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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เรื่อง นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ
นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ

ผูรอง

ระหวาง
-

ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
นางสาวศรีสมัย เชือ้ ชาติ (ผูร อ ง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ โดยมีขอ เท็จจริงสรุปไดดงั นี้
ผูรองเคยเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลกุยบุรี และเปนแพทยในเครือขายแพทยอาสาเพื่อยุติ
การตั้งครรภทางการแพทยตามกฎหมาย และขอบังคับแพทยสภา ใหกับวัยรุนและสตรีที่ทองไมพรอม
และเปนคณะกรรมการจัดระบบสงตอเพือ่ ยุตกิ ารตัง้ ครรภทปี่ ลอดภัย ตามคําสัง่ กรมอนามัยที่ ๒๐๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมและกลาวหาวากระทําความผิดฐานทําให
หญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ ทัง้ ทีแ่ พทยมอี าํ นาจกระทําได
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ และนําไปสูการจับกุมและแจงขอกลาวหาผูเขารับบริการ
เพื่อยุติการตั้งครรภที่ทองไมพรอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ตอมาผูรองถูกยาย
ใหไปปฏิบตั ิราชการที่ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหัวหิน ๕ ผูรองจึงกลาวอางวาประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ เนือ่ งจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ บัญญัตลิ งโทษแตเฉพาะ
หญิงผูทําแทงเปนสําคัญ ทั้งที่การตั้งครรภมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของหญิงเพียงฝายเดียว
ชายซึง่ มีความสัมพันธกบั หญิงยอมตองรับผิดและถูกลงโทษดวย บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวจึงทําให
ชายและหญิงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
นอกจากนีห้ ญิงยอมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายทีจ่ ะกระทําตอเนือ้ ตัวรางกายของตนเอง
ไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ สําหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ เปนบทบัญญัตทิ ไี่ มสอดคลอง

