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แพทย์หญงิสุทธพิร เจณณวาสนิ

ผู้ปว่ยจติเวชสว่นหนึง่อาจมคีดคีวามอยูด้่วย จติแพทย์จงึต้องมสีว่นเก ีย่วข้องกับกระบวนการ
ยุตธิรรม ซ ึง่การจะทำหน้าท ีน่ ี้ได้ด ีก็จำต้องมคีวามรู้ท้ังด้านจติเวชและด้านกฎหมาย ด้วยเหตุนี้
ตา่งประเทศจงึมกีารนำความรู้ท้ัง2 ด้านนี้มาผสมผสานกัน และเรยีกวา่วชิานติจิติเวช

ความหมายและขอบเขต

นติจิติเวช แปลตามศัพท์โดยตรง หมายถงึ วชิาจติเวชทีเ่ก ีย่วข้องกับกฎหมาย กลา่วคอืบุคคล
ทีว่กิลจรติ ไปกระทำการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีก่ฎหมายระบุวา่เป็นความผดิและต้องรับโทษ
เพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรม ศาลจำเป็นจะต้องให้แพทย์ ซ ึง่ถอืวา่เป็นพยานผู้ชำนาญการ
พิเศษ ทำการตรวจวนิจิฉัยแล้วแจ้งให้ศาลทราบ หรอืเรยีกตัวแพทย์ไปให้ปากคำในศาลด้วย
เชน่ ผู้กระทำผดิวกิลจรติมาต้ังแตเ่ม ือ่ไร ความวกิลจรติน้ันมมีากน้อยเพียงใด เป็นตลอดเวลา
หรอืเป็นๆ หายๆ และขณะกระทำผดิวกิลจรติหรอืไม ่สามารถรู้ผดิชอบหรอืบังคับตนเองได้มาก
น้อยเพียงใด จะต้องใช้เวลารักษานานแคไ่หน ถ้าปลอ่ยให้อยูภ่ายนอกจะเป็นอันตรายตอ่
บุคคลอืน่มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

ดังน้ัน วชิานติเิวชจงึมคีวามหมายกว้าง ครอบคลุมถงึอาชญวทิยา ทัณฑวทิยา และการวนิจิฉัย
โรคของผู้กระทำผดิ รวมถงึศลิปการให้ถ้อยคำแกศ่าล

หลักเกณฑ์การตรวจวินจิฉัยทางนติิจิตเวช

ควรทำงานเป็นทมี อันประกอบด้วยจติแพทย์ พยาบาลจติเวช นักจติวทิยาคลนีกิ เป็นต้น

1 พิจารณาวัตถุประสงค์จากหนังสอืสง่ตัวหรอืใบคำร้อง

2 การตรวจทางจติเวช

3 รวบรวมข้อมูลท้ังทางแพทย์และทางกฎหมาย

4 วเิคราะห์และประชมุตัดสนิ

5 สรุปการวนิจิฉัยทางแพทย์และกฎหมาย

 

ในคดอีาญา (ป.ว.ิอ. 14. ปอ.65. 48)

- ขณะตรวจ วกิลจรติ และสามารถตอ่สู้คดไีด้หรอืไม่

-ขณะประกอบคด ีสามารถรู้ผดิชอบและสามารถบังคับตนเองได้หรอืไม่

- ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะ เชน่ ภาวะอันตราย
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ในคดแีพ่ง (ป.พ.พ. 29, 34)

- วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟอืน

- สามารถจัดการงานของตนได้หรอืไม่

6 การเตรยีมตัวไปให้ปากคำ

การให้การตอ่ศาลมข้ีอควรระวังดังนี้

- จติแพทย์มหีน้าท ีเ่สนอข้อมูล การเช ือ่มโยงกับกฎหมายเป็นหน้าท ีข่องศาลและลูกขุน

- จติแพทย์ไมม่หีน้าท ีจ่ะออกความเห็นวา่ ผู้ต้องหาสามารถแยกผดิถูกได้หรอืไม่

- คำให้การท ีน่อกเหนอืจากข้อมูลทางการแพทย์ จติแพทย์ไมค่วรออกความเห็น

- คำให้การควรปราศจากข้ออ้างทางศลีธรรมและการคาดคะเน และควรหลกีเลีย่งท ีจ่ะ
ยนืยัน

ถงึระดับของความรับผดิชอบของผู้ปว่ย

 

การดำเนนิคดีอาญากับผ ู้ มีปํญหาทางจิตเวช

1 ข้ันการสอบสวนฟ้องร้อง

ในข้ันนี้ ตามประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญามาตรา 14 ระบุวา่

“ในกรณที ีพ่นักงานสอบสวนหรอืศาลเห็นวา่ผู้ต้องหาหรอืจำเลยเป็นผู้วกิลจรติ และไมส่ามรถ
ตอ่สู้คดไีด้ ให้งดการสอบสวน ไตส่วนมูลฟ้องหรอืพิจารณาไว้ จนกวา่ผู้น้ันหายวกิลจรติ หรอื
สามารถจะสู้คดไีด้”

ซ ึง่ในเวลาน้ันยังไมม่โีรงพยาบาลทีจ่ะดูแลผู้ปว่ยคดโีดยเฉพาะ จนพ.ศ.2514 จงึได้มี
โรงพยาบาลนติจิติเวชขึ้นเพื่อทำหน้าท ีดั่งกลา่ว

2 ข้ันตอนการพิพากษาคดี

โดยหลักกฎหมายอาญา บุคคลจะต้องรับผดิทางอาญาตอ่เมือ่ได้กระทำการท ีก่ฎหมายบัญญัติ
เป็นความผดิ ซ ึง่ “กระทำ” ในความหมายตามกฎหมายก็คอื การเคลือ่นไหวหรอืไมเ่คลือ่นไหว
รา่งกาย

ภายใต้บังคับของจติใจ เรยีกวา่โดยรู้สำนกึ ดังน้ัน หากมกีารเคลือ่นไหวโดยไมรู้่สำนกึ คอื
จติใจบังคับไมไ่ด้แล้ว ตามกฎหมายถอืวา่ไมม่กีารกระทำ (ปอ. ม.59 ) เชน่ ละเมอ ลมชัก หรอื
บุคคลวกิลจรติ ทีไ่มรู้่สภาพหรอืสาระสำคัญของการกระทำ เชน่ ฟันคอคนโดยคดิวา่เป็นต้น
กล้วย ยงิคนคดิวา่แคท่ำให้เกดิเสยีงดัง

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 บัญญัตไิว้วา่



“ผู้ใดกระทำความผดิในขณะไมส่ามารถรู้ผดิชอบหรอืไมส่ามารถบังคับตนเองได้ เพราะมจีติ
บกพรอ่ง โรคจติ หรอืจติฟัน่เฟอืน ผู้น้ันไมต้่องรับโทษสำหรับความผดิน้ัน

แตถ้่าผู้กระทำผดิยังสามารถรู้ผดิชอบอยูบ้่าง หรอืยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้น้ันต้องรับ
โทษสำหรับความผดิน้ัน แตศ่าลจะลงโทษน้อยกวา่ท ีก่ฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผดิน้ัน
เพียงใดก็ได้”

จติบกพรอ่ง โรคจติ จติฟัน่เฟอืน คณะอนุกรรมการรา่งประมวลกฎหมายอาญาแปลมาจาก
mental defect , mental disease และ mental disorder ตามลำดับ ซ ึง่จะเห็นวา่ถ้อยคำเหลา่
นี้ ยังขาดความชัดเจน ในทีน่ ี้จงึได้รวบรวมความหมายของคำตา่งๆตามแนวคดิของผู้เช ีย่วชาญ
ไว้ในตอนท้ายด้วย

