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บทคัดยอ 
  
 วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 เปนมาตรการท่ีใหคุม
ตัวบุคคลผูไดรับการยกเวนโทษ หรือไดลดโทษเน่ืองจากความวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 ไวในสถานพยาบาล มาตรการดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพี่อปองกันกอนท่ีจะมีการกระทํา
ความผิดซํ้าข้ึนอีกในอนาคต (ภายหลังกระทําความผิด) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 การ
เรียกประกันทัณฑบน ซ่ึงเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย (กอนการะทําความผิด) โดยมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีปองกันสังคม ซ่ึงมุงท่ีจะปองกันสังคมใหพนจากอันตราย แกไขผูกระทําความผิดซ่ึงมีอาการ
ปวยทางจิตในคราวเดียวกันดวย 
 จากการศึกษาพบปญหาการที่จะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัย ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 46 ซ่ึงเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการท่ีจะรองขอตอศาล แตมิไดกําหนดใหนําวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 มาบังคับใช และในกรณีของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรก ซ่ึงไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ เพราะจิต
บกพรอง โรคจิต และพนักงานอัยการส่ังไมฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
143 แตพนักงานอัยการไมสามารถท่ีจะไปนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชได ซ่ึงจะทําใหไม
มีการนําคดีนั้นเขาสูกระบวนพิจารณาช้ันพิจารณาของศาลได จึงไมสามารถท่ีจะนําวิธีการเพ่ีอความ
ปลอดภัยมาบังคับใชกับผูปวยซ่ึงมีอาการทางจิตได เพื่อท่ีจะไดเช่ือมโยงประสานกลไกในระบบ
ความยุติธรรมของรัฐในการปองกันสังคม ซ่ึงอาจจะตองมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของ
กฎหมายในสวนนี้และท่ีเกี่ยวของใหมีความสมบูรณโดยควรคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยของสังคม 
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ABSTRACT 
  
 Manners for safety in accordance with Section 48 of the Criminal Code are those  
prescribing the restraint of persons with the exemption of punishment or with the punishment 
reduction due to insanity in accordance with Section 65 of the Criminal Code in sanatorium. Such 
manners have the objectives to prevent from repetitive offences in the future (after committing 
offences). Section 46 of the Criminal Code -Call for bond for security- is also a manner for safety 
(prior to offence committing) based on the social protection theory which aims to simultaneously 
protect societies from danger and remedy patients with mental disorder. 
 From the study, one of the problems found was the application, for enforcement, of 
manners for safety in accordance with Section 46, which is the duty of public prosecutors to file 
an application with the court in accordance with Section 48. Moreover, in the case of Paragraph 
One, Section 65 of Criminal code stating an offence committing in the state of not reaching one’s 
discretion due to mental deficiency or disorder where a public prosecutor issues a non-prosecu 
tion order in accordance with Section 143 of the Criminal Procedure, the manners for safety is not 
enforceable. Consequently, taking the proceedings to the court cannot apply the manners for 
safety to enforcement upon patients with mental disorder. In order to integrate mechanism of the 
governmental judicial system for social prevention, amendment and revision of legal provisions in 
this part and its relevant parts may be required on the considerations of social order and safety.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สภาวะสังคมในปจจุบันมีปญหาในหลายๆ ดานท่ีอาจจะกอใหเกิดการนําไปสู
อาชญากรรมข้ึนได จากเหตุการณระทึกท่ีหญิงสาววิกลจริตบุกเขาไปในโรงเรียนเซ็นตโยเซฟ
คอนแวนต ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ1 แลวเกิดอาการคล่ังชักมีดไลแทงเด็กหญิง
นักเรียนช้ัน ป. 6 และ ม. 2 บาดเจ็บสาหัส นับเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนโดยไมเคยมีใครท่ีจะคาดคิด
เห็นไดวา  จะเปนเหตุการณท่ีมีการทาทายผลของกฎหมายและเปนเหตุสะเทือนขวัญท่ีกอใหเกิด
กระแสวิพากษ วิจารณจากสังคมถึงความปลอดภัยในสังคม และเรียกรองใหเจาหนาท่ีของรัฐควรมี
มาตรการที่จะเขามาดูแลมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนอีกในสังคม ซ่ึงเม่ือไดพิจารณาจากภูมิหลัง
ความเปนมาของ นางสาวจิตรดาแลว ตามประวัติเคยมีอาการปวยทางจิตมากอน และเคยกอเหตุใน
ลักษณะเดียวกันมากอน จึงนาจะถือไดวาบุคคลเชนนี้เปนบุคคลมีพฤติการณท่ีมีลักษณะมีความเส่ียง
ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายในอนาคตขางหนาได 
 อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวมิไดมีเหตุการณของ นางสาวจิตรลดา เพียงกรณีเดียว
ไม แตไดมีการกระทําในลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนมาหลายคร้ังแลว ทําใหมีบุคคลผูถูกกระทํานั้นถึงแก
ความตาย  หรือมีลักษณะเปนการกระทําตอตนเองของผูปวยทางจิต  หรือผูมึนเมายาเสพติด เปนส่ิง
ท่ีประชาชนและบุคคลซ่ึงอยูรวมกันในสังคมไทยไดพบเห็นกันอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการนําไปสูอาชญากรรมข้ึนได เชน ปญหาของภาวะเศรษฐกิจซ่ึงมี
ผลกระทบไปถึงความเปนอยูของประชาชนท่ีจะดํารงอยูในสังคม และพฤติการณท่ีนาจะเปน
อันตรายน้ันอาจจะเกิดข้ึนไดในตัวของบุคคลทุกคน ไมวาจะมีฐานะรํ่ารวยหรือยากจน และเหย่ือ
ของผูถูกกระทําโดยผูปวยทางจิต หรือความมึนเมายาเสพติด จะตองมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน
กอน จึงจะเกิดมีผูเสียหาย ซ่ึงเปนมาตรการภายหลังท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดมีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนแลว จึงจะนําเอามาตรการทางกฎหมายเขามาดําเนินคดีได  ซ่ึงลักษณะของพฤติการณตอการ
กระทําไมมีกฎหมายบัญญัติใชโดยเฉพาะท่ีจะนํามาใชเขามาควบคุม อันเปนการปองกันการกระทํา
ของบุคคลผูท่ีมีพฤติการณลักษณะของบุคคลผูจะเปนอันตราย ซ่ึงในกฎหมายของตางประเทศ เชน  

                                     
 1  แสวง  บุญเฉลิมวิภาศ.  (2549).  “กฎหมายสุขภาพจิต มาตรการบังคับรักษาผูที่มีความผิดปกติทางจิต.”
วารสารสุขภาพจิต, 14, 3.  หนา 1. 

DPU



 2 

ประเทศอังกฤษ มีมาตรการบัญญัติไวโดยเฉพาะวาเม่ือพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะพฤติการณท่ีจะ
กอใหเกิดอันตราย หรือท่ีจะกอใหเกิดความเส่ียงภัยข้ึนในอนาคตแลว ดังนั้นควรมีมาตรการปองกัน
เพื่อใหพัฒนากฎหมายใหเหมือนกับอารยประเทศ 
 ในการทําวิจัยจะขอกลาวถึงประเด็นของความเปนไปไดหรือไมท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ จะมี
มาตรการในการดําเนินคดีกับบุคคลผูปวยทางจิตและผูมึนเมายาเสพติดกอนท่ีจะกระทําความผิด  
เพราะมาตรการสวนมากเจาหนาท่ีของรัฐจะเปนการแกไขปญหาในลักษณะท่ีมีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนแลว  เจาหนาท่ีของรัฐจึงจะเขามาดําเนินการ หรือปฏิบัติการอยางใดอยางใด ซ่ึงยอมกอให 
เกิดความสูญเสียข้ึนแลวไมวาจะเปนชีวิตของผูถูกกระทํา หรือของตัวผูกระทําความผิดเองซ่ึงบาง 
คร้ังอาจจะกระทําไปโดยไมสามารถรูผิดชอบท่ีกฎหมายไมอาจเอาผิดทางอาญาได ดังนั้นรัฐควรมุง
มองไปท่ีมาตรการและหันไปทบทวนถึงการนํามาตรการแกไขอ่ืน มาบังคับใชดวยเพื่อความ
ปลอดภัยของสังคม 
 ในปจจุบันรัฐเองก็กําลังดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และปจจัยในดานของสังคม
วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงดานชีวเคมีในสมอง ความผิดปกติท่ีถายทอดทางพันธุกรรม การ
เจ็บปวยดวยโรคทางกายท่ีสงผลตอจิตใจ รวมถึงการเสพสารเสพติด ซ่ึงจะปรากฏใหพบเห็น
พฤติกรรมท่ีผิดปกติของผูปวยทางจิตในหลายรูปแบบตางๆ กันออกไป เชน เดินพูดคนเดียวตาม
ถนนหรือปายรถประจําทาง หรือในกรณีท่ีเปนขอทานท่ีแสดงความกาวราวและคุกคามท่ีเปนความ
เส่ียงใหเกิดอันตรายตอผูนั้นเองหรือบุคคลท่ีไดพบเห็นเห็นอยูเปนประจํา  แตก็จะตองอาศัย
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหประสบความสําเร็จ  ดังนั้นในเหตุการณท่ีไมคาดคิดอาจเกิดข้ึนได
ตลอดเวลาการปองกันสังคมกอนท่ีเหตุรายใดๆ จะเกิดข้ึนจากลุมบุคคลผูมีพฤติกรรมเส่ียงตอการ
กอใหเกิดอันตรายท้ังตอตนเองและผูอ่ืน2 จึงเปนปญหาท่ีรัฐควรท่ีจะใหการพิจารณาเพ่ือแกปญหาท่ี
และควรจะหันมาใหความสนใจ ซ่ึงผูทําวิจัยจะขอกลาวถึงกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงหรือมี
แนวโนมท่ีจะกออาชญากรรมข้ึนในสังคม ซ่ึงเปนผูปวยทางจิตซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังตอ
ตนเองหรือผูอ่ืน แตยังไมไดมีการกระทําความผิด ซ่ึงในประเด็นดังกลาวขางตนนั้น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญ่ีปุนไดมีการนํามาตรการทางกฎหมายมาใชบังคับเพื่อนําตัวผูปวยทาง
จิตและมีพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีจะกออันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน นํามาเขาสูระบบการควบคุม
บังคับรักษาแลฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหอาการของผูปวยทางจิตไดหายหรือบรรเทาความรุนแรงของ
อาการใหลดนอยลง อันจะเปนการกัน หรือการแยกผูปวยทางจิตออกจากเหตุท่ีจะนําไปสูการกอ
อาชญากรรม  ซ่ึงเรียกวากฎหมายสุขภาพจิต (The Mental Health Law) มีเนื้อหาท่ีแสดงวาไดมีการ

                                     
 2  สาวตรี  สุขศรี.  (2545, มิถุนายน).  “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันอันตรายจากผูปวยทางจิต  
และผูมึนเมายาเสพติด.”  วารสารนิติศาสตร, หนา 409. 
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นําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชเพื่อปองกันกอนท่ีบุคคลผูนั้นจะกระทําความผิด สําหรับใน
ประเทศไทยน้ันไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 สวนท่ี 2 วาดวยวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย มาตรา 46 ใหอํานาจศาลส่ังตามคํารองขอของพนักงานอัยการเรียกประกันทัณฑบนแกผูจะ
กอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน โดยกําหนดจํานวนเงินไมเกิน 5,000 
บาท วาผูนั้นจะไมกอเหตุดังกลาวตลอดเวลาท่ีศาลกําหนด แตไมเกิน 2 ป3 จะเห็นไดวาวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยดังกลาวเปนการบังคับใชมาตรการโดยการปรับใหชําระเปนเงินจํานวนหน่ึงภายหลัง
จากท่ีบุคคลไดกอเหตุรายข้ึนแลวจึงเปนการบังคับท่ีปลายเหตุ ไมไดกําหนดมาตรการบังคับรักษา
ผูปวยทางจิตเพื่อใหอาการทางจิตหายหรือบรรเทาความรุนแรงของโรคอันเปนการแกไขท่ีสาเหตุ
ของความเปนอันตราย (Dangerousness) ของผูปวยเหลานี้ กฎหมายของไทยอีกฉบับหนึ่งคือ 
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหสงคนขอทานซ่ึงวิกลจริต
จิตพิการท่ีไมสามารถหรือไมมีทางประกอบอาชีพและไมมีญาติไปโรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือควบควบ
บังคับรักษาและจัดใหมีงานทํา  แตกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับแกบุคคลซ่ึงปวยทางจิตพิการท่ีไม
สามารถหรือไมมีทางประกอบอาชีพและไมมีญาติไปโรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือควบคุมบังคับรักษาและ
จัดใหมีงานทํา4 แตกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับแกบุคคลซ่ึงปวยทางจิตไดบางสวนเทานั้น จึงไม
ครอบคลุมผูปวยทางจิตท้ังหมดไดจะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีสมบูรณ
และเปนระบบในการบังคับรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยทางจิตซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเปน
อันตรายและมีแนวโนมอยางมากวาจะทําอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน จึงเปนปญหาวาประเทศไทย
สมท่ีจะพัฒนากฎหมายบังคับรักษาผูปวยทางจิตเหลานี้อยางไร กลาวคือ สมควรท่ีจะบัญญัติ
กฎหมายข้ึนโดยเฉพาะหรือควรใชวิธีตีความหลักกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูตอไป   
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงข้ันตอนและมาตรการตางๆ ของกฎหมายแตละฉบับใหนํามาใชรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของไทย และตางประเทศในสวนท่ีสามารถนํามาปรับ
ใชไดอยางอารยประเทศ 

                                     
 3  ดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา 46 นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติคุมครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและรางกายของผูปวยทางจิตโดยกําหนดความรับผิดของบุคคลที่ชวยเหลือหรือยุยงผูมีความ
บกพรองทางจิตใหฆาตนเองหรือพยายามฆาตนเอง บุคคลที่ทอดท้ิงผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดเพราะจิตพิการ บุคคลที่
ปลอยใหผูวิกลจริตออกเที่ยวไปโดยลําพัง ดู ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 293, 307, 308, 373 และ 398.  
 4  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484. 
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 1.2.3 เพื่อศึกษาการนํามาตรการกอนการกระทําความผิดมาเปนแนวทางที่อาจจะนํามาบังคับใช
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทยได 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 บทบัญญัติของกฎหมายท่ีบังคับใชกันอยูในปจจุบันเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
มาการดําเนินการกับบุคคลท่ีมีลักษณะและพฤติการณเส่ียงภัยท่ีจะกอใหเกิดภัยตอสังคมกอน        
การกระทําความผิดและหลังการกระทําความผิดของบุคคลท่ีมีอาการทางจิต และข้ันตอนของการ
ดําเนินการตางๆ ของเจาพนักงานยังไมมีมาตรการท่ีแนนอนในการปฏิบัติ ทําใหไมอาจนําบท 
บัญญัติของกฎหมายดังกลาวไปใชใหไดผลดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการแกไข ในบทบัญญัติของ
กฎหมายและข้ันตอนของอํานาจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา     
 วิธีการดําเนินการศึกษาโดยท่ัวไปเปนการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
ตํารากฎหมาย บทความและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธเพื่อนํามาประกอบ
การศึกษาและนํามาทําการวิเคราะห และหาขอสรุปและแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้จะทําการศึกษาเฉพาะมาตรการท่ีจะนํามาใชกอนการกระทําความผิด      
โดยการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ รวมถึงข้ันตอนตางๆ ของกฎหมาย
ดังกลาวซ่ึงอาจจะนํามาพัฒนาเปนบทบังคับใชเพื่อเปนการคุมครองปกปองบุคคลในสังคมตอไปใน
อนาคตขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยซ่ึงมีอยู  แตไมไดนํามาใชอยางเปน
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจะนํามาปรับใชไดอยางเปนบทเฉพาะกลุมบุคคลผูมีความเส่ียงเปน
อันตรายตอสังคม 
 1.6.2 ทําใหทราบมาตรการของกฎหมายตางประเทศ และของประเทศไทยเปรียบเทียบถึงขอดี   
ขอเสีย และการจะนํามาปรับปรุงพัฒนาเปนกฎหมายตอไป 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการท่ีจะปกปองคุมครองความเส่ียงและอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม
ในอนาคตขางหนา  และความกาวหนาท่ีจะเกิดแกการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตรยิ่งข้ึน 
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แนวคิดกับการนําวิธีการเพ่ือปลอดภัยมาบังคับกับผูปวยจิต 
 
 แนวความคิดพื้นฐานอันเปนท่ีมาของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้น เปนแนวความคิดใน
เร่ืองของของการปองกันการกระทําความผิดในสังคม ท้ังนี้เพราะสภาพบังคับทางอาญาวาดวยเร่ือง
โทษเปนแตเร่ืองท่ีมุงหมายเพื่อปราบปรามการกระทําความผิดโดยมุงกระทําตอบุคคลที่ฝาฝนตอ
บทบัญญัติของกฎหมายอาญา ซ่ึงมาตรการดังกลาวไมเพียงพอตอการปองกันมิใหเกิดอาชญากรรม
ข้ึนในสังคม เพราะในบางกรณีการกระทําของบุคคลบางประเภท  หรือพฤติการณบางลักษณะยังไม
อาจถือวาเปนความผิดตอกฎหมาย  แตบุคคลนั้นมีลักษณะหรือมีพฤติการณถึงข้ันท่ีอาจจะกอใหเกิด
อันตรายตอสังคมแลว และถาปลอยใหบุคคลนั้นอยูรวมในสังคมหรือมีพฤติการณดังกลาวตอไปก็จะ
นํามาซ่ึงการกระทําความผิด ดวยเหตุดังกลาวนี้รัฐจึงควรท่ีจะมีมาตรการควบคุมบุคคลบางประเภท  
หรือการกระทําท่ีนาจะเปนอันตรายแกสังคมนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดข้ึนซ่ึงมี
แนวความคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีปองกันสังคม (Social Defence Theory) การนําวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยมาใชอยางถูกตอง โดยท่ีไมเปนท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะตองเปน
การนํามาใชโดยการนําทฤษฎีปองกันสังคมมาศึกษาและทําความเขาใจอยางแทจริง ดังนั้น ในการท่ี
จะพิจารณาถึงหลักการและเง่ือนไขในการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย โดยจะตองพิจารณาถึง
หลักเกณฑ คือทฤษฎีปองกันสังคมอันเปนท่ีมาของวิธีการเพ่ือความปลอดภัย และหลักการในเร่ือง
ของเง่ือนไขในการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช ซ่ึงจะตองอยูภายใตของหลักทฤษฎีท่ีจะตอง
ปรากฏพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งข้ึน และพฤติการณนั้นๆ จะตองมีลักษณะเชนใดซ่ึงผูเขียนจะได
ดําเนินการพิจารณาตอไป 
 
2.1 ทฤษฎีปองกันสังคม  (Social  Defence  Theory) 
 2.1.1 ประวัติและความหมายของทฤษฏีปองกันสังคม1 
  ตามแนวความคิดในเร่ืองทฤษฏีปองกันสังคมนี้ เร่ิมตนจากปลายยุค โพลิทีฟ คริม- 
 มิโนโลยี่ (Positive Criminology) ซ่ึงสํานักนี้ตอตานกระแสความคิดของสํานักคลาสสิก (Classic)  
โดยเร่ิมจากสํานักคลาสสิกมีความเชื่อวาบุคคลมีเจตจํานงเสรีในการกระทําของตนและมี 
 

                                     
 1  Marc Ancel.  (1957).  Social Defence.  pp. 44-70. 
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วัตถุประสงคของการลงโทษ  ก็เพื่อเปนการแกแคนใหสาสมกับความผิดท่ีไดกอข้ึนดวยอิทธิพล
กระแสความคิดของสํานักคลาสสิกนี่เองกอใหเกิดความยึดม่ันในอิสระ ในความมีเสรีภาพมากข้ึน 
อันสงผลใหเกิดการปฏิวัติข้ึนในประเทศฝร่ังเศส และในยุคนี้เองท่ีกฎหมายแพง (Civil Law) มีความ
เจริญกาวหนามากข้ึนในทางตรงกันขามกับกฎหมายอาญา (Criminal Law) กลับไมมีการพัฒนา
เทาท่ีควร  การศึกษากฎหมายอาญายังใชแนวความคิดเดิมคือ เปนการศึกษาถึงสาเหตุของ
อาชญากรรมจากตัวของผูกระทําความท้ังทางดานอ่ืนมาประกอบ เชน ทางดานกายภาพ จิตใจหรือ
สังคม จนกระท่ังถึงปลายยุคสํานักสิทีฟจึงไดเร่ิมมีการหันมาศึกษาถึงสาเหตุของอาชญากรรมจากตัว
ของผูการะทําความผิดท้ังทางดานกายภาพ และดานสังคมมาประกอบซ่ึงเปนการศึกษาท่ีเปนศาสตร
มากข้ึน (Scientific) อยางไรก็ตามแนวความคิดของสํานักสิทีฟก็เปนการเร่ิมตน ท่ีเปนการยอมรับ
ความหมายของคําวา  “คุมครองปองกันสังคม”  เทานั้น 
  ในป ค.ศ. 1899 วอน สิสช, แวน ฮาเมล และอดลฟ พรินส (Von liszt, Van Hamel and 
Adolphe Prins) ไดรวมกันกอต้ังองคกร Union of Criminal Law โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
แนวทางท่ีควรจะเปนของกฎหมายอาญา และเปนการเบ่ียงความสนใจของบุคคลใหออกมาสู
แนวความคิดในการปองกันสังคม  ซ่ึงเปนการตั้งข้ึนมาโดยไมคิดท่ีจะเปนสํานักความคิดปองกัน
สังคมโดยตรงแตอยางใด แตอยางไรก็ตาม Prins ซ่ึงเปนหนึ่งในองคกรผูกอต้ังไดเขียนหนังสือซ่ือ  
“การปองกันสังคมและการแปลงรูปแบบกฎหมายอาญา”  (La Defense Social et les Tranformations 
du Penal) ซ่ึงถือวาเปนบุคคลแรกที่ไดยึดถือแนวความคิดในเร่ืองปองกันสังคมในลักษณะท่ีเปน
ทฤษฎี โดยเขาไดอธิบายวา การสืบเนื่องมาจากแนวความคิดความเช่ือเดิมของสํานักคลาสิคท่ีได
ยึดถือหลักเร่ืองความรับผิดชอบของบุคคล (Responsibility) ทําใหบุคคลบางประเภท เชน บุคคลท่ี
จะกอเหตุราย  ไมตองรับโทษในทางอาญา  เพราะตามความคิดของสํานักคลาสสิคนี้ การลงโทษ
บุคคลใดจะตองมีการแสดงเจตนา และโทษท่ีจะลงนั้นตองใหเหมาะสมกับเจตนาของผูกระทํา
ความผิด จากยุคนี้นั่นเองท่ีกอใหเกิดผลตามมาคือทําใหสังคมไมอาจปองกันอันตรายจากบุคคลที่มี
สภาพอันตรายเชนนี้ได แตเม่ือเปรียบเทียบกับสํานักโพสิทีฟท่ีไดสรางทฤษฎีปองกันสังคมข้ึนมา  
โดยมีจุดมุงหมายจะใหเกิดความแนใจในความปลอดภัยแกชีวิต ทรัพยสิน ช่ือเสียง ฯลฯ และได
พัฒนากาวมาสูระบบความเปนอันตรายของผูกระทําความผิด (Dangerousness of offenders) ซ่ึงเปน
รูปแบบหนึ่งของมาตรการปองกัน (Preventive Measure) ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากการลงโทษ 
(Punishment) และตอมาไดขยายกาวไปสูมาตรการปองกัน กอนมีการกระทําความผิด ไดแก การ
เรียกประกันทัณฑบน อันสงผลทําใหแนวความคิดในเร่ืองนี้ไดรับการวิพากษวิจารณโตแยงอยูบาง
ถึงแมจะเปนเชนนั้นก็ตามระบบกฎหมายในหลายๆ ประเทศก็ยังมีแนวโนมยอมรับเอาแนวความคิด
นี้ไปบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศตน เชน สเปน โคลัมเบีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  เปนตน 
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  ตอมาในการประชุมของสหประชาชาติ  (United Nations) ในปค .ศ .  1948 ได มี 
คําวินิจฉัยในเร่ืองการปองกันสังคมวา เปนการปองกันอาชญากรรมและแกไขตัวผูกระทําผิดไปใน
ขณะเดียวกัน โดยเปนการเพิ่มเติมแนวความคิดหลักข้ึนมาอีกประการหนึ่ง จากเดิมท่ีแนวความคิด
มุงเฉพาะการปองกันสังคมจากสาเหตุของอาชญากรรมเทานั้น และจากจุดนี้นี่เองจึงเร่ิมกาวเขาสู 
ยุคใหมของแนวความคิดในการปองกันสังคม   
    ทฤษฎีปองกันสังคมยุคใหม แบงแยกแนวความคิดออกเปน 2 กลุม  
  1) กลุมแรก เปนพวกท่ียึดถือในเร่ืองพฤติกรรมตอตานสังคม (Anti-Social Conduct) 
ของบุคคล 
                         มีการเสนอใหยกเลิกในเร่ือง ความรับผิดในทางอาญา (Criminal Responsibility) 
กฎหมายอาญา (Criminal Law) และโทษ (Punishment) โดยหันมาใชพฤติกรรมตอตานสังคม และ
มาตรการเพื่อปองกันพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวแทน ซ่ึงเทากับวาเปนการยกเลิกหลักในเร่ือง
ความรับผิดของบุคคลในทางอาญาตามแนวความคิดเดิมท้ังหมด 
  2)  กลุมท่ีสอง กลุมนี้เปนท่ียอมรับกันมากกวากลุมแรก ซ่ึงถือวาเปนแนวความคิด
ทฤษฎีท่ีปองกันสังคมยุคใหม  (New Social Defence) 
   กลุมนี้เปนท่ียอมรับ เพราะเนนการยอมรับถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยรัฐยังคงมี
หนาท่ีนําบุคคลท่ีกระทําความผิดกลับเขาสังคม (Resocialization) จะมองขามสิทธิของบุคคลไมได  
และรัฐยังคงใหความสําคัญในการจัดใหมีระเบียบเรียบรอยในสังคม ดวยการคงไวซ่ึงกฎหมายอาญา  
สวนในเร่ืองความรับผิดตอบุคคล เสรีภาพของบุคคล  การลงโทษ  ก็ยังคงมีอยูเหมือนเดิม ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการผลักดันในการนําบุคคลกลับเขาสูสังคมตอไป ซ่ึงวิธีการนําบุคคลเขาสูสังคม (มาตรการ
ตางๆ) ก็ตองมีวัตถุประสงคเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลจากอํานาจรัฐอีกดวย 
                         สรุปแนวความคิดของทฤษฎีปองกันไดดังนี้ 
         (1) ทฤษฎีปองกันสังคม เปนแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการกับอาชญากรรมก็เพ่ือ 
ท่ีจะปองกันสังคมมากกวาท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิด 
         (2) จุดประสงคของแนวความคิดทฤษฎีปองกันสังคมก็เพื่อคุมครองปองกันสังคม
โดยการใชมาตรการท่ีมีความเปนกลางๆ นอกเหนือจากการลงโทษ คือการท่ีกันตัวของบุคคลน้ัน
ออกมาจากสังคม หรือโดยใหมีการเยียวยา หรือใหมีการใชวิธีการรักษา 
         (3) นโยบายอาญา (Penal Policy) ของแนวความคิดตามทฤษฎีนี้ก็เพื่อปองกันบุคคล
มากกวาท่ีจะปองกันอาชญากรรม กลาวคือ การมุงท่ีจะใหผูกระทําความผิดกลับเขามาอยูรวมใน
สังคมได 
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         (4) วิธีการนําบุคคลนั้นกลับเขามาสูสังคมใหม จะตองประกอบดวยความคิดเร่ือง
มนุษยนิยม (Humanization) ของกฎหมายอาญาดวย กลาวคือ  การนําความม่ันใจในตนเองและความ
รับผิดชอบของบุคคลกลับคืนมา รวมไปถึงการพัฒนาความรูสึกในคุณคาของความเปนมนุษยดวย 
   (5) วิธีการนําบุคคลกลับเขาสูสังคมนั้นนอกจากจะมีแนวความคิดในเร่ืองของมนุษย
นิยมแลว ข้ันตอนท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองปฏิบัติไปโดยมีพื้นฐานในความเขาใจอยางศาสตร (Scientific)  
ของปรากฏการณของอาชญากรรมและบุคลิกภาพของผูกระทําความผิดดวย 
  จากการท่ีอิทธิพลของทฤษฎีปองกันสังคมไดแทรกซึมเขาไปสูกฎหมายของประเทศ
ตางๆ มากมายในคริสศตวรรษท่ี 20 แมวาทฤษฎีปองกันสังคมยังเปนท่ีโตเถียงกันอยูหลายประการ  
แตการยอมรับของประเทศตางๆ ในการนําเอาไปใชก็เปนหลักประกันไดวา ทฤษฎีปองกันสังคม
เปนท่ียอมรับกันไดอยูในระดับหนึ่ง การพิจารณาแนวความคิดตามทฤษฎีนี้ ท่ีเปนอยูในกฎหมาย
ของประเทศตางๆ นั้น จะแยกเพื่อพิจารณาตามระบบกฎหมาย 2 ระบบหลัก คือ ระบบซีวิลลอว
(Civil Law) และระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law)  
  1) ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) นักกฎหมายในระบบน้ีตั้งแตเร่ิมแรกไดอธิบาย
ความหมายของคําวา  การปองกันสังคม นโยบายทางอาญา ความเปนอันตราย และมาตรการปองกัน
เอาไวตางๆ กันออกไป โดยจะเร่ิมเขาสูตัวบทกฎหมายจริงๆ เม่ือชวงปลายศตวรรษท่ี 19 มีการออก
กฎหมายมรองรับเร่ืองการใชดุลพินิจ (Discretionary Power) มาตรการปองกัน การใชระบบคู (Dual  
System) ในการลงโทษ  เปนตน ประมวลกฎหมายตางๆ ท่ีมีแนวความคิดในเร่ืองนี้มีท้ังประเทศใน
ภาคพื้นยุโรป เชน อิตาลี เดนมารก โปแลนด หรือในประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียก็ตาม นอกจากนี้ 
ยังมีประเทศในกลุมลาตินอเมริกา เชนบราซิล แมกซิโก และอารเจนตินา  เปนตน 
  2) ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ในแงทางทฤษฎีแลวไดถือกันมา   
โดยตลอดวา แนวความคิดของทฤษฎีปองกันสังคมไมไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย 
คอมมอนลอวเลย สํานักโพสิทีฟ คริมมิโนโลยี่ ตางหากท่ีเขามามีบทบาทมากกวาในระบบกฎหมาย
นี้ มาตรการปองกัน นโยบายทางอาญา และการกลับเขาสูสังคมของผูกระทําความผิด มิไดมี
ความหมายเชนเดียวกันกับประเทศในระบบซีวิลลอว  อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงแลว
จะพบวาทฤษฎีปองกันสังคมไดเขามามีอิทธิพลในระบบกฎหมายคอมมอนลอวในความเปนจริง  
ท้ังนี้มีสาเหตุจากตัวระบบนั่นเอง  กลาวคือ กฎหมายคอมมอนลอวใหอํานาจในการใชดุลพินิจของ
ศาลตามระบบกฎหมายซีวิลลอวนั่นเองหรือวาระบบการตัดสินคดี (Convicted) และการกําหนดโทษ 
(Sentences) ท่ีแยกออกจากกัน ทําใหศาลสามารถหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดได  เพื่อ
การกําหนดโทษใหเปนท่ีเหมาะสมดวย อันเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีเอ้ืออํานวยตอทฤษฎีปองกันปองกัน
สังคม ตัวอยางในเรื่องนี้ก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกฎหมาย Sexual Psychopath ระบบคุม
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ประพฤติ (Probation System) หรือในประเทศอังกฤษ ก็มีพระราชบัญญัติปองกันการกระทํา
ความผิด (Prevention of Crime act) ในป ค.ศ. 1908  เปนตน  
                  ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับทฤษฎีปองกันสังคม 2 
 1)  แนวความคิดเร่ืองเจตจํานงเสรีของผูกระทําความผิด 
   ตามแนวความคิดของทฤษฎีปองกันสังคมยอมรับในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยาง
กวางขวางและยังไดอธิบายดวยวา สาเหตุของอาชญากรรมเปนการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพของแต
ละบุคคล ซ่ึงจะมีความแตกตางกันออกไปตามแตละสถานการณ ตองพิจารณาขอเท็จจริงทางสังคม
เขาไปประกอบดวย ดังนั้นตามแนวความคิดทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญแกการแบงแยกผูกระทํา
ความผิดออกเปนจําพวกดวย (Classification of offender) 
 2) ทฤษฎีปองกันสังคมลดเนื้อหาความเปนกฎหมายลงไป  (De-Legaoiza-tion)  
หมายความวา แตเดิมกฎหมายอาญามุงแตใชวิธีการดานกฎหมายอยางเดียวเขามาปรับใชกับผูกระทํา
ความผิด โดยมิไดพิจารณาถึงขอเท็จจริงอ่ืนๆ ประกอบจนกรท้ังถึงยุคอาชญาวิทยามีการศึกษาถึง
สาเหตุของการกระทําความผิดในแงมุมตางๆ เพื่อนํามาประกอบการใชกฎหมายใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
ลดเนื้อหาความเปนกฎหมายลวนๆ ลงไปเทากับวาตามทฤษฎีนี้เปนการนําเอากฎหมายมาใชโดยไม
คํานึงถึงแตเนื้อหาตามกฎหมายอยางเดียวเทานั้น จะตองคํานึงถึงองคประกอบในดานอ่ืนๆ ดวย 
 3) ทฤษฏีปองกันสังคมลดเนื้อหาความเปนกฎหมายอาญาลงไป (De-Criminaliza-
Tion) ตามแนวความคิดของทฤษฏีไดมองกฎหมายอาญาในแงการปองกันสังคม กฎหมายอาญา
ไมไดมีไวเพื่อการแกแคนทดแทนดังยุคกอนๆ จุดประสงคในการอากฎหมายอาญามาใชก็เพื่อ
ปองกันสังคม ความเขาใจตอกฎหมายอาญาจึงเปล่ียนแปลงไป เชน พิจารณาไดจากการกระทําความ 
ผิดของเด็ก (Deliquency) ท่ีไมถือวาเปนเร่ืองของความผิดอาญาตอไปแลว 
 4) ทฤษฎีปองกันสังคมพิจารณาถึงตัวผูกระทําความผิด เนื่องจากตามทฤษฎีนี้ให
ความสําคัญแกผูกระทําความผิดมาก ฉะนั้นวิธีการในการพิจารณาตัวผูกระทําความผิดจะตองมีการ
พิจารณาในแงมุมตางๆ กันออกไปเพื่อใหไดผลสมบูรณ เชน การพิจารณาบุคลิกภาพของผูกระทํา
ความผิดจะตองกระทําอยางมีกลักเกณฑเปนศาสตร (Scientific) 
 5) ทฤษฎีปองกันสังคมใชมาตรการกอนการกระทําความผิด (Ante-delictum) การใช
มาตรการกอนการกระทําความผิด เปนความมุงหมายท่ีจะควบคุมไมใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  
อันเปนการปองกันสังคมเทานั้น การจะทําใหการใชมาตรการกอนการกระทําความผิดชอบดวย
กฎหมายจะตองมีการกําหนดเอาไวเปนความผิดเฉพาะอยางในกฎหมาย เชน กฎหมายขอทาน  
(Vagrant Law) 

                                     
  2  Ibid.  pp. 124-160. 
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 2.1.2  แนวความคิดวาดวยการรักษาความสงบเรียบรอย         
 การรักษาความสงบเรียบรอยจัดเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งภารกิจหนึ่งของรัฐ อยางไรก็ตาม 
แมการรักษาความสงบเรียบรอยของรัฐในทุกรัฐจะมีเปาหมายท่ีตรงกันคือ การทําใหเกิดความสงบ
และสันติสุขของรัฐ แตโดยท่ีประเทศตางๆ ในโลกมีประวัติความเปนมาของชนในชาติท่ีแตกตาง
กันไป ความผูกพันของสมาชิกของสังคมประเทศตางๆ จึงผิดแผกแตกตางกันไปดวย ขอนี้สงผล
โดยตรงตอแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมทีเดียว3 
 แนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศตะวันตกนั้น อาจแบงออกได
เปน 2 แนว คือ แนวความคิดวาประชาชนทุกคนมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยแนวหนึ่งและ
แนวความคิดวารัฐมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยอีกแนวหนึ่ง4 
 1) รัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย 
  ตามแนวความคิดท่ีวารัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอยนั้น อาจกลาวไดวาเปน
แนวความคิดดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาในประเทศแถบภาคพ้ืนยุโรปอยางไมเปล่ียนแปลง แมวาตอมา
ประเทศในภาคพื้นยุโรปไดเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบกษัตริยท่ีมีอํานาจสิทธ์ิขาด
มาเปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ หรือเปล่ียนรูปแบบจากราชอาณาจักร (Kingdom) มาเปน
สาธารณรัฐ (Federal State) แตนั่นก็เปนเพียงการเปล่ียนผูถืออํานาจเทานั้น ในเนื้อหายังคงยอมรับ
อํานาจรัฐหรืออํานาจของสวนกลางอยูเชนเดิมไมเปล่ียนแปลง5 
  ดวยเหตุดังกลาว ในประเทศท่ีมีแนวความคิดวารัฐมีหนาท่ีในการรักษาความ      
สงบเรียบรอยนั้น รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาจะเปน “การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” (Public 
Prosecution) ประเทศตางๆ ในภาคพ้ืนยุโรปดําเนินคดีอาญาตามหลักนี้ ดังนั้น การดําเนินคดีอาญา
ในประเทศภาคพื้นยุโรปจึงไมมีลักษณะของการตอสูระหวางคูความท้ังสองฝาย องคกรใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังศาลก็ดี อัยการก็ดี หรือแมแตทนายความตางก็มีหนาท่ีคนหา
ความจริงในคดีอาญาท้ังส้ิน ผูเกี่ยวของในคดีอาญาทุกฝาย หรือองคกรในการดําเนินคดีอาญาทุก
องคกรจะตองรวมมือกันในการคนหาความจริงอยางจริงจัง และการคนหาความจริงจะไมจํากัดอยู
กับรูปแบบพิธี กลาวคือ เม่ือไมมีการตอสูก็ยอมไมอาจมีหลักเกณฑในเร่ืองพยานหลักฐานท่ี
หยุมหยิมไดอยูดี ในการคนหาความจริงในประเทศภาคพ้ืนยุโรปจึงมีหลักเกณฑเพียงวาจะใชวิธีการ

                                     
  3  คณิต  ณ นคร ก  (2539, มกราคม).  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม
ตรงกัน.”  วารสารอัยการ, 19, 215.  หนา 9-24. 
  4  แหลงเดิม        
  5  แหลงเดิม       

DPU



 11 

ท่ีทําใหผูถูกกลาวหาตกเปน “กรรมในคดี” ไมไดเทานั้น6 จริงอยูในประเทศในภาคพื้นยุโรปไดรับ
เอาระบบลูกขุนของประเทศอังกฤษมาใชในเวลาตอมา แตเนื่องจากระบบลูกขุนเปนผลพวงของการ
ดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน ระบบลูกขุนในประเทศภาคพ้ืนยุโรปจึงถูกวิพากษวิจารณอยูเสมอ 
และในท่ีสุดลูกขุนในเยอรมันไดกลายสภาพไปเปนผูพิพากษาสมทบไป7 ท้ังนี้แนวความคิดในการ
ใหประชาชนเขามีสวนรวมไดเปล่ียนไปเปนวา เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนในการใช
อํานาจตุลาการของเขา กลาวคือ เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยท้ังสามประการ คือ อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการนั้น ประชาชนมีสิทธ์ิใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารเปน
ปกติอยูแลว ฉะนั้นจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนใชอํานาจตุลาการดวย แทนท่ีการใชอํานาจ
ตุลาการจะผูกขาดอยูกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูพิพากษาแตเพียงฝายเดียว 
  นอกจากนั้น วิธีการคนหาความจริงในศาลตามระบบการถามคาน (cross-exami 
nation) อันเปนผลพวงของการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนก็เชนเดียวกัน ประเทศเยอรมันไดรับ
เอามาบัญญัติไวในกฎหมาย แตในทางปฏิบัติก็ไมปรากฏวามีการใชกันแตประการใด ท้ังนี้ก็เพราะ
ระบบการถามคานเปนเร่ืองของการตอสูกันในคดี ก็เม่ือการดําเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมันไม
เปนการตอสูระหวางคูความเสียแลว ระบบการถามคานในตัวของมันเองจึงเขากันไมไดกับการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ฉะนั้นคํากลาวของ John H.  Langbein ท่ีวา “This provision has been dead 
letter from the moment of its enactment” นั้นจึงถูกตองท่ีสุด 
       จะเห็นไดวา ในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นการดําเนินคดีอาญาเปนกระบวนการ
ดําเนินคดีของรัฐ รัฐมีสิทธิและหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา หนาท่ีนี้คือหนาท่ีอํานวยความยุติธรรม 
รัฐไมถือวารัฐเปนปรปกษกับประชาชนในรัฐ องคกรตางๆ ซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีอาญา
ของรัฐ อันไดแกศาล อัยการ และตํารวจ ตางมีหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรม องคกรตางๆ 
ดังกลาวจึงมีหนาท่ีตองรวมกันและชวยกันคนหาความจริง ดังนั้น ในประเทศในภาคพื้นยุโรปอัยการ
และตํารวจมีความเปนภาวะวิสัย (objectivity) อยางแทจริง กลาวคือ อัยการและตํารวจมีหนาท่ีคนหา
ความจริงแทของเร่ืองหรือความจริงในเนื้อหา ท้ังนี้โดยไมผูกมัดกับคํารองคําขอของผูใดท้ังส้ินและ
โดยเฉพาะในเยอรมันนั้นถึงกับมีการกลาวกันวา “อัยการเยอรมันเปนเจาหนาท่ียุติธรรมท่ีมีความเปน
ภาวะวิสัยท่ีสุดในโลก” ศาลเองก็มีหนาท่ีตองกระตือรือรน (active) ในการคนหาความจริง ในการ
คนหาความจริงในประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ศาลจึงเปนผูถามพยานเอง และจะคนหาความจริงจน
เปนท่ีพอใจ ในเรื่องพยานหลักฐานอัยการและจําเลยจะเปนเพียงผูท่ีคอยกระตุนใหศาลดําเนินการ
โดยอางการรองขอใหศาลสืบพยานตางๆ และศาลเองก็มีหนาท่ีสืบพยานไดเองโดยพลการดวย ใน

                                     
  6  คณิต  ณ นคร ข (2520).  “อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.”  วารสารนิติศาสตร, 9, 2.  หนา 133. 
  7  คณิต  ณ นคร ก  เลมเดิม.  หนา 9-24.        
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การดําเนินคดีอาญาของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปจึงไมมีเร่ืองหนาท่ีนําสืบอยางเชนในการดําเนินคดี
อาญาโดยประชาชน ท้ังนี้เพราะการดําเนินคดีอาญาของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปไมมีการตอสูและ
ไมมีคูความ8 
  ดวยเหตุนี้ นิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญาของการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
จึงเปนนิติสัมพันธสองฝาย คือรัฐฝายหน่ึง กับผูถูกกลาวหาอีกฝายหน่ึงซ่ึงเปนกระบวนการท่ีรัฐจัด
ใหมีองคกรของรัฐเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับบุคคลหน่ึง และทํา
คําช้ีขาดในท่ีสุด การดําเนินคดีอาญาในประเทศท่ีทําการดําเนินคดีอาญาเปนการดําเนินคดีอาญาโดย
รัฐในเนื้อหาจึงตองถือวาไมใชการพิพาทกันในศาล ฉะนั้นคดีอาญาจึงถือไมไดวาเปนเร่ืองระหวาง
คูความ กลาวคือรัฐในฐานะท่ีเปนผูรักษากฎหมายและอํานวยความยุติธรรมยอมจะไมอาจถูกมองวา
เปน “คูความ” กับประชาชนในรัฐไดเลย ท้ังนี้เพราะผูท่ีอยูตรงขามกับเอกชนนั้นไมใชองคกรของรัฐ 
แตเปนตัวรัฐเอง9 
 2) ประชาชนเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย 
  เปนรูปแบบท่ีประชาชนไมไววางในอํานาจรัฐ กลาวคือในรัฐท่ีประชาชนไมไววาง
ในอํานาจรัฐนี้ความคิดของประชาชนในเรื่องเสรีภาพจะสูงมาก จนมีแนวโนมไปในทางปฏิเสธ
อํานาจรัฐ แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดของประเทศอังกฤษ ซ่ึงในประเทศอังกฤษนั้นไดมีการ
สถาปนาอํานาจรัฐสภาข้ึนมาคานอํานาจกษัตริย จนในท่ีสุดอํานาจรัฐสภาไดรับการยอมรับวาเปน
อํานาจสูงสุด และเม่ือคร้ังท่ีอังกฤษจะสถาปนาระบบตํารวจข้ึนใหทําหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
ในรัฐนั้น ก็ไดรับการตอตานอยางรุนแรงจากประชาชน10 ซ่ึงการตอตานน้ีแสดงใหเห็นถึงความรูสึก
ในสวนลึกของคนอังกฤษตออํานาจรัฐนั่นเอง11 
  จากเหตุผลดังกลาว สงผลใหในประเทศท่ีมีแนวความคิดในการรักษาความสงบ
เรียบรอยโดยประชาชนนั้น รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาจะเปน “การดําเนินคดีอาญาโดย
ประชาชน” (Popular Prosecution) ตัวอยาง ประเทศอังกฤษ ประชาชนทุกคนมีสิทธิหรืออํานาจฟอง
คดีอาญาไดโดยไมจํากัดวาจะตองเปนผูท่ีถูกประทุษรายโดยตรง แมวาในเวลาตอมาหลังจากท่ีไดมี
การจัดต้ัง Director of Public Prosecution (D.P.P) ข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1879 อันมีผลใหการฟองคดีอาญา
ของประชาชนในความผิดบางประเภทจะตองไดรับความยินยอมอนุญาตจาก D.P.P แตในพ้ืนฐาน

                                     
  8  แหลงเดิม.  หนา 9-24.            
  9  แหลงเดิม.           
  10  อัญชัญศิริ  บรรณานุรักษ และ ศิลปะอรัญ  ชูเวช.  (2523, กุมภาพันธ).  “ภาระและหนาที่ของ Director  
of  Public  Prosecutions.”  วารสารอัยการ, 3, 26.  หนา 35. 
  11  แหลงเดิม.        
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ของความคิดแลว D.P.P หาไดกระทําแทนรัฐไม แตกระทําแทนประชาชน12 และแมเม่ือ D.P.P จะ
เห็นควรดําเนินคดีอาญาใดเองก็จะมีการใหทนาย (Barrister- at- law) เปนผูฟองคดีให ลักษณะของ
การดําเนินคดีอาญาของอังกฤษจึงเทากับเปนกรณีเอกชนคนหน่ึงฟองเอกชนอีกคนหนึ่ง ผูฟองหรือ
โจทกกับผูถูกฟองหรือจําเลยจึงถือไดวามีฐานะเทาเทียมกัน ทํานองเดียวกับโจทกจําเลยในคดีแพง 
รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาในศาลในประเทศอังกฤษจึงมีลักษณะเปนการตอสูระหวางคูความ
ทํานองเดียวกับคดีแพง การใชระบบลูกขุน (Jury) ในการช้ีขาดความผิดของจําเลยในคดีอาญาก็ตั้ง 
อยูบนพื้นฐานของการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนเชนเดียวกัน13 
  นิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญาในศาลของประเทศอังกฤษ มีลักษณะเปน
การตอสูทํานองเดียวกับคดีแพง ซ่ึงเปนนิติสัมพันธสามฝาย กลาวคือในคดีแพงเปนกรณีของขอ
พิพาทในทางกฎหมายที่ผูมีประโยชนเกี่ยวของสองฝายท่ีเทาเทียมกันเปนคูกรณีพิพาทกันตอหนา
ศาลซ่ึงเปนฝายท่ีสาม14 ดังนั้นศาลซ่ึงเปนผูช้ีขาดจึงตองวางเฉย (passive) หนาท่ีของศาลคือการ
ควบคุมการตอสูมิใหผิดกติกา ทํานองเดียวกับกรรมการตัดสินฟุตบอล และศาลมีบทบาทท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึง คือการวางหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองพยานหลักฐาน เพ่ือมิใหมีการเอาเปรียบกันและกัน
ในการตอสูคดี ระบบการถามคานก็มีลักษณะของการตอสู ฉะนั้นการดําเนินคดีโดยประชาชนกับ
ระบบการถามคานในเน้ือหาจึงยอมเปนของคูกัน ดังนั้น ในประเทศอังกฤษ การฟองคดีอาญาก็คือ
การกลาวอางของโจทกวาจําเลยไดกระทําความผิด และเม่ือศาลตองวางเฉยตามลักษณะเฉพาะของ
อังกฤษ โจทกผูฟองจึงมีหนาท่ีนําสืบ (burden of proof) ใหศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิดจริงตามท่ี
กลาวอาง หนาท่ีนําสืบอันมีพื้นฐานของการตอสูทํานองเดียวกับคดีแพงจึงเปนของคูกันกับดําเนิน
คดีอาญาโดยประชาชนเชนเดียวกัน15 
 2.1.3 แนวคิดวาดวยเรื่องไมมีความชั่วไมมีโทษ  (Nulla poena sine culpa) 
  หลักเร่ืองไมมีความช่ัวไมมีโทษ (Nulla poena sine culpa) เปนหลักการพื้นฐานในการ
ใชกฎหมายอาญาแกบุคคล กลาวคือ โทษน้ันจะใชสําหรับการกระทําท่ีมีความช่ัวเทานั้นเพราะความ
ช่ัวเปนพื้นฐานของการลงโทษ ดังนั้นหากกระทําใดไมมีความช่ัวเราจะไปลงโทษเขาไมได แตไมได
หมายความวาเราจะใชมาตรการอื่นเพื่อปองกันสังคมไมได ดังนั้น วิธีการเพื่อความปลอดภัยไดถูก
นํามาใชดวยเหตุผลนี้เชนเดียวกัน เพราะวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไมไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อลงโทษ 
 
                                     
  12  อัญชัญศิริ  บรรณานุรักษ  และ  ศิลปะอรัญ  ชูเวช.  หนาเดิม. 
  13  คณิต  ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา  9-24.       
  14  คณิต  ณ นคร ค  (2524, มิถุนายน).  “วิธีพิจารณาความอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพง.”
วารสารอัยการ, 4, 42.  หนา 51. 
  15  แหลงเดิม.    
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ความช่ัวของคน แตเปนมาตรการปองกันสังคมท่ีมีข้ึนเพื่อใหสังคมปลอดภัยจากการกระทําความผิด
ของผูกระทําความผิดในภายภาคหนา หรือเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติตอผูท่ีนาจะ
กระทําความผิดข้ึนในอนาคต หรือเปนวิธีการเพื่อใหสังคมปลอดภัยจากการกระทําความผิดซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของผูกระทํา ดังน้ัน วิธีการเพื่อความปลอดภัยสามารถนํามาใชควบคูกับการ
ลงโทษไดเลย เพราะสัดสวนในการบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้นข้ึนอยูกับสภาพอันตรายท่ี
นาจะเกิดข้ึนในอนาคต มิไดข้ึนอยูกับความชั่ว ในขณะท่ีการลงโทษนั้นจะตองมีความช่ัวเปน
พื้นฐานจึงจะกระทําไดนั่นเอง 
 2.1.4  หลักจําเปนและสมควร (Principle of Necessity and Appropriateness) 
  เปนหลักการพื้นฐานในการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชในคดีอาญา กลาวคือ การ
นําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชนั้นจะตองใชอยางมีขอบเขตจํากัดท้ังดานความจําเปนและสมควร 
แสดงใหเห็นวาตามธรรมดาการกระทําความผิดทางอาญาก็ยอมตองไดรับผลตอบแทนโดยการ
ลงโทษอยางเครงครัด การจะใชมาตรการเพื่อความปลอดภัยก็จะตองทําเทาท่ีจําเปน ท้ังนี้โดย
พิจารณาอยางมีขอจํากัดแตละคดีไป16  
 2.1.5 หลักท่ีคํานึงถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําเปนรายบุคคล  (Principle of  Individualization 
of Punishment) 
  หลักท่ีคํานึงถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําเปนรายบุคคล มีแนวคิดท่ีตั้งอยูบนพื้นฐาน
ท่ีวา การท่ีมนุษยแตละคนจะกระทําความผิดนั้น ยอมเนื่องมาจากบุคลิก ลักษณะอุปนิสัยของ
ผูกระทําความผิด และพฤติการณภายนอก เชน ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูกระทําความผิด ซ่ึงอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะกระทําความผิด ฉะนั้น  
บุคคลจะตองปรับบุคลิกลักษณะของตนใหเขากับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ เพราะบุคลิกลักษณะของ
ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยูตลอดเวลา แตบุคคลแตละคน ยอมไมสามารถ
ปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอมหรือสภาวการณ (situation) ตางๆ ไดเหมือนกัน เพราะบุคคลแตละคน
ตางมีบุคลิกลักษณะหรือส่ิงท่ีประกอบเขาเปนบุคลิกลักษณะแตกตางกันไป ดังนั้น แบบแหงความ
ประพฤติของบุคคล (pattern of behavior) ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปดวย ซ่ึงอาจเปนไปในทางเขา
กับสังคมหรือเปนปฏิปกษตอสังคม นักจิตวิทยาจึงเช่ือวา ลักษณะของความประพฤติอันเปนปฏิปกษ
ตอสังคมมีปรากฏอยูในตัวของบุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความวาบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทาง
ประกอบอาชญากรรม (tendency towards crime)17 ดวยกันท้ังส้ิน 

                                     
  16  นวลจันทร  ทัศนชัยกุล.  (2532).  การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ.  หนา 66. 
  17  ชาย  เสวิกุล.  (2517).  อาชญาวิทยาและทัณฑะวิทยา.  หนา 204.  
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 ส่ิงแวดลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลใหกระทําความผิด      
โดยส่ิงแวดลอมจะเปนตัวกระตุนการตัดสินใจของบุคคลใหกระทําความผิด ไมวาบุคคลน้ันจะมี
ความคิดท่ีจะกระทําความผิดอยูกอนแลวหรือไมก็ตาม ซ่ึงท่ีถูกตองแลวมนุษยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและปฏิบัติตนใหถูกกฎหมาย อนึ่งการตัดสินใจของบุคคลจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง 
เชน สังคม จิตวิทยา  วิทยาศาสตร เปนตน และการตัดสินใจของบุคคลเพ่ือกระทําการใด ยอมข้ึนอยู
กับพื้นฐานทางจิตใจของแตละบุคคล ซ่ึงแตกตางกันไปของแตละบุคคล โดยส่ิงแวดลอมเปนปจจัย
หนึ่งท่ีมากระตุนใหคนกระทําความผิด ดังนั้นการกระทําความผิดของบุคคลจึงมีส่ิงแวดลอมเขามา
เกี่ยวของ เชน บุคคลท่ีมีท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนแออัด พบเห็นการกระทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพย
อยูเปนประจําจนเกิดความเคยชิน ทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบอาชญากรข้ึน โดยลงมือกระทํา
ความผิดเชนนั้นบาง เปนตน ประกอบกับอิสระและเสรีภาพเปนส่ิงท่ีสําคัญและมีอยูในการกระทํา
ของบุคคลทุกคน ฉะนั้น  บุคคลจะเลือกกระทําความผิดหรือไมจึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจของตนเอง
เปนสําคัญ 
 ดังนั้น การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยไปใชกับแตละบุคคล ก็จะตองนําไปใชให
เหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด (Punishment to Fit the Criminal) เพราะปจจัยในการกระทํา
ความผิดนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอด เราจึงตองคํานึงถึงขอเท็จจริงของผูกระทําผิดเปน
รายบุคคลเปนสําคัญ โดยจะตองพิจารณาเร่ืองรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดเฉพาะบุคคล เชน 
อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน สภาพแวดลอม สุขภาพรางกายและจิตใจ เพื่อหามาตรการท่ี
เหมาะสมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด18 
 การลงโทษท่ีชอบดวยกฎหมาย จะตองเปนการลงโทษท่ีเหมาะสมกับผูกระทําความผิด
และทําใหผูกระทําความผิดรวมท้ังผูบริสุทธ์ิสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข และเปน
การลงโทษในการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด เพราะเปาหมายสุดทายของการลงโทษก็
คือ ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ฉะนั้น การกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําความ 
ผิดจะทําไดก็ตอเม่ือมีการปรับปรุงวัตถุประสงคในการลงโทษ โดยกําหนดใหกฎหมายมีความ
ยืดหยุน 

การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด มีความมุงหมายใหไดมาซ่ึง
พฤติการณแวดลอมของคดี และไมใชกฎหมายอยางยอ โดยละเลยขอเท็จจริงท่ีแตกตางกันในแตละ
คดี ดังนั้น การลงโทษโดยมีความมุงหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะจึงตรงกันขามกับการ
ลงโทษท่ีมุงจะทดแทน โดยไมคํานึงถึงการกระทําในอดีตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต และ
การท่ีจะใหความมุงหมายในเร่ืองการลงโทษ สามารถนํามาใชกับผูกระทําความผิดไดอยางเหมาะสม  

                                     
  18  นวลจันทร  ทัศนชัยกุล.  เลมเดิม.  หนา 67. 
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จําเปนจะตองยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยใจคอของผูกระทําความผิดมาใช
บังคับเพื่อใหการลงโทษเกิดความเปนธรรม และสามารถแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทํา
ความผิดใหกลับตนเปนคนดีไดโดยไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก แตถาอาชญากรนั้นไมอาจ
ปรับปรุงแกไขตนใหกลับเปนคนดีได ก็ยอมท่ีจะตองใชวิธีการกําหนดโทษอยางรุนแรง ท้ังนี้ เพื่อ
เปนการปองกันผลประโยชนของคนในสังคมจากอาชญากรรม 
 ดังนั้น การดัดแปลงการลงโทษบุคคลใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทํา
ความผิดจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดและเปนการปองกันสังคมจาก
อาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย19 
 การลงโทษท่ีชอบดวยกฎหมาย จะตองเปนการลงโทษท่ีเหมาะสมกับผูกระทําความผิด
และทําใหผูกระทําความผิดรวมท้ังผูบริสุทธ์ิสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข และเปน
การลงโทษในการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด  เพราะเปาหมายสุดทายของการลงโทษ 
ก็คือ ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ฉะน้ัน การกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทํา
ความผิดจะทําไดก็ตอเม่ือมีการปรับปรุงวัตถุประสงคในการลงโทษ โดยกําหนดใหกฎหมายมีความ
ยืดหยุน 
 การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด มีความมุงหมายใหไดมาซ่ึง
พฤติการณแวดลอมของคดี  และไมใชกฎหมายอยางยอ โดยละเลยขอเท็จจริงท่ีแตกตางกันในแตละ
คดี ดังนั้น การลงโทษโดยมีความมุงหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะจึงตรงกันขามกับการ
ลงโทษท่ีมุงจะทดแทน โดยไมคํานึงถึงการกระทําในอดีตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต และ
การท่ีจะใหความมุงหมายในเร่ืองการลงโทษ สามารถนํามาใชกับผูกระทําความผิดไดอยางเหมาะสม  
จําเปนจะตองยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยใจคอของผูกระทําความผิดมาใช
บังคับเพื่อใหการลงโทษเกิดความเปนธรรม และสามารถแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทํา
ความผิดใหกลับตนเปนคนดีไดโดยไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก แตถาอาชญากรนั้นไมอาจ
ปรับปรุงแกไขตนใหกลับเปนคนดีได ก็ยอมท่ีจะตองใชวิธีการกําหนดโทษอยางรุนแรง ท้ังนี้ เพื่อ
เปนการปองกันผลประโยชนของคนในสังคมจากอาชญากรรม 
 ดังนั้น การดัดแปลงการลงโทษบุคคลใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทํา
ความผิดจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดและเปนการปองกันสังคมจาก
อาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย20 

 

                                     
  19  Raymond  Saleilles.  (1968).  The  Individualization  of  Punishment.  pp. 177-179. 
  20  Raymond  Saleilles.  (1968).  The  Individualization  of  Punishment.  pp. 177-179. 
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2.2 ความหมาย วตัถุประสงคและประเภทของวิธีการเพื่อความปลอดภยัเปรียบเทียบกับเร่ืองโทษ 
 2.2.1 ความหมายของวิธีการเพื่อความปลอดภยั 
 คําวา “วิธีการเพื่อความปลอดภัย” ในความหมายโดยท่ัวไปนั้น คือ วิธีการตางๆ ท่ีบุคคล 
สถาบันตางๆ หรือรัฐนํามาใชเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกตัวเอกชน สถาบัน ทรัพยสิน สังคม ใน
การกินการอยู การประกอบอาชีพ การคมนาคม การปกครอง การบริหาร ฯลฯ แตวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยนัยท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี คือ วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามนัยความหมายทางกฎหมาย ใน
ฐานะท่ีเปนมาตรการซ่ึงใชบังคับตอผูกระทําผิดหรือผูท่ีมีสภาพนากลัววาจะกระทําผิดแทนโทษหรือ
เปนมาตรการท่ีใชบังคับตอผูกระทําผิดผนวกกับโทษ21  
 มูลเหตุท่ีตองมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยท่ีจะกลาวถึงนี้ ก็เนื่องจาก การปองกัน  
มิใหเกิดการกระทําผิดโดยเพงเล็งเฉพาะบุคคล22 เพราะยังมีบุคคลเฉพาะรายท่ีโทษไมอาจกีดกั้นการ
กระทําของเขาไดอยู หรือโทษไมอาจกระทําแกบุคคลเหลานั้นได เชน คนกระทําความผิดติดนิสัย 
คนจรจัดไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลงและมิไดประกอบการทํามาหาเล้ียงชีพ ผูกระทําผิดเพราะเสพสุรา
เปนอาจิณ เพราะเสพยาเสพยติดใหโทษ ผูกระทําผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ เด็กท่ีไมตองรับโทษตามกฎหมาย คนวิกลจริต นอกจากนี้ การลงโทษจะทําไดตอเม่ือไดมี
การกระทําความผิดข้ึนแลว กอนท่ีผูใดจะไดกระทําผิดข้ึนแมจะมีพฤติการณนากลัวอันตรายแสดงวา
ผูนั้นจะกระทําความผิดข้ึนก็ดี ยังไมมีทางจะลงโทษผูนั้นได จึงตองมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยข้ึน
เพื่อปองกันและปฏิบัติตอผูท่ีมีสภาพเปนอันตรายตอสังคมมิใหกระทําผิดข้ึนในอนาคต (วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยซ่ึงใชบังคับตอผูนาจะกอเหตุรายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46, ตอบุคคลผู
เปนภัยตอสังคมตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 22 ส่ัง ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 
2519 การริบทรัพยไมวาเปนของผูกระทําผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32)23 ดังนั้น ความหมายของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามนัยความหมายทาง
กฎหมาย ก็คือ มาตรการที่รัฐใชบังคับแกบุคคลเปนรายบุคคลเพื่อปองกันผูท่ีมีสภาพนากลัววาจะ
กระทําผิดหรือผูท่ีมองในแงอาชญาวาเปนผูท่ีมีสภาพเปนอันตรายตอสังคม24 มิใหกระทําผิดหรือ
กระทําผิดข้ึนอีก25 
 

