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จากเหตผุลของการประกาศใชพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๔๒ ซึ่งเปนการแกไขประมวลกฎหมายอาญาใน “ความผิดฐานทําใหแทงลูก” กลาวคือ 
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วินิจฉัยวา บทบัญญัติ
ความผิดฐานหญิงทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตามมาตรา ๓๐๑ แหงประมวล
กฎหมายอาญา๓ ขัดหรือแยงตอมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๔ เน่ืองจาก
การทําแทงหรือการยุติการต้ังครรภเปนปญหาท้ังทางสังคม ทางการแพทย และทางกฎหมายท่ีมี
ความละเอียดออน รวมทั้งเปนประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งถือวาเปน
ความผิดทางอาญาและกําหนดโทษแกหญิงเพียงฝายเดียวท่ีทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่น
ทําใหตนแทงลูก ทั้งนี้ ความผิดฐานทําใหแทงลูกมีเจตนารมณและคุณธรรมทางกฎหมายที่ตองการ
คุมครองชีวิตของทารกในครรภ โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา 
แตเนื่องจากรากฐานของสังคมไมไดขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยเพียงเทานั้น แตยังตองมี
ปจจัยอ่ืนท่ีสําคัญเปนรากฐานของสังคมประกอบดวยเชนเดียวกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิต
ของทารกในครรภ หากมุงคุมครองสิทธิของทารกในครรภเพียงอยางเดียว โดยมิไดพิจารณาการ
คุมครองสิทธิของหญิงผูตั้งครรภอันมีมากอนสิทธิของทารกในครรภ เปนสิ่งท่ีอาจสงผลกระทบให
หญิงไมไดรับความเปนธรรมและถูกลิดรอนหรือจํากัดสิทธิในเน้ือตัวรางกายของหญิงซึ่งเปนสิทธิ

๑จดัโดย ศนูยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เมือ่วนัศกุรที ่๑๙ กมุภาพนัธ ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร และถายทอดสดทางระบบ Facebook Live
ผาน Facebook Page คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘  ตอนที ่๑๐ ก  หนา ๑  ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่
๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.

๓ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่๒๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ (กอนการแกไขเพิ่มเติม) บัญญัติวา 

“มาตรา ๓๐๑ หญงิใดทาํใหตนเองแทงลกู หรอืยอมใหผูอ่ืนทาํใหตนแทงลกู ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิสามป หรอืปรบัไมเกนิ
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.                                            