๑๒๖

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

กับสภาพการณและไมเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันที่มุงเนน
การใชยายุติการตั้งครรภแทนการใชหัตถการทางการแพทย การที่บทบัญญัติมาตราดังกลาว
มุงคุมครองเฉพาะการกระทําของแพทย โดยไมครอบคลุมบุคลากรทางการแพทยอื่นที่ใหบริการ
ภายใตการควบคุมของแพทย จึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ที่บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
กฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณหรือทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดํารงชีวติ หรือประกอบอาชีพ ทัง้ นี้ ผูร อ งไดเสนอใหมกี ารแกไข
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ใหครอบคลุมผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูอ ยูภ ายใตความควบคุม
ของผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีขอ ยกเวนใหกระทําไดโดยไมมคี วามผิดหากอายุครรภของหญิงนัน้
ไมถงึ ๑๒ สัปดาห หรือการตัง้ ครรภมผี ลกระทบตอจิตใจของหญิงนัน้ หรือตัวออนในครรภมคี วามพิการ
หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรคทางพันธุกรรม
ผูรองไดยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหผูรอง
ทราบวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ แมจะปรากฏวามีปญ
 หาในทางปฏิบตั ิ
แตยังไมถือเปนปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญที่ผูตรวจการแผนดินจะเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ (๑) ได
ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ดังนี้
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
(๒) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗
(๓) ใหคาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลใชบงั คับในอีก ๕๔๐ วัน หลังจากอานคําวินจิ ฉัย
โดยกําหนดเงื่อนไขใหองคกร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
รายงานผลการปฏิบตั หิ รือขอขัดของในการปฏิบตั ติ อ ศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๖๐ วัน และ ๕๐๐ วัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้ งตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การทีเ่ จาพนักงานตํารวจดําเนินคดีแกผรู อ งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๒ มีสาเหตุโดยตรงมาจากการทีผ่ รู อ งทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอม อันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ผูรองจึงกลาวอางวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑
ที่ประสงคจะลงโทษแตเฉพาะหญิงผูทําแทงแตเพียงฝายเดียวแตชายซึ่งมีความสัมพันธกับหญิงกลับ
ไมตองรับผิดและถูกลงโทษดวย จึงไมเสมอภาคกันในทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และ
มาตรา ๒๘ และยังกลาวอางวาผูรองไมไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
เนื่องจากไมไดรับการยกเวนการกระทําของนายแพทยกรณีการใชสิทธิของหญิงในการยุติการตั้งครรภ
โดยปลอดภัย บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
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และมาตรา ๗๗ ในคดีนผี้ รู อ งจึงเปนบุคคลผูถ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม ครองไวโดย
ผูร อ งเห็นวาการละเมิดดังกลาวเปนผลจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการคุมครอง
บุคคลและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง โดยเปนกฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทํา
หรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่งถือวาเปนความผิด และกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับผูกระทํา
ความผิด โดยมาตรา ๓๐๑ เปนบทบัญญัติในภาค ๒ ลักษณะ ๑๐ หมวด ๓ ความผิดฐานทําใหแทงลูก
ซึง่ บัญญัตวิ า “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพี่อคุมครอง
ชีวิตของทารกในครรภมารดา โดยบัญญัติลงโทษหญิงที่ทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตน
แทงลูก
การยุติการตั้งครรภเปนปญหาทั้งทางสังคม ทางการแพทย และทางกฎหมายที่มีความ
ละเอียดออน รวมทั้งเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งถือวาเปนความผิด
ทางอาญาและกําหนดโทษแกหญิงเพียงฝายเดียวทีท่ าํ ใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู นื่ ทําใหตนแทงลูก
ทั้งนี้ความผิดฐานทําใหแทงลูกมีเจตนารมณและคุณธรรมทางกฎหมายที่ตองการคุมครองชีวิต
ของทารกในครรภ โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา แตเนื่องจาก
รากฐานของสังคมไมไดขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยเพียงเทานั้น แตยังตองมีปจจัยอื่น
ที่สําคัญเปนรากฐานของสังคมประกอบดวยเชนเดียวกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตของทารก
ในครรภ หากมุงคุมครองสิทธิของทารกในครรภเพียงอยางเดียวโดยมิไดพิจารณาการคุมครองสิทธิ
ของหญิงผูตั้งครรภอันมีมากอนสิทธิของทารกในครรภก็เปนสิ่งที่อาจสงผลกระทบใหหญิงไมไดรับ
ความเปนธรรมและถูกลิดรอนหรือจํากัดสิทธิในเนื้อตัวรางกายของหญิง ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติ
ทีเ่ ปนสิทธิพนื้ ฐานของศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ทีบ่ คุ คลยอมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะกระทําการใดหรือ
ไมกระทําการใดตอชีวติ และรางกายของตนไดตราบเทาทีก่ ารกระทํานัน้ ไมไปรบกวนหรือลวงลํา้ เขาไป
ในสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ นื่ รวมทัง้ ยังสงผลกระทบถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของหญิงตัง้ ครรภ
ทีค่ รอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงวาจะยุตกิ ารตัง้ ครรภหรือตัง้ ครรภตอ ไปอีกดวย
นอกจากนีก้ ารคุม ครองสิทธิของทารกในครรภและสิทธิของหญิงตัง้ ครรภตอ งใหเกิดความสมดุล
กันโดยอาจตองนําชวงระยะเวลาการตั้งครรภมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิ
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ของหญิงโดยปราศจากการกําหนดเงือ่ นไขหรือเงือ่ นเวลาทีเ่ หมาะสมดังเชน ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๑ จึงเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิงเกินความจําเปน ประกอบกับรัฐมีหนาที่
กํ า หนดให มี ม าตรการส ง เสริ ม ให บุ ค คลใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ โดยจั ด ให มี ม าตรการในการยุ ติ
การตัง้ ครรภทปี่ ลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย ไมกระทบตอการใชสทิ ธิของหญิง และตองเขาไปดูแล
และคุมครองชีวิตของทารกในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตเชนเดียวกัน บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายของหญิงเกิน
ความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสดั สวน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘
สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซึ่งผูรองกลาวอางวา บัญญัติใหหญิงฝายเดียว
