
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

ทำำ�แทำ้งทำำ�แทำ้ง

๑ นางสาวกรรณิิกา พััสระ วิทยากรชำำานาญการพิัเศษ กลุ่่�มงานกฎหมาย ๒ สำานักกฎหมาย 
๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทำาให้ตนเองแท้งลูุ่ก หรือยอมให้ผูู้้อื�นทำาให้ตนแท้งลูุ่ก ต้องระวางโทษจำำาคุ่กไม�เกินสามปีี หรือปีรับไม�เกินหกหมื�นบาท 
หรือทั้งจำำาทั้งปีรับ” 

๓ ศาลุ่รัฐธรรมนูญ, คุำาวินิจำฉััยกลุ่าง ปีี ๒๕๖๓, สืบคุ้นเมื�อวันท่� ๒๔ พัฤศจิำกายน ๒๕๖๓, https://www.constitutionalcourt.or.th/occweb/
download/article/article_20200228165839.pdf. 

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๒๑๓ บ่คุคุลุ่ซึ�งถูกลุ่ะเมิดสิทธิหรือเสร่ภาพัท่�รัฐธรรมนูญคุ่้มคุรองไว้ม่สิทธิยื�นคุำาร้องต�อศาลุ่รัฐธรรมนูญเพืั�อม่คุำาวินิจำฉััยว�า  
การกระทำานัน้ขดัหรอืแย้งต�อรฐัธรรมนญู ทัง้น้่ ตามหลัุ่กเกณิฑ์ วธ่ิการ แลุ่ะเงื�อนไขท่�บญัญตัไิว้ในพัระราชำบญัญตัปิีระกอบรฐัธรรมนญูว�าด้วยวธ่ิพัจิำารณิา
ของศาลุ่รัฐธรรมนูญ”  

ก�รแก้ไขเพิ่่�มเติ่ม
บทำบัญญัติ่
คว�มผิ่ดฐ�น
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ในสงัคมไทยปัจจุบนัพบว่ามหีญิงจ�านวนไม่น้อยได้มกีาร

ต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์และมีการลักลอบท�าแท้ง 

เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากการกระท�าดังกล่าวน้ันถือเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑๒ อกีท้ังยงัเป็น

เรือ่งทีข่ดัต่อหลกัความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดีของไทย 

ตลอดจนอาจก่อให้เกดิภาวะแทรกซ้้อนหรอืเป็นอนัตรายถึงแก่

ชีีวิตของหญิงน้ันได้ โดยค�าว่า “ท�าแท้ง” หรือ abortion น้ัน 

พจนานุกรมฉบับราชีบัณฑิิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมาย 

ไว้ว่า หมายถึง “การรีดลูก, มีเจตนาท�าให้ทารกออกจาก 

ครรภ์มารดาก่อนครบก�าหนดและตาย” ซ่ึ้งในขณะน้ีก�าลังมีการ

เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับความผิดฐาน

ท�าแท้ง ตามที่ที่ประชุีมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เหน็ชีอบร่างพระราชีบญัญัติแก้ไขเพิม่เตมิ

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ความผดิฐานท�าให้

แท้งลูก) ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ้่ง

เป็นการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะในค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู

ท่ี ๔/๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ปัจจุบัน บทความน้ีจึงเป็นการน�าเสนอถึงเหตุผล

ความเป็นมาของการแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกบั 

ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก หลักการส�าคัญของร่างพระราชีบัญญัติ 

รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการท�าแท้งในต่างประเทศ

 สบืเนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูได้มคี�าวนิจิฉยัที ่๔/๒๕๖๓๓ 

ลงวนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ตามท่ีนางสาวศรสีมยั เชีือ้ชีาติ 

ในฐานะผูร้้อง ได้ร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตาม

รฐัธรรมนญูแห่งราชีอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๓๔  กล่าวคอื ๑) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู 

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ หรือไม่ และ ๒) ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๐๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗  



๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๓๐๒ ผูู้้ใดทำาให้หญิงแท้งลูุ่กโดยหญิงน้ันยนิยอม ต้องระวางโทษจำำาคุ่กไม�เกินห้าปีี หรือปีรับไม�เกินหนึ�งแสนบาท หรือท้ังจำำาท้ังปีรับ 
 ถ้าการกระทำาน้ันเป็ีนเหต่ให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย�างอื�นด้วย ผูู้้กระทำาต้องระวางโทษจำำาคุ่กไม�เกินเจ็ำดปีี หรือปีรับไม�เกินหนึ�งแสนส่�หมื�น
บาท หรือท้ังจำำาท้ังปีรับ 

