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ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการลงโทษผู้กระท�าความผดิขณะวกิลจริต 

ศึกษาความสอดคล้องระหว่างความเห็นทางการแพทย์กบัดุลพนิิจการลงโทษของศาล 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปั�หาทางกฎหมายทางอา�าและการแพทยเ์กี�ยวกบัประเด็น

ความเหมาะสมในการลงโทษผูก้ระท�าความผิดขณะวิกลจริต ซึ� งเกี�ยวข้องกบัปั�หาข้อกฎหมาย ความหมาย

ของคนวิกลจริตในทางกฎหมาย และในทางการแพทยว์่าคนวิกลจริตมีหลกัเกณฑ์การจ�าแนกคนวิกลจริต

อยา่งไร หากขณะวิกลจริตเกิดกระท�าความผิดทางอา�า ตอ้งรับโทษหรือไม่ เพียงใด อยา่งไร และจากการ

กระท�าความผิดนั�น โดยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศให้มีความชดัเจน เหมาะสมต่อไป โดยศึกษา

จากกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัคนวิกลจริตของประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั�งศึกษาการบ�ั�ติัประเภท

ของคนวกิลจริตในต�าราทางการแพทย ์และมาตรการด�าเนินคดีต่อบุคคลวกิลจริต   

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันสังคมไทยมี ประชากรจ�านวนไม่น้อยที� มีสภาพจิตไม่ปกติ  

และก่อให้เกิดปั�หาในสังคมหลายประการ โดยเฉพาะการกระท�าความผิดทางอา�า ซึ� งก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคลอื�นอาทิเช่น การท�าร้ายร่างกายผูอื้�น การท�าให้ทรัพย์ของผูอื้�นเสียหาย การฆ่าคนตาย  

เป็นตน้ ซึ� งผลของการกระท�าดงักล่าว นอกจากจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นแลว้ 

ยงัมีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนอีกด้วย แต่ในแง่ของจ�าเลยที�เป็นคนวิกลจริตนั�น ศาลใช้ดุลพินิจ 

ในการตดัสินว่าจ�าเลยวิกลจริตจริงหรือไม่ ขณะกระท�าความผิดไม่รู้ส�านึก หรือควบคุมการกระท�าของตน

ไม่ได ้จริงหรือไม่ การพิจารณาโทษมีความเหมาะสมหรือไม่ ในทางการแพทยโ์รคทางจิต ในผูป่้วยมีหลาย

ประเภท ย่อมตอ้งมีรายละเอียด และสมควรไดรั้บการวินิจฉัยชดัเจนตามหลกัทางการแพทย ์การปรับกบั

สภาวะโรคทางจิต ในทางกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอา�า มาตรา 65 นั�นอาจท�าได้ยาก เพราะบางกลุ่ม

อาการ หรือบางโรคจะแสดงอาการแค่บางช่วง หากบุคลากรที�ไม่มีความรู้ในทางจิตเวชอาจไม่สามารถแยก

ได้เลยว่าจ �าเลยบางคนเป็นผูที้�มีอาการทางจิตเวชอยู่ หรือจ�าเลยบางคนเป็นคนปกติ แต่แสร้งว่ามีอาการ

วิกลจริต และไม่สามารถแยกความรุนแรงของอาการทางจิตบกพร่องได ้เป็นตน้ จากการศึกษาหลกัการสากล

ขององค์การสหประชาชาติประกอบกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา อ ังกฤษ และ�ี� ปุ่น พบว่า  

                                                           
1   นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2   ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
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การบั��ัติเกี�ยวกับความหมายของค�าว่า วิกลจริตของทั� งประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ�ี�ปุ่น  

จะค่อนขา้งมีความหมายใกลเ้คียงกนั แต่ในเรื�องประเภทคนวิกลจริตในทางการแพทยที์�สามารถอา้งขอ้ต่อสู้

เรื�องความวกิลจริตตามกฎหมายได ้จะมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย โดยความแตกต่างในแต่ละประเทศนั�นจะ

ขึ�นอยู่กบัโรค และกลุ่มอาการที�แสดงออกมาของโรค ตวัอย่างของสหรัฐอเมริกา ในบางรัฐ บางโรคอาจ

บ�ั�ติัใหมี้ความผิด แต่วิกลจริต จึงใหไ้ปบ�าบดั แต่ในบางรัฐก็ไม่ยอมรับขอ้อา้งที�วา่วกิลจริตเลย เช่น ในรัฐ 

KANSAS  ส่วนในองักฤษ และ�ี�ปุ่น ยอมรับข้อต่อสู้เรื� องวิกลจริต โดยในกลุ่มอาการประเภทก้าวร้าว 

ต่อตา้นสังคม ซึ� งเป็นกลุ่มอาการที�คนธรรมดาอาจคิดว่าเป็นแค่พวกไม่มีมารยาท หัวรุนแรง เท่านั�น ไม่ใช่

โรคทางจิต แต่ในทางการแพทยจ์ดัวา่เป็นอาการของโรคทางจิตอยา่งหนึ�ง เรื�องหลกัการพิสูจน์วา่ขณะจ�าเลย

กระท�าความผิดวิกลจริตหรือไม่  ในทางการแพทย์ต้องให้ จิตแพทย์วิ นิจฉัยว่าความผิดที� จ �า เลย 

กระท�าเป็นผลที�อาจเกิดขึ� นจากโรคนั� นๆ หรือกลุ่มอาการนั� นๆได้หรือไม่ ตาม DSM-5 กับ ICD10  

ส่วนในทางกฎหมาย  สหรัฐอเมริกาศาลแต่ละมลรัฐจะใช้ทฤษฎี ต่างกัน อันได้แ ก่  M'Naghten,  

The Irresistible Impulse, Durham , Model Penal Code หรือบางรัฐใชผ้สมร่วมกนั องักฤษใชห้ลกั M'Naghten  

ส่วน�ี�ปุ่น ในปัจจุบนัใชห้ลกัรับฟังตามรายงานของผูเ้ชี�ยวชา� คือจิตแพทยเ์ป็นหลกั หลกัการของทั�งสาม

ประเทศนี�  ท �าใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่จ�าเลยผูว้ิกลจริต เพราะมีการใชท้ั�งทฤษฎีทางการแพทย ์มาปรับใชก้บั

นิยามตามกฎหมายชั�นหนึ�ง และวเิคราะห์ตามหลกัพิสูจน์ทางกฎหมายอีกชั�นหนึ�ง  

จากขอ้มูลต่างประเทศที�ศึกษามาดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นที�น่าสนใจว่า ประเทศไทยควรมีหลกั

กฎหมายขยายความเรื�องความหมายของบุคคลวิกลจริตเพิ�มเติม เพื�อนกักฎหมายจะไดเ้ขา้ใจความหมาย โดย

มิตอ้งตีความ หรือใชดุ้ลพินิจไปเอง และสมควรเพิ�มเติมเรื�องพยานผูเ้ชี�ยวชา�ในคดีของบุคคลวิกลจริตขึ�น 