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ บัญญัติวา 
“มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
   ฯลฯ     ฯลฯ”.                                            
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ตามธรรมชาติอันเปนสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
กระทาํการใดหรอืไมกระทาํการใดตอชวีติและรางกายของตนไดตราบเทาทีก่ารกระทาํนัน้ไมไปรบกวน
หรอืลวงลํา้เขาไปในสิทธหิรอืเสรีภาพของผูอืน่ รวมท้ังยังสงผลกระทบถึงสทิธใินการกําหนดเจตจํานง
ของหญิงตั้งครรภที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงวาจะยุติการตั้งครรภหรือตั้งครรภตอ
ไปหรือไมการคุมครองสิทธขิองทารกในครรภและสิทธขิองหญิงตัง้ครรภตองใหเกดิความสมดุลกนั โดย
อาจตองนาํชวงระยะเวลาการตั้งครรภมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดย
ปราศจากการกาํหนดเงือ่นไขหรือเงือ่นเวลาท่ีเหมาะสมดงัเชนมาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจําเปน ประกอบกับรัฐมีหนาที่กําหนดใหมีมาตรการ
สงเสรมิใหบคุคลใชสทิธิและเสรภีาพโดยจดัใหมมีาตรการในการยุติการต้ังครรภทีป่ลอดภัย ถกูตองตาม
กฎหมายไมกระทบตอการใชสทิธขิองหญิง และในขณะเดียวกันกต็องเขาไปดูแลและคุมครองชีวติของทารก
ในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตดวยเชนกัน บทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญาจึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของหญิงเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหง
ความไดสัดสวนและเปนการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญยงัไดใหขอเสนอแนะดวยวาประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเกีย่วของ
เรือ่งการทาํแทงสมควรไดรบัการปรบัปรงุแกไขเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพการณในปจจบุนั สมควรแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยกําหนดอายุครรภสําหรับความผิดฐาน
หญงิทาํใหตนเองแทงลูกหรอืยอมใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลกูตามมาตรา ๓๐๑ รวมทัง้เพิม่เหตยุกเวนความผดิ
ฐานทําใหแทงลูกตามมาตรา ๓๐๕๕ ใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยและขอเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
ของกฎหมายในความผดิฐานทาํใหแทงลกูตามประมวลกฎหมายอาญาทีแ่กไขใหมดงักลาว ศนูยกฎหมายอาญา
และอาชญาวิทยา คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จงึไดจดัใหมกีารเสวนาวิชาการ เรือ่ง “แนวทาง
การใชการตีความกฎหมายยุติการต้ังครรภใหม” ขึ้น เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ที่ผานมา ทั้งนี้
เพือ่ใหผูทีส่นใจโดยทัว่ไปไดมีความรู ความเขาใจ รวมทัง้รบัฟงความคดิเหน็จากบคุลากรในภาคสวนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ โดยการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ม ีศาสตราจารย ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผูอํานวยการ
ศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองศาสตราจารย
ดร.ปกปอง ศรสีนิท และรองศาสตราจารย ดร.มาตาลกัษณ เสรเมธากุล อาจารยประจาํศนูยกฎหมาย

๕ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (กอนการแกไขเพ่ิมเติม) บัญญัติวา 
“มาตรา ๓๐๕ ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นั้น เปนการกระทําของนายแพทย และ
(๑) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(๒) หญงิมคีรรภเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญา ตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓

หรือมาตรา ๒๘๔ 
ผูกระทําไมมีความผิด”.                                            
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อาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังผูชวยศาสตราจารย 
นายแพทยวรพจน  เชาวะวณิช อาจารยภาควิชาสตูศิาสตร-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช เปนวทิยากรรวมอภปิราย โดยม ีดร.ญาดา  เดชชยั อาจารยประจาํศนูยกฎหมาย
อาญาและอาชญาวทิยา คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เปนผูดาํเนนิรายการ ซึง่มสีาระสาํคญั
สรุปได ดังนี้๖

ศาสตราจารย ดร.สรุศกัดิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ ผูอาํนวยการศนูยกฎหมายอาญาและอาชญาวทิยา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงความคิดเห็นวา พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเปนการปรับปรุงบทบัญญัติความผิดฐานทําให
แทงลกูตามประมวลกฎหมายอาญาทีแ่กไขใหมในครัง้น้ี ถอืเปนการแกไขกฎหมายทีต่อบโจทยกบัสภาพ
ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทัศนคติตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันได โดยเฉพาะ
อยางย่ิงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยทีส่ามารถรูพฒันาการในทุกชวงของทารกในครรภได
ตั้งแตประมาณสัปดาหที ่๔ ถือเปนตัวกระตุนสําคัญที่ทําใหมีการแกไขกฎหมาย เพราะแตเดิมกฎหมาย
กําหนดเหตุยกเวนความผิดฐานทําใหแทงลูกไวเพียง ๒ กรณีเทานั้น คือ “กรณีสุขภาพของมารดา” 
และ “กรณทีีม่ารดาถกูกระทาํความผดิอาญาเกีย่วกบัเพศแลวตัง้ครรภ” แตเมือ่ทางการแพทยสามารถ
ตรวจสุขภาพของทารกในทุกชวงวัยไดอยางชัดเจนแลว เรื่องเก่ียวกับ “สุขภาพของทารก” จึงเปน
อีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถรับฟงหรือหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อเปนขอยกเวนใหสามารถทําแทงได
โดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๒)๗ ที่แกไขใหม 
ไดกําหนดให “กรณีที่เชื่อไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพ
อยางรายแรง” เปนขอยกเวนกรณีหนึ่งที่ใหทําแทงไดโดยไมมีความผิด 

๖โปรดดูสาระสําคัญของการสัมมนาท้ังหมดในเว็บไซต (https://www.law.tu.ac.th/seminar-summary-new-abortion
-law/) และเฟซบุกเพจของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (https://www.facebook.com/Thammasatlaw).