 ถ้าการกระทำาน้ันเป็ีนเหต่ให้หญิงถึงแก�คุวามตาย ผูู้้กระทำาต้องระวางโทษจำำาคุ่กไม�เกินสิบปีี แลุ่ะปีรับไม�เกินสองแสนบาท” 
๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทำาคุวามผิู้ดดังกลุ่�าวในมาตรา ๓๐๑ แลุ่ะมาตรา ๓๐๒ น้ัน เป็ีนการกระทำาของนายแพัทย์ แลุ่ะ 

 (๑) จำำาเป็ีนต้องกระทำาเนื�องจำากส่ขภาพัของหญิงน้ัน หรือ 

 (๒) หญิงม่คุรรภ์เนื�องจำากการกระทำาคุวามผิู้ดอาญาตามท่�บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา 
๒๘๔ ผูู้้กระทำาไม�ม่คุวามผิู้ด” 

๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๒๗ บ่คุคุลุ่ย�อมเสมอกันในกฎหมาย ม่สิทธิแลุ่ะเสร่ภาพัแลุ่ะได้รับคุวามคุ้่มคุรองตามกฎหมายเท�าเท่ยมกัน ชำายแลุ่ะหญิงม่สิทธิ 
เท�าเท่ยมกัน 

 การเลืุ่อกปีฏิิบัติโดยไม�เป็ีนธรรมต�อบ่คุคุลุ่ ไม�ว�าด้วยเหต่คุวามแตกต�างในเรื�องถิ�นกำาเนิด เช้ืำอชำาติ ภาษา เพัศ อาย ่คุวามพิัการ สภาพัทางกาย 
หรือส่ขภาพั สถานะของบ่คุคุลุ่ ฐานะทางเศรษฐกิจำหรือสังคุม คุวามเชืำ�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือคุวามคิุดเห็นทางการเมืองอันไม�ขัดต�อ
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ หรือเหต่อื�นใด จำะกระทำามิได้ 

 มาตรการท่�รัฐกำาหนดข้ึนเพืั�อขจัำดอ่ปีสรรคุหรือส�งเสริมให้บ่คุคุลุ่สามารถใช้ำสิทธิหรือเสร่ภาพัได้เชำ�นเด่ยวกับบ่คุคุลุ่อื�น หรือเพืั�อคุ้่มคุรองหรือ
อำานวยคุวามสะดวกให้แก�เด็ก สตร่ ผูู้้สูงอาย่ คุนพิัการ หรือผูู้้ด้อยโอกาส ย�อมไม�ถือว�าเป็ีนการเลืุ่อกปีฏิิบัติโดยไม�เป็ีนธรรม ตามวรรคุสาม 

 บ่คุคุลุ่ผูู้้เป็ีนทหาร ตำารวจำ ข้าราชำการ เจ้ำาหน้าท่�อื�นของรัฐ แลุ่ะพันักงานหรือลูุ่กจ้ำางขององค์ุกรของรัฐ ย�อมม่สิทธิแลุ่ะเสร่ภาพัเชำ�นเด่ยวกับ
บ่คุคุลุ่ทั�วไปี เว้นแต�ท่�จำำากัดไว้ในกฎหมายเฉัพัาะในส�วนท่�เก่�ยวกับการเมือง สมรรถภาพั วินัย หรือจำริยธรรม” 

๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๒๘ บ่คุคุลุ่ย�อมม่สิทธิแลุ่ะเสร่ภาพัในช่ำวิตแลุ่ะร�างกาย 

 การจัำบแลุ่ะการคุ่มขังบ่คุคุลุ่จำะกระทำามิได้ เว้นแต�ม่คุำาสั�งหรือหมายของศาลุ่หรือม่เหต่อย�างอื�นตามท่�กฎหมายบัญญัติ 

 การคุ้นตัวบ่คุคุลุ่หรือการกระทำาใดอันกระทบกระเทือนต�อสิทธิหรือเสร่ภาพัในช่ำวิตหรือร�างกายจำะกระทำามิได้ เว้นแต�ม่เหต่ตามท่�กฎหมาย
บัญญัติ 

 การทรมาน ทาร่ณิกรรม หรือการลุ่งโทษด้วยวิธ่การโหดร้ายหรือไร้มน่ษยธรรมจำะกระทำามิได้”  

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
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มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม่ ซ่ึ้งเดิมผู้ร้องเคยเป็นผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลกุยบุรี และเป็นแพทย์ในเครือข่ายแพทย์อาสาเพ่ือยติุ

การตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของ

แพทยสภา ให้กับวัยรุ ่นและสตรีที่ท้องไม่พร้อม และเป็น 

คณะกรรมการจัดระบบส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย  

ตามค�าสัง่กรมอนามยั ที ่๒๐๗/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๖๐  

