense” แตขอตอสูของจําเลยที่ยกขึ้นมาอางเพื่อไมตองรับผิด
ในทางอาญานี้ ถึงแมวาจะเปนไปตามที่กลาวอางวาวิกลจริตในขณะกระทําความผิดจริง จําเลยก็จะยัง
ไมไดรบัการปลอยตัวใหเปนอสิระเหมือนการยกขอตอสูอืน่ แตจะถูกนําสงตวัไปบาํบดัรกัษาอาการทางจติ
ในสถานบําบัดรักษาทางจิตเวชจนกวาจะหายหรือมีอาการดีขึ้นแทน

  สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริตนั้นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของอังกฤษ ดังนั้น หลัก M’Naghten จึงถูกนํามาใชในสหรัฐอเมริกาดวย
ในยุคแรก ตอมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริต
จงึมกีารพฒันาเกดิเปน หลกั “Irresistible Impulse” หลกั “Durham” และหลกัของสถาบนักฎหมาย
อเมรกิาขึน้ตามมา เพือ่ปรบัใชใหครอบคลมุกบัคดทีีเ่กดิขึน้ แตเน่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิาปกครอง
ในรปูแบบสหพนัธรฐั กฎหมายจงึมทีัง้กฎหมายระดบัสหรฐัและกฎหมายระดบัมลรฐั โดยในแตละมลรฐั
ก็มีอํานาจออกกฎหมายใชเอง ดังนั้น การพิจารณาขอตอสูวาวิกลจริตของแตละมลรัฐจึงใชหลักในการ
พจิารณาทีแ่ตกตางกนัออกไป จนกระทัง่ป ค.ศ. ๑๙๘๑ ไดมกีารลอบสงัหารประธานาธบิดโีรนัลด  เรแกน 
ในขณะเดนิทางออกจากการปราศรยัทีโ่รงแรมวอชงิตนัฮลิตนัในกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ทาํใหประธานาธบิดเีรแกน
และคนอื่นอีก ๓ คน ถูกยิงไดรับบาดเจ็บ โดยผูกอเหตุคือนายจอหน ฮิงคลีย จูเนียร ซึ่งถูกตัดสินวา
ไมมีความผิดดวยเหตุความวิกลจริตและถูกจํากัดอยูในสถานจิตเวชแหงหนึ่ง ผลของคําตัดสินดังกลาว
เปนท่ีสนใจของสงัคมเปนอนัมากจนนาํมาสูการเปลีย่นแปลงของกฎหมายเกีย่วกบัการยกขอตอสูวาวกิลจรติ
ทัง้ในระดบัสหรฐัและระดบัมลรฐั ดงันี ้(๑) บางรัฐเลือกท่ีจะเปล่ียนหลักเกณฑในการพิจารณาความวิกลจริต 
(๒) บางรัฐกาํหนดใหออกเปนคําพิพากษาวามีความผิดทางอาญาแตเจ็บปวยทางจิต (๓) เปล่ียนแปลง
กฎในการแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน (๔) เปลี่ยนแปลงการจัดการ
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ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๑ การให�ความคุ�มครองบุคคลวิกลจริต