๗ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่๒๘)
พ.ศ. ๒๕๖๔ บัญญัติวา 

“มาตรา ๓๐๕ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ เปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และตามหลักเกณฑของแพทยสภาในกรณีดังตอไปนี ้ผูกระทําไมมีความผิด

(๑) จาํเปนตองกระทําเนือ่งจากหากหญิงตัง้ครรภตอไปจะเส่ียงตอการไดรบัอนัตรายตอสขุภาพทางกายหรือจติใจของหญิงนัน้
(๒) จําเปนตองกระทําเนื่องจากมีความเส่ียงอยางมากหรือมีเหตุผลทางการแพทยอันควรเช่ือไดวาหากทารกคลอดออกมา

จะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง
(๓) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเนื่องจากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกนิสิบสองสัปดาหยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ
(๕) หญงิซึง่มอีายุครรภเกินสบิสองสัปดาห แตไมเกนิยีส่บิสปัดาห ยนืยนัทีจ่ะยุตกิารต้ังครรภภายหลังการตรวจและรับคาํปรึกษา

ทางเลือกจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน”.                                            
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สวนเหตยุกเวนความผดิฐานทาํใหแทงลกูในกรณ ี “สขุภาพของมารดา” ในมาตรา ๓๐๕ (๑) นัน้
ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทย
ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘๘ ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาสุขภาพของ
หญงิตัง้ครรภทีส่ามารถทําแทงไดอาจเน่ืองมาจาก “ปญหาสขุภาพทางกาย” หรอื “ปญหาสุขภาพทางจิต” 
ของหญิงตั้งครรภก็ได แตอยางไรก็ตาม ขอบังคับแพทยสภาฯ ดังกลาวเปนเพียงหลักเกณฑที่กําหนด
รายละเอียดมารองรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภของแพทย โดยไมมีคาบังคับเทียบเทากับ
พระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ดังน้ัน บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๑) ที่แกไขใหม จึงไดกําหนดให “กรณีท่ีหากหญิงต้ังครรภตอไป
จะเสีย่งตอการไดรบัอนัตรายตอสุขภาพทางกายหรอืจติใจ” เปนเหตยุกเวนใหสามารถทําแทงได ทัง้นี้ 
ตามหลักเกณฑของแพทยสภา กลาวคือ ในกรณีเก่ียวกับสุขภาพทางจิตใจของหญิงต้ังครรภดังกลาว 
ขอบังคับแพทยสภาฯ กําหนดใหตองไดรับการรับรองหรือเห็นชอบจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทีม่ใิชแพทยผูทาํแทงอยางนอย ๑ คน และกรณทีีห่ญงิ “มคีวามเครียดอยางรนุแรง” เน่ืองจากพบวาทารก
ในครรภมคีวามเส่ียงสูงท่ีจะมคีวามพิการหรอืเปนโรคพันธุกรรมอยางรนุแรง ตองไดรบัการตรวจวินจิฉยั
และการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรและมีการลงนามรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีมใิชแพทย
ผูทําแทงอยางนอย ๑ คน๙

๘ขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ (๑) และ (๒) กําหนดวา 

“ขอ ๕ การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แหงประมวลกฎหมายอาญาใหเปนไปตามเง่ือนไข ดังน้ี
(๑) เปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเน่ืองจากปญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ หรือ
(๒) เปนกรณทีีจ่าํเปนตองกระทาํเนือ่งจากปญหาสขุภาพทางจติของหญงิมคีรรภ ซึง่จะตองไดรบัการรบัรองหรอืเหน็ชอบจาก