ที่ตองรับผิดทางอาญา ไมรวมถึงชายที่มีความสัมพันธกับหญิงซึ่งมีสวนรวมในการกระทําความผิดดวย
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ ไดบัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคล การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
จะกระทํามิได หลักความเสมอภาคนี้มีสาระสําคัญที่เปนหลักการพื้นฐาน คือ การปฏิบัติตอสิ่งที่มสี าระ
สําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกันและจะตองปฏิบตั ติ อ สิง่ ทีม่ สี าระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรือ่ งนัน้ ๆ การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ เปนกรณี
ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะสําหรับบุคคลผูเปนหญิงเพราะโดยธรรมชาติของหญิงเทานั้นที่สามารถตั้งครรภ
และยุติการตั้งครรภได เมื่อชายและหญิงมีสภาพรางกายอันเปนสาระสําคัญที่แตกตางกัน การที่จะ
ใหชายที่มีความสัมพันธกับหญิงซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหหญิงตั้งครรภตองรับโทษและมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ เพือ่ ใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรมดวยนัน้ จะเปนการปฏิบตั ิ
ตอสิง่ ทีม่ สี าระสําคัญแตกตางกันใหเหมือนกัน ยอมเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอชาย ดังนัน้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ แตอยางใด
ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยดังกลาวมีผลเมื่อพนสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาํ วินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๔
ประเด็นทีส่ อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม
การที่ ผู  ร  อ งกล า วอ า งว า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ บั ญ ญั ติ เ หตุ ใ นการยุ ติ
การตั้งครรภไวเพียง ๒ กรณี ทั้งที่หญิงตั้งครรภควรมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะตั้งครรภตอไปหรือ
ยุ ติ การตั้งครรภ ซึ่งเปนสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายใตศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
หญิงตัง้ ครรภผนู นั้ เปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมและจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายของ
หญิงตั้งครรภ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ นั้น
พิจารณาแลว เห็นวา บทบัญญัตดิ งั กลาวเปนเหตุยกเวนการกระทําความผิดของหญิงตัง้ ครรภ
ซึ่งทําใหตนแทงลูก และนายแพทยที่ไดกระทําใหหญิงแทงลูก อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ เพื่อคุมครองหญิงตั้งครรภ กรณีมีเหตุจําเปนเนื่องจากสุขภาพ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ของหญิง หรือหญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดอาญาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ อันเปนการคํานึงถึงสิทธิในชีวติ และรางกายของหญิงและ
สิทธิในการกําหนดเจตจํานงเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุของตนเอง และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ของหญิงซึ่งอาจไดรับอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ รัฐจึงกําหนดใหการยุติการตั้งครรภอยูภายใต
การปฏิบตั ขิ องนายแพทย และเพือ่ มิใหเกิดปญหาทางสุขภาพและปญหาสังคมอันจะกระทบตอประโยชน
ของสาธารณะในภายหลัง ซึง่ ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ
ทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ แห ง ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ กํ า หนดเงื่ อ นไข
อันเปนเหตุยกเวน ใหนายแพทยสามารถยุติการตั้งครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
โดยหญิงตั้งครรภตองยินยอม และกระทําโดยนายแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย
รวมทั้งตองกระทําในสถานพยาบาล และตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว กลาวคือ การยุติ
การตัง้ ครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๑) จําเปนตองกระทําเนือ่ งจากปญหาสุขภาพ
ทางกายหรือปญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตัง้ ครรภซงึ่ ตองไดรบั การรับรองหรือเห็นชอบจากผูป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผูกระทําการยุติการตั้งครรภอยางนอยหนึ่งคน โดยปญหาสุขภาพทางจิต
ของหญิงตั้งครรภรวมถึงปญหาความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากตรวจพบวาทารกในครรภมี
หรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเปนโรคพันธุกรรม
อยางรุนแรง เมื่อหญิงนั้นไดรับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร และมีการ
ลงนามรับรองในเรือ่ งดังกลาวขางตน โดยผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีม่ ใิ ชผกู ระทําการยุตกิ ารตัง้ ครรภ
อยางนอยหนึง่ คน ซึง่ ตองมีขอ บงชีท้ างการแพทยทชี่ ดั เจนวาหญิงนัน้ มีปญ
 หาสุขภาพทางกายหรือทางจิต
และตองมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไวในเวชระเบียนเพื่อเปนหลักฐาน สําหรับการยุติ
การตั้งครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๒) ตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควร
เชือ่ ไดวา หญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทําความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
ขอบังคับดังกลาวจึงทําใหการยุติการตั้งครรภของนายแพทยมีความชัดเจน และครอบคลุมถึงปญหา
ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงตัง้ ครรภแลว จึงเห็นไดวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองทั้งคุณธรรมในทางกฎหมายและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในรางกาย
ของหญิงที่ตั้งครรภอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักความไดสัดสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี
และมุงคุมครองประโยชนของสังคมและประโยชนสาธารณะไดอยางเหมาะสม ไมเปนการเลือก
ปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม และไมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกายของหญิงตัง้ ครรภ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แตอยางใด
สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ที่ผูรองกลาวอางวาไมเทาทันตอสภาพการณและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันที่มุงเนนการใชยายุติการตั้งครรภแทนการใช
หัตถการทางการแพทย และไมคุมครองถึงบุคลากรทางการแพทยอื่นที่ใหบริการภายใตการควบคุม
ของแพทย จึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เห็นวา วัตถุประสงคประการหนึ่งของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ คือ คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของหญิงตั้งครรภ
จากการยุติการตั้งครรภ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงตองใหนายแพทยซึ่งเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายเปนผูย ตุ กิ ารตัง้ ครรภ ซึง่ การยุตกิ ารตัง้ ครรภเปนเรือ่ งทีม่ คี วามละเอียดออน