เพื�อตรวจสอบสภาพทางจิตของจ�าเลย โดยวธีิทางนิติจิตเวช และท�ารายงานแก่ศาล โดยในรายงานของแพทย ์

อาจตอ้งแบ่งประเภทของความวิกลจริตตามระดบัความรุนแรงของความวิกลจริตในขณะกระท�าความผิด  

ไวใ้นกฎหมายเป็น 3ระดบั อนัไดแ้ก่  

1. บุคลิกภาพผิดปกติ (Personal Disorders) 

2. โรคประสาท (Neurosis) 

3. โรคจิต (Psychosis) 

 การให้ความเห็นทางการแพทยน์ั�น จึงควรตอ้งระบุถึงอาการวิกลจริตขณะกระท�าความผิด โดยให้

เห็นถึง ความรู้ส�านึก และความรุนแรงของอาการทางจิตในขณะกระท�าความผิด และให้ศาลใช้ดุลพินิจตาม

ความเห็นของแพทย์ ในการลงโทษผูก้ระท�าความผิด ตามกฎหมายก�าหนด หรือไม่ลงโทษ เนื�องจากความ

วิกลจริต เพื�อความยุติธรรม และคุม้ครองประโยชน์แก่จ �าเลยต่อไป 
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ABSTARCT 

This study provides an overview of criminal legal issues and medical problems related to 

reasonableness to punish the insanity person. The offender’s mental condition at the time of the criminal 

offense is justifiable whether he is insane enough to be guilty or not guilty. The methods for examining the 

level of insanity should be determined in the law in order to be able to prosecute the guilty party fairly. This 

thesis presents a thorough comparative analysis of both domestic and international law on the insanity 

offense and also studies the type of insane people in medical texts.  

The study finds that Thai society today has a large number of people with mental disorders, and 

many have caused criminal offenses such as physical harm, the damage of others’ belongings and murders. 

The effect of such actions causes damage to life, body or property. It also affects the mind of the people as 

well. However, in terms of the insane defendant, the court will use only their discretion to decide whether 

the defendant is insane or not while committing the offense, the defendant may not get justice as one should. 

There are several types of mental illness which should be clarified and should be diagnosed according to 

medical principles.  

Adjustment to mental illness in the law under the Penal Code Section 65 might difficult due to 

the fact that certain group of patients or some disease will show symptoms in only certain period of time. A 

person with no psychiatric knowledge may not be able to distinguish whether the defendant is a person with 

psychiatric symptoms or normal or might be prone to mental illness. 

According to the United Nations Universal Declaration of Human Rights, in addition to the 

laws of the United States, England and Japan, the definition of the term "insanity" in the United States, 

England, and Japan is quite similar. There are a few differences in the legal battle process and the law. The 

difference in the law depends on how each country justify the disease and the symptoms of the disease. In 

some states in the United States, the defendant with mental issues can be found guilty of misconduct and 

still get treated at mental institution. However, in some states like Kansas, there will be a punishment for an 

insane person. The insanity defense is acceptable in England according to DSM-5 and Japan according to 

ICD10 but has to be confirmed by psychiatrist.  

In the United States, each state court applies different methodologies, including M'Naghten, 

The Irresistible Impulse, Durham, Model Penal Code, or a combination of different theories. England uses 

M'Naghten, while Japan uses medical reports from a list of experts and psychiatrists. The principles of these 

three countries apply both theoretical and medical approach and adapt the principles to the definitions of 
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the first law, which make it fair to defendants. Thai domestic law should extend the meaning of an insane 

person to the law, so that the lawyer can understand the meaning without having to interpret or use the 

discretion itself. In addition, it is appropriate to add psychiatric experts as witnesses to investigate the 

condition of the defendant and report to the court for justice for the protection of the defendant's advantage. 

Based on the above study data, Thailand should create a Law which explain more details about 

meaning of insane person for lawyers to understand the meaning without interpretation or use discretion 

and a law should additional the expert witnesses in cases of insane persons by Forensic Psychiatry and then 

report to the court, in the doctor’s report should classify insanity by the severity of insanity at the offense 

time by 3 levels. 

1. Personal Disorders 

2. Neurosis 

3. Psychosis 

The medical opinion should be identified as an offense during the offense. The awareness and 

the intensity of mental symptoms while offense. The court should do the discretion according to the doctor’s 

report. The punishment of the offender should defend the benefits to the defendant.  

 

1. บทน�า 

ปัจจุบนัสังคมไทย มีประชากรจ�านวนไม่นอ้ยที�มีสภาพจิตไม่ปกติ และก่อใหเ้กิดปั�หาในสังคม

หลายประการ โดยเฉพาะการกระท�าความผิดทางอา�า ซึ� งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื�น อาทิเช่นการ

ท�าร้ายร่างกายผูอื้�น การท�าใหท้รัพยข์องผูอื้�นเสียหาย การฆ่าคนตาย หรืออื�น ๆ ซึ� งผลของการกระท�าดงักล่าว 

นอกจากจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของคนที�เป็นผูเ้สียหายในสังคมแล้ว  

ยงัต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าแล้วตัวบุคคลที�กระท�าความผิดนั� น เป็นบุคคลวิกลจริตจริงหรือไม่ หรือ 

เป็นเพียงอาการชั�วคราว ไม่ปกติในแค่บางครั� งเท่านั�น ความรุนแรงของอาการทางจิตจะมีผลต่อการกระท�า

ความผดิหรือไม่ ตอ้งได้รับการลงโทษตามระดบัความรุนแรงของอาการบกพร่องทางจิตหรือไม่ เพียงใด 

สิทธิตามกระบวนยุติธรรม3 ตามรัฐธรรมนู�แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช2550 มาตรา39 

วรรคหนึ�ง “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอา�า เวน้แต่ไดก้ระท�าการอนักฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นเวลาที�กระท�านั�นบ�ั�ติั

เป็นความผดิ และก�าหนดโทษไว ้และโทษที�จะลงแก่บุคคลนั�นจะหนกักวา่โทษที�ก�าหนดไวใ้นกฎหมายที�ใช้

อยู่ในเวลาที�กระท�าผิดมิได้” จากบทบ�ั�ติันี�  บุคคลที�จะต้องรับโทษทางอา�าได้ ต้องกระท�าการอัน

                                                           
3 วรพจน์ วิศรุพิช�์. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู�. กรุงเทพฯ : วิ�ญูชน, 2538: 22. 
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กฎหมายที�บังคบัใช้อยู่ในขณะที�มีการกระท�า โดยหลักตามกฎหมายอา�า และกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อา�า เมื�อมีการกระท�าความผดิเกิดขึ�น นอกจากตอ้งมีการพิเคราะห์ถึง การกระท�าซึ� งมีองคป์ระกอบภายนอก

ของการกระท�าความผิดแล้ว ยงัต้องพิจารณาต่อไปถึงองค์ประกอบภายใน คือเรื� องเจตนาของผูก้ระท�า