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผูกระทําการยุติการต้ังครรภ อยางนอยหนึ่งคน
  ฯลฯ    ฯลฯ”.                                                                                      
๙ขอบงัคบัแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการปฏิบติัเก่ียวกับการยุตกิารต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ (๒) และวรรคสอง กําหนดวา 
“ขอ ๕ การยุติการต้ังครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แหงประมวลกฎหมายอาญาใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี
   ฯลฯ    ฯลฯ
(๒) เปนกรณีทีจ่าํเปนตองกระทาํเนือ่งจากปญหาสขุภาพทางจติของหญงิมคีรรภ ซึง่จะตองไดรบัการรบัรองหรอืเหน็ชอบจาก

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีมิใชผูกระทําการยุติการตั้งครรภ อยางนอยหนึ่งคน
ในกรณีทีห่ญงินัน้มคีวามเครียดอยางรุนแรง เนือ่งจากพบวาทารกในครรภมหีรอืมคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะมีความพิการอยางรุนแรง

หรอืเปน หรือมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะเปนโรคพนัธกุรรมอยางรนุแรง เม่ือหญงินัน้ไดรบัการตรวจวินจิฉยัและการปรึกษาแนะนาํทางพนัธศุาสตร
(genetic counseling) และมกีารลงนามรับรองในเร่ืองดงักลาวขางตน โดยผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมท่ีมิใชผูกระทาํการยตุกิารตัง้ครรภ
อยางนอยหนึ่งคนใหถือวาหญิงมีครรภนั้นมีปญหาสุขภาพจิตตาม (๒)”.
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๖๕

ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลทางการแพทยที่ใหทําแทงไดดังกลาวแลว ยังมี “เหตุผลทางเศรษฐกิจ” 
เชน ตกงาน มฐีานะยากจน ไมมคีาใชจายในการต้ังครรภ หรอืการต้ังครรภเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
และ “เหตุผลทางสังคม” เชน การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (Teen Mom) หรือเปนแมเลี้ยงเดี่ยว 
(Single Mom) ที่ตองรับผิดชอบดูแลลูกตามลําพัง รวมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับการคุมกําเนิดไมสําเร็จ
หรอืต้ังครรภโดยไมพงึประสงค กฎหมายจงึไดเพิม่เหตยุกเวนความผดิฐานทาํใหแทงลกูใหครอบคลมุ
มากย่ิงขึ้น กลาวคือ หากหญิง “มีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห ยืนยันที่จะทําแทง” หรือ 

“มีอายุครรภเกิน ๑๒ สัปดาห แตไมเกิน 
๒๐ สปัดาห ซึง่ผานการตรวจและรบัคาํปรกึษา
ทางเลือกแลวยืนยันท่ีจะทําแทง” กส็ามารถ
ทําแทงไดโดยไมมีความผิด ดังบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายอาญาท่ีแกไขใหม 
มาตรา ๓๐๕ (๔) และ (๕) 

การแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญาใหสามารถทําแทงไดโดยไมมคีวามผิด
ตามกรณีตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดขึ้น
ในคร้ังน้ี มิไดเปนการแกไขเพ่ือเปดโอกาส
ใหมีการทําแทงโดยเสรี แตมีเจตนารมณ
เพือ่ควบคุมการทําแทงใหเปนไปโดยปลอดภัย
รวมท้ังดูแลและคุ มครองชีวิตของทารก
ในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิต
ดวยเชนกัน จึงไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สขุภาพของมารดา สขุภาพของทารก รวมทัง้
เกณฑอายุครรภที่เหมาะสมในการที่จะ
อนุญาตใหทาํแทงได ซึง่ปจจุบนัไดกาํหนดไว
ทีไ่มเกนิ ๑๒ สปัดาห หรอืประมาณ ๓ เดอืน
ซึ่งชวงระยะเวลาการต้ังครรภที่ยินยอมให