 

ฉะน้ันความผิดทางอาญาของบคุคลวิกลจริตมีได้ 3 กรณี

1) ไมม่คีวามผดิเลย เม ือ่กระทำไปโดยไมรู้่สภาพและสาระสำคัญของการกระทำ เชน่ การ
กระทำขณะชักหรอืมอีาการสับสน ( confusion or delerium)

“สภาพ” (nature) หมายถงึ พฤตกิรรมของการเคลือ่นไหวรา่งกาย

“สาระสำคัญ” (quality) หมายถงึผลของการเคลือ่นไหวรา่งกาย

มักให้ความหมายรวมกัน “การไมรู้่สภาพและสาระของการทำ” คอืไมรู้่วา่กำลังทำอะไรอยู ่หรอื
กระทำโดยไมรู้่สำนกึ ซ ึง่ตามปอ.ม. 59 ถอืวา่ไมม่กีารกระทำ

2) มคีวามผดิแตไ่ด้รับการยกเว้นโทษ เม ือ่กระทำในขณะทีไ่มส่ามารถรู้ผดิชอบหรอืไมส่ามารถ
บังคับตนเองได้ (ปอ. ม. 65 (1) )

“ไมส่ามารถรู้ผดิชอบ” หมายถงึ ไมรู้่วา่การกระทำของตนถูกหรอืผดิ ดหีรอืชัว่ ควรหรอืไมค่วร
ทำ ซ ึง่ครอบคลุมถงึท้ังในแงก่ฎหมายและศลีธรรม

“ไมส่ามารถบังคับตนเองได้” หมายถงึ ไมส่ามารถหักห้ามจติใจมใิห้บังคับรา่งกายให้กระทำ
การน้ันได้

3) มคีวามผดิแตไ่ด้รับการลดหยอ่นโทษ เม ือ่กระทำไปในขณะทียั่งสามารถรู้ผดิชอบอยูบ้่าง
หรอืยังบังคับตนเองได้บ้าง (ปอ. ม. 65 (2) )

ระดับความวกิลจรติและการรับผดิทางอาญา อาจแบง่ได้ตามแผนภูมดัิงนี้

- รู้ผดิชอบและสามารถบังคับตนได้อยา่งคนปกติ

- หยอ่นในความรู้ผดิชอบ แตไ่มถ่งึข้ันวกิลจรติ

 - พอรู้ผดิชอบหรอืบังคับตนได้บ้าง

 - ไมส่ามารถบังคับตนเองได้

 - ไมส่ามารถรู้ผดิชอบ

 - ไมรู้่สภาพและสาระสำคัญของการกระทำ



3 การสง่ตัวผู้กระทำผดิไปรับการบำบัดรักษา

หากผู้กระทำผดิได้รับการยกเว้นโทษแล้ว ศาลเห็นวา่ การปลอ่ยตัวไปจะไมเ่ป็นการปลอดภัย
กับประชาชน ศาลจะสัง่ให้ควบคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้

ซ ึง่สถานพยาบาลสำหรับผู้ปว่ยคดกี็คอืโรงพยาบาลนติจิติเวช เพราะการรักษาผู้ปว่ยจติเวชใน
ปัจจุบันจะเน้นท ีก่ารสร้างความเป็นกันเอง และให้อสิรภาพเสรภีาพพอสมควร แตผู้่ปว่ยคดจีะ
ต้องมกีารดูแลทีก่วดขันเข้มงวดกวา่ จงึไมเ่หมาะท ีจ่ะให้อยูร่วมกับผู้ปว่ยจติเวชทัว่ไป

ขณะอยูใ่นสถานพยาบาลก็จะมกีารทำจติบำบัดและสังคมบำบัดแกผู้่ปว่ยด้วย

การจำหนา่ยผู้ปว่ยคดกี็จะทำแบบผู้ปว่ยทัว่ไปไมไ่ด้ จะต้องมเีจ้าพนักงานตำรวจมารับ หรอื
ญาตมิารับตัวกรณที ีศ่าลสัง่จำหนา่ยคดแีล้วหรอืพนักงานอัยการสัง่ไมฟ้่องเด็ดขาด จงึจำหนา่ย
ผู้ปว่ยได้

 

จิตแพทย์เด็กและวัยร ุ่นกับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

จะม ี2 กรณหีลักๆคอื

1 เม ือ่ศาลต้องการให้แพทย์ตรวจสภาพจติใจผู้กระทำผดิ เพื่อขอความคดิเห็น

เด็กท ีถู่กสง่มาตรวจไมจ่ำเป็นต้องทำผดิร้ายแรง แตส่ว่นหนึง่อาจเป็นพฤตกิรรมทีผู้่ปกครอง
ควบคุมไมไ่ด้ เชน่หนเีรยีน ทะเลาะววิาท ซ ึง่การให้ความชว่ยเหลอืแนะนำทีถู่กต้องแทนการ
ลงโทษ

อาจชว่ยได้ และเป็นการป้องกันการประพฤตผิดิท ีร้่ายแรงตอ่ไป

ในกรณที ีเ่ด็กทำผดิร้ายแรง จติแพทย์ก็คงต้องให้ความเห็นเชน่เดยีวกับผู้ต้องหาทีเ่ป็นผู้ใหญ่

แตจ่ะตา่งกันตรงท ีค่วรจะเน้นวธิกีารดูแล บำบัดรักษา เพื่อป้องกันไมใ่ห้กระทำผดิซำ้อกี ซ ึง่
นอกจากจะต้องคำนงึถงึปัญหาในแงจ่ติใจแล้ว ยังต้องคำนงึถงึบุคลกิภาพ การศกึษา วชิาชพี
สภาพครอบครัวและสังคมรว่มด้วย และการแก้ไขก็ต้องอาศัยความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ท้ัง
ยังต้องตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน

2 การเป็นพยานในศาลในฐานะผู้เช ีย่วชาญ

การเขยีนรายงานการประเมนิผู้ปว่ยสง่ให้ศาล แพทย์จะต้องนกึไว้เสมอวา่รายงานน้ันจะไมเ่ป็น
ความลับอกีตอ่ไป อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหวา่งแพทย์และผู้ปว่ยกระทบกระเทอืนไปด้วย

การเสนอหลักฐาน ควรจะต้องมข้ีอมูลจากแหลง่อ ืน่เชน่ การทดสอบ ข้อมูลจากโรงเรยีนหรอื
องค์กรตา่งๆท ีเ่ก ีย่วข้องด้วย

การเขยีนรายงานหรอืให้การในศาลแพทย์ควรใช้คำพูดทีชั่ดเจน หลกีเลีย่งศัพท์แพทย์ การบง่
ช ี้ความผดิ หรอืการไปบอกวา่เด็กไมรู้่ เพราะการตัดสนิจะเป็นหน้าท ีข่องศาล

ตัวอยา่งเชน่ “immature” หรอื เด็กมลัีกษณะด้อยกวา่อายุ ควรบอกเป็นลักษณะบรรยาย เชน่
ในความสัมพันธ์กับคนอืน่จะเป็นเหมอืนเด็กท ีอ่ายุน้อยกวา่ หรอืเด็กจะทำอะไรได้บ้าง ทำได้
แคไ่หนและมคีวามสำคัญอยา่งไร การบอกระดับเชาว์ปัญญาก็เชน่กัน



 