ความผิด ตามประมวลกฎหมายอา�า มาตรา59 วรรคสอง ไดบ้�ั�ติัวา่ “กระท�าโดยเจตนา ได้แก่กระท�า

โดยรู้ส�านึกในการที�กระท�าและในขณะเดียวกันผู ้กระท�าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของ

การกระท�านั� น” หากมีขอ้เท็จจริงปรากฏขึ�นมาวา่ ผูที้�กระท�าความผิดเป็นคนวิกลจริตซึ� งขณะลงมือกระท�า

ความผิดนั�นไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบงัคบัตนเองไดเ้พราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�น

เฟือน การกระท�าของคนวกิลจริต ถือวา่มีการกระท�าเช่นบุคคลธรรมดาทั�วไป หรือไม่ ซึ� งตามมาตรา65 แห่ง

ประมวลกฎหมายอา�า บ�ั�ติัวา่ “ผูใ้ดกระท�าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั

ตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั�นเฟือน ผูน้ั� นไม่ต้องรับโทษส�าหรับความผิดนั�น แต่ถ้า

ผูก้ระท�าความผิดยงัสามารถรู้ผิดชอบอยูบ่า้ง หรือยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบ้า้ง ผูน้ั�นตอ้งรับโทษส�าหรับ

ความผดินั�น แต่ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ที�กฎหมายก�าหนดไว ้ส�าหรับความผดินั�นเพียงใดก็ได”้  

จะเห็นได้ว่าคนวิกลจริตที�กระท�าความผิดนั�น ต้องมีการกระท�า เพียงแต่การกระท�าของคน

วิกลจริตนั�น มิไดก้ระท�าดว้ยจิตใจชั�วร้ายเหมือนคนปกติธรรมดา แต่ปั�หาคือ ผูป้ฏิบติังานทางดา้นกฎหมาย

จะทราบได้อย่างไรว่า ผูที้�กระท�าความผิดเป็นคนวิกลจริต จิตบกพร่อง หรือเป็นโรคจิตหรือจิตฟั�นเฟือน 

ผูเ้ขียนจึงมีแนวคิดวา่ ควรตอ้งมีกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย ์เพื�อให้ทราบวา่ผูที้�กระท�าความผิด

นั�นเป็นคนวิกลจริตจริง หรือไม่ และเป็นวิกลจริตประเภทใดตามกฎหมาย เพื�อแกปั้�หาเรื�องความเห็นทาง

การแพทย ์กบัดุลพินิจของศาลไม่ตรงกนั เรื�องความวิกลจริต ของคนวิกลจริต  

 

2. ปัญหาทางกฎหมายที�น่าสนใจ 

ผูเ้ขียนศึกษาพบวา่ในขณะที�ประเทศไทยมีการยกร่างมาตรา65 และกฎหมายไดบ้�ั�ติัค�าวา่ “จิต

บกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือน” นั�น กล่าวกันว่าผูร่้างไม่ได้สอบสวนความเห็นจากหน่วยงานทาง

การแพทย์แต่อย่างใด ถ้อยค�าดังกล่าวจึงเป็นถ้อยค�าที�ขาดความชัดเจนมาตั� งแต่ต้น4 การพิจารณาหา

ความหมายของถ้อยค�าดงักล่าวจึงหาความเป็นเอกภาพไม่ได ้เพราะนักวิชาการบางท่านไดพ้ยายามอธิบาย

ความหมายของถอ้ยค�าดงักล่าวโดยมิได้อา้งอิงความรู้ในทางการแพทย์5  

การยืนยนัสภาวะทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที�จะถือว่าผูก้ระท�าความผิดขาด 

“ความสามารถในการท�าชั�ว” (Schuldf�higkeit) แต่ต้องพิจารณาและยืนยนัต่อไปด้วยว่า เนื�องจากความ

                                                           
4 แสวง บุ�เฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา. กฎหมายการแพทย.์ พิมพค์รั� งที�๒. กรุงเทพฯ : วิ�ญูชน, 2546: 10. 
5 ดู เป็นตน้วา่ หยดุ แสงอุทยั กฎหมายอา�า ภาค1 หน้า229, อุททิศ แสนโกศิก กฎหมายอา�า ภาค1 หน้า136 
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บกพร่องของสภาวะในทางชีวภาพท�าให้เกิดความรู้ผิดชอบ และการบังคบัตนเองได้ของผูก้ระท�าความผิด

เสียไป 

 

3. กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

มาตรา 65 วรรคสอง ความรับผิดในทางอา�าของผูที้� “จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือน” 

ดงักล่าวตอ้งเป็นกรณีความบกพร่องถึงขนาดจนท�าให้ผูก้ระท�าความผิดขาด “ความสามารถในการท�าชั�ว” 

(Schuldfähigkeit) โดยสิ�นเชิง ถา้ผูก้ระท�าความผิดยงัพอมี “ความสามารถในการท�าชั�ว” (Schuldf�higkeit) 

อยูบ่า้ง ก็ยงัตอ้งมีความรับผิดในทางอา�าอยู่6การที�กฎหมายบ�ั�ติัให้ศาลใช้ดุลพินิจลดโทษ (ลงโทษน้อย

กวา่ที�กฎหมายก�าหนดไวส้�าหรับความผดินั�นเพียงใดก็ได)้ ไดน้ั�น ก็เพื�อให้สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอา�า

ที�ว่าจะลงโทษเกิน “ความชั�ว” (Schuld) ของบุคคลไม่ได้อนัสืบเนื�องมาจากหลัก “ไม่มีการลงโทษโดย

ปราศจากความชั�ว” (nulla poena sine culpa) 

บุคคลวิกลจริตจะได้รับการยกเวน้โทษในทางคดี ตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ 4ประการ ดงันี�  

1. มีการกระท�าเกิดขึ�น หรือไม่ โดยการกระท�า หมายถึง การกระท�าตามมาตรา59 คือ ผูก้ระท�า

เคลื�อนไหว หรือไม่เคลื�อนไหวร่างกายโดยรู้ส�านึก 

“รู้ส�านึก” หมายถึง รู้สภาพ หรือสาระส�าค�ัของการกระท�าของตน ถา้ผูก้ระท�าไม่รู้ส�านึกในการ

กระท�า หรือและไม่รู้สาระของการกระท�าของตน ถือวา่ไม่มีความผิด เนื�องจากไม่มีการกระท�าเกิดขึ�นเลย 

2. การกระท�านั�น กฎหมายบ�ั�ติัวา่เป็นความผิด หรือไม่ โดย การกระท�าความผิด หมายความ

วา่ การกระท�าที�ไดก้ระท�าลงไปนั�นกฎหมายบ�ั�ติัวา่เป็นความผดิ 

3. ผูก้ระท�ากระท�าความผดิ ในขณะไม่สามารถรู้ผดิชอบ หมายถึง ผูก้ระท�า ไม่รู้วา่การกระท�านั�น