ทาํแทงไดดงักลาวสิง่มชีวีติในครรภมารดายงัเปนตวัออน การทาํแทงจงึสามารถทาํไดงายโดยไมเปนอนัตราย
ตอสุขภาพของหญิงผูเปนมารดา แตหากอายุครรภเกนิกวา ๑๒ สปัดาห อาจจะมคีวามเสีย่งตอชวีติ
และวิธกีารทําแทงอาจมีความซับซอน และดวยเทคโนโลยีทางการแพทยอาจทําใหทารกมีโอกาสอยูรอด
เปนบุคคลได จึงกําหนดใหตองมีการตรวจและปรกึษากับแพทยกอนที่จะยืนยันทําแทง       

อนึง่ มขีอสงัเกตเก่ียวกบัอายคุรรภไมเกนิ ๑๒ สปัดาห ตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ (๔) 
แหงประมวลกฎหมายอาญาทีแ่กไขใหม ซึง่หญงิมสีทิธทิีจ่ะตดัสนิใจทาํแทงหรอืยนืยนัทีจ่ะยตุกิารตัง้ครรภได
ดวยตนเองหรือยอมใหผูอื่นทําใหแทงไดโดยไมมีความผิดวา อาจจะมีกรณีวัยรุนหรือเยาวชนตั้งครรภ
โดยไมรูตวัและไมทราบวาไดตัง้ครรภตัง้แตเมือ่ใดซ่ึงทาํใหการนับอายุครรภคลาดเคล่ือน หรอืเปนกรณีที่
หญงิจงใจปกปดอายคุรรภเพือ่ใหเขาขอยกเวนทีจ่ะทาํแทงไดไมวาดวยเหตผุลใดกต็ามโดยไมผดิกฎหมาย
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จาํเปนตองมีหลกัเกณฑเพือ่กาํหนดรายละเอียดในการชวยเหลือ ใหคาํแนะนํา และดําเนินการกับกรณีตาง ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตองโดยไมเปนอุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ในเชิงนโยบาย
เก่ียวกับปญหาการต้ังครรภทีไ่มพรอมหรือไมพงึประสงคกค็วรมีการแกไขโดยตกลงกันวาจะใหหนวยงานใด
เปนผูรบัผิดชอบ เชน โรงเรยีน ครอบครัว มหีนาทีต่องดแูลและใหความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนั
การต้ังครรภไมพงึประสงค และการจดัสวสัดกิารของการคุมกาํเนดิ อาท ิยาคมุกาํเนดิและถงุยางอนามยั
รวมทั้งรัฐอาจจะตองจัดใหการทําแทงถือเปนสวนหนึ่งของการรักษาเชนเดียวกับการรักษาพยาบาล 
โดยเฉพาะเมื่อมีหลักเกณฑกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไดรับคําปรึกษาแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญ 
หรือนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหแลว นอกจากนี้ ในเร่ืองของความยินยอมหรือสมัครใจ
ยติุการตัง้ครรภไมควรผกูพนักับการบรรลนุติภิาวะในทางแพง แตจะตองมกีารใหขอมลูทีถ่กูตองและชดัเจน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของจนเกิดความเขาใจและสมัครใจยินยอมโดยแทจริง 

รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรสีนทิ อาจารยประจาํศนูยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงความคิดเห็นวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทย 
ไมเคยรับรองการทําแทงตามคําขอของผูหญงิฝายเดยีวเลย จนกระท่ังวนัที ่๗ กุมภาพนัธ ๒๕๖๔ ซึ่งเปนวันที่
พระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ หรอือาจเรียกโดยงายวา 
“กฎหมายทาํแทงฉบบัใหม” มผีลใชบงัคบั ไดเปดใหมกีารทาํแทงไดตามความตองการของผูหญงิโดยไมมี
ความผดิทัง้ผูหญงิและบคุคลทีเ่กีย่วของกับการทาํแทงทีช่อบดวยกฎหมาย ซึง่นับเปนชยัชนะของกลุมตอสู
เพื่อสิทธิสตรีที่ผลักดันเร่ืองนี้มาเปนเวลานาน ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้