มาตรการทางกฎหมายก่อนการกระทำผิด

โดยเหตุผลทีว่า่ การป้องกันมใิห้เหตุร้ายเกดิขึ้นยอ่มดกีวา่การแก้ไขภายหลัง ในหลายประเทศ
ได้ออกกฎหมายกำหนดมาตรการท ีจ่ะควบคุม หรอืจับตัวผู้ท ีเ่ห็นวา่ มคีวามผดิปกตทิางจติมา
รับการบำบัดรักษา เป็นมาตรการบังคับซ ึง่มักเรยีกกฎหมายในลักษณะนี้วา่ “commitment
Law” โดยในประเทศทีม่กีฎหมายสขุภาพจติ (Mental Health Act) จะให้อำนาจบุคลากร
ทางการแพทย์หรอืเจ้าหน้าท ีข่องรัฐสามารถจับบุคคลมาตรวจและควบคุมตัวไว้รักษาเพื่อ
ป้องกันอันตรายทีจ่ะเกดิกับผู้ปว่ยเอง และป้องกันเหตุร้ายซ ึง่อาจจะเกดิกับสังคมโดยสว่นรวม
ถ้าเห็นวา่บุคคลใดมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นอันตราย (dangerous behavior)

การมีกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าว ถ้ามองในแง่ของการป้องกันย่อมเป็นเรื่องที่ดี
แต่สิ่งหน่ึงที่ต้องคำนึงควบค ู่กันไปก็คือสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลที่จะถกูกระทบ ดังน้ัน
การออกกฎหมายประเภทนี้จึงต้องระบใุห้ชัดเจนว่า กรณีเช่นไรที่จะถือว่าเป็น
พฤติกรรมที่เป็นอันตราย สมควรที่จะใช้มาตรการทาง กฎหมายเข้าควมคมุเพื่อจำกัด
เสรีภาพของบคุคล

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิาได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวา่บุคคลใดถอืวา่
มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นอันตราย สมควรจะถูกบังคับรักษา ไว้ดังนี้

1. ผู้ปว่ยทางจติ (Mental illness patient)

2. ขาดความสามารถในการตัดสนิใจเก ีย่วกับการรักษา (lack the capacity to make an
informed decision about hospitalization)

3. มพีฤตกิรรมทีจ่ะกอ่อันตรายตอ่ตนเองหรอืผู้อ ืน่ (is likely to cause harm to self or
others)

4. มคีวามจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอยา่งเรง่ดว่นเพื่อป้องกันอันตราย (needs
immediate hospitalization to prevent such harm)

สว่นประเทศอังกฤษ บุคคลทีอ่ยูใ่นขา่ยต้องถูกบังคับรักษาได้แก่

Mental disorderr คอื บุคคลทีม่อีาการปว่ยทางจติ (Mental illness) บุคคลทีม่พัีฒนาการทาง
จติบกพรอ่งหรอืไมส่มบูรณ์ (arrested or incomplete development of mind) รวมถงึบุคคลที่
มพีฤตกิรรมผดิปกตแิบบ psychopathic disorder คอื ปัญญาความคดิปกตแิตส่ตทิรามและ
ความผดิปกตทิางจติอ ืน่ๆ หรอืบุคคลทีไ่มส่ามารถรู้ผดิชอบ (other disorder or disability of
mind) อันได้แกบุ่คคลทีม่อีาการตอ่ไปนี้

1. Severe mental impairment หมายถงึ บุคคลทีก่ารพัฒนาทางจติบกพรอ่งหรอืไมส่มบูรณ์
รวมท้ังความบกพรอ่งของเชาว์ปัญญาและบกพรอ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม (impairment
of intelligence and social functioning) ซ ึง่มคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมผดิปกตแิบบก้าวร้าว
หรอืขาดความรู้สกึผดิชอบชัว่ดอียา่งรุนแรง (abnormally aggressive or seriously
irresponsible conduct) เชน่ บุคคลปัญญาออ่นซ ึง่มรีะดับเชาว์ปัญญาตำ่กวา่ 50

2. mental impairment หมายถงึ บุคคลทีก่ารพัฒนาทางจติบกพรอ่งหรอืไมส่มบูรณ์ (ไมร่วม
ถงึบุคคลตามข้อ 1) รวมท้ังมคีวามบกพรอ่งอยา่งชัดเจนทางเชาว์ปัญญาและการปรับตัวให้เข้า
กับสังคม ซ ึง่มคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมผดิปกตแิบบก้าวร้าวหรอืขาดความรู้สกึผดิชอบชัว่ดี
เชน่ บุคคลปัญญาออ่นซ ึง่มรีะดับเชาว์ปัญญาต้ังแต ่50



3. psychopathic disorder หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามผดิปกตทิ ีต่อ่เนือ่งหรอืความไมส่ามารถ
ของ จติใจ (ไมว่า่จะมคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญาด้วยหรอืไมก่็ตาม) ซ ึง่มผีลให้เกดิความ
ก้าวร้าวท ีผ่ดิปกตหิรอืความประพฤตทิ ีไ่มรั่บผดิชอบอยา่งรุนแรงของบุคคลน้ัน เชน่ บุคคลทีม่ ี
อาการผดิปกตทิางจติเนือ่งจากไมส่ามารถรู้ผดิชอบ มคีวามผดิปกตทิางจติแบบก้าวร้าว รุนแรง
ขาดจรยิธรรมและมโนธรรม (immoral conduct), มพีฤตกิรรมทางเพศทีผ่ดิปกต ิ(sexual
deviancy) หรอืมคีวามผดิปกตทิางจติเนือ่งจากเสพสรุาหรอืสารเสพตดิ (dependence on
alcohol or drugs) บุคคลปัญญาออ่น (mental retardation or handicap), กลุม่อาการโรคจติ
เนือ่งจากสมองสญูเสยีหน้าท ีก่ารทำงานและไมส่ามารถทำงานได้อยา่งปกต ิ(organic brain
syndrome)

สำหรับกรณขีองประเทศไทย การป้องกันไมใ่ห้บุคคลวกิลจรติกอ่เหตุร้ายขึ้นน้ันไมป่รากฎ
บทบัญญัตโิดยตรง จะมอียูก่็เชน่ท ีป่รากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 373 (ลหโุทษ)
ซึ่งบัญญัติว่า

“ผู้ใดควบคุมดูแลบุคคลวกิลจรติ ปลอ่ยปละละเลยให้บุคคลวกิลจรตินัน้ออกเทีย่วไป
โดยลำดัง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กนิห้าร้อยบาท”

สว่นทีจ่ะมกีฎหมายสขุภาพจติโดยเฉพาะน้ันเป็นเรือ่งท ีก่ำลังมกีารพิจารณาอยู ่ซ ึง่จะต้องคำนงึ
ถงึความพร้อมท้ังทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และการเผยแพรค่วามรู้ทางด้านจติเวชให้แก่
บุคลากรในกระบวนยุตธิรรม เพื่อจะได้เกดิความเข้าใจทีต่รงกันในการแก้ปัญหาตอ่ไป

คดีแพ่งและการนำความร ู้ ทางจิตเวชมาใช้

การดำเนนิคดแีพ่งน้ัน มอียูห่ลายกรณที ีจ่ะต้องอาศัยความรู้ทางจติเวชมาประกอบการวนิจิฉัย
แพทย์จงึมใิชเ่พียงผู้ท ีจ่ะชว่ยค้นหาความจรงิในคดอีาญาเทา่น้ัน แตแ่พทย์ยังมบีทบาททีจ่ะ
ชว่ยตรวจวนิจิฉัย และให้ความเห็นในคดแีพ่งด้วย ทีส่ำคัญก็คอืการชว่ยวนิจิฉัยและให้
ความเห็นเก ีย่วกับความสามารถของบุคคลซ ึง่ได้แก่

