การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง
กับการคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ
ตอนที่ ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

๑. บทนํา

“การแทง” (abortion) นัน้ หมายถึง การสิน้ สุดของการตัง้ ครรภ กอนทีเ่ ด็กจะสามารถดํารงชีวติ
อยูไ ดนอกครรภมารดา โดยการแทงนัน้ จะเปนไปไดในสองลักษณะคือ
(๑) การแทงเอง เปนการแทงโดยธรรมชาติ สาเหตุของการแทงเองอาจจะเกิดขึน้ ไดจากความบกพรอง
ของไขที่ผสมแลวหรือตัวออน หรือความบกพรองทางดานมารดา เชน มดลูกพิการ ปากมดลูกปดไมดี
มีโรคประจําตัวบางอยาง เชน โรคไต โรคเลือด เปนตน
(๒)การทําแทง เปนการกระทําเพื่อใหเกิดการแทง แบงออกไดเปนการทําแทงเพื่อการรักษา
ซึ่งเปนการทําแทงในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหทําได และการทําแทงที่กระทําโดยผิดกฎหมาย
ซึง่ เปนการลักลอบทําแทงโดยบุคคลทีม่ ใิ ชแพทยไมวา จะทําโดยเหตุผลใด ๆ รวมทัง้ การทําแทงโดยแพทย
ที่ทํานอกเหนือขอบงชี้ที่กฎหมายระบุไว๑
โดยการทําแทงทีก่ ระทําโดยผิดกฎหมายนี้ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดบญ
ั ญัตไิ วในหมวด ๓
ความผิดฐานทําใหแทงลูก ประกอบดวย ความผิดในกรณีหญิงทําใหตนเองแทงหรือยินยอมใหผูอื่น
ทําใหตนเองแทงลูกตามมาตรา ๓๐๑ ความผิดในกรณีผใู ดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอมตาม
มาตรา ๓๐๒ และความผิดในกรณีผใู ดทําใหหญิงแทงโดยหญิงนัน้ ไมยนิ ยอมตามมาตรา ๓๐๓ ซึง่ ความผิด
ทั้งสามมาตราดังกลาวหากเปนการพยายามกระทําความผิดผูกระทําไมตองรับโทษตามมาตรา ๓๐๔
นอกจากนี้ กฎหมายยังเปดชองใหมกี ารทําแทงไดโดยไมเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๕ ในกรณีทจี่ าํ เปน
เนือ่ งจากสุขภาพของหญิง และกรณีทหี่ ญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญา โดยมีเงือ่ นไขวา
จะตองกระทําโดยแพทยเทานั้น และถึงแมวากฎหมายจะอนุญาตใหมีการทําแทงไดในกรณีที่จําเปน
เนื่องจากสุขภาพของหญิงและในกรณีท่ีหญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาก็ตาม แตก็ยัง
มีหญิงจํานวนมากที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคและเลือกยุติการตั้งครรภหรือทําแทงโดยผิดกฎหมาย
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๙ เรื่องที่ ๔ การทําแทง,
ความหมายของการแทง.
๑

๑๓๕

กฎหมายเกีย
่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว๒ ซึ่งผลที่ตามมาคือภาวะแทรกซอนจากการทําแทง
เชน การตกเลือด มดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด เปนหมัน หรือการตั้งครรภนอกมดลูกและการแทงซํ้า
ในครรภหลัง เปนตน
อยางไรก็ดี เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทีผ่ า นมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
เรือ่ ง นางสาวศรีสมัย เชือ้ ชาติ (ผูร อ ง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
โดยวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
แตไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่วินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้มีผลเมื่อพนกําหนด ๓๖๐ วัน นับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัย เนือ่ งจากบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ไดกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพในชีวติ และรางกายของหญิงตัง้ ครรภเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสดั สวน
และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ เพือ่ ใหเขาใจถึงบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการทําแทงของประเทศไทย รวมทัง้
สาระสําคัญของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
จึงขอเสนอบทความเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ ตอนที่ ๒
ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