                                     
  21  ถาวร  พานิชพันธ.  (2520).  วิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  หนา 3. 
  22  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2546).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1067. 
  23  ถาวร  พานิชพันธ.  เลมเดิม.  หนา 4. 
  24  โกเมน  ภัทรภิรมย.  (2519).  คําบรรยายวิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบและอาชญาวิทยา 2.  หนา 15. 
  25  Tekeuchi  Juhei.  (1964).  8 The American Series of Foreign Penal Codes.  p. 15.   
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 2.2.2 วัตถุประสงคของวิธีการเพือ่ความปลอดภัยเปรียบเทียบกับเร่ืองโทษ 
 การพิจารณาวามาตรการอะไรคือโทษ อะไรคือวิธีการเพื่อความปลอดภัย ในความหมาย
ทางกฎหมายนั้น นักนิติศาสตรไดพิจารณาจากลักษณะอันแทจริงและวัตถุประสงคท่ีนํามาใช มิได
ถือเอาแตถอยคําท่ีบัญญัติข้ึนในกฎหมาย26 ท้ังนี้เนื่องจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางชนิดนั้น 
กฎหมายของบางประเทศก็เรียกวาโทษ เชน การกักกัน (Tutelle pénale) ตามกฎหมายลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม ค.ศ. 1970 ของฝร่ังเศส การหามเขาเขตกําหนดตามมาตรา 44 ของประมวลกฎหมายอาญา
ฝร่ังเศส เรียกวา โทษประกอบ27 แตนักกฎหมายฝร่ังเศสก็ถือวา การกักกันและการหามเขาเขต
กําหนดนี้เปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ท่ีใชบังคับในนามของโทษ28 หรือการสงเด็กท่ีกระทําผิดไป
ยังโรงเรียนฝกอบรม (Borstal system) ซ่ึงเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีใชตอเด็กท่ีกระทําความผิด
ชนิดหนึ่งนั้น ในประเทศสวีเดนและประเทศเดนมารกกลับถือวา การสงเด็กไปยังโรงเรียนฝกอบรม
เปนโทษ และเรียกสถานฝกอบรมวา เรือนจําเยาวชน (Youth prison)29  
 1)  ความหมายและวัตถุประสงคของโทษ 
  (1)  ความหมายของโทษ 
        โทษ คือ วิธีการบังคับ (sanction) ท่ีรัฐใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอาญา30 เดิม
ทีเดียวก็เปนการกระทําตอบของชุมชนตอผูท่ีทําลายความสงบและม่ันคงของชุมชนนั้น เม่ือชุมชนมี
สภาพเปนบานเมืองข้ึน การกระทําตอบนั้นก็คือผลรายท่ีศาลหรือผูพิพากษากําหนดใหปฏิบัติตอ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง เพราะผูนั้นไดกระทําความผิดข้ึนเพื่อแสดงวาชุมชนไมประสงคใหมีการกระทํา
อันเปนความผิดเชนนั้น ฉะนั้น จึงเปนคนละสวนกับความรับผิดของผูกระทําความผิด ซ่ึงจะตองรับ
ผิดตอเอกชนผูไดรับความเสียหายจากการกระทํานั้นอีกตางหาก31  
       (2) วัตถุประสงคในการลงโทษ 
     แตเดิมเคยถือวา โทษ นั้นมีวัตถุประสงคในการตอบแทน (expiation) ตอการ
กระทําผิด เปนการสนองความปรารถนาในทางยุติธรรมซ่ึงมาทดแทนความปรารถนาท่ีจะแกแคน 
อันเปนมูลเหตุดั้งเดิมของการลงโทษ32 ตอมาในศตวรรษท่ี 18 ไดมีการตื่นตัวในเร่ืองของการลงโทษ 

                                     
  26  Andenaes Johannes.  (1965).  The General Part of the Criminal Law of Norway.  p. 12. 
  27  ถาวร  พานิชพันธ.  เลมเดิม.  หนา 9. 
  28  โกเมน  ภัทรภิรมย.  เลมเดิม.  หนา 13. 
  29  Andenaes  Johannes.  Op.cit.  p. 9. 
  30  Ibid. 
  31  จิตติ  ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา 876. 
  32  ถาวร  พานิชพันธ.  เลมเดิม.  หนา 11. 
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โดยเรียกรองใหมีการลงโทษการลงท่ีใหความยุติธรรม และเหมาะสมกับการกระทําความผิด33 ซ่ึง
ตอมาไดมีการพัฒนาแนวความคิดในการลงโทษมาเปนการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทํา
ความผิด (Punishment to Fit the Criminal) ซ่ึงตามแนวคิดใหมนี้จะพิจารณาการลงโทษเปนรายๆ ไป 
โดยพิจารณาถึงความจริงท่ีวามนุษยแตละคนมีความสามารถไมเทาเทียมกัน ดังนั้น จึงอาจกลาวได
วาการลงโทษในทางอาญาท่ีเปนสากลนั้น  จะตองมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ        
     ก. การลงโทษเพื่อทดแทนความผิด (Restributive Theory) 
         แนวคิดในการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดนี้ มีพื้นฐานมาจากทัศนะท่ีเรียกวา 
ลัทธิเจตจํานงเสรี (free will) กลาวคือ การกระทําใดๆ ของบุคคลอยูภายใตการตัดสินใจโดยเสรีของ
บุคคลนั้นๆ โดยไมมีส่ิงภายนอกใดๆ มาบีบบังคับการตัดสินใจของเขา เม่ือเขาไดตัดสินใจกระทํา
การใดลงไปแลวเขาจะตองรับผิดชอบการกระทํานั้นๆ ของเขา เม่ือเขาไดกระทําการท่ีขัดตอบรรทัด
ฐานของสังคม ซ่ึงเราถือวาการกระทํานั้นผิด ผูนั้นจึงตองรับโทษเพื่อทดแทนความผิดท่ีเขาไดกระทํา
ข้ึน34 
    หลักการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด ในการลงโทษเพ่ือทดแทนความผิดนั้น
มีหลักเกณฑในการลงโทษดังตอไปนี้ คือ 
    -  การลงโทษตองใชกับผูท่ีมีความผิดเทานั้น 
     การลงโทษตามแนวความคิดนี้ เง่ือนไขของการลงโทษท่ีสําคัญหรือจําเปน 
คือ ความผิด (necessary condition) คือ จะตองพิสูจนใหไดกอนวา เขาไดกระทําความผิดแลวจึงจะ
ลงโทษเขาได ซ่ึงการลงโทษนั้นเปนการทดแทนการกระทําซ่ึงเขาไดกระทําความผิดซ่ึงถือเปนสิทธิ
แหงการทดแทน (The right of retaliation)35 การลงโทษตามแนวคิดนี้คัดคานการลงโทษผูบริสุทธ์ิ  
เพราะการนําผูบริสุทธ์ิมาเปน “แพะรับบาป” เพื่อสรางสถานการณทางสังคมใหเกิดความรูสึกวาดี
หรือปลอดภัย หรือเพื่อหวังผลในการขมขูไมใหคนอ่ืนในสังคมกระทําพฤติกรรมเชนนั้นอีก นั่นคือ
การปฏิเสธการหาประโยชนใดๆ จากการลงโทษอยางส้ินเชิง 
    - ลงโทษผูกระทําความผิดทุกคน 
     เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ผูกระทําความผิดจะตองรับโทษโดยไมมี
ขอยกเวน เพราะถายกเวนไมลงโทษผูกระทําความผิด ยอมหมายความวาสังคมไดรวมมือกระทํา
                                     
            33  ประเทือง  ธนิตผล และ สุวิทย  น่ิมนอย.  (2539).  อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา.  หนา 136. 
         34  Jerome  Michael  and  Herbert  Wechsler.  (1940).  Criminal Law and its Administration.  p. 7.  อางถึงใน
พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา  8. 
  35  Immanuel Kant a.  (1972).  “Justice  and  Punishment.”  in  Philosophical  Perspective  on Punishment.  
p. 104. อางถึงใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  
หนา 8. 
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ความผิดดวย สังคมจึงตองลงโทษผูกระทําความผิดทุกคนอยางไมมีขอยกเวน แมวาจะเกิดผล
เสียหายใดๆ กับสังคมตามมาก็ตาม 
        ตอมาหลักการนี้ ไดคลายความเครงครัดลงไปบาง  โดยมีการนํา
องคประกอบอ่ืนๆ เขามาพิจารณาดวยวาควรจะใหผูกระทําความผิดรับโทษหรือไม36 เชน กรณีของ
ผูเยาวหรือบุคคลวิกลจริต ซ่ึงมีความรูสึกผิดชอบในการกระทําของตนนอยกวาบุคคลปกติ ดังนั้น 
การลงโทษจึงควรสอดคลองกับสถานะแหงบุคลิกภาพดังกลาวดวย 
          - การลงโทษตองมีความเหมาะสมกับความผิดท่ีกระทํา 
      การลงโทษเพ่ือทดแทนความผิดมีความเห็นแตกตางเปน 2 ฝาย คือ ฝายท่ี
หนึ่งเห็นวา จํานวนโทษตองเทาเทียมกับความผิดโดยยึดหลักแหงความเทาเทียม (Principle of 
Equality) กลาวคือ การทดแทนความผิดนั้นตองเปนไปอยางเทาเทียมกับความผิด ตามหลักการนี้ 
Immanuel  Kant ถือวาการลงโทษน้ันเปนส่ิงท่ีผูกระทําความผิดจงใจเลือกกระทําตอตัวเอง การที่เขา
เลือกกระทําความผิด จึงเทากับเขาเลือกลงโทษตัวเอง ดังนั้น โทษท่ีเขาไดรับจึงตองเทาเทียมกับ
ความผิดท่ีเขาไดกระทําตามหลักท่ีวา “ทําอยางไร ไดอยางนั้น”  (Like as Like)37 หลักตาตอตา ฟน
ตอฟน นั่นคือ ความเลวท่ีคนๆ หนึ่งกระทําตอคนอีกคนหนึ่งโดยไมสมควรนั้นเปนส่ิงท่ีเขาไดกระทํา
กับตัวของเขาเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา “ถาทานใหรายคนอ่ืน ทานใหรายตนเอง ทานขโมยของ
คนอ่ืน ทานขโมยของตนเอง ทานตีคนอ่ืน ทานตีตนเอง ทานฆาผูอ่ืน ทานก็ฆาตนเอง”38 สวนฝายที่
สองเห็นวา เพื่อความยุติธรรมจะตองลงโทษผูกระทําความผิด ใหไดสัดสวนกับความรายแรงของ
ความผิดท่ีเขาไดกระทําลงไป กลาวคือ ถาความผิดท่ีกระทํารายแรงมากก็ตองลงโทษใหหนักตาม
สวน แตถาความผิดท่ีกระทําเปนความผิดเล็กนอยก็ลงโทษอยางเบา โดยฝายนี้ถือวาการลงโทษท่ี
ยุติธรรมนั้น ไมไดหมายความวาเปนการลงโทษท่ีเทาเทียมกันจริงๆ กับความผิด แตหมายถึงการ
ลงโทษที่พอเหมาะกับความผิดเพราะในความเปนจริงเราไมสามารถคํานวณไดวาการกระทํา
ความผิดเชนนี้เปนความผิดกี่หนวยและจะตองลงโทษก่ีหนวยจึงจะเทาเทียมกัน  
            - การลงโทษเพราะละเมิดกฎศีลธรรม 
     ขอสมมติฐานของการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดอยูบนพื้นฐานของ
แนวคิดท่ีวา กฎศีลธรรมมีอยูจริงและมนุษยเปนสัตวศีลธรรม ซ่ึงตองรับผิดชอบการกระทําของตน 
                                     
  36

  Jerome Michael and Herbert Wechsler.  (1940).  Op.cit.  p. 8.  อางถึงใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  
ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา  8. 
  37  Immanuel Kant b.   (1961). “The  right  of  Punishing  and  of pardoning.”  in  Freedom  and  

Responsibility  ed.  pp. 503-504.  อางถึงใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิด
เพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา 9. 
  38  Ibid.  
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และถากฎศีลธรรมไมมีอยูจริง การลงโทษเพื่อทดแทนความผิดก็ไมจําเปนตองเปนส่ิงท่ีถูกตอง 
เพราะขาดเหตุผลท่ีจะมารองรับวา ทําไมจึงตองลงโทษเพ่ือทดแทนความผิด หรือการลงโทษเพื่อ
ทดแทนความผิดก็เปนไปตามอําเภอใจเทานั้น และถาการกระทําของมนุษยไมมีความผูกพันทาง
ศีลธรรม  การลงโทษการกระทําของเขา ก็จะเปนเพียงการสนองตอบสัญชาตญาณของการแกแคน
ของผูลงโทษ และในทํานองเดียวกัน ผูกระทําก็ไมจําเปนตองรับผิดชอบทางศีลธรรมในการกระทํา
ใด ๆของเขาดวย39 
          ดังนั้น จึงกลาวไดวาการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดนั้นก็เนื่องมาจากการ
ละเมิดกฎศีลธรรมนั่นเอง 
     อยางไรก็ตาม มีผูไมเห็นดวยกับแนวความคิดนี้ ซ่ึง J.D. Mabbott เห็นวา
การลงโทษผูกระทําความผิดนั้นเปนเพราะเขาทําผิดกฎหมาย การลงโทษเปนการทดแทนความผิด
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว40 ฉะนั้น จึงทําใหเกิดคําถามตามมาวา การลงโทษทางกฎหมายมีความมุง
หมายเพื่ออะไร เพื่อประโยชนสุขของมหาชนหรือเพ่ือผดุงรักษาศีลธรรมไว หรือท้ังสองประการนั้น
ก็คือนัยเดียวกัน 
   ข. การลงโทษเพื่อปองกัน  (Preventive Theory) 
    การลงโทษเพ่ือปองกัน มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีประโยชนนิยมท่ีมีทัศนะวา 
การท่ีจะตัดสินวาการกระทําอยางหนึ่งอยางใดเปนการกระทําท่ีถูกตองชอบธรรมหรือไมนั้น จะตอง
พิจารณาวาการกระทํานั้นกอใหเกิดผลดีตอสังคมตามหลักมหาสุขหรือไม กลาวคือ การกระทํานั้น
กอใหเกิดความสุขจํานวนมากท่ีสุดตอคนจํานวนมากท่ีสุดหรือไม ถาใชการกระทํานั้นชอบธรรม ถา
ไมใชการกระทํานั้นไมชอบธรรม ซ่ึง J.S. Mill ไดกลาววา “ลัทธิหรือความเช่ือในหลักมหสุข หรือ
ประโยชนนิยม เปนรากฐานของศีลธรรมน้ัน คือความถูกตองของการกระทําใดๆ ข้ึนอยูกับวา
แนวโนมของการกระทํานั้นจะกอใหเกิดความสุข และความผิดของการกระทําใดก็ข้ึนอยูกับ
แนวโนมท่ีจะกอใหเกิดส่ิงท่ีสวนทางกับความสุข”41 
    ผูท่ียึดหลักประโยชนนิยมถือวา การลงโทษเปนส่ิงท่ีเลวราย เพราะสราง
ความทุกขยากใหแกมนุษย ทําใหมนุษยมีความสุขนอยลง ดังนั้น ความชอบธรรมของการลงโทษจึง

                                     
  39  ปรีชา  ขําเพชร.  (2546).  ดุลพินิจของศาลในการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ: ศึกษาแนว 
คําพิพากษาของศาลฎีกา.  หนา 8.  
  

40
  J.D. Mabbott. (1972). “Punishment as a Corollary of Rule-Breaking.” In Contemporary 

Punishment: Views, Explanation and Justification eds.  pp. 43-44.  อางถึงใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  
ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา 10. 
  41  J.S. Mill.  (1957).  Utilitarian.  p. 10. 
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อยูท่ีความ สามารถปองกันความเลวรายจากการกระทําความผิดไดมากกวาความเลวรายของการ
ลงโทษเอง42 
    การลงโทษเพ่ือปองกัน เปนการลงโทษโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันสังคม
ใหพนจากผลรายของอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต แกไขหรือลดทอนผลรายของ
อาชญากรรมที่ไดเกิดข้ึนแลวใหหมดส้ินไป หรือใหเหลือนอยท่ีสุดและไมลุกลามตอไป ดังนั้น การ
ลงโทษเพื่อปองกันจึงเปนไปเพื่อประโยชน 2 ประการ คือ 
    - การปองกันท่ัวไป (General Prevention) คือ การปองกันไมใหคนท่ัวไป
กระทําความผิดแบบนั้นอีก โดยการลงโทษผูกระทําความผิดใหดูเปนตัวอยาง และการปองกันท่ัวไป
นี้ เปนความมุงหมายท่ีสําคัญของการลงโทษในทัศนะของพวกประโยชนนิยม43 
    - การปองกันเฉพาะ (Special Prevention) คือ การปองกันผูกระทําความผิด
ไมใหกลับมากระทําความผิดนั้นซํ้าอีก ไมวาจะเปนการช่ัวคราวหรือตลอดไป การปองกันชนิดนี้ 
ไดแก การจําคุก ประหารชีวิต หรือการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้น44 
     หลักการลงโทษเพ่ือปองกันมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
      - ปริมาณโทษของการลงโทษเพื่อปองกันตามแนวคิดของ Honderich จะให
ความสําคัญท่ีการกําหนดปริมาณโทษเพียงเทาท่ีจําเปนท่ีจะใหความทุกขมากกวาความสุขท่ีจะไดรับ
จากการกระทําความผิดและถาปริมาณโทษมากกวาผลจากการกระทําความผิดแลว ก็จะไมลงโทษ
ใหสูงกวานั้นอีก แมวาอัตราการกระทําความผิดจะไมลดลงเลยก็ตาม เนื่องจากวาการกระทําความผิด
อาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ ประการ เพราะปริมาณโทษจะสามารถปองกันการกระทําความผิดได
เพียงขอบเขตหน่ึงเทานั้น โดยจะนําเร่ืองปริมาณโทษมาปองกันการกระทําความผิดใหไดผลอยาง
สมบูรณเพียงอยางเดียวไมได   
      - การลงโทษจะตองมีความรวดเร็วและแนนอน กลาวคือ จะตองพยายามจับ
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได และการพิจารณาพิพากษาคดีจะตองกระทําอยางรวดเร็ว เพื่อให
บุคคลท่ัวไปเห็นวา ถากระทําความผิดแลวจะถูกลงโทษ ความรวดเร็วและแนนอนของการลงโทษมี
ขอพิจารณา 2 ประการ ดังนี้ 

                                     
  42  Jeremy  Bemtham.  (1970).  An Introduction to the principles of morals and Legislation.  
quoted in Philosophical  Perspactive  on Punishment ed.  p. 56.  อางถึงใน ปรีชา  ขําเพชร.  (2546).  ดุลพินิจของ
ศาลในการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ : ศึกษาแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา.  หนา 9. 
  43  Stanley I. Benn and Richard S. Peters.  (n.d.).  “Utilitalian case for Deterrence.” in  Contemporary 
Punishment, eds.  p. 96.  อางถึงใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดเพ่ือประกอบการ
ดําเนินคดีอาญา.  หนา 10. 
  44  พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา 12. 
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                1. ความรวดเร็วของการลงโทษ หมายถึง เม่ือมีการกระทําความผิด และ
จับตัวผูกระทําความผิดไดแลว จะตองมีการพิจารณาโทษแกผูกระทําผิดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดผล
ในการยับยั้งการกระทําความผิดของประชาชน  
      2. ความแนนอนของการลงโทษ หมายถึง เม่ือมีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนจะตองจับตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหได เพราะถามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน และสามารถ
จับตัวผูกระทําความผิดไดเสมอ ยอมสงผลใหผูกระทําความผิดมีการชั่งน้ําหนักสําหรับผลที่จะไดรับ 
ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของ ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ท่ีกลาววา “คนกลัวการถูกจับมากกวากลัว
การถูกลงโทษ ถาหากวาทําผิดทุกคร้ังแลวถูกจับทุกคร้ัง คนท่ีคิดจะทําผิดก็มีนอย นอกจากผลท่ีได
จากการกระทําผิดมีมากกวาผลรายเทานั้น”45 
       3. ใชการลงโทษเปนเคร่ืองมือใหคนอ่ืนกลัวโทษ กลาวคือ การลงโทษ
เพื่อปองกันมีแนวคิดในการใชการลงโทษเปนเคร่ืองมือในการขูใหบุคคลอ่ืนกลัวโทษ ดังนั้น การ
ลงโทษจึงตองกระทําโดยเปดเผยและดวยวิธีการท่ีรุนแรง แลวประกาศใหบุคคลอื่นท่ัวไปทราบเพื่อ
มิใหเปนเยี่ยงอยางแกประชาชนตอไป 
   ค. การลงโทษเพื่อดัดแปลง  (Reformative Theory) 
    การลงโทษเพ่ือดัดแปลงมีความมุงหมาย เพื่อปองกันมิใหผูกระทําความผิด
กลับมากระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก โดยการลงโทษจะตองเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด ท้ังนี้ 
เนื่องมาจากการกกระทําความผิดกฎหมายน้ันเปนผลเนื่องมาจากลักษณะของผูกระทําความผิดแตละ
คนซ่ึงไมเหมือนกันประกอบกับความสัมพันธกับสังคมภายนอก46 
    นอกจากนี้ การลงโทษไมสามารถยับยั้งผูซ่ึงหยอนความรับผิดได (Mentally 
defective) เนื่องมาจากวาเขาไมรูถึงผลรายท่ีจะไดรับจากการกระทําความผิด การลงโทษไมสามารถ
ยับยั้งบุคคลวิกลจริตได เพราะพฤติกรรมของเขาจะพยายามขัดแยงกับบรรทัดฐานของสังคมอยูแลว 
และการลงโทษก็ไมสามารถยับยั้งผูกระทําความผิดดวยความฉลาด หรือกระทําความผิดโดย
กะทันหัน เชน กระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ เพราะวาเขาไมคิดวาเขาจะถูกจับ หรือเนื่องจาก
แรงกระตุนใหกระทําความผิดมีเร็วกวาจะคิดถึงเหตุผล ประเด็นคําถามจึงเกิดข้ึนวา ถาการลงโทษไม
สามารถยับยั้งบุคคลเหลานี้ไดแลว ใครกันท่ีการลงโทษยับยั้งได จะมีก็แตผูประพฤติดีซ่ึงไมละเมิด
กฎหมายอยูแลว  ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไมจําเปนตองอาศัยการลงโทษมายับยั้งหรือมาขมขูใดๆ ท้ังส้ิน47 

                                     
  45  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2523).  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชารากฐานกฎหมายอาญา.  หนา 20. 
  46  หยุด  แสงอุทัย.  (2520).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  หนา 393. 
  47  Giles  Playfair  and  Derrick  Sington.  (1965).  Crime Punishment and Cure.  pp. 95-96.  อางถึง
ใน พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดเพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญา.  หนา 13. 
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          ดังนั้น วิธีการที่จะยับยั้งมิใหผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดซํ้าอีก ก็คือ
การดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเขาไมใหกระทําความผิดซํ้า และพรอมจะคืนสูสังคม
ไดอยางปกติโดยไมเกิดปมดอย โดยวิธีการลงโทษเพ่ือดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิด อาจกระทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับลักษณะและพื้นฐานของจิตใจผูกระทําความผิด จึง
กอใหเกิดหลัก “Individualization” ข้ึน ซ่ึงเปนการลงโทษและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปน
รายบุคคล โดยมุงเนนไปเพื่อการบําบัดรักษา (treatment) แทนการลงโทษใหไดรับความเจ็บปวด 
(pain) ดังนั้น การลงโทษเพ่ือดัดแปลงจึงอาจกระทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับวาวิธีใดจะไดผลสําหรับ
ผูกระทําความผิดคนนั้นๆ 
            การลงโทษเพื่อดัดแปลงนับไดวาเปนการลงโทษวิธีใหม ซ่ึงยังไมอาจนํามา 
ใชไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ และอุปสรรคที่สําคัญท่ีสุดก็คือ ประชาชน
จํานวนมากยังไมเห็นดวย โดยเฉพาะเมื่อมีความผิดรายแรงเกิดข้ึนและขัดกับความรูสึกของ
ประชาชน ประชาชนก็มักจะเกิดความรูสึกอยากแกแคนผูกระทําความผิด ใหสาสมดวยการลงโทษ
อยางรุนแรง นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปยังเห็นวาผูกระทําความผิดเปนปรปกษตอสังคม จึงเปนผูไม
สมควรไดรับประโยชนเปนพิเศษกวาบุคคลอ่ืนท่ีมิไดกระทําความผิด ตามหลักของ Bentham ท่ี
เรียกวา “principle of less eligibility” หรือหลักท่ีวาควรไดประโยชนนอยกวา48 หลักนี้จึงขัดตอ
วิธีการปรับปรุงแกไขเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักใชการลงโทษเพ่ือดัดแปลงเพื่อควบคู
ไปกับการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดและการลงโทษเพ่ือปองกัน ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสมกับ
การกระทําความผิดและผูกระทําความผิดนั่นเอง 
    อยางไรก็ตาม การดําเนินคดีอาญาท่ีทําใหคนไมสามารถกลับเขาสูสังคมได
อีกนั้น ในปจจุบันในนานาอารยประเทศเห็นกันวาเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง วิธีพิจารณาความอาญาท่ีดีจึง
ตองมีลักษณะท่ีเปดโอกาสใหบุคคลสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีก กลาวคือ ตองมีคุณลักษณะเปน 
“การกระทําเพื่อสังคม” อีกประการหนึ่งดวย49 
 2) ขอท่ีแตกตางกันระหวางวิธีการเพื่อความปลอดภัยกับโทษ 
       (1) ขอแตกตางในทางทฤษฎี 
   ก. โทษเปนผลสืบเนื่องมาจากการประพฤติฝาฝนกฎหมาย ลักษณะของการ
ลงโทษจึงมุงหมายทําใหผูกระทําความผิดไดรับความทุกขยาก 

                                     
  48  อุททิศ  แสนโกศิก.  (2515).  “หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ.”  อุททิศนุสรณ.  หนา 55.  
  49  คณิต  ณ นคร ง  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 48.    
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    วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีความมุงหมายเพียงเพื่อปองกันสังคม (defense 
social) ไมมีความมุงหมายใหผูกระทําความผิดไดรับความทุกขยากเชนโทษ50 
   ข. การลงโทษนั้นคํานึงถึงเจตนาของผูกระทําผิด 
    วิธีการเพื่อความปลอดภัยใชบังคับโดยไมคํานึงถึงความรับผิดทางอาญาของ
ผูกระทําผิด แตคํานึงถึงลักษณะหรือสภาพของบุคคล หรือของส่ิงท่ีเรียกวา “สภาพท่ีเปนอันตราย” 
(état dangereux)51 
   ค. จากวัตถุประสงคของการลงโทษเพ่ือเปนการทดแทน โทษจึงมีลักษณะใน
การลงโทษใหไดสัดสวนกับความรายแรงแหงความผิด คือมองยอนไปหาอดีต การที่ศาลลงโทษ
หนักเบาประการใด ตองมองยอนไปในอดีต ดูการกระทํา ผลของการกระทําความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับผูเสียหาย ความเคียดแคน52 
    วิธีการเพื่อความปลอดภัยไมไดกําหนดตามความหนักเบาแหงความผิด แต
ข้ึนอยูกับสภาพท่ีเปนอันตรายของผูกระทําผิด คือ เปนการมองไปขางหนาหาอนาคต การที่จะใช
บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางไร เพียงใด ตองคํานึงถึงกาลขางหนา เพื่อความปลอดภัยของ
ชุมชน53 
   ง. โทษคือผลรายโดยจงใจใหเปนผลราย ดังนั้น การลงโทษยอมจงใจทําใหผูถูก
ลงโทษเสียเกียรติ ลําบากทางกายและทรัพยสิน 
     วิธีการเพื่อความปลอดภัย ไมไดเปนไปในทางเชนนี้54 
    อนึ่ง แมปจจุบันการฟนฟูผูกระทําผิด (treatment) เขามามีบทบาทสําคัญมาก
ข้ึนในการใชวิธีบังคับตอผูกระทําผิด จนทําใหรูสึกวาลักษณะทางทฤษฎีของการลงโทษท่ีเปนผลราย
ตอบแทนผูกระทําผิดจะลดนอยลงไปบาง แตลักษณะของโทษท่ีแตกตางจากวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยดังกลาวนี้ยังคงมีอยู มิฉะนั้น โทษก็จะหมดลักษณะของการเปนโทษท่ีบุคคลพึงไดรับเพ่ือ
ตอบแทนแกส่ิงท่ีตนไดกระทําลงไป และบทบาทของตัวโทษในการที่จะปองปรามขมขูมิใหบุคคล
อ่ืนเอาเยี่ยงอยางก็จะสูญสลายไปดวย55 
 

                                     
  50  Andenaes  Johannes.  Op.cit.  p. 10. 
  51  Tekeuchi  Juhei.  Loc.cit. 
  52  ถาวร  พานิชพันธ.  เลมเดิม.  หนา 15. 
  53  พิพัฒน  จักรางกูร.   (2510, 14 ตุลาคม).  “ริบทรัพยสินเปนโทษหรือวิธีการเพ่ือความปลอดภัย.”   
ดุลพาห, 14, 10.  หนา 25.  
  54  แหลงเดิม. 
  55  Dreher  Eduard.  Loc.cit. 
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  (2) ขอแตกตางในทางวัตถุประสงค 
   โทษน้ันมีวัตถุประสงคเพงเล็งถึงการตอบแทนตอการกระทําผิด (expiation) การ
ปองกันมิใหเกิดความผิดข้ึนในอนาคตโดยการปองกันโดยท่ัวไป (general prevention) ไดแก การ
ปองปรามขมขู แสดงใหเห็นวาชุมชนนั้นไมยอมใหมีการกระทําผิดเชนนั้นข้ึน และการปองกันมิให
เกิดความผิดข้ึนในอนาคตโดยการปองกันเฉพาะบุคคล (special prevention) ไดแก การตัดไมใหมี
โอกาสกระทําผิดอีก การปรับปรุงแกไข 
             สวนวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีวัตถุประสงคเพงเล็งถึงการปองกันมิใหเกิด
ความผิดข้ึนในอนาคตโดยการปองกันเฉพาะบุคคล (special prevention) เพียงประการเดียว 
             แมวัตถุประสงคของโทษจะเพงเล็งถึงการปองกันมิใหเกิดความผิดข้ึนในอนาคต
โดยการปองกันเฉพาะบุคคล (special prevention) เชนเดียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยดวยก็ตาม 
แตความประสงคของการลงโทษซ่ึงเพงเล็งถึงการปองกันมิใหเกิดความผิดในอนาคตโดยการ
ปองกันเฉพาะบุคคล (ท้ังในกรณีตัดมิใหโอกาสกระทําผิดอีกและการปรับปรุงแกไข) นี้ ก็ไดมุง
ประสงคเพื่อตอบแทนความผิดท่ีไดกระทําข้ึนแลวและเพื่อปองปรามขมขูดวย56 กลาวคือ การ
ปองกันมิใหเกิดความผิดข้ึนในอนาคตโดยการปองกันเฉพาะบุคคลดวยวิธีการตัดไมใหมีโอกาส
กระทําผิดอีก เชน ประหารชีวิต จําคุก นั้น ก็เพื่อตอบแทนความผิดท่ีไดกระทําข้ึนและเพ่ือปองปราม
ขมขูดวย การพิจารณาจะใหประหารชีวิตหรือใหจําคุกเปนระยะเวลานานเทาใดน้ันก็พิจารณาใหได
สวนสัดกับความรายแรงแหงความผิด สําหรับวิธีการปรับปรุงแกไขซ่ึงบางประเทศนําไปใชนั้นก็ใช
ควบคูกับการลงโทษและเพ่ือปองปรามขมขู57 เชน ระหวางการลงโทษจําคุก ก็มีการใหการฟนฟู
ปรับปรุงแกไขไปดวย ซ่ึงความประสงคเพื่อตอบแทนความผิดและเพื่อปองปรามขมขูไมมีอยูเลยใน
การใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
  (3) ขอแตกตางในการปฏิบัติ 
   ก. การกระทําท่ีตองถูกลงโทษตองมีกฎหมายในขณะกระทําความผิดบัญญัติวา
การกระทํานั้นเปนความผิด (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2) 
    วิธีการเพื่อความปลอดภัยไมจําเปนวาขณะท่ีมีพฤติการณเกิดข้ึนจะมีกฎหมาย
กําหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไวหรือไม แตถาหากในเวลาที่ศาลพิพากษาไดมีวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยแลว ศาลก็สามารถใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นได ถึงแมวาขณะท่ีมีพฤติการณเกิดข้ึน 
 

                                     
  56  Ibid. 
  57  อุททิศ  แสนโกศิก.  (2513).  “วัตถุประสงคของการลงโทษ.”  บทบัณฑิตย, 27.  หนา 288.   
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ไมมีกฎหมายกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นไว กลาวคือ หลักท่ีวา กฎหมายไมมีผลยอนหลัง
ไมใชกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 12)  
   ข. โทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดจะตองเปนโทษท่ีกฎหมายในขณะกระทํา
ความผิดกําหนดไว เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติในภายหลังลงโทษเบากวา (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2 และ มาตรา 3)  
                 วิธีการเพื่อความปลอดภัยตองใชบังคับตามท่ีบัญญัติในขณะที่พิพากษา 
(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 12) 
   ค. หลักเร่ืองการไมลงโทษความผิดซอน ไมใชกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
   ง. โทษนั้นเม่ือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลวไมมีการเปล่ียนแปลง แตวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยนั้นเปล่ียนแปลงไดตามสภาพท่ีเปนอันตรายของผูถูกบังคับใช  
   จ. ไมมีการสงผูรายขามแดนเพื่อเอาไปบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
   ฉ. นิรโทษกรรมมักไมใชกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
   ช. การลงโทษจะทําไดตอเม่ือไดมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว กอนท่ีผูใดจะ
ไดกระทําความผิดข้ึน แมจะมีพฤติการณท่ีนากลัวอันตรายแสดงวาผูนั้นจะกระทําความผิดข้ึนก็ดี ยัง
ไมมีทางท่ีจะลงโทษผูนั้นได วิธีการเพื่อความปลอดภัยอาจนํามาใชบังคับในกรณีเชนนี้ได 
   ซ. โทษนั้นตองใหศาลเปนผูกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยกฎหมายอาจให
อํานาจเจาหนาท่ีฝายบริหารส่ังใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยบางชนิดได 
 3) ขอท่ีคลายคลึงกันของโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
      (1) โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยตางก็เปนสภาพบังคับ (sanction) ท่ีรัฐกระทํา
ตอบุคคล 
      (2) โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัยจะนํามาใชไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติไว 
(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 และ มาตรา 12) 
      (3) โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตางก็ใหผูถูกบังคับใชไดรับผลของกฎหมาย
ซ่ึงบัญญัติภายหลังท่ีเปนคุณ 
      (4) การอภัยโทษอาจใชกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไดเชนเดียวกับโทษ ในขอนี้มี
เหตุผลวาเพราะไมอาจจะจํากัดอํานาจประมุขแหงรัฐท่ีจะใชอํานาจพิเศษในการใหอภัยโทษนี้ได58 
 
 
 

                                     
  58  Andenaes Johannes.  Op.cit.  p. 13. 
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 4) ประโยชนของวิธีการเพื่อความปลอดภัยเปรียบเทียบกับโทษ 
       (1) ประโยชนในทางตรง 
             ก. วิธีการเพื่อความปลอดภัยมีประโยชนในการไมใหผูกระทําผิดติดนิสัยกลับมา
กระทําผิดซํ้าไดอีก ท้ังเปนการแยกผูกระทําผิดติดนิสัยออกจากผูกระทําผิดอ่ืน อันเปนการปองกัน    
การแพรนิสัยอาชญากรรมแกผูตองโทษอ่ืนท่ีไมมีนิสัยเปนอาชญากรใหกลับตัวเปนคนดีได59 
          ข. วิธีการเพื่อความปลอดภัยตระหนักถึงผลของการลงโทษโดยเฉพาะโทษจําคุก
วาทําใหนักโทษเปนจํานวนมากเลวลง และเกิดผลเสียยิ่งกวาการปลอยตัวไป60 
   ค. วิธีการเพื่อความปลอดภัยมีแนวความคิดวาควรจะศึกษาผูกระทําผิดทุกคน
เปนรายบุคคลเพื่อจะไดเปนแนวทางแกไขใหพวกเขาสามารถปรับตัวเขากับสถานการณหรือ
ส่ิงแวดลอมของแตละคนแทนการจําขังกอนตัดสิน61 
   ง. ผูกระทําผิดพนจากการที่จะตองมีประสบการณและประวัติในการถูกจําคุก
และการถูกตัดขาดออกจากชุมชน ยิ่งกวานั้น พวกเขาไมตองถูกตราหนาจากครอบครัว เพื่อน และ
นายจาง62 
   จ. วิธีการเพื่อความปลอดภัยประหยัดกวาการจําคุก เนื่องจากผูกระทําผิดยังคง
สามารถหาเล้ียงตัวเองและคนในอุปการะของเขาได ยิ่งกวานั้นผูกระทําผิดยังคงเสียภาษี และ
ครอบครัวของเขาไมตองอาศัยความชวยเหลือจากรัฐ63 
   ฉ. ผูกระทําผิดซ่ึงอยูในชุมชนยังคงประกอบอาชีพ พักอาศัยกับครอบครัว และ
ไมไดติดตอสมาคมกับวัฒนธรรมท่ีตอตานสังคมซ่ึงมีอยูในเรือนจํา ทําใหเกิดความยุงยากสับสนใน
ชีวิตของพวกเขา64 
   ช. เปนการคุมครองปองกันสังคมจากอาชญากรรม65 โดยการปองกันไมใหเกิด 
 

                                     
59  กองคดีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  เลมเดิม.  หนา 5. 
60  John Otto Reineman.  (1953).  Criminology.  p. 603.  อางถึงใน ถาวร พานิชพันธ.  (2520).   

วิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  หนา 19. 
61  Ibid. 
62

  จเร  อํานวยวัฒนา.  (2532).  บทบาทของงานคุมประพฤติผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญของกระทรวงยุติธรรม.   
หนา 13. 

63  แหลงเดิม. 
64  แหลงเดิม. 
65  Herbert G Callison.  (1983).  Introduction to Community Based Corrections.  pp. 101-102. 
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เหตุรายทําความความเสียหายแกผูอ่ืน เปนการยับยั้งปองกันไวกอน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนอีกทางหนึ่งดวย66 
      (2)  ประโยชนในทางออม67 
   ก. วิธีการเพื่อความปลอดภัยชวยสงเสริมใหประชาชนบังเกิดความสํานึกในการ
ท่ีจะรวมกันชวยปองกันอาชญากรรม โดยการแจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะกอเหตุรายใหเกิด
ภยันตรายแกผูอ่ืนใหแกทางราชการเพื่อดําเนินการปองกันเสียต้ังแตตน กอนท่ีบุคคลนั้นจะลงมือ
กระทําความผิด 
   ข. เปนการชวยแบงเบาภาระของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม 
   ค. เปนการชวยแกปญหาเร่ืองผูตองขังลนเรือนจําไดดวย 
 2.2.3 ประเภทของวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
 วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยท่ัวไปแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ มาตรการท่ีเปนการ
คุมครองกับมาตรการท่ีเปนการบําบัดแกไข 
 1) มาตรการท่ีเปนการคุมครอง หมายถึง มาตรการในการคุมครองสังคมใหปลอดภัย
จากการกอเหตุราย ไดแก 
  (1)  การกักกัน คือ การควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด เพื่อ
ปองกันการกระทําความผิด เพ่ือดัดนิสัย และเพื่อฝกหัดอาชีพ (ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 
40)68  
   แมวาวัตถุประสงคของการกักกันโดยการควบคุมผูกระทําผิดติดนิสัยไวภายใน
เขตกําหนดจะมีถึง 3 ประการดวยกัน คือ เพื่อปองกันการกระทําผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝกอาชีพ 
แตอยางไรก็ตามความมุงหมายหลักของการกักกันคือเพื่อปองกันการกระทําความผิด ท้ังนี้ เพื่อให
สังคมปลอดภัยจากการที่ผูนั้นจะกระทําความผิดในภายหนา สวนความมุงหมายท่ีจะดัดนิสัยและเพ่ือ
ฝกอาชีพนั้นเปนความมุงหมายขางเคียงหรือเปนเพียงผลพลอยได69 
 

                                     
66  กองคดีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  หนาเดิม. 
67  แหลงเดิม. 
68  ณรงค  ใจหาญ.  (2543).  กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  หนา 141. 
69  คณิต  ณ นคร จ (2547).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป.  หนา 404. 
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                  (2)  การหามเขาเขตกําหนด คือ การหามมิใหเขาไปในทองท่ีหรือสถานท่ีท่ีกําหนด
ไวในคําพิพากษา (ประมวลกฎหมายอาญามาตราไทย 44)70  
   วัตถุประสงคของการหามเขาเขตกําหนดคือการปองกันสังคมใหปลอดภัยจาก
การกระทําของผูกระทําความผิดผูใดผูหนึ่งในเวลาภายหนา ซ่ึงทองท่ีหรือสถานท่ีนั้นจะตองเปน
ทองท่ีหรือสถานท่ีเฉพาะท่ีหากใหผูนั้นเขาไปแลวก็จะเปนการเส่ียงตอการกออาชญากรรมซํ้าอีก71 
  (3) การเรียกประกันทัณฑบน คือ การใหบุคคลทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงิน
วาจะไมกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนตลอดเวลาท่ีศาลกําหนด72 
   (4) การหามประกอบอาชีพบางอยาง คือ การท่ีศาลส่ังหามบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ท้ังนี้เพื่อการปองกันมิใหผูนั้นอาศัยการประกอบอาชีพ
ดังกลาวเพื่อกระทําความผิดอาญา73 
   การหามประกอบอาชีพบางอยางมีวัตถุประสงคในการคุมครองสาธารณชนจาก
การกระทําของบุคคลท่ีในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดแลวไดกระทําความผิดโดยอาศัยโอกาส
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น หรือในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดแลวไดกระทํา
ความผิดเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น74 
 2) มาตรการท่ีเปนการบําบัดแกไข หมายถึง มาตรการที่ตองกระทําควบคูกับการบําบัด 
ผูนั้นเพื่อใหสังคมมีความปลอดภัยจากผูนั้น เชน ผูเสพสุราเปนอาจิณหรือผูติดยาเสพติดใหโทษ  
เปนตน75 
  มาตรการที่เปนการบําบัดแกไข ไดแก การคุมตัวไวในสถานพยาบาล หมายถึง การ
ควบคุมบุคคลท่ีมีความบกพรองทางจิตใหอยูในสถานพยาบาลเพ่ือการบําบัดรักษาใหหายเปนปกติ
กอนท่ีจะออกมาในสังคม ท้ังนี้ เพ่ือปองกันมิใหผูบกพรองทางจิตนั้นกอเหตุรายหรือกระทําการอัน
เปนอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยของผูอ่ืน (ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 48 และมาตรา 49)76 
 
 
 

                                     
70  ณรงค  ใจหาญ.  เลมเดิม.  หนา 148. 

  71  คณิต  ณ นคร  จ  เลมเดิม.  หนา  409. 
  72  แหลงเดิม. 
  73  ณรงค  ใจหาญ.  เลมเดิม.  หนา 155. 
  74  คณิต  ณ นคร จ เลมเดิม.  หนา 417-418. 
  75  แหลงเดิม. 
  76  ณรงค  ใจหาญ.  เลมเดิม.  หนา 153. 
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2.3 เงื่อนไขแนวคิดและวิธีปฏิบัติการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชกับบุคคลผูปวย     
 ทางจิต 
     การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชนั้นจะสามารถนํามาบังคับใชไดตอเม่ือบุคคลนั้น 
มีพฤติกรรมทางอาญา77 (Criminal Conduct) กลาวคือ จะตองใหไดความแนชัดวาบุคคลซ่ึงจะถูก
บังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นมีการกระทําท่ีเกือบจะเปนความผิดอาญาเพียงแตวายังขาด
ขอเท็จจริงบางอยาง เชน ความไมรูวาส่ิงนั้นผิดกฎหมาย หรือ เจตนาทําใหการกระทํามิใชความผิด
อาญา เปนเพียงการกระทําท่ีสอใหเห็นถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ถาไมมีพฤติกรรมอาญา ก็ไม
อาจนํามาตรการทางอาญาเขาไปแทรกแซงไดเลย เวนแตจะใชวิธีการอื่นๆ เชน มาตรการทาง
ปกครอง เปนตน เพราะมาตรการทางอาญาจะมีผลกระทบถึงเสรีภาพของบุคคลมาก ดังนั้น จึงควร
จํากัดโดยใชเทาท่ีจําเปนเทานั้น การใชมาตรการทางอาญาก็เพ่ือจะกําจัด หรือลดความเปนอันตราย
จากการกระทําของบุคคลบางประเภท เชน คนวิกลจริต เปนตน ในกรณีท่ีไมพฤติกรรมทางอาญา 
แตทวามีความเปนอันตรายปรากฏอยูก็อาจใชมาตรการอ่ืนๆ เขาจัดการกับความเปนอันตรายน้ัน ซ่ึง
มาตรการนั้นยอมมีความแตกตางกับมาตรการทางอาญา เพราะไมมีเนื้อหาความเปนอาญา อันเปน
พฤติกรรมอาญาอยูเลย 
 ดวยเหตุท่ีไมอาจใชมาตรการทางอาญาไดหากไมมีพฤติกรรมอาญา ฉะนั้น การวินิจฉัย
ถึงขอบเขตของพฤติกรรมทางอาญาจะตองมีการกําหนดขอบเขตท่ีแนชัด และอยูภายใตหลักการตาม
กฎหมาย กลาว วินิจฉัยไปตามท่ีตัวบทกฎหมายบัญญัติไว หรือตามคําส่ังของศาล หรือผูอ่ืนซ่ึงมี
อํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมาย78 
 อยางไรก็ตามอาจมีขอโตแยงวาการใชมาตรการทางอาญาเปนการใชอํานาจของ
กฎหมายเขาแทรกแซง โดยท่ียังไมเปนท่ีแนนอนวาการกระทํานั้นๆ จะมุงไปสูกระทําผิดอาญาท่ีอาจ
ทําใหเกิดความเปนอันตรายหรือไม เพราะบุคคลจะตองถูกลงโทษโดยสภาพท่ีเขาเปนอยูไมได 
บุคคลไมอาจจะถูกบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยในฐานะที่เขาวิกลจริต แตจะบังคับใชตอเม่ือ
เขามีความเปนอันตรายเทานั้น เราไมอาจใชกฎหมายสําหรับตัวบุคคล (Law of the actor) โดยที่ไม
พิจารณาถึงการกระทําท่ีเปนความผิดและมีความช่ัวได (Law of the guilt)79  
 ขอเสนอแนะสําหรับขอโตแยงในเร่ืองนี้คือ กําหนดข้ึนเปนประเภทความผิดอีกอันหนึ่ง
และใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยเปนมาตรการตอบโต ซ่ึงมิใชโทษ โดยตองพิจารณาวา พฤติกรรม

                                     
  77  Helen Silving.  Loc.cit.  อางถึงใน พัฒนไชย  ยอดพยุง.  (2533).  วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48.  หนา 21. 
  78  Ibid. 
  79  Ibid. 
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นั้นมีความเปนอันตรายตอสังคมหรือไม ท้ังหามาตรฐานท่ีเหมาะสมของระดับความเปนอันตราย
และใชมาตรการใหเหมาะสมแกการนั้นๆ เชน กฎหมายของประเทศอิตาลี มีความตกลงท่ีจะกระทํา
ผิดอาญา (agreement to commit crime)80 แมวาจะยังไมมีการกระทําความผิด 
 1)  เงื่อนไขการนํามาตรการมาใชและความเปนอันตรายของบุคคล 
   จากการพิจารณาถึงทฤษฎีปองกันสังคมในหัวขอท่ีไดกลาวมาในขางตน ทําใหเรา
ทราบวาการนําเอามาตรการใดๆ มาใชกับผูกระทําความผิด จะตองเปนไปเพ่ือปองกันตอบุคคลท่ีมี
พฤติการณหรือเหตุการณอันใดอันหนึ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในภายหนา ลักษณะของพฤติการณหรือ
เหตุการณนั้นๆ ข้ึนอยูกับลักษณะของมาตรการแตละประเภท สําหรับในเร่ืองของบุคคลท่ีมีอาการ
วิกลจริตนี้ พฤติกรรมท่ีเรามุงถึงคือ ความเปนอันตรายของผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูมีความเจ็บปวย
ทางจิต ในการที่จะช้ีถึงความเปนอันตรายของบุคคลใดๆ จะตองมีการพิสูจนความเปนอันตรายอยาง
เหมาะสม และมีหลักเกณฑท่ีเหมือนกันในระหวางบุคคลตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมอาจกระทําไดโดยงาย  
การพิสูจนความเปนอันตรายจะปรากฏขอโตแยงอยูเสมอ ไมวาจะเปนปญหาในแงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือปญหาการแพทยอันยังไมเปนท่ียุติอยางไรก็ตามการศึกษาถึงเง่ือนไขการนํา
มาตรการมาใช  จึงพิจารณาถึงเง่ือนไขท่ัวไปในการนํามาตรการมาใชเปนอันดับแรก และในข้ัน
ตอไปจะพิจารณาถึงการพิสูจนความเปนอันตรายและปญหาท่ีเปนขอโตแยงในการวินิจฉัยความเปน
อันตรายลงไปในคราวเดียวกัน 
 2) เงื่อนไขการนํามาตรการมาใชกับบุคคลวิกลจริต การนํามาตรการมาใชกับบุคคล
วิกลจริตก็เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแกไขตัวบุคคลที่มีลักษณะอันตรายเม่ือวิธีการลงโทษไม
เพียงพอ เชน เม่ือบุคคลวิกลจริตไดรับการปลอยตัว ถาหาการปลอยตัวไมอาจทําใหเกิดอันตรายข้ึน
ได ฉะนั้นจึงตองมีมาตรการอันใดอันหนึ่งเพื่อเปนวีการปฏิบัติตอผูท่ีจะกระทําความผิดใหเกิดข้ึนใน
อนาคตเพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสังคม  โดยหลักการแลวการกําหนดมาตรการเหลานี้
เปนท่ียอมรับได แตส่ิงท่ีจะเปนปญหาอยางยิ่งคือวิธีการท่ีจะทราบวาอาการอยางไร ระดับไหน ถึง
ขั้นท่ีจะเปนอันตรายในตัวบุคคลอยางแนชัด แมวาจะมีมาตรการทางการแพทยหรือทางจิตวิทยาแลว
ก็ตามก็ยังไมอาจจะชี้ใหเห็นถึงข้ันท่ีจะเช่ือถือไดอยางแนนอน และเพื่อไมขัดกับหลักการของทาตอง
เปนไปตามกฎหมายๆ จําตองระบุใหชัดเจนวา อาการลักษณะใดบางท่ีปรากฏขึ้นแลวจะนําตัวบุคคล
มาบังคับใชมาตรการได81 

                                     
  80  ประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี, มาตรา 115 (2), 215, 228. 

  
81  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2528).  กฎหมายอาญาหลักและปญหา.  หนา 286-287. 
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  อยางไร ก็ตามปญหาตางๆ เหลานี้พอท่ีจะหางออกไดโดยตองคํานึงหลัก นิติธรรม 
(Rule Of Law) ในการกําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่งแกผูกระทําความผิด เชนเดียวกันการ
ลงโทษก็จะตองอยูภายใตขอบเขตของกลักนิติธรรมดวยเหมือนกันพิจารณาไดดังนี้  
        การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชนั้นมีเงื่อนไขอยูท่ีบุคคลนั้นจะตองปรากฏ
สภาพความเปนอันตรายอยูในตัวเองในการที่จะไปกอเหตุรายหรือกระทําผิดซํ้าไดอีก ดังนั้นในการ
พิจารหลักเกณฑในการพิจารณาความเปนอันตรายของบุคคลนั้น จะพิจารณาใน 4 ประเด็นตอไปนี้82 
 2.3.1 การพิสูจนความเปนอันตรายและแนวคิดดานกฎหมาย  
 การที่จะวินิจฉัยความเปนอันตรายเปนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมาตลอดวา ความเปน
อันตรายจะถูกกําหนดโดยความจําเปนท่ีบุคคลนั้นจะตองไดรับความคุมครอง (Protective need) และ
การท่ีจะไดรับการคุมครองนี้จะถูกกําหนดโดยนโยบาย ซ่ึงมีพื้นฐานในการกําหนดนโยบายก็จะตอง
พิจารณาวา สังคมสามารถทนตอภาวะความเปนอันตรายไดเพียงใด อีกท้ังพิจารณาในแงสิทธิเสรีภาพ
สวนบุคคลดวยวา เราสามารถท่ีจะลวงลํ้าสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันสังคม
ไดเพียงใด นอกจากน้ีตองพิจารณาถึงสิทธิของจําเลยในการไดรับการพิสูจนความเปนอันตรายได  
อยางเหมาะสมดวย การท่ีจะพิจารณาถึงส่ิงตางๆ เหลานี้จะเปนเคร่ืองกําหนดวาความเปนอันตราย      
จะมีขอบเขตแคไหนเพียงใดซ่ึงความเปนอันตราย อาจจะเกิดข้ึนอยางโดดๆ หรืออาจจะเกิดข้ึนจาก
ขอเท็จจริงหลายๆ ประการท่ีบงช้ีได เชน สภาวการณตางๆฮและการกระทําของบุคคลนั้น อยางไร        
ก็ตามแมจะกําหนดขอบเขตการพิสูจนความเปนอันตรายไมไดอยางชัดเจน แตขอเท็จจริงบางประการ
ดังตอไปนี้จะช้ีไหเห็นถึงความเปนอันตรายไดคือ 
 1) พฤติกรรมทางอาญา พฤติกรรมทางอาญาก็เปนเคร่ืองบงช้ีถึงความเปนอันตรายได  
ความเปนอันตรายอาจแบงออกไปได 2 ประการ คือ 
  (1) ความเปนอันตรายตามภาวะวิสัย (Objective Dangerous) คือความเปนอันตราย
เนื่องจากสภาพของตัวมนเอง และ 
      (2) ความเปนอันตรายตามอัตตวิสัย (Subjective Dangerous) คือความเปนอันตราย
ตามความรูสึกของบุคคล ในท่ีนี้หมายถึงความรูสึกตัว (Fear) นั่นเอง ในความหมายแรกความเปน
อันตรายเนื่องจากสภาพของตัวมันเองก็เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  และในประการท่ี 2 มีความเห็น
วาเปนเร่ืองไรสาระไมควรนําเขามาพิจารณาดวยก็ตาม ก็มีขอนาท่ีจะพิจารณาไดวาความกลัวนั้น
สามารถกระตุนชุมชนได โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําความผิดอาญาชนิดรายแรง (Serious Crime)  
เชน การฆาตกรรมโดยปราศจากเจตนาราย (Mens Rea) ไมมีความรับผิดทางอาญา แตก็กอความรูสึก

                                     
  82

  Helen Silving.  Op.cit.  pp. 179-195.  อางถึงใน พัฒนไชย  ยอดพยุง.  (2533).  วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48.  หนา 22. 
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หวั่นไหวในชุมชนไดถาบุคคลน้ันยังคงเดินไปมาทามกลางชุมชนได ฉะนั้นความกลัวจึงเปน
ขอเท็จจริงอันหนึ่งในการพิจารณาวา ควรมีการคุมครองปองกันสังคมหรือไม แมวาจะไมใชเปน
ประเด็นเดียวในการพิจารณาก็ตาม 
 ลักษณะและความรายแรงของพฤติกรรมอาญา (Nature and Gravity) เปนเครื่องช้ีความ 
เปนอันตรายไดเทากัน แมวาจะยังมีการโตเถียงกันมาก  กลาวคือจะถือไดหรือไมวาผูกระทําความผิด
อาญามาแลวมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดอาญาตอไปไดอีก ถาถือไดเชนนั้นแนวโนมท่ีจะกระทํา
ความผิดอีกนั้นจะเปนการกระทําความผิดเชนเดิม หรือวาความผิดท่ีรายแรงข้ึน หรือผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยจะไปกระทําความผิดตอชีวิตไดหรือไม โดยท่ัวตามปกติบุคคลมักจะกระทําความผิดซํ้า
ท่ีตนเองเคยทํามาแลวเชนนั้น คนวิกลจริตท่ีฆาผูอ่ืนยอมมีแนวโนมในการกระทําความผิดเชนเดิมอีก
ไดมากกวาบุคคลท่ัวไป ท่ีไปกระทําความผิดฐานลักทรัพยฉะนั้นการพิจารณาถึงความเปนอันตรายตอง
พิจารณาจากลักษณะและความรายแรงของการกระทําท่ีผานมาแลวดวย 
          นอกจากนี้ ลักษณะและความรายแรงของการกระทําจะเปนเครื่องชวยกําหนดระดับ 
(Degree) ของความเปนอันตรายและขอบเขต (Scope) ท่ีเหมาะสมของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยดวย  
โดยท่ีพิจารณาการกระทําของผูนั้นและความรายแรงที่คาดวาจะเกิดข้ึนดวย กลาวคือ โอกาสท่ีจะเกิด
การกระทําผิดอาญายอมกลับกันกับความรายแรงของความผิดท่ีจะเกิดข้ึน ความผิดอาญารายแรงยอม
ไมเกิดข้ึนไดบอยนัก เม่ือไดมีการพิจารณาประกอบกับความกลัวท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนด่ังท่ีไดกลาว
มาแลว ก็พอจะทําใหเห็นไดวาจะมีการกระทําความผิดซํ้าในลักษณะเดิมข้ึนมาอีกได ดวยเหตุดังท่ีได
กลาวมาแลวจึงสามารถท่ีจะกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนแกบุคคลที่มี
ลักษณะและพฤติกรรมดังกลาวได 
 2) องคประกอบในดานจิตใจ ในเร่ืองนี้ไดมีแนวทางความคิดเห็นเปน 2 แนวทาง คือ
ความเห็นแรก บุคคลวิกลจริตไมอาจมีเจตนาไดเทากับเปนการขาดเจตนา ในสวนความเห็นท่ี 2 บุคคล
วิกลจริตนั้นสามารถมีเจตนาได แตทวาเจตนนั้นเบ่ียงเบนและแตกตางจากมาตรฐานสวนใหญของ
สังคม ภาวะทางจิตใจของผูกระทําความผิดจะเขามาเกี่ยวของในเร่ืองของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยได  
2 ประการ 
         (1) ตามลักษณะของการกระทํานั้น ไดมีลักษณะของการกระทําภายนอกบางอยาง  
เชนการกระทําความผิดอาญาบางฐานตองข้ึนอยูกับองคประกอบในดานจิตใจ เพราะภาวะทางดาน
จิตใจบางอยาง เชน เจตนา หรือ ประมาท อาจจะทําใหการกระทําความผิดเปนเพียงลหุโทษ หรือ
ความผิดอาญาท่ัวไปดวยเหตุดังกลาวนี้ ถาเราถือวาองคประกอบดานจิตใจไมเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแลว เราก็จะไมสามารถท่ีจะแยกลักษณะและความรายแรงของพฤติกรรมทางอาญาเพ่ือ
พิจารณาถึงความเปนอันตรายในการท่ีจะบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยไดเลย 
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          (2) เปนเคร่ืองบงชี้ความเปนอันตรายนั้น หมายความวา เม่ือเราถือวาบุคคลวิกลจริต
สามารถมีเจตนาได  ก็เทากับเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความเปนอันตรายของผูนั้นแลวเพราะเจตนาดังกลาว
เปนเจตนาท่ีแตกตางออกไปจากเจตนาปกติของคนในสังคม 
 จากความเห็นดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนซ่ึงถือไดวา บุคคลวิกลจริตมีเจตนาไดนั้น
นํามาใชในระบบประมวลกฎหมายได เชน กฎหมายประเทศเยอรมัน บุคคลวิกลจริตจะตองมีเจตนา
ธรรมชาติ (Natural Intent) บุคคลวิกลจริตจะตองมีเจตนาผิดปกติ (Abnormal Will) ซ่ึงเจตนาท้ัง 2 
ประการนี้ ไมทําใหบุคคลวิกลจริตมีความรับผิดทางอาญา แตก็ยังสามารถใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย
แกบุคคลเหลานั้นได  ดังนั้นการใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแกบุคคลเหลานี้จะตองครบองคประกอบ
ความผิดอาญาทุกประการ ท้ังองคประกอบภายนอก รวมถึงองคประกอบภายใน อันเปนเร่ืองเจตนาโดย
ถือวาบุคคลเหลานี้รูสึกตนเองวากําลังทําอะไรอยู เชน รูวาเปนการทํารายผูอ่ืนแตขาดความเชื่อมโยง
ของความคิดภายใน (Inner Relationship) ทําใหตนเองไมทราบวาการกระทํานั้นถูกหรือผิด  ผลก็คือ  
ไมอาจเปนเหตุใหยกเวนความรับผิดจากการถูกบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยได 
 ตามแนวความคิดนี้ถือไดวา บุคคลวิกลจริตไมแตกตางไปจากบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป เพียงแต
วามีสภาพจิตท่ีไมเหมือนกับผูอ่ืน ฉะนั้น การที่มีเจตนาเทากับเปนการช้ีใหเห็นถึงลักษณะและความ
รายแรงของการกระทํา อันเปนเคร่ืองบงช้ีความเปนอันตรายของผูกระทําแลว 
  3) พฤติกรรมอาญาหลายครั้ง ปญหาสําหรับพฤติกรรมอาญาหลายคร้ัง คือผลของการ
กระทําผิดท่ีทําใหตองรับโทษหนักข้ึนและการกระทําความผิดขณะเปนผูเยาว 
                        (1) ในประเด็นเร่ืองผลขอการกระทําผิดท่ีทําใหตองรับโทษหนักข้ึน เชน การทําให
เกิดเพลิงไหมเปนเหตุใหอ่ืนถึงแความตาย เชนนี้จะถือวาเปนพฤติกรรมทางอาญาอีประการหน่ึงใน
การพิจารณาวา เปนเคร่ืองบงช้ีความเปนอันตรายหรือไม ซ่ึงในปญหานี้ยังเปนขอโตเถียงกันอยู
อยางไรก็ตามมีขอ นาพิจารณา การกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยบังคับใชควรที่จะคํานึงถึงผลท่ี
เกิดข้ึนดวยวารายแรงเพียงใด แมวาจะมีเจตนาจะกระทําใหเกิดเพลิงไหมเทานั้น แตผลของการ
กระทําดังกลาวรายแรงไปกวาเจตนา ฉะนั้นความเปนอันตรายจาการกระทํานั้นยอมจะมากข้ึนเปน
ธรรมดาดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนตองพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนประกอบดวย 
       (2)  ในประเด็นเร่ืองคารกระทําความผิดอาญาขณะเปนผูเยาวนั้น ในท่ีประชุม Third  
Imternaltional Congress on Criminoolgy, Professer  Manual Lopez-rey  yarrojo   ไดมีประการหนึ่งใน
ประวัติของผูเยาวดวย ซ่ึงตางกับการเพิ่มโทษโดยท่ัวไปมักไมนับเอาการกระทําผิดอาญาขณะเปนผูเยาว  
ท้ังนี้เพราะวาการกระทําผิดขณะเปนผูเยาวแสดงใหเห็นถึงความเปนอันตรายของผูกระทําได อันเปน
เปาหมายในการวินิจฉัยในการนําวิธีการเพี่อความปลอดภัยดวยมาบังคับใหดวย 
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 4) การประเมินบุคลิกภาพ (Personality  Evaluation) ท่ีกลาวถึงเครื่องบงช้ีความเปน
อันตรายมาทั้งหมดนั้น  มิใชเงื่อนไขท่ีจําเปนตองมีทุกประการในการบังคับใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย การพิจารณาเครื่องบงช้ีเหลานี้ศาลอาจจะพิจารณาโดยถือเอาความสมเหตุสมผล หรืออาจ    
จะพิจารณาในลักษณะขอช้ีแนะในการตัดสิน (Sentencing Guide) เทานั้น ในบางกรณีศาลจะพิจารณา
องคประกอบตางๆ เหลานี้ หรือบางกรณีศาลวินิจฉัยวามีความเปนอันตรายโดยไมพิจารณา
องคประกอบเหลานี้ก็ได  ซ่ึงจะตองทําการวินิจฉัยไปแตละกรณีการท่ีไมพิจารณาองคประกอบเหลานี้
ไมถือวาเปนเร่ืองขอผิดพลาดท่ีจะตองมีการแกไข กรณีท่ีเราถือวาองคประกอบบางประการจะตอง
ไดรับการหยิบยกข้ึนโดยมองขามไมได เชน กรณีผูปวยโรคประสาท (Neurosis) และบุคลิกผิดปกติ
แบบอันธพาล (Psychopath) จะตองพิจารณาถึงเจตนามากกวาในกรณีผูปวยจิตเภท (Schizophrenia)  
และปญญาออน (Mental Retardation) เปนตน อยางไรก็ตามขอควรคํานึงถึงในการพิจารณาความเปน
อันตรายทุกๆ กรณี คือความเห็นของแพทยในฐานะผูเช่ียวชาญ (Expert Opinion) เกี่ยวกับเร่ืองความ
เปนอันตรายและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยใหเหมาะสม 
 2.3.2 การพิสูจนความเปนอันตรายกับแนวความคิดดานการแพทย83 
  ตองมีการพิจารณาองคประกอบหลายอยางรวมกันในการวินิจฉัยความเปนอันตราย     
จะไมมีเคร่ืองบงช้ีความเปนอันตรายโดยตรงท่ีเดียว องคประกอบบางอยางจะมีความสําคัญในขณะท่ี
ประกอบดวยองคประกอบอ่ืนๆ หรือองคประกอบบางอยางจะกลายเปนกลางไปหากประกอบดวย
องคประกอบตางๆ เหลานี้ควรรวบรวมเขาดวยกันภายใตหัวขอตางๆ ท่ีจะพิจารณาดังตอไปนี้ 
   1) ความผิดท่ีกระทํา (Offence) สามารถท่ีจะแยกพิจารณาไดดังนี้  
  (1) การแบงแยกความผิดในแงกฎหมาย (Legal Categoy) จะไมมีประโยชนมากนัก
ในการพิจารณาถึงความเปนอันตรายไมวาจะแยกเปน ความผิดฐานฆา วางเพลิง หรือขมขืน เพราะ
การแบงแยกดังกลาวเปนการมองในแงมุมของกฎหมาย สําหรับแพทยแลวจะตองพิจารณาถึงโอกาส
ในการกระทําความผิดประกอบกับองคประกอบอ่ืนๆ ในการวินิจฉัยดวย ฉะนั้น ไมวาจะเปนความ 
ผิดรายแรงหรือความผิดท่ีไมรายแรงก็ไมอาจถือเปนหลักใหญในการวินิจฉัยความเปนอันตรายได  
   (2) รายละเอียดของพฤติกรรม (The detail of  behavior) เชน การพิจารณาวาการ
กระทําความผิดนั้นไดกระทําลงโดยผูกระทําความผิดคนเดียว หรือรวมกระทํากันเปนกลุม การ
รวมกันเปนกลุมนั้นหากกระทําในรูปขององคกรอาชญากรรมก็จะมีความเปนอันตรายมากกวาท่ี
กระทําโดยกลุมวัยรุน  เพราะพฤติกรรมของกลุมวัยรุนเม่ือเติบโตข้ึนเปนผูใหญก็จะเขาสูกรอบของ
สังคมตามปกติ 