ผดิ หรือชอบดว้ยศีลธรรม แต่ถา้รู้วา่เป็นการกระท�าที�ไม่ควรกระท�า ถือวา่รู้ผดิชอบแลว้ ความรู้ผดิชอบนั�นจึง

                                                           
6 ฎีกาที� 331/2513 (หน้า450) : จ�าเลยคลอดบุตรและเป็นโรคบา้เลือด มีอาการผิดปกติไปจากบุคคลธรรมดา คุม้ดีคุม้ร้าย ซึ�งเป็นโรคจิต 

หรือจิตฟั�นเฟือนบางขณะ ไม่มีความรู้ผิดชอบเยี�ยงบุคคลธรรมดา แต่ยงัสามารถรู้ผิดชอบอยูบ่า้ง หรือยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบ้า้ง จ�าเลยจึง

ตอ้งรับผิดดังที�บ�ั�ติัไวใ้นประมวลกฎหมายอา�า มาตรา๖๕ วรรคสอง 

ฎีกาที�5058/2531 (หน้า2963) : จ�าเลยป่วยเป็นโรคจิตชนิดจิตเภทเรื� อรัง วนัเกิดเหตุโจทก์ร่วมนอนเล่นอยูบ่นบา้น จ�าเลยไปที�ใตถุ้น

บา้นโจทกร่์วม และพดูคนเดียวโดยไม่มีใครรู้สาเหคุวา่ คนแก่อะไรพดูไม่เป็นค�าพดู โจทกร่์วมไดยิ้นเสียงจ�าเลย จึงลุกไปที�ประตูถามจ�าเลยว่าพดู

อะไร จ �าเลยตอบวา่ไม่ให้โจทกร่์วมสนใจ และอยา่ใชเ้สียงดงัมิฉะนั�นจะฆ่าให้ตาย แลว้จ�าเลยเดินไปใชไ้มขี้ดไฟจุดเผาหลงัคายุง้ขา้วของโจทก์

ร่วม พฤติการณ์เช่นนี�ไม่อาจรับฟังไดว้่าสาเหตุนี� เกิดขึ�นเพราะโจทกร่์วมไดว้่ากล่าวจ �าเลยจนเป็นเหตุให้จ �าเลยโกรธแคน้ขึ�นมาโดยฉบัพลนั การ

กระท�าของจ�าเลยเป็นเรื�องผิดปกติวิสัย ซึ� งไม่น่าเชื�อถือว่าบุคคลผูมี้จิตเป็นปกติจะกระท�าเช่นนั�นได ้จ�าเลยมีอาการประสาทมาตั�งแต่ก่อนเกิดเหตุ

คดีนี�  คือ ชอบนั�งคอตก ไม่พดูกบัใคร ท�างานไม่ได ้ไล่ชกต่อยมารดาและเคยจะฟันพี�ชาย พูดดว้ยไม่รู้เรื�อง บางครั� งตอ้งล่ามโซ่ล่ามไว ้พฤติการณ์

เช่นนี� ฟังไดว่้าจ�าเลยกระท�าความผิดในขณะที�จิตบกพร่อง หรือเป็นโรคจิต แต่ยงัสามารถรู้ผิดชอบ หรือยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบ้า้งตาม

ประมวลกฎหมายอา�า มาตรา65 วรรคสอง 
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ไม่รวมถึงการรับรู้วา่การกระท�านั�นถูกกฎหมายหรือไม่ แต่เป็นการรู้ผิดชอบตามศีลธรรม7 หรือไม่สามารถ

บงัคบัตนเองได้ หมายถึง การการกระท�าที�ผูก้ระท�ารู้ว่าตนก�าลังท�าอะไรอยู่ ทั� งรู้ว่าการกระท�านั�นเป็น

ความผดิอนัไม่ควรกระท�า แต่ไม่สามารถยบัย ั�งการกระท�าได ้หมายความวา่ จิตใจของผูก้ระท�าสามารถบงัคบั

การกระท�าไดโ้ดยรู้ส�านึก และรู้วา่ผดิ แต่ผูก้ระท�าไม่สามารถบงัคบัจิตใจของตนไดเ้พราะความบกพร่องของ

จิต8 

4. ผูก้ระท�า กระท�าความผิด เพราะสาเหตุมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือน ผูน้ั�นจึงไม่ตอ้ง

รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอา�า มาตรา65 

หากพอรู้ผิดชอบอยู่บา้ง ตามมาตรา65 วรรคสอง ผูก้ระท�าความผิด เพราะจิตบกพร่อง แต่ยงั

สามารถรู้ผิดชอบอยู่บา้ง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที�กฎหมายก�าหนดไว ้และให้รอการลงโทษได้ (ฎีกาที�

963/2508 และ ฎีกาที� 5058/2531)  

ในกรณีที�ศาลพิพากษาว่าไม่ต้องรับโทษ หรือลงโทษน้อยกว่าตามที�กฎหมายก�าหนด  

และศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าปล่อยตวับุคคลผูมี้จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือนไปโดยไม่มีการควบคุม

ตวั หรือบ�าบดัรักษาผูน้ั�นแลว้อาจจะไม่ปลอดภยัแก่ประชาชนทั�วไป ศาลสามารถสั�งให้คุมตวับุคคลผูมี้จิต

บกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือนไวใ้นสถานพยาบาลก็ได ้ซึ� งเป็นดุลพินิจของศาล และศาลอาจเพิกถอน

ค�าสั�งให้คุมตวัในสถานพยาบาลก็ได ้ตามแต่ศาลเห็นสมควร เมื�อศาลเห็นว่าบุคคลผูมี้จิตบกพร่อง โรคจิต 

หรือจิตฟั�นเฟือน หายจากอาการป่วย และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นในสังคมไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรายต่อผูอื้�น 

อีกต่อไป (ฎีกาที�530/2542)9  และในกรณีที�ผูก้ระท�าความผิดวิกลจริตมากจนถึงขนาดไม่รู้สภาพ หรือ

สาระส�าค�ัในการกระท�าของตนเลย เช่น ยงิคนคิดวา่ยงิตน้ไม ้ถือวา่ไม่มีการกระท�าตามมาตรา59 กรณีนี� ไม่

อยูใ่นบงัคบัของมาตรา65 แต่น่าจะอยูใ่นข่ายของมาตรา48 ที�จะน�าวิธีการเพื�อความปลอดภยั คือ การส่งคน

วิกลจริตไปควบคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาลมาใช้ด้วย  

 

4. เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

เมื�อผูเ้ขียนศึกษากฎหมายต่างประเทศจึงสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การ

วินิจฉัยความวิกลจริตทางการแพทย ์และกฎหมายของทั�ง 3 ประเทศ เปรียบเทียบกบัประเทศไทยได ้ดงันี�  

ตารางที� 1 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความวิกลจริตทางการแพทย์ และทาง