๒. วิวัฒนาการของกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาตั้งแตกฎหมายตราสามดวง กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ จนกระทัง่ กลายมาเปนประมวลกฎหมายอาญาทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั กลาวคือ
(๑) กฎหมายตราสามดวง เปนกฎหมายทีต่ ราขึน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช เมือ่ ปพทุ ธศักราช ๒๓๔๗ เพือ่ ชําระกฎหมายทีม่ อี ยูใ นขณะนัน้ ใหสอดคลองเหมาะสม
กับหลักเหตุผลและความเปนธรรม เนื่องจากกฎหมายเกาครั้งกรุงศรีอยุธยาไดสูญไปมาก
โดยสาระสําคัญของกฎหมายตราสามดวงในสวนที่เกี่ยวของกับการทําแทงมีดังนี้
มาตรา ๑๐ ผูใ ดใหยาแกทา นกิน ลูกในทองตาย ใหเอาตัวแมมนั กึง่ หนึง่ ตัง้ ไหมทวีคณ
ู เปนสินไหม
กึง่ พินยั แลวโบย ๖๐ ที เอาขึน้ หยัง่ ประจานแลวจําไว ณ คุก ถาตายทัง้ แมทงั้ ลูกใหมนั ตายตกไปตามกัน
มาตรา ๑๕ ผูใดวิวาทกับหญิงมีครรภ ตีฟนแทงหญิงมีครรภลูกในทองตาย แมมีบาดเจ็บ
ใหไหมตีฟนแทงโดยหนัก ถาตายทั้งแมลูก ใหฆาผูตีฟนแทงใหตายตกไปตามกัน๓
(๒) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ เปนกฎหมายเกาที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ยกรางโดยนักกฎหมายชัน้ นําทัง้ ของไทยและตางประเทศ โดยรางเปนภาษา
อังกฤษกอนแลวแปลเปนภาษาไทย จากนัน้ ก็พมิ พเปน ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศส และประกาศใชบังคับเปนกฎหมายเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑
ขอมูลการแทงจากรายงานเฝาระวังการแทงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมอนามัย ซึง่ ไดมาจากสํารวจผูป ว ยแทง พบวา
มีการทําแทงดวยเหตุผลดานสุขภาพเพียงรอยละ ๓๙.๘ แตทาํ แทงดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัวมากถึงรอยละ ๖๐.๒
และหญิงทีท่ าํ แทงดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัวนัน้ สวนใหญยงั เปนวัยรุน และเยาวชนทีอ่ ยูร ะหวางการศึกษา.
๓
พินจิ ทิพยมณี, รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง กฎหมายทําแทงในกรณีทมี่ ารดามีปญ
 หาทางจิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,
๒๕๔๘, หนา ๘.
๒

๑๓๖
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โดยสาระสําคัญของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ในความผิดฐานรีดลูกมีดังนี้
มาตรา ๒๖๐ หญิงใดรีดลูกใหแทงก็ดี มันยอมใหคนอืน่ รีดลูกใหแทงก็ดี ทานวามันมีความผิด
ตองระวางโทษานุโทษเปนสามสถาน คือสถานหนึ่งใหจําคุกไมเกินกวาสามป สถานหนึ่งใหปรับ
ไมเกินกวารอยบาท สถานหนึ่งใหลงโทษทั้งจําทั้งปรับเชนวามาแลวดวยกัน
มาตรา ๒๖๑ ผูใดรีดลูกเขาใหแทง แมวาหญิงยินยอมใหมันรีดก็ดี ทานวามันมีความผิด
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตเดือนหนึง่ ขึน้ ไปจนถึงสามป แลใหปรับตัง้ แตยสี่ บิ บาทขึน้ ไปจนถึงหารอยบาท
ดวยอีกโสดหนึ่ง
มาตรา ๒๖๒ ถาผูกระทําผิด เชนวามาในมาตรา ๒๖๑ นั้น เปนแพทย หรือเปนแพทย
ผดุงครรภกด็ ี หรือเปนคนทําโดยเห็นแกสนิ จางรางวัลก็ดี ทานใหลงโทษมันตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิด
เชนนั้น ทวีขึ้นอีกหนึ่งในสามสวน
มาตรา ๒๖๓ ผูใ ดรูอ ยูว า หญิงมีครรภ แลหญิงมิไดอนุญาตใหมนั รีดลูก ถาแลมันกระทํารายดวย
กําลังกาย หรือดวยประการหนึง่ ประการใด ใหหญิงนัน้ แทงลูกไซ ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษ
ฐานประทุษรายแกรางกายถึงสาหัส ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๖ แลมาตรา ๒๕๗ นั้น
มาตรา ๒๖๔ ผูใดพยายามจะกระทําความผิดอยางใดใดที่ทานบัญญัติไวในมาตรา ๒๖๐
แลมาตรา ๒๖๑ นั้น ทานวาเปนการไมสําคัญ อยาใหเอาโทษแกมันเลย
(๓) ประมวลกฎหมายอาญา เปนกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ โดยพัฒนามาจากกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. ๑๒๗ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณและทัดเทียมกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ
โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนมา
สําหรับความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้นบัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ ดังนี้
มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐๒ ผูใ ดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๓๗