ผู้ร้องถูกเจ้าพนักงานต�ารวจจับกุมและกล่าวหาว่ากระท�าความผิด 

ฐานท�าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงน้ันยินยอม ตามประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒๕ ท้ังท่ีแพทย์มีอ�านาจกระท�าได้ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕๖ และน�าไปสู่การจบักมุและ

แจ้งข้อกล่าวหาหญงิผู้เข้ารับบริการยติุการต้ังครรภ์ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซ่ึ้งเม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว 

เห็นว่า การท่ีเจ้าพนักงานต�ารวจด�าเนนิคดีแก่ผู้ร้อง ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ มสีาเหตุโดยตรงมาจากการท่ีผูร้้อง

ท�าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงน้ันยินยอม อันเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ผู้ร้องจึงกล่าวอ้างว่า 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ท่ีประสงค์จะลงโทษ 

แต่เฉพาะหญิงผู้ท�าแท้งแต่เพียงฝ่่ายเดียว แต่ชีายซ่ึ้งมีความสัมพันธ์ 

กับหญิงกลับไม่ต้องรับผิดและถูกลงโทษด้วย จึงท�าให้ชีายและ

หญิงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ นอกจากน้ี หญิงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ

ในชีีวิตและร่างกายท่ีจะกระท�าต่อร่างกายของตนเองได้ตาม

มาตรา ๒๘๘ และยังกล่าวอ้างว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๓๐๕ เป็นบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และ

การท่ีบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองเฉพาะการกระท�าของ 

นายแพทย์โดยไม่ครอบคลมุบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนท่ีให้บริการ

ภายใต้การควบคุมของแพทย์ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗



 ๙ สร่ปีข�าวปีระช่ำมคุณิะรัฐมนตร่ ๑๗ พัฤศจิำกายน ๒๕๖๓, สืบคุ้นเมื�อวันท่� ๒๔ พัฤศจิำกายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/ 
news/contents/details/36885.  
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 ศาลรฐัธรรมนญูได้มคี�าวนิิจฉยั สรุปสาระส�าคัญได้ ดงันี้

	 ประเดน็ทีำ�หนึ�ง	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ 

ซ้ึง่บญัญัตว่ิา “หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลกู หรือยอมให้ผูอ่ื้นท�าให้

ตนแท้งลกู ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิ 

หกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๘ เพราะแม้ว่าความผดิฐานท�าให้แท้งลกูมคีณุธรรมทาง

กฎหมายในการคุ้มครองชีีวิตของทารก แต่ก็ต้องคุ้มครองสิทธิของ

หญิงผู้ต้ังครรภ์อันมีมาก่อนสิทธิของทารกในครรภ์ ให้หญิง 

ไม่ถูกลิดรอนสิทธิในเน้ือตัวร่างกายของหญิง ซ่ึ้งเป็นสิทธิพ้ืนฐาน 

ของศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ แต่บทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ ดังกล่าว

ท่ีบัญญัตลิงโทษเฉพาะผู้หญิงน้ัน ไม่ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยม ี

หลกัการพืน้ฐาน คอื ปฏบิติัต่อสิง่ทีม่สีาระส�าคญัเหมอืนกนัอย่าง

เท่าเทยีมกนั และจะต้องปฏบิติัต่อสิง่ทีม่สีาระส�าคัญแตกต่างกนั

ให้แตกต่างกันไป ซ่ึ้งการต้ังครรภ์จะเกิดข้ึนเฉพาะส�าหรับหญิง

เท่าน้ันท่ีสามารถต้ังครรภ์และยุติการต้ังครรภ์ได้ ส่วนชีาย 

มีสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกัน การท่ีจะให้ชีายต้องรับโทษดังกล่าว

จะเป็นการปฏบิตัต่ิอสิง่ทีม่สีาระส�าคัญแตกต่างกนัให้เหมอืนกนั 

ย่อมเป็นการเลอืกปฏิบติั

	 ประเดน็ทีำ�สอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ 

ซ้ึง่บญัญตัเิหตใุนการยุติการต้ังครรภ์ไว้ ๒ กรณี คือ (๑) จ�าเป็น

ต้องกระท�าเนือ่งจากสขุภาพของหญิงน้ัน หรือ (๒) หญิงมคีรรภ์

เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 

๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรอืมาตรา ๒๘๔ 

ประกอบกับเป็นการกระท�าของนายแพทย์แล้ว ผู้กระท�าไม่มี

ความผดิน้ัน ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา 

๒๘ เพราะเป็นบทบญัญัติทีคุ้่มครองคุณธรรมทางกฎหมายและ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของหญิงที่ตั้งครรภ์อย่าง 