๑๓๐

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ต อ จริ ย ธรรมของสั ง คมและกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เปนบทบัญญัติในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐที่รัฐพึงใชเปน
แนวทางในการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใชเพียงเทาที่จําเปนและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ มิใชหนาที่ของรัฐอันเปนบทบังคับใหรัฐ
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด แตเปนเพียงแนวนโยบายใหรัฐพึงใชเปนแนวทางดําเนินการ
ตรากฎหมาย จึงไมใชกรณีที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗
ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗
ประเด็นที่สาม ไมวากรณีที่ขัดหรือไมขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือไมก็ตาม สมควรมีมาตรการ
ปรับปรุงกฎหมาย หรือไม อยางไร
พิจารณาแลวเห็นวา โดยทีป่ ระมวลกฎหมายอาญาเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ดใชบงั คับมาเปนเวลา ๖๐ ปแลว
กอใหเกิดปญหาการทําแทงเถื่อนในสังคมที่ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายของหญิงจํานวนมาก
และทําใหเกิดปญหาสังคมจากความไมพรอมของหญิงและเด็กที่เกิดมาอีกมากมาย ในขณะที่ปจจุบัน
วิทยาการทางการแพทยไดพัฒนาขึ้นมาก สามารถใหบริการดูแลรักษารองรับการตัดสินใจใชสิทธิ
ในเนื้อตัวรางกายของหญิงในชวงเวลาที่เหมาะสมไดอยางสะดวกปลอดภัยแลว ประกอบกับยังไมไดมี
มาตรการคุม ครองผูป ฏิบตั งิ านทางการแพทยทคี่ รอบคลุมและเหมาะสม ศาลรัฐธรรมนูญจึงใหขอ เสนอแนะ
วาประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเรือ่ งการทําแทงสมควรไดรบั การปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุง
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๐๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ แตไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
โดยกําหนดคําบังคับใหคาํ วินจิ ฉัยของศาลในสวนทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนีม้ ผี ลเมือ่ พนสามรอย
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ และสมควรใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
แกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของเรือ่ งการทําแทงเพือ่ ใหสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน
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