1. การให้ความเห็นกรณีที่ศาลจะส่ังให้บคุคลใดเป็นคนไร้ความสามารถ

ในการทำนติกิรรมทางแพ่ง หากการแสดงเจตนาของบุคคลน้ันอาจกอ่ให้เกดิความเสยีหายท้ัง
ตัวบุคคลน้ันเอง หรอืตอ่บุคคลอืน่ท ีเ่ก ีย่วข้อง กฎหมายจงึต้องเข้ามามบีทบาทเพื่อแก้ไขข้อ
เสยีเปรยีบซ ึง่อาจจะเกดิขึ้น โดยให้อำนาจศาลทีจ่ะสัjงให้บุคคลใดเป็นผู้ไร้ความสามารถและ
ให้อยูใ่นความดูแลของผู้อนุบาล ดังบทบัญญัตใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ดังตอ่ไป
นี้

มาตรา 28 “บคุคลวิกลจริตผ ู้ ใด ถ้าค ู่สมรสก็ดี ผ ู้ บพุการี กล่าวคือ บิดามารดา ป ู่ย่าตา
ยาย ทวดก็ดี ผ ู้ สืบสันดาน กล่าวคือ ลกู หลาน เหลน ลื้ อก็ดี ผ ู้ ปกครอง หรือผ ู้พิทักษ์ก็
ดี ผ ู้ซึ่งปกครองดแูลบคุคลน้ันอย ู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดีร้องขอต่อศาลให้ส่ังให้
บคุคลวิกลจริตผ ู้ น้ันเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะส่ังให้บคุคลวิกลจริตผ ู้ น้ันเป็นคน
ไร้ความสามารถก็ได้”

บุคคลซ ึง่ศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึง่ ต้องจัดให้อยูใ่นความอนุบาล การ
แตง่ต้ังผู้อนุบาล อำนาจหน้าท ีข่องผู้อนุบาล และการส ิ้นสดุของความเป็นผู้อนุบาล ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัตบิรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายนี้

คำสัง่ของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

สำหรับคำวา่ “วกิลจรติ” มใิชศั่พท์ท ีม่นียิามไว้โดยเฉพาะท้ังทางการแพทย์และทางกฎหมาย



แตก่็มกีารให้ความหมายไว้ในคำพิพากษาฎกีาท ี ่490/2509 (ประชมุใหญ)่ โดยวนิจิฉัยคำวา่
“วกิลจรติ” ตามทีบั่ญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 28 วา่ “มไิด้
หมายความเฉพาะถงึบุคคลทีม่จีติ ผดิปกต ิหรอืตามทีเ่ข้าใจทัว่ๆ ไปวา่เป็นบ้าเทา่น้ัน แต่
หมายความถงึบุคคลทีม่กีริยิาผดิปกต ิเพราะสตวิปิลาส คอื ขาดความรำลกึ ขาดความรู้สกึและ
ขาดความรู้สกึผดิชอบด้วย เพราะบุคคลดังกลา่วนี้ไมส่ามารถประกอบกจิกรรมของตนเอง หรอื
ประกอบกจิการสว่นตัวของตนได้ทเีดยีว

ผู้ปว่ยท ีเ่ป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยูบ่นเตยีงตลอดเวลา มอีาการพูดไมไ่ด้ หูไม่
ได้ยนิ ตาท้ังสองข้างมองไมเ่ห็น มอีาการอยา่งคนไมม่สีติสัมปชัญญะใดๆ ถอืวา่เป็นบุคคล
วกิลจรติ ตามความหมายแหง่ ป.พ. มาตรา 29 แล้ว

สำหรับผลทางกฎหมายของการเป็นคนไร้ความสามารถ กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้

1. ต้องมผู้ีอนุบาล ตามทีบั่ญญัตไิว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 28 “บุคคลซ ึง่ศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้
ความสามารถน้ัน ทา่นวา่ต้องจัดให้อยูใ่นความอนุบาล”

2. นติกิรรมใดทีผู้่ไร้ความสามารถทำขึ้นต้องถอืวา่เป็นโมฆยีะ กลา่วคอื ผู้อนุบาลสามารถบอก
ล้าง หรอืเพิกถอนได้ ท้ังนี้ตามทีก่ำหนดไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 29 “การใดๆ อันบุคคลซ ึง่ศาลสัง่
ให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การน้ันเป็นโมฆยีะ”

2. การให้ความเห็นกรณีที่ศาลจะส่ังให้บคุคลใดเป็นบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ

การให้ศาลจะสัง่ให้เป็นบุคคลใดบุคคลเสมอืนไร้ความสามารถ อาศัยเกณฑ์ทีก่ฎหมายกำหนด
ไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 32 ดังนี้

“บุคคลใดมกีายพิการหรอืมจีติฟัน่เฟอืนไมส่มประกอบหรอืประพฤตสิรุุย่สรุา่ยเสเพลเป็นอาจณิ
หรอืตดิสรุายาเมา หรอืมเีหตุอ ืน่ใดทำนองเดยีวกันน้ัน จนไมส่ามารถจะจัดทำการงานโดย
ตนเองได้ หรอืจัดกจิการไปในทางทีอ่าจจะเส ือ่มเสยีแกท่รัพย์สนิของตนเอง หรอืครอบครัว
เมือ่บุคคลตามทีร่ะบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอตอ่ศาล ศาลจะสัง่ให้บุคคลน้ันเป็นคนเสมอืนไร้
ความสามารถก็ได้

บุคคลซ ึง่ศาลได้สัง่ให้เป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถตามวรรคหนึง่ ต้องจัดให้อยูใ่นความ
พิทักษ์ การแตง่ต้ังผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัต ิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายนี้

ให้นำบทบัญญัตวิา่ด้วยการส ิ้นสดุของความเป็นผู้ปกครองใน บรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายนี้
มาใช้บังคับแกก่ารส ิ้นสดุของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลม

คำสัง่ของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา”

คำวา่ “จติฟัน่เฟอืน” ตามทีป่รากฏในมาตรา 32 นี้ หากพิจารณาความมุง่หมายหรอืเจตนารมณ์
ของบทบัญญัต ิควรจะหมายถงึความผดิปกตทิางจติแตไ่มถ่งึข้ันวกิลจรติ

ผลทางกฎหมายของการเป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถ กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้

1. ต้องมผู้ีพิทักษ์

2. ไมส่ามารถทำนติกิรรมทีส่ำคัญ ได้ หากปราศจากความยนิยอมจากผู้พิทักษ์ หากฝา่ฝนื

นติกิรรมน้ันจะเป็นโมฆยีะ สำหรับนติกิรรมทีต้่องได้รับความยนิยอมจากผู้พิทักษ์กฎหมาย
กำหนดไว้ใน ป.พ.พ. ซ ึง่ม ี9 กรณด้ีวยกัน ตามทีบั่ญญัตไิว้ใน มาตรา 34 คอื



มาตรา 34 คนเสมอืนไร้ความสามารถน้ัน ต้องได้รับความยนิยอมของผู้พิทักษ์กอ่นแล้ว จงึจะ
ทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดดังตอ่ไปนี้ได้

