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บทนํา
 ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยนีัน้ ไดนาํพาความเครยีด

ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรามาสู สังคมไทย ทําใหคนไทยจํานวนมากมีปญหาสุขภาพจิต 
ในขณะทีม่ผูีปวยทางจติเพยีงจาํนวนหนึง่เทาน้ันทีม่โีอกาสเขาถงึบรกิารสาธารณสขุเพือ่รกัษาและฟนฟู
สุขภาพจิต นอกจากนี้ ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
ทัง้จติแพทยและพยาบาลจติเวชอกีดวย ซึง่สาเหตดุงักลาวไดกอใหเกดิปญหาขึน้ในสงัคมหลายประการ
โดยเฉพาะปญหาการกระทําความผิดทางอาญาของผูที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนวิกลจริต เชน 
กอเหตุทาํรายรางกาย หรือทําใหผูอื่นถึงแกชีวิต หรือทําใหทรัพยสินของบุคคลอื่นเสียหาย เปนตน  
 อยางไรกต็าม เนือ่งจากบคุคลวกิลจรตินัน้มคีวามแตกตางจากบคุคลทัว่ไป โดยในทางการแพทย
ถอืวาเปนผูปวย และความบกพรองทางจิต สติปญญา หรอืสภาวะทางจิตทีไ่มสมประกอบของผูกระทํา
ความผิดก็ถือเปนเหตุบกพรองของการกระทําความผิดอาญา ประกอบกับการลงโทษบุคคลวิกลจริต
ซึ่งไมสามารถรูสึกผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดนั้นยอมไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการ
ลงโทษทางอาญาทีม่ขีึน้เพือ่แกแคนทดแทน เพือ่ขมขวญัยบัยัง้ เพือ่ตดัโอกาสในการกระทาํความผดิ หรอืเพือ่
แกไขฟนฟไูด เนือ่งจากคนวกิลจรติไมมคีวามรูสกึผดิชอบหรอืสาํนึกในผลแหงการกระทาํของตน ดงันัน้ 
กฎหมายจึงตองใหความคุมครองบุคคลวิกลจรติ ในขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองแกสงัคมสวนรวมดวย 
โดยประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัตยิกเวนโทษใหบคุคลวิกลจริต เพราะเหตุทีท่าํไปโดยไมรูถงึสภาพ
การกระทาํของตน และเมือ่ผูตองหาหรอืจาํเลยกลายเปนบคุคลวกิลจรติไมมคีวามสามารถในการตอสูคดไีด 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติคุมครองการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
เอาไวดังนี้      

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
   (๑) ประมวลกฎหมายอาญา 
   “มาตรา ๖๕ ผูใดกระทําความผดิ ในขณะไมสามารถรูผดิชอบ หรอืไมสามารถบงัคบัตนเองได

เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น

ความรับผิดทางอาญา
ของคนวิกลจริต ตอนที่ ๒ 
กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย
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๑๑๘

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๒ กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย

      แตถาผูกระทาํความผดิยงัสามารถรูผดิชอบอยูบาง หรอืยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบาง ผูนัน้
ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เพยีงใดก็ได”

(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
         “มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวา

ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี 
สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผู นั้นมาใหถอยคําหรือใหการวา
ตรวจไดผลประการใด

   ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผู ตองหาหรือจําเลยเปนผู วิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริต
หรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผูอนุบาล 
ขาหลวงประจําจงัหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร

กรณทีีศ่าลงดการไตสวนมลูฟองหรอืพจิารณาดงับญัญตัไิวในวรรคกอน ศาลจะสัง่จาํหนายคดี
เสียชั่วคราวก็ได”

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ แลวจะเห็นไดวาการกระทํา

ความผิดอาญาของคนวิกลจริตนั้น คนวิกลจริตจะตองรับโทษหรือตองรับโทษนอยลงหรือไม จะตอง
พจิารณาการกระทําในขณะกระทําความผิดวาบคุคลดังกลาวสามารถรูผดิชอบหรือสามารถบังคบัตนเอง
ไดหรือไม กลาวคือ

(๑) หากเปนการกระทาํความผดิโดยผูกระทาํไมรูสาํนึกในการท่ีกระทาํและไมรูสาระสาํคัญ
ของการกระทําของตน เชน ใชมีดฟนคนโดยเขาใจวากําลังตัดตนไม ในกรณีน้ีถือวาไมมีความผิดเพราะไมรู
สํานึกในการกระทําและไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙
วรรคสอง ท่ีบัญญัติวา “กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการท่ีกระทําและในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ัน”๑

