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๑. บทนํา 
“การแทง” (abortion) นัน้หมายถึง การส้ินสดุของการต้ังครรภ กอนท่ีเดก็จะสามารถดํารงชีวติ

อยูไดนอกครรภมารดา โดยการแทงน้ันจะเปนไปไดในสองลกัษณะคอื
(๑) การแทงเอง เปนการแทงโดยธรรมชาติ สาเหตุของการแทงเองอาจจะเกิดข้ึนไดจากความบกพรอง

ของไขที่ผสมแลวหรือตัวออน หรือความบกพรองทางดานมารดา เชน มดลกูพิการ ปากมดลูกปดไมดี 
มีโรคประจําตัวบางอยาง เชน โรคไต โรคเลือด เปนตน 

(๒)การทําแทง เปนการกระทําเพ่ือใหเกิดการแทง แบงออกไดเปนการทําแทงเพื่อการรักษา
ซึ่งเปนการทําแทงในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหทําได และการทําแทงที่กระทําโดยผิดกฎหมาย 
ซึง่เปนการลกัลอบทาํแทงโดยบคุคลทีม่ใิชแพทยไมวาจะทาํโดยเหตผุลใด ๆ  รวมทัง้การทาํแทงโดยแพทย
ที่ทํานอกเหนือขอบงชี้ที่กฎหมายระบุไว๑ 

โดยการทาํแทงทีก่ระทาํโดยผดิกฎหมายนี ้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดบญัญตัไิวในหมวด ๓
ความผิดฐานทําใหแทงลูก ประกอบดวย ความผิดในกรณีหญิงทําใหตนเองแทงหรือยินยอมใหผูอื่น
ทําใหตนเองแทงลูกตามมาตรา ๓๐๑ ความผิดในกรณผีูใดทาํใหหญงิแทงลูกโดยหญงิน้ันยนิยอมตาม
มาตรา ๓๐๒ และความผดิในกรณผีูใดทาํใหหญงิแทงโดยหญงินัน้ไมยนิยอมตามมาตรา ๓๐๓ ซึง่ความผดิ
ทั้งสามมาตราดังกลาวหากเปนการพยายามกระทําความผิดผูกระทําไมตองรับโทษตามมาตรา ๓๐๔ 
นอกจากน้ี กฎหมายยังเปดชองใหมกีารทําแทงไดโดยไมเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๕ ในกรณีทีจ่าํเปน
เนือ่งจากสุขภาพของหญิง และกรณีทีห่ญงิมีครรภเนือ่งจากการกระทําความผิดอาญา โดยมีเงือ่นไขวา
จะตองกระทําโดยแพทยเทานั้น และถึงแมวากฎหมายจะอนุญาตใหมีการทําแทงไดในกรณีท่ีจําเปน
เนื่องจากสุขภาพของหญิงและในกรณีที่หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาก็ตาม แตก็ยัง
มีหญิงจํานวนมากที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคและเลือกยุติการตั้งครรภหรือทําแทงโดยผิดกฎหมาย 

๑สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๙ เรื่องที่ ๔ การทําแทง, 
ความหมายของการแทง.

กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง
กับการคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ 

ตอนที ่๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
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๑๓๖

กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว๒ ซึ่งผลที่ตามมาคือภาวะแทรกซอนจากการทําแทง 
เชน การตกเลือด มดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด เปนหมัน หรือการตั้งครรภนอกมดลูกและการแทงซํ้า
ในครรภหลัง เปนตน 

 อยางไรกด็ ีเมือ่วนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓ ทีผ่านมา ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัที ่๔/๒๕๖๓ 
เร่ือง นางสาวศรสีมยั  เชือ้ชาติ (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๓ 
โดยวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ 
แตไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนท่ีวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้มีผลเมื่อพนกําหนด ๓๖๐ วัน นับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมคีาํวินจิฉยั เนือ่งจากบทบัญญติัแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ไดกระทบตอสทิธิ
และเสรีภาพในชวิีตและรางกายของหญงิตัง้ครรภเกนิความจาํเปน ไมเปนไปตามหลกัแหงความไดสดัสวน
และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

 ดังนัน้ เพือ่ใหเขาใจถงึบทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการทาํแทงของประเทศไทย รวมท้ัง
สาระสําคัญของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
จึงขอเสนอบทความเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ ตอนที่ ๒ 
ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

๒. วิวัฒนาการของกฎหมาย
 กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของไทยน้ันมีวิวัฒนาการมาต้ังแตกฎหมายตราสามดวง กฎหมาย

ลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ จนกระทัง่กลายมาเปนประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบงัคบัอยูในปจจบุนั กลาวคอื
 (๑) กฎหมายตราสามดวง เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จฬุาโลกมหาราช เม่ือปพทุธศกัราช ๒๓๔๗ เพือ่ชาํระกฎหมายทีม่อียูในขณะนัน้ใหสอดคลองเหมาะสม
กับหลักเหตุผลและความเปนธรรม เนื่องจากกฎหมายเกาครั้งกรุงศรีอยุธยาไดสูญไปมาก

โดยสาระสําคัญของกฎหมายตราสามดวงในสวนที่เกี่ยวของกับการทําแทงมีดังนี้
มาตรา ๑๐ ผูใดใหยาแกทานกนิ ลกูในทองตาย ใหเอาตัวแมมนัก่ึงหน่ึงต้ังไหมทวีคณู เปนสนิไหม

ก่ึงพนิยั แลวโบย ๖๐ ท ีเอาข้ึนหยัง่ประจานแลวจาํไว ณ คกุ ถาตายทัง้แมทัง้ลกูใหมนัตายตกไปตามกัน
มาตรา ๑๕ ผูใดวิวาทกับหญิงมีครรภ ตีฟนแทงหญิงมีครรภลูกในทองตาย แมมีบาดเจ็บ

ใหไหมตีฟนแทงโดยหนัก ถาตายทั้งแมลูก ใหฆาผูตีฟนแทงใหตายตกไปตามกัน๓

(๒) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ เปนกฎหมายเกาท่ีตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ยกรางโดยนักกฎหมายช้ันนาํทัง้ของไทยและตางประเทศ โดยรางเปนภาษา
อังกฤษกอนแลวแปลเปนภาษาไทย จากน้ันกพ็มิพเปน ๓ ภาษา คอื ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศส และประกาศใชบังคับเปนกฎหมายเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑

   ๒ขอมลูการแทงจากรายงานเฝาระวงัการแทงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมอนามัย ซึง่ไดมาจากสาํรวจผูปวยแทง พบวา
มกีารทําแทงดวยเหตุผลดานสขุภาพเพียงรอยละ ๓๙.๘ แตทาํแทงดวยเหตผุลดานเศรษฐกิจ สงัคมและครอบครัวมากถงึรอยละ ๖๐.๒ 
และหญงิทีทํ่าแทงดวยเหตผุลดานเศรษฐกิจ สงัคมและครอบครัวนัน้ สวนใหญยงัเปนวยัรุนและเยาวชนท่ีอยูระหวางการศึกษา. 
  ๓พนิจิ  ทพิยมณ,ี รายงานผลการวิจัย เร่ือง กฎหมายทําแทงในกรณทีีม่ารดามปีญหาทางจติ, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ, 
๒๕๔๘, หนา ๘.
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๑๓๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

โดยสาระสําคัญของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ในความผิดฐานรีดลูกมีดังนี้
มาตรา ๒๖๐ หญงิใดรดีลกูใหแทงกด็ ีมนัยอมใหคนอืน่รดีลกูใหแทงกด็ ีทานวามนัมคีวามผดิ

ตองระวางโทษานุโทษเปนสามสถาน คือสถานหนึ่งใหจําคุกไมเกินกวาสามป สถานหนึ่งใหปรับ 
ไมเกินกวารอยบาท สถานหนึ่งใหลงโทษทั้งจําทั้งปรับเชนวามาแลวดวยกัน

มาตรา ๒๖๑ ผูใดรีดลูกเขาใหแทง แมวาหญิงยินยอมใหมันรีดก็ดี ทานวามันมีความผิด 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเดือนหน่ึงข้ึนไปจนถึงสามป แลใหปรับต้ังแตยีส่บิบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาท 
ดวยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๖๒ ถาผูกระทําผิด เชนวามาในมาตรา ๒๖๑ นั้น เปนแพทย หรือเปนแพทย
ผดุงครรภกด็ ีหรอืเปนคนทําโดยเหน็แกสนิจางรางวลัก็ด ีทานใหลงโทษมนัตามทีบ่ญัญัตไิวสาํหรบัความผดิ
เชนนั้น ทวีขึ้นอีกหนึ่งในสามสวน

มาตรา ๒๖๓ ผูใดรูอยูวาหญงิมคีรรภ แลหญงิมไิดอนุญาตใหมนัรดีลกู ถาแลมนักระทาํรายดวย
กาํลงักาย หรือดวยประการหน่ึงประการใด ใหหญงิน้ันแทงลกูไซ ทานวามนัมคีวามผิด ตองระวางโทษ
ฐานประทุษรายแกรางกายถึงสาหัส ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๖ แลมาตรา ๒๕๗ นั้น

มาตรา ๒๖๔ ผูใดพยายามจะกระทําความผิดอยางใดใดที่ทานบัญญัติไวในมาตรา ๒๖๐ 
แลมาตรา ๒๖๑ นั้น ทานวาเปนการไมสําคัญ อยาใหเอาโทษแกมันเลย