1. นำทรัพย์สนิไปลงทุน

2. รับคนืทรัพย์สนิท ีไ่ปลงทุน ต้นเงนิหรอืทุนอยา่งอืน่

3. กู้ยมืหรอืให้กู้ยมืเงนิ ยมืหรอืใหัยมืสังหารมิทรัพย์อันมคีา่

4. รับประกันโดยประการใดๆ อันมผีลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้

5. เชา่หรอืให้เชา่สังหารมิทรัพย์มกีำหนดระยะเวลาเกนิกวา่หกเดอืนหรอือสังหารมิทรัพย์

มกีำหนดระยะเวลาเกนิกวา่สามปี

6. ให้โดยเสนห่า เว้นแตก่ารให้ท ีพ่อควรแกฐ่านานุรูป เพื่อการกุศล การสังคมหรอืตามหน้าท ี่

ธรรมจรรยา

7. รับการให้โดยเสนห่าท ีม่เีงือ่นไขหรอืคา่ภาระตดิพัน หรอืไมรั่บการให้โดยเสนห่า

8. ทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดเพื่อจะได้มาหรอืปลอ่ยไปซ ึง่สทิธใินอสังหารมิทรัพย์ หรอืใน

สังหารมิทรัพย์อันมคีา่

9. กอ่สร้างหรอืดัดแปลงโรงเรอืนหรอืส ิง่ปลูกสร้างอยา่งอืน่ หรอืซอ่มแซมอยา่งใหญ่

10. เสนอคดตีอ่ศาลหรอืดำเนนิกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแตก่ารร้องขอตามมาตรา 35 หรอืการ

ร้องขอถอนผู้พิทักษ์

11. ประนปีระนอมยอมความหรอืมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวนิจิฉัย

ถ้ามกีรณอี ืน่ใดนอกจากทีก่ลา่วในวรรคหนึง่ ซ ึง่คนเสมอืนไร้ความสามารถอาจจัดการไปใน
ทางเส ือ่มเสยีแกท่รัพย์สนิของตนเองหรอืครอบครัว ในการสัง่ให้บุคคลใดเป็นคนเสมอืนไร้
ความสามารถหรอืเม ือ่ผู้พิทักษ์ร้องขอในภายหลัง ศาลมอีำนาจสัง่ให้คนเสมอืนไร้ความ
สามารถน้ันต้องได้รับความยนิยอมของผู้พิทักษ์กอ่นจงึจะทำการน้ันได้

ในกรณที ี ่คนเสมอืนไร้ความสามารถไมส่ามารถจะทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดทีก่ลา่วมาในวรรค
หนึง่หรอืวรรคสองได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมกีายพิการหรอืจติฟัน่เฟอืนไมส่มประกอบศาลจะ
สัง่ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มอีำนาจกระทำการน้ันแทนคนเสมอืนไร้ความสามารถก็ได้ ในกรณเีชน่นี้
ให้นำบทบัญญัตทิ ีเ่ก ีย่วกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแกผู้่พิทักษ์โดยอนุโลม

คำสัง่ของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

การใดกระทำลงโดยฝา่ฝนืบทบัญญัตมิาตรานี้ การน้ันเป็นโมฆยีะ

มาตรา 35 ในกรณที ีผู้่พิทักษ์ไมย่นิยอมให้คนเสมอืนไร้ความสามารถกระทำการอยา่งหนึง่
อยา่งใดตาม มาตรา 34 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เม ือ่คนเสมอืนไร้ความสามารถร้องขอ
ศาลจะมคีำสัง่อนุญาตให้กระทำการน้ัน โดยไมต้่องรับความยนิยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ ถ้าการ
น้ันจะเป็นคุณประโยชน์แกค่นเสมอืนไร้ความสามารถ



 

บทบาทของจิตแพทย์เก่ียวกับการให้ความเห็นและเปดิเผยข้อมลูเก่ียวกับผ ู้ ป่วย

โดยปกตแิพทย์จะต้องปกปดิข้อมูลเก ีย่วกับความเจ็บปว่ยไว้เป็นความลับ ย ิง่เป็นจติแพทย์ด้วย
แล้วย ิง่ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะข้อมูลเก ีย่วกับอาการปว่ยทางจติเวช อาจมผีล
เปลีย่นแปลงสถานภาพของบุคคลในสังคมได้ แตใ่นบางคร้ังแพทย์ก็มหีน้าท ีท่ ีจ่ะต้องเปดิเผย
ข้อมูลหรอือาการเจ็บปว่ยให้ปรากฏ เชน่ การให้ความเห็นตอ่ศาล และสำหรับจติแพทย์ หาก
เห็นวา่พฤตกิารณ์ของผู้ปว่ยอาจจะนำอันตรายมาสูบุ่คคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะหรอืตอ่
สว่นรวม จติแพทย์มบีทบาททีจ่ะต้องกระทำการเพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ะเกดิขึ้นด้วย ซ ึง่จะ
แยกพิจารณาเป็นกรณไีป

1. การให้ความเห็นและเปดิเผยข้อมูลตอ่ศาล ในกระบวนการยุตธิรรมทีจ่ะต้องพิสจูน์ความจรงิ
โดยความรู้ทางการแพทย์ เป็นหน้าท ีข่องแพทย์ท ีจ่ะต้องให้ความเห็นตอ่ศาลตามความเป็น
จรงิ และตามหลักวชิา การเปดิเผยข้อมูลเก ีย่วกับโรค และอาการของผู้ปว่ยตลอดจนข้อมูลอืน่ๆ
ท ีจ่ะเป็นประโยชน์แกค่ด ีจงึเป็นเรือ่งท ีแ่พทย์สามารถกระทำได้ แตข้่อขัดข้องทีอ่าจจะเกดิขึ้น
ในบางคร้ังก็คอืการใช้ถ้อยคำเป็นศัพท์ทางวชิาการ ซ ึง่อาจเป็นอุปสรรคในการส ือ่ความหมาย
หรอืบางคร้ังก็เป็นความเข้าใจในความมุง่หมายทีต่า่งกัน เชน่ การกลา่วถงึผู้ปว่ยจติเวช แพทย์
จะมองในแงมุ่มของการรักษา การกลา่วถงึความผดิปกตทิางจติ จงึครอบคลุมอาการของบุคคล
ทเีป็นโรคจติ (psychosis) จนถงึความผดิปกตทิางบุคลกิภาพ (personality disorder) แตก่าร
กลา่วถงึความผดิปกตใินแงมุ่มทางกฎหมาย อาจมคีวามมุง่หมายทีจ่ะค้นหาวา่ผดิปกตน้ัินถงึ
ข้ันวกิลจรติหรอืไม ่เพราะเก ีย่วข้องกับหลักกฎหมายทีจ่ะยกเว้นโทษหรอืลงโทษน้อยลงดัง
เชน่ กรณ ีมาตรา 65 ของประมวลกฎหมายอาญาดังกลา่วมาแล้ว นอกจากการให้ความหมาย
เกีย่วกับนยิามศัพท์ของโรคแล้ว การกลา่วถงึอาการก็อาจกอ่ให้เกดิความเข้าใจทีต่า่งกันได้
ดังเชน่ ทีป่รากฏในคำพิพากษาฎกีาท ี ่733/2521 ในคดนีี้จำเลยได้ลักรถยนต์ ในระหวา่งการ
พิจารณา ศาลได้เรยีกจติแทพย์มาเบกิความ ซ ึง่ จติแพทย์ได้ให้ความเห็นวา่ จำเลยเป็น
โรคจติเภท ไมเ่ป็นคนปกต ิคอื ไมส่ามารถรับรู้สภาพความเป็นจรงิได้เป็นปกต ิทำอะไรอาจจะ
ผดิปกตวิสัิย จำเลยจะอยูร่ว่มกับคนอืน่ได้ลำบาก หากมไิด้รับการรักษาอาจทำความเดอืดร้อน
ให้แกสั่งคม โดยคดิวา่ตนทำไปน้ันถูกต้องและอาจจะเป็นมาแล้วเป็นเดอืนหรอืเป็นปกี็ได้ ศาล
เห็นวา่จติแพทย์มไิด้เบกิความยนืยันวา่ อาการของโรคจติเภทเป็นในบางเวลา จงึต้องฟังวา่
อาการของโรคนี้เป็นตดิตัวจำเลยตลอดไปจนกวา่จะได้รับการบำบัดให้หาย มารดาจำเลยและ
พยานจำเลยเบกิความวา่จำเลยเป็นโรคปัญญาออ่นมาต้ังแตเ่ป็นเด็ก มอีาการผดิปกตจิาก
บุคคลธรรมดา การท ีจ่ำเลยเป็นโรคจติเภท แตยั่งสามารถตอ่สายไฟใหมโ่ดยดงึสายไฟจาก
สวติช์มาตอ่ใหมแ่ล้วสตาร์ทเครือ่งยนต์ตดิได้ แสดงวา่จำเลยมคีวามรู้ผดิชอบอยูบ้่าง หาใช ่
จำเลยมคีวามรู้ผดิชอบโดยสมบูรณ์เย ีย่งบุคคลธรรมดาไมข้่อเท็จจรงิฟังได้วา่ ขณะจำเลย
กระทำการลักรถยนต์จำเลยเป็นโรคจติเภท แตจ่ำเลยยังสามารถรู้ผดิชอบอยูบ้่าง ดังท ีบั่ญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 วรรคสอง