กฎหมายจากการศึกษากฎหมายทั�ง 3 ประเทศ และเปรียบเทียบกบัประเทศไทยได ้ 

 

                                                           
7 แสวง บุ�เฉลิมวิภาส. กฎหมายการแพทย.์ พิมพค์รั� งที�2. กรุงเทพฯ : วิ�ญูชน, 2546: 116. 
8 แสวง บุ�เฉลิมวิภาส. กฎหมายการแพทย.์ พิมพค์รั� งที�2. กรุงเทพฯ : วิ�ญูชน, 2546: 98. 
9 ค�าพิพากษาฎีกาบริการส่งเสริมงานตุลาการ ตอน 3.2542: 74. 
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 สหรัฐอเมริกา องักฤษ �ี�ปุ่น ไทย 

1. ความหมายค�า

วา่คนวกิลจริตตาม

กฎหมายอา�า 

ผูใ้ดกระท�าผิด 

ขณะที�เป็นโรคจิต 

หรือจิตบกพร่อง 

ซึ�งถึงขนาดท�าให้

บุคคลนั�นขาด

ความสามารถที�

ส�าค�ัที�จะควบคุม

การกระท�าที�

กฎหมายบ�ั�ติัไว้

เป็นความผดิ ผูน้ั�น

ไม่มีความผดิ 

ความผิดปกติทาง

จิต (Mental 

Disorder) คือ 

"ความผิดปกติใดๆ 

(any disorder) 

หรือพิการทาง

จิตใจ" (disability 

of mind) 

(�) การกระท�าจาก

ความวกิลจริตไม่มี

โทษ 

บุคคลที�มีความ

ผิดปกติทางจิต 

(Mentally 

disordered person) 

 

ผูใ้ดกระท�า

ความผิดในขณะ

ไม่สามารถรู้ผดิ

ชอบ หรือไม่

สามารถบงัคบั

ตนเองได้ เพราะมี

จิตบกพร่อง โรค

จิตหรือจิตฟั�น

เฟือน 

2. ประเภทคน

วิกลจริตในทาง

การแพทยท์ี�

สามารถอา้งขอ้

ต่อสู้เรื�องความ

วิกลจริตตาม

กฎหมายได ้

ค�าวา่โรคจิต หรือ

จิตบกพร่องไม่

หมายความรวมถึง

ความผิดปกติทาง

จิตที�ผูก้ระท�าผิดได้

กระท�าผดิซ�� าๆ 

หรือมีพฤติกรรม

ต่อตา้นสังคม 

1. มีความเจ็บป่วย

ทางจิต (Mental 

illness)  

2. ปั��าอ่อน 

(Mental 

impairment)  

3. ปั��าอ่อน

อยา่งรุนแรง 

(Severe mental 

impairment) หรือ 

4. ความผิดปกติ

ทางจิตแบบ

ต่อตา้นสังคม 

(Psychopathic 

disorder)  

 

 บุคคลที�เป็นโรค

จิต (Psychotic 

person)  

บุคคลปั��าอ่อน 

(Mentally retarded 

person) 

ความผิดปกติทาง

จิตแบบกา้วร้าว

รุนแรง  หรือ 

ต่อตา้นสังคม 

 

จิตบกพร่อง โรค

จิต หรือจิตฟั�น

เฟือน  

หัวข้อ 
ประเทศ 
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3. หลกั หรือ 

หลกัฐานในการ

พิสูจน์ความผดิวา่

ขณะกระท�า

ความผิดผูก้ระท �ามี

อาการวิกลจริต 

หรือไม่ 

- ขอ้ก�าหนดทาง

กฎหมายเรื�อง

ทฤษฎีหลักการ

พิสูจน์ความ

วกิลจริตแตกต่าง

กนัไปในแต่ละรัฐ 

เช่น M'Naghten, 

The Irresistible 

Impulse, Durham , 

Model Penal Code 

และบางรัฐใช้

รูปแบบผสมกนั 

เพื�อพิจารณาวา่

บุคคลนั�นขณะ

กระท�าความผิด

วกิลจริต หรือไม่ 

- จิตแพทย์อิง

เกณฑ์ตาม DSM-5 

กบั ICD10 

- ใช้รายงาน

ความเห็นของ

แพทย ์ 2คน 

ใช้หลกั 

M'Naghten พิสูจน์

ความวิกลจริต 

- จิตแพทย์อิง

เกณฑ์ตาม DSM-5 

กบั ICD10 

-ใช้รายงานทาง

การแพทยข์อง

จิตแพทย ์โดย 

-จิตแพทย์อิงเกณฑ์

ตาม DSM-5 กบั 

ICD10 (เมื�อก่อน

ใชค้�าชี�ขาดของ

ลูกขนุร่วมดว้ย) 

ดุลพินิจศาล? 

-จิตแพทย์อิง

เกณฑ์ตาม DSM-5 

กบั ICD10 

4. ภาระการพิสูจน์ บางรัฐเป็นภาระ

ของรัฐ บางรัฐเป็น

ภาระของจ�าเลย 

จ�าเลย รัฐ จ�าเลย 

 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่า ความหมายของค�าว่า วิกลจริตของทั�ง4 ประเทศจะค่อนขา้ง

ใกล้เคียงกนั แต่ในเรื�องประเภทคนวิกลจริตในทางการแพทย์ที�สามารถอ้างข้อต่อสู้เรื�องความวิกลจริต 

ตามกฎหมายได ้จะเริ�มมีความแตกต่างกนัโดยความแตกต่างในแต่ละประเทศนั�นจะขึ�นอยูก่บัโรค และกลุ่ม

อาการที�แสดงออกมาของโรค ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกา ในบางรัฐอาจไม่มีความผิด แต่ในบางรัฐ 

ก็ไม่ยอมรับข้ออ้างที�ว่าวิกลจริตเลย เช่น ในรัฐ KANSAS ส่วนในอังกฤษ และ�ี� ปุ่น ยอมรับข้อต่อสู้ 

ว่าวิกลจริต ในกลุ่มอาการประเภทก้าวร้าว ต่อตา้นสังคม ซึ� งเป็นกลุ่มอาการที�คนธรรมดาอาจคิดว่าเป็น 

แค่พวกไร้มารยาท ไม่ใช่คนวิกลจริต ส่วนประเทศไทยยงัไม่มีประเภทในแต่ละกลุ่มนิยามของค�าว่า  
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จิตบกพร่อง โรคจิต และจิตฟั�นเฟือนอยา่งชดัเจน เรื�องหลกัการพิสูจน์วา่ขณะจ�าเลยกระท�าความผิดวิกลจริต

หรือไม่ ในทางการแพทยต์อ้งให้จิตแพทย ์วินิจฉัยว่าความผิดที�จ �าเลยกระท�าเป็นผลที�เกิดขึ�นจากโรคนั�นๆ 

หรือกลุ่มอาการนั� นๆ ได้หรือไม่ ตาม  DSM-5 กับ ICD10 ส่วนในทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกาศาล 