เป็นธรรม เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน ประกอบกับการ 

ยติุการตัง้ครรภ์เป็นเรือ่งทีม่คีวามละเอยีดอ่อนต่อจรยิธรรมของ

สังคมและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชีาชีน จึงต้องให้นายแพทย์เป็นผู้ยุติการต้ังครรภ์ และ 

ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เพราะมาตรา ๗๗ เป็น

บทบัญญัติในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐพึงใชี้เป็น

แนวทางในการตรากฎหมายขึน้มาบงัคบัใช้ีเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น มใิช่ี

หน้าทีข่องรฐัอนัเป็นบทบงัคบัให้รฐัต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

จึงไม่ใช่ีกรณีท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ จะขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗

 ประเด็นทีำ�ส�ม ไม่ว่ากรณทีีข่ดัหรอืไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญู

หรือไม่ก็ตาม สมควรมีมาตรการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจบัุน เนือ่งจากประมวลกฎหมาย

อาญาเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้ใช้ีบงัคบัมาเป็นเวลา ๖๐ ปีแล้ว ก่อให้เกดิ

ปัญหาการท�าแท้งเถื่อนในสังคมที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อชีีวิต

ร่างกายของหญงิจ�านวนมาก และท�าให้เกดิปัญหาสงัคมจากความ

ไม่พร้อมของหญงิและเดก็ท่ีเกิดมาอกีมากมาย ในขณะท่ีปัจจบัุน

วิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาข้ึนมาก สามารถให้บริการ ดูแล

รักษา รองรบัการตัดสินใจใช้ีสิทธิในเน้ือตัวร่างกายของหญงิในช่ีวง 

เวลาท่ีเหมาะสมได้อย่างสะดวกปลอดภยัแล้ว ประกอบกบัยงัไม่มี

มาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมและ

เหมาะสม ศาลรฐัธรรมนญูจงึให้ข้อเสนอแนะว่าประมวลกฎหมาย

อาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการท�าแท้งสมควรได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายดังกล่าว

 ต่อมา คณะรฐัมนตรจีงึได้มกีารประชุีมและมมีตเิมือ่วนัที่ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชีอบร่างพระราชีบัญญัติแก้ไข 

เพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ความผดิฐาน 

ท�าให้แท้งลูก) เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในค�าวินิจฉัย 

ศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๔/๒๕๖๓ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์

ปัจจบัุน โดยมสีาระส�าคญัและเหตผุลความจ�าเป็นในการก�าหนด

โทษอาญา ดงันี้

ส�ระสำ�คัญของร่�งพิ่ระร�ชบัญญัต่ิ๙ 

 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับ

ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก โดยก�าหนดให้อายุครรภ์เกิน ๑๒ 

สัปดาห์ เป็นองค์ประกอบความผิดเพ่ิมเติม ซ่ึ้งมีผลท�าให้หญิง

สามารถท�าให้ตนเองแท้งลูกหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนท�าให้ตนเอง 

แท้งลูกได้ในขณะท่ีมีอายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ โดยไม่มี 

ความผิด เพ่ือคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของ 

หญิงต้ังครรภ์ให้เกิดความสมดุลกัน รวมท้ังเพ่ิมเหตุและเง่ือนไข

ส�าหรับยกเว้นความผิดฐานท�าให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ  

ทีจ่�าเป็น โดยต้องเป็นการกระท�าของผูป้ระกอบวชิีาชีีพเวชีกรรม 

ตามหลักเกณฑิ์ของแพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของ 

หญงิตัง้ครรภ์ ดงันี้
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ประมวลกฎหมายอาญา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท�าให้

ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่น

ท�าให้ตนเองแท้งลูก ต้องระวาง

โทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบั 

ไม่เกนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

 

 มาตรา ๓๐๕ ถ ้ าการ 

กระท�าความผดิดงักล่าวในมาตรา 

๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นั้น 

เป็นการกระท�าของนายแพทย์ 

และ

 (๑)  จ�า เ ป็นต้องกระท�า

เน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน 

หรือ

 (๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจาก

การกระท�าความผิดอาญาตามที่

บญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๗๖ มาตรา 

๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ 

หรือมาตรา ๒๘๔ ผู้กระท�าไม่มี

ความผดิ

   มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๑ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ซึ้่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชีบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบบัที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ีความ

ต่อไปน้ีแทน

 “มาตรา ๓๐๑ หญงิใดท�าให้ตนเองแท้งลกู 

หรือยอมให้ผู้อ่ืนท�าให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์

เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจ�า 

ทัง้ปรับ”

 มาตรา ๔ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๕ 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใชี้ความ 

