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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑.บทนำ� 
สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยท่ี ๔/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

เร่ือง นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๓ โดยศาลได้มคี�าวินจิฉยัว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ทีบ่ญัญตัว่ิา “หญงิใด
ท�าให้ตนเองแท้งลกู หรอืยอมให้ผูอ่ื้นท�าให้ตนแท้งลกู ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หกหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั” ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๘๑ โดยศาลเหน็ว่า บทบัญญติั 
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพือ่คุม้ครองชวีติของทารกในครรภ์มารดา โดยบญัญตัลิงโทษหญงิทีท่�าให้ตนเอง
แท้งลกู หรอืยอมให้ผูอ้ืน่ท�าให้ตนแท้งลกู โดยเหน็ถึงความส�าคญัและคณุค่าของชวีติมนษุย์ทีก่�าลงัจะเกดิมา 
แต่เนื่องจากรากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมี 
ปัจจยัอืน่ทีส่�าคญัเป็นรากฐานของสงัคมประกอบด้วย เช่นเดยีวกบัการคุม้ครองสทิธใินการมชีวีติของทารก
ในครรภ์ หากมุ่งคุม้ครองสิทธิของทารกในครรภ์เพยีงอย่างเดยีวโดยมไิด้พจิารณาการคุม้ครองสทิธขิอง
หญงิผู้ต้ังครรภ์อนัมีมาก่อนสิทธิของทารกในครรภ์ ก็เป็นสิง่ทีอ่าจส่งผลกระทบให้หญงิไม่ได้รบัความเป็นธรรม
และถูกลิดรอนหรือจ�ากัดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิง ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่เป็นสิทธิพื้นฐาน 
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท�าการใดหรือไม่กระท�าการใดต่อ
ชวีติและร่างกายของตนได้ตราบเท่าทีก่ารกระท�านัน้ไม่ไปรบกวนหรอืล่วงล�า้เข้าไปในสทิธหิรอืเสรภีาพของผูอ้ืน่ 
รวมทั้งยังส่งผลกระทบถึงสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงของหญิงต้ังครรภ์ที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการ 
ตัดสนิใจของหญงิว่าจะยตุกิารตัง้ครรภ์หรือตัง้ครรภ์ต่อไปอกีด้วย นอกจากนี ้การคุม้ครองสทิธขิองทารก 

    ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘
  “มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ามิได้ เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
  การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท�ามิได้ เว้นแต่มีเหตุ 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ามิได้”.

ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ� (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติคว�มผิดฐ�นทำ�แท้ง) 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำาแท้ง) 

ในครรภ์และสิทธิของหญงิต้ังครรภ์ต้องให้เกิดความสมดลุกันโดยอาจต้องน�าช่วงระยะเวลาการตัง้ครรภ์
มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการก�าหนดเง่ือนไขหรือ 
เงือ่นเวลาทีเ่หมาะสมดังเช่นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงเป็นการจ�ากัดสทิธิหรือเสรภีาพของหญงิ
เกินความจ�าเป็น ประกอบกับรัฐมีหน้าที่ก�าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพ 
โดยจัดให้มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่กระทบต่อการใช้สิทธ ิ
ของหญงิ และต้องเข้าไปดูแลและคุม้ครองชวิีตของทารกในครรภ์มใิห้ถูกกระทบสทิธิในการมชีวิีตเช่นเดยีวกัน 
บทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงกระทบต่อสทิธิและเสรภีาพในชวิีตและร่างกาย
ของหญงิเกนิความจ�าเป็น ไม่เป็นไปตามหลกัแห่งความได้สดัส่วน และเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ โดยศาลรฐัธรรมนญูได้ก�าหนดค�าบงัคบัให้ค�าวนิจิฉยัของศาลในส่วนทีข่ดัหรอืแย้ง 
ต่อรฐัธรรมนญูนีม้ผีลเมือ่พ้น ๓๖๐ วนันับแต่วันทีศ่าลมคี�าวนิิจฉยั และสมควรให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเรือ่งการท�าแท้งเพือ่ให้สอดคล้อง 
กบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั

ซึง่ค�าวนิจิฉยัดงักล่าวมผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรฐั
ตามมาตรา ๒๑๑ วรรคส่ี ของรฐัธรรมนูญ๒  ดงัน้ัน คณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิม่ือวนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๓  
มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัด�าเนนิการแก้ไขปรับปรงุประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑  
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เป็นไปตามค�าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดงักล่าว ต่อมาคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญาตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัคิวามผดิฐานท�าแท้ง) ขึน้ โดยได้เชญิผูแ้ทนจากทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์และกฎหมายอาญามาร่วมประชมุ 
รบัฟังความคิดเห็นประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ทางเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ทัง้นี ้เพือ่ให้เข้าใจถงึสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการท�าแท้งของประเทศไทยในอนาคต คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW 
REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัคิวามผดิฐานท�าแท้ง)” ดงันี้