                                     
  83  P.D. Scott.  (1977).  “Assessing Dangerousness in Criminals.” British journal of Psychiatry 131.  
pp. 127-142. 
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  นอกจากนี้ตองพิจารณาวา การกระทําผิดนั้นเกิดข้ึนจากการยั่วยุหรือเต็มใจ มีการ
ตระเตรียมการมากอนหรือไม หรือเปนการกระทําความผิดโดยถูกบังคับหรือไม ซ่ึงจะมีความ
แตกตางกันในการประเมินความเปนอันตราย 
  (3) ระดับความรุนแรงของการกระทํา (Degree Of Violence) พิจารณาในแงปริมาณ
ของความรุนแรง (Quantity Violence) กับคุณภาพของความรุนแรง (Quality Of  Violence) ในเร่ืองของ
ปริมาณจะพิจารณาถึงความมากนอยของจํานวนครั้งในการทําราย หรือทุบตี สวนเร่ืองของคุณภาพจะ
พิจารณาถึงลักษณะของการทําราย มักเปนการกระทําท่ีโหดรายทารุณ นากลัว สอใหเห็นถึงความ
ผิดปกติทางจิต  โดยท่ัวไปแลวเร่ืองคุณภาพจะช้ีใหเห็นความเปนอันตราย 
  (4) องคประกอบซ่ึงลดความยับยั้งชั่งใจ (Disinhibiting Factor) องคประกอบเหลานี้  
หากปรากฏอยูจะทําใหความอดทนตอแรงกดดันตางๆ นอยลงไปกอใหเกิดการกระทําความผิดไดงาย  
เชน  ส่ิงเสพติดไมวาจะเปนเหลา หรือยาใดๆ หรือการอยูในกลุมของเพ่ือนในวัยรุนจะทําใหเกิดการ
เลียนแบบกันโดยงาย หรือแมกระท่ังความเหน็ดเหน่ือย การนอนไมหลับ อันทําใหมีผลตอสุขภาพดวย
ก็ตาม 
  (5) พฤติกรรมภายหลังการกระทําความผิด (Behavior after the offence) เม่ือบุคคลได
กระทําความผิดมาแลว เขาจะมีพฤติกรรมตอการกระทําความผิดท่ีผานมาอยางไร ไมวาจะเปน
ความรูสึกผิด และความพยายามบรรเทาผลรายการกระทําความผิด หรือการหลบหนี ความเฉยเมยตอ
การกระทําความผิด ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้จะช้ีใหเห็นถึงความเปนอันตรายของบุคคลไดแตกตางกัน
ออกไป 
 2) ประวัติการกระทําความผิดอาญาและพฤติกรรมในอดีต เปนท่ียอมรับกันวาเคร่ือง  
บงช้ีสําหรับพฤติกรรมในภายหนาของบุคคลคือ พฤติกรรมท่ีผานมา ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
จะมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดซํ้ามากท่ีสุด โดยมากกวาผูกระทําความผิดตอรางกาย นีเธอรคัท 
(Neithercutt) ไดกลาวเกี่ยวกับหลักเร่ืองนี้วา  ความผิดรายแรงตางๆ หากนํามาประเมินรวมกันจะเปน
สถิติชวยเหลือในการทํานายไดดีท่ีสุด เม่ือบุคคลไดระเบิดออกมาและกระทําการรุนแรงตามความ
ตองการได  แมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําตอตนเองก็ตามเขาก็สามารถท่ีจะกระทําเชนนั้น       
อีกได 10 นอกจากนี้สเตทแมน และ โคคอทซา (Steadman and Cocozza) ไดออกแบบเคร่ืองวัด (Scale)   
สําหรับการทํานายการกระทําความผิดซํ้า โดยใชขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดของเด็ก ประวัติการ
ถูกจับคร้ังกอนๆ การตัดสินวาเคยกระทําความผิดอาญาท่ีรุนแรง  การกระทําผิดอาญาที่รายแรงในคร้ัง
หลังสุด องคประกอบตางๆ เหลานี้จะทําใหทราบถึงพฤติกรรมอาญาในอดีตได           
 จากขอสรุปและเหตุผลดังกลาวขางตน อาจจะมีขอยกเวนในบางกรณี เชน กรณีบุคคล
ซ่ึงไมเคยกระทําความผิด ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญามาเลย ไดอยูภายใตความกดดันมาเปน
เวลานาน ในท่ีสุดก็จะระเบิดมาเปนการกระทําซ่ึงเปนอันตรายได เมกกากีร (Megagree) แบลคเบิรน 
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(Blackburn) นิวสคัทเตอร (Neustatter) ไดยกตัวอยางปรากฏการณเร่ืองนี้วาชายวัยกลางคนผูไดรับ
การปฏิบัติท่ีไมดีมาโดยตลอดจากภรรยา ไดทํารายหญิงในท่ีทํางานเดียวกันจนเกือบถึงแกความตาย
เพียงแตหลอนทําเสียงดูถูกเขา การกระทําของเขาถือไดวาเปนการแกแคนเพื่อชดเชยตอการท่ีภรรยา
ของเขาไดปฏิบัติไมดีตอเขา สําหรับประวัติการกระทําความผิดอาญาเล็กนอยจะซํ้าในลักษณะ
เดียวกันโดยไมใครจะกอตัวเปนความรุนแรงมากข้ึน แตก็ยังมีขอยกเวนอยู เชน เม่ือมีการหันไปสูยา
เสพติด  หลาหรือการถูกหลอกใช 
 3)  ขอมูลสวนบุคคล  แยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  (1) ขอมูลท่ัวไป  เปนการพิจารณาในเร่ือง อายุ  เพศ  เช้ือชาติ  ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Socio-Economic) ของผูกระทําความผิดสวนมากแลวการกระทําความผิดอาญาที่ระยะเวลาที่
เส่ียงตอการกระทําความผิดสูง  เม่ือคนมีอายุมากข้ึนเส่ียงจากการกระทําความผิดตางๆ เชน ขมขืน  
วางเพลิง ประทุษราย และฆาตกรรม ก็จะลดลงไปตามอายุท่ีเพ่ิมขน ตางกับการฆาตัวตายท่ีจะมีโอกาส
มากข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับในกลุมเช้ือชาติและเผาพันธุ (Race and Ethnic Group) เดียวกัน ผูชาย
จะมีโอกาสที่จะกระทําความผิดมากกวาผูหญิง โดยปกติการใชความรุนแรงมักจะเปนเร่ืองของผูท่ีมีชน
ช้ันทางสังคมต่ําโดยเฉพาะพวกท่ีมีอยูในเขตเมือง ในใจกลางเมืองท่ีมีเขตสลัมหรือชนกลุมนอยตางๆ  
ท่ีมาอาศัยอยูจะมีอัตราการทํารายรางกายสาหัสเปน 3 เทาของท่ีเกิดข้ึนในเขตนอกเมืองหรือชนบท84 
  (2) สภาพการสมรส ชีวิตในการสมรสเปนส่ิงท่ีสามารถท่ีจะบอกเหตุไดอยางหน่ึง  
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธในชีวิตสมรสวามีความราบร่ืนมากนอยเพียงใด กรณีชายท่ีไมไดรับการ
ตอบสนองทางเพศและเคยพยายามท่ีจะใชกําลังบังคับอีกฝายหนึ่ง เขาก็มีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิด
ซํ้าดังความผิดท่ีไดเคยกระทําความผิดมาแลวอีกได ท้ังท่ีมีสติปญญาบริบูรณไมมีความผิดปกติทางจิต
เลยก็ตาม 
  (3) อุปนิสัยเฉพาะบุคคล (Personality  Traits) เชน ความหึงหวง หากเกิดข้ึนในระดับท่ี
ออนๆ จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการรักษาความสัมพันธในครอบครัว แตความหึงหวงในระดับท่ี
มากเกินสมควรจะทําใหพัฒนาข้ึนเปนการกระทําอันรุนแรงได หรือพวกซาดิสซ (Sadlistic) ซ่ึงอาจจะ
แสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน ความสนใจในเร่ืองเผด็จการ ภาพยนตรโหดๆ การชอบ
สะสมอาวุธ หรืออาชีพบางประการก็อาจเปนนัยท่ีบอกได เชน การชําแหละเนื้อ ทํางานในโรงฆาสัตว  
พวกท่ีมีลักษณะเชนนี้ซ่ึงมีความคุนเคยกับความรุนแรง มีแนวโนมในการกระทํารุนแรงไดงาย 
                    (4) การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical Diagnosis) ผูกระทําความผิดซ่ึงปวยเปนโรคจิต
เฉียบพลัน (Acute Paychotic Illness) ควรจะตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพราะลักษณะอารมณและ 
 

                                     
 84  John M. Macdonald.  (1968).  Psychiatry and the criminal.  p. 130. 
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พฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและไมมีเหตุผล สามารถสังเกตเห็นอาการไดอยางชัดเจน     
สวนพวกที่ปวยเปนโรคทางสมองเร้ือรัง (Chronic Brain Syndrome) โรคจิตหวาดระแวงเร้ือรัง 
(Chronic Paranoid State) หรือโรคจิตประเภทเร้ือรัง (Chronic Schizopherenia) มักจะพิจารณายาก     
กวา  เพราะวาอาการเปนเร้ือรังไมปรากฏชัดเจน นอกจากพฤติกรรมทํารายหรือขมขืนแลวก็จะไมมี
เคร่ืองบงช้ีใหเห็นวาควรเขาโรงพยาบาลแตอยางใด นอกจากนี้ผูปวยดวยโรคหลงผิดหวาดระแวง 
(Paranoid Delusions) เปนเวลาหลายๆ ป ก็มีความเปนอันตรายไดและกรณีซ่ึงบุคคลไดรับบาดเจ็บท่ี
ศีรษะอยางรุนแรง จะทําใหความสามารถในการควบคุมตนเองเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เคยมี
พฤติกรรมรุนแรงมากอน อาจจะกอใหเกิดอันตรายได 
          กลุมบุคคลท่ีมีบุคลิกผิดปกติ เชน (Passive-Dependent)85 และบุคลิกภาพฮีสทีเรีย 
(Hysterical Personalities) ท่ีไมเคยมีประวัติพฤติกรรมทํารายมากอนก็ไมแสดงใหเห็นความเปน
อันตรายเทาใดนัก ฆาตกรบางคนไดแสดงอาการควบคุมตนเองอยางมากตอแรงกระตุนของความ
กาวราวกอนที่จะกระทําการฆา อยางไรก็ตามบุคคลจํานวนมากก็แสดงอาการเชนนั้นแตก็มิไดมีการ
ลงมือกระทําความผิดแตอยางใด ฉะนั้นในเร่ืองการควบคุมตนเองจนเกินควรตอแรงกระตุนความ
กาวราว ก็มิใชเปนเคร่ืองชี้นําถึงความเปนอันตรายในทางตรงกันขามกลุมท่ีมีบุคลิกภาพตอตาน
สังคม (Sociopathic) บุคลิกภาพกาวราวแสดงออกโดยออม (Passive-Aggressive) บุคลิกภาพเก็บตัว 
(Schizoid) ท่ีเคยมีประวัติพฤติกรรมทํารายและมีการควบคุมตนเองตอแรงกระตุนความกาวราวให
ต่ําลง ซ่ึงจะช้ีใหเห็นความเปนอันตรายมากกวา86 
  (5) การวิจัยเชิงพัฒนาการ (Dynamic Diagnosis) เปนการพิจารณาในแงจิตวิทยา
ของพฤติกรรมอาญาของผูกระทําความผิด ซ่ึงเปนเร่ืองท่ียากจะวินิจฉัยวาการวินิจฉัยทางคลินิกท่ี
กระทําไดแนนอนกวา การพิจารณาบทบาทที่ซับซอนกันระหวางแรงผลักดันทางสังคม แรงผลักดัน
โดยสัญชาตญาณ ความกดดันของความรูสํานึกแรงจูงใจในความรูสํานึกและไมรูสํานึกท้ังหมดนี้   
จะพิจารณาในเชิงพัฒนาการจากภูมิหลัง ประสบการณชีวิตของบุคคลนั้นเปนลําดับ ซ่ึงจะทําให
จิตแพทยเกิดความเขาใจในจิตวิทยาของผูกระทําความผิดนั้น พรอมทราบถึงขอขัดแยงท่ีอาอาจจะทํา
ใหรูถึงสภาพการณและความกดดันลักษณะใดท่ีจะเปนการยั่วยุพฤติกรรมอันตรายของผูกระทํา
ความผิดนั้นไดในภายหนา เชน พวก Passive-Dependent ดังไดกลาวมาแลววาเปนบุคลิกภาพของคน
ท่ีไมคอยชวยตัวเอง มักจะท่ีทานาสงสารคอยพ่ึงพา อาศัยไหววาน หรือพึ่งพาคนท่ีเข็มแข็งกวา ไม
ชอบแขงขัน มักหลีกเล่ียงการงานหรืองานสังคมท่ีออกหนาออกตา เปนคนข้ีบนจุกจิก ถาคนท่ีเขายึด

                                     
  

85  กลุมบุคคลพวกน้ีมักชวยเหลือตนเองไมได ตองคอยพ่ึงพาอาศัยผูอื่นอยูตลอดเวลาในชวงเวลาใดท่ีไม
อาจแสวงหาความชวยเหลือจากผูอื่น ก็ไมอาจแกปญหาดวยตนเองได และอาจจะไปกระทําการรุนแรงขึ้น. 

  
86

  Ibid.  p. 130.    
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ไวพึ่งพาขัดใจไมชวยเหลือก็จะมีปฏิกิริยานอยใจ เสียใจรุนแรงจะเร่ิมรูสึกอึดอัดใจในชวงท่ีไมอาจจะ
พึ่งพาใครได ในสภาวการณเชนนี้อาจทําใหเกิดอารมณรุนแรงและไปกอการกระทําความผิดข้ึน    
ได 87 
 6)  การพัฒนาตนระหวางถูกควบคุม (Progress In Custogy) การพัฒนาตนเองไปในทาง    
ท่ีดีข้ึนในระหวางการอยูในความดูแล จะเปนเคร่ืองแสดงถึงความสําเร็จในการรักษา ส่ิงท่ีควรคํานึงใน
การพิจารณาการพัฒนาการตนเองคือ สภาพของสถานพยาบาลที่ทําการรักษาวามีการใชอํานาจ
ปฏิบัติการรักษา ปองกันและควบคุมอยางไร ประกอบกับการพูดคุยกับผูทํางานเกี่ยวของสัมพันธกับ
คนไข จะทําใหเห็นภาพท่ีเปนจริงของการพัฒนาตนเอง 
  7)  การดูแลภายหลังการปลอยตัว88 (After Care) จะแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  (1) ผูดูแล (Resources) ครอบครัวองผูปวยอาจจะเปนผูดูแลผูปวยภายหลังออกจาก
โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมหรือไมก็ได ในบางกรณีผูปวยไดกระทําความผิดรายแรงไดฆาบุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลในชุมชนทําใหชุมชนเกิดความรูสึกเกลียดชัง และตอตานตัวผูปวยไมประสงคท่ี
จะใหผูปวยกลับเขาสูชุมชนน้ันอีกตอไป เชนนี้การสงตัวผูปวยกลับไปยอมไมเปนผลดีตอตัวผูปวย
และชุมชน ผูปวยอาจจะอาการกําเริบและไปกออันตรายใหเกิดข้ึนอีกได ครอบครัวหรือผูรับดูแลผูปวย
ภายหลังออกจากโรงพยาบาลควรจะเปนแหลงท่ีสามารถใหความอบอุน และความชวยเหลือแกผูปวย
ไดทันทวงทีในชวงเวลาสามารถผูปวยกําลังอยูในภาวะวิกฤติของตน 
  (2) การรักษาตอเนื่อง (Prospects of Treatment) ความเปนอันตรายมิใชเปนส่ิงท่ีคงท่ี
แตจะแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ การพิจารณาถึงความเปนอันตรายควรจะมองถึงโอกาสในการ
ไดรับการรักษาในภายหนาดวย การรักษาผูปวยบางประเภททําไดไมยากเทาใดนัก เชน ผูปวยโรคจิต  
(Psychotic) เพราะการรักษามักจะมีแบบแผนอยูแลว ทําใหโอกาสไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
เปนไปโดยงาย แตพวกบุคลิกตางๆ นั้น เชน บุคลิกภาพ (Passive Aggressive) หรือบุคลิกภาพ
ตอตานสังคม (Sociopathic) ไมจัดอยูในพวกวิกลจริตจึงไมคอยจะรับการรักษาและการรักษาก็ทําได
ยากกวาดวย 
                การบังคับสงตัวเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเปนการทําใหผูปวยรูสึกกลัว
ท่ีจะไปรับการรักษาในภายหลังอีกเม่ือออกจากโรงพยาบาลไปแลว เม่ือเกิดชวงวิกฤติข้ึนกับตัวผูปวย
เขาก็จะไมพยายามแสวงหาความชวยเหลือทางจิตเวช  ความเส่ียงในความเปนอันตรายจึงมีมากข้ึน  
ฉะนั้น ควรจะมีความพยายามทุกประการเพื่อจัดใหมีการรักษาในโรงพยาบาลทองถ่ินหรือคลินิกมี
ผูปวยจํานวนนอยเทานั้นท่ีเปนอันตราย  และจําเปนตองกักขังใหมีการรักษาเปนระยะเวลานานๆ  

                                     
  

87  Ibid.  p. 131.  

  
88

  Ibid.  p. 134-137.  
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กลุมพวกบุคลิกภาพตอตานสังคมจะมีความจําเปนตองไดรับการรักษาเฉพาะเม่ืออยูในชวงวิกฤติ      
ก็เพียงพอแลว 
   การติดตามดูแลรักษาอยางตอเนื่องเปนเร่ืองจําเปน ความมีคําแนะนําอันมี
ประโยชนแกการรักษาควรจะไดรับการปฏิบัติตาม ความลาชาในการรักษาอาจมีผลเปนอันตรายแก
ผูปวยถาผูปวยนอกขาดากรรักษาไมกําหนดนัดคร้ังใดควรมีข้ันตอนปฏิบัติ เพื่อติดตามใหผูปวย
ไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
   โอกาสในการที่จะไดรับการรักษาทางจิตจะเปนองคประกอบอันหนึ่งในการ
พิจารณาวาควรจะรักษาในฐานะผูปวยนอกหรือผูปวยใน ถาผูปวยอยูในชนบทไกลจากคลินิกทางท่ี
ใกลเคียง การเขารับการรักษาในฐานะผูปวยในอาจจะเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดหาการรักษาทาง    
จิตเวช ในทางตรงกันขามถามีโอกาสในการไดรับการรักษาทางจิตโดยทันท่ีในยามจําเปน ก็ไม
อาจจะตองเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน 
 2.3.3 สัดสวนของความเปนอันตรายกับมาตรการท่ีนํามาใช วิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีนํามาใช
กับบุคคลวิกลจริตจะตองไดสัดสวนกับความเปนอันตรายของผูนั้น โดยพิจารณาจากลักษณะและความ
รายแรงของการกระทําท่ีผานมา และท่ีคาดหวังวาจะทําตอไปเม่ือพิจารณาตามหลักความถูกตองตาม
กฎหมายดังท่ีไดกลาวมาแลว เม่ือไมมีอันตรายจากผูนั้นท่ีจะคุมครองปองกันสังคมก็ไมอาจใช
มาตรการใดๆ กับผูนั้นไดตอไป ในทํานองเดียวกันถาความเปนอันตรายก็มีอยูในระดับหนึ่งซ่ึงไมสูง
เกินไปนัก การกําหนดใชมาตรการก็ไมควรเกินไปกวาความเปนอันตรายท่ีมีอยูมิฉะนั้นจะเปนการใช
อํานาจแทรกแซงเขาคุมครองปองกันสังคมเกินสวนไปจากความจําเปน ซ่ึงการพิจารณาสัดสวน
ดังกลาวนี้ จะพิจารณาแยกออกได 2 ประเด็นไดคือ การกําหนดใชมาตรการสูงสุด กับการกําหนดใช
มาตรการนอยท่ีสุด 
 1) การกําหนดใชมาตรการสูงสุด การกําหนดใชมาตรการสูงสุดในท่ีนี้หมายถึง  ระยะเวลา
สูงสุดท่ีจะควบคุมตัวบุคคลวิกลจริตเพื่อใชปองกันสังคมเอาไวได ตราบใดท่ีความเปนอันตรายยังคงมี
อยูก็สามารถควบคุมตัวผูนั้นโดยไมมีกําหนดเวลา ดังนั้นการกําหนดใชมาตรการการสูงสุด ก็คือการ
ควบคุมตัวโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 
  ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไดเคยตัดสินไวในคดี ฮัมฟรีย เคดี้ วาผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับเพศ (Sex offender) ไมอาจจะถูกควบคุมตัวเพื่อการรักษาเกินกวากําหนดโทษสูงสุดท่ีเขาจะ
ไดรับจากความผิดนั้นไดโดยปราศจากการพิจารณาของลูกขุน89 เห็นไดวาจากหลักดังกลาว  เม่ือมีกรณี
เพื่อความจําเปนตองควบคุมตัวตอไปเกินกวากําหนดระยะเวลาโทษสูงสุด  เพื่อประโยชนในการรักษา

                                     
  89  John Monahan and Henry J.  (1983).  Steadman, Mentally /disordered offenders Perspective 
from law and social sciences.  p. 83. 
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ก็อาจควบคุมตัวตอไปโดยใหมีการพิจารณาความเปนอันตราย ซ่ึงควบคุมตัวตอไปนี้ตองกระทําใน
ฐานะมาตรการทางแพง  มิใชมาตรการทางอาญาอีกตอไป 
 2) การกําหนดใชมาตรการนอยท่ีสุด  หมายความถึง กําหนดระยะเวลาควบคุมตัวท่ีนอย
ท่ีสุดนั่นเอง จากวัตถุประสงคของการปองกันสังคมจะควบคุมตัวตอไปไดเม่ือยังคงมีความเปน
อันตรายเทานั้น หากไมมีความเปนอันตรายตอไปแลวก็ไมอาจควบคุมตัวตอไปได อนึ่ง การกําหนดใช
มาตรการนอยท่ีสุด รวมไปถึงการใชมาตรการอื่นๆ นอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนโดยไมตองควบคุมตัวก็ได  
เชน การรักษาตัวในชุมชน (Community Based) อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ขอท่ีมีการโตแยงกันมากก็คือ  
เร่ืองกําหนดระยะเวลานอยท่ีสุดในการควบคุมตัว (Minimum Detention Period) ของบุคคลวิกลจริต
เพื่อรักษา ซ่ึงมีปญหานี้มักจะตกอยูกับจิตแพทย หรือศาลโดยคําแนะนําของจิตแพทยวา ควรจะเปน
ระยะเวลานานเทาใด สวนใหญแลวการประเมินจากทางจิตแพทยมักจะพิจารณาวาจะเปนการเส่ียงตอ
ชุมชนเพียงใดในการปลอยตัวออกมา 
  ในบางกรณีไดมีการใชมาตรการนอยท่ีสุดโดยอัตโนมัติ  (Automatic Minimum  
Measure) เชน การกระทําท่ีไมถึงฆาตกรรม (Homicide) แตทวาอาจกอใหเกิดความผิดอาญารายแรง  
(Felony) ก็สามารถใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยไดทันท่ีเลยแตควบคุมตัวไวไดในระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุด
เทานั้น  อยางไรก็ตามเม่ือจะมีการขยายระยะเวลาออกไปก็ยังคงตองพิจารณาถึงลักษณะและความ
รายแรงของการกระทํา เพื่อพิจารณาวาควรควบคุมตัวตอไปหรือไมอยูนั่นเอง ดวยเหตุนี้จึงถือไดวา
ลักษณะและความรายแรงของการกระทํายังเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาความเปนอันตรายของ
บุคคลนั้นอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปใชในการพิจารณาทุกๆ ข้ันตอนของการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ไม
วาจะเปนการพิจารณาความเปนอันตรายขณะท่ีจะกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยเพื่อปองกันสังคม 
หรือขณะท่ีจะพิจารณายกเลิกหรือบังคับใชมาตรการดังกลาวตอไปอีก 
               กฎหมายท่ีใหการรองรับหลักในการควบคุมตัวโดยอัตโนมัติคือ กฎหมายครอบงํา
สหรัฐอเมริกาในประมวลกฎหมายของ D.C. 24-301,  (d)  (1967)90 ซ่ึงใหมีการควบคุมตัวโดยอัตโนมัติ
หลังจากไดรับการยกเวนโทษ เนื่องจากความวิกลจริตโดยไมตองมีการไตสวน นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ของรัฐนิวยอรคเม่ือป 1960 ในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 454 (2)91 ใหจําเลยท่ีไดรับการยกเวนโทษ
เนื่องจากความวิกลจริตอยูในความดูแลของโรงพยาบาล 
 

                                     
  90  Alexander D. Brooks.  (1974).  Law, Psychiatry and the Mental Health  System.  p. 390. 
  91  The special committee to study commitment procedure of the association of the bar of the city of 
New York in co-operation with  the  Cornell law school.  (1962).  Mental illness and due process, report and 
recommendation on admission to Mental hospital under New York Law.  p. 5. 
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 2.3.4 ผูกระทําความผิดบางประเภท กลุมบุคคลพวกนี้เหมาะท่ีจะใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย
แทนการลงโทษอันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะบางประการไดแก 
 1) ผูกระทําความผิดติดนิสัย (Habitual Offender) การท่ีเคยกระทําความผิดมาแลวและมา
กระทําความผิดอีก ถาเปนบุคคลท่ัวไปเราถือวาเปน “ผูกระทําผิดซํ้า” (Recidivist) ซ่ึงควรไดรับการเพ่ิม
โทษในการกระทําดังกลาว การกระทําผิดซํ้านั้นเปนบุคคลวิกลจริตเราเรียกวา “ผูกระทําผิดติดนิสัย” 
(Habitual Offender) บุคคลพวกนี้ถือวาปวย และดวยสภาพจิตใจเชนนั้นทําใหกระทําความผิดอาญา
ซํ้าๆ จากหลักฐานในการกระทําผิดคร้ังกอนและไดรับการปลอยตัว และไดมากระทําผิดอีก เม่ือเห็นวา
บุคคลผูนี้มีความเปนอันตราย ศาลจึงกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกบุคคลนี้ได            
  อยางไรก็ตาม กําหนดระยะเวลาควบคุมตัวของผูกระทําความผิดติดนิสัยนี้ ควบคุม
ตัวไดสูงสุดเทากับระยะเวลาการลงโทษสูงสุดเทาท่ีพวกผูกระทําผิดซํ้า (Recidivist) จะถูกเพิ่มโทษ
ฐานไมเข็ดหลาบได ในกรณีท่ีศาลเห็นวาจําเปนจะขยายระยะเวลาดังกลาวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ในการปองกันสังคมก็อาจขยายไดไมเกินกําหนดระยะเวลาลงโทษสูงสุดของทุกฐานความผิด
รวมกัน ถายังไมเพียงพออีกก็ไมอาจควบคุมตัวตอไปไดโดยมาตรการทางอาญาแลว ตองหันไปใช
มาตรการทางแพงแทน 
 2)  ผูกระทําความผิดซ่ึงไมอาจใชวิธีการลงโทษกับเขาได (Offenders Not Susceptible to 
Punishment) หมายถึง บุคคลท่ีมีพฤติกรรมตอบสนองแกการลงโทษแตกตางไปจากบุคคลท่ัวไป ซ่ึง
แบงออกไดเปน 2 จําพวก คือ 
  (1) กระทําความผิดซ่ึงวิธีการลงโทษไมอาจยับยั้งได (Non-Deterrable Offenders) 
บุคคลพวกนี้อาจจะตองใชมาตรการอื่นๆ แทนการลงโทษ เชน เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เฉพาะทาง (Special Hospital) ตามกฎหมายของประเทศเดนมารคกําหนดความหมาย ของวิกลจริต 
(Insanity) เอาไวกวางๆ ไมระบุลงไปใหเปนขอบเขตตายตัววารวมถึงบุคคลประเภทใดบาง เชน จะ
รวมถึงพวก Psychopath หรือบุคลิกภาพตอตานสังคม (Sociopath) ดวยหรือไม ท้ังนี้ ก็เพื่อประโยชน
ในการกําหนดมาตรการเพื่อใชกับผูกระทําผิดซ่ึงมีบุคลิกภาพแบบอันธพาล  (Psychopathic 
Offender) ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะใชวิธีการลงโทษได หรือบางกรณีอาจตองใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย หรือแมแตจะใชวิธีการลงโทษไปกอนเพื่อประเมินผลของการตอบสนองตอการลงโทษ
และจะปรับมาตรการท่ีใชบังคับอยูใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสม 
  (2) ผูกระทําความผิดซ่ึงสภาพจิตของเขาจะเปนผลรายถาได รับการลงโทษ 
(Offenders whose mental condition is likely to deteriorate as a result of punishment) บุคคล
พวกนี้เปนผูท่ีรูวาการกระทําของตนเปนความผิดและตองไดรับการลงโทษ แตก็ยังฝนท่ีจะกระทําอยู
เพราะวาตองการถูกลงโทษ จัดวาเปนผูปวยประเภทหน่ึงและเปนผูกระทําผิดซ่ึงมีความช่ัว (Guilt) 
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ในฐานะอาชญากรดวย การลงโทษบุคคลพวกนี้จะทําใหสภาพทางจิตของเขาแยลงไปกวาเดิม        
จึงควรใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัยมากกวาการลงโทษ   
 ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ 92 
 วัตถุประสงคของการยกขอตอสูวิกลจริตก็เพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูนั้นเนื่องจาก
เปนการกระทําท่ีไมอาจตําหนิได ผูประสบความสําเร็จในการยกขอตอสูวิกลจริตยอมไมตองรับโทษ 
แตยังเปนท่ีเกรงกันวา ขอตอสูเร่ืองวิกลจริตนี้อาจจะกอใหเกิดอันตรายแกสังคมได ทําใหเกิดผลใน
การบัญญัติกฎหมายใหมีอํานาจควบคุมตัวโดยอัตโนมัติ (Automatic Commitment) ในโรงพยาบาล 
หลังจากการยกขอตอสูวิกลจริตฟงข้ึน และกฎหมายในหลายๆ รัฐของสหรัฐอเมริกากําหนดให
ควบคุมตัวโดยไมกําหนดระยะเวลา (Indeterminate Commitment) ได ผลของกฎหมายในเร่ืองนี้ทํา
ใหเกิดปญหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในความชอบดวยกฎหมายของบทบัญญัติดังกลาววา ขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม อีกท้ังการควบคุมตัวโดยไมมีกําหนดระยะเวลานั้น จะทําใหบุคคลวิกลจริตอัน
เราถือวาเปนผูท่ีไมอาจตําหนิไดในทางอาญา ยกขอตอสูวิกลจริตนอยลงไป เพราะไมตองการที่จะ
เส่ียงกับการควบคุมตัวโดยไมมีกําหนดระยะเวลา โดยยอมรับการลงโทษจําคุกท่ีมีเวลาแนนอน 
 การนําหลัก ฮาบีส คอรปุส (Habeas Corpus)93 และวิธีการขอปลอยตัวอ่ืนๆ มาใชภาย
หลังจากถูกควบคุมตัวไวแลว ยังไมเปนท่ีเพียงพอทําใหขอกฎหมายนั้นชอบข้ึนมาได กฎหมายบางรัฐ
ในสหรัฐอเมริกาผูท่ีจะใชสิทธิขอใหปลอยตัวไปไดก็ตอเม่ือพนกําหนด 1 ป หรือเกินกวานั้นนับแตถูก
ควบคุมตัว และภาระการพิสูจนในการดําเนินคดี ฮาบีส คอรปุส มักจะตกอยูกับผูขอปลอยตัวเสมอ ศาล
อุทธรณสหรัฐเขตอํานาจศาล D.C. ไดตั้งขอสังเกตไววา ในคดีเกี่ยวกับคําพยานดานจิตเวช (Psychiatric 
Testimony) ท่ีบอยคร้ังมักจะสับสนและไมชัดเจน ไมทําใหภาระการพิสูจนท่ีถูกกําหนดไวสามารถ
สัมฤทธ์ิผลออกมาไดแนนอน อุปสรรคดังกลาวนี้ทําใหการนําหลัก ฮาบีส คอรปุส และวิธีการ
ดําเนินคดีในทางอ่ืนๆ มาใชเปนเคร่ืองทดแทนที่ไมเพียงพอแกคําส่ังควบคุมตัวโดยไมมีกําหนด
ระยะเวลา 
 ในคดี โบลตัน แอนด แฮรีส ศาลอุทธรณสหรัฐเขตอํานาจศาล D.C. ตัดสินวา การนําตัว
บุคคลวิกลจริตท่ีไดรับการปลอยตัวไปคุมตัวในโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ โดยไมจัดใหมีมาตรการ 
 

                                     
  92  John Monahan and Henry J. Steadman,  (    ).  Mentally disordered offenders perspective from 
law and social sciences.  pp. 65-108.  
  93  หมายถึง Writ of habeas corpus ad subjiciendum เปนหมายพิเศษประเภทหน่ึงเพื่อใชเยียวยา รักษา 
เสรีภาพของบุคคลรวมถึงผูถูกกลาวหาในคดีอาญา ใหพนจากการถูกจับกุม กักขัง จากบุคคลธรรมดาหรือเจา
พนักงานของรัฐโดยปราศจากเหตุอันควรตามกฎหมายโดยผิดกฎหมาย โดยไมชอบดวยกระบวนพิจารณาตาม
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี. 

DPU



 45 

คุมครองปองกันเชนเดียวกับวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรการควบคุมตัวบุคคลวิกลจริตทางแพง 
(Civil Commitment) เปนการปฏิเสธความคุมครองอยางเสมอภาค (Equal Protection) ภายใต
กฎหมายแกบุคคลนั้น คําตัดสินวา ไมมีความผิดเนื่องจากความวิกลจริตหมายความเพียงแคลูกขุนมี
ขอสงสัยท่ีสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความปกติทางจิตของจําเลยขณะกระทําความผิด การที่จะทําให
พระราชบัญญัตินี้ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ศาลจะตองตีความใหอํานาจการควบคุมตัวบุคคลวิกลจริตนี้
เปนเพียงชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบสภาพทางจิตของเขาเทานั้น เม่ือครบกําหนดระยะเวลานั้นจะตองมี
การพิจารณา (Hearing) ข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาสภาพจิตของบุคคลนั้นวา เขาขายอยูในระดับท่ีจะใช
มาตรการควบคุมทางแพง (Civil Commitment) ไดหรือไม 
 ในคดี สเปช แอนด แพตเตอรสัน ศาลสูงสหรัฐตัดสินวา บุคคลซ่ึงกระทําความผิดฐาน
อนาจาร ซ่ึงมีโทษจําคุกสูงสุด 10 ป แตไมไดถูกลงโทษตามกฎหมายนี้กลับถูกลงโทษตามพระราช 
บัญญัติผูกระทําผิดเกี่ยวกับเพศของรัฐโคโลราโด (Colorado Sex Offender Act) ซ่ึงมีโทษจําคุกไมมี
กําหนดระยะเวลา (ตั้งแต 1 วัน ถึงตลอดชีวิต) โดยไมมีการไตสวนกอน การกําหนดโทษจําคุกโดย
ไมกําหนดระยะเวลาจําเปนตองพบขอเท็จจริงอันใหม ซ่ึงมิใชเพียงองคประกอบความผิดตามท่ีถูก
กลาวหาในการพิจารณาเทานั้น จะตองปรากฏขอเท็จจริงวาถาจําเลยไดรับการปลอยตัวออกไปอาจ 
จะกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืน การท่ีไมมีการพิจารณาหาขอเท็จจริงนั้น ทําใหการตัดสินลงโทษจําเลย
ตามพระราชบัญญัตินี้ฝาฝนสิทธิของจําเลยในเร่ืองกระบวนการนิติธรรม (Due Process of Law) 
  ศาลสูงในรัฐอ่ืนๆ เชน นิวยอรค อินเดียนา อริโซนา วิสคอนซิน มิชิแกน และนิวเจอซี 
ตีความพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลวิกลจริตไวในสถานพยาบาลโดยอัตโนมัติ
หลังจากไดรับการยกเวนโทษของรัฐตนใหมีผลเหมือนๆ กัน และใชเหตุผลทํานองเดียวกันนี้ Grant 
Morris94 เห็นวา การที่บุคคลกระทําความผิดอาญาเนื่องจากความวิกลจริตมีผลทําใหการควบคุมตัว
ในชวงระยะเวลาส้ันๆ ในทันทีเพื่อตรวจสอบสภาพทางจิตเปนการชอบดวยกฎหมาย แตขอเท็จจริง
เพียงเทานี้ไมทําใหเกิดขอสันนิษฐานถึงความวิกลจริตท่ีจะมีตอไปในภายหนา ประกอบกับความ
เปนอันตรายอันพอเพียงท่ีจะใหควบคุมตัวในโรงพยาบาลโดยไมมีกําหนดระยะเวลาได นอกจากจะ
มีการประเมินสภาพทางจิตของบุคคลนั้นขณะจะควบคุมตัวไวในโรงพยาบาลเทานั้น ผูพิพากษา 
บารเซลอน ไดมีความเห็นอันเปนท่ียอมรับกันในคดี โบลตัน แอนด แฮริส วา “จําเลยซ่ึงวิกลจริตอัน
ไมตองรับผิดชอบทางอาญาในขณะท่ีกระทําความผิดอาจจะไมถือวาวิกลจริต ถึงขนาดท่ีจะบังคับใช
มาตรการทางแพง (Civil Commitment) ในขณะท่ีศาลมีคําตัดสินได” 
                    

                                     
  94  John Monahan and Henry J. Steadman.  Op.cit.  p. 83.  
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                คดี Daniel M Naghten ซ่ึงพยายามยิงนายกรัฐมนตรีโรเบิรต พิว95 และฆาเลขานุการของ
นายพิวตาย คณะลูกขุนไดปลอย M Naghten ดวยเหตุวิกลจริตซ่ึงคําตัดสินคร้ังนั้นกระทบกระเทือน
ตอความรูสึกของคนท่ัวไป ซ่ึงมีขอเท็จจริงของคดีวา 
 นายแดเนียล แมคนอเทน ไดมีอาการประสาทหลอนวาเขากําลังถูกตามรบกวนกล่ัน
แกลงโดยพรรคโทร่ี เขาจึงคิดท่ีจะหยุดยั้งการกระทําดังกลาวนี้โดยการฆานายกรัฐมนตรีของพรรค
โทร่ี คือ เซอรโรเบิรต พีล ซ่ึงเขาเองก็ไมเคยเห็นมากอนเลย ในเดือนมกราคม 1843 แมคนอเทนได
ใชปนยิง เอ็ดเวิรด ครัมมอนด ซ่ึงเปนเลขานุการสวนตัวของนายกรัฐมนตรีถึงแกความตาย โดยท่ีเขา
เขาใจวาเปนตัวนายกรัฐมนตรี เละเขาไดถูกฟองตอศาลในขอหาเปนฆาตกรท่ีรายแรงที่สุด (The first 
degree murder) และในระหวางการพิจารณาคดีนั้น เขาไดแถลงใหศาลทราบวาเขาเปนคนวิกลจริต
และไมสามารถรับผิดชอบ การที่เขาไดกระทําไปเชนนั้นเนื่องจากไดมีอาการประสาทหลอนเกิด
ข้ึนกับเขา และจากหลักฐานการตรวจของแพทยก็พบวาเขาตกอยูในสภาวะที่เกิดภาพหลอน 
ประสาทลวง และมีสภาพจิตใจท่ีไมปกติอยางรุนแรง ศาลไดใหคําแนะนําแกคณะลูกขุนวา ควร
ตัดสินลงโทษจําเลย ถาในขณะท่ีกระทํานั้นจําเลยมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณดีไดถาปรากฏวา เขาไมมี
ความเขาใจและไมรูวาส่ิงท่ีเขากระทํานั้นเปนความผิดหรือเปนการกระทําท่ีช่ัวราย ก็ใหปลดปลอย
จําเลยใหพนผิดไปเพราะเหตุท่ีจําเลยเปนคนวิกลจริตในคดีนี้ลูกขุนไดตัดสินวาจําเลยไมมีความผิด
เพราะวิกลจริต และใหจําเลยไดถูกควบคุมตัวไวในสถาบันโรคจิต ซ่ึงเขาไดอยู ณ ท่ีนั้นจนกระท่ังถึง
แกความตาย ในป 1865 
 จากคดีดังกลาวจึงเปนท่ีมาของหลัก M Naghten คือการอางเอาความวิกลจริตข้ึนเปนขอ
ตอสู หรือท่ีเรียกวา The right wrong test นี้ไดเปนท่ียอมรับกันมานานแลวในการใชเพื่อทดสอบ
เกี่ยวกับการตอสูวาวิกลจริต ซ่ึงตามหลักนี้เช่ือวาคนทุกคนในโลกเปนผูท่ีมีจิตใจเปนปกติท้ังนั้น 
และเม่ือเกิดมีผู ท่ีวิกลจริตข้ึนมา ก็ไดมีการกําหนดหลักเกณฑขออางขอตอสู ข้ึนเพื่อเปนการ
ชวยเหลือบุคคลท่ีวิกลจริตนี้ อยางไรก็ตาม การท่ีจะใชขอตอสูวาวิกลจริตนี้ใหเกิดเปนผลสําเร็จได ก็
จะตองมีขอพิสูจนท่ีเห็นไดชัดเจนวาในขณะท่ีกําลังกระทําความผิดนั้น บุคคลไดตกอยูในภาวะท่ีไม
รูผิดชอบ ไมมีเหตุผลหรือจําเลยมีความบกพรองในเร่ืองเหตุผล เนื่องจากเขามีความผิดปกติทางจิต
โดยเปนโรคจิตหรือจิตบกพรองซ่ึงทําใหเขาไมสามารถเขาใจสภาพและสาระสําคัญของการกระทํา
ของตน กลาวคือ เขาไมทราบวาส่ิงท่ีเขากําลังกระทํานั้นจะมีผลอยางไร หรือถึงแมวาเขาจะรูวาเขา
กําลังทําอะไร และผลจะเปนอยางไรก็ตาม เขาก็ไมรูวาส่ิงท่ีเขากระทํานั้นเปนความผิด 
 

                                     
95  อํานาจ  โชติชัย.  (2525).  “การอางเหตุวิกลจริตเปนขอตอสูตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา.”

วารสารอัยการ, 5, 55.  หนา 56. 
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2.4 แนวคิดพฤติกรรมลักษณะอาการของผูปวยทางจิต 
 การท่ีจะวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตเวชชนิดใดนั้น มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองทราบอาการของโรคทางจิตเสียกอน  อาการของโรคทางจิตนั้นเปนส่ิงท่ีผูปวยรูสึก 
(subjective) มากกวาจะเปนส่ิงท่ีตรวจสอบได (objective) ซ่ึงแตกตางจากอาการเจ็บปวยทางกายท่ี
สามารถตรวจพบหรือพิสูจนได96 ดังนั้น การตรวจผูปวยทางจิตจึงจําเปนตองพยามเขาใจ ความรูสึก
ของผูปวยเพื่อใหไดขอมูลมากท่ีสุด การวินิจฉัยโรคข้ึนอยูกับอาการท่ีแสดงเปนสําคัญ ถาเขาไดกับ
ลักษณะท่ีอธิบายไวในโรคใดก็วินิจฉัยวาเปนโรคนั้น โดยท่ัวไปแลวอาการของโรคทางจิตนั้นแบง
ออกเปนกลุมใหญๆ ดังตอไปนี้97 
 1) ความผิดปกติของพฤติกรรมการเคล่ือนไหว (Disorder of motor activity) เชน 
  (1) การที่กลามเนื้อกระตุกท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กันไมสมํ่าเสมอ และเกิดข้ึนเองโดยไมมีส่ิง
กระตุนจากภายนอก 
  (2) หรือการเปนการกระทําซํ้าๆ ท่ีเกิดข้ึนเอง เปนไปเร่ือยๆ และสมํ่าเสมอ ไมมี
ความหมายใดๆ ท้ังส้ิน เชน นั่งโยกตัวตลอดเวลา 
  (3) หรือผูปวยอยูในทาแปลกๆ เปนเวลานานผิดปกติ โดยผูปวยเกิดอาการข้ึนมาเอง 
เชน ชูแขนขาข้ึนเหนือศรีษะเปนเวลานาน ผูปวยจะไมมีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอม 
  (4) หรือเม่ือจับใหผูปวยอยูในทาใดทาหนึ่ง ผูปวยก็คงอยูในทานั้นเปนเวลานาน
ผิดปกติ 
  (5) หรือเปนการท่ีผูปวยกระทําตามผูอ่ืนโดยไมตั้งใจ 
    (6) หรือผูปวยไมมีการเคล่ือนไหวเลย รวมทั้งไมมีปฏิกิริยาโตตอบส่ิงแวดลอมและ
ไมพูด หรือในทางตรงกันขามผูปวยอาจมีการเคล่ือนไหวมากแบบบาคล่ังก็ได 
    (7) หรือแขนขา หรือลําตัวของผูปวยมีอาการแข็งเกร็ง แมเราจะพยายามงอแขนหรือ
ขา ผูปวยก็จะตานไวและคงอยูในลักษณะท่ีแข็งเกร็งเชนนั้นเปนเวลานานๆ  
    (8) หรือผูปวยไมพูดทั้งๆ ท่ีอวัยวะท่ีเกี่ยวกับการพูดเปนปกติ 
    (9) หรือเปนการย้ําทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดซํ้าๆ โดยไมมีเหตุผล ซ่ึงผูปวยเองก็รูวาเปนเร่ือง
ไรสาระ แตไมสามารถขัดขืนได เชน ลางมือวันละหลายสิบคร้ัง พรอมกันนั้นผูปวยจะรูสึกไมสบาย
ใจ เครียด และวิตกกังวล 

                                     
96

   พวงทอง  อมรลักษณานนท. (2525). ความรับผิดทางอาญาของคนวิกลจริต. หนา 34. 
97  สมภพ  เรืองตระกูล, คูมือจิตเวชศาสตร, (กรุงเทพ : อักษรสัมพันธ, 2523), หนา 1-6. 
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  (10) หรือเปนความรูสึกพลุงพลาน กระวนกระวายอยูภายในใจ ทําใหผูปวยอยูนิ่ง
ไมได ตองผุดลุกผุดนั่งอยูตลอดเวลา บางเวลานอนก็ไมสบาย นั่งก็ไมสบาย หรือเดินก็ไมสบาย เปน
อาการที่ผูปวยรูสึกทรมาน 
 2) ความผิดปกติในเนื้อหาของความคิด  (Disorder of content of thought) ไดแก 
ความคิดหลงผิดในแบบตางๆ เปนความเช่ือท่ีผิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท้ังท่ีไมเปนความจริง ผูปวยจะ
เช่ือม่ันอยูเชนนั้นและไมสามารถเปล่ียนความเช่ือถือไดดวยการอธิบายโดยใชเหตุผลตามธรรมดา 
เชน ผูปวยคิดวาตนเองเปนพระเจา หรือ 
  (1) ผูปวยหลงผิดคิดไปเองวามีคนขูจะทํารายหรือคอยปองรานตน หรือ 
    (2) ผูปวยมีความคิดวามีอํานาจบางอยางจากภายนอกสามารถควบคุมความคิดและ
การกระทําของตนได หรือ 
  (3) ผูปวยมีความคิดวามีคนพูดจาเกี่ยวกับตน หรือเหตุการณรอบตัวมีความหมาย
เกี่ยวของกับตน เชน เห็นคนคุยกันก็คิดวาเขากําลังพูดเร่ืองของตนเปนตน หรือ 
  (4) ผูปวยคิดวาตนเองเปนคนสําคัญผิดธรรมดา หรือมีอํานาจพิเศษ เชน คิดวาตน
เปนพรเจา หรือรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐี หรือ 
  (5) ผูปวยเกิดความหึงหวงคูครองอยางรุนแรง จนเปนความหลงผิดคิดวาคูครองของ
ตนไปมีสัมพันธกับคนอ่ืนหรือมีชู หรือ 
  (6) ผูปวยหลงผิดคิดวาตนทําความผิดอยางมาก และสมควรถูกลงโทษ หรือ 
  (7) ผูปวยหลงผิดคิดวาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของตนหายไป เชน 
ไมมีหัวใจ ไมมีสมอง เปนตน หรือ 
    (8) ผูปวยมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี และสถานการณรอบตัว เชน เช่ือ
วานางพยาบาลเปนสายลับของตํารวจ หรือเช่ือวาตนเองเปนหนูตะเภาใหคนอ่ืนลองยา หรือ 
    (9) ผูปวยเชื่อวาผูอ่ืนสามารถลวงรูความคิดของตนได หรือ 
  (10) ผูปวยเชื่อวาความคิดท่ีมีอยูไมใชของตน แตความคิดของผูอ่ืนใสเขามา หรือ 
  (11) ผูปวยรูสึกวาความคิดของตนหยุดชะงักเหมือนกับสมองวางเปลาไปโดย
กะทันหัน 
 3) ความผิดปกติของความคิดแบบอ่ืน (Other disorder of thought) เปนการผิดปกติใน
รูปแบบของความคิดโดยท่ีความคิดเปล่ียนจากเร่ืองหนึ่งไปเปนอีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงไมเกี่ยวของกันเลย 
หรือไมเกี่ยวของกันโดยตรง โดยผูพูดไมรูวาเร่ืองท่ีตนพูดนั้นไมตอเนื่องกัน ทําใหผูฟงไมสามารถ
เขาใจได การพูดจาของผูปวยไมตอเนื่องกัน อาจขาดเปนหวงๆ อาจพูดเปนคําๆ เปนพยางค หรือเปน
ประโยคท่ีไมมีความสัมพันธกันเลย หรือพูดซํ้าๆ ซากๆ บางทีขณะท่ีพูดอยูก็มีการหยุดคิดอยาง
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กะทันหันเพราะกระแสความคิดของผูปวยหยุดชะงักทันที บางทีคําพูดท่ีใชก็เปนคําท่ีผูปวยคิดข้ึนมา
เอง ไมมีใชในภาษาพูดของเรา จะมีความหมายเฉพาะผูปวยคนเดียว เปนตน 
 4) ความผิดปกติของอารมณ (Disorder of affect)  
  ลักษณะของความผิดปกติของอารมณ เชน 
    (1) ผูปวยมีความรูสึกกลัว หรือรูสึกใจคอไมสบาย หวาดหวั่น วิตกกังวล โดยอาการ
เหลานี้เกิดข้ึนเองไมปรากฏสาเหตุหรืออาจมีสาเหตุแตไมสมเหตุสมผล พรอมกันนั้นจะมีอาการ  
ทางกายรวมดวย เชน ใจส่ัน หนามืด วิงเวียนศรีษะ แนนหนาอก หายใจไมสะดวกและเจ็บหนาอก     
เปนตน หรือ 
    (2) ผูปวยมีความรูสึกต่ืนตระหนกตื่นเตนตกใจ กระวนกระวาย พลุงพลานอยูนิ่ง
ไมได มีความรูสึกหวาดกลัว และวิตกกังวลเปนอยางมาก จนไมสามารถทํางานได และนึกคิดอะไร
ไมออก หรือ 
    (3) ผูปวยมีความกลัวตอสถานการณหรือวัตถุท่ีรุนแรงเกินกวาเหตุ และไมสมเหตุ 
สมผล เชน กลัวท่ีแคบ หรือกลัวแมว ความกลัวนี้จะเกิดข้ึนซํ้าๆ โดยท่ีผูปวยไมสามารถระงับความ
กลัวนั้นได ทําใหผูปวยพยายามหลีกเล่ียงส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดอาการไมสบายน้ี หรือ 
    (4) ผูปวยมีความรูสึกเฉยเมย ไมแสดงอารมณใดๆ ออกมาเลย สีหนามีลักษณะ
เหมือนคนใสหนากาก พรอมกันนั้นผูปวยจะไมสนใจส่ิงแวดลอมรอบตัววามีอะไรเกิดข้ึน ปฏิกิริยา
โตตอบมีนอยมากหรือไมมีเลย หรือ 
  (5) ผูปวยแสดงอารมณท่ีไมสอดคลองกับความคิดและเหตุการณในขณะนั้น เชน 
กําลังเลาถึงเหตุการณท่ีบิดาเพิ่งเสียชีวิต ผูปวยเลาไปโดยที่สีหนาไมแสดงความทุกขหรือเศราโศก
เลย แตกลับหัวเราะบอยๆ หรือ 
  (6) ผูปวยมีอารมณหงุดหงิดฉุนเฉียวงายกวาธรรมดา โดยท่ีตามปกติเร่ืองเล็กนอย
เพียงเทานี้ผูปวยจะทนได แตขณะมีอาการผูปวยจะมีอารมณรุนแรงมากโดยไมสามารถยับยั้งตัวเอง
ได เปนตน 
 5) ความผิดปกติของการรับรู (Disorder of perception)  
    (1) ผูปวยจะมีการแปลความหมายของส่ิงท่ีพบเห็นผิดไป (Illusion) เชน เห็นเชือก
เปนงู หรือเห็นตนไมเปนคน เปนตน หรือ 
  (2) ผูปวยมีอาการประสาทหลอน (Hallucination) กลาวคือผูปวยรับรูส่ิงตางๆ โดย
ไมมีส่ิงกระตุนจากภายนอก เชน หูแววไดยินเสียงจากภายนอก อาจเปนเสียงแปลกๆ หรือคําพูดได
ยินเสียงคนมาขูดาวาตางๆ หรือเสียงคนพูดเกี่ยวกับเร่ืองคนปวย ซ่ึงผูปวยอาจรับฟงเฉยๆ หรือพูดจา
ตอบโตดวยก็ได หรือผูปวยรูสึกเหมือนมีอะไรมาไตตามตัว บางคร้ังรูสึกปวดแสบปวดรอน หรือ

DPU



 50 

รูสึกซูซาตามผิวหนัง แขน ขา หรืออวัยวะเพศ หรือไดกล่ินแปลกๆ มักเปนกล่ินเหม็น เชน กล่ินไหม 
หรือรูรสแปลกๆ เชน รูสึกวาอาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ีรับประทานมีรสขมของยาพิษ เปนตน 
   อาการประสาทหลอนบางชนิดมีความสําคัญ ซ่ึงถาตรวจพบจะเปนการชวย
สนับสนุนวาผูปวยเปนโรคจิตเภท ไดแก 
   ก. การท่ีผูปวยไดยินเสียงความคิดของตนเอง 
   ข. ผูปวยไดยินเสียงคนพูดโตตอบกันเกี่ยวกับตัวผูปวย 
   ค. ผูปวยไดยินเสียงคนพูดวิจารณเกี่ยวกับการกระทําของตนไมวาจะกําลังทํา
อะไรอยู 
 6) ความผิดปกติของสติสัมปชัญญะ (Disturbance of consciousness)  
  สติสัมปชัญญะ คือ ภาวการณรูสติ ผูท่ีมีสติสัมปชัญญะดี การรับรูจะดี หนาท่ีของ
ประสาทสัมผัสท้ังหาจะเปนปกติ และสามารถนําเอาส่ิงตางๆ รอบตัวมาสัมพันธกับตัวเองไดอยาง
ถูกตอง เชน รูวาตัวเองเปนใคร อยูท่ีไหน เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ รอบตัวอยางไร เขาใจคําถามและ
ตอบไดอยางถูกตอง หากมีการผิดปกติของสติสัมปชัญญะแลวผูปวยจะมีลักษณะงุนงง สับสน การ
รับรูความเปนไปรอบๆ ตัวจะเสีย ไมสามารถบอกเวลา สถานท่ี และบุคคลได มีอาการเซ่ืองซึม 
สายตามองอะไรดูวางเปลา ไมมีสมาธิและไมสนใจส่ิงตางๆ รอบตัว ถาไดรับการกระตุนผูปวยพอจะ
เขาใจคําถามงายๆ และตอบไดบาง และสติสัมปชัญญะของผูปวยจะไมคงท่ี บางเวลาผูปวยรูตัวดี 
บางเวลาสับสน หรือผูปวยมีอาการเพอ มีประสาทหลอน และแปลภาพผิด ซ่ึงผูปวยจะกระวน
กระวาย พลุงพลาน และหวาดกลัวตอประสาทหลอน และการแปลภาพผิดท่ีตนเห็น 
 7) ความผิดปกติของความจํา (Disorder of memory) 
  ความจํานั้นคือขบวนการที่ ส่ิงตางๆ  ซ่ึงเคยปรากฏในจิตสํานึกไดถูกบันทึก 
(registration) และเก็บไว (retention) ในสมอง และสามารถท่ีจะเรียกใหมาปรากฏในจิตสํานึกไดอีก 
(recall) ความจํานี้ประกอบดวยความจําเกา (remote memory) คือ ความจําในวัยเด็ก หรือความจําใน
ส่ิงท่ีผานมาแลวเปนเวลาหลายๆ เดือน หลายๆ ป และความจําใหม (recent memory) ซ่ึงหมายถึง
ความจําในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระยะใกลๆ ไมเกิน 2-3 เดือนท่ีผานไป 
  ความจําท่ีผิดปกตินั้น  ไดแก  การลืม  หรือการท่ีไมสามารถเรียกความจําใน
ประสบการณเกาๆ ใหกลับมาสูจิตสํานึก มักจะเกิดอยางเฉียบพลันหลังจากไดรับความกระทบ 
กระเทือนทางรางกายหรือจิตใจ แตอาจคอยๆ เกิดข้ึนชาๆ ก็ได 
  ความจําท่ีผิดปกติในรูปแบบอ่ืนๆ ก็มี เชน เปนความรูสึกวาไดเคยเห็นหรือคุนเคยกับ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากอน ท้ังๆ ท่ีผูปวยไมเคยพบเห็นมากอนเลย แตผูปวยเกิดความรูสึกดังกลาวข้ึนมา
เอง หรือมีความสับสนไมแนใจวาส่ิงที่เกิดข้ึนนั้นเปนความจริงหรือความฝน เปนตน 
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 8) ความผิดปกติในเชาวปญญา (Disorder of intelligence) 
  เชาวปญญา หมายถึง98 ความสามารถที่จะเขาใจ ท่ีจะเรียกความทรงจําและนําไป
ผสมผสานกับการเรียนรูเกาๆ เพื่อใชจัดการกับสถานการณใหมๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  ความผิดปกติในเชาวปญญานั้นไดแก ปญญาออน (mental retardation) ซ่ึงหมายถึง
การมีระดับเชาวปญญาท่ีต่ํากวาปกติ ซ่ึงอาจจะสังเกตไดตั้งแตเกิด หรือในวัยเด็ก ทําใหมีความ 
สามารถจํากัดในดานการเรียนรู การปรับตัวเขากับสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ไมเจริญเติบโตสมวัย 
ซ่ึงมักจะมีความผิดปกติในอารมณรวมดวยเสมอ 
  ตามท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดนี้เปนอาการตางๆ ของโรคทางจิตเวช ซ่ึงเม่ือไดทราบ
อาการในลักษณะตางๆ นี้แลว แพทยก็จะมีแนวทางในการวินิจฉัยวาเปนโรคอะไรนี้ก็ตองใชวิธีการ
เชนเดียวกับการตรวจโรคทางฝายกาย99 คือมีการซักประวัติของผูปวย ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน 
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ประวัติครอบครัว ประวัติการเจริญเติบโต ความสัมพันธของผูปวยกับ
คนอ่ืน รวมท้ังปญญาของผูปวย การตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ ถายภาพรังสี การตรวจคล่ืนสมอง 
การตรวจสภาพจิตและการทดสอบทางจิตวิทยาดวย แลวนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมานั้นเปนแนวทาง
วินิจฉัยโรคและการรักษาตอไป 
  หลักในการตรวจอาการทางจิตเวชนี้ก็ใชการสัมภาษณผูปวยและญาติหรือเพ่ือนสนทิ
เปนสําคัญ โดยการสัมภาษณผูปวยจะแสดงพฤติกรรมออกมาใหทราบไดโดยกิริยา ทาที การปฏิบัติ
ตัว ความคิด และความรูสึกตางๆ และผูปวยทางจิตเวชทุกรายตองตรวจรางกายโดยละเอียดเสมอ 
เพราะพบบอยๆ วาโรคทางกายเปนสาเหตุของอาการทางจิตเวช และในบางรายผูปวยมีท้ังโรคทาง
กายและโรคทางจิตเวชรวมกัน ดังน้ัน การตรวจผูปวยท้ังรางกายและจิตใจจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะทําใหการวินิจฉัยโรคเปนไปโดยถูกตอง ไมเกิดการผิดพลาดซ่ึงอาจเปนอันตรายแกผูปวยถึงกับ
เสียชีวิตได 

                                     
98  สุวัทนา  อารีพรรค.  (2524).  ความผิดปกติทางจิต.  หนา 1-2.   
99  สมภพ  เรืองตระกูล.  เลมเดิม.  หนา 1-6. 
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บทที่ 3 

แนวทางการใชมาตรการในการปองกันอันตรายจากผูปวยทางจิตในตางประเทศ 
  
 มาตรการในการปองกันอันตรายของผูปวยทางจิตซ่ึงยังไมไดเปนผูกระทําความผิด  
ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปเรียกวา The Invohntary Clvil Commitment Law เปน
กฎหมายท่ีกําหนดวิธีการรักษาผูปวยทางจิตซ่ึงมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา เนื่องจาก
ผูปวยไมสามารถที่จะดูแลตนเองได หรือมีพฤติการณท่ีเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนรวมท้ังจัดให
มีการคุมครองสิทธิของผูปวย สวนของประเทศอังกฤษมีพระราชสุขภาพจิต ค.ศ. 1983 (The Mental 
Health Act 1983) ซ่ึงเปนกฎหมายตราข้ึนใหมบังคับท้ังผูปวยทางจิตและผูกระทําผิดท่ีปวยทางจิต  
โดยรวมเอากฎหมายสุขภาพจิตฉบับเดิม ค.ศ. 1959 และกฎหมายสุขภาพจิตท่ีแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
1982 (The Mental Health Act 1982) เขาไวดวยกัน มีบทบัญญัติวาดวยการบังคับรักษาและการ
ยินยอมใหรักษา รวมท้ังการจัดการทรัพยสินและเร่ืองท่ีผูปวยจะตองกระทําเปนการเฉพาะตัว
บางอยาง1 สําหรับประเทศญ่ีปุนมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ค.ศ. 1988 (The Mental Health Law  
1988) บัญญัติข้ึนเพื่อวางหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูปวยทางจิตในการรักษาพยาบาล ใหสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสมแกผูปวย ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแกผูปวยหรือผูอ่ืน การควบคุมกักขังผูปวยและ
การฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใหผูปวยปรับตัวอยูในสังคมไดอยางปกติ นอกจากนี้กฎหมายสุขภาพจิต
ของท้ังสามประเทศยังใหอํานาจฝายบริหารออกระเบียบหรือขอกําหนดหลักเกณฑการประเมิน
พฤติกรรมท่ีเปนอันตรายของผูปวย มาตรฐานทางการแพทยในการควบคุมดูแลและใหการบําบัด 
รักษาไวใน Regulations และ Code of Practice เพื่อใชเปนมาตรฐานหรือเปนคูมือใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังจะไดกลาวเปนลําดับ ดังนี้2 
  ตามโครงสรางความผิดอาญาของประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Civil Law การกระทํา
ของแพทยตอรางกายหรือเสรีภาพของผูปวยอาจเปนความผิดฐานทํารายรางกายหรือเปนความผิดตอ 
 

                                     

  1  Michael Gelder, Dennis Gath and Richard Mayou.  (1989).  Oxford Textbook of Psychiatry.   
p. 897. 

  2  ชิงชัย  ศรประสิทธิ์.  (2540).  มาตรการทางกฎหมายในการบังคับรักษาผูปวยทางจิต.  หนา 23. 