ต่อไปน้ีแทน

 “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท�าความผดิตาม

มาตรา ๓๐๑ หรอืมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระท�า

ของผู ้ประกอบวิชีาชีีพเวชีกรรมและตาม 

หลักเกณฑิ์ของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปนี้  

ผูก้ระท�าไม่มคีวามผดิ

 (๑) จ�าเป็นต้องกระท�าเน่ืองจากหากหญิง

ต้ังครรภ์ต่อไปจะเส่ียงต่อการได้รับอันตราย 

ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน

 (๒) จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากหากทารก

คลอดออกมาจะมคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะได้รบั

ผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจ 

ถงึขนาดทพุพลภาพอย่างร้ายแรง

 (๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระท�า 

ความผดิเกีย่วกบัเพศ

 (๔) หญิงซ่ึ้งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสอง

สัปดาห์ ยนืยันท่ีจะยติุการต้ังครรภ์”

 ก�าหนดอายุครรภ์ส�าหรับความผิด

ฐานหญงิท�าให้ตนเองแท้งลกูหรอืยอมให้

ผู้อื่นท�าให้ตนแท้งลูก เพื่อคุ้มครองสิทธิ 

ของทารกในครรภ์และสทิธขิองหญงิตัง้ครรภ์ 

ให้เกดิความสมดลุกนั ตามค�าวนิจิฉยัศาล

รัฐธรรมนูญท่ี ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

   

 เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานท�าให้

แท้งลกู ให้ครอบคลมุกรณต่ีาง ๆ  ทีจ่�าเป็น

และสมควรต้องท�าแท้งหรือยุติการ 

ตั้งครรภ์ให้กับหญิง และก�าหนดให  ้

ผู้ประกอบวิชีาชีีพเวชีกรรมต้องท�าตาม

หลักเกณฑิ์ของแพทยสภาเพื่อความ

ปลอดภยัของหญงิตัง้ครรภ์ 



๑๐ สำานักงานคุณิะกรรมการกฤษฎ่กา, “ขยายระยะเวลุ่าการรับฟัังคุวามคุิดเห็นร�างพัระราชำบัญญัติแก้ไขเพิั�มเติมปีระมวลุ่กฎหมายอาญา 
(ฉับับท่� ..) พั.ศ. .... (แก้ไขเพิั�มเติมบทบัญญัติคุวามผิู้ดฐานทำาแท้ง),” สืบคุ้นเมื�อวันท่� ๒๔ พัฤศจิำกายน ๒๕๖๓, https://www.krisdika.go.th/detail-
law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=243&type=billDetail.  
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เหตุิผิลคว�มจำำ�เป็นในก�รกำ�หนดโทำษอ�ญ�๑๐ 

 การก�าหนดให้การท�าแท้งโดยหญงิท่ีมีอายคุรรภ์เกินกว่า 

๑๒ สัปดาห์ ยงัเป็นความผิดอยูน้ั่น เพ่ือคุ้มครองคุณธรรมทาง

กฎหมายเกี่ยวกับชีีวิตของทารกในครรภ์ รวมทั้งค�านึงถึง 

ความปลอดภยัต่อหญิงมีครรภ์ซ่ึ้งมีความเส่ียงได้รับอันตรายแก่

ชีีวิตหรือร่างกายจากการท�าแท้งในอายุครรภ์ท่ีเกินกว่า ๑๒ 

สัปดาห์ นอกจากน้ี การก�าหนดให้การกระท�าดังกล่าวยังเป็น 

ความผิดต่อไปเพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีการท�าแท้งโดยเสรี 

ไร้ขอบเขต อนัจะกระทบกระเทอืนต่อความสงบเรยีบร้อยของ

บ้านเมอืงและศลีธรรมอนัดีของสงัคมอย่างร้ายแรง

 โดยปัจจบัุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔) ได้มี

การเสนอร่างพระราชีบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยสภาผู้แทน 

ราษฎรได้ลงมติเห็นชีอบแล้วในคราวประชุีมสภาผู้แทนราษฎร 

ชีุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)  

วันพุธท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณา  

โดยวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชีอบร่างพระราชีบัญญัติ

แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ในคราว

ประชีุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)  

วนัองัคารที ่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมสีาระส�าคญัดงัตาราง

เปรียบเทียบ ดังน้ี

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(วุฒิสภาลงมติเห็นชอบแล้ว)

 มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชีบัญญัติแก้ไข 

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ให้ใช้ีความต่อไปนีแ้ทน

 “มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ 

ผู้อ่ืนท�าให้ตนแท้งลูกขณะมอีายคุรรภ์เกินสิบสองสปัดาห์ ต้อง 

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท

หรือท้ังจ�าท้ังปรับ”