ข้อทีน่า่สังเกตเกีย่วกับคดนีี้คอื ความเข้าใจทีต่า่งกันระหวา่งจติแพทย์กับนักกฎหมายการ
เบกิความวา่จำเลยเป็นโรคจติเภทหรอื Schizophrenia ในทางการแพทย์ถอืวา่เป็นโรคจติ
อาการอาจแสดงออกในชว่งใดชว่งหนึง่ แตใ่นเวลาอืน่ๆ ความสามารถอาจมอียูไ่ด้เชน่บุคคล
ธรรมดา การท ีจ่ำเลยยังสามารถตอ่สายไฟได้แล้วสตาร์ทเครือ่งยนต์ตดิได้ ไมค่วรจะเป็นข้อ
วนิจิฉัยวา่จำเลยยังมคีวามรู้ผดิชอบอยูบ้่าง ข้อท ีน่า่พิสจูน์ควรจะอยูท่ ีเ่วลาท ีก่ระทำผดิวา่ใน
เวลาน้ันได้กระทำโดยรู้ผดิชอบหรอืสามารถบังคับตนเองได้เหรอืไม ่หากมกีารเบกิความและ
ทำความเข้าใจทีต่รงกันในประเด็นนี้ การค้นหาความจรงิจะดยี ิง่ขึ้น ในเรือ่งนี้ ศาสตราจารย์นาย
แพทย์วฑูิรย์ อึ้งประพันธ์ ได้ให้ข้อสังเกตวา่ ความสามารถในการประกอบกจิการบางอยา่งท ี่
ต้องการความรู้ความชำนาญนอกเหนอืจากคนธรรมดาทัว่ๆไปน้ัน นา่จะเป็นคนละประเด็นกับ
ความสามรถรู้ผดิชอบในทางกฎหมาย



2. การเปดิเผยข้อมูลตอ่บุคคลอืน่ นอกจากการเปดิเผยข้อมูลตอ่ศาลดังกลา่วมาแล้ว โดย ปกติ
แพทย์จะเปดิเผยข้อมูลเก ีย่วกับความเจ็บปว่ยของผู้ใดให้แกบุ่คคลอืน่ทราบไมไ่ด้ เว้นแต่
กระทำไปเพราะมเีหตุผลและความจำเป็นท ีเ่หนอืกวา่ สำหรับจติแพทย์น้ันหากเห็นวา่จะมี
อันตรายเกดิขึ้นแกบุ่คคลอืน่ท ีผู้่ปว่ยระบุไว้ จติแพทย์ก็ควรจะดำเนนิการแจ้งให้ผู้เก ีย่วข้องได้
ทราบเพื่อจะได้หาวธิป้ีองกันไว้กอ่น (the duty to warn)

 

ศัพท์นติิจิตเวชที่น่าร ู้

ข้อกฎหมายสำคัญๆ ทีเ่ก ีย่วข้องกับผู้ปว่ยทางจติเวช เชน่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65
หรอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 29 หรอื 34 แม้ได้ประกาศใช้มาไมน้่อยกวา่
30 ถงึ 50 ก็ตาม ยังไมม่คีำนยิามทีเ่ป็นทางการหรอืมข้ีอสรุปจากบุคลากรทีเ่ก ีย่วข้อง คอื นัก
กฎหมายและจติแพทย์เลย

ผู้เขยีนจงึได้คัดลอกการรวบรวมศัพท์นติจิติเวชของ นายแพทย์ประทักษ์ ลขิติเลอสรวง มาไว้
เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางตอ่ไป

 

1. ไม่สามารถร ู้ ผิดชอบ

ก. ศ.จติต ิตงิศภัทย์ิ “จะไมรู้่ผดิชอบในการกระทำลงน้ันโดยเฉพาะมใิชใ่นการกระทำอืน่ๆ

โดยทัว่ไป และมไิด้หมายความเพียงรู้หรอืไมรู้่วา่ถูกหรอืผดิกฎหมายเทา่

น้ัน แตร่วมความถงึไมรู้่วา่ผดิหรอืชอบด้วยศลิธรรม”

ข. ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย “ไมไ่ด้หมายความวา่ ถงึกับจะต้องรู้วา่การกระทำของตนเป็นความผดิ
ตอ่

กฎหมาย แตห่มายความวา่ ไมรู้่วา่เป็นการกระทำทีค่วรทำหรอืไม ่เชน่

เพราะเป็นโรคจติจงึไมส่ามารถรู้วา่การเอามดีดาบฟันคอคน จะทำให้คน

ตายได้”

ค. ศ.ดร.อุททศิ แสนโกศกิ “ไมรู้่สภาพของผู้กระทำของตัว เชน่ ไมรู้่วา่การเอาปนืยงิคนจะ
ทำให้คน

ตายได้ หรอืไมรู้่วา่การกระทำของตนดหีรอืชัว่ ถูกหรอืผดิอยา่งไร เชน่

ไมรู้่วา่การฆา่คนกับสัตว์ตา่งกันอยา่งไร”

 

2. ไม่สามารถบังคับตนเองได้

ก. ศ.จติต ิตงิศภัทย์ิ “จติใจของผู้กระทำสามารถบังคับการกระทำได้ โดยรู้สำนกึและรู้วา่ผดิ

แตผู้่กระทำไมส่ามารถบังคับจติใจของตนได้เพราะความบกพรอ่งของจติ”



ข. ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย “ไมส่ามารถจะห้ามจติใจมใิห้บังคับรา่งกายให้กระทำการน้ันได้ ไมว่า่
ตัว

ผู้กระทำเองจะสามารถรู้ผดิชอบหรอืไม ่เชน่ โดยการเป็นโรคจติ ผู้

กระทำอาจรู้วา่การฆา่คนเป็นส ิง่ไมค่วรทำ แตผู้่กระทำรู้สกึวา่ถ้าไมฆ่า่คน

ใจจะขาด จำต้องฆา่ไมไ่ด้”