๒รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๑
“มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญูในการนัง่พจิารณาและในการท�าค�าวนิจิฉยัต้องประกอบด้วยตลุาการ

ศาลรฐัธรรมนญูไม่น้อยกว่าเจด็คน
  ค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูให้ถอืเสยีงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนญูจะบญัญตัไิว้เป็นอย่างอืน่
  เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูรบัเรือ่งใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ใน
อ�านาจของศาลรฐัธรรมนญูมไิด้
  ค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูให้เป็นเดด็ขาด มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล องค์กรอสิระ และหน่วยงานของรฐั”.
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๒.ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ� (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติคว�มผิดฐ�นทำ�แท้ง) ฉบับรับฟังคว�มคิดเห็น๓ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบความผิดทางอาญา
ของความผดิฐานท�าแท้งโดยหญงิมคีรรภ์ยนิยอม โดยกําหนดให้หญงิท่ีทําแท้งตนเองหรอืยอมให้ผูอ้ืน่
ทาํให้ตนเองแท้งในขณะอายคุรรภ์ไม่เกนิ ๑๒ สปัดาห์ ไม่เป็นความผดิตามกฎหมาย และกาํหนดให้
แพทย์ท่ีให้บรกิารทําแท้งแก่หญงิดงักล่าวได้รบัความคุม้กนัจากความรบัผิดทางอาญาด้วย นอกจากน้ี 
ยงัขยายเหตท่ีุอนุญาตให้ทําแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายให้ครอบคลุมถงึเหตทุารกในครรภ์มคีวามพกิาร
อย่างร้ายแรงด้วย

โดยร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่เตมิ
บทบัญญัติความผิดฐานท�าแท้ง) มีสาระส�าคัญดังนี้

๒.๑ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลกูหรอืยอมให้ผูอ่ื้นท�าให้ตนแท้งลกูขณะมอีายคุรรภ์
เกินสบิสองสปัดาห์ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั” 
(ร่างมาตรา ๓)

๒.๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ น้ัน เป็นการ 

กระท�าของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จ�าเป็นต้องกระท�าเน่ืองจากหากหญิงตัง้ครรภ์ต่อไปจะเสีย่งต่อการได้รบัอนัตรายต่อสขุภาพ

ทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จ�าเป็นต้องกระท�าเน่ืองจากหากทารกคลอดออกมาจะมคีวามเสีย่งอย่างมากทีจ่ะได้รบั

ผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

๓ข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : https://www.krisdika.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำาแท้ง) 

(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ผู้กระท�าไม่มีความผิด” (ร่างมาตรา ๔)

๓.ข้อควรพิจ�รณ�ที่สำ�คัญ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติความผิดฐานท�าแท้ง) มาตรา ๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๑ ก�าหนดให้หญิงที่ท�าให้ตนเอง
แท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนท�าให้ตนแท้งลูกในขณะมีอายุครรภ์เกิน ๑๒ สัปดาห์ ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบัน้ัน ได้รบัการยกร่างขึน้โดยค�านงึถงึ 
สทิธขิองทารกในครรภ์และสทิธขิองหญงิตัง้ครรภ์ ให้เกดิความสมดลุระหว่างกันด้วยการน�าช่วงระยะเวลา
ของการตั้งครรภ์ซึ่งไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โดยการท�าแท้งในช่วงอายคุรรภ์ไม่เกนิ ๑๒ สปัดาห์ หรอื ๓ เดอืนแรกของการตัง้ครรภ์ หรอืทีเ่รยีกว่า 
การท�าแท้งในระยะไตรมาสที่ ๑ นั้น ถือเป็นช่วงที่สามารถท�าแท้งได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจาก
อายคุรรภ์มคีวามสมัพนัธ์กบัวธิกีารท�าแท้ง ซ่ึงในแต่ละช่วงอายคุรรภ์การท�าแท้งจะมวิีธีการท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ระบบอวัยวะของทารกยังไม่เริ่มท�างานและยังคง
ต้องพึ่งพาครรภ์ของมารดา ในช่วงระยะเวลาน้ีจึงสมควรให้สิทธิในเน้ือตัวร่างกายของหญิงต้ังครรภ์ 
อยู่เหนือกว่าสิทธิของทารกในครรภ์๔  นอกจากน้ี ในช่วงที่อายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ยังเป็นช่วง 
ที่กฎหมายของหลายประเทศอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ตัดสินใจท�าแท้งได้ ยกตัวอย่างเช่น