 มาตรา ๔ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา และให้ใช้ีความต่อไปน้ีแทน

 “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา ๓๐๑ 

หรอืมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระท�าของผูป้ระกอบวชิีาชีพีเวชีกรรม

และตามหลกัเกณฑ์ิของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปน้ี ผูก้ระท�า

ไม่มคีวามผดิ

 (๑) จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไป 

จะเส่ียงต่อการได้รับอนัตรายต่อสขุภาพทางกายหรอืจติใจของ

หญงินัน้

 (๒) จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากหากทารกคลอดออกมา 

จะมคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะได้รับผลกระทบจากความผดิปกติ

ทางกายหรอืจติใจถงึขนาดทพุพลภาพอย่างร้ายแรง

 มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชีบัญญัติแก้ไข 

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ให้ใช้ีความต่อไปน้ีแทน

 “มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ 

ผู้อ่ืนท�าให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท

หรือท้ังจ�าท้ังปรับ”

 มาตรา ๔ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา และให้ใช้ีความต่อไปนีแ้ทน

 “มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา ๓๐๑ 

หรือมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระท�าของผู้ประกอบวิชีาชีีพเวชีกรรม

และตามหลักเกณฑ์ิของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้กระท�า

ไม่มีความผดิ

 (๑) จ�าเป็นต้องกระท�าเน่ืองจากหากหญิงต้ังครรภ์ต่อไป 

จะเส่ียงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรอืจิตใจของ

หญิงน้ัน

 (๒) จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากมคีวามเสีย่งอย่างมากหรอื

มเีหตผุลทางการแพทย์อนัควรเชีือ่ได้ว่าหากทารกคลอดออกมา

จะมคีวามผดิปกตถึิงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง



๑๑ วิภาพัร เนติจิำรโชำติ, “มาตรการทางกฎหมายท่�เหมาะสมสำาหรับการทำาแท้ง,” (ด่ษฎ่นิพันธ์, คุณิะนิติศาสตร์ ปีร่ด่ พันมยงค์ุ มหาวิทยาลัุ่ย
ธ่รกิจำบัณิฑิตย์, ๒๕๕๙), ๒๒๐ - ๒๒๔  

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(วุฒิสภาลงมติเห็นชอบแล้ว)

 กฎหมายฉบับน้ีได้มีการประกาศในราชีกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมือ่วนัที ่๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ีบงัคับต้ังแต่วนัถัดจาก

วนัประกาศในราชีกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

กฎหม�ยเกี�ยวกับก�รทำำ�แท้ำงในต่ิ�งประเทำศ
 ก�รทำำ�แท้ำงของสหรฐัอเมร่ก�๑๑

 สหรฐัอเมรกิาประกอบด้วยรฐัต่าง ๆ หลายรัฐ และแต่ละ

รัฐใช้ีกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั โดยมศีาลสงูของสหรฐัอเมรกิาเป็น 

ผู้ตัดสินช้ีีขาดในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดแม่บทในเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ว่าการ

ท�าแท้งเป็นเรื่องที่เอกชีนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท�าแท้งหรือไม่ 

โดยรฐัจะไม่เข้าไปแทรกแซ้งว่าการท�าแท้งเป็นการกระท�าทีช่ีอบ

ด้วยกฎหมายหรอืไม่ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ศาลสงูของ

สหรฐัอเมรกิาได้ตดัสนิคดี Roe v Wade 410 U.S. 113 ซึ้ง่ Jane 

Roe เป็นหญิงซ้ึ่งตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้สมรส ได้ฟ้องต่อศาลสูง

สหรัฐอเมริกาให้วินิจฉัยว่า กฎหมายท�าแท้งของรัฐเทกซ้ัสท่ี

อนญุาตให้ท�าแท้งได้เฉพาะกรณีเพ่ือรักษาชีวีติของหญงิตัง้ครรภ์

เท่าน้ันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา Blackmun ได้วินิจฉัยว่า 

กฎหมายท�าแท้งของรัฐเทกซ้ัสขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะศาล 

เห็นว่าแม้สิทธิบุคคลจะไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัีดแจ้ง 

แต่ศาลก็ยอมรับมาต้ังแต่อดีตว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิท่ีแฝ่งตัวอยู่

ในรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การท่ีรัฐไม่ยอมรับการตัดสินใจในการท่ีหญิง