DPU



 

 

53 

เสรีภาพในการเคล่ือนไหวของผูปวย3 เวนแตผูปวยจะใหความยินยอมใหแพทยรักษาควบคุมตัวหรือ
ใชเคร่ืองผูกมัด4  หรือในสถานการณฉุกเฉินท่ีแพทยจําตองกระทําเพื่อรักษาชีวิตของผูปวยไวตาม
หลักการชั่งน้ําหนักประโยชน (The  Principle  of  Interest Balancing)  ความยินยอมของผูปวยจึง
เปนขอเท็จจริงท่ีแพทยสามารถกระทําตอรางกายผูปวยไดโดยไมมีความรับผิดทางอาญาหรือในทาง
แพง กฎหมายสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญ่ีปุน จึงบัญญัติเปนหลักท่ัวไปวาการบําบัด
คนหาผูปวยในทุกกรณี แพทยจะตองไดรับความยินยอมจากผูปวยทางจิตแลวเทานั้น  แตผูปวยทาง
จิตซ่ึงมีปญหาเกี่ยวกับสภาพจิตท่ีบกพรองหรือไมสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาเร่ืองความยินยอมของ
ผูปวยในประเด็นวาผูปวยมีความสามารถท่ีจะรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปวยของตน  กรรมวิธี
ในการบําบัดรักษา  ความคาดหวังในผลสําเร็จของการรักษาและผลท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน
จากขวนการรักษาและไดใหความยินยอมแลวหรือไม ตามหลักความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาว  
ในกรณีท่ีผูปวยทางจิตมีความสามารถใหความยินยอมใหแพทยบําบัดรักษาแลว  แตภายหลังกลับ
ปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมนั้น  แพทยจําตองยุติขบวนการบําบัดรักษาทั้งหมดและใหผูปวย
เลือกรูปแบบการบําบัดรักษาอื่น  หากแพทยปฏิเสธเพราะรูปแบบการรักษาท่ีผูปวยเลือกเปนการ
บําบัดรักษาซ่ึงไมถูกตองตามมาตรฐานทางการแพทยและไมมีทางเลือกอ่ืน  ผูปวยก็มีสิทธิขอให
แพทยจําหนายเขาออกจากโรงพยาบาลได  แตสําหรับผูปวยทางจิตบางประเภท ความสามารถใน
การใหความยินยอมอาจบกพรองหรือเส่ือมเสียไปเนื่องจากความสามารถในการรับรูและการ
ตัดสินใจท่ีบิดเบือนผิดปกติจากท่ีควรจะเปนและอาการปวยทางจิตของผูปวยอยูในขอบเขตท่ี
กฎหมายสุขภาพจิตประสงคจะคุมครอง กลาวคือ ผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาอยาง
เรงดวนหรือมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย กฎหมายสุขภาพจิตจึงวางหลักเกณฑอันเปนเง่ือนไขในการ
บังคับรักษาผูปวยโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูปวยไวซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวกฎหมาย
สุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และญ่ีปุน บัญญัติไวมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน  
 
 

                                     
  3  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2527).  ปญหาเจตนาในกฎหมายอาญา.  หนา 46-47.  (การบําบัดรักษาของ
แพทยเปนการทํารายผูปวยหรือการควบคุมกักขังใชเครื่องผูกมัดเปนการทําใหผูปวยปราศจากเสรีภาพในรางกาย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391, 295, 297, 310  ครบองคประกอบความผิด และความช่ัว แตในระบบกฎหมาย  
Common  Law  การกระทําของแพทยอาจไมเปนความผิดเพราะขาดองคประกอบในสวน Mens rea).  

  4  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2523).  ความยินยอมในกฎหมายอาญา.  หนา 59. และ คณิต ณ นคร.  (2524, 
พฤษภาคม) .  “การเสี่ยงที่อนุญาต.”  วารสารอัยการ 4 หนา 63. (กรณีที่ผูปวยใหความยินยอมในการบําบัดรักษาถือ
วาเปนเรื่องที่ผูปวยสละคุณธรรมทางกฎหมายสวนเอกชน (Individualrechtsgut) เปนเหตุใหแพทยไมมีความผิด
เพราะขาดองคประกอบความผิดและเปนเหตุใหแพทยมีอํานาจกระทําได). 

DPU



 

 

54 

3.1 ประเทศในระบบคอมมนอนลอว 
 3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  3.1.1.1 แนวทางและมาตรการท่ีกอใหเกิดอํานาจบังคับรักษา 
      1) หลักเกณฑท่ีทําใหเกิดอํานาจในการใชมาตรการรักษา 
       (1) ผูปวยทางจิต  (Mental Illness’Patient) เปนคําจํากัดความอยางกวาง 
หมายความรวมถึงผูปวยท่ีมีอาการผิดปกติทางจิตทุกประเภท (Has a mental disorder) 
       (2) ขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมในการบําบัด (Lack 
the capacity to make an informed decision about hospitalization)  
       (3) มีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะทําอันตราตอตนเองหรือผูอ่ืน (Is likely to 
cause harm to self or others)  
       (4) มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาอยางเรงดวนเพื่อปองกันอันตราย 
(Needs immediate hospitalization to prevent such harm) 
      2) รูปแบบการนําผูปวยทางจิตเขาสูระบบการบังคับรักษา 
        การใชมาตรการทางกฎหมายบังคับรักษาผูปวยทางจิต (Mentally ill persons) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวความคิดอันเปนรากฐานท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
        (1) อํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยของรัฐ (Police Powers) โดยท่ีรัฐ
มีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม จึงเปนความชอบธรรมท่ีรัฐจะใชอํานาจควบคุมรักษา
ผูปวยทางจิตเนื่องจากผูปวยทางจิตมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตราย นอกจากอาจกอภยันตรายรายแรงตอ
ตนเองและผู อ่ืนไดนั้น หากมีผูปวยทางจิตท่ีเปนอันตรายจํานวนมากไมไดรับการรักษายอม
คาดหมายไดอยางแนชัดวาสังคมนั้นไมมีหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลท่ีอาจถูก
คุกคามโดยผูปวยทางจิตได 
       (2) อํานาจในการดูแลชวยเหลือ (Parentalistic) 
             แนวความคิดในการบังคับและรักษาผูปวยทางจิตเกิดข้ึนจากอํานาจ
หนาท่ีของกษัตริยในระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกัน (Anglo-American Law) และอํานาจดังกลาว
ไดสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน กลาวคือ กษัตริยเปรียบเสมือนบิดาของประชาชน
จึงตองมีหนาท่ีใหความดูแลและชวยเหลือบุตรขณะท่ีบุตรไมสามารถคุมครองดูแลตนเองได ตอมา
ชนชาติอังกฤษและอเมริกาในยุคบุกเบิกไดรับเอาภาระหนาท่ีดังกลาวและฝงแนนอยูในจิตใจปฏิบัติ
ตอๆ กันมาจนกลายมาเปนหนาท่ีในทางศีลธรรมและกอใหเกิดหลักประกันแกบุคคลซ่ึงเจ็บปวยทาง
จิตใจ    ท่ีมีสิทธิจะไดรับการบริการทางการแพทยและการฟนฟูสมรรถภาพอยางเหมาะสมจน
สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางปกติ อํานาจดังกลาวเรียกเปนภาษาลาตินวา “parens patriae 
power or parentalistic” ซ่ึงอาจสรุปไดวา หมายถึงอํานาจท่ีจะควบคุมบังคับรักษาผูปวยทางจิต 
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เนื่องจากผูปวยไมสามารถดูแลตนเองไดหรือไมตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแล
รักษาเพื่อประโยชนของผูปวยเอง5 ประโยชนดังกลาวแบงไดเปน 3 ประการ คือประการแรก 
ประโยชนทางรางกาย มีจุดมุงหมายเพื่อความคุมครองดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในรางกายของบุคคล ประการท่ี 2 ประโยชนทางจิตใจ ท่ีมุงหมายเพ่ือปองกันอันตรายแกจิตใจและ
คุมครองดูแลสุขภาพจิตของบุคคล ประการสุดทาย คือประโยชนทางศีลธรรม ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือ
เปนสวัสดิการทางสังคมและสงเสริมคุณคาทางศีลธรรม รวมท้ังปองกันการประพฤติผิดกฎเกณฑ
ทางศีลธรรมของบุคคลในสังคม6 
        กฎหมายสุขภาพจิตของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหมี
องคกรท่ีมีอํานาจในการสั่งใหควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลในลักษณะตางๆ กัน ไดแก ใหเปน
อํานาจของศาล คณะกรรมการฝายปกครอง หรือคณะแพทยซ่ึงไมจําเปนตองเปนจิตแพทย สวน
ระยะเวลาในการควบคุมผูปวยมีท้ังการควบคุมโดยมีกําหนดระยะเวลาและไมมีกําหนดระยะเวลา7 
แตอยางไร      ก็ตามอาจแบงรูปแบบของการรับผูปวยไวในโรงพยาบาลได 4 ลักษณะ คือ 
           ก. การบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Commitment)  
               ผูปวยจะถูกรับไวในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยญาติใกลชิดหรือ
เพื่อน (Nearest relative or friend) ตํารวจหรือนายอําเภอ (Sheriff) คณะกรรมการสุขภาพทองถ่ิน 
(Local Board Health) หรือโดยแพทย 1 หรือ 2 คน จะสงผูปวยมาเปนการฉุกเฉินเนื่องจากผูปวยมี
ความผิดปกติทางจิตอยางรุนแรงเมื่อแพทยของโรงพยาบาลไดประเมินอาการของผูปวยแลวเช่ือวา
ผูปวยมีแนวโนมของอาการผิดปกติทางจิตอยางรุนแรง (Severe mental disorder) และขาดความ 
สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการยินยอมใหแพทยทําการรักษา แพทย 1 คน จะตองมีหนังสือ
รับรองวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะทํารายตนเองหรือผูอ่ืนและมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองรับผูปวยไว
ในโรงพยาบาลและเวลาในการควบคุมผูปวยในแตละมลรัฐมีความแตกตางกัน ตั้งแต 24 ช่ัวโมง 
จนถึง 30 วัน8 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาควบคุมผูปวยแลว โรงพยาบาลตองพิจารณาวาจะปลอยผูปวยไป
หรือรองขอใหศาลมีคําส่ังใหควบคุมผูปวยไวในโรงพยาลเพื่อบังคับตอไป ระยะเวลากอนท่ีศาลจะ
นั่งพิจารณาคําขอใหควบคุมผูปวยอาจทําใหผูปวยตองถูกควบคุมตัวไวตอไปอีกเปนเวลาหลาย

                                     
  5  Paul S. Appelbaum and Thomas G.  (1991).  Gutheil.Clincal Handbook of Psychiatry and the 
Law.  p. 46-47. 
  6  Michael Cavadino.  (1989).  Mental Health Law in Context.  p. 132.  
  7  Alexanbder D. Brooks.(1974).Law Psychiary and the Mental Health Syatem.  pp. 751-752. 
  8  Ibid.  p. 754.  
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สัปดาหหรือหลายเดือน9 บางมลรัฐใหอํานาจคณะกรรมการฝายปกครอง หรือใหแพทย 1 หรือ 2 คน 
มีหนังสือรับรองวาผูปวยอยูในเง่ือนไขท่ีตองบังคับรักษาตามกฎหมายโดยไมตองมีคําส่ังศาล 
           ข. การบังคับรักษาเปนการช่ัวคราวหรือเพื่อสังเกตอาการ (Temporary or 
Observation Commitment)   
               กระบวนการรับผูปวยไดควบคุมในโรงพยาบาลมีจุดมุงหมายเพื่อ
สังเกตอาการและเพื่อใหแพทยมีระยะเวลาเพียงพอในการวินิจฉัยจําแนกอาการของผูปวยตามเกณฑ
การวินิจฉัยโรคและเพื่อกําหนดรูปแบบกระบวนการรักษา ประโยชนของการควบคุมผูปวยโดยวิธีนี้
เปนการใหหลักประกันแกผูปวยวาจะไมถูกควบคุมตัวเพื่อรักษาเปนระยะเวลานานโดยไมจําเปนอัน
เกิดจากการประเมินอาการท่ีผิดพลาดของแพทย การพิจารณารับผูปวยไวในโรงพยาบาลแตละมลรัฐ     
มีรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน ประมาณ 8 มลรัฐ กําหนดใหศาลหรือคณะกรรมการฝายปกครองเปน    
ผูพิจารณามีคําส่ัง แตอีกไมนอยกวา 12 มลรัฐ กําหนดใหมีคํารองขอจากญาติหรือผูดูแลผูปวย  
เจาหนาท่ีหนวยงานดานสุขภาพและมีหนังสือรับรองแพทย 1 หรือ 2 คนวา จําเปนตองควบคุมผูปวย
ไวในโรงพยาบาล  ระยะเวลาในการควบคุมผูปวยในแตละมลรัฐมีตั้งแต 5 วัน จนถึง 3 เดือน และ
อาจขยายออกไปไดอีก เชน มลรัฐจอรเจีย กําหนดระยะเวลาไว 5 วัน แตสามารถขยายออกไปได    
จนถึง 6 เดือน สําหรับมลรัฐ California Georgia Iowa Minnesota New york Ohio Texas North 
Carolina and Verginia กําหนดใหตองมีการควบคุมผูปวยไวเปนการชั่วคราวกอนท่ีจะพิจารณา
ควบคุมผูปวยอยางเปนทางการ10 
        ค. การบังคับรักษาโดยไมมีกําหนดเวลาหรือมีกําหนดเวลาท่ีอาจขยาย
ระยะเวลาได (Indeterminate or Extended Commitment)   
               รูปแบบการควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลเพ่ือรักษาโดยไมมีกําหนด
ระยะเวลามีใชเกือบทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกา11 แตองคกรท่ีมีกําหนดพิจารณาออกคําส่ังมีความ
แตกตางกัน เชน กฎหมายสุขภาพจิตของมลรัฐ Connecticut ใหอํานาจศาล Iowa ใหอํานาจคณะ 
กรรมการฝายปกครอง Delaware ใหอํานาจแพทยใชหนังสือรับรองทางการแพทยได 
         (1) คําส่ังใหบังคับรักษาโดยศาล (Judical Hospitalization) กฎหมาย
สุขภาพ จิตของมลรัฐซ่ึงกําหนดใหผูพิพากษาเปนผูพิจารราและมีคําส่ัง ผูปวยมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาตอหนาศาลและมีสิทธิเสนอพยานหลักฐานหักลางได ศาลจะมีอํานาจพิจารณาไดตอเม่ือมี
                                     
  9  Paul S. Appelbaum. And Thomas G.  Op.cit.  p. 48. 
  10  Alexander D. Brooks.  Op.cit.  p. 753. 
  11  ยกเวนมลรัฐ Massachusetts กําหนดไว 6 เดือน และขยายสูงสุดได 1 ป  จากน้ันหากมีความจําเปน 
ตองควบคุมผูปวยตอไป โรงพยาบาลจะตองเริ่มรองขอใหมีการพิจารราควบคุมผูปวยใหมอีกครั้ง Alexander D. 
Brooks.op.cit.  p. 753. 
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คํารองขอของบุคคลดังท่ีระบุไว เชน ญาติ เจาหนาท่ีหนวยงานสุขภาพจิต เปนตน แตหลายๆ มลรัฐ
ใหสิทธิดังกลาวแกบุคคลท่ัวไป แตตองมีรายงานความเห็นของแพทย 2 คนวา ผูปวยมีความผิดปกติ
ทางจิตอยางรุนแรงและขาดความสามารถในการตัดสินใจยินยอมเขารับการบําบัดรักษาเม่ือไดรับ
แจงถึงวิธีการและผลของการรักษาแลว นอกจากนี้ตองปรากฏวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะทําอันตรายตอ
ตนเองหรือผูอ่ืนหรือจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาเพื่อปองกันมิใหสภาพจิตของผูปวยเสื่อมลง
กวาเดิม ในบางมลรัฐใหหลักประกันแกผูปวยท่ีจะไดรับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน ถาศาลชั่ง
น้ําหนักพยานหลักฐานแลวเห็นวาการควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลยังไมมีความจําเปน ผูปวยจะ
ไดรับ การปลอยตัวหรือกําหนดรูปแบบกระบวนการรักษาโดยวิธีอ่ืน เชน การรักษาระบบผูปวย
นอก (Outpatient Commitment System) แตถาศาลเห็นวาจําเปนตองควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาล 
ศาลจะมีคําส่ังใหควบคุมผูปวยไว กฎหมายสุขภาพจิตไมไดกําหนดเวลาควบคุมผูปวย ข้ึนอยูกับ
ผลการรักษาหรือกําหนดเวลาไวเปนระยะๆ เพื่อทบทวนผลการรักษา บางรัฐกําหนดระยะเวลาไว     
6 เดือนหรือ 1 ป หากผลการทบทวนการรักษาปรากฏวาจําเปนจะตองควบคุมผูปวยตอไป ผูปวยจะ
ถูกควบคุมตัวตอไปอีกและจะมีการทบทวนการรักษาอีกเปนระยะๆ12 ในการพิจารณาจะมีคําส่ังให
ควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาล ผูปวยไมมีสิทธิไดรับทราบรายงานความเห็นของแพทยเกี่ยวกับ
สภาพจิตของผูปวย แตรายงานของแพทยจะตองใหญาติหรือผูดูแลผูปวยไดรับทราบทุกคร้ังใน
ระหวางการพิจารณา13 
         (2) คําส่ังใหบังคับรักษาโดยคณะกรรมการฝายปกครอง (Administrative 
Hospitalization) คณะกรรมการฝายปกครองสวนใหญจะประกอบดวยแพทย กระบวนพิจาณารับฟง
พยานหลักฐานคลายกับการพิจารณาโดยศาลซ่ึงตองมีรายงานความเห็นของแพทยเชนเดียวกัน            
แตกฎเกณฑเร่ืองการแสดงพยานหลักฐาน ขอหามในการรับฟงพยานหลักฐานมีความเครงครัดนอย
ทวาการพิจารณาโดยศาล มีมลรัฐอยางนอย 10 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาใชรูปแบบนี้14 
         (3) คําส่ังใหบังคับรักษาโดยหนังสือรับรองของแพทย (Medical 
Certifica tion Hospitalization) แพทยอยางนอย 1 คน ตองเปนแพทยท่ีไดรับการแตงต้ัง (Designated 
Physi cian) และมีรายงานความเห็นการตรวจวินิจฉัยอาการประกอบดวย ในกรณีนี้เปนหลักประกัน
แกผูปวยตองใหศาลเปนผูพิจารณาทบทวนรายงานความเห็นของแพทยกอนเสมอ ถาศาลเห็นชอบ
ดวยจะส่ังใหตํารวจหรือเจาหนาท่ีดานสุขภาพนําผูปวยไปควบคุมไวในโรงพยาบาลท่ีกําหนด 

                                     
  12  Ibid. 
  13  Alexander D. Brooks.  Loc.cit. 
  14  Ibid. 
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รูปแบบนี้ไมตองมีการพิจารณาสืบพยานหลักฐาน แตอยางไรก็ตามผูปวยมีสิทธิขอใหศาลทบทวน
การควบคุมตัวหรือมีสิทธิขอใหปลอยตัวไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย15 
         (4) การบังคับรักษาแบบผูปวยนอก (Outpatient Commitment)  
                รูปแบบการบังคับรักษาโดยวิธีนี้ถูกกําหนดขึ้นเนื่องจากผูปวยท่ี
ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลไมวาจะถูกบังคับรักษาหรือสมัครใจเขารับการรักษา เม่ืออาการทาง
จิตทุเลาลงและไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล หลังจากนั้นผูปวยจํานวนมากไมยอมมารับ
การรักษาหรือใหแพทยตรวจประเมินอาการอยางตอเนื่อง (Follow-up) ทําใหอาการปวยทางจิต
กําเริบข้ึนอยางรวดเร็ว และเปนผลใหผูปวยไมสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางปกติ ผูปวยจึง
มักถูกสงตัวกลับเขารับการรักษาในระบบผูปวยนอกอีก จึงตองมีมาตรการบังคับรักษาผูปวย 
ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแลว การทดลองปลอยผูปวยออกจากโรงพยาบาล (Trial 
discharges) โดยมีเง่ือนไขวาถาผูปวยไมยอมมารับการรักษาอยางตอเนื่องหรือมีอาการปวยทางจิตจน
ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางปกติเนื่องจากขาดผูดูแลเอาใจใสผูปวยจะถูกเรียกตัวกลับ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกคร้ังโดยไมตองมีการพิจารณาพยานหลักฐานอีก นอกจากน้ีความ
จําเปนในการนํารูปแบบการบังคับรักษาระบบผูปวยนอกมาใชอีกประการหนึ่งดวย คือ การรักษาใน
ระบบผูปวยในโดยสภาพเปนการควบคุมหรือกักขังผูปวยไวในโรงพยาบาลถือวาเปนการจํากัด
เสรีภาพในการเคล่ือนไหวของผูปวย ดังนั้น การจะออกคําส่ังใหควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาล
จะตองปรากฏวามีความจําเปนท่ีจะตองกระทํา เชน ผูปวยไมใหความรวมมือหรือปฏิเสธการรักษา 
ผูปวยไมมีญาติหรือมีแตไมเต็มใจหรือไมอยูในฐานะท่ีจะคุมครองดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม หรือ
ผูปวยมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนอยางมากจําเปนตองควบคุมตัวไว แตหากไม
ปรากฏความจําเปนดังกลาวแลว ถาผูปวยไมยินยอมเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน ผูปวยมีสิทธิท่ี
จะเลือกรูปแบบการรักษาในระบบผูปวยนอกไดโดยถือวาเปนทางเลือกของผูปวยท่ีรัฐจะใช
มาตรการซ่ึงเปนการกระทบตอเสรีภาพของผูปวยหรือเปนมาตรการท่ีรัฐใชความรุนแรงตอผูปวย
นอยท่ีสุด (Least Drastic Alternative Approach) ผูปวยท่ีถูกบังคับรับการรักษาในระบบผูปวยนอก
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดโดยเครงครัด แตการบังคับรักษาโดยวิธีนี้ก็ยังประสบปญหาอยูบาง 
กลาวคือ ผูปวยมักจะละเมิดขอกําหนดาของแพทย เชน ไมมารับการรักษาอยางสมํ่าเสมอ หรือไม
ยอมรับประทานยาตามกําหนดเวลาท่ีแพทยส่ัง ทําใหอาการของผูปวยกําเริบและมีแนวโนมท่ีจะเปน
อันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนมากข้ึนในหลายๆ มลรัฐแกปญหาน้ีโดยการบัญญัติกฎหมายใหอํานาจ
ศาลเรียกผูปวยมาศาลเพื่อตักเตือน หากผูปวยไมปฏิบัติตามศาลอาจมีคําส่ังใหควบคุมผูปวยเปน

                                     
  15  Ibid.  
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ระยะเวลาส้ันๆ ไดหรือมีคําส่ังใหควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยในแบบมีกําหนด
ระยะเวลาหรือไมมีกําหนดระยะเวลาได16 

     3) รูปแบบการปลอยหรือจําหนายผูปวยทางจิต 
                        ผูปวยทางจิตท่ีถูกบังคับรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลาพอสมควรตามท่ี
กฎหมายกําหนดจะไดรับการทบทวนความจําเปนในการควบคุมผูปวยตอไปในอนาคต แพทยจะ
ประเมินวาผลของการบังคับรักษาทําใหอาการทางจิตของผูปวยหายหรือทุเลาลงจนไมมีแนวโนมวา
จะเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนและสามารถดูแลรักษาตนเองรวมท้ังสามารถดูแลรักษาตนเอง       
รวมท้ังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยโดยไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยไวใน
โรงพยาบาลเพ่ือบําบัดรักษาอีกตอไป กฎหมายสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญ่ีปุน
กําหนดหลักเกณฑในการปลอยตัวไว  มีดังนี้ 
      (1) การทบทวนความจําเปนในการควบคุมผูปวย (Periodic Review)17 รัฐท่ีใช
รูปแบบนี้ ไดแก Massachusetts Illinois Alaska Florida New Hampshire และ Rhode Island เปนตน  
เชน 
       Massachusetts  Annotated  Laws  1971 
                Ch.123, k9ik 4: ผูปวยทางจิตทีถูกบังคับรักษาอยูใน Bridgewater state 
hospital หรือแผนกผูปวยโรคจิตของโรงพยาบาล มีสิทธิไดรับการทบทวนความจําเปนในการควบคุมตัว 
เม่ือครบรายเดือนแรกนับแตวันถูกควบคุมตัวและอีก 3 เดือนถัดมา จากนั้นจะไดรับการทบทวนทุกๆ 1 ป 
โดยผูปวยจะไดรับการตรวจประเมินอาการอยางละเอียดประเมินความสามารถตามกฎหมายและพิจารณา 
ความจําเปนหรือขอช้ีแนะวาควรจัดใหผูปวยมีผูดูแล (Guardian) หรือผูพิทักษ (Conservator) หรือไม 
และพิจารณาถึงความเปนไปไดท่ีจะควบคุมผูปวยตอไปหรือควรจัดใหผูปวยไดรับการดูแลอยู         
ท่ีบานโดยการจัดใหผูปวยไดรับการฟนฟูสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม จัดใหผูปวยมีงานทํา 
ไดรับการชวยเหลือจากสังคมอยางเหมาะสม ไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพตามกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวในการทบทวนแตละคร้ัง ผูปวยมีสิทธิตั้งผูแทนทางกฎหมายและต้ังจิตแพทยอิสระทําการ
ตรวจประเมินอาการเพื่อใหผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาอนุญาตใหปลอยตัว ผูปวยมีภาระการ
พิสูจนวาไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยในโรงพยาบาลตอไป 
 
 
 

                                     
  16  Paul S. Appelbaum. And Thomas G. Gutheil.  Op.cit.  p. 56. 
  17  Alexander D. Brooks.  Op.cit.  p. 946-948.  
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       Illinois  Annotated  Statutes  (Supp. 1972)  
       Ch. 91 1/2 มาตรา 10-2: การทบทวนความจําเปนในการบังคับรักษาผูปวย  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะจัดทํารายงานการตรวจประเมินอาการและความจําเปนในการบังคับ
รักษาผูปวยสงใหอัยการ ผูปวยและญาติในการทบทวนทุกคร้ัง เม่ือครบ 6 เดือนแรกนับแตควบคุม
และ 1 ปถัดมาจากนั้นตองทบทวนทุกๆ 2 ป 
      (2) การปลอยโดยมีเง่ือนไข (Conditional Release)18 
                    รัฐท่ีใชรูปแบบนี้ไดแก Alaska Colorado Hawaii New Hampshire Califor- 
nia Florida และ Pennsylvania เปนตน ตัวอยางเชน 
       Florida Statutes Annotated (Supp. 1972)    
       มาตรา 394, 469 การจําหนายผูปวย 
       1) อํานาจในการจําหนายผูปวย: เม่ือใดก็ตามปรากฏวาผูปวยไมอยูใน
หลักเกณฑท่ีจะบังคับรักษา The Administrator  มีอํานาจ 
           (ก) จําหนายและสงผูปวยไปอยูในความดูแลของหนวยงานอ่ืนท่ี
เหมาะสม  ยกเวนผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาเนื่องจากกระทําความผิด 
                     (ข) สงผูปวยท่ีอาการดีข้ึนไปรับการดูแลจากหนวยงานบริการทางสังคม
เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ  ยกเวนผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาเนื่องจากกระทําความผิด 
       2) การฟนฟูและทบทวนการบังคับรักษา: ผูปวยท่ีอาการทุเลาแลวจะไดรับ
การสงตัวไปฟนฟูสมรรถภาพในความดูแลของหนวยงานบริการทางสังคมเม่ือการสงผูปวยไป
ดังกลาวจะเปนประโยชนท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูปวยเปนเวลา 1 ป โดยโรงพยาบาลจะตองออกหนังสือ
รับรองการสงผูปวนมอบใหแกผูปวย  ผูดูแล (Guardian) หรือผูแทนทางกฎหมาย  เวนแตเม่ือศาล
เปนผูส่ังใหบังคับรักษาโรงพยาบาลจะตองสงหนังสือรับรองใหศาลพิจารณามีคําส่ังใหสงผูปวยไป
อยูในความดูแล การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนรวมถึงการควบคุมดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและการ
จัดใหมีแผนการรักษาแบบผูปวยนอก ระหวางท่ีผูปวยไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมีอํานาจเรียกผูปวยกลับมาควบคุมไวในโรงพยาบาลตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดภายใน
ระยะเวลาท่ีเหลือสําหรับการบังคับรักษาและโรงพยาบาลอาจขยายระยะเวลาการควบคุมไดอีก  
1 เดือน 
 
 
 

                                     
  18  Ibid. 
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       Pennsylvania  Statutes  Annotated (1969) 
       Tit. 50 มาตรา 4419  การลาพัก (Leaves of absence) 
       (ก) แพทยมีอํานาจอนุญาตใหผูปวยลาพัก มีกําหนดไมเกิน 1 ป ตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไวในระเบียบของโรงพยาบาล แพทยมีอํานาจขยายเวลาการลาพักไดอีกหลายคราว แตตองไม 
เกินคราวละ 1 ป19 
      (3) การปลอยโดยไมมีเง่ือนไข (Unconditional Release)  
                     รัฐท่ีใชรูปแบบนี้ ไดแก California Delaware Louisiana New Hampshire 
Rhode Island และ Arizona เปนตน ตัวอยางเชน    
       Arizona Revised Statutes Annotated (Sapp. 1972) 
                 มาตรา 36-506  การจําหนายผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาโดยหนังสือรับรองของ
แพทย 
                (ก) ผูอํานวยการโรงพยาบาลมีอํานาจจําหนายผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาโดยมี
หนังสือรับรองของแพทย  ถาปรากฏวาผูปวยหายดีแลวหรือผูปวยไมมีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอ
ตนเอง  ผ ูอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน  และการควบคุมผูปวยตอไปไมมีประโยชนตอการสังเกตอาการ  
การวินิจฉัยโรค การดูแลและบําบัดรักษา 
                (ข)  เม่ือไดรับคํารองจากผูปวย  ผูดูแล คูสมรส หรือญาติ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจะตองจําหนายผูปวยภายในเวลา 72 ช่ัวโมง  เวนแตจะเห็นวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะเปน
อันตรายตอตนเอง ผูอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ในกรณีเชนนี้ผูอํานวยการตองยื่นคํารองตอศาล
ภายในเวลา 72 ช่ัวโมง ระยะเวลา 72 ช่ัวโมงดังกลาวจะตองถูกขยายออกไปจนกวาจะไดรับการ
พิจารณามีคําส่ังจากศาล แตตองไมเกิน 5 วัน นับแตวันท่ีศาลไดรับคํารอง 
       มาตรา 36 -508  การจําหนายผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉินโดย
หนังสือรับรองของแพทย 
       ผูอํานวยการโรงพยาบาลตองจําหนายผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉิน
โดยมีหนังสือรับรองของแพทยภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีรับผูปวยไว  เวนแตจะเห็นวาผูปวยมี
แนวโนมวาจะเปนอันตรายตอตนเอง ผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืน ผูอํานวยการจะตองยื่นคํารองตอ
ศาลภายใน 10 วัน ระยะเวลา 10 วันดังกลาวจะตองถูกขยายออกไปจนกวาจะไดรับการพิจารณามีคําส่ัง

                                     
  19  กฎหมายสุขภาพจิตของมลรัฐ Massachusetts, Illinois, The District of Columbia, Mississippi, 
Nebraska, New Jersy  และ Washington  ไมมีบทบัญญัติเรื่องการปลอยช่ัวคราว  Alexander D. Brooks.  Op.cit.   
p. 950. 
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จากศาล แตตองไมเกิน 5 วัน นับแตวันท่ียื่นคํารองหรือตองไมเกิน 10 วัน นับแตวันท่ีรับผูปวยไวใน
โรงพยาบาล 
  3.1.1.2  แนวทางการใชมาตรการบังคับรักษาผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตและไมสามารถ
ตอสูคดีได 
                  1) ความสามรถในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา                              
                     การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) เปนระบบที่ถูก
นํามาใชในระบบกฎหมายของประเทศตางๆ เพี่อแกไขขอบกพรองของการดําเนินคดีอาญาในระบบ 
 
 
ไตสวน (Inquisitorial System)20 การนําระบบกลาวหามาใชทําใหฐานะของผูถูกกลาวหาพนจาก
สภาพการเปนวัตถูแหงการซักฟอก (Objcet) และถูกยกฐานะเปน “ประธาน” ในคดี (Subjcet) ซ่ึง
หมายความวาผูถูกกลาวหาเปนผูรวมในการดําเนินคดีอาญาในฐานะท่ีเปน “คน” มิใชเปนวัตถุการ
ซักฟอกตอไป ผูถูกกลาวหาจึงมีสิทธิตางๆ ในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี โดยสิทธิการตอสูคดีของ     
ผูถูกกลาวหาอาจแบงได 2 ประการ คือ สิทธิในอยางผูรวมคดีในทางการกระทํา (Aktivbeteiligter) 
ไดแก สิทธิท่ีจะอยูรวมดวยในการดําเนินคดี สิทธิท่ีจะมีทนายชวยเหลือและสิทธิท่ีจะใหการแกขอ
กลาวหา ประการท่ีสอง สิทธิอยางผูรวมคดีในทางอยูเฉย (Passivbeteitegter) หมายถึง สิทธิในการ
ตัดสินใจของเขาจะถูกจํากัดมิได ผูถูกกลาวหาจึงมีสิทธิตัดสินใจที่จะใหการหรือไมใหการอยางไร   
ก็ไดและถอยคําของผูถูกกลาวหาจะใชยันผูถูกกลาวหาไดนั้นจะตองเปนถอยคําท่ีมิไดเกิดจากการ
หลอกลวง ขมขู ใหสัญญาหรือจากการกระทําท่ีมิชอบท้ังหลาย 21 
 

                                     
  20  คณิต ณ นคร.  (2535).  “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.”  รพี’ 35.  หนา 98-99: (การดําเนินคดี 
อาญาในระบบไตสวน มีแตเพียงผูไตสวน (Inquisitiorial) เปนผูดําเนินคดีต้ังแตเริ่มตนคดีจนถึงการช้ีขาดตัดสินคดี
แตผูเดียว กลาวคือ ไมมีการแบงแยกหนาที่สอบสวนฟองรองและการพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน ในระบบ 
ไตสวนจึงมีเพียงผูไตสวน (ศาลหรือผูพิพากษา) กับผูถูกไตสวนเทาน้ันทําใหสภาพของผูถูกไตสวนเปนเพียง “วัตถุแหง
คดี” ซึ่งหมายถึง ผูถูกกลาวหาเปนวัตถุแหงการซักฟอกจึงสามารถกระทําใด  ๆตอเน้ือตัวรางกายของผูถูกกลาวหาโดย
ปราศจากขอจํากัดทําใหผูถูกกลาวหาปราศจากสิทธิในการตอสูคดี). 
  21  บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แสดงใหเห็นถึงสิทธิของผูถูกกลาวหาในฐานะ
เปนประธานในคดี เชน มาตรา 7 ทวิ, 134, 165, 173 ซึ่งเปนสิทธอิยางผูรวมคดีในทางการกระทําสวนสิทธิอยาง     
ผูรวมคดีในทางอยูเฉยบัญญัติไวในมาตรา 134, 135, 172. และดู คณิต ณ นคร.  (2520). “อัยการกับการสอบสวน
คดีอาญา,” วารสารนิติศาสตร, 9.  หนา 137-138.    
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                   การเปนประธานในคดีของผูถูกกลาวหาในอันท่ีจะมีและใชสิทธิตางๆ 
ดังกลาวมาในขางตนไดนั้น ผูถูกกลาวหาจะตองมีสภาพรางกายและจิตใจอยูในวิสัยท่ีจะสามารถ
รับรูกระบวนพิจารณาไดอยางสมบูรณตามสมควร22 ซ่ึงหมายถึงผูถูกกลาวหาจะตองมีความสามารถ
ในการตอสูคดี (Competency to stand trial) ความสามารถในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาจึงเปน
รากฐานแหงสิทธิท้ังหลายของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา23 ฉะนั้นในการดําเนินคดีอาญาแกผูตองหา
หรือจําเลย ซ่ึงมีความผิดปกติทางจิต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความและศาล จึงตอง
ตระหนักและใหความสําคัญในปญหาเรื่องความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลย
เหลานี้เปนพิเศษเนื่องจากความผิดปกติทางจิตเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหความสามารถในการรัฐรู 
และการตัดสินใจของผูตองหรือจําเลยบิดเบือนผิดปกติจากท่ีควรจะเปน (Distortive accused or 
defendant judgement) ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหมของประเทศตางๆ 
รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา24 ประเทศอังกฤษ25 และประเทศญ่ีปุน26 จึงไดบัญญัติเปนหลักท่ัวไปวา
ในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดีอาญา ถามีเหตุสงสัยวาผูตองหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูคดีไปได
เพราะมีความผิดปกติทางจิต การดําเนินคดีในข้ันตอนนั้นจะหยุดลงและเล่ือนออกไปและจะตอง
พิจารณาในปญหาวาผูตองหาหรือจําเลยมีความสามารถในการตอสูคดีเพราะความผิดปกติทางจิต
หรือไม ถาผลการประเมินของแพทยปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเพราะ
ความผิดปกติทางจิตก็จะตองรอการดําเนินคดีไวจนกวาอาการปวยทางจิตของผูตองหาหรือจําเลยจะ
หายหรือทุเลาลงจนสามารถตอสูคดีได จึงจะดําเนินคดีตอไปได 
          2) เกณฑการประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูปวยทางจิต  
               ในการประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงมีความ
ผิดปกติทางจิตนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกานับวาเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาในทางจิตเวช
ศาสตรไดสรางหลักเกณฑการประเมินสามารถในการตอสูคดีไวหลายประการซ่ึงเปนผลมาจาก        
คําวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐอเมริกาเปนบรรทัดฐานในคดี Dusky v.US. 

                                     
  22  คณิต ณ นคร.  (2535). “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.”  รพี.  หนา. 98-99.   
  23  Stanley S. Herr, Stephen Arons and Richard E. Wallace, Jr.  (1983).  Legal Right and Mental -
Health Care.  p. 23. 
             24  Model Penal Code 1962 Article. 4 Section. 4.06 (2), American Law Institute Model Penal Code 
(Official Draff, 1962).  American Law Institute Reprinted with permission of the American Law Institule, 1962, 
p. 736. 
  25  The Criminal Procedure (Insanity and Unfitness to Plead) Act 1991, in Jill Peay, “Mentally 
Disordered offenders.” In.  (1994).  The Oxford Handbook of Criminology.  pp. 1138-379.  
             26  Shigemitsu Dando.  (1965).  The Japanese Law of Criminal Procedure.  p. 375.  
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                         Dusky v. United States 362 US402 (1960)27 
                          ศาลสูงไดวางหลักไววา “เกณฑท่ัวไปในการทดสอบความสามารถในการ
ตอสูคดีของจําเลยซ่ึงวิกลจริต คือ จําเลยมีความสามารถเพียงพอในการปรึกษาทนายความไดอยาง
เขาใจ ตามสมควรหรือไมและจําเลยมีความเขาใจข้ันตอนการดําเนินคดีไดตามสมควรหรือไม” 
                         จากคําวินิจฉัยของศาลสูงดังกลาว จิตแพทยในฐานะเปนพยานผูเช่ียวชาญจึงมี
ภาระหนาท่ีในการสรางหลักเกณฑหรือแนวทางท่ีเปนมาตรฐานในการประเมินความสามารถในการ
ตอสูคดีเพราะความผิดปกติทางจิตหรือไม หลักเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับและนํามาใชกันมากคือ 
หลักเกณฑของ the McGarry28 มีหลักเกณฑ 13 ประการ 
      ก. ความสามารถในการแกขอกลาวหาไดตามสมควร 
      ข. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
      ค. ความสามารถในการรวมมือกับทนายในการคุมครองประโยชนของตน 
      ง. ความสามารถในการวางแผนตอสูคดี 
      จ. ความสามารถในการเขาใจบทบาทของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการดําเนินคดี 
      ฉ. ความสามารถในการเขาใจข้ันตอนการดําเนินคดี 
      ช. ความเขาใจขอกลาวหาไดตามสมควร 
      ซ. ความเขาใจความหนักเบาของโทษ 
      ฌ. ความสามารถในการประเมินผลที่จะไดรับจากคําใหการของตน 
      ญ. ความสามารถในการเลารายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับความผิดแกทนาย 
      ฎ. ความสามารถท่ีจะโตแยงปฏิเสธขอเท็จจริงท่ีพยานฝายตรงขามเบิกความ 
      ฏ. ความสามารถท่ีจะเปนพยานพิสูจนความจริง 
      ฐ. ความสามารถท่ีจะปกปองตนเองโดยยอมรับโทษในขอกลาวหาท่ีเบากวา 
                            3) การสงผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตและไมสามารถตอสูคดีไดไปบังคับรักษา 
                            ในกรณีท่ีจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเนื่องจากมีความผิดปกติทางจิต จําเลย
จะถูกสงตัวไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลจนกวาจะสามารถตอสูคดีได ปญหาท่ีเกิดก็คือ จําเลย
จะตองอยูในฐานะเปนผูถูกลาวหาอยูตลอดไปจนกวาอาการปวยทางจิตจะหายหรือทุเลาลงและ
สามารถตอสูคดีได ซ่ึงอาจตองใชระยะเวลานานมาก หรือจนกระท้ังตลอดชีวิตของจําเลย ประเทศ

                                     
  27  Incompetency to Stand Trial 81. Harvard L. Rev.  (1967).  pp 454- 457.  
  28  Thomas G. Gutheil.  (1995).  “Forensic Psychiatry: Legal Issues in Psychiatry.”  in 
Comphehensive Textbook of Psychiatry.  pp. 2763.  
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สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญ่ีปุน แกปญหาน้ีโดยการสงจําเลยไปบังคับรักษาในฐานะผูปวยทางจิต 
(Mentally Patient) ตามกฎหมายสุขภาพจิต ผลก็คือ จําเลยมีสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัว ปลอยโดยมี
เง่ือนไข สงไปอยูในความดูแลของบุคคล หรือองคกรท่ีใหบริการดานสังคมในชุมชน หรือไดรับการ
บําบัดในฐานะเปนผูปวยนอกโดยไมถูกควบคุมไวในโรงพยาบาล 
                  ถาปรากฏวาจําเลยมีโอกาสที่จะกลับมามีความสามารถในการตอสูคดีไดอีก
ในอนาคตจะส่ังใหสงจําเลยไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการ    
มีกําหนดเวลาไมเกิน 4 เดือน ถาจําเลยยังไมสามารถตอสูคดีภายใน 4 เดือน ศาลจะยกเลิกขอกลาวหา
และจําหนายคดี ปลอยจําเลยไปหรือสงจําเลยไปบังคับรักษาภายใตกฎหมายสุขภาพจิต29 
  3.1.1.3 แนวทางการใชมาตรการปองกันอันตรายจากผูปวยทางจิตภายหลังการกระทํา
ความผิด    
     1)  หลักเกณฑการสงจําเลยซ่ึงปวยทางจิตไปควบคุมบังคับรักษา 
      Model Penal Code (Proposed official Draft 1962)30  
            มาตรา 4. 08. การควบคุมและปลอยจําเลยซ่ึงไมมีความผิดเน่ืองจากเปนโรค
จิต หรือจิตบกพรอง  
          “(1) เม่ือจําเลยไดรับการตัดสินวาไมมีความผิดเนื่องจากเปนโรคจิตหรือจิต
บกพรอง ศาลจะมีคําส่ังใหจําเลยอยูในความควบคุมของ The Commissioner of Mental Hygiene 
(Public Health) เพื่อนําจําเลยไปควบคุมดูแลในสถานพยาบาลทางจิตท่ีเหมาะสม 
          การควบคุมตาม (1) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหจิตแพทยอยางนอย 2 คน ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังจากศาล โดยจิตแพทยอยางนอย 1 คน ตองเปนจิตแพทยอิสระ ทําการตรวจประเมิน
สภาพจิตภายในเวลาไมเกิน 90 วัน แลวรายงานใหศาลทราบ ระยะเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปได
อีก ถาศาลไดมีการพิจารณาจนเปนท่ีพอใจวาระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพอสําหรับการประเมิน
สภาพจิตของจําเลยแตจําเลยหรือผูมีสวนไดเสียก็มีสิทธิตั้งทนายเพื่อคัดคานการขยายระยะเวลา
ดังกลาวได เม่ือรายงานของจิตแพทยเปนท่ีพอใจแกศาลวาจําเลยไมมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอ
ตนเองหรือผูอ่ืน ศาลจะมีคําส่ังใหปลอยจําเลยหรือปลอยโดยมีเง่ือนไขอยางใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร     
ก็ได ถาตามรายงานความเห็นของจิตแพทยยังไมเปนท่ีพอใจแกศาล The Commissioner หรือจําเลย

                                     
  29  John D. Buretta.  (1995).  Competency to Stand Trial.  and see American Law Institute  (1962). 
Model Penal Code.  Art. 4 Sec.4.02 (2), (3), (4), Op.cit.  p. 736.    
  30  S. 4. 01. (1) A person is not responsible for criminal conduct if at the time of  such conduct as a  
result of mental disease or, defect he jacks substantial capacity either to appreciate the criminality  
(wrongfulness) of his conduct or to conform his conduct to the requirements of law.  
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หรือผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหศาลออกนั่งพิจารณาเพื่อมีคําส่ังวาการปลอยจําเลยจะเปนการ
ปลอดภัยหรือไม กอนการพิจารณาตองสงสําเนาคํารองใหพนักงานอัยการท่ีจําเลยถูกควบคุมภายใน
เขตอํานาจ ศาลจะต้ังทนายและพิจารณาคดีตอหนาจําเลย จําเลยมีภาระการพิสูจนดังเชนการพิสูจน
ขอเท็จจริงในคดีแพง กลาวคือ ตองแสดงพยานหลักฐานใหมีน้ําหนักรับฟงไดเหนือกวาพยาน 
หลักฐานของฝายอัยการ (Preponderance of the evidence) วาการปลอยจําเลยจะเปนการปลอดภัยตอ
ตนเองหรือผูอ่ืน เม่ือศาลไดพิจารณาแลวเช่ือวาการปลอยจําเลยจะเปนการปลอดภัยตอตนเองหรือ
ผูอ่ืน จําเลยจะไดรับการปลอยตัวหรือปลอยโดยไมมีเงื่อนไขอยางใดๆ  
       “(2) ในระหวางท่ีจําเลยถูกบังคับรักษา The Commissioner มีอํานาจทบทวน
ผลการรักษาได หากเห็นวาจําเลยไมมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนและสมควรจะ
ไดรับการปลอยตัว The Commissioner จะรองขอตอศาลและสงสําเนาคํารองใหอัยการประจําเขตท่ี
ถูกควบคุมตัว ศาลจะแตงต้ังจิตแพทย 2 คน เพ่ือตรวจประเมินสภาพจิตของจําเลยภายใน 7 วันหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีขยายออกไปตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหการพิจารณาสะดวกศาลอาจส่ังให
ควบคุมจําเลยไวช่ัวคราวในระหวางพิจารณาในสถานท่ีใกลเคียงกับบริเวณศาลตามท่ี The Commis-
sioner เสนอ ภาระการพิสูจน การพิจารณาและคําส่ังศาลจะดําเนินการเชนเดียวกับ (1) 
       “(3) ถาตามรายงานความเห็นของจิตแพทยเปนท่ีพอใจแกศาลวาจําเลยไมมี
พฤติกรรมท่ีเปนอันตราย ศาลจะส่ังปลอยจําเลยโดยมีเง่ือนไขอยางใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ถาไม
เปนท่ีพอใจ ศาลจะมีคําส่ังใหมีการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยวา การปลอยจําเลยจะเปนการปลอดภัย
หรือไมและตองมีภาระการพิสูจนวาการปลอยจําเลยจะเปนการปลอดภัยเชนเดียวกับ (1) ถาเปนท่ี
พอใจศาลจะมีคําส่ังใหปลอยจําเลยโดยมีเง่ือนไขอยางใดๆ หรือไมก็ได หากไมเปนท่ีพอใจ จําเลยจะ
ถูกสงไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลอีกคร้ังในความดูแลของ The Commissioner” 
       “(4) ในกรณีท่ีจําเลยไดรับการปลอยตัวโดยมีเง่ือนไข ภายในเวลา 5 ป นับแต
วันปลอยตัว หากศาลไดพิจารณาจากพยานหลักฐานแลวเห็นวาการปลอยจําเลยโดยมีเง่ือนไขไม
บรรลุจุดหมายในการแกไขปรับปรุงจําเลย หรือเพื่อความปลอดภัยของจําเลยหรือผูอ่ืน ศาลมีอํานาจ
เพิกถอนคําส่ังท่ีใหปลอยตัวจําเลยโดยมีเง่ือนไขดังกลาวและมีคําส่ังในทันทีใหจําเลยเขารับการ
รักษาในสถานพยาบาลภายใตการควบคุมของ The Commissioner แตจําเลยหรือผูมีสวนไดเสียก็มี
สิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยตัวไดอีก” 
        เม่ือครบกําหนด 5 ปแลว ถาเปนท่ีพอใจแกศาลตามคํารองขอของ The 
Commissioner ศาลมีอํานาจส่ังขยายระยะเวลาการปลอยจําเลยโดยมีเง่ือนไขตอไปไดอีกไมเกิน 1 ป 
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เม่ือครบกําหนด 5 ป หรือครบกําหนดเวลาตามที่ศาลขยายออกไปแลว หากไมมีคําส่ังศาลใหเพิก
ถอนการปลอยตัวจําเลยโดยมีเง่ือนไข จําเลยก็จะไดรับการปลอยตัวโดยสมบูรณ31   
       “(5) ในระหวางถูกบังคับรักษา จําเลยอาจอ่ืนคําขอใหปลอยตัวตอศาลไดอีก 
เม่ือถูกควบคุมตัวมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหบังคับรักษาหรือนับแตวันท่ี
ศาลมีคําส่ังเพิกถอนการปลอยตัวโดยมีเง่ือนไข หากศาลยกคํารองของจําเลย จําเลยจะขอใหปลอยตัว
อีก เม่ือถูกควบคุมตัวหรือนับแตวันท่ีศาลเพิกถอนคําส่ังใหปลอยตัวโดยมีเง่ือนไข ภาระการพิสูจน
ตกแกจําเลย หากศาลยกคํารองจําเลยมีสิทธิยื่นคํารองไดอีกเมื่อครบ 1 ป นับแตวันท่ีศาลยกคํารอง 
     2) รูปแบบการสงจําเลยซ่ึงปวยทางจิตไปบังคับรักษาและการปลอยตัว    
      สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law ตัวโครงสราง
ความผิดอาญาของระบบกฎหมาย32 กอใหเกิดปญหาในการวินิจฉัยความรับผิดอาญาของผูปวยทาง
จิต การท่ีจําเลยไดยกขออางวาไมตองรับผิดอาญาเน่ืองจากไดกระทําความผิดเพราะเหตุวิกลจริต 
(Not guilty reason of insanity) โดยนําพยานหลักฐานมาพิสูจนแสดงใหคณะลูกขุนเห็นวาจําเลยได
กระทําความผิดเนื่องจากสาเหตุของความผิดปกติทางจิต กอใหเกิดหลักการทดสอบสภาพจิตของ
จําเลยและหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดอาญาของผูปวยทางจิตหลายประการ 
 3.1.2 ประเทศอังกฤษ 
   3.1.2.1 แนวทางและ มาตรการท่ีกอใหเกิดอํานาจบังคับรักษา   
                1) หลักเกณฑท่ีทําใหเกิดอํานาจในการใชมาตรการรักษา 
                 บุคคลท่ีอยูในขายตองถูกบังคับรักษา ไดแก33 Mental disorder หมายถึงบุคคล 
ท่ีปวยทางจิต (Mental Illness) บุคคลท่ีการพัฒนาการทางจิตบกพรองหรือไมสมบูรณ (Arrested or 
incomplete development of mind) รวมท้ัง บุคคลท่ี มีพฤติกรรมผิดปกติแบบตอต านสังคม 
(Psychopathic disorder) และความผิดปกตทางจิตอ่ืนๆ หรือบุคคลท่ีไมสามารถรูผิดชอบ (Other 
disorder or disability of mind) ไดแก บุคคลท่ีมีอากร ดังนี้ 
      (1) Severe mental impaiment หมายถึง บุคคลท่ีการพัฒนาทางจิตบกพรอง
หรือไมสมบูรณ  รวมทั้งความบกพรองของเชาวปญญาและบกพรองในการปรับตัวใหเขากับสังคม  
ซ่ึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผิดปกติแบบกาวราวหรือขาดความรูสึกผิดชอบช่ัวดีอยางรุนแรง 

                                     
  31  Brooks, Alexander D. Law.  (1974).  Psychiatry and the Mental Health System.  Toranto: Litle, 
Brown and company.  
  32  วรลักษณา  ธีราโมกข.  (2536). “บุคลิกภาพผิดปกติ.”  ตําราจิตเวชศาสตร.  หนา. 565-567.  และ see 
Kenneth Tardiff.  Op.cit.  p. 56. 
  33  Mental Health Act 1983 Sec. 1. 
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(Abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct) เชน บุคคลปญญาออนซ่ึงมีระดับเชาว
ปญญาต่ํากวา 50 
      (2) Mental impairment หมายถึง บุคคลท่ีการพัฒนาทางจิตบกพรองหรือไม
สมบูรณ (ไมรวมถึงบุคคลตามขอ 1) รวมทั้งมีความบกพรองอยางชัดเจนทางเชาวปญญาและการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมซ่ึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผิดปกติแบบกาวราวหรือขาดความรูสึกผิด
ชอบช่ัวดี เชน บุคคลปญญาออนซ่ึงมีระดับเชาวปญญาตั้งแต 50 
      (3) Psychopathic disorder หมายถึง บุคคลที่ มีความผิดปกติทางจิตแบบ
ตอตานสังคมหรือบุคคลท่ีไมสามารถรูผิดชอบ (ไมวาจะมีความบกพรองทางเชาวปญญาและสังคม
ดวยหรือไมก็ตาม) ซ่ึงเปนผลใหแสดงพฤติกรรมผิดปกติแบบกาวราวหรือขาดความรูสึกผิดชอบช่ัวดี 
เชน บุคคลท่ีมีท้ังการผิดปกติทางจิตเนื่องจากไมสามารถรูผิดชอบ มีความผิดปกติทางจิตแบบ
กาวราวรุนแรง ขาดจริยธรรมและมโนธรรม (Immoral conduct) มีพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดปกติ 
(Sexual deviancy) หรือมีความผิดปกติทางจิตเนื่องจากเสพสุราหรือสารเสพติด (Dependence on 
alcohol or drugs)34 บุคคลปญญาออน (Mental retardation or handicap) กลุมอาการโรคจิตเนื่องจาก
สมองสูญเสียหนาท่ีการทํางานและไมสามารถทํางานไดอยางปกติ (Organic brain syndrome)  
     2) รูปแบบการบังคับรักษาผูปวยทางจิตไวในโรงพยาบาล มี 7 กรณีคือ 
              (1) การบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉินเพื่อประเมินอากร (Compulsory emer- 
gency admission for assessment)35 
                    เม่ือผูปวยถูกนําสงในกรณีเรงดวนฉุกเฉินเนื่องจากมีความเจ็บปวยทางจิต
อยางรุนแรงโดยญาติใกลชิด (Nearest Relative)36 หรือมีคําขอของนักสังคมสงเคราะห (Approved 
Social Worker)37 ซ่ึงไดทราบอาการผูปวยมากอนแลวภายใน  24 ช่ัวโมง  กอนนําผูปวยสง
โรงพยาบาล และจะควบคุมผูปวยไดตอเม่ือมีรายงานความเห็นของแพทย 1 คน (Medical recom-
menddation) วามีความจําเปนเรงดวนท่ีตองควบคุมผูปวยไวเพื่อประเมินอาการทางจิต เวนแตไมมี
เวลาพอจะขอรายงานความเห็นของแพทย โรงพยาบาลก็มีอํานาจรับตัวผูปวยไวได ระยะเวลาในการ
ควบคุมตัวไมเกิน 72 ช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีรับผูปวยไว เม่ือส้ินสุดระยะเวลาผูปวยมีสิทธิปฏิเสธไม