(๒) หากในขณะกระทําความผิด ผูกระทําไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ในกรณีน้ีผูกระทําไมตองรับโทษสําหรับ
ความผิดน้ัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๕ วรรคแรก

    ตัวอยางของจิตบกพรอง ไดแก การท่ีสมองไมเจริญเติบโตตามวัยหรือสมองบกพรอง
มาแตกาํเนดิ เชน คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๓๑๐๖/๒๕๓๕ จาํเลยเปนคนปญญาออน กระทาํผดิโดยใชอวยัวะ
ของจําเลยถทูีอ่วัยวะเพศของผูเสยีหาย แตไดความจากแพทยผูรกัษาวาจาํเลยเปนโรคครทินิ ซึง่เกิดจาก

๑ศศิประภา ออนสระ, มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองบุคคลวิกลจริต, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร คณะนติศิาสตรปรดี ี พนมยงค มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติ, ๒๕๕๕, หนา ๘๓.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ไทรอยดฮอรโมนมาตัง้แตกาํเนดิ การเจรญิเตบิโตทางรางกายและสตปิญญาชากวาอายุจรงิ จาํเลยเดนิได
เมื่อตอนอายุ ๗ ป พูดเปนประโยคไดเมื่ออายุ ๙ ป เมื่ออายุ ๑๑ ป ๑๑ เดือน มีความสามารถ
ทางสติปญญาเทากบัเด็ก ๕ ป มรีะดบัไอควิตํา่กวาเดก็ปกต ิเรยีนซ้ําชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ อยูเปนเวลา 
๕ ป จากการตรวจกอนเกิดเหตุ ๒ เดอืน สตปิญญายงัชา แพทยยนืยนัวาจาํเลยไมรูจกัเหตุผล ไมมกีารวางแผน
ไมมีความรับผิดชอบ จะตองรักษาตัวไปตลอดชีวิต ไมมีทางหายขาดได ทั้งปรากฏวาจําเลย
ไมชอบเลนกบัเดก็วยัเดยีวกนั ดงันี ้ขอเทจ็จรงิฟงไดวาจาํเลยกระทาํผดิไปในขณะทีไ่มสามารถรูผดิชอบ 
เพราะจิตบกพรองดวยปวยเปนโรคปญญาออนมาแตกําเนิด จึงไมตองรับโทษ๒

 สําหรับโรคจิต ไดแก ความบกพรองทางจิตที่เกิดจากโรค และจิตฟนเฟอน ไดแก การที่สมอง
เปนโรค สมองแปลผิด มีอาการจิตหลอน หูแวว หวาดระแวง มีตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๓๗๑/๒๕๒๗ กอนเกิดเหตุจําเลยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาท ขณะเกิดเหตุมีอาการปวย
เปนโรคจิตจากพิษสุรากําเริบขึ้นอีกมีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงกลัวคนจะทําราย ผูตายซึ่งเปน
ภรยิาอยูกนิกนัมาดวยความเรยีบรอยไมเคยมเีหตทุะเลาะววิาทบาดหมางกนั จงึพาจาํเลยไปรกัษาทีบ่าน
บดิาจาํเลย ขณะนัง่คยุกนัอยูทีแ่ครไมขางลาง จาํเลยใชมดีเชอืดคอและฟนทํารายผูตาย มคีนพบจําเลย
นั่งงุนงงอยูใกล ๆ ดังนี้ จําเลยไดกระทําผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ ไมสามารถบังคับตนเองได
เพราะโรคจิตจากพิษสุรา จําเลยไมตองรับโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ 
ตามมาตรา ๖๕ วรรคแรก๓

๒ภาวนา แสงอํานาจ, ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการลงโทษผูกระทําความผิดขณะวิกลจริต : ศึกษา
ความสอดคลองระหวางความเห็นทางการแพทยกับดุลพินิจการลงโทษของศาล,วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตรคณะนิติศาสตรปรีดีพนมยงคมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๖๑, หนา ๖๒. 