เลือกจะยุติการต้ังครรภ์ส่งผลกระทบต่อหญิงต้ังครรภ์อย่างมาก 

ดังน้ัน การท่ีรฐัปฏิเสธการท่ีหญิงต้ังครรภ์จะท�าแท้งจึงเป็นการท่ี

รัฐใช้ีอ�านาจอย่างเกินขอบเขต อย่างไรก็ตาม สิทธิในการท�าแท้ง

ของหญิงต้ังครรภ์ก็ไม่ใช่ีสิทธิเด็ดขาด เพราะรฐัมีหน้าท่ีช่ีวยเหลือ

พิทักษ์สุขภาพของมารดาได้หากการท�าแท้งอาจเป็นอันตรายแก่

ชีีวิตมารดา ส่วนประเด็นท่ีว่าทารกในครรภ์มีสภาพเป็น “บุคคล” 

ตามความหมายของกฎหมายหรือไม่น้ัน ศาลเห็นว่าแม้จะยอมรับว่า 

ชีีวิตมนษุย์ได้เร่ิมต้นก่อนการคลอด แต่การจะระบวุ่าชีีวิตเร่ิมต้น 

ณ จุดใด เป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัยหรือเก่ียวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ  

หลายศาสตร์ กฎหมายจึงเห็นว่าทารกในครรภ์ยงัไม่เป็น “บุคคล” 

ตามกฎหมาย ดังน้ัน รัฐจึงสามารถเข้าไปคุ้มครองทารกในครรภ์

ได้เฉพาะเม่ือทารกในครรภ์เร่ิมมีการอยูร่อดแล้วเท่าน้ัน และเม่ือ

พิจารณาในแง่หน้าที่และอ�านาจรัฐแล้ว รัฐสามารถเข้าไป

แทรกแซ้งหรือห้ามการท�าแท้งได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี

 (๓) หญิงยนืยนัต่อผูป้ระกอบวชิีาชีีพเวชีกรรมว่าตนมคีรรภ์

เนือ่งจากมกีารกระท�าความผดิเกีย่วกบัเพศ

 (๔) หญิงซ่ึ้งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ ยืนยัน 

ท่ีจะยติุการต้ังครรภ์

 (๕) หญิงซ่ึ้งมีอายคุรรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยีสิ่บ

สัปดาห์ ยืนยันท่ีจะยุติการต้ังครรภ์ภายหลังการตรวจและรับ 

ค�าปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชีาชีีพเวชีกรรมและ 

ผู้ประกอบวิชีาชีีพอ่ืนตามหลักเกณฑ์ิและวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด โดยค�าแนะน�าของ

แพทยสภาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น”

 (๓) หญิงมคีรรภ์เนือ่งจากมกีารกระท�าความผดิเกีย่วกบัเพศ

 (๔) หญิงซ่ึ้งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ ยืนยัน 

ท่ีจะยุติการต้ังครรภ์”
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 ๑. การท�าแท้งในช่ีวง ๓ เดือนแรกของการต้ังครรภ์  

หญิงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการตัดสินใจท่ีจะท�าแท้งหรือไม่  

โดยให้ข้ึนอยูกั่บความเห็นของแพทย์ เพราะการท�าแท้งในช่ีวงน้ี 

มีความปลอดภัย

 ๒. การท�าแท้งในช่ีวงอายคุรรภ์ ๔ - ๖ เดือน อนุญาตให้

แต่ละรัฐจ�ากัดหรือห้ามการท�าแท้งได้ เพราะเป็นระยะท่ีทารกใน

ครรภ์ใกล้จะมีชีีวิตอยูน่อกครรภ์มารดาได้ ดังน้ัน แม้กฎหมายของ

แต่ละรัฐจะห้ามการท�าแท้ง แต่หากหญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจ

จากแพทย์ และแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าแท้ง

เพ่ือรักษาชีีวิตของหญิงต้ังครรภ์ และการท�าแท้งจะเป็นผลดีต่อ

สุขภาพของหญิงต้ังครรภ์ ก็สามารถท�าแท้งได้โดยไม่เป็นความผิด

 ๓. การท�าแท้งในช่ีวงอายคุรรภ์ ๗ - ๙ เดือน ซ่ึ้งเป็นระยะ

ท่ีทารกในครรภ์สามารถใช้ีชีีวิตนอกครรภ์มารดาได้แล้ว เป็น

หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องส่งเสริมชีีวิตมนุษย์ท่ีก�าลงัเติบโตข้ึน รัฐจึง

มีอ�านาจห้ามการท�าแท้งได้ เว้นแต่เป็นการท�าแท้งเพ่ือรักษาชีีวิต

และสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์

 ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ศาลสูงของ

สหรัฐอเมริกาได้มีค�าตัดสินคดีของ Parenthood of Southern 

Pennsylvania V. Casey โดยมีค�าพิพากษาว่าหญิงมีสิทธิตาม

รัฐธรรมนญูท่ีจะท�าแท้งได้ก่อนทารกในครรภ์แสดงการมชีีีวิต และ

รัฐสามารถห้ามการท�าแท้งได้หลังจากท่ีทารกในครรภ์แสดงการ

มีชีีวิต ด้วยข้อยกเว้นเดียว คือ การต้ังครรภ์เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือชีีวิตของหญิงซ่ึ้งต้ังครรภ์ จากค�าตัดสินคดีน้ีท�าให้