                                     
  

34  Gordon R. Ashton.  (1992).  Mental Handicap and the Law.  p. 192- 193. 
  35  Michael Gelder, Dennis Gafh and Richard Mayou.  Op.cit.  p. 897. or see The Mental Healfh Act 
1983 (MHA.).  Sec. 4. 
  36  หมายถึง คูสมรส บุตร หลาน บิดามารดา ลุงปา .  Ibid.  p. 898 or MHA. Sec. 26. 
  37  หมายถึง เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ใหบริการทางสังคมซึ่งไดรับหมายถึง คูสมรส บุตร หลาน บิดามารดา ลุงปา . 
Ibid.  p. 898.  or MHA. Sec. 26.  แตงต้ังใหเปนเจาพนักงานสวนทองถ่ิน.  Ibid.  p. 898.  or see MHA. Sec. 145. 
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ยอมอยูในโรงพยาบาลได แตโรงพยาบาลก็มีสิทธิควบคุมผูปวยไวตอไปหากปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ในการควบคุมผูปวยเพื่อประเมินอาการหรือเพ่ือบังคับรักษา 
      (2) การบังคับรักษาเพื่อประเมินอาการ (Compulsory admission for assess 
ment)38 
                  การควบคุมผูปวยวิธีนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหแพทยมีระยะเวลาเพียงพอ 
ในการตรวจวินิจฉัยอาการของผูปวยและกําหนดมาตรการในการปฏิบัติตอผูปวยไดอยางเหมาะสม 
เชน กําหนดรูปแบบการบังคับรักษา วิธีการควบคุมตัว เปนตน กระบวนการรับผูปวยไวเร่ิมจากเม่ือ
มีคํารองของญาติผูปวยหรือนักสังคมสงเคราะหซ่ึงทราบอาการผูปวยมาแลวไมนอยกวา 14 วัน และ 
 
ไดปรึกษากับญาติผูปวยแลว นอกจากนี้จะตองมีรายงานความเห็นของแพทย 2 คน ซ่ึงแพทย 1 ใน 2  
คน ตองเปนแพทยท่ีไดรับการรับรอง (Approved Doctor)39 และแพทย 2 คนดังกลาวตองไมไดเปน
แพทยของโรงพยาบาลนั้น เวนแตเปนการลาชาท่ีจะหาแพทยจากท่ีอ่ืนได แพทยตองตรวจวินิจฉัย
และมีความเห็นภายใน 5 วัน วามีความจําเปนตองควบคุมผูปวยไวเพื่อประเมินอาการ ระยะเวลา 
ควบคุมผูปวยตองไมเกิน 28 วัน หลังจากนั้นจะตองพิจารณาตอไปวามีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไมท่ีจะใชวิธีการควบคุมผูปวยเพื่อรักษาในโรงพยาบาล (Compulsory admission for treatment)  
      (3) การบังคับรักษาสําหรับผูปวยท่ีสมัครใจรักษาแตตองการออกจาก
โรงพยาบาล (Change to compulsory admission)40 
                กรณีท่ีผูปวยซ่ึงสมัครใจเขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาลและตองการ
ใหแพทยส่ังใหจําหนายออกจากโรงพยาบาล แตแพทยเจาของไข (Doctor inv charge) หรือแพทยท่ี
ไดรับการรับรอง 1 คน เห็นวามีความจําเปนตองควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาล และภายใน 72 
ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูปวยวาตองการออกจากโรงพยาบาล  แพทยจะตองมีรายงาน
ความเห็นวาผูปวยควรไดรับการรักษาในลักษณะบังคับรักษาได กรณีจําเปนเรงดวนไมสามารถขอ
รายงานความเห็นของแพทยไดทันกําหนดเวลาดังกลาวได พยาบาลซ่ึงดูแลผูปวยมีอํานาจควบคุม
ผูปวย ตอไปไดอีก 6 ช่ัวโมง โดยมีบันทึกรับรองวาผูปวยมีอาการปวยทางจิตและการควบคาผูปวยมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนตอสุขภาพหรือปองกันผูอ่ืน เม่ือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากไมมี
รายงานความเห็นของแพทย โรงพยาบาลจะตองยินยอมใหผูปวยออกจากโรงพยาบาล 

                                     
  38  Ibid,  p. 898.  or MHA.  Sec. 2.  
  39  หมายถึงแพทยที่ขึ้นทะเบียนรับรองคุณวุฒิในฐานะเปนผูมีประสบการณพิเศษในการวินิจฉัยอาการ
และรักษาผูปวยทางจิต  Ibid.  p. 898.  or MHA. Sec. 12.    
  40  Ibid.  p. 900.  Or MHA.  Sec. 5. 
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      (4)  การบังคับรักษาโดยคําส่ังศาล (Magistrate’s court order)41 
                     เม่ือนักสังคมสงเคราะหเช่ือวาผูปวยทางจิตคนใดไมไดรับการคุมครอง
ดูแลท่ีเหมาะสมหรือไมสามารถดูแลตนเองไดหรือถูกทอดท้ิง นักสังคมสงเคราะหมีอํานาจเขาไปใน
เคหสถานของบุคคลใดเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวและมีอํานาจรองขอตอศาลแขวงขอใหออก
หมายเพื่อเคล่ือนยายผูปวยมายังสถานท่ีปลอดภัยไดโดยปกติ ไดแก โรงพยาบาล 
                          (5) การควบคุมผูปวยโดยตํารวจ (Police constable order)42 
                     เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจพบบุคคลใดในที่สาธารณะและเช่ือวาบุคคลนั้น
เจ็บปวยทางจิตและมีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการรักษาหรือตองควบคุมไวเพื่อปองกัน
อันตรายหรือเพื่อประโยชนตอสุขภาพของผูปวย เจาหนาท่ีตํารวจมีอํานาจควบคุมผูปวยไวเพื่อให
แพทยตรวจวินิจฉัยอาการและจัดการที่จําเปนสําหรับการดูแลรักษาได แตจะควบคุมไดไมเกิน 12 
ช่ัวโมง 
      (6) การควบคุมบังคับรักษา (Compulsory admission for treatment)43 
                     ผูปวยท่ีถูกควบคุมไวกรณีฉุกเฉินหรือควบคุมไวเพื่อประเมินอาการ  
ผูปวยที่ตองการออกจากโรงพยาบาลแตถูกควบคุมโดยแพทยหรือพยาบาลหรือถูกควบคุมโดยคําส่ัง
ศาลหรือควบคุมโดยเจาหนาท่ีตํารวจ และแพทย 2 คน ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(Registered Medical Practitioners) ซ่ึงไดรับการรับรองมีความเห็นวาผูปวยมีความเจ็บปวยทางจิต   
ปญญาออน (Mental impairment) ปญญาออนอยางรุนแรง (Severe mental impairment) หรือมี
อาการผิดปกติทางจิตแบบตอตานสังคม (Psychopathic disorder) อยางใดอยางหนึ่ง 4 แบบ  ซ่ึงมี
สภาพหรือระดับของอาการปวยเปนการเหมาะสมหรือจําเปนจะตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล  
ผูปวยจะถูกควบคุมไวในโรงพยาบาลมีกําหนด 6 เดือน  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาแลวอาการของผูปวยยัง
ไมบรรเทาลงหรือเปนการเหมาะสมท่ีผูปวยควรจะไดรับการรักษาในโรงพยาบาลตอไป  แพทย
ผูรับผิดชอบ 2 คน มีอํานาจควบคุมผูปวยตอไปอีก 6 เดือน และหากจะควบคุมผูปวยตอไปอีกจะตอง
มีการทบทวนความจําเปนในการควบคุมผูปวยทุกๆ 1 ป  ผูปวยมีสิทธิอุทธรณคําส่ังแพทยใหปลอย
ตัวตอคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิต (Mental Health Review Tribunal)44 ไดทุกๆ ระยะเม่ือแพทย
มีคําส่ังใหควบคุมตัวและแมไมมีอุทธรณคําส่ังของผูปวย คณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตจะตอง

                                     
  41  Ibid.  p. 900-901.  Or MHA. Sec. 115 and 135.  
  42  Ibid.  p. 901.  Or MHA. Sec. 136. 
  43  Ibid.  p. 901-902.  Or MHA. Sec. 3 and 68 (2). 
  44  คณะกรรมการประกอบดวยนักกฎหมาย 1 คน จิตแพทย 1 คน และบุคคลทั่วไปอีก 1 คน มีอํานาจหนาที่
ทบทวนการรักษาและปลอยผูปวยออกจากโรงพยาบาล  รับคํารองขอตางๆ see Ibid.  p. 904.  Or MHA. Sec. 65. 
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ทบทวนความจําเปนในการควบคุมผูปวยเพื่อบําบัดรักษาโดยอัตโนมัติทุกๆ 3 ป จนกวาอาการผูปวย
จะหายหรือบรรเทาลงและไมจําเปนตองควบคุมรักษาผูปวยในโรงพยาบาลอีก 
      (7) คําส่ังใหผูปวยอยูในความคุมครอง (Guardianship order)45 
                    กรณีการบังคับรักษาผูปวยในโรงพยาบาลยังไมมีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยในโรงพยาบาลตอไปอีก  เม่ือมีรายงานความเห็นของแพทย 
2 คนตามคํารองขอของญาติผูปวยหรือนักสังคมสงเคราะหวาผูปวยมีความเจ็บปวยทางจิตอยางใด
อยางหน่ึงใน 6 แบบ และจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาเปนเวลานาน แพทยจะมีคําส่ังใหบังคับ
รักษาผูปวยไวในชุมชนโดยใหอยูในความดูแลของผูคุมครอง (Guardian) ซ่ึงหนวยงานใหบริการ
ทางสังคมในทองถ่ิน (Local Social Service Department) จะเปนผูแตงตั้งผูคุมครอง ระยะเวลาตาม
คําส่ังใหอยูในความคุมครองมีกําหนด 6 เดือน และขยายไดอีกคราวละ 6 เดือน ผูคุมครองมีอํานาจ
กําหนดสถานท่ีใหผูปวยอาศัย  กําหนดใหผูปวยไปรับการรักษา ฝกอาชีพ ใหการศึกษาหรือฝกหัด
งานตามสถานท่ีและในเวลาที่กําหนด แตอยางไรก็ตามผูคุมครองจะใหผูปวยรับการรักษารูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งโดยผูปวยไมยินยอมไมได หรือจะจํากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหวหรือใหอยูในการ
ดูแลคุมครองใดๆ อันเปนการขัดตอเจตนาของผูปวยไมได ผูคุมครองมีอํานาจเพียงกําหนดสถานท่ี
อยูอาศัยแตไมมีอํานาจกําหนดใหผูปวยตองอยูกับบุคคลใดๆ ในกรณีท่ีผูปวยหลบหนีไปจากสถานท่ี
ท่ีผูคุมครองกําหนดโดยไมไดรับความยินยอมจากผูคุมครองผูปวยจะถูกติดตามจับและควบคุมตัวไว
เปนเวลา 28 วัน ในสถานท่ีท่ีกําหนด ถาผูปวยไมยินยอมการคุมครองดูแลจะส้ินสุดลง ในกรณีเชนนี้
จะตองพิจารณาตอไปวาจะกําหนดมาตรการอยางใดกับผูปวยเพื่อใหการรักษาผูปวยตอไป 
       เม่ือผูปวยถูกควบคุมตัวตามขอ 1-7 ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะตองแจงเปน
หนังสือใหผูปวยและญาติทราบวาผูปวยถูกควบคุมโดยกฎหมายมาตราใด ผูปวยมีสิทธิในการขอให
ปลอยตัวหรือปฏิเสธกรรมวิธีรักษาบางประการได เปนตน46  
     3) รูปแบบการปลอยหรือจําหนายผูปวยทางจิต 
       ระยะเวลาในการปลอยผูปวยทางจิตข้ึนอยูกับลักษณะหรือรูปแบบในการใช
อํานาจควบคุมผูปวย  ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ค.ศ. 1983  ดังนี้ 
      (1) เม่ือผูปวยถูกนําสงโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากมีอาการปวยทาง
จิตรุนแรง โดยญาติหรือมีคําขอของนักสังคมสงเคราะหหรือเม่ือผูปวยยินยอมเขารับการรักษาใน
                                     
  45  Gordon R. Ashton.  Op.cit.  pp. 197-198.  or MHA. Sec. 7.  
  46  Brenda Hoggett, Mental Heslth Law, MHL 1988) บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสุขภาพจิต
ของประชาชนใหดีขึ้น  ปองกันความผิดปกติทางจิตและจัดใหมีการดูแลบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยทางจิต
โดยวางรูปแบบกระบวนการนําผูปวยเขาสูระบบการบําบัดรักษา การใหบริการทางการแพทยที่เหมาะสมรวมทั้งดูแล
รักษาผูปวย. 
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โรงพยาบาลและภายหลังตองการออกจากโรงพยาบาล แตแพทยผูรับผิดชอบหรือพยาบาลเห็นวา
จําเปนตองควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลในลักษณะบังคับรักษาหรือผูปวยท่ีถูกควบคุมตามคําส่ัง
ศาลแขวงตามคํารองของนักสังคมสงเคราะหและกรณีท่ีผูปวยถูกควบคุมโดยเจาหนาท่ีตํารวจและ  
สงมาโรงพยาบาล ตามมาตรา 4, 5, 135 และ 13647 เม่ือแพทยผูรับผิดชอบตรวจประเมินอาการผูปวย
แลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยไวเพื่อประเมินอาการหรือเพื่อการบังคับรักษาหรือ
อาการปวยของผูปวยไมอยูในหลักเกณฑรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบตามท่ีกฎหมาย
กําหนด แพทยมีอํานาจจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลได48 แมแพทยไมไดจําหนายผูปวยแตเม่ือ
ครบกําหนดเวลา 72 ช่ัวโมง โรงพยาบาลก็จะควบคุมผูปวยในลักษณะบังคับรักษาไมไดการควบคุม  
ผูปวยในโรงพยาบาลตอไปได แพทยจะตองไดรับความยินยอมจากผูปวยเทานั้น 
      (2)  การรองขอใหปลอยผูปวยโดยผูปวยหรือญาติ49 
                    กรณีท่ีผูปวยถูกบังคับรักษาครบ 6 เดือนแรก ตามมาตรา 3 ผูปวยหรือ
ญาติมีสิทธิรองขอใหปลอยผูปวยได ในกรณีเชนนี้ ญาติผูปวยมีสิทธิขอใหแพทยอิสระเขาไปทําการ
ตรวจประเมินอาการและการรักษาผูปวยเพื่อใหคําแนะนําแกญาติผูปวยถึงความเปนไปไดท่ีจะขอให
ปลอยผูปวยเม่ือผูอํานวยการโรงพยาบาลไดรับคํารองขอใหปลอยแลว แพทยผูรับผิดชอบจะตอง
ตรวจประเมินอาการและทํารายงานความเห็นตอผูอํานวยการโรงพยาบาลใหเสร็จภายใน 72 ช่ัวโมง  
ถาเห็นวาผูปวยยังคงมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลก็จะทําคํารองขอใหปลอยหรือจะอนุญาตใหปลอยไดโดยมีเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควรก็
ได ในกรณีเชนนี้ผูปวยหรือญาติมีสิทธิอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตภายใน 28 
วัน เพื่อขอใหทบทวนคําส่ังของผูอํานวยการโรงพยาบาลได หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
ผูปวยไมมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายก็จะส่ังใหปลอยผูปวยหรือหากไมใชสิทธิอุทธรณคําส่ัง  ผูปวย
หรือญาติมีสิทธิขอใหปลอยตัวไดอีกเม่ือครบกําหนด 6 เดือนถัดไป และทุกๆ 1 ป หลังจากนั้น50  
นอกจากนี้ญาติผูปวยไมมีสิทธิขอใหปลอยจําเลยท่ีถูกสงตัวมารับการรักษาในโรงพยาบาลตามคําส่ัง
ศาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 37 และ 47 (จําเลยซ่ึงถูกตัดสินวามีความผิด
มีโทษจําคุก  แตเจ็บปวยทางจิตหรือนักโทษซ่ึงปวยทางจิตและถูกสงตัวมาโรงพยาบาล) ผูมีอํานาจ
ในการปลอยตัวจําเลยคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการพิจารราทบทวน
สุขภาพจิตเทานั้น 51   
                                     
  47  การบังคับรักษาผูปวยของประเทศอังกฤษ.  หนา 39-42.  
  48  Michael Gelder, Dennis Gath and Richard Mayou. Op.cit.  p. 903. 
  49  Brenda Hoggett.  (1984).  Mental Health Law.  p. 235. 
  50  Gordon R. Ashton.  (1992).  Mental Handicap and the Law.  pp. 193-194.  
  51  Michael Gelder, Dennish Gath, and Richard Mayou.  Op.cit.  p. 904. 
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          ในกรณีผูปวยถูกบังคับรักษาครบ 6 เดือนแรกแลว ผูปวยจะไดรับการ
ปลอยออกจากโรงพยาบาล เวนแตแพทยผูรับผิดชอบซ่ึงไดตรวจประเมินอาการผูปวยภายในเวลา     
2 เดือน กอนครบกําหนด 6 เดือน และไดปรึกษากับบุคคลอ่ืนอยางนอย 1 คน52 เห็นไดวามีความ
จําเปนท่ีจะตองควบคุมผูปวยตอไปอีกเพื่อสุขภาพของผูปวยหรือเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อปองกัน
ผูอ่ืน เม่ือผูปวยยังคงมีอาการปวยท่ีมีลักษณะ (Nature) และระดับ (Degree) อาการปวยแบบหนึ่ง
แบบใดใน 4 แบบตามท่ีกฎหมายกําหนดและการบําบัดรักษาจะชวยบรรเทาหรือปองกันมิใหสภาพ
จิตของผูปวยเส่ือมลงหรือถาปลอยผูปวยออกไปแลวจะไมสามารถดูแลตนเองไดและการดูแลรักษา
ผูปวยในโรงพยาบาลจะคุมครองประโยชนของผูปวยไดดีกวา แพทยจะรายงานความเห็นนี้ไปยัง 
 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพ่ือใหขยายเวลาควบคุมผูปวยตอไปอีก 6 เดือน และทุก 1 ป หลังจากนั้น 
ในการขยายระยะเวลาควบคุมผูปวย แพทยผูรับผิดชอบจะตองตรวจประเมินอาการผูปวยและทํา
รายงานความเห็นตามวิธีการทุกคร้ัง เม่ือผูอํานวยการโรงพยาบาลไดรับรายงานความเห็นของแพทย
แลว  ผูอํานวยการมีอํานาจส่ังขยายระยะเวลาการควบคุมผูปวยหรือส่ังปลอยผูปวยโดยมีเง่ือนไข
ตามท่ีเห็นสมควร แมจะขัดตอคําแนะนําของแพทยก็ตาม ในกรณีผูอํานวยการโรงพยาบาลส่ังขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัว ผูปวยหรือญาติมีสิทธิอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตให
ปลอยตัวไดภายใน 28 วัน 
       ก. การปลอยผูปวยโดยคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิต53 
                 ผูปวยทางจิตมีสิทธิไดรับการปลอยตัวโดยคําส่ังของคณะกรรมการ
ทบทวนสุขภาพจิต  คํารองอุทธรณคําส่ังบังคับรักษาและคําส่ังใหอยูในความคุมครองและมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาทบทวนคําส่ังโดยอัตโนมัติแมไมมีคํารองอุทธรณคําส่ัง ตามระยะเวลาและ
หลักเกณฑ ดังนี้ 
        - เม่ือมีอุทธรณคําส่ังควบคุมผูปวยเพื่อบังคับรักษา ผูปวยหรือญาติ
ตองอุทธรณภายใน 14 วัน  นับแตวันท่ีมีคําส่ังควบคุมผูปวย 
          - เม่ือมีอุทธรณคําส่ังควบคุมผูปวยเพื่อบังคับรักษา ผูปวยหรือญาติ
ตองอุทธรณคําส่ังภายใน 28 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาควบคุมคร้ังแรก (6 เดือน) และอุทธรณ
ไดอีกเมื่อครบ 6 เดือนถัดมา  หลังจากนั้นมีสิทธิอุทธรณไดทุกๆ 1 ป กรณีท่ีผูปวยไดรับการปลอยตัว
                                     
  52  ไดแก แพทย, พยาบาล, นักจิตวิทยา.  MHA. Sec. 20 (5).  
  53  คณะกรรมการชุดน้ีไดรับการแตงต้ังโดย Load Chancellor ประกอบดวยนักกฎหมายซึ่งเปนประธาน 
1 คนและบุคคลอื่นอีก 1 คน ซึ่งตองไมใชผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือมีความสัมพันธกับผูปวยมากอน (a lay 
person) มีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งหรือทบทวนคําสั่งควบคุมผูปวยหรือจําเลยเพ่ือบังคับรักษาโดยอัตโนมัติ  
see Gordon R. Ashton.  Op.cit.  pp. 199-200. 
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โดยมีเง่ือนไขมีสิทธิอุทธรณไดเม่ือพน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับการปลอยตัวและในทุกๆ 2 ป หลังจาก
นั้น แตถาผูปวยถูกเรียกใหกลับเขาโรงพยาบาลเพ่ือรักษาจะมีสิทธิอุทธรณไดเม่ือครบ 6 เดือนไป
แลว และหลังจากทุก ๆ 1 ป ในกรณีท่ีไมมีอุทธรณของผูปวยหรือญาติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีตองขอใหคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตทบทวน
คําส่ังควบคุมผูปวยเพื่อบังคับรักษาโดยอัตโนมัติ  เม่ือครบ 6 เดือนแรกท่ีมีการควบคุมผูปวย  
หลังจากจะตองทบทวนคําส่ังทุก ๆ 3 ป เวนแตผูปวยท่ีไดรับการปลอยตัวโดยมีเง่ือนไขและไมถูก
เรียกกลับเขาโรงพยาบาลจะไมมีการทบทวนคําส่ังโดยอัตโนมัติ 
        - เม่ือมีอุทธรณคําส่ังใหผูปวยอยูในความคุมครอง ผูปวยหรือญาติ
ตองอุทธรณคําส่ังเม่ือครบ 6 เดือนแรกและเมื่อครบ 6 เดือนถัดมา หลังจากนั้นจะมีสิทธิอุทธรณได 
ทุกๆ 1 ป คณะกรรมการไมมีอํานาจทบทวนคําส่ังโดยอัตโนมัติ54 
          - การปลอยช่ัวคราวหรือลาพัก (Leaves of absence)55 
               ในระหวางท่ีถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาล  ผูปวยมีสิทธิจะไดรับการ
ปลอยช่ัวคราวหรือการลาพักในโอกาสพิเศษตางๆ ตามท่ีแพทยเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
และอาจขยายเวลาออกไปไดอีกและเพื่อประโยชนในการคุมครองผูปวยหรอืเพือ่ความปลอดภยัแกผูอ่ืน  
แพทยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได เชน การใหผูปวยพักอาศัยอยูกับบุคคลใด  
หนาท่ีกําหนดและใหไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกอ่ืนแบบผูปวยนอก  เปนตน 
             ในกรณีท่ีผูปวยหลบหนีระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหลาพัก แพทยมี
อํานาจยกเลิกการลาพักและเรียกหรือขอใหเจาหนาท่ีตํารวจจับผูปวยกลับเขาโรงพยาบาลได 
  3.1.2.2 แนวทางการใชมาตรการบังคับรักษาผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตและไมสามารถ
ตอสูคดีได 
                   มีหลักเกณฑการประเมินวาจําเลยไมมีความสามารถในการตอสูคดี ถาจําเลยไม
สามารถ 
                      1) เขาใจสภาพของขอกลาวหา 
                      2) เขาใจผลที่จะไดรับ หากใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ 
                3) ปรึกษากับทนายความ 
              4) คัดคานคณะลูกขุน 

                                     
  54  Michael Gelder, Dennish Gath, and  Richard Mayou.  Op. cit.  p. 904.  and see Brenda Hoggelf. 
Op. cit.  pp. 246-250. 
  55  The Criminal Procedure (Insanity and unfitness to plead.  Act  (1991).  in Jill peay .  “Mentally 
Disordered offenders.”  in the oxford handbook of criminology coxford: clarendon press, 1994).  p. 1138-1142. 
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                5) เขาใจข้ันตอนการดําเนินคดีและการนําพยานหลักฐานมาพิสูจน 
                     การสงผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตและไมสามารถตอสูคดีไดไปบังคับรักษา 
                             ในกรณีท่ีจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดเนื่องจากมีความผิดปกติทางจิต จําเลยจะถูก
สงตัวไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลจนกวาจะสามารถตอสูคดีได ปญหาที่เกิดก็คือ จําเลยจะตองอยู
ในฐานะเปนผูถูกลาวหาอยูตลอดไปจนกวาอาการปวยทางจิตจะหายหรือทุเลาลงและสามารถตอสู
คดีได ซ่ึงอาจตองใชระยะเวลานานมาก หรือจนกระท้ังตลอดชีวิตของจําเลย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และญ่ีปุน แกปญหานี้โดยการสงจําเลยไปบังคับรักษาในฐานะผูปวยทางจิต (Mentally 
Patient) ตามกฎหมายสุขภาพจิต ผลก็คือ จําเลยมีสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัว ปลอยโดยมีเง่ือนไข 
สงไปอยูในความดูแลของบุคคล หรือองคกรท่ีใหบริการดานสังคมในชุมชน หรือไดรับการบําบัด
ในฐานะเปนผูปวยนอกโดยไมถูกควบคุมไวในโรงพยาบาล 
                          ตาม The Criminal Procedure (Insanity and Unfitness to plead Act 1991) ศาลจะมี
คําส่ังใหสงจําเลยไป 
                      1)  บังคับรักษาในโรงพยาบาล (Admission order) ซ่ึงมีผลเชนเดียวกับคําส่ัง
บังคับรักษาผูปวย (Hospital order) 
                       2) บังคับรักษาภายใตคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิโดยมีกําหนดเวลาหรือไมมีกําหนด 
เวลา (Admission order with restrictions) 
                       3) อยูในความคุมครอง (Guardianship) 
                       4) บังคับรักษาภายใตการควบคุมดูแล (Supervision and treatment order) 
                    5) ปลอยจําเลยไป (Absolute discharge)56      
                      เกณฑการประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูปวยทางจิต 
                          มีหลักเกณฑการประเมินวาจําเลยไมมีความสามารถในการตอสูคดี ถาจําเลยไม
สามารถ 
                      1) เขาใจสภาพของขอกลาวหา 
                      2) เขาใจผลที่จะไดรับ หากใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ 
                3) ปรึกษากับทนายความ 
              4) คัดคานคณะลูกขุน 
                5) เขาใจข้ันตอนการดําเนินคดีและการนําพยานหลักฐานมาพิสูจน          
  3.1.2.3 แนวทางการใชมาตรการปองกันอันตรายจากผูปวยทางจิตภายหลังการกระทํา
ความผิด 

                                     
 56  The Criminal Procedure  (Insanity and Unfitness to Head).  MHA. Scc.17. 
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              1) กระบวนการนําจําเลยเขาสูระบบบังคับรักษา มี 6 กรณี คือ 
                  (1) คําส่ังใหบังคับรักษาในโรงพยาบาล (Hospital order) เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏตามทางพิจารณาของศาลจําเลยไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดจริง        
และตองไดรับโทษจําคุก แตจําเลยมีความผิดปกติทางจิต (Mental disorder) ไดแก มีความเจ็บปวย
ทางจิต (Mental illness) ปญญาออน (Mental impairment) ปญญาออนอยางรุนแรง (Severe mental 
impairment) หรือความผิดปกติทางจิตแบบตอตานสังคม (Psychopathic disorder) อยางใดอยางหน่ึง 
ศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหควบคุมจําเลยไวในโรงพยาบาลเพ่ือบังคับรักษาได กอนท่ีศาลจะมีคําส่ัง
ดังกลาวจะตองฟงรายงานความเห็นของแพทย 2 คน ในฐานะเปนพยานผูเช่ียวชาญและแพทยหนึ่ง
ในสองคนจะตองไดรับการข้ึนทะเบียนรับรองวาเปนแพทยท่ีมีประสบการณเปนพิเศษในการ
วินิจฉัยโรคหรือรักษาผูปวยทางจิตความเห็นของแพทย 2 คนดังกลาวจะตองเปนพองกันในกลุม
หลักเกณฑการวินิจฉัยโรควาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตแบบใดแบบหนึ่งดังกลาวขางตน          
และโดยเฉพาะจําเลยซ่ึงปวยทางจิตแบบ Psychopathic disorder และ Mental impairment จะตองมี
ความเห็นวาการรักษาจะทําใหอาการของโรคบรรเทาลงหรือเพื่อปองกันมิใหอาการทางจิตของ
จําเลยเสื่อมลงและโรงพยาบาลสามารถรับจําเลย (Admit) ไวดูแลรักษาไดภายใน 28 วัน เม่ือศาลได
พิจารณาสภาพแวดลอม บุคลิกลักษณะ ประวัติ และสภาพระดับความรุนแรงของอาการปวยทางจิต
ของจําเลย ประกอบกับเง่ือนไขตามที่แพทยเสนอแลวเห็นวาเปนการเหมาะสมท่ีจะใชวิธีการรักษา
จําเลยแทนการสงตัวไปจําคุกศาลจะมีคําส่ังใหสงตัวจําเลยไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลมีกําหนด    
6 เดือน และถามีความจําเปนตองควบคุมจําเลยตอไปเนื่องจากอาการทางจิตยังไมบรรเทาลงอาจ
ขยายเวลาควบคุมจําเลยไดอีกคราวละ 6 เดือน ในระหวางถูกควบคุม จําเลยมีสิทธิไดรับอนุญาตให
ลาพักกลับไปอยูบานไดตามเง่ือนไขท่ีแพทยกําหนดเชนเดียวกับผูปวยท่ัวไป จําเลยสามารถอุทธรณ
ตอคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิต (Mental Health Review Tribunal) ใหพิจารณาปลอยตัวออก
จากโรงพยาบาลไดเม่ือพนกําหนด 1 ป นับแตวันท่ีถูกบังคับรักษา หากไมมีคํารองขอใหปลอยตัว 
คณะกรรมการจะตองทบทวนคําส่ังบังคับรักษาทุกๆ 3 ป 57   
       (2) คําส่ังใหบังคับรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราว (Interim hospital order) 
ในกรณีท่ีศาลยังไมม่ันใจวาควรจะใชวิธีการบังคับรักษาหรือลงโทษจําคุกจําเลย เนื่องจากรายงาน
ความเห็นของแพทยยังไมเปนท่ีพอใจวาจําเลยเจ็บปวยทางจิตแบบใดแบบหน่ึง ตามท่ีพระราช 
บัญญัติสุขภาพจิตบัญญัติไว หรือเพื่อปองกันความผิดพลาดในการกําหนดมาตรการท่ีจะใชปฏิบัติ 
แกจําเลย หรือจําเลยจะไมใหความรวมมือในการรักษา หรือเพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการจัดหา

                                     
  57  ญาติของจําเลยไมมีสิทธิรองอุทธรณตอคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตใหปลอยจําเลย Hoggett. 
Brenda.  (1984).  Mental Health Law. 2Ed, Londn: Sweet and Maxwell.  p. 166-171.   

DPU



 

 

77 

โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมใหแกจําเลย ศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหควบคุมจําเลยไวในโรงพยาบาลโรค
จิตหรือสถานพยาบาลทางจิตท่ีกําหนดเปนการช่ัวคราวเพื่อประเมินอาการหรือเพื่อรักษาชั่วคราว
เปนเวลาไมเกิน 12 สัปดาห และสามารถขยายระยะเวลาไดอีกคราวละ 28 วัน แตรวมท้ังหมดตองไม
เกิน 6 เดือน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังศาลหรือคําส่ังท่ีใหขยายระยะเวลาแลว จําเลยจะถูก
สงตัวกลับมายังศาลเพ่ือกําหนดมาตรการบังคับตามคําพิพากษา (Re-Sentencing) ศาลจะตองกําหนด
วิธีการบังคับอยางหน่ึงอยางใดแกจําเลย เชน ส่ังใหควบคุมตัวไวในโรงพยาบาลเพื่อบังคับรักษา 
(Hospital order) หรือหากจําเลยหายจากอาการปวยทางจิตหรือการใชวิธีการบังคับรักษาไม
เหมาะสมแกจําเลย ศาลจะกําหนดโทษแกจําเลยก็ได หรือศาลอาจเลือกใชการคุมประพฤติโดย
กําหนดเง่ือนไขในการคุมประพฤติใหเหมาะสมกับจําเลยก็ได58 
        (3) คําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิของจําเลย (Restriction order) คําส่ังท่ีมีขอจํากัด
สิทธิของจําเลย หมายถึง คําส่ังของศาลที่ส่ังใหบังคับรักษาจําเลยในโรงพยาบาลโดยไมมีกําหนด
ระยะเวลาหรือมีกําหนดเปนระยะเวลายาวนาน และจําเลยจะถูกจํากัดสิทธิบางประการ เชน ไมมี
สิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยตัวออกจากโรงพยาบาล เปนตน คําส่ังนี้เปนมาตรการสําหรับใชกับจําเลย
ซ่ึงกออาชญากรรมรายแรงและมีความเส่ียงอยางมากท่ีจําเลยจะกระทําผิดในอนาคตได เม่ือศาลได
พิจารณาถึงการกระทําผิดของจําเลยในคดี พฤติกรรมของจําเลยในอดีตและความจําเปนเพื่อคุมครอง
สังคม ศาลมีอํานาจออกคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิของจําเลย โดยกําหนดระยะเวลาการปลอยตัวไว
หรือไมก็ได กอนศาลจะพิจารณามีคําส่ังนี้จะตองฟงรายงานความเห็นแพทย 2 คน ซ่ึง 1 ใน 2 คน 
จะตองเปนแพทยท่ีข้ึนทะเบียนรับรองแลวกอนจําเลยจะถูกบังคับรักษาในโรงพยาบาลโดยไมมี
กาํหนดระยะเวลาหรือมีกําหนดเวลาตามคําส่ังจนกวาอาการทางจิตจะหายหรือทุเลาลงและไดรับการ
ปลอยตัวออกจากโรงพยาบาลในระหวางท่ีคําส่ังมีผลใชบังคับจําเลยหรือญาติไมอาจยื่นคํารองขอให
ปลอยตัว การขอลาพักจากการควบคุมตัวในโรงพยาบาล (Leave of absence) การยายโรงพยาบาล 
การเปล่ียนแปลงคําส่ังจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทํามหาดไทย (Secretary of 
State) หากจําเลยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (Secretary of State) หาก
จําเลยไดรับอนุญาตใหลาพักและหลบหนีไปจากโรงพยาบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจเพิกถอนคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิของศาลได หากในระหวางเวลาท่ีบังคับรักษา จําเลยไมมี
พฤติกรรมท่ีเปนอันตรายและไมมีความจําเปนตองคุมครองสังคมอีกตอไป ในกรณีเชนนี้คําส่ังท่ีมี
ขอจํากัดสิทธิจะเปล่ียนไปเปนคําส่ังใหเขาโรงพยาบาล (Hospital order) ผลคือจําเลยมีสิทธิยื่นคํา
รองขอใหปลอยตัวออกจากโรงพยาบาลไดเม่ือครบ 6 เดือน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงคําส่ังและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยังมีอํานาจปลอยจําเลยออกจากโรงพยาบาลโดยมีเง่ือนไขอยาง

                                     
       58  Ibid.  pp. 172-174.  or MHA. Sec. 38.  

DPU



 

 

78 

หนึ่งอยางใดใหเหมาะสมแกจําเลย (Compulsory after-care) กอนท่ีคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิ ซ่ึงศาล
กําหนดระยะเวลาไวจะส้ินสุดลงได เม่ือปลอยตัวแลวจะเรียกจําเลยกลับเขาโรงพยาบาลเม่ือใดก็ได59 
       (4) คําส่ังใหอยูในความดูแลคุมครอง (Guardianship order) ในกรณีท่ีศาล
เห็นวายังไมมีความจําเปนตองควบคุมจําเลยไวในโรงพยาบาลเพ่ือบังคับรักษา ศาลมีอํานาจออก
คําส่ังใหจําเลยรับการรักษาในชุมชน (Community care) มีกําหนดเวลา 6 เดือน และสามารถขยาย
เวลาไดอีกคราวละ 6 เดือน จําเลยจะถูกสงตัวไปอยูในความดูแลของหนวยงานใหบริการทางสังคม
ในทองถ่ิน (Local Social Services Authority) หรืออยูในความดูแลของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ียินยอม
และไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานดังกลาว คําส่ังนี้เปนทางเลือกหนึ่งของศาลในกรณีท่ีปรากฏ
จากรายงานความเห็นของแพทยและการประเมินบุคลิกภาพจําเลยแลว สามารถนําวิธีการนี้มาใช
บําบัดรักษาจําเลยไดอยางเหมาะสมผลของคําส่ังนี้ผูทําหนาท่ีรักษามีอํานาจกําหนดท่ีอยูจําเลย        
ใหจําเลยไปรับการรักษา ประกอบอาชีพ รับการรักษาหรือฝกหัดงานในสถานท่ีและในเวลาท่ี
กําหนด ใหจําเลยไดรับการตรวจเยี่ยมจากแพทยนักสังคมสงเคราะหหรือบุคคลอื่นตามท่ีกําหนดใน
กรณีท่ีจําเลยปฏิเสธไมยอมรับการรักษาท่ีเหมาะสมและจําเปน ผูดูแลจะสงจําเลยกลับไปยัง
โรงพยาบาลเพ่ือพิจารณาขอใหศาลกําหนดมาตรการอยางหนึ่งอยางใดแกจําเลย ถาจําเลยหลบหนีไป
จากความดูแล จําเลยจะถูกติดตามจับตัวกลับมา และบุคคลท่ีใหท่ีพักอาศัยแกจําเลยจะมีความผิดฐาน
ใหท่ีพักพิงแกจําเลยและละเมิดอํานาจศาลได จําเลยมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการทบทวน
สุขภาพจิตได คณะกรรมการไมมีอํานาจทบทวนคําส่ังโดยอัตโนมัติ60 
       (5) คําส่ังใหสงตัวนักโทษจากเรือนจําเขาโรงพยาบาลโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทํามหาดไทย (Transfer from prison) สําหรับจําเลยซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษจําคุกและมีอาการปวย
ทางจิตอยางหน่ึงอยางใดใน 4 แบบ ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เม่ือแพทย 2 คนซ่ึง 1 ใน 2 
คน ตองเปนแพทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนรับรองเห็นวานักโทษมีความเจ็บปวยทางจิตจําเปนท่ีจะตอง
สงตัวไปควบคุมไวในโรงพยาบาลเพ่ือรักษา เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบจะออก
คําส่ังใหสงตัวนักโทษไปรักษาในโรงพยาบาลเสมือนเปนคําส่ังศาลใหเขาโรงพยาบาล (Hospital order) 
และมีอํานาจออกคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิก็ได (Restriction order) เม่ือนักโทษหายดีแลวจะตองถูกสงกลับ
ไปรับโทษในเรือนจําตอ ในกรณีท่ีครบกําหนดเวลาการลงโทษตามคําพิพากษาแลว แตนักโทษยังมี
ความเจ็บปวยทางจิตจะตองถูกควบคุมตัวไวในโรงพยาบาลเพื่อบังคับรักษาตอไปเสมือนเปนคําส่ังให

                                     
  59  Alexander D. Brooks. Op.cit.  pp. 174-177.  or MHA. Sec.41 and 42.  
  60  Alexander D. Brooks.  pp. 182-183. or MHA.  Sec. 37. 
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เขาโรงพยาบาล (Hospital order) และจะมีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยตัวไดภายใน 6 เดือน นับแตมีคําส่ัง
ใหเขาโรงพยาบาล61   

       (6) คํ า ส่ั งคุมประพฤติ จิต เวช  ( Psychiatric probation or Supervision 
order) ในกรณีท่ีศาลเห็นวาความผิดปกติทางจิตของจําเลยยังไมเปนการเหมาะสมท่ีจะบังคับรักษา
จําเลยในโรงพยาบาลโรคจิต ศาลมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขคุมประพฤติใหจําเลยเขารับการรักษาอยาง
ตอเนื่องมีกําหนดเวลาต้ังแต 6 เดือน ถึง 3 ป ดังตอไปนี้ 
                  - ใหจําเลยเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน ซ่ึงมิใชโรงพยาบาลโรคจิต
หรือในสถานพยาบาลผูปวยทางจิต (Mental nursing home) 
         - ใหจําเลยเขารับการรักษาแบบผูปวยนอกในสถานพยาบาลตามท่ี
กําหนด 
        - ใหจําเลยไปรับการรักษาจากแพทยตามท่ีกําหนดไว 
      2) การปลอยจําเลยท่ีปวยทางจิตโดยคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิต  
         จําเลยซ่ึงถูกตัดสินวามีความผิดมีโทษจําคุก แตศาลสงตัวมาบังคับรักษาใน
โรงพยาบาลไมวาจะมีคําส่ังท่ีมีขอจํากัดสิทธิของจําเลยหรือไมก็ตาม  มีสิทธิยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตขอใหปลอยตัวได  และแมไม มี คํารองของจําเลยก็ตาม 
คณะกรรมการก็มีหนาท่ีทบทวนคําส่ังควบคุมบําบัดรักษาจําเลยตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
กระบวนพิจารณารับฟงพยานหลักฐานและคําส่ังของคณะกรรมการมีหลักเกณฑดังนี้62 
       กระบวนพิจารณาและฟงพยานหลักฐาน (Procedure and Hearing)63  
           (1) กอนการพิจารณาคําขอ ฝายโรงพยาบาลจะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
ประวัติผูปวยหรือจําเลย ประวัติการควบคุมบําบัดรักษา รายงานการประเมินอาการปวย คําส่ังท่ีไม
อนุญาตใหปลอยผูปวยและขอเสนอวาสมควรจะควบคุมผูปวยหรือจําเลยตอไปหรือไม64 ใหแก
คณะกรรมการผูปวยหรือจําเลยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ถารัฐมนตรีเปนผูขอให
ทบทวนการควบคุม) ถาโรงพยาบาลเห็นวาขอเท็จจริงบางอยางไมสมควรเปดเผยใหผูปวยหรือจําเลย
ทราบความจริงอาจกอใหเกิดผลเสียแกสภาพจิตของผูปวยหรือจําเลยและไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการแลวจะไมสงเอกสารบางอยางใหแกผูปวยหรือจําเลยก็ได นอกจากนี้คณะกรรมการซ่ึง

                                     
  61  Alexander D. Brooks.  pp. 180-181. or MHA. Sec.47.    
  62  รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตนํามาใชกับการปลอยตัว
ผูปวยทางจิตดวย. 
  63  Alexander D. Brooks.  Op.cit.  pp. 252-270. 
  64  กรณีพิจารณาคําขอใหปลอยจากความคุมครอง Local Social Service และ guardian จะเปน
ผูดําเนินการ.   
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เปนจิตแพทยจะตองตรวจและประเมินอาการผูปวยหรือจําเลยและทํารายงานเก็บไวเปนขอมูลของ
คณะกรรมการดวย 
         (2) การพิจารณาปกติกระทําการท่ีโรงพยาบาล  ฝายผูปวยหรือจําเลย 
โรงพยาบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิตั้งผูแทนทางกฎหมายซ่ึงมีประสบการณ
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไดและแมผูปวยหรือจําเลยไมตั้งผูแทนทางกฎหมาย 
คณะกรรมการก็มีอํานาจต้ังผูแทนทางกฎหมายใหแกผูปวยหรือจําเลยได ระหวางพิจารณา
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาลับหลังผูปวยหรือจําเลยได หากเห็นวาผูปวยหรือจําเลยมีผูแทนทาง
กฎหมายและขอเท็จจริงบางประการท่ีจะนํามาแสดงระหวางพิจารณาอาจเปนผลเสียตอสภาพจิต
ของผูปวยหรือจําเลย รูปแบบการพิจารณากระทําแบบไมเปนทางการและไมอยูภายใตขอจํากัดเร่ือง
พยานหลักฐาน คณะกรรมการจะเปดโอกาสใหแตละฝายสอบถามซ่ึงกันและกันไดโดยอิสระ ท้ังนี้
กระบวนพิจารณาตางๆ จะตองกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของผูปวยหรือจําเลยเปน
สําคัญ ในกรณีท่ีมีการสอบถามแพทย ผูปวยหรือจําเลยหรือญาติ คณะกรรมการจะใหแพทย ผูปวย
หรือจําเลยออกไปนอกหองพิจารณาไดแลวแตกรณี ท้ังนี้เพื่อใหบุคคลท่ีจะถูกถามไมตองเกรงกลัว
วาคําใหการของตนอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางกันได 
         (3) ประเด็นในการพิจารณามีวาผูปวยหรือจําเลยจําเปนตองถูกควบคุมเพ่ือ
บังคับรักษาหรือเพ่ือคุมครองดูแลตอไปหรือไม ถาปรากฏวา 
         - ผูปวยหรือจํา เลยไม มี ลักษณะหรือระดับอาการปวยทางจิตเขา
หลักเกณฑอาการปวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 4 รูปแบบ หรือ 
         - ไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยหรือจําเลยตอไป เพื่อสุขภาพเพ่ือ
ความปลอดภัยหรือเพ่ือปองกันผูอ่ืน 
        คณะกรรมการจะตองส่ังปลอยผูปวยหรือจําเลย ในกรณีเชนนี้คณะ 
กรรมการจะตองพิจารณาตอไปอีกวาถาจะตองปลอย แตผูปวยหรือจําเลยจําเปนตองไดรับการบังคับ
รักษาตอไปเพื่อบรรเทาหรือปองกันมิใหสภาพจิตเส่ือมลง ผูปวยหรือจําเลยสามารถดูแลตนเองและ
หากอยูในสังคมแลวจะไดรับการดูแลอยางเหมาะสมหรือไมเพื่อกําหนดมาตรการภายหลังการปลอย
ตัวตอไป 
 
3.2 ประเทศในระบบซีวิลลอว 
 3.2.1 ประเทศญ่ีปุน  
  3.2.1.1  แนวทางและมาตรการท่ีกอใหเกิดอํานาจบังคับรักษา 
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      1) หลักเกณฑท่ีทําใหเกิดอํานาจในการใชมาตรการรักษา 
         กฎหมายสุขภาพจิตของญ่ีปุน ค.ศ. 1988 (The Mental Health Law, MHL 
1988) บัญญัติข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตของประชาชนใหดีข้ึน ปองกันความ
ผิดปกติทางจิตและจัดใหมีการดูแลบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยทางจิตโดยวาง
รูปแบบกระบวนการนําผูปวยเขาสูระบบการบําบัดรักษา การใหบริการทางการแพทยท่ีเหมาะสม
รวมท้ังดูแลรักษาผูปวยในชุมชน65 บุคคลซ่ึงอยูในขายตองถูกบังคับรักษาตามกฎหมาย ไดแกบุคคล
ซ่ึงมีความผิดทางจิต หมายถึงบุคคลท่ีเปนโรคจิต (Psychotic person) ปญญาออน (Mentally retard 
person) และบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแบบกาวราวรุนแรงหรือตอตานสังคม (Psychopatic 
person) 
                 2)  กระบวนการนําผูปวยจิตมาสูระบบการบังคับรักษา มี 4 ลักษณะคือ 
                (1) การบังคับรักษาโดย Prefectural Governor66 (Involuntary admission by 
Prefectural Governor) เม่ือ โดย Prefectural Governor ไดรับแจงจากบุคคลดังตอไปนี้ 
                  ก. เม่ือบุคคลใดก็ตามพบบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตหรือสงสัยวา
บุคคลนั้นมีความผิดปกติทางจิตอาจรองขอไปยัง Prefectural Governor เพื่อส่ังใหแพทย (Designated 
Physician)67 ตรวจวินิจฉัยอาการของบุคคลนั้นและกําหนดมาตรการบังคับรักษาบุคคลนั้น ในกรณี
เชนนี้ผูรองขอจะตองระบุช่ือ ท่ีอยู อายุ ของผูรองขอ ช่ือ ท่ีอยู อายุ เพศและอาการของผูปวยรวมทั้ง
ช่ือท่ีอยูของผูปกครองผูปวยดวย68 
            ข. เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจพบบุคคลซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีสอแสดงใหเห็นวามี
แนวโนมท่ีจะทําอันตรายตนเองหรือผูอ่ืนเนื่องจากบุคคลนั้นมีความผิดปกติทางจิตโดยไดพิจารณา
จากพฤติกรรมท่ีผิดปกติของบุคคลนั้น หรือพิจารณาจากสถานการณแวดลอมอ่ืนๆ ตองรายงานไป
ยัง Prefectural Governor โดยไมชัดชาโดยผานทางผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ีอยูใกลท่ีสุด 
(Director of the Nearest Health Center)69 
             ค. ผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตโดยสมัครใจและ
ภายหลังตองการออกจากโรงพยาบาล  เม่ือผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิต (Superintendent of the 

                                     
  65  Mental Health Law of Japan (MHL) 1988 Art.  1, 2, 2-2. 
  66  เปนตําแหนงหัวหนาพนักงานฝายปกครองคลายผูวาราชการจังหวัด. 
  67  หมายถึง แพทยซึ่งผานการอบรมและไดรับแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการ (Minister of Health and Welfre) มีประสบการณในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาผูปวยทั่วไปไมนอย
กวา 5 ป MHL. Art. 18. 
  68  MHL. Art. 23. 
  69  MHL. Art. 24.  
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mental health) เห็นวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตตามท่ีระบุในกฎหมายสุขภาพจิตและมีแนวโนม
วาจะทําอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนจะตองรายงานให Prefectural Governor โดยไมชักชา70 
                     เม่ือ Prefectural Governor ไดพิจารณาคํารองขอหรือรายงานดังกลาวแลว
เห็นวาจําเปนตองสืบเสาะขอเท็จจริงเพื่อใหทราบถึงสภาพจิตของผูปวยจะส่ังใหแพทยตรวจ   
วินิจฉัยอาการผูปวยแลวรายงานใหทราบ หากปรากฏวาตามรายงานของแพทย 2 คน ระบุวามีพยาน 
หลักฐานเชื่อไดวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะทําอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรี    
วาการกระทรวงสาธารณะสุขและสวัสดิการประกาศกําหนด71 ผูปวยจะถูกควบคุมไวในโรงพยาบาล
โรคจิตหรือโรงพยาบาลที่กําหนดเพ่ือบําบัดรักษาและเพ่ือประโยชนแกการสืบสวนและตรวจ
วินิจฉัยอาการผูปวย แพทยมีอํานาจเขาไปในเคหะสถานของผูปวยตามท่ีจําเปนได แตตองแสดงตัว
ใหผูปวยทราบ  ถาผูปวยมีผูปกครอง  คูสมรสหรือบุคคลใดก็ตามท่ีดูแลผูปวย บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
เขารวมตรวจสอบกระบวนการตรวจวินิจฉัยอาการของแพทยได  ผูปวยซ่ึงถูกควบคุมตัวมีสิทธิไดรับ
แจงรูปแบบขบวนการรักษาและวิธีการรองขอใหปลอยตัวออกจากโรงพยาบาล ระยะเวลาในการ
ควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลข้ึนอยูกับอาการของผูปวยแตละคนและความจําเปนท่ีจะตองควบคุม
หรือจนกวาจะไดรับการปลอยตัวออกจากโรงพยาบาล72 
       (2) การควบคุมผูปวยในกรณีฉุกเฉิน (Emergency admission) 
                ก. ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนเน่ืองจากผูปวยไดรับการรองขอหรือมีรายงาน
จากบุคคลหรือเจาหนาท่ีตํารวจหรือผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตวาพบบุคคลมีความผิดปกติทาง
จิตหรือสงสัยวามีความผิดปกติทางจิตและมีแนวโนมอยางมากวาจะทําอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน
ไมควบคุมไวในโรงพยาบาล เม่ือไมสามารถทําการสืบเสาะและตรวจวินิจฉัยอาการของผูปวยไดทัน 
Prefectural Governor มีอํานาจควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลโรคจิต หรือโรงพยาบาลอ่ืนท่ีกําหนด
ภายในเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมง เพื่อส่ังใหแพทยสืบเสาะและตรวจวินิจฉัยอาการของผูปวย หาก
ปรากฏวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตและมีแนวโนมท่ีจะทํารายตนเองหรือผูอ่ืน Prefectural 
Governor มีอํานาจส่ังใหควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลเพ่ือบังคับรักษาตอไป73 
             ข. ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมรักษาได เม่ือผูอํานวยการ
โรงพยาบาลโรคจิตไดรับรายงานความเห็นของแพทยวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตและมีแนวโนม    

                                     
  70  MHL. Art. 26-2. 
  71  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจะประกาศกําหนดหลักเกณฑการตรวจวินิจฉัย
อาการและอาการทางจิตของผูปวยท่ีอยูในขายจะตองไดรับการบังคับรักษาตามกฎหมายสุขภาพจิต ภายใตความ
เห็นชอบของแพทยสภา (Public Health Council).  MHL. Art. 28-2.   
  72  MHL. Art. 29. 
  73  MHL. Art. 29-2.  
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อยางมากวาจะทํารายตนเองหรือผูอ่ืน จําเปนตองจัดใหมีการบังคับรักษาเพ่ือคุมครองดูแลและ
ชวยเหลือผูปวยผู อํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตมีอํานาจออกคําส่ังใหควบคุมผูปวยไวใน
โรงพยาบาลเพ่ือรักษาภายในเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมง ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปวย  
กรณีเชนนี้ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตตองรายงานเหตุผลในการควบคุมผูปวยไปยัง Prefectural 
Governor โดยไมชักชา74 
       (3) การควบคุมผูปวยช่ัวคราว (Temporary admission)75 
                           ในกรณีท่ีผูดูแล คูสมรส ผูปกครองหรือบุคคลท่ีปกครองดูแลบุคคลใด
รองขอใหรับบุคคลนั้นเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิต  เม่ือแพทยไดตรวจวินิจฉัยอาการของ
บุคคลนั้นแลว ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตสงสัยวาบุคคลนั้นมีความผิดปกติทางจิต  แตตองใช
เวลาพอสมควรในการตรวจวินิจฉัยโรคใหแนชัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตมีอํานาจส่ังให
ควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลเปนการช่ัวคราวเพ่ือตรวจวินิจฉัยอาการไดภายในเวลาไมเกิน           
3 สัปดาห โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปวย แตตองแจงรูปแบบกระบวนการรักษาและวิธีการ
รองขอใหปลอยตัวออกจากโรงพยาบาลใหแกผูปวยทราบและตองรายงานอาการผูปวยไปยัง 
Prefectural Governor ภายใน 10 วัน 
       (4) การควบคุมบังคับรักษา (Admission for medical care and custody)76 
                               เม่ือผลการตรวจทางการแพทยระบุวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตและ
จําเปนตองควบคุมไวในโรงพยาบาลเพื่อบังคับรักษาและผูรับผิดชอบในการควบคุมผูปวยใหความ
ยินยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตมีอํานาจควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาลโดยไมจําเปนตอง
ไดรับความยินยอมจากผูปวย แตตองรายงานอาการผูปวยรวมท้ังขอกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรี     
วาการกระทรวงสาธารณะสุขและสวัสดิการกําหนดพรอมกับสงหนังสือใหความยินยอมดังกลาวไป
ยัง Prefectural Governor ภายใน 10 วัน77 
              กรณีท่ีผูปวยหลบหนีออกจากโรงพยาบาล ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จะตองแจงหัวหนาสถานีตํารวจทองท่ีท่ีโรงพยาบาลต้ังอยูเพื่อติดตามจับผูปวยมาควบคุมในสถานท่ี

                                     
  74  MHL. Art. 33-4. 
  75  MHL. Art. 34. 
  76  MHL. Art. 33.  
  77  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจะประกาศกําหนดขอบเขตของมาตรการเทาที่
จําเปนในการควบคุมผูปวยเพ่ือบําบัดรักษาทางการแพทย โดยไดรับความเห็นชอบจากแพทยสภา  (Public Health 
Council) และผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศขอกําหนดน้ัน MHL. Art. 37. 
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ท่ีเหมาะสมไดแก สถานีตํารวจหรือโรงพยาบาลจนกวาผูอํานวยการโรงพยาบาลจะมารับผูปวย
กลับไปควบคุมท่ีโรงพยาบาลโรคจิต แตตํารวจจะควบคุมผูปวยไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง78   
        รูปแบบการปลอยหรือจําหนายผูปวยทางจิต 
                พระราชบัญญัติสุขภาพจิตของญ่ีปุนมีบทบัญญัติเร่ืองการปลอยผูปวย 4 กรณี 
                          1) การปลอยช่ัวคราว (Temporary discharge)  
         เม่ือผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตไดรับรายงานการตรวจประเมินอาการ
ผูปวยท่ีถูกบังคับรักษาจากแพทยแลว เห็นวาเปนการเหมาะสมที่จะปลอยผูปวยชั่วคราวเพื่อสังเกต
อาการเมื่อไดรับอนุญาตจาก Prefectural Governor แลว ผูอํานวยการโรงพยาบาลมีอํานาจปลอย
ผูปวยจากโรงพยาบาลเปนการช่ัวคราวตองมารับคําแนะนําจากผูอํานวยการโรงพยาบาลในการดูแล
และปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูปวยตามท่ีกําหนด 
       การปลอยผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
            (1) เ ม่ื อ  Prefectural Governor เห็ นว า  ขณะ ผู ป ว ย ถูก บั ง คับ รักษาใน           
โรงพยาบาลผูปวยมีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน เม่ือไดฟงรายงานความเห็นจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตแลว Prefectural Governor ตองส่ังปลอยผูปวยโดยไมชักชา ในกรณี
เชนนี้ผูท่ีรับผูปวยไวดูแลภายหลังออกจากโรงพยาบาลจะตองมารับคําแนะนําจากผูอํานวยการ
โรงพยาบาลในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูปวยตามท่ีกําหนด หรือหาก The Direct of Helth 
Center เห็นวาผูปวยยังคงมีความผิดปกติทางจิตและจําเปนตองไดรับการดูแลภายหลังปลอยตัว      
จะส่ังใหแพทยหรือคณะนักสังคมสงเคราะหท่ีไดรับการแตงต้ังใหคําแนะนําหรือไปเยี่ยมผูปวยและ
ใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูปวยได79 
       (2) เม่ือคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตไดรับรายงานอาการปวยของผูปวย
ขณะอยูโรงพยาบาลและไดรับคําขอจาก Prefectural Governor คณะกรรมการมีอํานาจทบทวนความ
จําเปนในการควบคุมผูปวยในโรงพยาบาลได เม่ือไดฟงความเห็นของผูอํานวยการโรงพยาบาล    
โรคจิต ผูปวยและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของแลวเห็นวาไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยตอไป  
คณะกรรมการมีอํานาจปลอยหรือส่ังใหผูอํานวยการโรงพยาบาลปลอยผูปวยไปทันที80 
       (3) เม่ือมีคํารองของผูปวย ผูดูแล คูสมรส ผูใชอํานาจปกครองหรือบุคคลท่ี
คุมครองและผูปวยขอใหปลอยผูปวยออกจากโรงพยาบาล คณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิตจะตอง
พิจารณาคํารองโดยฟงความเห็นจากผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตและผูยื่นคํารอง ถาเห็นวาไมมี

                                     
  78  MHL. Art. 39. 
  79  MHL. Art. 29-4, 29-5, 41, 43. 
  80  MHL. Art. 38  3. 
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ความจําเปนตองควบคุมผูปวยตอไป เม่ือ Prefectural Governor ไดรับแจงมติคณะกรรมการแลว 
จะตองปลอยหรือส่ังใหผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตปลอยผูปวยไปทันที81 
       (4) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ หรือ 
Prefectural Governor ส่ังใหแพทยท่ีไดรับการแตงตั้งตรวจประเมินอาการผูปวยขณะถูกควบคุมใน
โรงพยาบาลเปนการช่ัวคราวหรือในกรณีฉุกเฉิน ถาแพทยท่ีไดรับการแตงต้ังอยางนอย 2 คน เห็นวา
ไมมีความจําเปนตองควบคุมผูปวยตอไปหรือการควบคุมผูปวยเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิตรัฐมนตรีหรือ Prefectural Governor มีอํานาจส่ังปลอยผูปวยได82 
  3.2.1.2 แนวทางการใชมาตรการบังคับรักษาผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตและไมสามารถ
ตอสูคดีไดเกณฑการประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูปวยทางจิต 
       ในประเทศญ่ีปุน Prefectural Governor จะสงผูตองหาหรือจําเลยไปบังคับรักษา
ตามกฎหมายสุขภาพจิต (The Mental Health Law 1988) ตามท่ีพนักงานอัยการรายงานใหทราบ83 
ผลก็คือ ผูตองหาหรือจําเลยไมไดอยูในฐานะเปนผูถูกกลาวหาอีกตอไป แตจะมีฐานะเปนผูปวยทาง
จิตและมีสิทธิไดรับการปลอยตัวหรือปลอยโดยมีเง่ือนไขตามกฎหมายสุขภาพจิตกําหนดไว 
  3.2.1.3 แนวทางการใชมาตรการปองกันอันตรายจากผูปวยทางจิตภายหลังการกระทํา
ความผิด 
      กฎหมายสุขภาพจิตของประเทศญ่ีปุนบัญญัติให Prefectural Governor สงจําเลย
ซ่ึงตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือกักขังหรือจําเลยซ่ึงถูกคุมประพฤตหรือนักโทษท่ีจะไดรับ
การปลอยตัวและมีความผิดปกติแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ไดแก เปนโรคจิต ปญญาออน และ
ความผิดปกติทางจิตแบบกาวราวรุนแรงหรือตอตานสังคมไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตมี
หลักเกณฑดังนี้ 
      1)  เม่ือศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือกักขังจําเลย และพนักงานอัยการเห็นวา
จําเลยมีความผิดปกติทางจิตหรือสงสัยวาจะมีความผิดปกติทางจิตหรือสงสัยวาจะมีความผิดปกติ
ทางจิตจะตองรายงานไปยัง Perfectural Governor โดยไมชักชา 
                    2)  เม่ือหัวหนาพนักงานคุมประพฤติ (Head of the probation office) ทราบวา
บุคคลท่ีอยูภายใตคุมประพฤติมีความผิดปกติทางจิตหรือสงสัยวาจะมีความผิดปกติทางจิตจะตอง
รายงานไปยัง Perfectural Governor โดยไมชักชา 