(๓) ประมวลกฎหมายอาญา เปนกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้โดยพฒันามาจากกฎหมายลกัษณะอาญา 
ร.ศ. ๑๒๗ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณและทัดเทียมกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ 
โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนมา

สําหรับความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้นบัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ ดังนี้
มาตรา ๓๐๑ หญงิใดทาํใหตนเองแทงลกู หรอืยอมใหผูอ่ืนทาํใหตนแทงลกู ตองระวางโทษ

จาํคกุไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐๒ ผูใดทาํใหหญงิแทงลูกโดยหญงินัน้ยนิยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป

 หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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๑๓๘

กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทํานัน้เปนเหตใุหหญงิถงึแกความตาย ผูกระทาํตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสบิป
และปรับไมเกนิสองแสนบาท

มาตรา ๓๐๓ ผูใดทาํใหหญงิแทงลกูโดยหญงินัน้ไมยนิยอม ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิเจด็ป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถงึสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๓๐๔ ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ 
วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา ๓๐๕ ถาการกระทําความผิดดงักลาวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นัน้ เปนการ
กระทําของนายแพทย และ

(๑)จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(๒) หญงิมีครรภเนือ่งจากการกระทําความผดิอาญา ตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗

มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ ผูกระทําไมมีความผิด

๓. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
(๑) เจตนารมณของกฎหมาย กฎหมายของประเทศไทยถือวาการทําแทงเปนอาชญากรรม

อยางหนึ่ง ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดและกําหนดบทลงโทษ
เอาไวอยางชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองชีวิตของทารกในครรภมารดา และมีขอยกเวน
อนุญาตใหทําแทงไดเฉพาะกรณีที่เปนการกระทําของนายแพทยที่จําเปนตองกระทําเน่ืองจากสุขภาพ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ของหญงิ หรอืหญงินัน้มคีรรภเนือ่งจากการกระทาํความผดิอาญาเทานัน้ โดยมไิดมกีารบญัญตัถิงึเงือ่นไข
ประกอบการทําแทงในเรื่องอายุครรภ จํานวนครั้งในการทําแทง ความยินยอมของผูเยาวหรือคูสมรส 
คณุสมบตัขิองแพทย หรอืสถานท่ีทาํแทงเอาไว มเีพยีงขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เทานั้นที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภไวสรุปไดดังนี้

การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แหงประมวลกฎหมายอาญาน้ัน 
จะกระทําไดเมื่อหญิงตั้งครรภนั้นยินยอม โดยแพทยผูกระทําตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมาย ภายใตเงื่อนไขคือเปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพ
ทางจิตของหญิงตั้งครรภ และในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากทารกในครรภ
มหีรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมคีวามพกิารอยางรนุแรง หรอืเปนหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเปนโรคพนัธกุรรม
อยางรุนแรง ใหถือวาหญิงตั้งครรภนั้นมีปญหาสุขภาพจิต

สวนการยตุกิารตัง้ครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญาน้ัน
จะตองมหีลักฐานหรอืขอเทจ็จรงิอนัควรเชือ่ไดวา หญงิตัง้ครรภเนือ่งจากการกระทาํความผดิอาญา ทัง้นี ้
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยจะตองกระทําในสถานพยาบาลดังตอไปน้ี (ก) โรงพยาบาลหรือ
หนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารรบัผูปวยไวคางคนื โดยสามารถปฏิบตัเิก่ียวกับการยตุกิารตัง้ครรภทางการแพทย
ไดตามความเหมาะสม (ข) คลนิกิเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบตัเิกีย่วกบั
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยที่อายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห

อยางไรกต็าม ขอบงัคบัดงักลาวเปนเพยีงหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ
ทางการแพทย และประมวลกฎหมายอาญาก็ไมไดบัญญัติใหชัดเจนวา คําวา “สุขภาพ” หมายความ
รวมถึงสุขภาพจิตดวยหรือไม อีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติยกเวนความรับผิดกรณีปญหาสุขภาพของทารก
ในครรภหรอืโรคทางพันธุกรรมอีกดวย ดงันัน้ กฎหมายในปจจบุนัจงึยงัไมสอดคลองกับสภาวการณและ
ไมสามารถที่จะคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงไดเทาที่ควร