กฎหมายท�าแท้งในรัฐต่าง ๆ  ได้เปล่ียนแปลงไป เช่ีน รัฐต่าง ๆ  ๔๐ รัฐ 

ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมายท�าแท้งว่า 

หญิงผู้เยาว์ท่ีจะท�าแท้งต้องได้รับ

ความยินยอมจากบิดามารดาก่อน 

และมี ๓๖ รัฐ จัดให้มีข้ันตอน

ทางศาลแทนความยินยอม

ของบิดามารดา โดยถือว่า

เป็นการท่ีบิดามารดาให้

ความยินยอมโดยทางอ้อม 

และมี ๑๑ รัฐ ให้หญิงต้ังครรภ์

ท่ีเป็นผู้เยาว์เป็นผู้ตัดสินใจ

เลือกว่าใช้ีวิธีใด ระหว่าง

ความยินยอมของบิดามารดา 

หรือข้ันตอนทางศาล

 ปัจจุบันการท�าแท้งในสหรัฐอเมริกาสามารถท�าได้ใน 

ทุกรฐัโดยการร้องขอ ก่อนทารกในครรภ์แสดงความมชีีีวิต เพราะ

หากทารกในครรภ์แสดงความมีชีีวิตแล้ว รัฐอาจห้ามการท�าแท้งได้ 

ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นอันตรายต่อชีีวิตหรือสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์ 

การท�าแท้งในสหรัฐอเมริกายังถือเป็นความผิด ยกเว้นในกรณี 

ดังต่อไปน้ี

 ๑. จ�าเป็นต้องกระท�าเพือ่ความปลอดภยัในชีีวติของหญงิ

ตัง้ครรภ์

 ๒. จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากสขุภาพทางกายของหญงิ

ตัง้ครรภ์

 ๓. จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากสขุภาพทางจติใจของหญงิ

ตัง้ครรภ์

 ๔. หญงิตัง้ครรภ์เนือ่งจากการกระท�าความผดิฐานข่มขนื 

และการร่วมประเวณรีะหว่างหญงิชีายซ้ึง่มบิีดามารดาเดยีวกนั

 ๕. จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากสขุภาพของทารกในครรภ์

 ๖. ด้วยเหตผุลทางเศรษฐกจิและสงัคม

 อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยมีความ 

แตกต่างกันในบริบทด้านความเช่ืีอและวัฒนธรรม ถึงแม้ว่า 

ท้ังสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะมีการบัญญัตใิห้หญิงมีครรภ์

สามารถยุตกิารตัง้ครรภ์ได้โดยไม่ผดิกฎหมาย โดยมุง่คุม้ครองสทิธิ

และเสรภีาพของหญงิมคีรรภ์ แต่สงัคมไทยกย็งัมคีนจ�านวนมาก

ที่มีความเห็นว่าการท�าแท้งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและผิดต่อ 

ศีลธรรม ซ่ึ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับความผิดฐาน

ท�าแท้ง ท่ีจะก�าหนดให้หญิงซ่ึ้งมีอายคุรรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์

สามารถยติุการต้ังครรภ์ได้ อาจจะเป็นการลดปัญหาการลักลอบ

ท�าแท้งเถ่ือนท่ีมีความเส่ียงอันตรายถึงแก่ชีีวิต แต่ในขณะเดียวกัน

ปัจจุบันสังคมไทยก็มีปัญหาการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

เป็นจ�านวนมาก และไม่สามารถหาทางออกของปัญหา หรือเกิด

ความรู้สกึละอาย จึงท�าให้มีการตดัสนิใจยติุการต้ังครรภ์ ซ่ึ้งนับเป็น 

ปัญหาสังคมส�าคัญประการหน่ึงท่ีสังคมไทยก�าลังเผชีิญ และ 

การแก้กฎหมายจึงอาจเป็นเพยีงการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุดังน้ัน 

ผู้ปกครองจึงควรตระหนักและมีบทบาทส�าคัญในการดูแลเด็ก

และเยาวชีนอย่างใกล้ชิีด รวมท้ังให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสม รับฟัง

ปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชีน ตลอดจนให้ความรู้ในการ

ป้องกันการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ก็นับเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะ

ป้องกันปัญหาน้ีได้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชีนเติบโตอย่างมีอนาคต

ท่ีดี และเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศชีาติต่อไป 