                                     
  81  MHL. Art. 38-4, 38-5. 
  82  MHL. Art. 38-7.  
  83  The Mental Health Law of Japan 1988 Art. 25, 27, 29. 
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                    3)  เม่ือหัวหนาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด (หมายถึง การ
กักขังในเรือนจํา สถานพินิจ สถานฝกอบรมเด็ก สถานฝกอบรมสตรี) จะปลอยบุคคลท่ีถูกควบคุมใน
รายงาน ซ่ึงมีความผิดปาติทางจิตหรือสงสัยวาจะมีความผิดปกติทางจิต จะตองระบุรายละเอียดไปยัง 
Prefectural Governor 
                   (1) ช่ือ เพศ วันเดือนปเกิด และสถานท่ีบุคคลดังกลาวไปพักอาศัย 
              (2) อาการทางจิต 
              (3) วันท่ีปลอย 
              (4) ช่ือ ท่ีอยูของบุคคลท่ีรับตัวผูกระทําความผิด 
        เม่ือไดรับรายงานดังกลาวตองสืบเสาะขอเท็จจริง เพื่อใหทราบถึงสภาพจิตของ
ผูกระทําความผิดจะส่ังใหแพทย 2 คนตรวจวินิจฉัยอาการและรายงานใหทราบวามีแนวโนมวาจะทํา
รายตนเองหรือผูอ่ืน ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกําหนด  
ผูกระทําผิดจะถูกสงตัวไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตหรือโรงพยาบาลท่ีกําหนด ผูกระทําผิด
มีสิทธิไดรับแจงรูปแบบขบวนการรักษาและวิธีการรองขอใหปลอยตัวออกจากโรงพยาบาลระยะ
เวลาควบคุมผูกระทําผิดข้ึนอยูกับอาการและความจําเปนท่ีจะตองควบคุมของผูกระทําผิดแตละคน 
นอกจากนี้หากเปนกรณีเรงดวนเนื่องจากผูกระทําความผิดมีแนวโนมอยางมากวาจะทํารายตนเอง
หรือผูอ่ืนถาไมสามารถควบคุมตัวไวในโรงพยาบาลและไมอาจรายงานความเห็นของแพทยได 
Prefectural Governor มีอํานาจควบคุมผูกระทําความผิดไวกอนไดภายในเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมง เพื่อ
ส่ังใหแพทยตรวจประเมินอาการความผิดปกติทางจิต นักนิติศาสตรญ่ีปุนจึงไดจัดเตรียมรางประมวล
กฎหมายอาญาข้ึนในป ค.ศ. 1961 เพื่อใชแทนกฎหมายอาญาเดิม 
    สรุป กฎหมายสุขภาพจิตของประเทศญ่ีปุนกําหนดให Prefectural Governor มี
คําส่ังใหสงจําเลยซ่ึงมีความผิดปกติทางจิต ในกรณีท่ีศาลลงโทษจําคุกหรือกักขังจําเลยตามท่ี
พนักงานอัยการรายงานหรือตามท่ีหัวหนาพนักงานคุมประพฤติหรือหัวหนาหนวยงานที่มีหนาท่ี
ปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดรายงานใหทราบไปบังคับรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตหรือ
โรงพยาบาลที่กําหนดโดยท่ีมีรายงานความเห็นของแพทย 2 คนระบุวาจําเลยหรือผูถูกคุมความ
ประพฤติท่ีเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิการกําหนด ผลก็คือจําเลยหรือผูถูกคุมความประพฤติจะมีสิทธิเชนเดียวกับผูปวยทางจิต
ท่ัวไปตามกฎหมายสุขภาพจิต 
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    รางประมวลกฎหมายญ่ีปุนค.ศ. 1961 (Preparatory Draft for The Revised 
Penal Code of Japan 1961)84 ไดแยกโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยออกจากกัน โดยบัญญัติ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยไวในภาคท่ี 1 หมวดท่ี 11 มาตรา 109 เรียกวามาตรการเพื่อความปลอดภัย  
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
    (1) การสงตัวผูกระทําผิดท่ีเจ็บปวยทางจิตไปบังคับรักษา 
    (2) การสงตัวผูกระทําผิดท่ีติดสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดไปบังคับรักษา 
    หลักเกณฑและการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูปวยทางจิต มีรายละเอียด
ดังนี้ 
       หลักเกณฑการสงผูปวยทางจิตไปบังคับรักษา 
    “มาตรา 110 ผูใดเจ็บปวยทางจิต (Suffering from a mental disorder) และได
กระทําความผิดซ่ึงมีโทษกักขังหรือโทษท่ีหนักกวาโทษกักขัง ศาลจะส่ังใหสงตัวผูนั้นไปบังคับ
รักษาก็ได ถาศาลเห็นวาผูนั้นมีแนวโนมวาจะกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตและ
การสงบุคคลนั้นไปรับการรักษามีความจําเปนเพื่อความปลอดภัยหรือเพ่ือคุมครองสังคม” 
    ลักษณะและระยะเวลาในการรักษา 
    “มาตรา 111 ผูท่ีถูกสงตัวไปบังคับรักษา จะถูกควบคุมตัวไวในสถานท่ีปลอดภัย
และจะไดรับการคุมครองจากขบวนการรักษาตามท่ีเขารองขอ” 
    “มาตรา 112 การรักษามีกําหนดระยะเวลา 5 ป แตถาศาลเห็นวามีความจําเปน
อาจขยายระยะเวลาไปอีก 3 ปก็ได” 
    การพิจารณาทบทวนคําส่ังและการปลอยตัว 
    “มาตรา 113  
    (1) ผูท่ีถูกสงตัวไปบังคับรักษาจะไดรับการปลอยตัวโดยคําส่ังของฝายบริการ 
(by administrative action)  
    (2) ฝายบริหารตองจัดใหมีการทบทวนการปลอยตัวผูท่ีถูกบังคับรักษาอยางนอย     
ปละ 1 คร้ัง” 
      หลักเกณฑในการปลอยชั่วคราว 
         “มาตรา 114  
    (1) ผูท่ีถูกสงตัวไปบังคับรักษาจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวโดยคําส่ังของฝาย
บริหาร 

                                     
  84  Preparatory Draff for the Revised Penal Code of  Japan 1961, 8 American Series o Foreign Penal 
Code (London : Sweet and Maxwell), 1964. 
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     (2) บทบัญญัติมาตรา 112 ใหนํามาใชบังคับแกผูท่ีไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว
ดวย 
    (3) ผูท่ีไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวจะไดรับการจัดใหอยูในความดูแลใหการ
รักษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีถูกสงตัวไปรับการรักษา 
    (4) คําส่ังใหปลอยตัวช่ัวคราวจะถูกเพิกถอน ถาพฤติการณท่ีเกี่ยวกับผูท่ีไดรับ
การปลอยช่ัวคราวบงช้ีใหเห็นวามีความจําเปนตองสงตัวผูนั้นไปบังคับรักษาตอไป 
    (5) ถาการรักษาในอนาคตไมมีความจําเปนตอไปอีก การบังคับรักษาจะตอง
ส้ินสุดลงโดยคําส่ังของฝายบริหาร 
     (6) ผู ท่ี ถูกบังคับรักษาจะได รับการปลอยตัวโดยสมบูรณ เ ม่ือระยะเวลา
กําหนดใหสงตัวผูนั้นไปบังคับรักษาส้ินสุดลงโดยไมมีการเพิกถอนคําส่ังใหปลอยตัวช่ัวคราว” 
    การบังคับโทษและมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
    “มาตรา 120 ผูใดตองคําพิพากษาใหลงทาจําคุกหรือกักขังและถูกบังคับใชมาตรการ
เพื่อความปลอดภัย ใหนํามาตรการเพ่ือความปลอดภัยมาใชบังคับตอจากโทษจําคุกหรือกักขังอยางไรก็
ตามศาลอาจส่ังใหนํามาตรการเพ่ือความปลอดภัยมาใชบังคับกอนโทษจําคุกหรือกักขังก็ได” 
    การพักใชมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
    “มาตรา 121 ผูใดตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือกักขังและไดรับการปลอย
ตัวโดยมีเง่ือนไข ผูนั้นจะไมถูกบังคับใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในระหวางท่ีไดรับการปลอยตัว 
    การเปล่ียนแปลงการบังคับโทษและมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
    “มาตรา 122 (1) ศาลจะส่ังเพิกถอนการบังคับใชมาตรการเพื่อความปลอดภัยเสีย
เม่ือใดก็ได ถาการบังคับตามวิธีการดังกลาวไมมีความจําเปนอีกตอไป 
 
3.3 แนวทางการบังคับใชกฎหมายรักษาผูปวยทางจิตโดยศึกษาเปรียบเทียบระบบคอมมอนลอวกับ
 ซีวิลลอวโดยสังเขป 
  จากการที่ไดศึกษามาตรการบังคับรักษาผูปวยทางจิตตามกฎหมายสุขภาพจิตในตาง 
ประในตางประเทศนั้นเห็นไดวาตามกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน  
จะเห็นไดวารูปแบบ และวิธีการในการคนหาและการนําผูปวยท่ีมีอาการปวยทางจิตมาเขาสูระบบ
บังคับรักษานั้นมีหลักเกณฑท่ีคลายคลึงกันพอที่จะนํามาสรุปใหเห็นไดดังตอไปนี้                
  1) เงื่อนไขท่ีกอใหเกิดอํานาจบังคับรักษา 
                   (1) บุคคลท่ีอยูในขอบเขตตองถูกบังคับรักษา (Criteria of personal commitment) 
ในเบ้ืองตนเม่ือผูปวยทางจิตถูกนําสงโรงพยาบาล แพทยก็จะตองรับตัวไวในสถานท่ีบําบัดไดตอเม่ือ
ผูปวยใหความยินยอมในการรักษาแลวเทานั้น แตถาในกรณีท่ีผูปวยไมยินยอมในการท่ีจะรักษา

DPU



 

 

89 

แพทยจะตองพิจารณากอนวาผูปวยมีความเจ็บปวยทางจิตท่ีอยูในเกณฑท่ีจะตองไดรับการบังคับ
รักษาตามกฎหมายสุขภาพจิต โดยไมจําเปนตองมีความยินยอมของผูปวยหรือไม  จากการที่c
ประเทศญ่ีปุนไดพบวา ผูปวยทางจิตท่ีอยูในเกณฑตองถูกบังคับรักษานั้น ไดแกบุคคลท่ีเปนโรคจิต  
(Mental Illness or Psychiatric Disorders or Psychosis) เปนกลุมอาการท่ีครอบคลุมลักษณะท่ี
ผิดปกติตางๆ ของอารมณ สังคม หนาท่ีในการรับรูและความประพฤติ มีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาเฉพาะโดยมีปฏิกริยาของอารมณท่ีไมเหมาะในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงท่ี
ตางกัน  มีลักษณะของอาการผิดปกติไปจากปกติท่ีเคยเปนอยู (Distortion) อยูเพราะขาดความเขาใจ
ในการส่ือสารความหมาย หรือโดยการถูกชักนําท่ีผิดทางสังคมและไมไดเปนเพราะความประพฤติท่ี
เซอๆ (Foolish inept) เชน โรคจิตเภท โรคอารมณซึมเศรา กลุมความผิดปกติเนื่องจากสมองสูญเสีย
หนาท่ีการทํางาน องคการอนามัยโลก (WHO) ใหความหมายไววา เปนภาวะท่ีมีการสูญเสียหนาท่ีการ
ทํางานของจิตใจถึงระดับท่ีทําใหเสียความสามารถในการหยั่งรูความสามรถของตนเอง ท่ีจะสนอง
ความตองการท่ีจําเปนในการดํารงชีพหรือความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ท่ีอยูในกรอบของ
ความเปนจริง นอกจากผูปวยโรคจิตแลวกฎหมายสุขภาพจิตของประเทศอังกฤษและประเทศญ่ีปุนได
จัดประเภทของผูปวยทางจิตไวโดยเฉพาะ ไดแก ปญญาออน (Mental Retardation of Impairment or  
Handicap or Defect) และความผิดปกติทางจิตแบบตอตานสังคม (Psychopathic Disorder) อาการของ
โรคปญญาออนมีลักษณะสําคัญรวมกัน 2 ประการ คือระดับเชาวปญญาตํ่าอยางชัดเจนจากเกณฑเฉล่ีย
ของอายุและมีความบกพรองของความสามารถในการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทางสังคมอยาง
ชัดเจน สวนความแสดงออกโดยมีพฤติกรรมท่ีกาวราว ชอบใชความรุนแรง ละเมิดกฎเกณฑของสังคม
อยูเสมอ (Anti-Social Conduct) ขาดความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนกระทําท้ังในทางศีลธรรม จริยธรรม
และมโนธรรม (Immoral Conduct) 
            (2) เกณฑการพิจารณาความเปนอันตราย  (Criteria of Dangerousness)  
                 กฎหมายสุขภาพจิตของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุน ไดกําหนดไว
วา นอกจากบุคคลท่ีมีอาการความเจ็บปวยทางจิตตามที่กฎหมายระบุไวแลว ผูปวยจะตองมี
พฤติกรรมท่ีมีแนวโนมอยางมากวาจะเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอ่ืน85 เกณฑการประเมิน
พฤติกรรมท่ีเปนอันตรายของผูปวยประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกพิจารณาจาก
พฤติกรรมท่ีเปนอันตรายทางภาวะวิสัย (Objective) มีหลักเกณฑ 4 ประการ คือ พิจารณาขนาดของ
ความรุนแรงของอันตราย (Magnitude of Harm) ความเปนไปไดท่ีอันตรายจะเกิดข้ึน (Probability  
that ham will occur) ความถ่ีของอันตราย (Frequency with which the harm occur) และเปนอันตราย

                                     
  85  มลรัฐ Arizona กําหนดพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอทรัพยสินของผูอื่นไวดวย.  Alexander D. Brooks. 
Op.cit. 
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ท่ีใกลจะถึง (Imminence of the harm) ประการท่ีสอง พิจารณามาตรฐานการพิสูจนพฤติกรรมท่ีเปน
อันตรายจะตองอยูในระดับท่ีพิสูจนไดชัดเจนและเปนท่ีเช่ือถือได (Clear and Convincing Evidence)   
              2) รูปแบบการนําผูปวยเขาสูระบบบังคับรักษา    
   (1) คําสั่งบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉิน  (Emergency civil commitment order) 
    กรณีท่ีผูปวยมีความผิดปกติทางจิตอยางรุนแรงและมีแนวโนมวาจะทํารายตนเอง
หรือผูอ่ืนเม่ือญาติหรือผูดูแลนําผูปวยสงโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือเม่ือเจาหนาท่ีตํารวจ หรือ
นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาท่ีหนวยงานดานสุขภาพพบผูปวยในท่ีสาธารณะ มีอํานาจควบคุม
และนําผูปวยสงโรงพยาบาลได กฎหมายสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกาไดใหอํานาจนายอําเภอ 
(Sheriff) คณะ กรรมการสุขภาพทองถ่ินควบคุมผูปวยสงโรงพยาบาลไดดวย สําหรับประเทศญ่ีปุน 
ไดกําหนดใหบุคคลท่ัวไปที่พบเห็นผูปวยแจงไปยัง (Prefectural Governor) ใหจัดมาตรการอยาง
หนึ่งอยางใดท่ีจําเปนได ผูมีอํานาจส่ังใหควบคุมผูปวยไดแก แพทย 1-2 คน คณะกรรมการฝาย
ปกครอง ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยแพทยบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาใหศาลเปนผูพิจารณาซ่ึงอาจใช
เวลาในการพิจารณานาน ผลคือผูปวยตองถูกควบคุมตัวตอไปจนกวาศาลจะมีคําส่ังซ่ึงอาจนานหลาย
สัปดาหหรือถึง 1 เดือน สวนประเทศญ่ีปุน (Prefectural Governor) แตผูเดียวมีอํานาจพิจารณา 
ระยะเวลาในการควบคุมไมเกิน 72 ช่ัวโมง บางมลรัฐในสหรัฐอเมริกากําหนดไวไมเกิน 24 ชั่วโมง    
    สําหรับผูปวยท่ีสมัครใจเขาไปรับการรักษาและภายหลังตองการออกจาก
โรงพยาบาลแตแพทยเห็นวาผูปวยมีอาการความผิดปกติทางจิตท่ีอยูในหลักเกณฑบังคับรักษาไดตาม
กฎหมาย กฎหมายสุขภาพจิตของประเทศอังกฤษไดใหอํานาจแพทยมีหนังสือรับรองวาจําเปนตอง
ควบคุมผูปวยซ่ึงจะมีคําส่ังควบคุมตอไปอีกไมเกิน 24 ช่ัวโมง กรณีท่ีไมอาจทําหนังสือรับรองไดทัน
พยาบาลผูรับผิดชอบมีอํานาจควบคุมผูปวยตอไปไดอีก 6 ช่ัวโมง สวนของประเทศญ่ีปุนกําหนดให 
(Prefectural Governor) มีอํานาจควบคุมผูปวยตอไดอีกเพื่อประเมินอาการและกําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมแกผูปวยตอไป 
   (2) คําส่ังบังคับรักษาช่ัวคราวเพื่อประเมินหรือสังเกตอาการ (Temporary civil  
commitment for assessment or observation order) 
    วัตถุประสงคของคําส่ังก็เพื่อใหแพทยมีเวลาเพียงพอในการประเมินอาการ 
(Examination) ผูปวยและปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินอาการหรอืเพือ่ควบคุมผูปวย
ไวเพื่อสังเกตอาการกอนซ่ึงอาจทําใหผูปวยไมตองถูกควบคุมตัวเปนระยะเวลานานโดยไมจําเปน ผูมี
อํานาจออกคําส่ังไดแก แพทย 1-2 คน คณะกรรมการฝายปกครองหรือศาล  ตามคํารองขอของนักสังคม
สงเคราะห เจาหนาท่ีหนวยงานดานสุขภาพ ญาติหรือผูดูแลผูปวยหรือกรณีท่ีผูปวยถูกควบคุมตัวใน
กรณีฉุกเฉิน ระยะเวลาควบคุมผูปวยในแตละมลรัฐของสหรัฐอเมริกามีตั้งแต 5 วันจนถึง 3 เดือน และ
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อาจขยายไดอีกถึง 6 เดือน สวนประเทศอังกฤษไดกําหนดไว 28 วัน สวนประเทศญ่ีปุนไดกําหนดไว    
3 สัปดาห 
   (3)  คํา ส่ังควบคุมบังคับรักษา  (Compulsory civil commitment for treatment  
order) 
         เม่ือผูปวยไดถูกบังคับรักษาในกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือประเมินอาการและมีความ
จําเปนท่ีจะตองควบคุมผูปวยไวในโรงพยาบาล เม่ือมีหนังสือรับรองอาการปวยทางจิตแพทย 1-2  
คนวาปวยมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายและจําเปนตองควบคุมตัวไว คณะกรรมการฝายปกครอง  
แพทย 1-2 คน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตหรือศาลมีอํานาจออกคําส่ังควบคุมผูปวยไวเพื่อรักษา
ได กฎหมายสุขภาพจิตเกือบทุกมลรัฐอเมริกาและญ่ีปุนใหอํานาจควบคุมตัวผูปวยไดโดยไมมี
กําหนดเวลา ข้ึนอยูกับลักษณะและระดับความรุนแรงของอาการผูปวยและความจําเปนตองควบคุม
ผูปวยไว  แตในสหรัฐอเมริกาจะตองจัดใหมีการทบทวนคําส่ังควบคุมผูปวยเปนระยะๆ เชน ทุกๆ  3-6  
เดือน หรือทุก ๆ 1 ป  สวนในประเทศอังกฤษไดกําหนดไว 6 เดือน และตองทบทวนคําส่ังอีกคร้ังเม่ือครบ  
6  เดือน  ถัดมาจากน้ันตองทบทวนทุกๆ ป โดยไมตองมีคํารองขอใหปลอยตัว เรียกวาการทบทวนคําส่ัง
ควบคุม ผูปวยโดยอัตโนมัติ (Automatic review) ผูท่ีมีอํานาจในการออกคําส่ัง ไดแก คณะ กรรมการ
ฝายปกครองหรือคณะกรรมการทบทวนสุขภาพจิต แพทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิตหรือศาล
นอกจากนี้ ผูปวย ญาติหรือผูดูแลมีสิทธิท่ีจะรองขอใหปลอยตัวผูปวยภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
กําหนดได นอกเหนือจากการทบทวนคําส่ังโดยอัตโนมัติ 
     กรณีท่ีผูปวยไดรับการปลอยตัว กฎหมายสุขภาพการจิตของสหรัฐอเมริกา  
ประเทศ อังกฤษและญ่ีปุน ไดกําหนดใหผูปวยอยูในความดูแลของบุคคลหรือองคกรท่ีใหบริการ
ดานสังคมในชุมชนเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรพภาพอยางตอเนื่อง
ภายหลังปลอยตัว (Community care and Rehabilitation) ในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีการ
ทดลองปลอยตัวผูปวย (Trial discharge) โดยมีเง่ือนไขวาผูปวยจะตองมารับการตรวจประเมินอาการ
และบําบัดรักษาตอไปตามแผนการรักษาแบบผูปวยนอก หรือสงใหผูปวยอยูในความดูแลของ
หนวยงานบริการทางสังคม หรือจัดใหผูปวยอยูในความคุมครอง (Guardianship) สวนประเทศ
อังกฤษไดจัดใหผูปวยอยูในความคุมครองตอไปอีก 6 เดือนและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
บริการทางสังคม (Local social service) และอาจขยายเวลาไดอีกคราวละ 6 เดือน สําหรับประเทศ
ญ่ีปุนใหจัดผูปวยมีผูดูแลรับรองวาจะนําผูปวยมารับการรักษาอยางตอเนื่องตามท่ีแพทยกําหนด
นอกจากนี้ยังมีการปลอยตัวผูปวยอีกแบบหนึ่ง คือระหวางท่ีถูกควบคุมอยูในโรงพยาบาลผูปวยอาจ
ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวใหกลับไปพักอาศัยอยูท่ีบานโดยมีเง่ือนไข วาผูปวยจะตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําและแผนการรักษาของแพทย กฎหมายสุขภาพจิตของอังกฤษนักกฎหมายสุขภาพจิตของ
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อังกฤษไมไดกําหนดไวข้ึนอยูกับความเหมาะสม  สวนมลรัฐอเมริกากําหนดไว 1 ป สําหรับญ่ีปุนได
กําหนดไว 6 เดือน 
  3) รูปแบบการปลอยหรือจําหนายผูปวย 
               กฎหมายสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุนและอังกฤษ ไดกําหนดไวให
จิตแพทยผูรับผิดชอบหรือผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิต ตองทํารายงานทางการแพทยระบุสภาพ
จิตหรือทุกๆ 1 ป เพื่อพิจารณาวาสมควรจะปลอยหรือจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลไดหรือไม  
ซ่ึงเรียกวาการทบทวนความจําเปนในการควบคุมผูปวยโดยอัตโนมัติ ผูปวยมีสิทธิทราบข้ันตอน
รายละเอียดการประเมินสภาพจิตซ่ึงจิตแพทยรายงานไว รวมท้ังมีสิทธิ์อุทธรณคําส่ังหากไมไดรับ
การปลอยตัวไว ผูมีอํานาจในการสั่งปลอยผูปวยกําหนดใหเปนพนักงานฝายปกครองหรือในรูปของ
คณะกรรมการฝายปกครอง การปลอยผูปวยแบงไดเปน 2 รูปแบบ 
    (1) การปลอยชั่วคราวหรือปลอยโดยมีเงื่อนไข 
                           การปลอยตัวช่ัวคราวมีวัตถุประสงคเพื่อทดลองใหผูปวยไมมีพฤติกรรมที่เปน
อันตรายออกไปใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมโดยมีเงื่อนไขวา ผูปวยจะตองอยูในความดูแลของ
แพทยเพื่อการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตามแผนการรักษาของแพทยจนกวาจะแนใจวา
ผูปวยหาย หรือทุเลาสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดแลว หากผูปวยฝาฝนเง่ือนไขท่ี
กําหนดจะถูกเรียกหรือจับตัวมาควบคุมไวในโรงพยาบาลตอไป  
    (2) การปลอยตัวโดยไมมีเงื่อนไข 
                         เม่ือผูปวยทุเลาหรือหายดีหรือไมมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายและการควบคุม
ผูปวยไวในโรงพยาบาลไมมีประโยชนตอการสังเกตอาการและการดูแลรักษาผูปวยจะไดรับการ
ปลอยตัวอยางสมบูรณ  
    สรุปเปรียบเทียบมาตรการในการบังคับรักษาผูปวยทางจิตและไมสามารถตอสู
คดีไดใน ตางประเทศ 
                          จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการบังคับรักษาผูถูกกลาวหาซ่ึงปวย   
ทางจิต และไมสามารถตอสูคดีไดตามกฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศญ่ีปุนแลวไดพบวาประเทศตางๆ ตางใหความสําคัญในปญหาเร่ืองความสามารถในการตอสู
คดีของผูถูกกลาวหาซ่ึงปวยทางจิตไวเปนพิเศษ โดยกําหนดใหตองหยุดหรือเล่ือนการดําเนินคดีใน
ทุกข้ันตอนออกไปกอน และตองพิจารณาปญหาในเร่ืองความสามารถในการตอสูคดีโดยเฉพาะ
จิตแพทยในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรางมาตรฐาน ในการประเมินความ 
สามารถในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาไวอยางชัดเจนและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ถาปรากฏ 
วาผูถูกกลาวหาไมสามารถตอสูคดีไดเพราะมีความผิดกปกติทางจิต ผูถูกกลาวหาจะถูกสงไปบังคับ
รักษาตามกฎหมายสุขภาพจิตผลคือ ผูถูกลาวหาไมอยูในฐานะเปนผูถูกกลาวหาอีกตอไปแตมีฐานะ
เปนผูปวยและมีสิทธิไดรับการปลอยตัวเชนเดียวกับผูปวยทางจิตท่ัวไป  
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ปญหาการนํากฎหมายมาใชและแนวทางการแกไขกฎหมายบังคับรักษา 
ผูปวยทางจิตของประเทศไทย 

 
            ประเทศไทยในปจจุบันมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองผูปวยทางจิตเวชในการดําเนินคดีอาญา
ท้ังทางตรงและทางออมอยูแลว  แตสมมุติฐานเกี่ยวกับความผิดอาญาและโทษมีวา ความผิดอาญาคือความ
ไมถูกตองท่ีสมควรลงโทษ ในการอยูรวมกันในสังคมน้ันทุกคนมีหนาท่ีตองประพฤติดี ความประพฤติ   
ท่ีดีเปนศีลธรรมหรือจริยธรรมของการอยูรวมกันในสังคม ถาผูใดประพฤติผิดศีลธรรมหรือจริยธรรม  
ของการอยูรวมกัน ผูนั้นตองถูกตําหนิจากสังคม กฎหมายอาญาไดบัญญัติข้ึนมาเพ่ือคุมครองของการ      
อยูรวมกันในสังคม การกระทําความผิดอาญาจึงเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรมหรือจริยธรรม ผูใดตัดสินใจ
ในทางที่ ผิดและไดกระทําผิดทางอาญาผูนั้นตองถูกลงโทษ ดังนั้นโทษจึงมีความไมถูกตองของ             
การตัดสินใจของผูกระทํารวมอยูดวย ความชอบธรรมในการลงโทษผูกระทําจึงอยูท่ีวาผูกระทําได
กระทําในส่ิงท่ีสังคมไมยอมรับโดยรูอยูแลววาเปนเชนนั้นผูกระทําจึงตองถูกตําหนิเพราะกรณีนั้น
ผูกระทําสามารถที่จะตัดสินใจกระทําในส่ิงท่ีถูกตองได แตผูกระทํามิไดตัดสินใจกระทําหากแตได
ตัดสินใจกระทําผิดแทน การกระทําของผูกระทําจึงเปนการกระทําท่ีช่ัว (Schuld) ท่ีตองถูกตําหนิ….
ความชั่วเปนเร่ืองของความรูผิดชอบของผูกระทํา บุคคลท่ีกฎหมายถือวามีความรูผิดชอบหรือมี
ความช่ัวบริบูรณและตองถูกลงโทษตามกฎหมายไดแก บุคคลท่ีมีอายุเกินกวา 17 ป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 76 สวนบุคคลท่ีกฎหมายถือวาไมมีความรูผิดชอบหรือไมมีความช่ัวและไม
อาจท่ีจะลงโทษเขาได  ไดแกบุคคลที่ไมรูผิดชอบเพราะความไมรูเดียงสา  เชน เด็กอายุยังไมเกิน 14 ป 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73, 74 บุคคลท่ีไมรูผิดชอบเพราะความบกพรองทางจิต ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 65 เหตุท่ีกฎหมายอาญาไมลงโทษบุคคลที่ไมรูผิดชอบเพราะความบกพรองทางจิต  
เนื่องจากการตัดสินใจกระทําความผิดของบุคคลนั้นบกพรองหรือผิดไปจากปกติ ทําใหไมสามารถรูสภาพ
ของการกระทําของตนหรือ ไมรูวาการกระทําของตนดีหรือช่ัวหรือไมสามารถที่จะใชสติเหนี่ยวร้ังไมให
กระทําการท่ีตนไดกระทําไป นั้นไดผูกระทําจึงไมควรตองถูกตําหนิและไดรับการลงโทษ แตถือวาบุคคล
นั้นเปนผูปวย (Mad) แตอยางไรก็ตามการท่ีผูปวยท่ีมีความบกพรองทางจิตไดกระทําการอันเปนการ
ลวงละเมิดกฎหมายและไดกอความเสียหายหรืออันตรายข้ึนในสังคมแลวยังอาจกออันตรายข้ึนอีก
ในอนาคตได  เพื่อเปนการคุมครองสังคมจากการกระทําของผูปวยทางจิตจึงตองใชมาตรการอันเปนการ
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ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมโดยการใหการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางจิตของผูปวยใหสามารถปรับ
พฤติกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนโดยไมกอความเดือดรอนข้ึนแกสังคมอีก 
 
4.1 การนํามาตรการมาบังคับรักษาผูปวยทางจิต 
 4.1.1  การนํากฎหมายมาบังคับใชกับผูปวยทางจิตซ่ึงยังไมไดกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 46          
   1) หลักเกณฑในการเรียกประกันทัณฑบนในประเทศไทย1 
              การเรียกประกันทัณฑบน เปนการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยในสวนของ
การปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดข้ึน เปนการปองกันกอนมีการกระทําความผิด โดยศาลใหผูนั้น
สัญญาวาจะไมกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนดแตไมเกินสองป หากมีการกระทําผิดทัณฑบนแลวยินยอมชําระเงินเปนคาปรับแกศาล   
ตามท่ีไดระบุไวในทัณฑบนและจะไมเกินกวาคร้ังละหาหม่ืน ซ่ึงมีหลักเกณฑบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 46 วา  “ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวา ผูใดจะกอ
เหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน หรือจะกระทําการใดใหเกิดความเสียหาย
แกส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือในการพิจารณาคดีความผิดใด ไมวาศาลจะลงโทษผูถูก
ฟองหรือไมก็ตาม เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอ่ืน หรือจะกระทําความผิดใหเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใหศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังใหผูนั้น
ทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาหมื่นบาทวาผูนั้นจะไมกอเหตุหรือจะไมกระทํา
ความผิดดังกลาวแลวตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดแตไมเกินสองปและจะส่ังใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 
 ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจส่ังกักขังผูนั้นจนกวาจะ
ทําทัณฑบนหรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือจะส่ังหามผูนั้นเขาในเขต
กําหนดตามมาตรา 45 ก็ได 
  การกระทําของผูซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามมาตราน้ี 
  จากบทบัญญัติมาตรา 46 นี้แสดงใหเห็นวา กรณีท่ีศาลจะเรียกใหผูใดทําประกันทัณฑบน
นั้น จะตองเปนกรณีท่ีมีคําเสนอของพนักงานอัยการ หรือศาลไดพิจารณาคดีอาญาใด และมีความเห็น
วาจะไมลงโทษผูถูกฟอง ซ่ึงในกรณีหลังศาลเห็นสมควรเรียกประกันเอง2 

                                     
  1  พิพัฒน  จักรางกูร.  (2526).  “เรียกประกันทัณฑบน.”  วารสารกฎหมาย, 8, 1.  หนา  
  2  ณรงค  ใจหาญ.  (2543).  กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย.  หนา 150. 
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  จะเห็นไดวาหลักสําคัญในการเรียกประกันทัณฑบนดังกลาวนั้น ตองเปนกรณีท่ีผูนั้นมี
พฤติการณ “จะกอเหตุราย” ใหเกิดภยันตรายตอชีวิต รายกายของบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืน  
“เหตุราย” นี้หมายความเฉพาะเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของ
ผูอ่ืนเทานั้น ถาเปนเหตุรายท่ีไมเปนภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืนแมจะเปนความผิด
อาญาก็ตาม ก็ไมใชเหตุรายตามความหมายของมาตรานี้ เชน การหม่ินประมาท แมจะเปนการกอ
เหตุรายแกผูอ่ืน และเปนความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แตเหตุรายดังกลาวนี้
ไมไดทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน จึงไมใชเหตุรายตามความในมาตรา 46 นี้ 
  2) วิธีการเรียกประกันทัณฑบน 
                     หลักท่ัวไป  จะแยกทําการศึกษาเปน  2  กรณี 
     (1) กรณีพนักงานอัยการเปนผูเสนอคดีตอศาล 
            การใหศาลส่ังเรียกประกันทัณฑบนตามขอเสนอของพนักงานอัยการ เปนกรณีท่ี
ยังไมมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน (กอนมีการกระทําความผิด) และพนักงานอัยการเห็นพองตาม
ความเห็นของพนักงานสอบสวน หรือเห็นเองวาบุคคลนั้นจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคล 
หรือทรัพยสินของผูอ่ืน ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดเหตุรายดังกลาว จึงเสนอเปนคดีตอศาล
ใหเรียกประกันทัณฑบนกับบุคคลท่ีจะกอเหตุรายนั้น 
           อยางไรก็ตาม แมวาพนักงานอัยการจะเห็นวาบุคคลนั้นจะกอเหตุรายใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนก็ตาม หากการกระทําของผูซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดป ก็จะ
เสนอคดีตอศาลใหเรียกประกันทัณฑบนไมได 
    สําหรับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการเรียกประกัน  
ทัณฑบน ซ่ึงพนักงานอัยการเปนโจทก ถือวาเปนการเสนอคดีข้ึนมาใหมซ่ึงยังไมมีการกระทํา
ความผิดข้ึนเลย   เพียงแตมีพฤติการณจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสินของ
ผูอ่ืนเทานั้นกรณีนี้จะนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใชไดหรือไม เพราะ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายท่ีใชบังคับตอเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน
แลว กรณีดังกลาวไดมีการแกขอขัดของไวในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2499 มาตรา 7 ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามาตรา 46 แหงประมวลกฎหมาย
อาญาใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคับเสมือนเปนความผิด
อาญา แตหามมิใหคุมขังช้ันสอบสวนเกินกวาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีมีผูถูกจับมาถึงท่ีทําการ
ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาลรวม 
เขาในกําหนดเวลาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนั้นดวย” 3 

                                     
  3  แหลงเดิม.       
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    ตามบทบัญญัติมาตรา 7 นี้หมายความวา การดําเนินกระบวนการในทางอาญาตอ
บุคคลท่ีจะกอเหตุรายดวยวิธีการเรียกประกันทัณฑบนตามมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ใหถือเสมือนเปนความผิดอาญาแลว เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญาจะบังคับใชตอ     
เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลวเทานั้น แตการเรียกประกันทัณฑบนกรณีพนักงานอัยการเปน        
ผูเสนอคดีตอศาลข้ึนใหม โดยเห็นวาผูนั้นจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสิน    
ของผูอ่ืนเปนการดําเนินกระบวนการทางอาญาท่ียังไมไดมีการกระทําความผิดเลย ดังนั้น เม่ือ
พระราชบัญญัตใิหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ไดบัญญัติข้ึนในภายหลังประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 ซ่ึงในขณะน้ันไดมีการบัญญัติวิธีการเพ่ือความปลอดภัย กรณีการ
เรียกประกันทัณฑบนไวในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันแลว เม่ือจะนําประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 จึงตอง
บัญญัติใหเรียกประกันทัณฑบนเสมือนเปนความผิดอาญา เพื่อใหโอกาสผูท่ีจะถูกบังคับใชตาม
ประกันทัณฑบนไดมีโอกาสตอสูคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางเต็มท่ี แตสําหรับ      
การดําเนินกระบวนการทางอาญาในเร่ือง การจับกุมคุมขัง จะควบคุมตัวไดไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
ซ่ึงเปนการกําหนดระยะเวลาควบคุมใหส้ันลงกวา ระยะควบคุม ในกรณีความผิดอาญาทั่วๆ ไป  
นอกจากความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ เชน เจาหนาท่ีตํารวจได
พบ นายสีแสง เดินอยูตามถนนบริเวณหมูบานจัดสรรตอนดึก มีอาการพิรุธ โดยเดินหลบเล่ียงจาก
แสงไฟ และแอบซุมสังเกตหนาประตูบานเปนเวลานาน จึงไดขอตรวจ คนพบ ไขควง ใบเล่ือย
สําหรับตัดเหล็ก ไฟฉายขนาดเล็ก อยูในถุงท่ีนายสีแสงถืออยู ซ่ึงส่ิงของเหลานี้อาจใชเปนเคร่ืองมือ
ในการงัดแงะเพื่อทําการลักทรัพยตามบานตางๆ นั้นได โดยท่ีนายสีแสงไมมีอาชีพใดเปนหลักแหลง  
เชนนี้ พฤติการณสอแสดงใหเห็นวา นายสีแสง ตระเตรียมการจะไปลักทรัพยภายในหมูบานดังกลาว  
แตถูกจับกุมเสียกอนซ่ึงการตระเตรียมการจะไปลักทรัพยนั้น ตามกฎหมายถือวายังไมเปนความผิด   
แตกรณีนี้มีเหตุนาเช่ือวาในโอกาสตอไป นายสีแสงอาจจะไปกระทําการลักทรัพยจนไดพฤติการณ
ของนายสีแสง เชนนี้จะเห็นไดวาเปนการจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น
ตามความในมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายอาญา  จึงควรดําเนินกระบวนการทางอาญาดวยวิธีการ
เรียกประกันทัณฑบนและกรณีเชนนี้พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวนายสีแสงไดไมเกิน 48 ช่ัวโมง 
เพื่อทําการสอบสวนกับนายสีแสง  เสมือนวานายสีแสงไดกระทําความผิดอาญาขึ้นแลว เม่ือทํา
สํานวนเสนอไปยังพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
มาตรา 7 เม่ือพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา นายสีแสงมีพฤติการณจะกอเหตุรายดังท่ีพนักงาน
สอบสวนกลาวหา ก็จะทําคําฟองเสนอตอศาลขอใหศาลส่ังใหนายสีแสงทําทัณฑบนตอศาล   
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    สําหรับการควบคุม คุมขัง ในช้ันพนักงานสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนจะ
ควบคุมตัวไดไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง โดยจะไมมีการขออนุญาตตอศาลเพ่ือขอขังตอระหวางการ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 
     (2) กรณีศาลพิจารณาดําเนินการเอง 
           กรณีนี้แตกตางจากกรณีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกเสนอคดีตอศาลตาม          
ขอ 1 เพราะคดีดังกลาวความผิดยังไมเกิดข้ึน เพียงแตจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอ่ืนเทานั้น การดําเนินกระบวนการทางอาญาดําเนินการอยางคดีอาญาท่ัวๆ ไป แต
สําหรับกรณีตามขอ 2 นี้จะตองเปนเร่ืองท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว และมีการฟองรองดําเนิน
กระบวนการทางอาญาอยูในศาล จนศาลมีคําพิพากษาไมลงโทษผูถูกฟอง แตศาลเห็นวาผูนั้นนาจะ
กอเหตุรายเปนภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืน ศาลจึงเห็นสมควรดําเนินการส่ังเสียเอง
ใหเรียกประกันทัณฑบนเพ่ือปองกันเหตุรายอันท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนาได 
               อยางไรก็ตาม ศาลจะเรียกประกันทัณฑบนตองไดความวา ในการพิจารณาคดี
นั้นมีคําพิพากษาไมลงโทษผูถูกฟอง และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายข้ึน และ
จะตองเปนการกระทําของผูซ่ึงมีอายุต่ําไมกวา  18 ปดวย 
                  สําหรับการเรียกประกันทัณฑบนหรือไม เปนดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ แมวา
จะมีคําขอทายฟองของพนักงานอัยการขอใหศาลส่ังในเร่ืองนี้ ศาลก็อาจไมส่ังใหก็ได หรือหากศาล
เห็นเปนการสมควรในการพิจารณาคดีใด ศาลก็สามารถส่ังไดเองโดยไมตองมีคําขอก็ได 
    ตัวอยาง นายดีมาก ถูกฟองฐานพยายามลักทรัพย ในช้ันพิจารณาคดีของศาลได
ความวา นายดีมาก เดินตามหลังผูเสียหาย เม่ือผูเสียหายหยุดอยูท่ีปายรถโดยสารประจําทาง นาย      
ดีมากไดทําทาจะลวงกระเปาของผูเสียหาย แตเจาหนาท่ีตํารวจเห็นและเขาจับกุมนายดีมาก ดังนี้ การ
กระทําของนายดีมาก ยังไมเขาข้ันพยามยามลักทรัพย ศาลจะลงโทษนายดีมากไมได แตศาลมีอํานาจ
ใชดุลพินิจส่ังเรียกประกันทัณฑบนได เพราะการกระทําของนายดีมาก เปนการจะกอเหตุรายใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืน แมจะไมมีคําขอในเร่ืองดังกลาวของพนักงานอัยการใน
คําฟองก็ตาม 
  3) อํานาจศาลในการเรียกประกันทัณฑบน  จะแยกศึกษาเปน 3 กรณี คือ 
     (1) อํานาจศาลในการกําหนดจํานวนเงินทัณฑบนและหลักประกัน 
            ศาลมีอํานาจเรียกประกันทัณฑบน โดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาหม่ืน
บาท และทําทัณฑบนวา ผูนั้นจะไมกอเหตุรายข้ึนอีกหรือจะไมกระทําความผิดดังกลาวแลวตลอด 
เวลาท่ีศาลกําหนด แตไมเกินสองป 
           นอกจากจะใหทําทัณฑบนตอศาลแลว ศาลยังจะส่ังใหหาประกันดวยก็ได  
กลาวคือ แมศาลไดกําหนดจํานวนเงินเปนทัณฑบนไวแลวไมเกินกวาหาหม่ืนบาท เงินจํานวนนี้ไม
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ถือวาเปนหลักประกัน เปนเพียงขอสัญญาของผูถูกเรียกประกันทัณฑบนกับศาลวาจะชําระเงิน
จํานวนดังกลาวหากมีการผิดทัณฑบนท่ีไดทําไวกับศาลเทานั้น ดังนั้น หลักประกันจึงตองพิจารณา
เปนอีกสวนหนึ่ง และจะมีการบังคับหลักประกันดังกลาวนี้มาชําระเปนคาปรับ เม่ือมีการกระทํา
ความผิดในทัณฑบนท่ีทําใหไวนั้น หากผูถูกเรียกประกันทัณฑบนไมสามารถชําระเงินตามทัณฑบน
แลว 
         หลักประกันดังกลาวเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
มาตรา 114 หลักประกันมี 3 ชนิด คือ มีเงินสดมาวาง มีหลักประกันอ่ืนมาวาง และมีบุคคลมาเปน
หลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย 
   (2) อํานาจศาลส่ังบังคับกรณีไมยอมทําทัณฑบนหรือหาหลักประกัน 
                    ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหทําทัณฑบน แตผูนั้นไมยอมทําทัณฑบน หรือใหทํา
ทัณฑบนและหาหลักประกันดวย ผูนั้นยอมทําทัณฑบนแตหาหลักประกันไมได ตามบทบัญญัติ
มาตรา 46 วรรค 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหศาลมีอํานาจใชบทบังคับไดคือ 
                    ก. ส่ังใหกักขัง จนกวาผูนั้นจะยอมทําทัณฑบน หรือหาหลักประกันได แตกักขัง
ไดไมเกินหกเดือน  หรือ 
                    ข. ศาลจะส่ังหามเขาเขตกําหนด ตามมาตรา 45 ก็ได 
   (3) อํานาจศาลส่ังบังคับกรณีมีการกระทําผิดทัณฑบน 
                    ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 47 บัญญัติวา “ถาผูทําทัณฑบนตามมาตรา 46 
กระทําผิดทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวนท่ีไดกําหนดไวในทัณฑบน  
ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในมาตรา 29 และมาตรา 30 มาใชบังคับ” 
    บทบัญญัติมาตรา  47  เปนกรณีท่ีผูนั้นยอมทําทัณฑบนแลว  ตอมาไดกระทําผิด
เง่ือนไขท่ีศาลกําหนดไวในสัญญาทัณฑบนกอน  ศาลมีอํานาจบังคับดังนี้  
     ก. ส่ังใหชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาทัณฑบน 
    ข. ถาผูนั้นไมยอมชําระเงินตามท่ีศาลส่ัง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 และมาตรา  
30 มาบังคับใช   
   ขอสังเกต กรณีการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา เม่ือศาลส่ังใหทําทัณฑบนแลว   
กรณีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก และเจาหนาท่ีศาลควรจะตองแจงคําส่ังของศาลใหเจาพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจในทองท่ีท่ีผูถูกทําทัณฑบนมีภูมิลําเนา หรือมีถ่ินท่ีอยูเพื่อเจาหนาท่ีหรือผูท่ีจะ
ไดรับผลจากการกระทําจะไดแจงตอพนักงานสอบสวนเพ่ือสงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 47 กรณีกระทําผิดทัณฑบน 
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               (4) อายุความการบังคับตามประกันทัณฑบน 
    ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 101 บัญญัติไววา “การบังคับตามคําส่ังของศาล  
ตามความในมาตรา 46 หรือการรองขอใหศาลส่ังใหใชเงิน  เม่ือผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบน
ตามความในมาตรา 47 นั้น ถามิไดบังคับ หรือรองขอภายในกําหนดสองป นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ัง
หรือนับแตวันท่ีผูกระทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนจะบังคับหรือรองขอมิได”  
      บทบัญญัติตามมาตรา 101 อายุความบังคับตามทัณฑบนมี 2 กรณี คือตามมาตรา 
46 และมาตรา 47 ดังนี้ 
                      ก. การบังคับตามคําส่ังศาลในการเรียกประกันทัณฑบน ตองดําเนินการบังคับ
ภายใน 2 ป นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ัง 
    ข. การรองขอใหศาลส่ังใหใชเงินเม่ือผูถูกทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบนตอง
รองขอภายในกําหนด 2 ป นับแตวันท่ีผูถูกทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑบน  
 4.1.2  การนํากฎหมายมาบังคับใชกับผูปวยทางจิตซ่ึงไดกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 48 กับมาตรา 65 
  1)  ความหมายท่ีตางกันของนักกฎหมาย กับแพทย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
65 และมาตรา 48  
   ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองผูปวยจิตเวชในการดําเนินคดีอาญา        
ท้ังทางตรงและทางออมอยูแลว แตยังคงมีปญหาหลายประการท่ีทําใหไมอาจบรรลุตามวัตถุประสงค
ได ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ถอยคําท่ีใชเกี่ยวกับผูมีความผิดปกติทางจิตยังแตกตางกัน         
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 มาตรา 246 และมาตรา 248 ใชคํารวมๆ วา 
“วิกลจริต”  แตเดิมในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 46 และมาตรา 47 ใชคําวา “วิกลจริต” 
เพียงคําเดียว ตอมาในการประชุมอนุกรรมการพิจารณารางประมวลกฎหมายอาญา เม่ือป พ.ศ. 2487 
ไดมีอนุกรรมการบางทานเสนอใหใชคําวา “จิตฟนเฟอน” เพื่อใหหมายถึง Mental Deficiency  และ
อนุกรรมการอีกทานเสนอใหใชคําวา “จิตบกพรอง” ซ่ึงตรงกับคําวา Mental Deficiency ในท่ีสุดท่ี
ประชุมไดมีมติกําหนดใหใชท้ังสองคําและกําหนดคําวา “โรคจิต” เขาไวในบทบัญญัติดวย4 
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงใชคําวา โรคจิต จิตบกพรอง และจิตฟนเฟอน จนถึงปจจุบัน
กลาวคือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 บัญญัติข้ึนเพื่อยกเวนโทษหรือลดโทษใหผูกระทํา
ความผิดซ่ึงเปนผูปวยจิตเวช เนื่องจากการกระทําของบุคคลเหลานั้นขาดความช่ัว (Schuld) ซ่ึงเปน

                                     
  4  รายงานการประชุมอนุกรรมการรางประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 655/300/2487 (12 ตุลาคม 2487) 
และครั้งที่ 656/301/2487 (13 ตุลาคม 2487). 
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พื้นฐานของการลงโทษ5 ดังนั้นกฎหมายจึงมุงคุมครองในสวนของความผิดและโทษที่จะไดรับจาก
การกระทํา แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินคดี
ในศาล จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะใหความคุมครองแกผูท่ีไมมีความสามารถหรือไมมีความพรอมท่ีจะ
ปกปองสิทธิของตนจากการถูกดําเนินคดีได เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาจะตองกระทําดวยความ
เปนธรรม และกระทําตอหนาโดยท่ีผูตองหาหรือจําเลยรับรู (right to a fair trial) ดังนั้นสุขภาพจิต
ของผูถูกดําเนินคดีจึงเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาความพรอมในการตอสูคดี เพราะการมี
สุขภาพจิตไมสมบูรณยอมทําใหเสียเปรียบในการตอสูคดีได6 
  ความหมายในทางกฎหมาย 
  ทางตําราทางกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของคําวา จิตบกพรอง โรคจิตและจิตฟนเฟอน 
ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 นั้น ไดมีนักกฎหมายไดใหคําอธิบายไวดังนี้7 
  ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดอธิบายไววา8 
  “จิตบกพรอง” (mental defective, mental deficiency, feebleminedness) ไดแก ผูท่ีสมอง
ไมเจริญเติบโตตามวัยหรือบกพรองมาต้ังแตกําเนิด (idiot, imbecile) หรือเส่ือมลงเพราะความชรา 
(senility) 
   “โรคจิต” เปนความบกพรองแหงจิตท่ีเกิดจากโรค (pathological) รวมท้ังผูท่ีมีอาการคุม
คล่ัง จิตเภท (schizophreni) หรือผูท่ีมีปญญาความคิดดีแตสติทราม (psychopath) 
    “จิตฟนเฟอน” ไดแก ผูท่ีมีความหลงผิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination) และ
แปรผิด (illusion) ซ่ึงเห็นวาพวกนี้ความจริงก็เปนโรคจิตอยางหนึ่ง 
  ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายไววา9  
   “จิตบกพรอง” หมายความถึง คุณสมบัติของมันสมองบอกพรอง จึงทําใหไมสามารถ 
รูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได 
   “โรคจิต” หมายถึง มันสมองโรค 
   “จิตฟนเฟอน” หมายถึง ความมีจิตพิการ ท่ีเรียกกันวาบาๆ บอๆ ซ่ึงมิใชเปนเพราะ     
โรคจิต 

                                     
  5  คณิต ณ นคร.  (2547). กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  หนา 220, 226.  
  6  สังกาส  เนาวรัตนพันธ.  (2549).  ปญหาการดําเนินคดีอาญาและการบังคับโทษกับผูปวยจิตเวช.  
หนา 57.  

7  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2551).  ผูปวยจิตเวช: ความเขาใจท่ีแตกตางกันระหวางนักกฎหมายกับ
จิตแพทย.  หนา 39. 
  8  จิตติ  ติงศภัทิย,  (2529).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 803. 
  9  หยุด  แสงอุทัย.  (2523). กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 229. 
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  ศาสตราจารย ดร.อุททิศ  แสนโกศิก ไดอธิบายไววา10 
   “จิตบกพรอง” หมายความวา คุณสมบัติของมันสมองบกพรอง คือ สมองไมเจริญข้ึน
ตามวัย 
   “โรคจิต”  คือ มันสมองเปนโรคหรือท่ีเรียกกันอยางท่ัวไปวา เปนบา 
   “จิตฟนเฟอน”  ไดแก อาการบาๆ บอๆ แตไมถึงขนาดเปนโรคจิต 
  ความหมายในทางการแพทย 
  ในทางการแพทยใหคําจํากัดความของผูท่ีปวยเปนโรคทางจิตวา “ผูท่ีมีความผิดปกติทาง
ความคิดอารมณ ความรูสึก บุคลิกภาพ ความจํา สติปญญา การรับรู การรูจักตนเอง และการตัดสินใจ”  
คําวา  
  “โรคจิต” หมายความถึง ภาวะท่ีมีการสูญเสียหนาท่ีการทํางานของจิตถึงระดับท่ีทําให
สูญเสียความสามารถในการหย่ังรูตนเอง และสูญเสียความสามารถท่ีจะสนองความตองการที่จําเปน
ในการดํารงชีพหรือความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ท่ีอยูในกรอบของความเปนจริง11   
   สําหรับคําวา “จิตบกพรอง จิตฟนเฟอน และคําวา วิกลจริต” ในทางการแพทยไมมีการ
ใหคํานิยามหรือความหมายโดยเฉพาะเอาไววาหมายความถึงโรคใด สวนคําวาผูปวยเจ็บนั้น แมจะ
ไมมีการใหคํานิยามไวโดยเฉพาะแตก็เปนถอยคําท่ัวๆ ไปมิใชศัพทเฉพาะท่ีตองใหคํานิยาม ซ่ึง
หมายความถึงผูท่ีมีอาการเจ็บปวยทุกประเภทอันรวมถึงผูปวยจิตเวชดวย ปญหาการใหความคุมครองใน
ช้ันราชทัณฑสวนใหญจึงมิใชปญหาในเร่ืองความหมายของถอยคํา แตปญหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตอ
ผูตองขังใหถูกตองเสียมากกวา 
  คําอธิบายทางการแพทย 
  ในทางการแพทย คําวา โรคทางจิตเวชนั้นหมายถึงโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับจิตใจ และ
จิตใจนั้นก็หมายถึงสวนท่ีเกี่ยวของกับความคิด อารมณ ความรูสึก บุคลิกภาพ ความจํา สติ ปญญา 
การรับรู การรูจักตนเอง และการตัดสินใจ12 สําหรับการจําแนกโรคทางจิตเวช (classification of 
mental disorders) แบงไดเปนกลุมใหญๆ ดังตอไปนี้13  
 
 
 

                                     
  10  อุททิศ  แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญาภาค.  หนา 136. 
  11  วิฑูรย  อึ้งประพันธ.  (2532).  นิติเวชศาสตร.  หนา 185.  
                12  สุวัทนา  อารีพรรค.  เ ลมเดิม.  หนา 1. 
                13  แหลงเดิม.  หนา  185. 