๓ภาวนา  แสงอาํนาจ, เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๒-๖๓.
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๑๒๐

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๒ กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย

 (๓) หากในขณะกระทําความผิด ผูกระทําความผิดยังสามารถรูผดิชอบอยูบาง หรือยังสามารถ
บงัคบัตนเองไดบาง ผูนัน้ตองรบัโทษ แตศาลจะลงโทษนอยกวาทีก่ฎหมายกาํหนดไวสาํหรบัความผดินัน้
เพียงใดก็ได ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง

 ตัวอยางของความวิกลจริตที่ยังพอรูผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองไดบางซ่ึงเปน
เหตุลดโทษ เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๖/๒๕๓๐ การที่จําเลยฆาพี่ชายและหลานสาว
ของจําเลย กับทุบตูกระจกแลวจุดไฟเผาเสื้อผาและเผาบานของผูเสียหายหลายราย โดยไมมีสาเหตุ
โกรธเคอืงกนัมากอนนัน้ เปนการกระทาํโดยจาํเลยมจีติบกพรองหรอืฟนเฟอน แตการทีจ่าํเลยไมทาํราย
บิดาทั้ง ๆ ที่บิดาเขากอดปลํ้าจําเลยและใชพลั่วกันจําเลยไมใหทํารายพี่ชายก็ดี การที่จําเลยโบกมือไล
ไมใหเขาไปชวยดับไฟที่บานผูเสียหายก็ดีหรือการที่จําเลยจุดไฟเผาบานผูเสียหายคนหนึ่งแลวเขาไป
ซอนตัวอยูในไรออย และยอมออกมามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งยอมรับสารภาพการกระทํา
ของตนกด็ ีพฤตกิารณดงักลาวของจาํเลยแสดงวาจาํเลยยงัสามารถรูผดิชอบอยูบางหรอืยงับงัคบัตัวเองไดบาง 
กรณีตองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง ศาลจะลงโทษจําเลยนอยกวาทีก่ฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๗๒/๒๕๓๘ ขอเท็จจริงฟงไดวา
บริษัท ช. ขายรถจักรยานยนตใหจําเลยแบบผอนชําระราคาเปนการซ้ือขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธ์ิ
ในรถจักรยานยนตยอมโอนไปยงัจาํเลยทนัททีีต่กลงกนั เมือ่จําเลยเปนเจาของรถจกัรยานยนตคนัทีโ่จทก
ฟองวาจําเลยกระทําผิดฐานชิงทรัพย การกระทําของจําเลยจึงขาดองคประกอบความผิดฐานชิงทรัพย 
จาํเลยเปนโรคจิตกระทําความผิดขณะยังสามารถรูผดิชอบอยูบางซ่ึงศาลจะลงโทษนอยกวาทีก่ฎหมาย
กาํหนดไวสาํหรับความผิดนัน้เพียงใดก็ไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ วรรคสอง แตโทษจําคกุ
ที่ศาลอุทธรณกําหนดเปนอัตราสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ทั้งที่ศาลอุทธรณ
นํามาตรา ๖๕ วรรคสอง มาประกอบการลงโทษดวย โทษจําคุกจึงสูงเกินสมควร ปญหาน้ีแมจําเลย
มิไดฎีกาแตเปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยไดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบดวย มาตรา ๒๒๕
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๑๒๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

(๔)  หากศาลเห็นวาการปลอยตัวผูมจีติบกพรอง โรคจิตหรือจติฟนเฟอน ซึง่ไมตองรับโทษหรือไดรบั
การลดโทษตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภยัแกประชาชน ศาลอาจสัง่ใหสงตวับคุคลวกิลจรตินัน้
ไปคุมไวในสถานพยาบาลได ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๘ ที่บัญญัติวา “ถาศาลเห็นวา 
การปลอยตัวผู มีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟ นเฟอน ซึ่งไมตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษ
ตามมาตรา ๖๕ จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได 
และคําสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได”

(๕) หากศาลเห็นวาจําเลยยังสามารถรูผิดชอบ หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง เมื่อศาล
พิจารณาลดโทษใหจําเลยแลว ศาลอาจใชมาตรการเพื่อรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไวโดยมี
การกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ก็ได๔

  ๔ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
  “มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีน้ันศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินหาปไมวาจะลงโทษปรับ
ดวยหรือไมก็ตามหรือลงโทษปรับ ถาปรากฏวาผูน้ัน

(๑) ไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือ 
(๒) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือเปนโทษจาํคุก

ไมเกินหกเดือน หรือ
  (๓) เคยรบัโทษจาํคกุมากอนแตพนโทษจาํคกุมาแลวเกนิกวาหาป แลวมากระทําความผดิอกี โดยความผดิในครัง้หลงัเปนความผดิ
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  และเมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ 
และสิง่แวดลอมของผูนัน้ หรอืสภาพความผิด หรอืการรูสกึความผดิ และพยายามบรรเทาผลรายทีเ่กดิขึน้ หรอืเหตอุืน่อนัควรปรานีแลว
ศาลจะพิพากษาวาผูน้ันมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือปรับ
อยางหน่ึงอยางใดหรือท้ังสองอยาง เพ่ือใหโอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดกําหนดแตตองไมเกินหาปนับแตวันท่ีศาลพิพากษา
โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูน้ันดวยหรือไมก็ได
  เงือ่นไขเพ่ือคมุความประพฤติของผูกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง ศาลอาจกําหนดขอเดยีวหรอืหลายขอตามควรแกกรณไีด
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนกังานทีศ่าลระบไุวเปนครัง้คราว เพือ่เจาพนกังานจะไดสอบถาม แนะนาํ ชวยเหลอื หรอืตกัเตอืน
ตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน

(๒) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
 (๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก

 (๔) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น 
ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
 (๕) ใหเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
   (๖) หามออกนอกสถานท่ีอยูอาศยัหรอืหามเขาในสถานทีใ่ดในระหวางเวลาท่ีศาลกาํหนด ทัง้นี ้ จะใชอปุกรณอเิล็กทรอนกิส
หรอือุปกรณอื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางดวยก็ได

(๗) ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่นใหแกผูเสียหายตามที่ผูกระทําความผิดและผูเสียหาย
ตกลงกัน
 (๘) ใหแกไขฟนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือชดใชคาเสียหายเพื่อ
การดังกลาว

(๙) ใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรวาจะไมกอเหตุราย หรือกอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอื่น
หรือทรัพยสิน

(๑๐) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาส
กระทําความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผูเสียหายตามที่เห็นสมควร
 เง่ือนไขตามท่ีศาลไดกําหนดตามความในวรรคสองน้ัน ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอของผูกระทําความผิด 
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวาพฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติ
ของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะกําหนด
เงือ่นไขขอใดตามท่ีกลาวในวรรคสองท่ีศาลยงัมไิดกาํหนดไวเพิม่เตมิขึน้อกีกไ็ด หรอืถามกีารกระทําผดิทณัฑบนใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๔๗ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม”  
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๑๒๒

ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต 
ตอนท่ี ๒ กฎหมายและคําพิพากษาของศาลไทย

 สาํหรบัการคุมครองบคุคลวกิลจรติในระหวางการดาํเนินคดตีามกระบวนยตุธิรรมนัน้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ ไดบัญญัติคุมครองทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลไว 
กลาวคือ 

(๑) ในชัน้สอบสวน ในระหวางทาํการสอบสวน ถามเีหตคุวรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวกิลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดไีด ใหพนกังานสอบสวนสัง่ใหแพทยตรวจผูตองหานัน้ เสรจ็แลวใหเรยีกแพทยมาใหถอยคาํ
เก่ียวกับผลตรวจ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหาจะหายวิกลจรติหรอืสามารถจะตอสูคดีได และใหมอีาํนาจสงตวัไป
รักษาไดตามสมควร

(๒) ในช้ันศาล ในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ถามีเหตุควรเชื่อวาจําเลยเปนผูวิกลจริต
และไมสามารถตอสูคดีได ใหศาลสั่งใหแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกแพทยมาใหการวาไดผลตรวจ
ประการใด หากศาลเห็นวาจาํเลยเปนผูวกิลจริตและไมสามารถตอสูคดไีด ใหงดการไตสวนมลูฟองหรือ
พจิารณาไวจนกวาจาํเลยจะหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมอีาํนาจสงตวัจาํเลยไปรักษา
ไดตามสมควร 

(๓) ภายหลงัจากท่ีศาลไดมคีาํพพิากษาใหลงโทษจําคกุจาํเลยแลว หากจําเลยวิกลจรติ ศาลมอีาํนาจ
ทเุลาโทษจาํคกุไวได ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖ (๑)๕  และในกรณทีีศ่าลพพิากษา
ประหารชีวติ หากจําเลยวิกลจริตข้ึนกอนการประหารชีวติ ศาลมีอาํนาจทุเลาการประหารชีวติไวกอนได 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๘๖ 

อยางไรกด็ ีมขีอสงัเกตวากฎหมายไมไดกาํหนดบทนิยามความหมายของคําวา “คนวกิลจรติ” เอาไว 
ประกอบบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ไดใชถอยคาํวา “จติบกพรอง โรคจติหรอื
จิตฟนเฟอน” ดังนั้น ความหมายของบุคคลวิกลจริตจึงตองตีความจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา

   ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖
   “มาตรา ๒๔๖ เม่ือจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาท่ี
จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจส่ังใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลา
จะหมดไป ในกรณีตอไปน้ี
  (๑) เมื่อจําเลยวิกลจริต
    (๒) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก
    (๓) ถาจําเลยมีครรภ
    (๔) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเลี้ยงดูบุตรนั้น
    ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นศาลจะมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวอยูในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจํา
หรอืสถานทีท่ีก่าํหนดไวในหมายจําคกุกไ็ด และใหศาลกาํหนดใหเจาพนกังานผูมหีนาทีจ่ดัการตามหมายน้ันเปนผูมหีนาทีแ่ละรบัผดิชอบ
ในการดําเนินการตามคําสั่ง
    ลักษณะของสถานท่ีอันควรตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัด
รักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพ่ือปองกันการหลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
    เมื่อศาลมีคําส่ังตามวรรคหน่ึงแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหดําเนินการตามหมายจําคุกได
    ใหหักจํานวนวันที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตราน้ีออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา”.
      ๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๘ 
    “มาตรา ๒๔๘ ถาบคุคลซ่ึงตองคาํพพิากษาใหประหารชีวติเกดิวกิลจรติกอนถกูประหารชีวติ ใหรอการประหารชีวติไวกอน
จนกวาผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น ศาลมีอํานาจยกมาตรา ๔๖ วรรค (๒) แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ
     ถาผูวิกลจริตนั้นหายภายหลังปหนึ่งนับแตวันคําพพิากษาถึงที่สุดใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต”.
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และตําราทางกฎหมาย ซึ่งที่ผานมาศาลฎีกาไดตีความคําวาบุคคลวิกลจริตไวกวาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการคุมครองบุคคลวิกลจริต 

 นอกจากน้ี การพิสูจนวากระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕ ซึ่งเปน
ภาระการพิสูจนของจําเลยน้ันตองอาศัยแพทยผูเชี่ยวชาญเปนผูวินิจฉัย แตไมมีการกําหนดมาตรฐาน
การพิสูจนถึงความวิกลจริตของจําเลยใหชัดเจน ซึ่งอาจสงผลเสียตอการคุมครองบุคคลวิกลจริตได 

บทสรุป
 ในปจจุบันคนไทยตองเผชิญกับปญหามากมาย ทําใหมีจํานวนผูปวยทางจิตเพ่ิมมากข้ึน 

และเปนปญหาตอสังคมอยางมาก ถงึเวลาแลวทีภ่าครัฐและภาคประชาชนตองหันมาใหความสําคญักบั
การคุมครองบุคคลวิกลจริตอยางจริงจัง โดยเฉพาะปญหาความรับผดิทางอาญาของคนวิกลจริตท่ีสมควร
มกีารปรบัปรงุแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหสอดคลองกบัสภาพสงัคมและเพือ่ประสทิธภิาพ ในการ
บงัคบัใชกฎหมาย เชน เรือ่งบทนยิามคาํวา “บคุคลวกิลจรติ” ซึง่ประมวลกฎหมายอาญาไดเปลีย่นไป
ใชถอยคาํวา “จติบกพรอง” “โรคจติ” และ “จติฟนเฟอน” แทนคาํวาวกิลจรติทีใ่ชมากอนตามกฎหมาย
ลักษณะอาญา๗ ในขณะที่กฎหมายฉบับอ่ืนไมไดกําหนดนิยามของคําน้ีเอาไว มีเพียงพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ เทานั้นที่บัญญัตินิยามของคําวา “ความผิดปกติทางจิต” วาหมายถึง 
อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ ความคิด ความจํา สติปญญา ประสาท
การรับรู หรือการรู เวลา สถานที่ หรือบุคคล รวมทั้ง อาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือ
สารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในขณะที่ในปจจุบันกฎหมายของตางประเทศมีแนวโนม
ที่จะใชคําศัพทเพียงคําเดียวท่ีหมายถึงความผิดปกติทางจิตทั้งหมดมากกวาการใชหลายคําศัพท
เพื่อจําแนกความผิดปกติประเภทตาง ๆ๘ เพื่อไมใหเกิดปญหาในการตีความ นอกจากนี้ สมควร
กําหนดมาตรฐานในการพิสูจนความวิกลจริตของผูตองหาหรือจําเลยใหมีความชัดเจน เพื่อประโยชน
ในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลในการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตเพื่อความยุติธรรมแกผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาดวย.

  ๗ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดมีการตราประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาใชบังคับแทนกฎหมายลักษณะอาญา.
  ๘สรวฒุ ิ เกษมสขุ และคณะ, ความผิดปกติทางจิตในกฎหมายอาญา : ศกึษาเฉพาะคําศพัท นยิาม และการตีความทาง

กฎหมาย, วารสารสุขภาพและสาธารณสุข ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒, หนา ๔๕-๔๖.
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