กฎหมายเกีย่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานัน้ เปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป
และปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๓๐๓ ผูใ ดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ไมยนิ ยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถงึ สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๓๐๔ ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา ๓๐๕ ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นัน้ เปนการ
กระทําของนายแพทย และ
(๑)จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(๒) หญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญา ตามทีบ่ ญั ญัตไิ วในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ ผูกระทําไมมีความผิด

๓. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

(๑) เจตนารมณของกฎหมาย กฎหมายของประเทศไทยถือวาการทําแทงเปนอาชญากรรม
อยางหนึ่ง ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดและกําหนดบทลงโทษ
เอาไวอยางชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองชีวิตของทารกในครรภมารดา และมีขอยกเวน
อนุญาตใหทําแทงไดเฉพาะกรณีที่เปนการกระทําของนายแพทยที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพ

๑๓๘
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ของหญิง หรือหญิงนัน้ มีครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญาเทานัน้ โดยมิไดมกี ารบัญญัตถิ งึ เงือ่ นไข
ประกอบการทําแทงในเรื่องอายุครรภ จํานวนครั้งในการทําแทง ความยินยอมของผูเยาวหรือคูสมรส
คุณสมบัตขิ องแพทย หรือสถานทีท่ าํ แทงเอาไว มีเพียงขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
เทานั้นที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภไวสรุปไดดังนี้
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แหงประมวลกฎหมายอาญานั้น
จะกระทําไดเมื่อหญิงตั้งครรภนั้นยินยอม โดยแพทยผูกระทําตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมาย ภายใตเงื่อนไขคือเปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพ
ทางจิตของหญิงตั้งครรภ และในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากทารกในครรภ
มีหรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเปนโรคพันธุกรรม
อยางรุนแรง ใหถือวาหญิงตั้งครรภนั้นมีปญหาสุขภาพจิต
สวนการยุตกิ ารตัง้ ครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้
จะตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควรเชือ่ ไดวา หญิงตัง้ ครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญา ทัง้ นี้
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยจะตองกระทําในสถานพยาบาลดังตอไปนี้ (ก) โรงพยาบาลหรือ
หนวยงานของรัฐทีใ่ หบริการรับผูป ว ยไวคา งคืน โดยสามารถปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภทางการแพทย
ไดตามความเหมาะสม (ข) คลินกิ เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยที่อายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห
อยางไรก็ตาม ขอบังคับดังกลาวเปนเพียงหลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ
ทางการแพทย และประมวลกฎหมายอาญาก็ไมไดบัญญัติใหชัดเจนวา คําวา “สุขภาพ” หมายความ
รวมถึงสุขภาพจิตดวยหรือไม อีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติยกเวนความรับผิดกรณีปญหาสุขภาพของทารก
ในครรภหรือโรคทางพันธุกรรมอีกดวย ดังนัน้ กฎหมายในปจจุบนั จึงยังไมสอดคลองกับสภาวการณและ
ไมสามารถที่จะคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงไดเทาที่ควร
(๒) สิทธิของหญิงตัง้ ครรภตามหลักสากล กฎหมายระหวางประเทศไดใหการรับรองสิทธิของ
หญิงตั้งครรภไว ใหหญิงตั้งครรภแตละคนมีสิทธิในชีวิตของตนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตรางกายวาจะ
ตัง้ ครรภตอ ไปเพือ่ ใหกาํ เนิดเด็กหรือไม และผูอ นื่ จะตองเคารพสิทธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ
ของหญิงนั้น ดวยเหตุนี้หลายประเทศที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเห็นควร
ใหหญิงมีสทิ ธิทจี่ ะทําแทงได โดยกฎหมายเกีย่ วกับการทําแทงของแตละประเทศจะมีสาระสําคัญแตกตาง
กันออกไปตามแตวฒ
ั นธรรมทางสังคม ความเชือ่ ในเรือ่ งจุดเริม่ ตนของชีวติ มนุษย และความเชือ่ ระหวาง
สิทธิระหวางทารกในครรภกับสิทธิของหญิงตั้งครรภวาสิทธิใดสําคัญกวากัน โดยมีความมุงหมายที่จะ
คุมครองความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภเปนสําคัญ
ซึง่ สอดคลองกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ เรือ่ ง นางสาวศรีสมัย เชือ้ ชาติ (ผูร อ ง)
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมี
คําวินจิ ฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอม
ใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ”