DPU



 
 

102 

  1) ปญญาออน (mental retardation) คือ มีสติปญญาดอยหรือตํ่ากวาปกติ 
  2) กลุมอาการทางจิตเนื่องจากสมองพิการ (organic brain syndrome OBS) ซ่ึงอาจจะมี
อาการโรคจิต (psychosis) อยูดวย เรียกวา OBS with psychosis หรือไมมีอาการโรคจิตอยูดวยท่ี
เรียกวา OBS without psychosis 
  3) โรคจิตเภท (schizophrenia) เปนโรคจิตท่ีผูปวยมีความผิดปกติในรูปแบบของ
ความคิด มีอาการหลงผิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination) พฤติกรรมของผูปวยผิดปกติ มี
อารมณแบบเฉยเมย (apathy) หรือการแสดงอารมณไมสมเหตุสมผลตอเหตุการณในขณะนั้น 
(inappropriate) การรูจักตนเอง (insight) ของผูปวยเสีย 
  4) โรคอารมณแปรปรวน (major affective disorder) หมายถึงโรคท่ีมีความผิดปกติของ
อารมณ ซ่ึงอาจเปนอารมณเศรา (depressive) หรืออารมณร่ืนเริงสนุกสนาน (euphoria) อีกโรคหน่ึง
ซ่ึงจัดอยูในกลุมนี้คือ โรคเศราในวัยตอ (involutional melancholia) ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการ
ฆาตัวตาย 
  5) ภาวะระแวง (paranoid state) เปนโรคจิตเร่ืองท่ีมีอาการหลงผิดชนิดคิดวามีคนปอง
ราย (persecutory delusion) หรือคิดวาตนเปนคนสําคัญผิดธรรมดา (grandeur delusion) 
  6)  โรคประสาท (neurosis) ผูปวยจะมีความหวาดกลัว และวิตกกังวล แตอาการมักเปน
ไมรุนแรง การแสดงออกของผูปวยเชนการกระทํา การพูดจา และความคิดเปนปกติ ไมมีอาการโรค
จิต เชน หูแวว ภาพหลอนหรือความคิดหลงผิด 
  7)  บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorder) หมายถึงลักษณะนิสัยของบุคคลท่ี
แสดงออกตอคนในสังคมนั้นผิดไปจากปกติ ซ่ึงโดยท่ัวไปไมมีอาการของโรคประสาทหรือโรคจิต 
แตก็มีบางกรณีท่ีมีโรคประสาทหรือโรคจิตปนอยูดวย เชน โรคประสาทกลัว โรคย้ําคิดหรือโรค    
จิตเภท 
  8)  ความผิดปกติทางเพศ (sexual deviation) ชนิดท่ีสําคัญ ไดแก14 
                 (1) Homosexuality คือ การท่ีความสุขทางเพศ กับคนท่ีมีเพศเดียวกัน 
                  (2) Bestaility หรือ Zoophilia คือ การที่ไดรับความสุข ความพอใจทางเพศจากการ
สมสูกับสัตว อาจพบไดในผูปวยท่ีมีอาการโรคจิต หรือปญญาออน 
                  (3) Voyeurism หรือ scopophilia คือ การที่ไดรับความสุข ความพอใจทางเพศจาก
การแอบดูรางเปลือยหรือการรวมเพศของคนอ่ืน 
   (4) Exhibitionism คือ การไดรับความต่ืนเตนพอใจทางเพศจากการไดเปดเผยอวัยวะ
เพศของตนในท่ีสาธารณะ สวนใหญจะพบในผูชาย 

                                     
                14  แหลงเดิม.  หนา 186. 
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                  (5) Sadism คือ การที่ไดรับความสุข ความต่ืนเตนพอใจจากการทําใหคูรวมเพศเกิด
ความเจ็บปวด ทรมานรางกายหรือจิตใจ 
                   (6) Frotteurism หรือ Frottage คือ การที่ไดรับความสุขทางเพศโดยการเบียด เสียดสี 
ถูไถ กับผูอ่ืน มักพบในชายมากกวาหญิง พวกนี้มักจะถือโอกาสกระทําในท่ีมีคนมาชุมนุมหนาแนน 
เชน บนรถเมล งานวัด ตลาดนัด 
     (7) Fitishism คือ บุคคลท่ีไมอาจมีความสุขทางเพศกับรางกายหรืออวัยวะเพศของ
เพศตรงขาม แตกลับไปมีความสุข ความพอใจทางเพศกับวัตถุส่ิงของท่ีไมมีชีวิตบางชนิดของเพศ
ตรงขามหรือบางสวนของรางกายซ่ึงไมใชอวัยวะเพศโดยตรง Fitishism สวนใหญพบในเพศชาย
เทานั้น สวนในหญิงมักเปนแบบ Kleptomania คือการท่ีไดรับความต่ืนเตนพอใจจากการขโมย
ทรัพยสินของผูอ่ืน 
                (8) Pedophilia คือ การที่ไดรับความสุขความพอใจทางเพศกับเด็กมักพบในชาย
มากกวาหญิง 
     (9) Gerontophilia คือ การท่ีไดรับความสุขความพอใจทางเพศกับคนท่ีสูงอายุหรือ
คนแก 
         9) ยาเสพติดใหโทษ (drug dependence) ทําใหผูปวยติดยาเสพติด และมีความตองการ
อยางสุดจะอดกล้ันท่ีจะตองหายานั้นมาใหได ไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม ถาหยุดจะเกิดอาการขาดยา 
(withdrawal symptoms) และอาจจะทําใหเกิดผลรายตอผูเสพและสังคม 
         10) Psychophysiologic disorder หรือ Psychosomatic คือการที่ผูปวยมีความเครียดอยู
เปนเวลานาน และทําใหเกิดอาการทางการ เชน ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหารและลําไส 
โรคหอบหืด เปนตน 
         11) ภาวะจิตใจผิดปกติช่ัวคราวเนื่องจากความเครียด ความตกใจ เชน เกิดจลาจล น้ําทวม 
ไฟไหม ทําใหเกิดความผิดปกติทางจิต อาจเกิดในลักษณะโรคประสาทหรือโรคจิตหรือพฤติกรรม
ผิดปกติอยางอ่ืนแลวแตกรณี 
    สําหรับความหมายของคําวาโรคจิต (psychosis) นั้น ตามคํานิยามของอนามัยโลกได
ใหคํานิยามไววา “เปนภาวะที่มีการสูญเสียหนาท่ีการทํางานของจิตใจถึงระดับท่ีทําใหเสียความ 
สามารถในการหยั่งรูตนเอง ความสามารถท่ีจะสนองความตองการท่ีจําเปนในการดํารงชีพหรือ
ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ท่ีอยูในกรอบของความเปนจริง”15 
 

                                     
15  วิฑูรย  อึ้งประพันธ.  (2530).  นิติเวชศาสตร (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 165. 
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    เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความหมายตามกฎหมายกับทางการแพทยแลว ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะคําวา “โรคจิต” เทานั้นท่ีปรากฏคํานิยามทางการแพทย สวนคําวา  
“จิตบกพรอง” และ “จิตฟนเฟอน” ไมปรากฏความหมาย จึงเกิดปญหาวาถอยคําดังกลาวหมายถึง 
โรคจิตเวชชนิดใด ซ่ึงในเร่ืองนี้มีนักกฎหมายและนักวิชาการไดใหความเห็นไว ยกตัวอยางเชน 
    ศาสตราจารย นายแพทย วิฑูรย  อ้ึงประพันธ  มีความเห็นวา จิตฟนเฟอน ควรมาจาก 
Mental Infirmity คือ ภาวะแปรปรวนทางจิตใจท่ียังไมถึงขนาดท่ีจะถือไดวาผูนั้นวิกลจริต และไมใช
ปญญาออน ซ่ึงหมายถึงโรคทางจิตเวชไดหลายกลุม คือ โรคประสาทบางชนิดท่ีไมอาจยับยั้งการ
กระทําของตนได และกลุมอาการทางจิตเนื่องจากสมองพิการซ่ึงมีหลายโรค เชน โรคสมองเส่ือมใน
วัยชรา โรคพิษสุรา โรคท่ีมีอาการทางจิตจากสารพิษ โรคซิฟลิสข้ึนสมอง เปนตน 
     นายแพทย เชียร  สิริยานนท มีความเห็นวา จิตบกพรอง หมายความถึง โรคประเภท
ปญญาตํ่าหรือปญญาออน (mental defective, mental deficiency) โดยอาจเปนมาแตกําเนิด หรือเกิด
จากสมองไมเจริญเติบโตตามวัย สวนจิตฟนเฟอนมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ มีอาการหลงผิด
โดยเชื่ออยางจริงจังในเร่ืองท่ีเปนไปไมได มีอาการประสาทหลอน โดยมีการรับรูทางประสาท
สัมผัสท้ัง 5 เกิดหลอนตนเอง หรือมีอาการผิด คือการรับรูตอส่ิงท่ีมากระตุนตอประสาทสัมผัสผิด 
ไป16 
    ศาสตราจารย นายแพทย อรุณ ภาคสุวรรณ เห็นวา จิตฟนเฟอน ควรหมายถึง ความ
วิกลจริตซ่ึงเกิดจากพยาธิของสมอง (organic psychosis) กับประเภทท่ีเกิดจากพิษตางๆ (toxic 
psychosis) 
    ตามรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการรางประมวลกฎหมายอาญา แปลคําวา  
จิตบกพรองมาจากคําวา Mental Deficiency หรือโรคปญญาออน และคําวาจิตฟนเฟอนแปลมาจาก
คําวา Mental Disorder ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงของจิตใจที่ยังไมจัดวาถึงขนาดวิกลจริต แตมี
ความผิดปกติเกิดข้ึน17 
 
 
 
 
 
 

                                     
  16  เชียร  สิริยานนท.  (2503). “อาชญากรรมกับโรคจิต.”  ดุลพาห, 10, 7.  หนา. 1248-1249. 
  17  หยุด  แสงอุทัย.  เลมเดิม.  หนา 229. 
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4.2 องคกรท่ีมีบทบาทในการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชในคดีอาญา 
 4.2.1 พนักงานสอบสวน 
    เม่ือมีการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาเกิดข้ึน กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนเปน
ผูมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง18  ซ่ึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวนเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือท่ีจะ
รูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดนั้น พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 
เพียงเพื่อใชยันผูตองหาอันเปนภาระหนาท่ีในการปรามปรามผูกระทําความผิดอยางเดียวไมได 
พนักงานสอบสวนยังตองคํานึงถึงภาระหนาท่ีในการปองกันสังคมมิใหเกิดอาชญากรรมซ่ึงเปน
หนาท่ีหลักสําคัญอีกอันหนึ่งของพนักงานสอบสวนซ่ึงก็คือการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัย          
มาใชดังนั้นในการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ พนักงานสอบสวนจึงตองคํานึงถึงพฤติการณท่ีเปน
เง่ือนไขในการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชตามท่ีประมวลกฎหมายอาญากําหนดไว ซ่ึงจะทํา
ใหเปนผลดีแกผูตองหาดวย เนื่องจากกฎหมายอาญามิไดเปนกลไกในการปราบปรามลงโทษ
ผูกระทําผิดเทานั้น  แตภารกิจของกฎหมายอาญาโดยเนื้อแทแลวคือการปองกันสังคมจาก
อาชญากรรมและนําความสงบสุขมาสูสังคม และวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ
ของกฎหมายอาญาท่ีมีผลในการปองกันสังคมควบคูไปกับการลงโทษผูกระทําผิด  
   การนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชนั้นจะตองมีพฤติการณท่ีเปนอันตรายตอ
สังคมปรากฏอยูแมวาจะยังไมมีการกระทําผิดอาญาก็ตาม และการท่ีจะวินิจฉัยวาส่ิงใดจริงหรือไม
พนักงานสอบสวนจะตองฟงความทุกฝาย ซ่ึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
131 ไดกําหนดวา“ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อ
ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาและเพ่ือท่ีจะรูตัว
ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด” การสอบสวนจึงเปนการคนหาความจริงท่ีเกี่ยวของกับตัว
ผูตองหาและการกระทําของผูตองหาดวย19 ดังนั้นการคนหาพยานหลักฐานตางๆ อันเกี่ยวกับ
ผูตองหามีอยู 3 ประการ คือ  

                                     
  18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6)  บัญญัติวา “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง 
เจาพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวนมาตรา  17  บัญญัติวา “พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได.” 
   มาตรา 18  บัญญัติวา   “ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทา 
นายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญา.”  ซึ่งในวรรคสองของมาตราน้ีบัญญัติไวทํานอง 
เดียวกันกับในวรรคแรก แตเปนไปในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี. 
  19 คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 432. 
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  1)  พยานหลักฐานท่ีใชยันผูตองหา20   
  2) พยานหลักฐานท่ีเปนประโยชนแกผูตองหา21 
  3) พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ22 
  การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนดังกลาว จะทําใหทราบถึงความ
เปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตท้ังนี้พนักงานสอบสวนจะตองแจง
ขอความทุกขอท่ีไดมาอันเกี่ยวกับความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจิณใหผูตองหา
ทราบดวย 
 เม่ือพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ครั้งท่ี 46-14/2506 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2506 และคร้ังท่ี 464-30/2516 เม่ือวันท่ี 
28 สิงหาคม 2516 และคร้ังท่ี 465-31/2516 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2516 จะเห็นไดวาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 มีเจตนารมณท่ีมุงคุมครองผูตองหาใหไดรับความเปนธรรมจาก
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนและหาพยานหลักฐาน
ในกรณีท่ีผูตองหาไมมีความผิดหรือไดรับการยกเวนโทษดวย มิใชมุงคนหาพยาน หลักฐานท่ีแสดง
ใหเห็นถึงความผิดของผูตองหาแตเพียงอยางเดียว อีกท้ังบทบัญญัติดังกลาวยังไดใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนอยางกวางขวาง ในการคนหารายละเอียดเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือผูกระทําผิดและรายละเอียด
ในการกระทําผิดเสนอตอศาล เพื่อศาลจะไดใชดุลพินิจลงโทษจําเลยไดอยางถูกตองอีกดวย 
 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนหนวยงานเร่ิมตนในกระบวนการ
ยุติธรรมจะตองวางตัวเปนกลางรวบรวมพยาน หลักฐานทุกชนิดท้ังท่ีเปนคุณและเปนโทษรวมถึง
ขอเท็จจริงตาง ๆ ของผูกระทําผิด โดยพนักงานสอบสวนจะตองทําทุกอยางเพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึง
ความจริงวา จําเลยกระทําผิดจริงตามท่ีถูกกลาวหา หรือไม และการกระทําผิดเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
และมีเหตุบรรเทาโทษหรือไม รวมถึงมีพฤติการณท่ีจะนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาบังคับใชได
หรือไม แตในทางปฏิบัติหาเปนเชนนั้นไม พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนเพียงเพื่อใหเห็นวา
คดีมีมูลวาผูตองหากระทําผิด แลวก็จะหยุดการสอบสวน  

                                     
  20   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา  98  (1)  บัญญัติวา “ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไม
จํากัดสิ่ง เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อประโยชนหรือยันผูตองหา
หรือจําเลย”. 
  21  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา  98  (1). 
  22  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534, 
มาตรา 34 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 และ 138 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวน
เอง หรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แต
ตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา”. 
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 นอกจากนั้นยังจะทําการสอบสวนแตเฉพาะในแงท่ีเปนผลรายแกจําเลยหรือผูตองหา
เทานั้น โดยมิไดทําการสอบสวนในแงท่ีเปนผลดีแกจําเลยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นในเร่ือง
การบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยพนักงานสอบสวนมักจะไมคํานึงถึงเลย ซ่ึงการท่ีพนักงาน
สอบสวนมิไดทําการสอบสวนหาพยานหลักฐานในแงท่ีเปนผลดีแกจําเลยหรือผูตองหา และพยาน 
หลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษหรือการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยกับจําเลยหรือ
ผูตองหา นาจะเกิดจากความไมเขาใจในบทบาทของตนเองอยางเพียงพอตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวท่ีไดกําหนดไว23  อีกท้ังยังไมเขาใจบทบาททางดานการปองกันสังคมของตนเองอยาง
เพียงพอ  
 ดังนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จึงตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังท่ีเปนผลดีและผลรายตลอดจนเหตุ
บรรเทาโทษท่ีเกี่ยวกับการกระทําและตัวของผูตองหาดวย เพราะการดําเนินคดีอาญาของประเทศ
ไทย เปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐท่ีทุกฝายมีหนาท่ีคนหาความจริงเชนเดียวกับระบบกฎหมายของ
ประเทศในภาคพื้นยุโรป  
 ดวยเหตุนี้องคกรของรัฐทุกฝายไมวาศาล อัยการ และตํารวจ ตองรวมมือกันและมีความ
เช่ือมโยงของฝายตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางกฎหมายและทางปฏิบัติ และในฐานะท่ี
ตํารวจเปนผูมีหนาท่ีรักษากฎหมายและเปนองคกรแรกท่ีเขาไปเกี่ยวกับความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึน      
จึงตองวางตัวเปนกลางดวย มิใชแตเพียงสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพื่อใชยันวาผูตองหา
เปนผูกระทําผิดแตเพียงประการเดียวไม เนื่องจากตํารวจก็เปนองคกรหนึ่งท่ีควรจะมีหนาท่ีอํานวย
ความยุติธรรมแกคูความทุกฝาย เพื่อใหประชาชนเกิดความไววางใจ อันจะกอใหเกิดความรวมมือ
ของประชาชนตอองคกรของรัฐในการรวมกันปองกันและปราบปรามอาชญากรรม แตในทางปฏิบัติ
ตํารวจมักจะกระทําตนเปนคูความกับผูตองหาเสียเอง เพราะวาเปนองคกรแรกท่ีเขามาสัมผัสกับการ
กระทําความผิดของผูตองหา จึงมีความรูสึกโนมเอียงอยูตลอดเวลาวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด 
ฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จึงมุงเพื่อพิสูจนใหไดวาผูนั้นคือผูกระทําผิด ซ่ึงสงผลสําคัญ
มาถึงอัยการ ในการพิจารณาพยานหลักฐานเพ่ือวินิจฉัยในเสนอตอศาลใหมีคําส่ังบังคับใชวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยดวย นอกเหนือจากคําส่ังฟองและคําส่ังไมฟอง 

                                     
  23  อรุณี  กระจางแสง.  (2532).  อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.  หนา  91.  เหตุที่พนักงานสอบสวน 
มักรวบรวมแตพยานหลักฐานที่มุงแตจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาคือผูกระทําความผิด เน่ืองจากระเบียบของกรม
ตํารวจ ขอ 254 บัญญัติวา “ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหา เพราะตามธรรมดา
พนักงานสอบสวนมีหนาที่จะพิจารณาคดีวาพอมีมูลดําเนินการฟองรองหรือไมเปนหลักหาใชเปนผูวินิจฉัยคดี 
ของคูความไม…” ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําเอาระเบียบน้ีมายึดถือเปนแบบอยางใน การปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัด มากกวาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียอีก. 

DPU



 
 

108 

 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกจําเลยอยางแทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงาน
สอบสวนจะตองสอบสวนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดหรือจําเลย มาประกอบในสํานวน
สอบสวนดวยเพราะการท่ีศาลจะใชดุลพินิจในการส่ังบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือไมนั้น 
ศาลจะตองมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
 สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 นั้น เม่ือพิจารณาจากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คร้ังท่ี 46-
14/2506 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2506 และคร้ังท่ี 775-25/2523 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2523 จะเห็นได
วาหลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน ตองการจะปองกันมิใหพนักงาน
สอบสวนเอาเปรียบจําเลย  
 ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 138 ท่ีบัญญัติใหพนักงานสอบสวนตองแจงให
ผูตองหาทราบในประเด็นความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาท่ี
พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยน้ัน ไมตองการใหพนักงานสอบสวนกระทําการอัน
เปนการเอาเปรียบจําเลยหรือผูตองหา เพราะการสอบสวนดังกลาวเปนการสอบสวนเขาเกี่ยวกับ
ความประพฤติจากผูอ่ืนอันเปนการสอบสวนขางเดียว จึงตองมีการแจงใหผูตองหาทราบและเปด
โอกาสใหผูตองหาไดช้ีแจงวาขอมูลดังกลาวนั้นถูกตองและครบถวนหรือไม เพราะการสอบสวน
ดังกลาวมิใชการสอบสวนประเด็นแหงคดีโดยตรงวาจําเลยกระทําผิดหรือไม แตเปนเร่ืองท่ีจะนํามา
ประกอบการพิจารณาใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลในการลดโทษหรือเพิ่มโทษ รวมถึงการ
นําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชก็เชนเดียวกัน เพราะวาในการที่ศาลจะพิจารณาบังคับใชวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยกับจําเลยนั้น ศาลควรจะไดมีโอกาสไดรูจักตัวจําเลยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
โดยพนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนใหทราบถึงภูมิหลังตาง ๆ ของจําเลย วาจําเลยอยูใน
สภาวะแวดลอมอยางไร นิสัย ความประพฤติ พื้นฐานครอบครัวเปนอยางไร ซ่ึงการสอบสวนนี้
พนักงานสอบสวนมีหนาท่ีจะตองคนหาความจริงในเร่ืองภูมิหลังของจําเลย ท้ังในแงท่ีเปน
ประโยชนและเปนโทษแกจําเลย โดยเสนอมาพรอมกับคําฟอง เพื่อใหขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับ
ประวัติภูมิหลังของจําเลยเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะขอเท็จจริงตางๆ เหลานี้จะเปน
ประโยชนตอศาลในการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพราะวาศาลยอมไมอาจนําวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยมาใชไดถูกตอง ถายังไมรูจักผูกระทําผิดดีพอ 
 อนึ่งความเปนมาแหงชีวิต หมายถึง ประวัติวิถีชีวิตของผูตองหากอนการกระทําผิด เชน 
มีการศึกษาอยางไร ประกอบอาชีพอยางไรมาบาง เคยกระทําผิดมาแลวหรือไม สวนความประพฤติ
อันเปนอาจิณ เชน ผูตองหาเปนคนเสพสุรายาเมาเปนปกติวิสัย เปนคนดีมีเมตตา เคยปวยเปนโรคจิต
หรือไม หรือเปนคนเกะกะเกเร เปนตน การท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนท่ีจะ
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สอบสวนในเร่ืองเหลานี้ไดก็เพราะอํานาจการสอบสวนโดยปกติยอมตองมุงหมายเพื่อทราบ
ขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษในความผิดท่ีกลาวหา ตามนัย
คํานิยามของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (11) แตการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 หาใชเพื่อการดังกลาวไม จึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจ
สอบสวนขึ้นเปนอีกกรณีหนึ่ง นอกจากนั้นการสอบสวนตามมาตรา 138 มีขอแตกตางจากการ
สอบสวนโดยปกติอยางหนึ่ง คือ การสอบสวนตามมาตรา 138 พนักงานสอบสวนจะตองใหผูตองหา
ทราบขอความทุกขอท่ีสอบสวนไดมาแตการสอบสวน โดยปกติไมมีบทบัญญัติใดบังคับให
พนักงานสอบสวนตองทําเชนนั้น เวนแตจะเปนการสอบสวนผูตองหาซ่ึงจะตองแจงขอหาใหทราบ
ตามมาตรา 134 เทานั้น24 
 อยางไรก็ตามการสอบสวนตามมาตรา 138 ไมปรากฏวาไดกระทํากันในทางปฏิบัติ 
ท้ังนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจพนักงานอัยการใน
การเสนอความเปนมาแหงชีวิตของจําเลยตอศาล เพื่อใหศาลลงโทษผูกระทําผิด ใหเหมาะสมเปน
รายๆ ไป25 
 4.2.2 พนักงานอัยการ 
  “พนักงานอัยการ” เปนผูท่ีมีบทบาทอันสําคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Justice Process) ซ่ึงมีองคกรหลายหนวยในการปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ ศาล ราชทัณฑ และทนายความ พนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับ
ใชกฎหมาย เปนผูอํานวยความยุติธรรม (The Administrator of Justice) ในฐานะทนายแผนดิน ซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในการออกคําส่ังฟองหรือไมฟองผูตองหาในคดีอาญา และเน่ืองจากพนักงานอัยการ
เปนผูท่ีปฏิบัติงานอยูกึ่งกลางระหวางพนักงานสอบสวนและศาล โดยเหตุนี้จึงมีผูเปรียบเทียบวา 
พนักงานอัยการเปรียบเสมือนผูคุมจุดยุทธศาสตร (hold a strategic position) ในทางคดี เพราะคดี
ท้ังหมดจะตองผานมาจากพนักงานอัยการ และการดําเนินคดีอาญาวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็
เชนเดียวกัน กลาวคือ ประมวลกฎหมายอาญาใหอํานาจกับพนักงานอัยการในการท่ีจะเสนอตอศาล
ใหศาลบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยกับผูกระทําผิด นอกจากน้ี ในสวนของวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยประเภทกักกัน ตองเปนอํานาจของพนักงานอัยการเทานั้นท่ีสามารถฟองขอใหกักกันได26  
 ดังนั้น การท่ีพนักงานอัยการจะใชดุลพินิจในการฟองคดีใหศาลบังคับใชวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยไดนั้น พนักงานอัยการจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดเพื่อประกอบสํานวน 

                                     
  24  คนึง  ฦาไชย.  (2551).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 221. 
  25  แหลงเดิม.  หนา 222.      
  26   แคทลียา  วิเศษรัตน.  เลมเดิม.  หนา 80.  
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การส่ังคดีใหไดมากท่ีสุด การไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดนั้นโดยหลักแลวจะอยูท่ีการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนเปนสําคัญ พนักงานอัยการจะมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาก็
ตอเม่ือภายหลังจากท่ีพนักงานสอบสวนไดสงสํานวนการสอบสวนมาใหพนักงานอัยการพิจารณา
แลว กลาวคือ เมื่อไดรับสํานวนการสอบสวนแลว พนักงานอัยการสามารถท่ีจะส่ังใหพนักงาน
สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมได หากเห็นวาขอมูลในสํานวนการสอบสวนน้ันยังเพียงพอ27  
นั่นก็คือ พนักงานอัยการจะเปนเพียงผูกล่ันกรองสํานวนการสอบสวนเทานั้น  
 ท้ังนี้ เนื่องมาจากการสอบสวนฟองรองในประเทศไทยไดแบงความรับผิดชอบในการ
สอบสวนและฟองรองออกจากกันคอนขางจะเด็ดขาด ทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจในการ
สอบสวนคดีอาญาต้ังแตเร่ิมตน เปนผลใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนไดอยางเปนอิสระ 
สวนอัยการเปนผูวินิจฉัยวาควรจะฟองหรือไมเทานั้น จึงทําใหอํานาจของพนักงานสอบสวน
ดังกลาวขาดการควบคุมจาก “อัยการ” ในลักษณะการคานและดุลย (Check and Balance) เทาท่ีควร 
จากการศึกษาพบวาในตางประเทศ เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ปญหาดังกลาวนี้จะไมเกิดข้ึน เนื่องจากพนักงานอัยการจะเขาไปดําเนินการสอบสวนต้ังแต
เร่ิมตนคดี เพราะถือวาการดําเนินการพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนเปนกระบวนการ
เดียวกัน ทําใหสํานวนการสอบสวนในตางประเทศมีความสมบูรณคอนขางมาก   แตกตางจาก
ลักษณะของการสอบสวนในประเทศไทย เพราะประเทศไทยจะการแยกอํานาจการสอบสวนออก
จากกันโดยเด็ดขาดท้ังท่ีเปนกระบวนการเดียวกัน โอกาสท่ีพนักงานสอบสวนจะใชอํานาจโดยมิ
ชอบจึงมีมาก เพราะเมื่อมีการกระทําผิดเกิดข้ึนพนักงานสอบสวนมักจะมีอคติกับผูตองสงสัย          
ท่ีถูกจับกุมมาทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ มีแนวโนมท่ีจะช้ีใหเห็นวาผูถูกจับกุมมาเปน
ผูกระทําความผิด โดยละเลยท่ีจะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนประโยชนแกผูตองหาและ
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหารวมถึงการพิจารณาถึงการบังคับใชวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย ซ่ึงความจริงแลวพนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหาดวย28 โดยเฉพาะอยางยิ่งพยานหลักฐาน

                                     
  27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 143. 
  28 พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมและปรากฏในสํานวนการสอบสวนมีอยู 3 ชนิด
คือ 
           1) พยานหลักฐานที่เปนผลรายแกผูตองหา ซึ่งเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 98 (1)  
          2) พยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา 
            3) พยานหลักฐานที่เก่ียวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา ซึ่งเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา, มาตรา 131 และมาตรา 138.  
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 138 เปนพยานหลักฐานท่ี
จะตองมีการรวบรวมเสมอ เพราะถาไมมีการรวบรวมแลวจะทําใหเกิดความไมยุติธรรมข้ึนได 
เนื่องจากขอเท็จจริงดังกลาวจะเปนประโยชนกับพนักงานอัยการในการใชดุลพินิจท่ีจะส่ังฟองหรือ
ส่ังไมฟองหรือควรนํามาตรการเพ่ือความปลอดภัยมาบังคับใชกับตัวผูกระทําผิดหรือไม และเม่ือไป
ถึงช้ันศาลก็จะเปนประโยชนในการที่จะแถลงใหศาลลงโทษหนักหรือโทษเบาได อีกท้ังการไดมา
ซ่ึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําความผิดดังกลาวนี้ ยังจะเปนการวางแนวทางในการท่ีจะใหอํานาจแก
พนักงานอัยการท่ีจะสามารถใชดุลพินิจกําหนดโทษในคดีอาญาของศาลตามแนวทางของระบบ
อัยการของตางประเทศท่ีเปนสากล เพื่อท่ีจะสรางความเปนภาวะวิสัยในการอํานวยความยุติธรรม
ใหกับประชาชน และเพื่อใหโทษท่ีจะลงมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิดหรือจําเลยดวย 
 ในสวนของการบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้น พนักงานอัยการจะทําการ
พิเคราะหสํานวนการสอบสวนในท้ัง 2 กรณี คือ การส่ังฟองหรือส่ังไมฟองในสวนของคดีและใน
สวนของการบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย โดยในสวนของคดีนั้น พนักงานอัยการจะพิจารณา
ถึงวาควรจะส่ังฟองผูตองหาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตราใด และในสวนของวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยนั้นพนักงานอัยการก็จะตรวจดูวาพฤติการณในการกระทําความผิดนั้นเขาขายตามท่ี
ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยวิธีการเพื่อความปลอดภัยท้ัง 5 มาตรการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม 
หากเห็นวาเขาขายและมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการ ก็จะมีความเห็นควรดําเนินการ
บังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย โดยขอใหศาลส่ังบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวล
กฎหมายอาญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงพนักงานอัยการจะพิจารณาไดเปน 
2 กรณี คือ29 
  1) ควรส่ังฟองและควรดําเนินการวิธีการเพ่ือความปลอดภัย พนักงานอัยการก็จะทํา
ความเห็นผานรองหัวหนาพนักงานอัยการ และสงไปใหหัวหนาพนักงานอัยการ โดยหัวหนา
พนักงานอัยการจะพิจารณา ถาเห็นวามีพยานหลักฐานและพฤติการณเขาหลักเกณฑ ก็จะมีคําส่ัง
ฟองและดําเนินคดีในสวนท่ีเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ในคําส่ังฟองนั้นจะระบุความผิดวามี
ความผิดฐานใดบาง และส่ังดําเนินการวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตราใด) 
  2) ควรส่ังฟองและไมเขาขายดําเนินวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เนื่องจากพยานหลักฐาน
ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือมีเหตุระงับคดีก็จะมีความเห็นส่ังไมฟองคดีท่ี
มีโทษทางอาญา ดังนั้นก็จะส่ังฟองวิธีการเพื่อความปลอดภัยไมไดก็จะยุติ  

                                     
  29  ดวงหทัย  แนวพนิช.  (2533).  การศึกษาทัศนะของพนักงานอัยการที่มีตอมาตรการวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย.  หนา 74. 
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  กรณีท่ีเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะท่ีจะตองเปนผูมีหนาท่ีฟองขอใหบังคับ
ใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอันไดแก การกักกัน และการเรียกประกันทัณฑบน พนักงาน
อัยการก็ตองดูวามีพฤติการณท่ีเขาองคประกอบตามกฎหมายลักษณะดังกลาวหรือไม  
 พนักงานอัยการนับวามีสวนสําคัญตอการนํามาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยมา
บังคับใชใหเกิดประสิทธิภาพ เพราะถึงแมกฎหมายจะใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจตัดสินวา
สมควรจะใชมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือไมก็ตาม แตศาลจะตองพิจารณาจากสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการก็จะมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะพิจารณา
สํานวนการสอบสวนวาครบถวนสมบูรณหรือไม โดยพนักงานอัยการจะตองมีความกระตือรือรน 
(active) ในการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ หากเห็นวายังไมเพียงพอในการท่ีจะดําเนินคดีกับ
บุคคลนั้นๆ ได พนักงานอัยการก็มีอํานาจในการที่จะขอใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
เพื่อใหไดขอมูล ขอเท็จจริงท่ีถูกตองเกี่ยวกับตัวจําเลย สภาพแวดลอม พฤติการณในการกระทํา
ความผิด ฯลฯ30 ท้ังนี้เพื่อใหศาลไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับตัวจําเลยมากท่ีสุดกอนการ
พิจารณาพิพากษา และในอีกทางหนึ่งนั้นยังจะเปนการชวยใหศาลเห็นความสําคัญของการที่จะส่ัง
บังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยเพ่ือใหเหมาะสมและถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิด
ประโยชนตอสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
 สําหรับมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงบางมาตรการกฎหมายไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะในการเสนอตอศาลใหส่ังใชมาตรการวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ไดแก การกักกัน และการเรียกประกันทัณฑบน สวนมาตรการวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
อ่ืนๆ นั้น แมวากฎหมายจะไมไดกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ 
ก็ตาม แตพนักงานอัยการสามารถที่จะรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดโดยบรรยายใน 
คําฟองเพื่อใหศาลทราบขอเท็จจริง พฤติการณกระทําผิดตางๆ ท่ีมีเหตุอันควรบังคับใชวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย ซ่ึงถาหากพนักงานอัยการสามารถแสดงเหตุผลและขอเท็จจริงตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
แลว ศาลก็จะสามารถใชดุลพินิจในการพิพากษาตัดสินคดีไดอยางสมบูรณถูกตอง และมองเห็น
ความจําเปนและความสําคัญในการท่ีจะส่ังบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยกับผูกระทําผิดบาง
ประเภท 
 โดยท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการ) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบังคับใช
วิธีการเพื่อความปลอดภัยจึงไดมีการจัดทําโครงการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยไวในแผนปฏิบัติ
การของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ป ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2531 จนถึงเดือนกันยายน 2534 ซ่ึง

                                     
  30  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 143.  
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เปนปสุดทายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย31 ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีการ
กําหนดหนวยงานข้ึนภายในสํานักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการ) ไดแก กองงานวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย32 มีฐานะเปนกองยอยในกองคดีอาญา มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานใชวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย รวมตลอดถึงการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน วางระบบงาน จัดทําระเบียบกรม
อัยการวาดวยการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2533 แตปจจุบันไดถูกยกเลิกแลวโดย
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 มาตรา 3  
จากผลการดําเนินงานของโครงการดังกลาวพบวา การดําเนินคดีบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย
นั้นตองเกิดจากความรวมมือและประสานงานกันจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการพิจารณาดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการมีการพิจารณาในเร่ืองวิธีการเพ่ือความปลอดภัยควบคูกันไปกับการ
ตรวจส่ังคดีและจะตองมีการรวบรวมประวัติผูกระทําผิดใหเปนปจจุบันท่ีสุดและจัดสงใหแก
พนักงานอัยการผูมีหนาท่ีดําเนินคดีอาญาไดทันภายในกําหนดเวลาพิจารณาส่ังคดี เพื่อใชเปนขอมูล
ในการขอบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
  ปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดออกระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 เพื่อกําหนดบทบาทและวางแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานอัยการท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีดังตอไปนี้ 
  1)  ขอ 56 (หลักการท่ัวไปในการตรวจพิจารณาสํานวน) 
    พนักงานอัยการตองตรวจความถูกตองของสํานวนการสอบสวน และพิจารณาส่ัง
สํานวนโดยละเอียดรอบคอบ 
    พนักงานอัยการตองทําความเห็นในสํานวนการสอบสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการสอบสวน โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีเกิด
เหตุ และเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
   (2) การพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนวาเปนพยานหลักฐานซ่ึง
นาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาไดหรือไม เชน พยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานวัตถุรวมท้ังคําใหการของผูตองหาในช้ันสอบสวน 
   (3) แนวทางการดําเนินคดีจากพยานหลักฐาน คํารับสารภาพ และขอกฎหมายจะทํา
ใหศาลลงโทษไดหรือไม 
                                     
  31  สํานักงานอัยการสูงสุด.  (ม.ป.ป.).  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการใชวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย (22 กุมภาพันธ 2531-30 กันยายน 2534).  หนา 4. 
  32  คําสั่งกรมอัยการ ที่ 245/2530  เรื่อง  จัดต้ังกองงานวิธีการเพ่ือความปลอดภัย สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
2530 (ระเบียบกรมอัยการวาดวยการบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย พ.ศ. 2533 เรียกช่ือหนวยงานนี้วา กองคดี
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย). 
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  (4) คําส่ังฟองหรือไมฟองตามขอหาและกฎหมายใด การขอเพิ่มโทษ การขอบวก
โทษ การนับโทษตอจากคดีอ่ืน และคําส่ังเกี่ยวกับของกลางในคดี รวมท้ังจะใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยไดหรือไม 
 2) ขอ 71 (คดีวิธีการเพื่อความปลอดภัย) 
    ผูตองหาในคดีใด อยูในขายเปนผูกระทําผิดติดนิสัยท่ีตองฟองขอใหกักกันหรืออยู
ในขายท่ีอาจขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางอ่ืน ใหพนักงานอัยการส่ังใหพนักงานสอบสวน 
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหไดความวาผูนั้นเปนผูกระทําผิดติดนิสัย หรือใหไดความวาเปนกรณีท่ี
อาจขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางอ่ืนได แลวพิจารณาส่ังไปตามรูปคดี 
  การดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ใหนําความในหมวดท่ี 
6 ของระเบียบนี้มาใชบังคับ 
 3) ขอ 154 (เจตนารมณของการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย) 
    ในการดําเนินคดีอาญา ใหพนักงานอัยการคํานึงถึงมาตรการการบังคับใชวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน เพื่อควบคุมผูกระทําความผิดบาง
ประเภท และเพื่อกันผูกระทําความผิดติดนิสัยออกไปจากสังคม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมาย อันเปนการปองกันอาชญากรรมและ
แกไขผูกระทําความผิดนอกเหนือไปจากการลงโทษ 
 4.2.3 พนักงานคุมประพฤติ   
                 พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
มาตรา 11 บัญญัติใหศาลมีอํานาจส่ังใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผูกระทําผิด คือ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย 
อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิด และเหตุอ่ืนอันควรปราณี พรอมท้ังความเห็นเกี่ยวกับความ 
สามารถของผูกระทําผิดวาจะสามารถปรับปรุงแกไข หรือฟนฟูตนเองใหกลับตัวเปนพลเมืองดีได
เพียงใด หรือไม ตลอดจนความตองการของผูกระทําผิดเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความประพฤติ แลว
รายงานใหศาลทราบ  เพื่อประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาตอไป 
 เม่ือพนักงานคุมประพฤติไดรับทราบคําส่ังศาลแลว จะดําเนินการสืบเสาะและพินิจ 
ขอเท็จ จริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด โดยรวบรวมขอมูลจากคําใหการของผูกระทําผิด จากพยานบุคคล
ซ่ึงอาจเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงานของผูกระทําผิด ตรวจสอบพยาน 
เอกสารตางๆ เชน สงแผนพิมพลายนิ้วมือของผูกระทําผิดไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
ตรวจสอบประวัติการทํางาน การศึกษา และความประพฤติ จากหนวยงานตางๆ หรือเก็บตัวอยาง
ปสสาวะของผูกระทําผิดไปตรวจหาสารเสพติดใหโทษ นอกจากนี้ยังอาจสงตัวผูกระทําผิดไปให
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แพทยตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางรางกายและจิตใจอีกดวย เม่ือดําเนินสืบเสาะและพินิจเสร็จแลว  
พนักงานคุมประพฤติจะทํารายงานเสนอตอศาลโดยมีหัวขอรายงานท่ีสําคัญดังนี้33 คือ 
 1) อายุ 
       ผูกระทําผิดท่ีมีอายุนอย ยังไมมีวุฒิภาวะและความรูสึกผิดชอบช่ัวดีมักกระทําการ
ตางๆ ตามอําเภอใจ หรือดวยความคึกคะนอง หรือขาดความยั้งคิดช่ัวขณะ ศาลมีแนวโนมท่ีจะให
โอกาสกลับตัวเปนพลเมืองดี โดยรอการลงโทษ 
 2) ประวัติ 
       ประวัติของผูกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นาจะหมายถึง 
ประวัติสวนตัวและภูมิหลังของผูกระทําผิด เชน เปนผูมีประวัติการครองตนดี เปนขาราชการซ่ึงไมมี
ประวัติการทํางานเสียหายหรือมีประวัติดีเดนในหนาท่ีราชการ เปนผูท่ีทําประโยชนใหแกสังคม  
เปนตน ผูกระทําผิดมีประวัติดีศาลมักใหโอกาสโดยรอการลงโทษ แตอยางไรก็ตาม แมผูกระทําผิด
จะมีประวัติดี หรือเคยมีคุณความดีมากอน หากกระทําผิดในคดีท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือพฤติการณในการกระทําผิดรายแรงศาลอาจไมรอการลงโทษก็ได 3) ความ
ประพฤติ 
       ความประพฤติของผูกระทําผิด หมายถึง การปฏิบัติตัวเปนปกติ ท้ังในอดีตและ
ปจจุบันของผูกระทําผิด เชน เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีความสุภาพออนนอม อยูในกรอบ
ของศีลธรรมหรือมีความประพฤติเปนนักเลงอันธพาล ชอบกอความเดือดรอนแกผูอ่ืนอีก เปนตน  
ผูกระทําความผิดท่ีมีความประพฤติดีมากอน ศาลมักใชดุลพินิจรอการลงโทษ และในกรณีท่ี
ผูกระทําผิดมีประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตท่ีไมดี แมเขาเง่ือนไขท่ีศาลจะใชดุลพินิจรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษได ศาลอาจไมรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษให 
 3)  สติปญญา 
  สติปญญาของผูกระทําผิด หมายถึง การท่ีผูกระทําผิดไดกระทําผิดเพราะความโง
เขลาเบาปญญา หรือความรูเทาไมถึงการณ หรือมีความเช่ืองมงายในส่ิงท่ีไมควรเช่ือ หรือหลงเขาใจ
วาการกระทําไมเปนผิด เปนตน กรณีดังกลาวเปนเหตุใหศาลรอการลงโทษได34  
 4) การศึกษาอบรม 
      การศึกษาอบรมของผูกระทําผิด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูกระทําความผิด 
พนักงานคุมประพฤติจะทําการสืบเสาะประวัติการศึกษาของผูกระทําผิด วามีการศึกษาระดับใด 
กําลังศึกษาเลาเรียนอยูหรือไม  เพื่อจัดทํารายงานเสนอศาลตอไป 

                                     
 33  สงวน  พรอิชยานนท.  (2539).  รอการลงโทษ.  หนา 19-30. 

34  คําพิพากษาฎีกาที่ 155/2471  และ 655/2488. 
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 5) สุขภาพ 
      พนักงานคุมประพฤติจะทําการสืบเสาะในเร่ืองสุขภาพของผูกระทําผิด เนื่องจากผู    
ท่ีมีรางกาย พิการหรือมีสุขภาพไมสมบูรณ เชน เจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัว อาจจะกระทําผิดได 
เนื่องจากผูท่ีมีสุขภาพไมสมบูรณอาจอารมณหงุดหงิดงาย หรือไมสามารถควบคุมอารมณของตนเอง
ได สวนผูท่ีรางกายพิการอาจจะกระทําผิดเพราะคิดวาตนเองเปนผูท่ีมีปมดอย จึงยากจะแสดงใหผูอ่ืน
เห็นถึงความสามารถของตน แตกลับแสดงออกในทางที่ผิด โดยประกอบอาชญากรรม เปนตน ซ่ึง
การตรวจสุขภาพของผูกระทําผิดจะทําใหทราบวา การท่ีผูกระทําผิดหรือจําเลยอางความเจ็บปวยของ
รางกายเพ่ือขอความปราณีตอศาลใหลงโทษสถานเบา หรือลดหยอนผอนปรนโทษนั้น ผูกระทําผิด
ไดมีการเจ็บปวยจริงหรือไม  และทําใหเขาใจถึงอิทธิพลของสุขภาพรางกายของผูกระทําผิดท่ีอาจ
สงผลใหเกิดการกระทําผิดข้ึนอีกดวย และในกรณีท่ีพนักงานคุมประพฤติมีความสงสัยเกี่ยวกับ
สุขภาพรางกายของผูกระทําผิด หรือเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ีตองตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สุขภาพรางกายของจําเลยหรือผูกระทําผิดใหแนชัดยิ่งข้ึน พนักงานคุมประพฤติ 
ก็อาจสงตัวจําเลยไปใหแพทยตรวจสุขภาพของจําเลยโดยละเอียดได35 
 6) ภาวะแหงจิต 
       พนักงานคุมประพฤติจะตองทําการสืบเสาะขอเท็จจริงในสวนนี้เพื่อเสนอตอศาล 
ภาวะแหงจิตของผูกระทําผิด  นาจะหมายถึง  ผูกระทําผิดมีจิตบกพรองหรือจิตฟนเฟอน แตยังไมถึง
ขนาดท่ีจะไดรับยกเวนโทษ ตามมาตรา 65 นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง ผูกระทําผิดที่กระทําผิดเพราะ
บันดาลโทสะ หรือขาดสติความยั้งคิดเนื่องจากถูกยั่วยุหรือถูกรังแกกอน โดยตนเองไมไดสมัคร
วิวาทตอสูดวย 
  การตรวจภาวะแหงจิต36 แมวาโดยทฤษฎีการตรวจภาวะแหงจิต หมายถึง การตรวจ
วินิจฉัยสภาพจิตใจของบุคคล อันประกอบไปดวย สภาวะทางอารมณท้ังในภาวะปกติ และการปรับ
อารมณในภาวะท่ีบุคคลตองเผชิญกับวิกฤตการณตางๆ คุณลักษณะทางจิตใจตางๆ เชน ทัศนคติ  
คานิยม  ความเช่ือ ตลอดจนลักษณะทางจิต (Psychological Trait) บางประการท่ีมีอิทธิพลตอสภาพ
ทางจิตใจของบุคคลกอใหเกิดบุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมท้ังท่ีปกติและเบ่ียงเบนไปจากปกติวิสัยของ
บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะสติปญญา (I.Q.) และอารมณ (E.Q.) ตลอดจนความ
ผิดปกติทางจิตและประสาท ในระดับของโรคประสาทท่ียังสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ แตอาจมี
ปญหาในการปรับตัวบางตามสมควร หรือในระดับท่ีรุนแรงถึงข้ันของโรคจิตท่ีไมสามารถดําเนิน

                                     
  35  กรมคุมประพฤติ.  (2544).  คูมือการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจ.  หนา 42. 
  36  แหลงเดิม.     
 

DPU



 
 

117 

ชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากขาดองคประกอบของการรับรูท่ีถูกตอง (Disorientation) 3 ประการคือ (1)  
การรับรูดานเวลาผิดปกติ (2) การรับรูดานสถานท่ีผิดปกติ (3) การรับรูดานบุคคลผิดปกติ และการ
ตรวจวินิจฉัยสภาพจิตใจของบุคคลดังกลาวขางตนนี้ จําเปนจักตองกระทําโดยจิตแพทยเปนการ
เฉพาะ   
  ในทางปฏิบัติพนักงานคุมประพฤติ ไมสามารถท่ีจะสงตัวจําเลยทุกรายไปรับการ
ตรวจภาวะแหงจิต แตจะพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนสําหรับจําเลยแตละราย ท้ังนี้โดยใน
เบ้ืองตนพนักงานคุมประพฤติอาจใชการสังเกตการแสดงออก และการตอบสนองของจําเลยจากการ
สนทนาในการสอบปากคําเบ้ืองตนโดยเทียบเคียงกับคนปกติ หากปรากฏวาการแสดงออกและการ
ตอบ สนองของจําเลยแตกตางไปจากลักษณะท่ีบุคคลปกติธรรมดาพึงกระทํา เชน จําเลยแสดง
ทาทางเศราซึมเหมอลอย ไมตอบสนองตอสภาพตางๆ ตอบคําถามวกวน ไมมีเหตุไมมีผล พูดจาใน
ลักษณะ เพอเจอ หรือแสดงออกทางการกระทําหรือทางอารมณอยางรุนแรงฉุนเฉียว ตลอดจน
ปรากฏลักษณะของอาการประสาทหลอนทางตา เห็นภาพหลอนตางๆ หรือประสาทหลอนทางหูได
ยินเสียงตางๆ เปนตน เหลานี้ลวนแลวเปนขอสังเกตท่ีพนักงานคุมประพฤติจะตองคํานึงถึงและ
พิจารณาไดวา จําเลยรายน้ันสมควรท่ีจะตองไดรับการพิจารณาใหถูกสงตัวไปเขารับการตรวจ
วินิจฉัยภาวะทางจิตจากจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาในทีมงานจิตเวชโดยตรง ซ่ึงลักษณะความผิดปกติ
ท่ีพนักงานคุมประพฤติสามารถสังเกตเห็นไดนี้ พนักงานคุมประพฤติจะตองจดบันทึกรายละเอียดไว
ในแบบบันทึกถอยคําจําเลยเบ้ืองตนอยางชัดเจน 
  การตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิต เพื่อใหสามารถแสวงหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลยดังกลาวขางตนนั้น โดยหลักการแลวควรจะได
กระทําในทุกคดีเพื่อจะไดขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยไดครบถวน แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ 
ในทางปฏิบัติท่ีปจจุบันสํานักงานคุมประพฤติสวนใหญยังไมสามารถจัดหาแพทยมาประจํา
สํานักงาน เพื่อตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลย ยกเวนแตบางสํานักงานท่ีมีแพทยมา
ประจําซ่ึงก็เปนการมาประจําเปนคร้ังคราวเทานั้น ดังนั้น การตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิต
ของจําเลย จึงมีแนวปฏิบัติได  2  แนวทาง  ดังนี้ 
       (1) การตรวจสอบเบื้องตน โดยพนักงานคุมประพฤติตองอาศัยการพิจารณาจาก
ลักษณะทาง กายภาพภายนอกของจําเลยประกอบกับการสัมภาษณ การสอบปากคําเบ้ืองตน หรือ
อาจตองสอบปากคําพยานอ่ืนๆ ประกอบดวยดังกลาวแลว ท้ังนี้ พนักงานคุมประพฤติจะตองบันทึก
รายละเอียดไวอยางชัดเจน 
  (2) การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด ซ่ึงจําเปนตองกระทําโดยแพทย โดยพนักงานคุม
ประพฤติอาจสงตัวจําเลยไปรับการตรวจวินิจฉัยเบ้ืองตนในโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ ท้ังนี้ใน
กรณีท่ีจําเลยถูกควบคุมตัวอยูระหวางการพิจารณา พนักงานคุมประพฤติจะตองยื่นคํารองขออนุญาต
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เบิกตัวจําเลยไปรับการตรวจจากแพทย เม่ือศาลมีคําส่ังอนุญาตจึงจะดําเนินการได หรืออาจ
ประสานงานขอความรวมมือจากสถานพยาบาลใหแพทยมาทําการตรวจท่ีสํานักงาน เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการควบคุมตัวจําเลยก็ได  สวนในกรณีท่ีจําเลยไดรับปลอยตัวช่ังคราวใน
ระหวางพิจารณาพนักงานคุมประพฤติอาจทําหนังสือสงตัวจําเลยเขารับการตรวจในสถานพยาบาล 
หรือใหจําเลยไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจดวยตนเอง หรือกรณีท่ีสํานักงานคุมประพฤติมีแพทยมา
ทําการตรวจสุขภาพของจําเลยเปนประจํา ก็อาจนัดใหจําเลยไปเขารับการตรวจจากแพทยประจํา
สํานักงาน ท้ังนี้โดยใชแบบฟอรม ค.ป.4 ก และ ค.ป.4 ข ซ่ึงหากแพทยมีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือ 
จากท่ีกําหนดไวในแบบฟอรมดังกลาวก็สามารถกระทําได 
        การตรวจสภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลยนี้ สํานักงานคุมประพฤติ
สามารถเบิกจายคาตรวจรางกายและจิตใจของจําเลยเปนคาตอบแทนแกแพทยหรือจิตแพทยท่ี
สํานักงานคุมประพฤติจัดจางมาทําการตรวจไดในอัตราไมเกินช่ัวโมงละ 400 บาท อยางไรก็ตาม
การสงตัวจําเลยไปใหแพทยตรวจวินิจฉัยนั้นคงสงไดเทาท่ีจําเปน โดยท่ัวไปพนักงานคุมประพฤติจะ
สงตัวจําเลยไปตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตเฉพาะในกรณีท่ีจําเปน  ดังนี้ 
        ก. คดีท่ีจําเลยอางวาตนเองมีสุขภาพรางกายหรือภาวะแหงจิตไมปกติ เชน จําเลย
อางวา เปนโรคหัวใจ โรคลมชัก หรือมีอาการทางจิตหรือประสาทอยางใดอยางหนึ่ง จนเปนเหตุให
จําเลยกระทําความผิด หรืออางเพ่ือขอความปราณีจากศาล พนักงานคุมประพฤติจึงจําเปนตองสงตัว
จําเลยไปตรวจสุขภาพรางกายหรือภาวะแหงจิตเพื่อตรวจสอบวาขออางของจําเลยเปนจริงหรือไม 
อยางไร 
        ข. คดีท่ีพนักงานคุมประพฤติสงสัยวาจําเลยมีสุขภาพทางกายหรือภาวะแหงจิต
ไมปกติ อยางใดอยางหนึ่ง จนเปนเหตุใหจําเลยกระทําความผิด 
        สําหรับการรับฟงรายงานของศาล เทาท่ีปรากฏศาลมักจะรับฟงรายงานของ
พนักงานคุมประพฤติ โดยไมตองเรียกตัวแพทยผูตรวจมาเบิกความประกอบขอเท็จจริงในรายงาน
การสืบเสาะและพินิจ แตหากศาลยังมีขอสงสัยศาลอาจเรียกแพทยไปเบิกความได ซ่ึงในกรณีเชนนี้ 
พนักงานคุมประพฤติจะตองเตรียมหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปใหพรอม 
 7) อาชีพ 
       อาชีพของผูกระทําผิด หมายถึง กิจกรรมอันนํามาซ่ึงรายไดในการดํารงชีวิตของ
ผูกระทําความผิด พนักงานคุมประพฤติตองสืบเสาะใหเห็นวาผูกระทําความผิดประกอบอาชีพการ
งานอยางไร มีอาชีพการงานเปนกิจจะลักษณะ หรือประกอบอาชีพโดยสุจริต หรือมีฐานะยากจน
ตองประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว หรือไมไดประกอบอาชีพอันใดเลย หรือประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําผิด เพื่อนํามาประกอบในการท่ีศาลใชดุลพินิจในการรอการลงโทษ 
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 8) ส่ิงแวดลอม 
       ส่ิงแวดลอม ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงแวดลอมรอบตัวของผูกระทําผิด ไมวาจะเปนผูคนที่
ผูกระทําผิดไดเขาไปเกี่ยวของ หรือจะตองเขาไปเกี่ยวของ ณ สถานท่ีท่ีผูกระทําความผิดประกอบ
กิจกรรมไมวาแหลงท่ีอยูอาศัย สถานท่ีประกอบอาชีพ หรือสถานท่ีอ่ืนใด อันอาจเปนสาเหตุแหงการ
กระทําผิดได เชน ผูกระทําผิดตองทํางานในแหลงอบายมุข หรือพักอาศัยอยูในยานชุมชนแออัด ซ่ึง
มักมีการกระทําผิดตางๆ เสมอ เปนตน 
 9) นิสัย 
  พนักงานคุมประพฤติตองทําการสืบเสาะนิสัยของผูกระทําผิด เพ่ือเสนอใหศาลเห็น
วาผูกระทําผิดมีนิสัยอยางไร นิสัยของผูกระทําผิด นาจะหมายถึงความประพฤติของผูกระทําผิดท่ี
ปฏิบัติจนเคยชิน เชน มีนิสัยขยันในการประกอบอาชีพ มีความเคารพตอสิทธิของผูอ่ื มีความสุภาพ
ออนนอม หรือมีนิสัยในทางลบ เชน เกียจครานในการทํางาน หรือมีนิสัยเกเรอันธพาล  
เปนตน 
 10) สภาพความผิด 
         สภาพความผิด หมายถึง มูลเหตุแหงการกระทําผิด พฤติการณในการกระทํา
ความผิดท่ีเกิดข้ึน ท้ังตอผูเสียหาย และตอสังคมโดยรวม สภาพความผิดเปนขอเท็จจริงท่ีสําคัญ
อันหนึ่งท่ีศาลใชประกอบดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ 
 11) เหตุอ่ืนอันควรปราณี 
  เหตุอ่ืนอันควรปราณีของผูกระทําผิด หมายถึง เหตุอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว
ขางตน ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจแกศาลไวอยางกวางขวาง เพ่ือการใชดุลพินิจรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษ ซ่ึงเหตุอันควรปราณีนี้ไมใชเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 78 แตมีลักษณะท่ีใกลเคียงกัน และการท่ีผูกระทําผิดพยายามบรรเทาผลรายจากการกระทําผิด
ภายหลังศาลช้ันตนมีคําพิพากษา ก็ถือวาเปนเหตุอันควรปราณี เชนกัน37  
  พนักงานคุมประพฤติจะตองเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจตอศาลภายใน 15  
วันนับแตวันท่ีศาลส่ัง แตถาไมอาจทําใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ศาลอาจอนุญาตใหขยาย
เวลาตอไปอีกไดเทาท่ีจําเปน แตไมเกินสามสิบวันก็ได โดยพนักงานคุมประพฤติถือวามีบทบาท
สําคัญอยางมากในการสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของผูกระทําความผิด เพราะสภาพของ
ผูกระทําความผิดเทานั้นท่ีจะบงบอกถึงระยะเวลาท่ีผูกระทําความผิดนั้น จะสามารถกลับตนเปนคน
ดีคืนสูสังคมได 
 

                                     
 37  คําพิพากษาฎีกาที่ 547/2533. 
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4.3 ปญหาและแนวทางการแกไขกฎหมายบังคับรักษาผูปวยทางจิตของไทย 
 4.3.1 กฎหมายท่ีคุมครองผูปวยทางจิตตามกฎหมายของไทย  
       ตามกฎหมายของไทยท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองผูปวยจิต
เวชในการดําเนินคดีอาญาไวแลวบางสวน แตยังคงไมครอบคลุมถึงกรณีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและยังพบ
ปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ ปญหาท่ีพบสามารถแยกพิจารณาไดตามกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวของ
ซ่ึงบังคับใชอยูในปจจุบัน ท่ีสําคัญไดแก ประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับ
ความผิดและโทษ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีในช้ัน
ศาล และพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2475 ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการในสวนของราชทัณฑอัน
เปนเร่ืองของการบังคับโทษ 
 1) ประมวลกฎหมายอาญา   
   มาตรา 48 ถาศาลเห็นวา การปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอนซ่ึงไม
ตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะส่ังให
สงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําส่ังนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 
   มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลศาลจะลงโทษจําคุก
ไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน   
แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เม่ือศาลไดคํานึงถึง    
อายุประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และ
ส่ิงแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะ
พิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไวหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวแลวปลอย
ตัวไป เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันท่ี
ศาลพิพากษา โดยกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
   เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือ
หลายขอ ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือ
จิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 
   (2) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให
ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก 
   มาตรา 65 ผูใดกระทําความผิด ในขณะไมสามารถผูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น 
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   แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองได
บาง ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได 
   มาตรา 78 เม่ือปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพ่ิมหรือการลดโทษตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกิน
กึ่งหนึ่งของโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้นก็ได 
   เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแก ผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญา ตกอยูใน
ความทุกขอันแสนสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหง
ความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาล อันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือ
เหตุอ่ืนท่ีศาลเห็นวามีลักษณะในทํานองเดียวกัน 
   มาตรา 307 ผูใดมีหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซ่ึงพึ่งตนเองมิได
เพราะอายุ ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดท้ิงผูซ่ึงพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดยประการที่
นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   มาตรา 308 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 306 หรือมาตรา 307 เปนเหตุใหผูถูก
ทอดท้ิงถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 290 
มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น 
   มาตรา 373 ผูควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยใหบุคคลวิกลจริตนั้นออก
เท่ียวไปโดยลําพัง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
   มาตรา 398 ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทารุณตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหา
ป คนปวยเจ็บหรือคนชรา ซ่ึงตองพึ่งผูนั้นในการดํารงชีพหรือการอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   มาตรา 14 ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเช่ือ
วาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล
แลวแตกรณี ส่ังใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้น เสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคํา 
หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 
   ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตหรือ
และไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหาย
วิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบ
ใหแกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัด หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 
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   การที่ศาลงดไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดั่งบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะส่ัง
จําหนายคดีเสียช่ัวคราวก็ได 
   มาตรา 90  เม่ือมีการอางวาบุคคลใดตองถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย หรือถูก
จําคุกผิดจากคําพิพากษาของศาล บุคคลเหลานี้มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลอย คือ 
   (1) บุคคลท่ีถูกเขาเชนนั้น 
   (2) สามีภรรยาหรือญาติของผูนั้น 
   (3) พนักงานอัยการ 
   (4) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
   เม่ือไดรับคํารองดั่งนั้น ใหศาลหมายเรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงกอใหเกิดการ
คุมขังหรือจําคุกมาพรอมกัน ถาเปนท่ีพอใจศาลวาการควบคุมหรือการกักขังนั้นผิดกฎหมาย หรือ
การจําคุกนั้นผิดจากคําพิพากษา ก็ใหศาลส่ังปลอยตัวผูนั้นไป 
   มาตรา 246 ศาลมีอํานาจส่ังใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควร
ทุเลาจะหมดไป ในกรณีตอไปนี้ 
   (1) เม่ือจําเลยเกิดวิกลจริต 
   (2) เม่ือเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
   (3) ถาจําเลยมีครรภแตเจ็ดเดือนข้ึนไป 
   (4) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงเดือน 
   ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้น ใหศาลส่ังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ จัดให
บุคคลดังกลาวแลวอยูในความควบคุมในสถานท่ีอันควร 
   มาตรา 248 ถาบุคคลซ่ึงตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูกประหาร
ชีวิต ใหรอการประหารชีวิตไวกอนจนกวาผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น ศาลมี
อํานาจยกมาตรา 46 วรรคสอง แหงกฎหมายลักษณะอาญา38 มาบังคับ 
   ถาผูวิกลจริตนั้นหายภายหลังปหนึ่งนับแตวันคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหลดโทษประหาร
ชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต 
 3) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
   มาตรา 29 ใหผูตองขังท่ีปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตาม
ควร 
   มาตรา 30 เมื่อแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวา
ผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะอนุญาตให

                                     
  38  ในปจจุบัน คือ ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 48.  
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ผูตองขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควร
ก็ได 
   ในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขัง และถา
ผูตองขังไปเสียจากสถานท่ีซ่ึงไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลหนีการ
ควบคุม 
 4) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
                         (1) หลักการเหตุผลและคํานิยาม  
                          จากสภาพปญหาสังคมในปจจุบันมีผลใหบุคคลมีปญหาสุขภาพจิตมากข้ึน สวน
หนึ่งเปนผูทําใหเกิดภาวะอันตรายตอสังคม เชน กอคดีรุนแรงตางๆท่ีมักจะไดเห็นตามส่ือตางๆ สวน
ผูปวยจิตเวชอีกจํานวนหนึ่งเรรอน ถูกทอดท้ิงไมไดรับการนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ผลท่ี
ตามมากลายเปนผูปวยเรื้อรัง เปนภาระใหกับสังคม และอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังตัวผูปวยและคน
ในสังคม ประกอบกับกฎหมายท่ีมีอยูไมเอ้ือตอผูปวยจิตเวช ตํารวจ แพทย ตลอดจนวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ ในการนําผูปวยจิตเวชเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ การพิทักษ
สิทธิของผูปวยจิตเวชท่ีมีความออนดอย จากภาวะของโรคในการเขาถึงบริการบําบัดรักษา นอกจาก
สงผลใหผูมีความผิดปกติทางจิต ตองเผชิญ กับความผิดปกติทางจิตแลว ยังตองเผชิญกับการถูก
รังเกียจ ถูกตัดขาดจากสังคม ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขาดสิทธิเสรีภาพ ในขณะเดียวกันผูปวยไม
สามารถเรียกรองสิทธิของตนเองได ดังเชน การถูกกีดกันสิทธิในการบําบัดรักษาของผูปวยท่ีใชสิทธิ
ประกันสังคม ทําใหการเขาถึงบริการไมเทียบเทากับผูปวยทางกาย นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญยัง
ขาดความรูและยังมีทัศนคติดานลบตอผูมีความผิดปกติทางจิต ทําใหไมไดรับการรักษาและไมไดรับ
บริการเทียบเทากับความเจ็บปวยทางกาย มีผลทําใหผูมีความผิดปกติทางจิตมีอาการรุนแรงจนเปน
อันตรายตอตนเอง ผูอ่ืน ทรัพยสินและสังคม รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีมีอยูกระจัดกระจายอยูใน
กฎหมายอาญาหลายมาตราและยังไมนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
    เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการจัดบริการท่ีดีแกผูท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับ
การบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต โดยเฉพาะบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและมีภาวะอันตรายหรือ
ผูปวยทางจิตท่ีมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา เพื่อปองกันความรุนแรงของโรค ซ่ึงเปน
บุคคลท่ีอาจตกเปนเหยื่อของการลวงลํ้าและละเมิดสิทธิมนุษยชนไดงาย รางพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 255139 จะมีสวนชวยปกปองคุมครอง สงเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพจิต รวมท้ังเปนการเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูท่ีมีความผิดปกติทางจิต 
นอกจากนี้ยังชวยคุมครองความปลอดภัยใหกับผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีมีภาวะอันตรายท้ัง

                                     
  39  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551. 
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ตอตนเอง ผูอ่ืนและคนในสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีปฏิเสธการรักษา 
รวมท้ังผูปวยจิตเวช ท่ีกระทําผิดกฎหมาย เชน การกําหนดในเร่ืองความจําเปนในการรักษา การ
ยินยอมรักษา การกําหนดกระบวนการนําผูปวยมาบําบัดรักษา เพื่อประโยชนของผูปวยและคุมครอง 
ปองกันผูอ่ืนใหปลอดภัย เพื่อใหผูปวยมีศักดิ์ และสิทธิเทียบเทากับบุคคลท่ัวไปไดรับการบําบัด 
รักษาเทียบเทากับผูปวยทางกาย สามารถอยูในชุมชนได โดยท่ีสังคมไดรับความปลอดภัย ซ่ึงจําเปน 
ตองตรากฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นการรางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต จะเปนหลักประกันอยางหน่ึง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยจิตเวช คนในสังคมและความปลอดภัยของสังคมใหดีข้ึน 
ซ่ึงจะเปนการสะทอนใหเห็นสภาพสังคมไทย กาวไปสูการบริหารกิจการบานเมือง สังคมท่ีดีตอไป   
   (2) ความหมายและคํานิยาม 
           กําหนดนิยาม  “ความผิดปกติทางจิต” (ในมาตรา 4) ใหความหมายถึงอาการ
ผิดปกติของจิตใจท่ีแสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ ความจํา สติปญญา ประสาทการรับรู หรือ
การรูเวลา  สถานท่ี หรือบุคคล รวมท้ังอาการผิดปกติของจิตใจท่ีเกิดจากสุราหรือสารอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิ
ตอจิตและประสาท 
    โดยหลักการท่ีจะนําตัวบุคคลเพ่ือท่ีจะไปบําบัดรักษาอาการปวยทางจิตนั้นจะ
กระทําไดตอเม่ือผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปนในการบําบัดรักษา รายละเอียดและ
ประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรับความยินยอมจากผูปวย เวนแตจะเขาหลักเกณฑวาบุคคล
นั้นมีภาวะทางจิตท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา40 แตในกรณีท่ีผูปวยมีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณหรือขาด
ความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา ใหคูสมรส ผูบุพการี ผูสืบสันดาน  
ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคลนั้น เปนผูใหความยินยอม โดยความ
ยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือ 
      ก) หลักเกณฑท่ีทําใหเกิดอํานาจในการใชมาตรการรักษา 
              กฎหมายสุขภาพจิตประเทศไทย พ.ศ. 2551 บัญญัติข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยการปองกันความผิดปกติทางจิตและมีการจัดใหมี
การดูแลบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยทางจิตโดยมีการวางรูปแบบและกระบวนการ
ในการบําบัดรักษาโดยการนําผูปวยทางจิตเขาสูระบบการบําบัดรักษา การใหบริการทางการแพทยท่ี
เหมาะสมรวมท้ังดูแลรักษาผูปวยในชุมชน บุคคลซ่ึงอยูในขายท่ีตองถูกบังคับรักษาตามกฎหมาย  
ไดแกบุคคลซ่ึงมีความผิดปกติทางจิต หมายความวา อาการผิดปกติของจิตใจท่ีแสดงออกมาทาง
พฤติกรรม อารมณ ความคิด ความจํา สติปญญา ประสาทการรับรู หรือการรูเวลา สถานท่ี หรือ

                                     
  40  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 22. 
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บุคคล รวมท้ังอาการผิดปกติของจิตใจท่ีเกิดจากสุราหรือสารอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท41 
บุคคลท่ีอยูในขายตองถูกบังคับรักษา ไดแก บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้เปนไดบุคคลท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา  
      - มีภาวะอันตราย 
                               - มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา 
                    ข) กระบวนการนําผูปวยทางจิตมาเขาสูระบบการบังคับรักษา  มี 2 ลักษณะ 
                        -  การบังคับรักษาพนักงานเจาหนาท่ีพนักงานฝายปกครอง ตํารวจ42 ไดรับ
การแจงจากบุคคลดังซ่ึงไดพบเห็นบุคคลดังตอไปนี้ 
                             1. เม่ือบุคคลใดก็ตามไดพบบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและบุคคลนั้นเปน
บุคคลท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา43  
                                    ก.  มีภาวะอันตราย 
                                     ข. มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดและบัดรักษา 
      โดยบุคคลนั้นอาจรองของไปยังเจาพนักงาน เพื่อสงใหแพทยไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบ้ืองตน การตรวจอาการของบุคคลนั้นและกําหนดมาตรการบังคับ
รักษาบุคคลนั้นตอไป44 
                                2. เม่ือเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ45 ไดพบบุคคลซ่ึงมี 
พฤติการณอันนา เช่ือวาบุคคลนั้นมีลักษณะตามมาตรา 22 โดยใหดําเนินการนําตัวบุคคลนั้นไปยัง
สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาซ่ึงอยูใกลโดยไมชักชาเพื่อไดรับการตรวจวินิจฉัย
ประเมินอาการเบ้ืองตน ตามมาตรา 27 และการนําตัวบุคคลนั้นจะทําการโดยการผูกมัดรางกายไมได  
เวนแตเปนความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอบุคคล บุคคลอื่น หรือทรัพยทรัพยสินของ
ผูอ่ืน โดยใหแพทยอยางนอย 1 คนและพยาบาลอยางนอย 1 คนท่ีประจําสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานบําบัดรักษาเพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบ้ืองตนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  แตตองไม
เกิน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีบุคคลนั้นมาถึงสถานพยาบาลหรือสถานบําบัด     
 
 

                                     
  41  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 
  42  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  2551, มาตรา 23. 
  43  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  2551, มาตรา 22. 
  44  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  2551, มาตรา 27.  
  45  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.  2551, มาตรา 24. 
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               - การควบคุมผูปวยในกรณีฉุกเฉิน  (Emergency Admission) 
                         1. ในกรณีฉุกเฉินเรงดวนพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ไดรับการการแจงจากบุคคล ตามมาตรา 23 หรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจได พบบุคคลซ่ึงมีพฤติการณอันนาเช่ือไดวาบุคคลน้ันเปนบุคคลท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิตซ่ึง มีภาวะอันตรายและเปนอันตรายท่ีใกลจะถึง และใหมีอํานาจนําตัวบุคคลนั้นหรือ
เขาไปในสถานท่ีใดๆ เพื่อนําตัวบุคคลนั้นสงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดซ่ึงอยูใกลโดยไม
ชักชาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน ตามมาตรา 27 แตตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง
นับแตเวลาท่ีบุคคลนั้นมาถึงสถานท่ี ในกรณีท่ีผลของการตรวจปรากฏวาตองไดรับการตรวจวินิจฉัย
และประเมินอาการโดยละเอียดจากคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา ใหพนักเจาหนาท่ีสงตัวพรอม
กับรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องตน เพื่อใหคณะกรรมการสถานบําบัดตรวจ
และวินิจฉัย ภายใน 30 วัน46 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาเห็นวาบุคคลนั้น มีลักษณะ
ภาวะอันตรายหรือมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรา 22 ก็ใหมีคําส่ัง ดังตอไปน้ี 
           1) ใหบุคคลนั้นตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา 
           2) ใหบุคคลนั้นตองรับการบําบัดรักษา ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถาน
บัดรักษาเม่ือบุคคลนั้นไมมีภาวะอันตราย ท้ังนี้ จะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาใหบุคคลนั้นหรือผูรับดูแลบุคคลนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได 
                         2. ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมรักษาได เม่ือคณะกรรมการ
สถาบันบําบัดไดรับรายงานความเห็นของแพทยวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิตและจากการวินิจฉัยมี
แนวโนมอยางมากกวาจะทํารายตนเองหรือผูอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีคําส่ัง
ใหผูปวยตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา จําตองจัดใหมีการบังคับรักษาเพื่อคุมครอง
ดูแลและชวยเหลือผูปวยคณะกรรมการสถานบําบัดรักษากําหนดวิธีการและระยะเวลาการ
บําบัดรักษาตามความรุนแรงของความผิดปกติทางจิต  แตท้ังนี้ตองไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีมีคําส่ัง 
และอาจขยายระยะเวลาไดอีกคร้ังละไมเกิน 90 วัน นับแตมีคําส่ังคร้ังแรก และใหคณะกรรมการ
สถานบําบัดรักษาพิจารณาผลบําบัด กอนส้ินระยะเวลากําหนดในแตละคร้ังไมนอยกวา  15  วัน 
           - การควบคุมผูปวยชั่วคราว 
                  เม่ือคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาไดรับรายงานวา ในขณะท่ีผูปวย
ไดรับการบําบัดรักษา ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานบําบัด มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขมีพฤติการณท่ีเปน
เหตุใหมีการออกคําส่ังเปล่ียนแปลไปหรือการรักษาไมเปนผล ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา
อาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนคําส่ังหรือมีคําส่ังใหผูปวยไวบําบัดรักษาไวในสถานพยาบาล 

                                     
  46  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 29.  
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     - การควบคุมบังคับรักษา47 
                  เม่ือผลของการตรวจทางการแพทยระบุวาผูปวยมีความผิดปกติทางจิต 
และจําเปนตองควบคุมไวในสถานพยาบาล ในกรณีท่ีผูปวยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาลของ
รัฐหรือสถานบําบัดรักษา ใหเจาหนาท่ีประสานงานกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและญาติ  
เพื่อติดตามบุคคลนั้นกลับมา ท้ังนี้ มิใหนับระยะเวลาท่ีบุคคลนั้นหลบหนีเขามาในกําหนดระยะเวลา
ตาม มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 30 แลวแตกรณี 
    ค. รูปแบบการปลอยหรือจําหนายผูปวย48            
                      เม่ือคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาไดรับรายงานการตรวจประเมินอาการ
จากแพทยผูบําบัดรักษาเห็นวา  ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา
และผูปวยไมมีภาวะอันตรายแลวใหแพทยจําหนายผูปวยดังกลาวออกจากสถานพยาบาลรายงานผล
การบําบัดโดยไมชักชา และใหแพทยติดตามผลเปนระยะ 
     หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหา
หรือจําเลยซ่ึงมีความผิดปกติทางจิต 
                      คํานิยาม ผูปวยคดี49 หมายความวา ผูปวยท่ีอยูระหวางการสอบสวน ไตสวน
มูลฟองหรือการพิจารณาในคดีอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนหรือศาลส่ังใหไดรับการตรวจหรือ
บําบัดรักษารวมทั้งผูปวยท่ีศาลมีคําส่ังใหไดรับการบําบัดรักษาภายหลังมีคําพิพากษาในคดีอาญาดวย  
       - หลักเกณฑการประเมินความสามรถในการตอสูคดีของผูปวยจิต50 
                         1. ภายใตบังคับมาตรา 14 วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลสงตัวผูตองหาหรือจําเลยไปรับการตรวจที่สถานบําบัด 
รักษาพรอมท้ังรายงานพฤติการณแหงคดี 
                                   2. เม่ือสถานบําบัดรับตัวผูตองหาหรือจําเลย ใหจิตแพทยวินิจฉัยความ
ผิดปกติทางจิตและทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือศาลวา
ผูตองหาหรือจําเลยสามารถตอสูคดีไดหรือไม แลวรายงานใหพนักงานสอบสวนหรือศาลทราบ
ภายใน 45 วัน51 

                                     
47  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 33.  
48  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 31.  