ในแต่ละจะใชท้ฤษฎีต่างกนั ไดแ้ก่ M'Naghten, The Irresistible Impulse, Durham , Model Penal Code หรือ

บางรัฐใช้ผสมร่วมกัน อังกฤษใช้หลัก M'Naghten ส่วน�ี�ปุ่น ปัจจุบัน ใช้หลักรับฟังตามรายงานของ

ผูเ้ชี�ยวชา� คือจิตแพทยเ์ป็นหลกั ส่วนประเทศไทย แมใ้นบางคดีจิตแพทยจ์ะลงความเห็นวา่ จ �าเลยวิกลจริต 

ก็ตาม ศาลก็ยงัตดัสินให้จ �าเลยรับโทษ โดยอา้งวรรคสอง ของมาตรา65 สุดท้ายในเรื� องของภาระการพิสูจน์ 

สหรัฐอเมริกานั�นขึ�นอยูก่บัศาลของแต่ละรัฐวา่จ�าเลย หรือรัฐเป็นผูมี้ภาระการพิสูจน์  ส่วนองักฤษ กบั�ี�ปุ่น 

ก็เป็นไปตามหลกัระบบกฎหมาย Common Law ที�ใช้หลกั ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั�นมีภาระการพิสูจน์ กบั Civil 

Law ที�รัฐตอ้งท�าหนา้ที�คน้หาความจริง ส่วนไทย เป็นระบบCivil Lawแบบก��ากึ�ง คือกฎหมายบางอยา่งก็ใช้

ของระบบ Common Law เช่นเรื� องวิกลจริตนี�  จ �าเลยกล่าวอ้าง จึงเป็นภาระการพิสูจน์ของฝ่ายจ�าเลย  

ซึ� งตามระบบCivil Law คดีอา�า ศาลต้องท�าหนา้ที�ไต่สวน และรวบรวมพยานหลกัฐานเพื�อความยุติธรรม 

และคุม้ครองประโยชน์ใหแ้ก่จ �าเลย  

 

5. บทสรุป 

การพิจารณาตามเนื�อหาของบทบ�ั�ติักฎหมายมาตรา65 หมายความวา่แมว้า่ผูที้�กระท�าความผิด

จะมีความบกพร่องของเจตนาในการกระท�าอนัเนื�องจากสภาพทางจิตใจก็ตามแต่ก็ยงัคง “ต้อง” ถือว่าการ

กระท�าที�ไดก้ระท�าไปนั�นเป็นความผดิกฎหมายอา�าอยูเ่พียงแต่การรับโทษจะมีเพียงใดเท่านั�น 

1. ถา้สภาพทางจิตปรากฏอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 

ก็ไม่ ตอ้งรับโทษในความผดินั�น  

2. ถา้สภาพทางจิตยงัคงรู้ผิดชอบอยู่บางส่วน ผูน้ั�นย่อมตอ้งรับผิดส�าหรับความผิดนั�นโดยศาล 

จะเป็นผูก้ �าหนดโทษวา่สมควรที�จะไดรั้บโทษเพียงใด (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที� 371/2527)  

ความส�าคั�ของการแบ่งประเภท หรือระดับความวิกลจริตของบุคคลในทางกฎหมาย และ

ในทางการแพทย  ์ 

บุคคลวิกลจริตในทางการแพทย์มีหลายโรค  และสื�อให้ปรากฏด้วยหลายค�า โดยแต่ละค�า 

มีความหมายเฉพาะ โดยอาศยัคุณสมบติั สภาพ พยาธิสภาพ  อาการ คุณลักษณะ (criteria) และอื�นๆ เพื�อช่วย

ในการจ�าแนกว่าเป็นโรคใด และหมายถึงสภาวะใด ซึ� งถือว่ามีความหมายเฉพาะ ท�าให้ในทางการแพทย์

สามารถใหก้ารดูแล รักษา และด�าเนินการกบัผูมี้อาการ เจบ็ป่วยเหล่านี� ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่วนในทางกฎหมายก็

มีค�าในบทบั��ัติของกฎหมายเช่นเดียวกัน และเป็นค�าที�  “อาจ” หรือ “น่าจะ” เกี�ยวข้องสัมพันธ์ 

เป็นค�าเดียวกนั หรือความหมายเดียวกนั แต่มิได้ใช้ค �าในทางการแพทยบ์�ั�ติัไวใ้นกฎหมาย จึงอาจเกิด
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ความสับสน และเกิดปั�หาใน “การตีความ” และ “การปรับใช้” ในทางกฎหมายวา่ ความหมายของผูป่้วยจิต

เวช หรือบุคคลวิกลจริตที�เกี�ยวขอ้ง กบัความหมายในทางกฎหมายที�มีบ�ั�ติัไวใ้นบทบ�ั�ติักฎหมายนั�น 

แทจ้ริงหมายถึงโรค หรือสภาวะใดกนัแน่  

การวินิจฉัยบุคคลวิกลจริต อนัได้แก่ จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั�นเฟือน ปัจจุบนัไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาคดีเท่าที�ควร เพียงแค่ศาลฟังความเห็นแพทย์ว่าผูก้ระท�าผิดมีอาการ

วิกลจริต หรือไม่ ตวัอย่างเช่น อาการจิตบกพร่อง หรือภาวะปั��าอ่อน จะตอ้งมีกระบวนการพิจารณา | 

เมื�อพบวา่บุคคลนั�น มีความสามารถทางดา้นสติปั��า ต��ากวา่เกณฑ์เฉลี�ย คือ IQ อยูที่�ระดบั 70 หรือต��ากว่า 

ร่วมกับความสามารถในการปรับตัวบกพร่อง อาจแสดงอาการก่อนอายุ 18ปี แต่การพิจารณาภาวะ 

จิตบกพร่อง หรือปั��าอ่อนตอ้งแยกแยะกบับุคคลที�มีปั�หาทางอารมณ์ ซึ�งเป็นกลุ่มบุคคลที�สติปั��าปกติ 

ต้องอาศัยการซักประว ัติครอบครัว การตรวจสภาพจิต และการทดสอบด้านจิตวิทยา  แต่โรคจิต จดัว่า 

เป็นโรคทางจิตเวชที�รุนแรง ผูป่้วยมกัไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย ในกระบวนการพิจารณาดูเหมือนไม่ยาก 

เพราะคนส่วนให�่รู้จักโรคนี� กันมาก มีตัวอย่างคดีให้เห็นในหลายคดี โรคจิตทางจิตเวช คือ โรคจิต 

ที�มีสาเหตุมาจากอารมณ์ หรือจิตใจ ที�ส�าค�ัคือ โรคจิตเภท โรคจิตหลงผิด โรคจิตทางอารมณ์ ซึ�งโรคจิตเภท

จะเป็นโรคจิตที�พบบ่อยสุด ซึ� งไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการวิกลจริตในทางการแพทย ์

ในปัจจุบนั 

ในทางการแพทย ์การวินิจฉัยโรค อาจแยกกลุ่มอาการทางจิตเวชได้ 3 ระดบั ไดแ้ก่  

บุคลิกภาพผิดปกติ, โรคจิต และโรคประสาท 

บุคลิกภาพผิดปกติ คือ บุคคลยงัรู้ส�านึกในการกระท�าความผิด ส�าหรับโรคประสาทจะ เป็นภาวะ

จิตบกพร่องตอ้งได้รับการรักษาทางจิตเวชแต่ยงัรู้ตวัว่าตนป่วยทางจิตเวชซึ� งแตกต่างกบัโรคจิตที�ผูป่้วย 

ไม่สามารถรู้ตวัเองวา่ป่วยทางจิต 

การแยกโรคประสาท และโรคจิต ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นประเภทใด เพื�อการดูแลรักษา  

และติดตามโรคต่อไป ในทางกฎหมายไม่วา่จะเป็นโรคจิตชนิดใดก็ตาม ถือวา่บุคคลนั�นเป็นบุคคลวิกลจริต 

ตอ้งมีขั�นตอนการพิสูจน์วา่สามารถรู้ผดิชอบ ในขณะกระท�าความผิด หรือไม่ต่อไปอีก 

ค�าว่า จิตฟั�นเฟือน ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์10 ได้ให้ความหมายว่า ผู ้ที� มีความหลงผิด  

ประสาทหลอน และแปรผิด แม่ค �าว่าจิตฟั�นเฟือน อาจส�าแดงอาการเป็นครั� งคราว จิตบกพร่องหือความ

ปั��าอ่อนเป็นความบกพร่องของความสามารถทางดา้นสติปั��า 

                                                           
10 จิตติ ติงศภทัย,์ ค�าอธิบายประมวลกฎหมายอา�า ภาค1 ตอนที�2, พิมพค์รั� งที�5 (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพเ์นติบณัฑิตยสภา, 2506), 710-

720. 
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โดยทั�วไป แพทย์จะให้ความส�าค�ั กบัการวินิจฉัยโรค และการวินิจฉัยโรคทางจิตใจ ซึ� งเป็นสิ�ง

ส�าค�ัที�ช่วยให้แพทยส์ามารถพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา และประมาณการณ์ผลการรักษาได ้ซึ� งคู่มือ

วินิ จฉั ย  และ ส ถิ ติ โรคทา ง จิ ตใจ  (Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders หรือ  DSM) 

พฒันาขึ�นเป็นครั� งแรก (DSM-I) ในปี ค.ศ. 1952 และได้ปรับปรุงเป็น DSM-II ในปี ค.ศ. 1968 การระบุเกณฑ์

วินิจฉัยโรค (Diagnostic criteria) ของแต่ละโรคอยา่งชดัเจนถูกน�ามาใชค้รั� งแรกใน DSM-III (1980) ซึ� งการ

ระบุเกณฑ์ดงักล่าวท�าให้การวินิจฉัย และการจ�าแนกโรคทางจิตเวชมีความแม่นย �ามากขึ�น และการพฒันา

ล่าสุด คือ DSM-5 ได้ถูกน�ามาใช้ในปี ค.ศ. 201311 

ในผูป่้วยแต่ละประเภทของโรค หรืออาการทางจิตย่อมจะมีรายละเอียดในการวินิจฉัยไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในหลกัทางการแพทย ์แต่เมื�อจะปรับกบัสภาวะทางกฎหมาย ตามมาตรา65 นั�นท�าไดย้าก เพราะบาง

กลุ่มอาการ หรือโรคจะแสดงอาการแค่บางช่วง ซึ� งบุคลากรที�ไม่มีความรู้ในศาสตร์ทางจิตเวชจะไม่สามารถ

แยกไดเ้ลยวา่ จ �าเลยบางคนเป็นผูที้�มีอาการทางจิตเวชแลว้ หรือจ�าเลยบางคนเป็นคนปกติ แต่แสร้งวา่มีอาการ

วิกลจริต เป็นต้น ซึ� งต้องใช้บุคลากรที�มีความรู้ ความเชี�ยวชา� มาตรวจสอบโ ดยวิ ธีทางนิติจิตเวช  

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ควรวางกรอบความหมายของค�าว่าบุคคลวิกลจริตให้ชัดเจนก่อนเพื�อให้นัก

กฎหมาย เข้าใจนิยามศัพท์ตรงกันในกฎหมายแต่ละฉบับ และใช้แนวทางพิสูจน์เพื�อให้อยู่ในกรอบ

ความหมายเดียวกนั โดยไม่ใช้ดุลพินิจที�ไม่มีความเชี�ยวชา� ท�าให้ไม่เกิดความยุติธรรมที�แทจ้ริงกบับุคคล

วิกลจริต 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองสิทธิ และเพื�อความเป็นธรรมกบับุคคล

วิกลจริต ควรแกม้าตรา65วรรคหนึ�ง และเพิ�มวรรคสาม วรรคสี�  ดงันี�   

“มาตรา 65 ผูใ้ดกระท�าความผิดในขณะวิกลจริต ผูน้ั�นไม่ตอ้งรับโทษส�าหรับความผดินั�น 

แต่ถา้ผูก้ระท�าความผดิยงัสามารถรู้ผดิชอบอยูบ่า้ง หรือยงัสามารถบงัคบัตนเองไดบ้า้ง ผูน้ั�นตอ้ง

รับโทษส�าหรับความผดินั�น แต่ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ที�กฎหมายก�าหนดไวส้�าหรับความผดิ นั�นเพียงใดก็ได ้ 

“วิกลจริต” หมายความวา่ การกระท�าอ ันไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเอง

ได้ เพราะมี  

(1) จิตบกพร่อง หมายถึง โรคปั��าอ่อน  

(2)  โรคจิต หมายถึง  

                                                           
11 รองศาสตราจารยแ์พทยห์�ิงณหทยั วงศ์ปการันย ์, บทน�าวิชากระบวนการจิตเวชศาสตร์, เชียงใหม่ : ส�านักพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ (E-

book) ,2557, 8-10. 
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(ก.)โรคอนัเกิดมาจากความผิดปกติทางสมอง หรือสารเคมีในสมองผิดปกติ  

(ข.)โรคอนัเกิดมาจากความผิดปกติทางจิตใจ  

(3) จิตฟั�นเฟือน หมายถึง กลุ่มอาการ หรือโรคทางจิตเวช อนัมีอาการส�าแดงเป็นครั� งคราว 

2. เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองบุคคลวกิลจริต ควรก�าหนดระดบัมาตรฐานการพิสูจน์ให้ชดัเจน

ถึงความวิกลจริตของจ�าเลย โดยก�าหนดให้จิตแพทย์ หรือกลุ่มสหวิชาชีพทางจิตเวช หรือนิติจิตเวช  

หรือคณะกรรมการสถานบ�าบัดรักษา ตามพระราชบั��ัติสุขภาพจิต พ .ศ. 2551 มาตรา12 ตรวจ วินิจฉัย