ประเทศโปแลนด์ กฎหมายอนุญาตให้มีการท�าแท้งได้ถ้าเป็นการกระท�าเพื่อช่วยชีวิตของ 
หญิงตั้งครรภ์หรือเพื่อรักษาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ หรือเกิดจากการถูกข่มขืน

๔พชิาญา  มกุดาสนทิ, สทิธขิองหญงิในการทาํแท้ง : ศกึษากรณทีารกในครรภ์มภีาวะความเสีย่งทีจ่ะพกิารอย่างรนุแรง 
ทางร่างกายหรอืจติใจ, วทิยานพินธ์หลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์ปรดี ี พนมยงค์ มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติ, ๒๕๖๑, หน้า ๘๘.
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กระท�าช�าเราหรือการร่วมประเวณีระหว่างบุคคลในสายเลือดเดียวกัน โดยอายุครรภ์ที่จะท�าแท้งได้นั้น 
ต้องกระท�าภายในอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์

ประเทศนอร์เวย์ กฎหมายอนุญาตให้หญิงต้ังครรภ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบากแสนสาหัส 
สามารถร้องขอให้มีการท�าแท้งได้จนถึงระยะอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ โดยหญิงนั้นจะต้องได้รับข้อมูล
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการท�าแท้งและรับทราบถึงการช่วยเหลือจากรัฐภายหลังการท�าแท้ง รวมทั้ง 
มีสิทธิที่จะได้รับค�าปรึกษาเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้วย

ประเทศกรซี กฎหมายอนญุาตให้สามารถท�าแท้งได้โดยความยนิยอมของหญงิน้ันภายใต้เงือ่นไข
ที่ก�าหนด โดยหากเป็นการท�าแท้งโดยแพทย์ หญิงสามารถร้องขอท�าแท้งได้อย่างเสรีภายในขอบเขต
อายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ แต่หากอายุครรภ์เกินกว่านี้จะสามารถท�าแท้งได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขของ
กฎหมายซึ่งมีอยู่หลายสาเหตุ เช่น เพื่อช่วยชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ หรือทารกในครรภ์มีความผิดปกติ

ประเทศจนี กฎหมายอนญุาตให้ท�าแท้งได้ตามความต้องการของหญงิตัง้ครรภ์แต่ละคน ภายใต้
เงือ่นไขคอืการท�าแท้งนัน้จะต้องกระท�าภายใน ๓ เดอืนแรกของการตัง้ครรภ์ และหญิงน้ันจะต้องไม่เคย
ท�าแท้งมาก่อนภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนที่ผ่านมา

ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายอนุญาตให้ท�าแท้งได้หากหญิงตั้งครรภ์ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ี 
ยากล�าบากอนัเนือ่งมาจากการต้ังครรภ์ ภายใต้เงือ่นไขคอืเป็นการกระท�าโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรฐั
หรือในโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์แรก
ของอายุครรภ์ โดยหญิงต้ังครรภ์ไม่จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแต่ต้องพาบุคคลที ่
บรรลนุติภิาวะมาด้วย และหากเป็นคนต่างชาตต้ิองอาศยัในฝรัง่เศสมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดอืน นอกจากนี ้
ยังจะต้องมีการปรึกษาหารือกับแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ด้วย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้มีค�าพิพากษาตีความเกี่ยวกับการท�าแท้ง
เอาไว้ว่า การท�าแท้งในระยะ ๓ เดอืนแรกของการตัง้ครรภ์นัน้ การตดัสนิใจทีจ่ะท�าแท้งขึน้อยูก่บัฝ่ายหญงิ
และแพทย์ แต่ในระยะ ๖ เดือนถดัไป รฐัอาจจะวางระเบยีบการท�าแท้งให้สมัพนัธ์กับสขุภาพของมารดา 
เช่น การออกใบอนุญาตและควบคุมบุคคลและสถานที่ที่รับท�าแท้งให้สัมพันธ์กับสุขภาพของมารดาได้ 
ซึ่งผลจากค�าวินิจฉัยดังกล่าวได้ท�าให้เกิดการการแก้ไขกฎหมายท�าแท้งของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับค�าพิพากษาของศาล เป็นต้น๕ 

ส�าหรับมาตรา ๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕ ก�าหนดให้ผู้กระท�าไม่มีความผิด ถ้าการกระท�า
ความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ เป็นการกระท�าของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีที่
จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของหญิง กรณีทารกคลอดมีความเสี่ยงที่จะม ี
ความผิดปกติทางกายหรอืจติใจถึงขนาดทพุพลภาพอย่างร้ายแรง กรณหีญิงมีครรภ์เนือ่งจากมีการกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือกรณีหญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์น้ัน 
ได้รับการยกร่างขึ้นเพื่อให้ความคุ้มกันแพทย์ที่ท�าแท้งจากความรับผิดทางอาญา และค�านึงถึงสุขภาพ
ของทารกในครรภ์ในกรณีที่มีความพิการอย่างร้ายแรง ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์การท�าแท้งของ