ค. ศ.ดร.อุททศิ แสนโกศกิ “ไมส่ามาถใช้สตเิหนีย่วร้ังไมใ่ห้กระทำการท ีต่นได้กระทำไปน้ันได้
ซ ึง่

อาจเป็นวา่ท้ังๆ ทีรู้่วา่การน้ันเป็นผดิ แตก่็ไมอ่าจหักห้ามใจไมใ่ห้กระทำ

ลงไปได้”

 

3. จิตบกพร่อง

ก. ศ.จติต ิตงิศภัทย์ิ “ผู้ท ีส่มองไมเ่จรญิเตบิโตตามวัย หรอืบกพรอ่งมาต้ังแตก่ำเนดิ หรอื

เส ือ่มลงเพราะความชรา”

ข. ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย “คุณสมบัตขิองมันสมองบกพรอ่ง”

ค. ศ.ดร.อุททศิ แสนโกศกิ “คุณสมบัตขิองมันสมองบำพรอ่ง คอื สมองไมเ่จรญิขึ้นตามวัย”

ง. น.พ.เชยีร สริยิานนท์ “ควรตรงกับ mental deficiency หรอื defective หรอื
feeblemindedness

คอื โรคปัญญาออ่น และบุคคลประเภทบกพรอ่งหรอืทรามในศลิธรรม

(psycopath or sociopath) อนึง่ พยาน-แพทย์ ให้ถ้อยคำเก ีย่วกับความรู้

ผดิ รู้ชอบในรายปัญญาออ่นน้ันๆ วา่ ควรเทยีบได้กับเด็กอายุเทา่ใด

(mentalage) อยา่งก็ตาม ความรู้ผดิทางอาญาไมไ่ด้ขึ้นกับอายุเชาวน์แต่

อยา่งเดยีว ต้องดูสภาพจติท ีเ่หมาะหรอืไมเ่หมาะกับการประกอบอาชญา

กรรมน้ันๆ ด้วย”

จ. รายงานการประชมุ “แปลมาจาก mental deficiency เป็นภาวะท ีเ่ป็นอยูต่ลอดไป ไมใ่ชเ่พิ่ง

รา่งประมวลกฎหมายอาญา เกดิขึ้นขณะกระทำผดิเทา่น้ัน”

ของอนุกรรมการฯ

 



4. โรคจิต

ก. ศ.จติต ิตงิศภัทย์ิ “เป็นความบกพรอ่งแหง่จติท ีเ่กดิจากโรค (pathological) รวมท้ังผู้ท ีม่ ี

อาการคลุ้มคลัง่จติเภท (schizophrenia) หรอืผู้ท ีม่ปัีญญาความคดิดแีตส่ติ

ทราม (psychopath)”

ข. ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย “มันสมองเป็นโรค”

ค. ศ.ดร.อุททศิ แสนโกศกิ “มันสมองเป็นโรคหรอืท ีเ่รยีกกันอยา่งทัว่ไปวา่ เป็นบ้า”

ง. น.พ.เชยีร สริยิานนท์ “ควรตรงกับ mental disease หรอื disorder คอื โรคท้ังปวงทีท่ำให้
เกดิ

ความวกิลจรติแกม่นุษย์”

จ. ศ.น.พ.อรุณ ภาคสวุรรณ์ “ควรจะหมายถงึ โรคจติเภท (schizophrenia) กับ โรคอารมณ์วปิ
ลาศ

(manic-depressive psychosis)”

ฉ. รายงานฯ “แปลมาจาก mental disease หรอื psychosis หมายถงึ คนวกิลจรติหรอื

คนบ้า”

 

5. จิตฟั่นเฟอืน

ก. ศ.จติต ิตงิศภัทย์ิ “ได้แกผู่้ท ีม่คีวามหลงผดิ (delusion) ประสาทหลอน
(hallucination)

และแปรผดิ (illusion) ซ ึง่เห็นวา่ พวกนี้ความจรงิก็เป็นโรคจติอยา่งหนึง่”

ข. ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย “ความมจีติพิการท ีเ่รยีกกันวา่ บ้าๆ บอๆ ซ ึง่ไมใ่ชเ่ป็นเพราะโรคจติ”

ค. ศ.ดร.อุททศิ แสนโกศกิ “อาการบ้าๆ บอๆ แตไ่มถ่งึขนาดจติโรคจติ”

ง. น.พ.เชยีร สริยิานนท์ “ควรตรงกับ Psychosis ซ ึง่หมายถงึ โรคจติชนดิซ ึง่เป็นอยา่งมากหรอื
มี

อาการมา”

จ. ศ.น.พ.อรุณ ภาคสวุรรณ์ “ควรหมายถงึ ความวกิลจรติซ ึง่เกดิจากพยาธขิองสมอง (organic

psychosis) กับประเภทเกดิจากพิษตา่งๆ (toxic psychosis)”

ฉ. ศ.น.พ.วฑูิรณ์ อึ้งประพันธ์ ควรมาจาก mental infirmity คอื ภาวะแปรปรวนทางจติใจทียั่ง
ไมถ่งึ

ขนาดทีจ่ะถอืได้วา่ ผู้น้ันวกิลจรติ และไมใ่ชปั่ญญาออ่น หมายถงึ โรค



ทางจติเวชหลายกลุม่ คอื โรคประสาทบางชนดิท ีไ่มอ่าจยับย้ังการกระทำ

ของตนได้และกลุม่อาการทางจติเนือ่งจากสมองพิการซ ึง่มหีลายโรค เชน่

โรคสมองเส ือ่มในวัยชรา โรคพิษสรุา โรคทีม่อีาการทางจติจากสารพิษ

โรคซฟิลิสิขึ้นสมองเป็นต้น”

ช. รศ.น.พ.ณรงค์ สภัุทรพันธ์ุ “ควรมาจาก mental unstability เป็นสภาวะของจติใจทีม่ ี
ลักษณะแปร

ปรวนดบ้ีางร้ายบ้าง ครอบคลุมผู้ปว่ยโรคจติ โรคประสาท บุคลกิภาพ

ผดิปกต ิความผดิปกตใินการควบคุมตนเอง โรคระบบประสาทบางชนดิ

และโรคทีเ่ก ีย่วข้องกับวัฒนธรรม”

ซ. รายงานฯ “แปลมาจาก mental disorder หมายถงึ การเปลีย่นแปลงของจติใจทียั่ง

จัดวา่ไมถ่งึขนาดวกิลจรติ แตม่คีวามผดิปกตเิกดิขึ้น”

 

6. คนไร้ความสามารถ

คอื คนวกิลจรติท ีไ่มม่คีวามรู้สกึผดิชอบ ไมอ่าจกจิการตามทีต้่องการได้ ไมส่ามารถใช้ความคดิ
เข้าใจความหมายและเล็งเห็นผลแหง่การกระทำของตนได้ด ีไมส่ามารถแสดงเจตนาได้โดย
ถูกต้อง

อาการวกิลจรติท ีจ่ะเป็นเหตุให้ศาลสัง่บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถจะต้องมลัีกษณะ 2
ประการ คอื

1. ต้องเป็นอยา่งมาก

2. ต้องเป็นอยูป่ระจำ (แตไ่มจ่ำเป็นต้องเป็นอยูต่ลอดเวลา)