เกี�ยวกบัอาการผิดปกติทางจิต ท�าเป็นรายงานผลการวินิจฉัย สรุปให้แก่ศาล ว่าเป็นวิกลจริตประเภทใด 

อาการของโรค ท�าให้จ�าเลยถึงขนาดไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ใช่หรือไม่ 

ถา้เป็นโรค หรือกลุ่มอาการตามนิยามศพัท์ และนิยามศพัท์ที�ตอ้งประกอบการวินิจฉัยโรคขั�นตน้ หากโรค 

และกลุ่มอาการวกิลจริต ไม่อาจส่งผลรุนแรงสัมพนัธ์กบัการกระท�าของจ�าเลยจากรายงานผลการวินิจฉยัของ

แพทย์ตามมาตรา65 วรรคสี� ที�ผูเ้ขียนเสนอ จ�าเลยต้องรับผิด ตามมาตรา65 วรรคสอง และศาลต้องรับฟังการ

วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตนั�นวา่วิกลจริตหรือไม่ โดยศาลไม่ควรใชดุ้ลยพินิจในทางที�ขดัแยง้กบัความเห็น

ของแพทยต์ดัสินความวิกลจริตของจ�าเลย แต่ศาลชอบที�จะเรียกพยานหลกัฐานเพื�อยืนยนัขอ้เท็จจริงในการ

ตรวจพิสูจน์ความวิกลจริตเพิ�มเติม โดยให้ศาลท�าความเห็นแยง้ส่งให้แพทยท์ �าเอกสารเพิ�มเติม หรือศาลอาจ

เรียกให้แพทยท่์านอื�น มาให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาการวิกลจริตเพิ�มเติม ซึ� งถ้ามีหลักเรื�องระดบัมาตรฐานการ

พิสูจน์ให้ชดัเจนถึงความวิกลจริตของจ�าเลยนี� แลว้ จะมีประโยชน์ทั�งในแง่กฎหมายวิธีพิจารณาความอา�า 

มาตรา14 และที�ส�าคั�คือ การวินิจฉัยความวิกลจริตของจ�าเลย ให้เหมาะสมกบัความผิด และโทษที�จ �าเลย

สมควรได้รับ ตามกฎหมายอา�า มาตรา65  

3. เพื�อประโยชน์แห่งคดีในการลงโทษจ�าเลยผูก้ระท�าความผดิในขณะวกิลจริตไดอ้ยา่งเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัความเห็นทางการแพทย ์เพื�อประกอบดุลพินิจของศาล จึงสมควรก�าหนด ประเภทระดบั

ความรุนแรงของความวิกลจริตในขณะกระท�าความผิดไวใ้นกฎหมายเป็น 3ระดบั ไดแ้ก่  

1. บุคลิกภาพผิดปกติ (Personal Disorders) บุคลิกภาพของบุคคลมีมากมายหลายแบบ บางคน

เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนัหมั�นเพียร และมีความกระตือรือร้น แต่บางคนกา้วร้าว ดื�อรั� น 

หรือเฉื�อยชา บุคลิกภาพที�มีลกัษณะต่างจากของคนทั�วไปมากๆ ถือว่าเป็นบุคลิกภาพแปรปรวน ซึ� งเป็น

บุคลิกภาพที�อาจสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลที�เป็นเจ้าของและสังคมได้ ตามค�าจ�ากัดความของค�าว่า 

บุคลิกภาพแปรปรวนหรือบุคลิกภาพผิดปกติ หมายถึง กลุ่มของความผิดปกติทางพฤติกรรมที�ฝังลึก ยากแก่

การเปลี�ยนแปลง ซึ� งโดยทั�วไปจะเริ�มปรากฏในวยัรุ่นหรืออาจเร็วกวา่นั�น และจะด�าเนินต่อไปเกือบตลอดวยั

ผูใ้ห�่ แต่อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะดงักล่าวจะชดัเจนนอ้ยลง ในวยักลางคน และวยัชรา 

2. โรคประสาท (Neurosis) เป็นโรคเกี�ยวกับระบบประสาท  โรคทางจิตประเภทหนึ� ง ซึ� งมี

ลักษณะคือ ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากความวิตก
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กงัวล ไม่สบายใจ จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มีความขดัแยง้ในจิตใจ มีความรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกงัวล 

ซึ� งจะมีอาการแสดงออกตามมา แต่อาการไม่รุนแรงมากเท่าโรคจิต โรคประสาทนี�  ผูป่้วยยงัสามารถมีจิตนึก

คิดได้ตามเหตุการณ์ปกติ และรู้ตวัเองอยู่เสมอ ผูป่้วยจะไม่มีอาการประสาทหลอน การเห็นภาพลวงตา 

อาการหูแว่ว ผูป่้วยโรคประสาทสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั�วไป และอาการโรคประสาทสามารถ

เกิดขึ�นไดก้บัคนในทุกเพศทุกวยั 

3. โรคจิต  (Psychosis) คือ ความเจ็บป่วยทางจิตใจนั� นมีหลายรูปแบบ เป็นความเจ็บป่วย 

ที�สามารถเกิดขึ�นกบัใครก็ไดภ้าวะอาการทางจิต หรือการเจ็บป่วยทางจิตใจแบบหนึ�ง ที�ผูป่้วยมกัมีอาการหลง

ผิดไปจากความเป็นจริง ประสาทหลอน หูแวว่ เห็นภาพ หรืออาจรับรู้ในสิ�งที�ไม่มีอยูจ่ริง อาการโรคจิตหรือ

วิกลจริตนี� เป็นปั�หาสุขภาพจิตที�อาจเกิดขึ�นไดจ้ากหลายสาเหตุ ทั�งปัจจยัภายในอยา่งความผิดปกติทางจิต

ต่าง ๆ อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น เกิดจากความผิดปกติของความคิด ความจ�า อารมณ์ พฤติกรรม  

และปัจจยัภายนอก เช่น การใช้ยาหรือสารเสพติด แมอ้าการบางอย่างของผูป่้วยโรคจิตจะท�าให้ครอบครัว 

และบุคคลรอบขา้งเป็นกงัวล แต่หากไดรั้บการรักษาและการดูแลที�เหมาะสม ผูป่้วยมีโอกาสที�จะอาการดีขึ�น

จนกลบัมาใช้ชีวิตประจ�าวนัตามปกติได ้

การให้ความเห็นทางการแพทยน์ั�น ต้องระบุถึงอาการวิกลจริตขณะกระท�าความผิด โดยให้เห็น

ถึง ความรู้ส�านึก และความรุนแรงของอาการทางจิตในขณะกระท�าความผิด และให้ศาลใช้ดุลพินิจตาม

ความเห็นของแพทย ์ในการลงโทษผูก้ระท�าความผิดตามกฎหมายก�าหนด หรือไม่ลงโทษเนื�องจากความ

วิกลจริต 
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