 ๕ปชาบด ี ด้วงด,ี การทาํแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศกึษาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขประกอบการทําแท้งในต่างประเทศ, 
วทิยานพินธ์หลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์ปรดี ี  พนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ, ๒๕๕๗, 
หน้า ๗๒ – ๑๐๐.
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำาแท้ง) 

ประเทศไทยที่พบว่าสาเหตุของการท�าแท้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว๖  เช่น 
ปัญหาสขุภาพของทารกในครรภ์ ความไม่พร้อมของหญงิตัง้ครรภ์หรอืไม่ได้มกีารวางแผนครอบครวั หรอื
เป็นการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ เป็นต้น ประกอบกับ วทิยาการทางการแพทย์ในปัจจุบนัมีความเจรญิก้าวหน้า
มากพอที่จะตรวจวินิจฉัยสุขภาพของทารกในครรภ์ได้แล้วว่าทารกมีสุขภาพดีหรือมีความพิการ หรือ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ และบทบัญญัติดังกล่าวยังสอดคล้องกับกฎหมาย
ในต่างประเทศด้วยตัวอย่างเช่น

ประเทศญี่ปุ่น ประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปุ่นอนุญาตให้ท�าแท้งได้ในกรณีที่ทารกในครรภ์ 
มีความผิดปกติหรือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์และกรณีที่อาจเกิดอันตรายแก่หญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ 
กฎหมายคุ้มครองการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมยังอนุญาตให้มีการท�าแท้งได้อีกเช่นในกรณีที ่
หญงิต้ังครรภ์และคูส่มรสต้องทนทกุข์จากโรคพนัธกุรรมและโรคจิต โรคร้ายในระยะที ่๔ หรอืเป็นโรคเรือ้น

ประเทศนิวซีแลนด์ อนุญาตให้มีการท�าแท้งในช่วง ๒๐ สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ได้ในกรณี
ทีก่ารตัง้ครรภ์ต่อไปจะมผีลอนัตรายร้ายแรงต่อชวิีตหรือต่อสขุภาพกายและสขุภาพจิตของหญงิตัง้ครรภ์ 
กรณทีีท่ารกในครรภ์มคีวามเสีย่งทีจ่ะมอีาการผดิปกตหิรอืพกิาร กรณทีีเ่ป็นการตัง้ครรภ์จากความสมัพนัธ์
ร่วมสายเลือด กรณทีีเ่ป็นการตัง้ครรภ์จากการข่มขนืกระท�าช�าเรา กรณท่ีีหญงิมคีรรภ์มรีะดบัสตปัิญญา
ต�่ากว่าปกติ อย่างไรก็ดี การท�าแท้งภายหลังจาก ๒๐ สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์จะท�าได้ต่อเมื่อเป็น
กรณีที่จ�าเป็นเพื่อช่วยชีวิตของหญิงหรือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเรื้อรังทั้งต่อร่างกายและจิตใจเท่านั้น

ประเทศเบลเยยีม เป็นประเทศทีม่นีโยบายในการท�าแท้งท่ีเปิดกว้างโดยอนุญาตให้ท�าแท้งได้ทัง้
ในกรณีที่เป็นการช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ กรณีเพื่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ 
กรณีที่การตั้งครรภ์เกิดจากการข่มขืนกระท�าช�าเราหรือการร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงที่เป็นพี่น้อง 
กรณทีีท่ารกในครรภ์อาจจะมสีภาพร่างกายพกิาร กรณเีหตผุลทางเศรษฐกิจและสงัคมของหญงิตัง้ครรภ์ 
หรือในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการร้องขอ เป็นต้น๗

๔.บทสรุป
บทความเรื่องนี้เป็นการน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย เพื่อน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

สิทธิของหญิงตั้งครรภ์อันเป็นหลักสากล พร้อมทั้งยกตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศประกอบ 
ความเข้าใจ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในอนาคต โดยไม่ได้มวีตัถปุระสงค์
ที่จะสนับสนุนให้มีการท�าแท้งอย่างเสรีแต่อย่างใด

   ๖ข้อมลูการท�าแท้งจากรายงานเฝ้าระวงัการแท้งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมอนามยั ซึง่ได้มาจากการส�ารวจผูป่้วยแท้ง 
พบว่ามีการท�าแท้งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเพียงร้อยละ ๓๙.๘ แต่มีการท�าแท้งด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 
มากถึงร้อยละ ๖๐.๒ และหญิงที่ท�าแท้งด้วยเหตุผลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา.
 ๗ปชาบดี  ด้วงดี, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒ – ๑๐๐.