(๒) สทิธขิองหญิงตัง้ครรภตามหลักสากล กฎหมายระหวางประเทศไดใหการรบัรองสทิธขิอง
หญิงต้ังครรภไว ใหหญิงต้ังครรภแตละคนมีสิทธิในชีวิตของตนท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตรางกายวาจะ
ตัง้ครรภตอไปเพ่ือใหกาํเนิดเด็กหรือไม และผูอืน่จะตองเคารพสิทธใินการตัดสนิใจเก่ียวกับการต้ังครรภ
ของหญิงนั้น ดวยเหตุนี้หลายประเทศท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยจึงเห็นควร
ใหหญงิมสีทิธทิีจ่ะทําแทงได โดยกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของแตละประเทศจะมีสาระสําคญัแตกตาง
กนัออกไปตามแตวฒันธรรมทางสังคม ความเช่ือในเร่ืองจุดเร่ิมตนของชีวติมนุษย และความเช่ือระหวาง
สิทธิระหวางทารกในครรภกับสิทธิของหญิงต้ังครรภวาสิทธิใดสําคัญกวากัน โดยมีความมุงหมายท่ีจะ
คุมครองความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภเปนสําคัญ

ซึง่สอดคลองกับคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญที ่๔/๒๕๖๓ เรือ่ง นางสาวศรีสมยั  เชือ้ชาติ (ผูรอง)
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมี
คาํวนิจิฉยัวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ทีบ่ญัญตัวิา “หญงิใดทาํใหตนเองแทงลกู หรอืยอม
ใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิสามป หรอืปรบัไมเกนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรบั” 
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กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๒ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา

ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘๔  โดยศาลเหน็วา บทบญัญตัดิงักลาวมเีจตนารมณเพือ่คุมครองชวีติ
ของทารกในครรภมารดา โดยบญัญตัลิงโทษหญงิทีท่าํใหตนเองแทงลกู หรอืยอมใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลกู
โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา แตเนื่องจากรากฐานของสังคมไมได
ข้ึนอยูกบัการเห็นคณุคาของชีวติมนุษยเพียงเทานัน้ แตยงัตองมีปจจัยอืน่ทีส่าํคัญเปนรากฐานของสังคม
ประกอบดวยเชนเดียวกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ หากมุงคุมครองสิทธิของ
ทารกในครรภเพียงอยางเดียวโดยมิไดพิจารณาการคุมครองสิทธิของหญิงผูตั้งครรภอันมีมากอน
สทิธขิองทารกในครรภกเ็ปนส่ิงทีอ่าจสงผลกระทบใหหญงิไมไดรบัความเปนธรรมและถูกลดิรอนหรือจาํกัด
สทิธใินเนือ้ตัวรางกายของหญงิ ซึง่เปนสทิธติามธรรมชาตทิีเ่ปนสทิธพิืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
ที่บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดตอชีวิตและรางกายของตน
ไดตราบเทาท่ีการกระทําน้ันไมไปรบกวนหรือลวงลํ้าเขาไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผูอื่น รวมทั้งยังสง
ผลกระทบถึงสทิธิในการกําหนดเจตจํานงของหญิงต้ังครรภ ทีค่รอบคลุมไปถึงสทิธใินการตัดสนิใจของหญิง
วาจะยุติการต้ังครรภหรือต้ังครรภตอไปอีกดวย นอกจากนี้ การคุมครองสิทธิของทารกในครรภและ
สิทธิของหญิงต้ังครรภตองใหเกิดความสมดุลกันโดยอาจตองนําชวงระยะเวลาการตั้งครรภมาเปน
หลักเกณฑในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา
ที่เหมาะสมดังเชนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิง
เกนิความจาํเปนประกอบกบัรฐัมีหนาทีก่าํหนดใหมมีาตรการสงเสรมิใหบคุคลใชสทิธแิละเสรภีาพโดยจดัให
มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย ไมกระทบตอการใชสิทธิของหญิง 
และตองเขาไปดูแลและคุมครองชีวิตของทารกในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตเชนเดียวกัน 
บทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จงึกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกาย
ของหญิงเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสัดสวน และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลในสวนที่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้มีผลเม่ือพน ๓๖๐ วันนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และสมควรใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของเรื่องการทําแทง
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน

๔. บทสรุป
บทความน้ีเปนการนําเสนอขอมลูทางวิชาการดานกฎหมายในมุมมองดานสทิธขิองหญิงตัง้ครรภ

เพือ่ประโยชนในการพฒันากฎหมายใหสอดคลองกับสภาพสงัคมไทยในปจจบุนั และเพือ่พฒันากฎหมาย
ใหสามารถคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน รวมทัง้สามารถใหความคุมครองความปลอดภยัแก
หญงิมคีรรภไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมไดมเีจตนาทีจ่ะสนบัสนนุใหมกีารทาํแทงอยางเสรแีตประการใด 

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘
“มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

  การคนตวับคุคลหรอืการกระทําใดอนักระทบกระเทือนตอสทิธหิรอืเสรภีาพในชวีติหรอืรางกายจะกระทํามไิด เวนแตมเีหตตุามท่ี
กฎหมายบัญญัติ
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได”.

135-140-MAC6.indd   140135-140-MAC6.indd   140 10/29/20   12:52 PM10/29/20   12:52 PM