ฎกีาท ี ่490/2509 ประชมุใหญ ่: “คำวา่ บุคคลวกิลจรติ มไิด้หมายเฉพาะถงึ บุคคลผู้มจีติผดิ
ปกตหิรอืตามทีเ่ข้าใจกันทัว่ไปวา่ บ้าเท ีย่วอาละวาด นัง่ซมึ หรอืพูดเพ้อเจ้อ โดยไมม่เีหตุผล
เทา่น้ันไม ่แตห่มายรวมถงึบุคคลทีม่กีริริยาอาการผดิปกต ิเพราะจติวปิลาสคอืขาดความรำลกึ
ขาดความรู้สกึ และขาดความรับผดิชอบด้วย เพราะบุคคลดังกลา่วนี้ ไมส่ามารถประกอบกจิการ
งานของตนหรอืประกอบกจิสว่นตัวของตนได้ทเีดยีว ผู้ปว่ยท ีเ่ป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้อง
นอนอยูบ่นเตยีงตลอดเวลา มอีาการพูดไมไ่ด้ หูไมไ่ด้ยนิ ตาท้ังสองข้างมองไมเ่ห็นมอีาการ
อยา่งคนไมม่สีตสัิมปชัญญะใดๆ ไร้ความสามารถทีจ่ะดำเนนิการทุกส ิง่ทุกอยา่ง ถอืวา่เป็น
บุคคลวกิลจรติตาม ป.พ.พ.ม.29 แล้ว”

 

7. คนเสมือนไร้ความสามารถ

คอื บุคคลทีม่เีหตุบกพรอ่ง เนือ่งจากรา่งกายพิการหรอืจติฟีน่เฟอืนไมส่มประกอบหรอืมคีวาม



ประพฤตสิว่นตัวเสยีหาย จนถงึขนาดไมส่ามารถจัดทำการงานทีส่ำคัญของตนได้

บุคคลจติฟัน่เฟอืนไมส่มประกอบ คอื ผู้ท ีม่จีติไมป่กต ิเพราะโรคจติหรอืสมองพิการ แตไ่มถ่งึ
กับวกิลจรติ กลา่วคอื เป็นบุคคลทียั่งมคีวามรู้สกึผดิชอบอยูบ้่าง ไมใ่ชไ่ร้สตเิลยทเีดยีว แต่
ความรู้สกึผดิชอบอาจเลอะเลอืนไปบางคร้ังบางคราว และอาจมอีาการท ีเ่รยีกวา่ บ้าๆ บอๆ ผดิ
ปกตไิปจากบุคคลธรรมดา เฉพาะในกจิการบางอยา่ง แตใ่นกจิการอยา่งอืน่อาจทำอยา่งมสีตดิี

 

ตัวอย่างคำพิพากษา

1. คำพพิากษฎกีาที ่3024/2525

ประวัตผู้ิปว่ย : ตามหลักฐานประวัตผู้ิปว่ยของโรงพยาบาลทหารเรอืท ีจ่ำเลยอ้างสง่ศาลน้ัน
แสดงแจ้งชัดวา่ทางโรงพยาบาลได้เคยรับตัวจำเลยไว้รักษาในโรงพยาบาลระหวา่งวันท ี ่14 –
23 กุมภาพันธ์ 2522 โดยจำเลยมอีาการทางประสาท นอนไมห่ลับมา 3 วัน เห็นภาพหลอน
พูดคนเดยีว และมอีาการอาละวาดทำลายส ิง่ของ ประวัตกิารปว่ยของจำเลยดังกลา่วเป็นเรือ่ง
กอ่นเกดิเหตุ

กอ่นเกดิเหตุจำเลยเกดิความหวาดกลัววา่จะถูกเพื่อนของตนเองยงิ จงึปดิประตูลงกลอน ขัง
ตัวเองอยูใ่นห้องมา 4 วัน โดยอดอาหารและไมไ่ด้หลับนอนมาตลอด 4 วัน ขณะเกดิเหตุ
จำเลยเห็นภาพหลอนมปีากกระบอกปนืมาจ้องตามชอ่งไม้แตกเป็นประจำ มเีสยีงดังแซก็ๆ
จำเลยจงึจุดไฟเผาส ิง่ของในห้องให้บังเกดิควันตลบแล้วกระโดดหนอีอกทางหน้าตา่ง วิง่ออก
จากบ้านมา เม ือ่พบตำรวจจำเลยบอกแกต่ำรวจวา่เป็นผู้วางเพลงิเอง

การวนิจิฉัยของศาล : การท ีจ่ำเลยเกดิความหวาดกลัววา่จะถูกเพื่อนของตนเองฆา่และมอง
เห็นภาพหลอนวา่มปีากกระบอกปนืมาจ้องตามชอ่งไม้แตกและมเีสยีงดังแชก็ๆ น้ัน แสดงวา่
จำเลยมอีาการผดิปกตทิางจติใจหรอืจติบกพรอ่งอยูบ้่าง แตข้่อเท็จยังไมชั่ดแจ้งวา่จำเลย
กระทำความผดิในขณะไมส่ามารถรู้รับผดิชอบหรอืไมส่ามารถบังคับตนเองได้

การวนิจิฉัยทางจติเวช : อาการของจำเลยทีม่กีารเห็นภาพหลอนวา่มปีนืมาจ้องตามชอ่งไม้
แตกน้ัน เป็นอาการสำคัญของผู้ปว่ยในกลุม่โรคจติ ในทางจติเวชน้ันนา่จะถอืวา่จำเลยเป็น
โรคจติชนดิใดชนดิหนึง่แน่

 

2. คำพพิากษาที ่371/2527

ประวัตผู้ิปว่ย : จำเลยกับภรยิาแตง่งานอยูก่นิด้วยกันมาต้ังแตป่ ีพ.ศ. 2512 มบุีตรสองคน คน
หนึง่เป็นชายอายุ 12 ป ีอกีคนหนึง่เป็นหญงิอายุ 9 ป ีจำเลยปว่ยเป็นโรคจติจากพิษสรุา มี
อาการหวาดกลัว ประสาทหลอนมาต้ังแต ่พ.ศ. 2531 วันเกดิเหตุขณะทีภ่รรยาจำเลยนอนอยูท่ ี่
แครไ่ม้หน้าบ้าน ถูกจำเลยใช้มดีเชอืดคอและฟันทำร้ายรา่งกายหลายแหง่จนถงึแกค่วามตาย
หลังเกดิเหตุ 3 วัน ญาตจิำเลยได้สง่จำเลยไปรักษาทีโ่รงพยาบาลพัทลุง จำเลยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล 10 วัน อาการดขีึ้น ทางโรงพยาบาลได้สง่จำเลยไปรับการรักษาตอ่ท ี่
โรงพยาบาลประสาทสงขลา แพทย์หัวหน้าฝา่ยจติเวชทัว่ไปเบกิความวา่อาการปว่ยของจำเลย
รุนแรงโดยจำเลยมคีวามหวาดกลัว หวาดระแวงและนอนไมห่ลับ ประสาทหลอน แพทย์
วนิจิฉัยวา่จำเลยปว่ยเป็นโรคจติจากพิษสรุา

การวนิจิฉัยของศาล : เช ือ่วา่จำเลยได้กระทำความผดิในขณะทีจ่ำเลยไมส่ามารถรู้ ผดิชอบ
และไมส่ามารถบังคับตนเองได้ เพราะโรคจติจากพิษสรุา โดยมอีาการประสาทหลอน จติ



บกพรอ่งหรอืจติฟัน่เฟอืน จำเลยไมต้่องรับโทษ

การวนิจิฉัยทางจติเวช : โรคจติจากพิษสรุา
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