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 เพ่ือวางหลักเกณฑในการพิจารณาขอตอสูวาวิกลจรติ หากในขณะกระทําความผดิ
จําเลยไมอาจเขาใจไดอยางลึกซึ้งถึงสภาพและสาระของการกระทําหรือความถูกผิดของการกระทํา
อันเน่ืองมาจากความเจ็บปวยหรือบกพรองทางจิตอยางรายแรง โดยความเจ็บปวยหรือบกพรองทาง
จิตธรรมดาไมอาจยกขึ้นเปนขอตอสูได และกําหนดใหฝายจําเลยมีหนาที่ในการพิสูจนขอตอสูดังกลาว
ดวยพยานหลักฐานที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ หากคณะลูกขุนหรือศาล (ในกรณีที่คดีนั้นไมมีการพิจารณา
โดยคณะลูกขนุ) เชือ่วาจาํเลยกระทําความผิดในขณะวิกลจรติ ศาลกจ็ะมคีาํพพิากษาวาจาํเลยไมมคีวามผิด
เนื่องจากเหตุวิกลจริต สวนกฎหมายในระดับมลรัฐนั้นบางมลรัฐใชคําพิพากษาวาจําเลยไมมีความผิด
อาญาเพราะเหตุวิกลจริต ในขณะท่ีบางมลรัฐก็ออกคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดอาญาแตเจ็บปวย
ทางจิตซึ่งจําเลยจะไดรับการบําบัดรักษาอาการทางจิตและไดรับโทษอันเน่ืองมาจากการกระทํา
ความผดิอาญาซึง่เทากับโทษของบคุคลปกตดิวย สวนหลักเกณฑในการพจิารณาขอตอสูวาวิกลจริตของ
แตละมลรฐัน้ันจะใชหลักท่ีแตกตางกันออกไป เชน บคุคลไมตองรับผิดทางอาญา ถาในขณะกระทาํความผดิ
บคุคลมสีตบิกพรองอนัเนือ่งมาจากความเจบ็ปวยทางจิตใจ ทาํใหไมสามารถเขาใจสภาพและสาระสําคญั
ของการกระทาํ หรือถึงจะเขาใจแตกไ็มรูวาส่ิงท่ีตวัเองทาํเปนส่ิงท่ีผดิ หรือบุคคลไมตองรบัผิดทางอาญา 
ถาในขณะกระทําความผิด ความเจ็บปวยทางจิตของบุคคลน้ันทําใหไมสามารถที่จะควบคุมตนเองได 
แมวาบุคคลดังกลาวจะรูวาตัวเองกําลังทําอะไรอยูและนั่นเปนการกระทําที่ผิดก็ตาม หรือบุคคล
ไมตองรับผิดทางอาญา ถาการกระทําอันฝาฝนตอกฎหมายนั้นเปนผลมาจากความเจ็บปวยทางจิตหรือ
ความบกพรองทางจิตซึ่งใชในรัฐนิวแฮมปเชียร เปนตน 

(๓) ประเทศเยอรมนี กฎหมายของเยอรมนีกําหนดหลักการเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ในขณะวิกลจริตไววา หากในขณะท่ีกระทําผูกระทําไมมีความสามารถที่จะรูวาการกระทําของเขาเปน
ความผิด หรือเปนการกระทําอันเน่ืองมาจากความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากการเจ็บปวยทางกายหรือ
จากปญหาทางจิตใจ หรือความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากอารมณที่รุนแรงจนควบคุมตนเองไมได 
หรือปญญาออน หรือเนื่องจากความผิดปกติทางจิตอยางรุนแรง การกระทําน้ันไมเปนความผิดอาญา 
ซึง่ในการพิจารณาถงึเหตแุหงความวิกลจรติดงักลาว ขัน้แรกศาลจะตองพิจารณาความวิกลจรติของจําเลย
วาเปนความผดิปกติทางจิตหรือไม โดยอาศยัความรูจากผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวช หากไดความวาจําเลย
มคีวามผิดปกตทิางจติแลว ขัน้ตอมาศาลก็จะมาพจิารณาตอไปวาความวิกลจรติดงักลาวจะตองกระทบ
ตอความสามารถของจําเลยจนทาํใหจาํเลยไมอาจรูไดวาการกระทาํของตัวเองเปนสิง่ทีผ่ดิ หรอืถงึแมจะ
สามารถรูไดวาส่ิงท่ีตัวเองทําเปนความผิด แตจําเลยก็ไมมีความสามารถพอที่จะควบคุมตนเองเพื่อ
หลกีเล่ียงการกระทาํดงักลาวได หากศาลพจิารณาไดความตามเงือ่นไขขางตนแลว การกระทาํของจําเลย
ก็จะไมมีความผิดอาญา เพราะโดยหลักพ้ืนฐานแลวผูที่มีสภาพจิตปกติจะมีความสามารถในการยับย้ัง
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ตวัเองไมใหกระทาํความผดิไดโดยอสิระ แตหากในขณะทีก่ระทาํความผดิ ความวกิลจรติของจาํเลยเปน
เพยีงแตเหตทุีท่าํใหความสามารถในการตระหนกัถงึความถกูผดิของจาํเลยลดลง จาํเลยยงัจะตองรบัผดิ
โดยอาจไดรบัการลดหยอนโทษลง และเม่ือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิดตามกฎหมายเน่ืองจาก
เหตุแหงความวิกลจริต หรือการที่จําเลยไดรับการลดหยอนโทษแลว ศาลอาจออกคําสั่งใหสงตัวจําเลย
ไปเขารับการบําบัดสภาพจิตได หากศาลเห็นวาจําเลยอาจจะกระทําความผิดที่รุนแรงขึ้นอีกในอนาคต
และสภาพของจําเลยจะเปนอันตรายตอสังคม 

  ในสวนหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริงทั้งหมดในคดีน้ัน จะเปนของพนักงานอัยการ
และศาล โดยฝายจําเลยไมมีภาระในการพิสูจนขอเท็จจริง แตเรื่องความวิกลจริตในขณะกระทํา
ความผิดนั้น ผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญจะถูกสันนิษฐานไวกอนวามีสุขภาพจิตปกติ เวนแตวาจะมี
ขอเท็จจริงบางอยางเปนที่นาสงสัย แตฝายจําเลยก็ไมมีหนาที่ในการพิสูจนถึงความวิกลจริตหรือเหตุที่
ทําใหความสามารถลดลง ยังคงเปนหนาที่ของพนักงานอัยการและศาลที่จะตองคนหาความจริงใหได 
ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวาจําเลยมีความผิดปกติทางจิตหรือวิกลจริต ศาลจะออกคําส่ังใหผูเชีย่วชาญ
ทางจิตเวชมาตรวจจําเลย แมวาจําเลยจะไมไดยกเอาความวิกลจริตขึ้นมากลาวอางก็ตาม 

๔. บทสรุป
  ในปจจุบนัมนุษยตองประสบกับปญหาสุขภาพมากมายท้ังโรคทางกายและโรคทางจิต ทีม่กัจะ

ถูกมองขามและไมใสใจ ทั้งที่ความเปนจริงแลวสิ่งที่กําหนดเปนตัวตนของมนุษยก็คือ “จิตใจ” และจาก
การประมาณการทัว่โลกโดยองคการอนามยัโลกพบวามปีระชากรโลกจาํนวนถงึ ๑ ใน ๔ ทีต่องประสบกบั
ความผิดปกติทางจิตในชวงใดชวงหนึ่งของชีวติ ประกอบกับปญหาการฆาตัวตายกําลังเปนปญหาใหญ
ของมนุษยชาติ โดยในแตละปจะมีคนฆาตัวตายสําเร็จประมาณ ๘ แสนราย และรอยละ ๘๐ ของผูที่
ฆาตวัตายสาํเรจ็กระจกุตวัอยูในกลุมประเทศทีม่รีายไดตํา่ถงึปานกลางซึง่รวมถงึประเทศไทยดวย ดงันัน้ 
จึงถึงเวลาแลวที่มนุษยจะตื่นตัวและใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพจิต แสวงหาความสมดุลระหวาง
ชีวิตสวนตัวและหนาที่การงาน เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงใหความสําคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คนวิกลจริตซึ่งมักจะถูกละเลยใหมากยิ่งขึ้น 

  ทัง้นี ้สาํหรบัความรบัผดิทางอาญาของวกิลจรติตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญาน้ัน ทานผูอานสามารถตดิตามไดในคอลมัน การปฏิรปูกฎหมาย : LAW REFORM
ในฉบับตอไป
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