  49  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 3.    
  50  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 35.  

 51  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 35 วรรคสอง.  
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                                3. ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขัง และมีความจําเปนตองรับ
ผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานบําบัดรักษาเพื่อสังเกตอาการ ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาและประเมิน
ความสามารถในการตอสูคดี สถานบําบัดอาจขอใหพนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนดวิธีการ เพ่ือ
ปองกันการหลบหนีหรือเพ่ือปองกันอันตรายก็ได  
                      - เงื่อนไขการบังคับบําบัดรักษา52 
             1. ภายใตบังคับมาตรา 14 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือจําเลยไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับ
ความยินยอม จนกวาผูตองหาหรือจําเลยจะหายหรือทุเลาและสามารถตอสูคดีได เวนแตพนักงาน
สอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
               2. ใหจิตแพทยผูบําบัดรักษาทํารายงานผลการบําบัดรักษา สงใหพนักงาน
สอบสวนหรือศาล ภายใน 180 วัน 
               3. ในกรณีท่ีจิตแพทยเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยไมสามารถตอสูคดีได ให
รายงานผลการบําบัดรักษาทุก 180 วัน เวนแตพนักงานสอบสวนหรือศาลจะมีคําส่ังหรือมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
                4. ในระหวางการบําบัดรักษา เม่ือจิตแพทยเห็นวาผูตองหาหรือจําเลย
ไดรับการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลา และสามารถในการตอสูคดีไดให
รายงานผลการบําบัดรักษาตอพนักงานสอบสวนหรือศาลโดยไมชักชา 53 
     -  รูปแบบการสงตัวจําเลยซ่ึงปวยทางจิตเขาสูไปบังคับรักษาและการ    
ปลอยตัว54 
                 1. ในกรณี ท่ีศาลมีคํา ส่ังใหสง ผูปวยคดีไปคุมตัวหรือรักษาไวใน
โรงพยาบาลตาม มาตรา 48 กับผูปวยคดี และใหสถานบําบัดรักษารับผูปวยคดีไวควบคุมและ
บําบัดรักษา โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปวยคดี 
       2. ใหจิตแพทยผูบําบัดรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาล
ภายใน 180 วัน 
                 3. ในกรณีท่ีจิตแพทยมีความเห็นวามีความจําเปนตองบําบัดรักษาผูปวย
คดีตอไปใหรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นตอศาลทุก 180 วัน เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปน
อยางอ่ืน 

                                     
  52  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 36 
  53  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 36 วรรคสาม 
  54  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มาตรา 37  
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                   4. การควบคุมและบําบัดรักษา สถานบําบัดอาจขอใหศาล กําหนดวิธีการ
เพื่อปองกันการและหลบหนีหรือเพ่ือปองกันอันตรายก็ได 
     - รูปแบบการปลอยตัว55 
                       ในระหวางการบําบัดรักษาตาม มาตรา 37 เม่ือจิตแพทยผูบําบัดรักษาเห็น
วาผูปวยคดีไดรักการบําบัดรักษาจนความผิดปกติทางจิตหายหรือทุเลาและไมมีภาวะอันตรายแลว 
ใหจิตแพทยรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นเพื่อจําหนายผูปวยคดีออกจากสถานพยาบาล
ตอศาลโดยไมชักชา และรายงานผลการบําบัดรักษาและความเห็นดังกลาวใหคณะกรรมการสถาน
สอบสวนบําบัดรักษาทราบ 
 4.3.2 การใหความคุมครองผูปวยทางจิตกับการดําเนินคดีอาญาของไทยโดยสังเขป 
              สําหรับมาตรการการคุมครองผูปวยจิตเวชในการดําเนินคดีอาญาของไทยที่ใชอยูใน
ปจจุบัน สามารถจําแนกไดตามข้ันตอนการดําเนินคดีอาญา ดังนี้ 
 เม่ือผูตองสงสัยวากระทําความผิดทางอาญาถูกเจาหนาท่ีจับกุมและปรากฏวาบุคคล
ดังกลาวอาจเปนผูปวยจิตเวช กฎหมายของไทยไดบัญญัติใหสอดรับกับหลักสากลในการใหความ
คุมครองผูปวย โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 กําหนดใหพนักงานสอบสวน
ส่ังใหแพทยตรวจอาการแลวรายงานผล หากปรากฏวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสู
คดีไดใหงดสอบสวนไวกอนแลวสงตัวผูนั้นไปรับการรักษา เม่ือหายจากอาการวิกลจริตหรือ
สามารถตอสูคดีไดจึงนําตัวกลับมาดําเนินคดีตอไป 
 เม่ือพนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงานอัยการและพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดี
ตอศาลแลว หากอาการวิกลจริตของจําเลยเพ่ิงปรากฏข้ึนในชั้นศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 14 ยังคงใหความคุมครองอยู โดยบัญญัติใหเปนหนาท่ีของศาลท่ีจะส่ังใหแพทย
ตรวจอาการของจําเลยและพิจารณาสงตัวไปรักษาตามสมควร ในช้ันศาลกฎหมายใหความคุมครอง
ท้ังในช้ันไตสวนมูลฟองและในช้ันพิจารณา โดยมีหลักการเดียวกับการใหความคุมครองในช้ัน
สอบสวน เม่ือจําเลยหายจากอาการวิกลจริตหรือสามารถตอสูคดีไดแลว จึงนําตัวกลับมาดําเนินคดี
ตอ ในการสงตัวผูปวยจิตเวชไปดูแลรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 นี้ 
ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติใหความคุมครองไวอีกช้ันหนึ่ง โดยมีการกําหนดโทษทางอาญา
กับผูดูแลท่ีทอดท้ิงผูปวยจิตเวชไวตามมาตรา 307 มาตรา 308 และมาตรา 373 และกําหนดโทษทาง
อาญากับผูกระทําการอันทารุณกับผูปวยจิตเวชซ่ึงตองพึ่งผูนั้นในการดํารงชีพตามมาตรา 398 ในการ
ดําเนินคดีช้ันศาล นอกจากความคุมครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว จําเลยยัง
ไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนของการพิจารณาความผิด โดยมีหลักสําคัญ

                                     
  55  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551, มาตรา 38.  
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ตามมาตรา 65 เม่ือความปรากฏตอศาลวาจําเลยไดกระทําความผิดโดยไมรูผิดชอบหรือไมอาจบังคับ
ตนเองได ไมวาจะโดยส้ินเชิงหรือยังรูผิดชอบบังคับตัวเองไดบาง และการกระทําความผิดนั้นมี
สาเหตุเนื่องมาจากมีอาการของจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน บุคคลดังกลาวจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย โดยไดรับการยกเวนโทษหรือลดโทษใหตามระดับความรุนแรงของอาการ
ปวยของจําเลย หากจําเลยกระทําความผิดโดยไมอาจรูผิดชอบหรือไมอาจบังคับตนเองไดเลย 
กฎหมายกําหนดใหจําเลยไมตองรับโทษแมการกระทําของจําเลยจะเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 
แตหากจําเลยยังคงรูผิดชอบอยูบางหรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง กฎหมายกําหนดใหจําเลย   
ยังตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตใหเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะลดโทษใหนอยกวาท่ีกฎหมาย
กําหนดไวเพียงใดก็ได เม่ือความปรากฏแกศาลวาจําเลยเปนผูปวยทางจิตและศาลพิพากษาวาจําเลยมี
ความผิด แตไดรับการยกเวนโทษหรือลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 แลว ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 48 ไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการสงตัวจําเลยท่ีมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิต
ฟนเฟอน ไปควบคุมตัวไวในสถานพยาบาลได นอกจากนี้กรณีท่ีศาลเห็นวาจําเลยยังคงรูผิดชอบ
หรือยังอาจบังคับตนเองไดอยูบาง เม่ือศาลพิจารณาลดโทษใหจําเลยแลวศาลอาจใชมาตรการตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เพื่อรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไวโดยมีการกําหนด
เง่ือนไขเพื่อควบคุมความประพฤติตามมาตรา 56 (4) ใหจําเลยไปรับการบําบัดรักษาความบกพรอง
ทางรางกายหรือจิตใจ หรืออาการปวยทางจิตเวชของจําเลยเสียใหหาย โดยอาจกําหนดเง่ือนไขอ่ืน
ตามสมควรเพ่ือแกไขฟนฟู หรือปองกันไมใหผูปวยกระทําความผิดข้ึนอีก ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 56 (5) ประกอบดวย นอกจากประมวลกฎหมายอาญาจะกําหนดมาตรการท่ีใหความ
คุมครองผูปวยจิตเวชไวโดยเฉพาะดังกลาวแลว หลักท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญาก็สามารถให
ความคุมครองผูปวยจิตเวชไดอีกทางหนึ่ง เชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 ซ่ึงมีหลัก
สําคัญประการหนึ่งวา “บุคคลจะตองรับผิดทางอาญาก็ตอเม่ือไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะได
กระทําโดยประมาท.” การกระทําท่ีจะเปนความผิดตามกฎหมายอาญา หมายความถึงการเคล่ือนไหว
หรือไมเคล่ือนไหวของรางกายโดยรูสํานึก คือ รูสภาพ (nature) และสาระสําคัญ (quality) ของการ
กระทํา ซ่ึงการกระทําโดยลําดับจะเกิดจากการคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทํา การเคล่ือนไหวหรือไม
เคล่ือนไหวรางกายโดยไมรูสํานึกไมถือเปนการกระทําตามกฎหมายอาญา56 การท่ีผูปวยจิตเวชได
เคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหวรางกายโดยปราศจากการรูสํานึกเพราะสาเหตุจากความเจ็บปวยยอม
ไมถือเปนการกระทําตามกฎหมาย ไมเปนความผิดตามกฎหมายอาญาโดยไมตองพิจารณาถึง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 ซ่ึงเปนมาตรการคุมครองในสวนของการยกเวนโทษหรือลดโทษ
โดยเฉพาะเลย นอกจากหลักท่ัวไปในการพิจารณาการกระทําของจําเลยแลว ศาลไทยยังเคยนําเร่ือง

                                     
  56  เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2544).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 83-84. 
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เหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 มาปรับใชเพ่ือใหความคุมครองผูปวยจิตเวช
อีกทางหนึ่งดวย ดังท่ีเคยมีตัวอยางของคําพิพากษาฎีกาซ่ึงศาลตัดสินวาจําเลยซ่ึงยิงผูอ่ืนบาดเจ็บโดย
ไมมีสาเหตุ ผิดวิสัยคนจิตปกติจะทํา แมฟงไมไดวาจําเลยวิปลาสไปช่ัวครูเพราะเคยเปนไขข้ึนสมอง 
ก็ถือเปนการกระทําโดยโฉดเขลาเบาปญญา ศาลจึงลดโทษใหหนึ่งในสาม57 คําพิพากษาฎีกาดังกลาว
ถือเปนการแปลความกฎหมายอาญาเพ่ือคุมครองผูกระทําความผิดท่ีศาลเช่ือวากระทําความผิดใน
ขณะท่ีมีอาการเจ็บปวยทางจิตทางหนึ่งเชนกัน 
 เม่ือศาลพิพากษาวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง และพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย 
หากปรากฏวาจําเลยมีอาการวิกลจริต ศาลมีอํานาจส่ังใหทุเลาการบังคับใหจําคุกจําเลยไวกอนไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 246 โดยกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานท่ีอันควร กรณีท่ีศาลพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิต หาก
จําเลยเกิดอาการวิกลจริตกอนการประหาร มาตรา 248 วรรคสอง กําหนดใหตองรอการประหารชีวิต
ไวกอนจนกวาจําเลยจะหายจากอาการวิกลจริต และระหวางทุเลาการประหารชีวิตนั้น ศาลมีอํานาจ
นําเอากฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 42 วรรคสอง ซ่ึงคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48 ใน
ปจจุบันมาบังคับ เพื่อใหนําตัวจําเลยไปควบคุมไวท่ีสถานพยาบาลก็ได กรณีท่ีอาการวิกลจริตของ
จําเลยหายดีภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษามากกวา 1 ป มาตรา 248 กําหนดใหลดโทษประหารชีวิต
ลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตแทน 
 หากความวิกลจริตของจําเลยปรากฏข้ึนในชั้นของราชทัณฑ ซ่ึงเปนข้ันตอนของการ
บังคับโทษตามกฎหมาย จําเลยท่ีถูกศาลพิพากษาใหรับโทษจําคุกและถูกควบคุมตัวไวในเรือนจํา 
หากปรากฏวาผูตองขังนั้นมีอาการปวยทางจิตเวช ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 
29 กําหนดใหผูตองขังนั้นมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตามควร นอกจากนี้ตามมาตรา 30 ของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังกําหนดใหแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังตองยื่นรายงาน
แสดงความเห็นตออธิบดีกรมราชทัณฑกรณีท่ีผูตองขังเกิดปวยเจ็บและหากยังคงรักษาพยาบาลอยูใน
เรือนจําอาการจะไมดีข้ึน เม่ือไดรับรายงานดังกลาวแลวอธิบดีจะอนุญาตใหผูตองขังดังกลาวไป
รักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยกําหนดเง่ือนไขตามสมควรก็ได 
 การใหความคุมครองตามกฎหมายดังกลาวเปนไปตามหลักสากลในการดําเนินคดี   
อาญาท่ีสําคัญดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ท้ังนี้เพื่อใหผูปวยจิตเวชท่ีกระทําความผิดไดรับการรักษาท่ี
ถูกตองแทนการถูกลงโทษทางอาญา และเพ่ือใหผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิในการตอสูคดีไดอยาง
เต็มท่ีนั่นเอง  
 

                                     
  57  คําพิพากษาฎีกาที่ 1433/2525. 
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 4.3.3 การใหความคุมครองผูปวยทางจิตกับการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชการ
ดําเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ 
      ปญหาการดําเนินคดีในช้ันสอบสวนซ่ึงถือเปนชองวางของกฎหมายในการใหความ
คุมครองผูปวยจิตเวชอีกประการหน่ึง คือ เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินและสง
สํานวนใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นฟองคดีตอศาล ข้ันตอนดังกลาวเปนกรณีท่ีไมอยูใน
อํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะใชวิธีการตามมาตรา 14 และเม่ือพนักงานอัยการยังไมไดยื่นฟอง
คดีตอศาล ศาลจึงไมมีอํานาจในเร่ืองดังกลาวเชนเดียวกัน แตพนักงานอัยการไมสามารถใชอํานาจ
ตามมาตรา 14 ได เนื่องจากกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจไว ในกรณีท่ีพบวาผูตองหาเปน 
ผูวิกลจริตหรือเปนผูปวยจิตเวชในชวงเวลาดังกลาว ผูปวยจึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
แตกลับตองถูกดําเนินคดีหรือควบคุมตัวตอไปเชนเดียวกับผูตองหาอ่ืนๆ ท้ังท่ีการดําเนินคดีใน 
ช้ันพนักงานอัยการเองก็ถือเปนการดําเนินคดีในช้ันสอบสวนเชนเดียวกัน 
   ในปจจุบัน กรณีท่ีพบวาผูตองหาเปนผูปวยจิตเวช พนักงานอัยการอาจมีคําส่ังไมฟองคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 โดยช้ีขาดวา ฟงไดวาผูตองหาไดกระทํา
ความผิดและไมมีเหตุตามกฎหมายท่ีผูตองหาไมควรตองรับโทษ แตมีเหตุท่ีไมควรฟองผูตองหานั้น
เนื่องจากผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมอาจตอสูคดีได ซ่ึงสามาถกระทําไดเนื่องจากการดําเนินคดี
ของพนักงานอัยการในประเทศไทยใชหลักการดําเนินคดีตามดุลพินิจ กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไมไดบัญญัติใหพนักงานอัยการตองฟองคดีทุกเร่ืองท่ีเห็นวาผูตองหาไดกระทําความผิด58 
อยางไรก็ตามพนักงานอัยการไมสามารถใชอํานาจตามมาตรา 14 ไดแมจะเปนการดําเนินคดีในช้ัน
สอบสวน เพราะถอยคําในกฎหมายไมไดบัญญัติใหอํานาจไว กรณีท่ีพนักงานอัยการจะมีคําส่ังไม
ฟองคดีดวยเหตุดังกลาวได จึงตองเปนกรณีท่ีปรากฏชัดเจนวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมอาจสู
คดีไดเทานั้น สวนกรณีท่ีมีเพียงเหตุอันควรเช่ือ ยังเปนปญหาวาพนักงานอัยการสามารถใชเหตุ
ดังกลาวมีคําส่ังไมฟองคดี 
  กลาวคือ มาตรา 65 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา 
  “ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะ
มีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตหากผูกระทํา
ความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ผูนั้นตองรับโทษสําหรับ
ความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได”59 

                                     
  58  คณิต ณ นคร.  (2540).  “การสอบสวนผูตองหา” ใน รวมบทความดานวิชาการของศาสตราจารย  
ดร.คณิต ณ นคร.  หนา 12. 

59  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2553).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง.  หนา 156. 
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  อยางไรก็ดี กรณีท่ีผลการตรวจจากแพทยแลวรับฟงไดแนนอนวาผูกระทําความผิดได
กระทําในขณะไมสามารถรูผิดชอบตามมาตรา 65 วรรคแรก ซ่ึงไมตองรับโทษ พนักงานอัยการก็จะ
ใชดุลพินิจส่ังไมฟองผูกระทําความผิดดังกลาว ซ่ึงเปนการส่ังคดีท่ีชอบแลว  เพราะวัตถุประสงคของ
การฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการก็คือ “เพื่อพิสูจนความผิดและใหศาลลงโทษ” แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏแนนอนวาผูตองหาไมตองรับโทษตามกฎหมาย พนักงานอัยการซ่ึงไดรับ
มอบหมายภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งคือวินิจฉัยวากรณีมีเหตุสมควรฟองผูตองหาหรือไมก็ตองมีคําส่ัง
ไมฟองผูตองหาดังกลาว สวนกรณีจะดําเนินการกับผูตองหาไมอยางไรตอไปก็เปนเร่ืองท่ีตอง
พิจารณากันตอไป  มีขอพิจารณาวากรณีท่ีส่ังไมฟองแลวปลอยตัวบุคคลดังกลาวไปโดยท่ียังมีสภาพ
จิตไมปกติก็อาจจะไปกอเหตุรายไดอีก จึงควรนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาใชใหเปนประโยชนเพื่อปองกันการกระทําผิดซํ้า แตเม่ือพิจารณาตามกฎหมายท่ี
ใชบังคับอยูในปจจุบัน เม่ือพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหาท่ีจิตไมปกติตามมาตรา 
65 วรรคแรก ก็ไมอาจใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 48 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใช
บังคับได เพราะมาตรา 48 บัญญัติวา 
 “ถาศาลเห็นวาการปลอยตัวผูมีจิตบกพรองโรคจิต หรือจิตฟนเฟอนซ่ึงไมตองรับโทษ
หรือไดรับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะส่ังใหสงไป
ควบคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําส่ังนี้จะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได” 
 แตสําหรับ กรณีท่ีเปนปญหานี้ พนักงานอัยการไดมีคําส่ังไมฟองผูตองหาทําใหคดีไมได
เขาสูการพิจารณาคดีของศาล และศาลไมอาจใชมาตรา 48 ได60 จึงเปนกรณีกฎหมายมีชองวางของ
บทบัญญัติของกฎหมายในการที่จะนําบทบาทของพนักงานอัยการท่ีมีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีจะปกปองกันสังคมใหไดรับความยุติธรรมจากบุคคลท่ีมีอาการวิกลจริตเพี่อท่ีบุคคลนั้นจะ
ไดรับการดูแลไดอยางความเหมาะสมและเม่ืออาการของบุคคลไดหายแลวก็จะไดกลับไปอยูรวมกับ
บุคคลในสังคมตอไป 
 4.3.4 ปญหาการปองกันมิใหผูปวยทางจิตท่ีไดรับการปลอยตัวมากระทําความผิดซํ้าอีก 
                    ตามหลักการทางการแพทยไดพบวาแมผูปวยจะมีอาการทุเลาจากการเจ็บปวยทางจิต
แลวก็ตาม แตก็ยังคงมีรองรอยของอาการโรคจิตคงเหลืออยูซ่ึงจะตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
โดยอาจจะเปนในรูปแบบของผูปวยใน ในกรณีท่ีไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบดังกลาวเม่ือผูปวย

                                     
60  บรรหาร  กําลา.  (249).  การระดมความคิดเห็นเก่ียวกับรางแผนพัฒนากฎหมาย: สรุปสัมมนาทาง 

วิชาการ.  หนา 27. 
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ออกจากสถานพยาบาลแลวหรือไดรับการประกันตัวในภายหลังอาจเปนการไมปลอดภัยแก
ประชาชน61 ดังท่ีเคยเกิดคดีตัวอยางดังนี้ 
             คดีแรก ผูปวยชายไทย มีอายุ 45 ปไมไดประกอบอาชีพ ใชขวานฟนศีรษะบิดาถึงแก
ความตายโดยมีอาการประสาทหลอนและหูแวว ไดยินเสียงและมีคําส่ังใหฆาบิดาของตนเอง
เนื่องจากเสียงท่ีไดยินนั้นบอกวาบิดาเปนคนไมดี คอยท่ีจะฆาตนเองจากการสอบประวัติพบวาผูปวย
นี้เคยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลทางจิตเวช 2 คร้ัง และไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคจิตเภท
(schinophrenia) และกระทําความผิดในขณะท่ีมีอาการทางจิตชนิดหวาดระแวง ในทางการพิจารณา
คดีปรากฏวาพนักงานอัยการไดมีคําส่ังไมฟองดวยเหตุวิกลจริตตามมาตรา 65 และผูปวยไดเขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลตอไปอีกประมาณ 1 ป ญาติของผูปวยจึงไดขออนุญาตรับกลับในขณะนั้น
อาการโดยท่ัวไปทุเลาลงมาก หลังจากนั้นไดไปรับการรักษาบางแตไมสมํ่าเสมอนัก 4 ปตอมาผูปวย
ไดไปกอคดีข้ึนอีกโดยฆานองชายของตนเอง โดยขณะท่ีกระทําความผิดผูปวยยังคงมีอาการผิดปกติ
ทางจิตเชนเดิม คือมีอาการประสาทหลอน และมีอาการหูแววบอกใหฆา ขณะนี้ยังคงรักษาอาการ   
อยู 62   
           คดีท่ี 2 ท่ีเพิ่งกอเหตุเปนขาวสะเทือนขวัญประชาชนก็คือ กรณีท่ีมีหญิงสาวคนหน่ึงกอ
เหตุบุกเขาไปใชอาวุธมีดไลแทงเด็กนักเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนตถึงในโรงเรียน ทําใหเด็กนักเรียน
ไดรับบาดเจ็บท้ังหมด 4 คน เม่ือไดตรวจสอบประวัติแลวพบวา ผูปวยเคยมีอาการทางจิตจนถึงขนาด
ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในสมัยเด็กก็เคยเอามีดไลฟนผูอ่ืนเนื่องจากไมพอใจท่ีมาติด
พันมารดาของตน หลังจากนั้นก็มีอาการผิดปกติทางจิตเกิดข้ึนอีกจนตองนําตัวไปรักษาท่ีสถาบัน
กัลยาณราชนครินทร เม่ือรักษาจนมีอาการดีข้ึนแลวจึงกลับมาศึกษาตอแตก็ยังมีอาการทางจิตอยูโดย
วนเวียนเขารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาล เชนโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา จากการสอบสวน
ไดความวา ผูปวยไดยินเสียงจากสวรรคใหทํารายคนท่ีมีเช้ือชาติแขกและจีนท่ีมีฐานะรํ่ารวย เพราะ
บุคคลเหลานี้เขามากอบโกยผลประโยชนและเอารัดเอาเปรียบคนไทยซ่ึงไดมีการกระทําความผิด
ดังกลาวเกิดข้ึนตามคําพิพากษาดังตอไปนี้ 
                     คําพิพากษาคดีแดงท่ี 3554/255163 ศาลไดมีคําพิพากษาวา  จําเลยไดกระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 80 และมาตรา 65 วรรคสอง ใหจําคุกจําเลย 4 กระทง ๆ ละ 
2 ป คํารับสารภาพของจําเลยเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ใหจําคุกจําเลย

                                     
  61  ธํารง  ทัศนาญชลี.  (2531).  “การไมตองรับผิดทางอาญาเนื่องจากเหตุวิกลจริต-หนทางที่เปนไปได.”  
       บทบัณฑิต, เลมท่ี 44, ตอนที่ 1.  หนา 127.   
  62  แหลงเดิม.  หนา 126.  
 63  คําพิพากษาฎีกาที่ 3554/2551. 
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กระทงละ 1 ป รวมจําคุกจําเลย 4 ป เม่ือพนโทษจําคุกแลวใหสงตัวจําเลยไปรักษา ท่ีสถาบันกัลยาณ
ราชนครินทร  หรือโรงพยาบาลนิติจิตเวชจนกวาจะอยูรวมกับสังคมไดโดยไมเปนอันตรายโดยให
แพทยผูรักษารายงานผลตอศาลทุก 6 เดือน ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 บัญญัติวา 
หากศาลเห็นวาการปลอยตัวผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอนไมตองรับโทษ หรือไดรับการ
ลดโทษจะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาลจะส่ังใหสงตัวไปควบคุมไวในสถานพยาบาลก็ได 
  โดยคดีนี้ พนักงานอัยการฝายคดีอาญากรุงเทพใต 3 ไดเปนโจทก และมีนายชุมเจตน  
อารีฟ บิดาผูเสียหาย เปนโจทกรวม ยื่นฟอง นางสาว จิตรดา ซ่ึงมีอาการปวยจิตเภท เปนจําเลยวา 
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2548 จําเลยไดพกพาอาวุธมีด 2 เลม ไปท่ีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต แลว
ไดใชมีดแทง ด.ญ ชมณรรฐ อารีฟ  และ ด.ญ อภิญญา บุญนํา เขาท่ีใตรักแรทะลุปอด ด.ญ จัณจุฑา 
ฤกษวิสิษฐกุล ถูกแทงเขาท่ีหนาทองอาการสาหัส64 
  ศาลไดพิเคราะหจากพยานหลักฐานแลว เห็นวาพยานฝายโจทกไดเบิกความสอดคลองกัน 
ประกอบกับคํารับสารภาพของจําเลย ทําใหพยานโจทกมีน้ําหนักเช่ือถือปราศจากขอสงสัย  
สวนจําเลยจะมีจิตบกพรองฟนเฟอนหรือไม สามารถมีความรับผิดชอบตัวเองและบังคับตัวเอง 
ไดหรือไมนั้น ศาลเห็นวาบุคคลในครอบครัวของจําเลย และแพทยสถาบันกัลยาณราชนครินทร   
ไดเบิกความจําเลยมีอาการปวยเปนจิตเภทเร้ือรังมาตั้งแต อายุ 20 ป คร้ังแรกผูปวยไดเขาไปรับการ
รักษาโรงพยาบาลนิ ติจิตเวช เม่ือป 2536 แลวไดหยุดการรักษาไป หลังจากนั้นไดเขาไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ในป 2544 และไดหยุดรักษาไปอีกคร้ัง โดยแพทยใหความเห็นวาจําเลย
ปวยเปนโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง หูแวว ประสาทหลอน ตองฉีดยาและกินรักษาตัวไปตลอด
ชีวิตโดยจําเลยจะใชชีวิตไดตามปกติ รูรักผิดชอบการกระทําของตนไดบาง โดยในชวงเกิดเหตุจําเลย
ไมไดกินยา และหนีออกจากบานพรอมเงินสดบัญชี แตตามพฤติกรรมของจําเลยนั้น ไดมีการเฝาดู
ผูเสียหายท่ี1 มากอนมีการดักรอ ซ้ือมีดหลายเลมเพื่อเตรียมไวกอเหตุ ท้ังยังไดมีการเปล่ียนเส้ือผา ทรง
ผมภายหลังไดกอเหตุ  ท่ีจําเลยอางวาขณะเกิดเหตุมีปญหาการปวยทางจิต ไมสามารถท่ีจะบังคับตัวเอง
ได จึงเปนเพียงขอกลาวอางลอยๆ ไมมีหลักฐานอ่ืนมาสนับสนุนจึงไดมีคําพิพากษาดังไดกลาวมาแลว
ขางตน 
  ปญหาท่ีศาลตองไดวินิจฉัยวาจําเลยไดกระทําความผิดนั้น จําเลยปวยดวยโรคจิต จิต
บกพรองหรือจิตฟนเฟอนหรือไม และสามารถรูผิดชอบหรือสามารถบังคับตนเองไดหรือไม โจทกมี  
พีสาวจําเลย และแพทยไดเบิกความประกอบเอกสาร โดยมีจําเลยและมารดาของจําเลยเบิกความ
สนับสนุนจึงเจือสมกับพยานโจทก ทําใหรับฟงยุติวา ขณะเกิดเหตุจําเลยปวยดวยโรคจิตเพศเร้ือรัง 
เพราะจําเลยปวยดวยโรคดังกลาวมานานแลว 

                                     
                  64  หนังสือพิมพไทยรัฐ.  (2551, 21 พฤศจิกายน).    หนา 15. 
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  ปญหาท่ีศาลตองวินิจฉัยตอมาวา ขณะกระทําความผิดจําเลยรูผิดชอบอยูบางหรือยัง
สามารถบังคับตนเองไดบางหรือไม เห็นวา แมทางการแพทยจะถือวาจําเลยไมสามารถรูผิดชอบเลย แต
เม่ือพิจารณาจากพฤติการณและการกระทําของจําเลยแลวจะเห็นวา จําเลยสามารถใชชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติธรรมดาจนบุคคลท่ัวไปสามารถจะทราบไดวาจําเลยปวยดวยโรคจิตเพศ ผูท่ีจะทราบวา
จําเลยปวยก็คือแพทยผูทําการรักษาหรือคนใกลชิดในครอบครับเทานั้น พฤติการณแหงคดีนี้พยาน
โจทกมีน้ําหนักนาเช่ือถือวา จําเลยตั้งใจใชอาวุธมีดแทงเด็กนักเรียนท่ีมีรูปรางลักษณะหนาตาคลายตน
อินเดียและคนจีนของโรงเรียนท่ีเกิดเหตุ จําเลยเฝาดูพฤติการณของผูเสียหายมากอนและไดมีการไปดัก
รอผูเสียหายและไดติดตามผูเสียหาย ประกอบกับจําเลยมีเงินใชจายเพ่ือซ้ืออาวุธมีดหลายเลม อีกท้ัง
ติดตามใชอาวุธมีดแทงผูเสียท้ัง 4 ท่ีมีลักษณะลูกคร่ึงไทย-อินเดีย และลูกคร่ึงไทย-จีน อยางรุนแรงและ
ตอเนื่องหลายครั้ง ถูกบริเวณอวัยวะสวนสําคัญของรางกายทุกคนแลวก็หลบหนี ท้ิงอาวุธมีดระหวาง
ทาง ไปเปล่ียนเส้ือผา เปล่ียนทรงผม ยายท่ีอยูพรอมท้ังไปหางานทําใหม พฤติการณดังกลาวแสดงวา 
จําเลยยังสามารถรูผิดชอบการกระทําของตนเองไดบางและยังสามารถบังคับตนเองไดบาง อีกท้ัง
สามารถใหการแกพนักงานสอบสวนและแพทยผูทําการรักษาโดยลําดับเหตุการณตั้งแตเร่ิมตนกระทํา
ผิดจนกระท้ังความผิดสําเร็จไดอยางบุคคลปกติท่ัวไป และทราบวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตอง
ไดรับโทษตามกฎหมาย 
                 ผูเขียนมีความเห็นวาการท่ีศาลมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 65 วรรคสอง นั้นมีหลักกฎหมายดังนี้ 
               แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง  
ผูนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นแตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได 
               จากคําพิพากษาของศาลและตามหลักกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวาศาลไดพิจารณาถึง
พฤติการณวาขณะกระทําความผิดจําเลยยังสามารถรูรับผิดชอบการกระทําของตนเองและสามารถ
บังคับตนเองไดบางหรือไมโดยพิจารณาในการท่ีจําเลยไดมีการเตรียมการทุกอยางกอนท่ีจะลงมือ
กระทําความผิดโดยมีการวางแผนอยางมีข้ันตอนไมวาจะเปนการท่ีจําเลยไดไปเฝาดูสถานท่ีๆ จะกอ
เหตุรวมไปถึงการท่ีจําเลยหาซ้ือมีดเพื่อท่ีจะใชในการกระทําความผิดและรวมไปถึงในขณะท่ีจําเลย
ไดลงมือกระทําความผิดแลวยังไดเตรียมข้ันตอนในการท่ีหลบหนีไวดวยและในการตอสูคดีของ
จําเลยในการตอบขอซักถามของพนักงานอัยการโดยไดตอบคําถามของพนักงานอัยการไดเหมือน
บุคคลท่ีไมมีอาการทางจิตและเขาใจในคําถามดวย ซ่ึงศาลไดพิจารณาวาขณะท่ีจําเลยไดกระทํา
ความผิดนั้นจําเลยไดรูถึงการกระทําทุกอยางท่ีจําเลยไดกระทําไป ถึงแมจะมีความเห็นของแพทยใน
เร่ืองอาการปวยทางจิตของจําเลย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 
         วิธีการเพ่ือความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 วางอยูบนหลักการ
ของทฤษฏีปองกันสังคม ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองปองกันสังคมจากอาชญากรรม โดยตาม
หลักการของทฤษฎีมุงท่ีจะจัดการกับอาชญากรรมก็เพื่อท่ีจะปองกันสังคมมากกวาท่ีจะลงโทษ
ผูกระทําความผิด ซ่ึงจะเห็นไดจากอิทธิพลของทฤษฏีนี้ไดมีการแทรกซึมเขาไปสูกฎหมายของ
ประเทศตางๆ มากหมายในคริสศตวรรษท่ี 20 ถึงแมวาทฤษฏีปองกันสังคมยังไมเปนท่ีโตเถียงกันอยู
ในหลายๆ ประการแตก็มีการยอมรับของประเทศตางๆ ในการนําเอาไปใชก็จะเห็นเปนหลักประกัน
ไดวา ทฤษฏีปองกันสังคมนี้เปนท่ียอมรับกันในอารยะประเทศตางๆ ไดในระดับหนึ่ง บทบัญญัติท่ี
ไดรับแนวความคิดจากการนําเอาทฤษฏีปองกันนี้ เชน พระราชบัญญัติปองกันการกระทําความผิด
อาญา (Prevention of Crime Act) ของประเทศอังกฤษ และวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เปนตน วิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยมุงท่ีจะปองกันกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน และในขณะเดียวกันก็เปน
การแกไขผูกระทําความผิดไปดวยโดยมิใหมีการกระทําความผิดซํ้าอีกในการกระท่ีมีอาการปวย  
ทางจิต การนํามาตรการนี้มาใชกฎหมายจําตองระบุใหมีความชัดเจนลงไปวาบุคคลที่มีจะกระทํา
ความผิดมีอาการอยางใดบางท่ีปรากฏข้ึนแลวจะสามารถท่ีจะนําตัวบุคคลท่ีมีอาการทางจิตมาบังคับ
ใชมาตรการทางกฎหมายบังคับไดกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงถือวาส่ิงนี้เปนเง่ือนไขในการนําเอา
มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช เง่ือนไขดังกลาวก็คือ “ภาวะท่ีมีความเปนอันตราย” ของผูกระทํา
ความผิดท่ีไดรับการยกเวนโทษเน่ืองจากความวิกลจริต หากปราศจากขอเท็จจริง หรือเงื่อนไขอันนี้
แลว การท่ีจะนําเอามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชกับผูกระทําความผิดท่ีมีอาการดังกลาวก็ไม
อาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย แตปญหาประการหนึ่งของการนําเง่ือนไขการนํามาตรการมาบังคับ
ใช คือการวินิจฉัยสภาวะความเปนอันตรายของผูกระทําความผิด ท่ีไมอาจท่ีจะกระทําไดโดยวิธีการ
ท่ีชัดเจนและมีความแนนอนไดอยางเพียงพอซ่ึง ความหมายของคําวา “ภาวะความเปนอันตราย” ท่ี
ยังเปนท่ีโตแยงกันในทางวิชาการอยูอยางมาก และในปจจุบันความเห็นในความหมายของ
ความหมายดังกลาวในความเห็นทางการแพทยกับนักกฎหมายตางก็มองความหมายไปคนละแงมุม 
ดังนั้นการวินิจฉัยก็อาจจะไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไดดังนั้นปญหา
การนํามาตรการมาบังคับใชตามมาตรา 48 คือความเปนอันตรายน้ันจะตองมีอยูและการวินิจฉัยตอง
กระทําดวยความระมัดระวังจึงจะนํามาตรการดังกลาวมาบังคับไดอยางเหมาะสม ในเรื่องของการ
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ปฏิบัติตอผูไดรับการยกเวนโทษเน่ืองจากความวิกลจริตนั้น ในเรื่องของบทบัญญัติกฎหมายนี้
สามารถแบงแยกออกไปไดอีก 2 ลักษณะ คือมาตรการตามประมวลกฎหมายอาญา กับมาตรการตาม
กฎหมายเฉพาะการแบงแยกเชนนี้ก็ถือตามลักษณะของมาตรการท่ีปรากฏอยูในกฎหมายของแตละ
ประเทศๆ ท่ีใชมาตรการตามประมวลกฎหมายอาญาไดแก ประเทศญ่ีปุน เยอรมัน ไทย เปนตน 
กฎหมายของระบบน้ีจะบัญญัติเฉพาะมาตรการการปฏิบัติตอผูวิกลจริตซ่ึงกระทําความผิดในทาง
อาญาเทานั้นวิธีการนั้นก็คือวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง สําหรับประเทศท่ีใชมาตรการตาม
กฎหมายเฉพาะไดแกประเทศ อังกฤษ และ 
             ในปจจุบันประเทศไทยก็ไดมีบทบัญญัติกฎหมายไวเฉพาะก็คือ พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต 2551 แตพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดบัญญัติใหครอบคลุมไปถึงบทบาทของพนักงาน
อัยการท่ีจะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นไดจาก
มาตรา 35 ท่ีวาภายใตบังคับมาตรา 14 ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดอํานาจให
พนักงานสอบสวน หรือศาลสงตัวผูตองหาหรือจําเลยไปรับการตรวจบําบัดรักษาโดยไดกําหนด
ระยะเวลาในการประเมินอาการของผูตองหาหรือจําเลยไดในกรณีท่ีมีอาการทางจิตและไมสามารถท่ี
จะตอสูคดีได และพระราชบัญญัติสุขภาพจิตมาตรา 36 ไดกําหนดไววา ภายใตบังคับมาตรา 14 
วรรคสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหอํานาจสถานบําบัดรักษารับผูตองหาหรือ
จําเลยไวควบคุมรักษาโดยไมตองไดรับความยินยอมจนกวาอาการจะทุเลา เวนแตพนักงานสอบสวน
หรือศาลจะมีคําส่ังหรือมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน แตตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยไดมีมาตรา 46  ซ่ึงเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยกรณีการเรียกประกันทัณฑบน 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2499 ซ่ึงกําหนดวา “ในกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 46 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนเปน
ความผิดอาญา แตหามมิใหคุมขังช้ันสอบสวนเกินกวาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกจับมาถึงท่ี
ทําการของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาล
รวมเขาในกําหนดเวลาส่ีสิบแปดช่ัวโมงนั้นดวย” สามารถพิเคราะหไดวา หากมีพฤติการณอยางใด 
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อยางหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 461 แหงประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ มีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ท่ีมีลักษณะอาจกอเหตุรายใดๆ ใหเกิดภยันตรายแกบุคคล หรือทรัพยของผูอ่ืนเจาหนาท่ีของรัฐยอม  
มีอํานาจจับกุมบุคคลนั้นเสมือนวาเขาเปนผูกระทําความผิดอาญาไดทันที หาใชเปนเพียงผูอาจจะ
กระทําความผิดอาญาในอนาคตดังท่ีเคยเทานั้นไม เชนนี้จึงตองพิจารณายอนกลับไปที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78 อีกคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุมาตรา 1 เพราะสามารถใช
เปนเง่ือนไขท่ีจะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเขาดําเนินการควบคุมผูปวยทางจิตได เพราะเม่ือมาตรา         
7 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญาใหถือวาพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายเปน     
ความผิด เม่ือไดเกิดข้ึนตอหนาเจาพนักงานยอมถือเปนการกระทําความผิดซ่ึงหนาตามมาตรา 802 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได อยางไรก็ตามเทาท่ีผานมา มาตรา 7 แหงพระราช 
บัญญัติฉบับนี้กลับยังไมไดถูกนํามาใชอยางจริงจัง ซ่ึงอาจเปนเพราะบทบัญญัติท่ีอยูในพระราช 
บัญญัติท่ีมักไมมีผูใดสังเกตเห็นนั่นเอง 
 ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 สวนท่ี 2 วาดวยวิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา 
46 ท่ีกลาวมาแลวเปนขอกําหนดในลักษณะปองกันเหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยอาศัยการชําระเงินเปน
คาทัณฑบน แตมาตรการดังกลาวยังเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ท้ังนี้เพราะการชําระเงินทัณฑ
บนเปนเพียงปจจัยท่ีทําใหผูใกลชิดตองคอยควบคุมดูแลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตอการกอให      
เกิดอันตรายใหเขมงวดมากข้ึนเทานั้น มาตรการนี้หาไดทําใหอาการทางจิตท่ีเปนตนเหตุแหงการ   
กออันตรายหาย หรือบรรเทาเบาบางลงแตอยางใดไม ดังนั้น เหตุอันตรายท่ีไมคาดคิดท้ังตอบุคคล

                                     
  1 มาตรา 46 “ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตราย
แกบุคคลหรือทรพัยสินของผูอื่นก็ดี ในการพิจารณาคดีความผิดใด ถาศาลไมลงโทษผูถูกฟอง แตมีเหตุอันควรเช่ือวา 
ผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรอืทรัพยสนิของผูอื่นก็ดี ใหศาลมีอํานาจทีจ่ะสั่งผูน้ันใหทํา
ทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาหมื่นบาทวาผูน้ันจะไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด   
แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได. 
         ถาผูน้ันไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมไดใหศาลมีอํานาจสั่งกักขังผูน้ันจนกวาจะทําทัณฑบนหรือ
หาประกันได  แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน  หรือจะสั่งหามผูน้ันเขาเขตกําหนดตามมาตรา 45 ก็ได” 
  2 มาตรา 80 “ที่เรียกวาความผิดซึ่งหนาน้ัน ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือพบในอาการใดซึ่งแทบ
จะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ 
         อยางไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายน้ีใหถือวาความผิดน้ันเปนความผิด 
ซึ่งหนาในกรณีดังน้ี 
         (1) เมื่อบุคคลหน่ึงถูกไลจับด่ังผูกระทําโดยมีเสยีงรองเอะอะ 
            (2) เมื่อพบบุคคลหน่ึงแทบจะทันทีทนัใดหลังจากการกระทําผิดในถ่ินแถวใกลเคียงกับที่เกิดเหตุน้ัน   
และมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิดหรือมีเครือ่งมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสันนิษฐานไดวาไดใชในการ 
กระทําผิด หรือมรีองรอยพิรุธเห็นประจักษ เสือ้ผาหรือเน้ือตัวของผูน้ัน” 
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นั้นเอง ผูใกลชิด หรือบุคคลอ่ืนในสังคม จึงยังคงเกิดข้ึนไดอยูตลอดเวลา แตก็จะเห็นไดวาในการท่ี
จะนําบทบาทของพนักงานอัยการท่ีจะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชในกรณีท่ีจะเรียกประกัน
ทัณฑบนซ่ึงไดทําการศึกษามาจากบทท่ี 4 จะเห็นไดวาเปนบทบาทของพนักงานอัยการโดยตรงที่จะ
นําวิธีการเพื่อความปลอดภัยในกรณีเรียกประกันทัณฑบนมาใชบังคับไดโดยตรงซ่ึงไดพิจารณาจาก
ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดออกระเบียบสํานักอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2547 ท่ีไดกําหนดบทบาทของพนักงานอัยการที่เกี่ยวของกับการนําวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยมาบังคับใชตาม 
                1) ขอ 71 (คดีวิธีการเพื่อความปลอดภัย) 
       ผูตองหาในคดีใด อยูในขายเปนผูกระทําผิดติดนิสัยท่ีตองฟองขอใหกักกันหรืออยู
ในขายท่ีอาจขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางอ่ืน ใหพนักงานอัยการส่ังใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหไดความวาผูนั้นเปนผูกระทําผิดติดนิสัย หรือใหไดความวาเปนกรณีท่ี
อาจขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางอ่ืนได แลวพิจารณาส่ังไปตามรูปคดี 
  การดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ใหนําความในหมวดท่ี 
6 ของระเบียบนี้มาใชบังคับ 
  2) ขอ 154 (เจตนารมณของการบังคับใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย) 
     ในการดําเนินคดีอาญา ใหพนักงานอัยการคํานึงถึงมาตรการการบังคับใชวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น เพื่อควบคุมผูกระทําความผิดบาง
ประเภท และเพื่อกันผูกระทําความผิดติดนิสัยออกไปจากสังคม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมาย อันเปนการปองกันอาชญากรรมและ
แกไขผูกระทําความผิดนอกเหนือไปจากการลงโทษ 
               จากเหตุผลดังกลาวขางตนการท่ีพนักงานอัยการจะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยใน
กรณีของการเรียกประกันทัณฑบนซ่ึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 46 ไดกําหนดใหเปนอํานาจ
ของพนักงานอัยการโดยเฉพาะมาบังคับใชในกรณีของผูมีอาการทางจิตซ่ึงจะเห็นไดวายังไมเกิดการ
กระทําความผิดข้ึนแตมีเหตุเกรงวาผูมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือ จิตฟนเฟอนอาจกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชนจึงมีความเหมาะสมและจําเปนท่ีจะนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยโดยใหอํานาจของ
พนักงานอัยการในการรองขอตอศาลใหสงตัวผูตองหาไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลได 
                ในกรณีท่ีผูปวยทางจิตไดรับการยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 
ไดบัญญัติผลของการกระทําความผิดของผูมีจิตไมปกติวาหากกระทําความผิดในขณะไมสามารถรู
ผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได ไมตองรับโทษ กลาวคือศาลจะพิพากษายกฟอง แตหากยัง
สามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบางตองรับโทษ แตศาลจะลงโทษนอยกวา
ท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ไดซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือศาลยกฟองหรือลงโทษ
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นอยลงดังกลาวแลว หากการปลอยตัวจําเลยซ่ึงมีจิตไมปกตินั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย         
แกประชาชน ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติวิธีการเพื่อความปลอดภัยไวใน มาตรา 48 วา ศาล  
จะส่ังใหสงตัวจําเลยไปคุมไวในสถานพยาบาลก็ได ดังนั้นเม่ือมีการสอบสวนผูตองหาซ่ึงกระทํา
ความผิดในขณะท่ีไมสามารถรูผิดชอบไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอนและ
พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรส่ังฟอง และสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการๆ มีอํานาจท่ีจะใช
ดุลพินิจในการท่ีจะส่ังไมฟองซ่ึงเปนอํานาจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความตาม มาตรา 143 สวนตัวผูตองหานั้นพนักงานสอบสวนจะสงตัวผูตองหา
ไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหาจะถูกศาลขังอยูแลวซ่ึงพนักงานอัยการอาจจะมีคําส่ังใหปลอย
ตัวผูตองหา หรือขอตอศาลใหปลอยตัวผูตองหา ในกรณีท่ีผูตองหามีอาการปวยทางจิตซ่ึงเปนท่ีนา
เกรงกลัววาผูตองหาอาจไปกอภยันตรายใหเกิดแกประชาชนได แตปรากฏวาในบทบัญญัติของ
กฎหมายไมไดใหอํานาจแกพนักงานอัยการในเร่ืองท่ีจะปองกันมิใหผูตองหาไปกอภยันตราย
ดังกลาวในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีตอศาล ซ่ึงจะทําใหกระบวนพิจารณาไป
ข้ึนไปสูการพิจารณาของศาลในการที่จะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 48มาบังคับใชในช้ันของการพิจารณาของศาลได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนท่ีจะตองให
อํานาจแกพนักงานอัยการท่ีมีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐในการรองของตอศาลใหสงตัวผูตองหาท่ี
มีอาการวิกลจริตไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ปญหาเก่ียวกับการใชถอยคําและความหมาย 
   สาเหตุท่ีความหมายของถอยคําตามกฎหมายกับความหมายในทางการแพทยมีความ
แตกตางกันเชนนี้ สืบเนื่องมาจากในขณะท่ีมีการยกรางกฎหมายความรูทางนิติจิตเวชในประเทศไทย
ยังไมไดรับความสนใจมากนัก ประกอบกับกฎหมายของไทยเองท้ังประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังอยูในชวงกําลังพัฒนา การใหความสําคัญกับการ
คุมครองผูปวยจิตเวชจึงยังไมครอบคลุมและไมมีมาตรการท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลอง
กับหลักสากล ทําใหการใหความคุมครองไมสัมฤทธ์ิผลเทาท่ีควร ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนสําหรับประเทศ
ไทยไมเพียงการขาดนิยามของคําท่ีใชในกฎหมายเทานั้น ซ่ึงยังไมชัดเจนและในปจจุบันมีพระราช 
บัญญัติสุขภาพจิต 2551 ไดบัญญัติคํานิยามไวชัดเจน และไดนํามาเปนบทเช่ือมโยงในมาตรา 35 ซ่ึง
ใหนํามาใชในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญา จึงมีความเห็นวา
ควรมีการแกไขใหมีคํานิยามใหชัดเจนยิ่งข้ึนในประมวลกฎหมายอาญา 
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 5.2.2 ปญหาท่ีพนักงานอัยการจะนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชบังคับ 
                   1) กรณีการเรียกประกันทัณฑบน 
                        ซ่ึงจากการศึกษาในเร่ืองบทบาทของพนักงานอัยการซ่ึงเปนเจาพนักงานของรัฐท่ีมี
อํานาจท่ีจะนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชบังคับเพื่อปองกันมิใหเกิดอาชญากรรมใหเกิดข้ึนใน
สังคมซ่ึงไดมีระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดไวโดยเฉพาะที่ใหพนักงานอัยการไดมี
บทบาทในการนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชไดตรง ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46
ไดกําหนดไวเปนอํานาจของพนักงานอัยการไวโดยเฉพาะในการที่จะนําวิธีการเพื่อความปลอดภยัมา
ใชโดยใหเจาพนักงานอัยการมีอํานาจที่จะรองของตอศาล ดังนั้น 
                ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ควรที่จะมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 46 
โดยเพิ่มเนื้อหาท่ีจะให อํานาจแกพนักงานอัยการท่ีรองขอตอศาลเพื่อท่ีจะนําวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 มาบังคับใชในกรณีผูมีอาการทางจิตท่ีมีลักษณะท่ี
จะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอ่ืนโดยใหเพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายใน มาตรา46วาถาผูจะ
กอเหตุรายตามมาตรา 46 วรรคแรก เปนบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรกให
นําความในมาตรา 48 มาใชบังคับไดโดยอนุโลม  
             2) กรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง  
    ซ่ึงจากการที่ศึกษาในเร่ืองการท่ีมีผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 วรรคแรก นั้นท่ีวา ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น  
         แตอยางไรก็ดีท่ีผลของการตรวจจากแพทยแลวรับฟงไดแนนอนแลววาผูกระทํา
ความผิดไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบตามมาตรา 65 วรรคแรกซ่ึงไมตองรับโทษ 
พนักงานอัยการก็จะใชดุลพินิจส่ังไมฟองผูกระทําความผิดดังกลาวซ่ึงเปนอํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 ซ่ึงเปนการส่ังคดีท่ีชอบแลว เพราะวัตถุประสงคของการ
ฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการก็คือ เพื่อพิสูจนความผิดและใหศาลลงโทษ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏ
แนนอนวาผูตองหาไมตองรับโทษตามกฎหมาย พนักงานอัยการจึงมีภาระหนาท่ีอันสําคัญท่ีจะ
วินิจฉัยวาทีเหตุสมควรที่จะฟองผูตองหาหรือไมในกรณีท่ีส่ังไมฟองแลวปลอยตัวบุคคลดังกลาวไป
โดยท่ียังมีสภาพจิตไมปกติอาจจะไปกอเหตุรายไดอีก จึงควรนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 มาบังคับใชเพื่อปองกันมิใหกระทําความผิดซํ้า แตเม่ือไดพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคแรกแลวไมไดใหอํานาจพนักงานอัยการในกรณีท่ีมี
คําส่ังไมฟองไวโดยเฉพาะ ซ่ึงจะเห็นไดวาไมมีกระบวนพิจารณาข้ึนไปสูศาลท่ีศาลจะพิจารณาส่ังได
และก็ไมมีบทกฎหมายท่ีจะใหอํานาจแกพนักงานอัยการท่ีจะรองขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 มาบังคับใชแกผูกระทําความผิดดังกลาวไดโดยเฉพาะเหมือน
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ดั่งเชนท่ีกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานอัยการไวโดยเฉพาะในกรณีท่ีจะนําวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยในกรณีการเรียกประกันทัณฑบน ดังนั้น 
                ผูเขียนมีความเห็นวาควรท่ีจะแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 ใหม โดยในกรณี
ท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหาท่ีไมตองรับโทษเนื่องจากเปนผูมีจิตบกพรอง โรค
จิต หรือจิตฟนเฟอน ตามมาตรา 65 วรรคแรก และเห็นวาการปลอยตัวผูตองหาดังกลาวจะเปนการ
ไมปลอดภัยแกประชาชน พนักงานอัยการอาจยื่นคํารองตอศาลขอใหสงผูตองหาไปคุมตัวไวใน
สถานพยาบาลใหศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการและหากวาศาลเห็นวาการปลอยตัว
ผูตองหาเปนการไมปลอดภัยแกประชาชนก็ใหนําความในมาตรา 48 ตามประมวลกฎหมายอาญามา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
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