๑๓๙

กฎหมายเกีย
่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๔ โดยศาลเห็นวา บทบัญญัตดิ งั กลาวมีเจตนารมณเพือ่ คุม ครองชีวติ
ของทารกในครรภมารดา โดยบัญญัตลิ งโทษหญิงทีท่ าํ ใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก
โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา แตเนื่องจากรากฐานของสังคมไมได
ขึน้ อยูก บั การเห็นคุณคาของชีวติ มนุษยเพียงเทานัน้ แตยงั ตองมีปจ จัยอืน่ ทีส่ าํ คัญเปนรากฐานของสังคม
ประกอบดวยเชนเดียวกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ หากมุงคุมครองสิทธิของ
ทารกในครรภเพียงอยางเดียวโดยมิไดพิจารณาการคุมครองสิทธิของหญิงผูตั้งครรภอันมีมากอน
สิทธิของทารกในครรภกเ็ ปนสิง่ ทีอ่ าจสงผลกระทบใหหญิงไมไดรบั ความเปนธรรมและถูกลิดรอนหรือจํากัด
สิทธิในเนือ้ ตัวรางกายของหญิง ซึง่ เปนสิทธิตามธรรมชาติทเี่ ปนสิทธิพนื้ ฐานของศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
ที่บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดตอชีวิตและรางกายของตน
ไดตราบเทาที่การกระทํานั้นไมไปรบกวนหรือลวงลํ้าเขาไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผูอื่น รวมทั้งยังสง
ผลกระทบถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของหญิงตัง้ ครรภ ทีค่ รอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิง
วาจะยุติการตั้งครรภหรือตั้งครรภตอไปอีกดวย นอกจากนี้ การคุมครองสิทธิของทารกในครรภและ
สิทธิของหญิงตั้งครรภตองใหเกิดความสมดุลกันโดยอาจตองนําชวงระยะเวลาการตั้งครรภมาเปน
หลักเกณฑในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ที่เหมาะสมดังเชนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิง
เกินความจําเปนประกอบกับรัฐมีหนาทีก่ าํ หนดใหมมี าตรการสงเสริมใหบคุ คลใชสทิ ธิและเสรีภาพโดยจัดให
มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย ไมกระทบตอการใชสิทธิของหญิง
และตองเขาไปดูแลและคุมครองชีวิตของทารกในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตเชนเดียวกัน
บทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกาย
ของหญิงเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสัดสวน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลในสวนที่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้มีผลเมื่อพน ๓๖๐ วันนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และสมควรใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของเรื่องการทําแทง
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน

๔. บทสรุป

บทความนีเ้ ปนการนําเสนอขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายในมุมมองดานสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
เพือ่ ประโยชนในการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในปจจุบนั และเพือ่ พัฒนากฎหมาย
ใหสามารถคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ สามารถใหความคุม ครองความปลอดภัยแก
หญิงมีครรภไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมไดมเี จตนาทีจ่ ะสนับสนุนใหมกี ารทําแทงอยางเสรีแตประการใด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘
“มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวติ หรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมเี หตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได”.
๔

๑๔๐