๑. กาํหนดใหหญิงท่ีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สปัดาห หรือ ๓ เดือน สามารถทําแทงเองหรือใหแพทย
ทําแทงไดโดยไมมีความผิดใด ๆ ซึ่งอาจเรียกวาเปน “การทําแทงตามคําขอของผูหญิง” (on request) 
ตามมาตรา ๓๐๑ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๔)

๒. กาํหนดใหหญงิท่ีอายคุรรภเทาใดก็ไดทีห่ากตัง้ครรภตอไปแลวจะเปนอนัตรายตอสขุภาพกาย
หรือจิตใจของหญิงนั้นเอง สามารถใหแพทยทําแทงได ตามมาตรา ๓๐๕ (๑)

๓. กําหนดใหหญิงที่อายุครรภเทาใดก็ไดที่หากคลอดออกมาแลวทารกจะมีความผิดปกติ
ถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง สามารถใหแพทยทําแทงได ตามมาตรา ๓๐๕ (๒)

๔. กําหนดใหหญิงที่อายุครรภเทาใดก็ไดที่ตั้งครรภเพราะถูกกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ เชน
ถูกขมขืนกระทําชําเรา สามารถใหแพทยทําแทงได ตามมาตรา ๓๐๕ (๓)

๕. กําหนดใหหญิงที่อายุครรภเกิน ๑๒ สัปดาห (๓ เดือน) แตไมเกิน ๒๐ สัปดาห (๕ เดือน) 
ทีไ่ดรบัคาํปรึกษาจากแพทยหรอืผูประกอบวิชาชีพอืน่ตามท่ีกฎหมายกําหนด สามารถใหแพทยทาํแทงได 
ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) ซึง่เรยีกวาเปนการทาํแทงตามคาํขอของผูหญงิเชนเดยีวกนั แตอายคุรรภทีม่ากข้ึน
ในชวงน้ีจึงตองผานกระบวนการใหคําปรึกษาทางเลือกกอนท่ีจะทําแทง

จะเหน็ไดวากฎหมายทาํแทงฉบบัใหมดงักลาวได “รบัรองการทําแทงตามคําขอของผูหญงิ” ขึน้
เปนครัง้แรกในประวตัศิาสตรประเทศไทย ซ่ึงแตเดมิกฎหมายจะยอมใหมกีารทําแทงไดเฉพาะเมือ่ปรากฏ
เหตุทีก่ฎหมายกําหนดเทานัน้ เชน มเีหตุจากการถูกขมขนื หรือเน่ืองจากสุขภาพของผูหญงิ โดยการตรา
กฎหมายในครัง้นีเ้ปนผลมาจากคาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๔/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ ๒๕๖๓ 
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ซึ่งวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ (เดิม) ที่ลงโทษหญิงที่ทําแทงตั้งแตตั้งครรภวันแรก
เปนการขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ซึง่บญัญตัริบัรองสิทธแิละเสรีภาพในชีวติและรางกายไว
โดยทําใหหญงิไมไดรบัความเปนธรรมและถูกลดิรอนหรือจํากัดสทิธิในเน้ือตัวรางกาย เพราะหญิงควรมี
สทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะตดัสนิใจกระทาํการใดหรอืไมกระทาํการใดตอชวีติและรางกายของตนไดในอายคุรรภ
ที่เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะวาสมควรปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่
เก่ียวของกบัเรือ่งการทําแทงดวย ซึง่ปจจบุนัไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายอาญาแลว อยางไรกด็ ีกฎเกณฑ
ของแพทยสภาท่ีตองออกเพ่ือกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทําแทงยงัตองดาํเนนิการตอไป ประกอบกับ
เรือ่งอายคุรรภทีอ่นญุาตใหทาํแทงไดตามคาํขอของหญงิกเ็หน็ควรใหมกีารพจิารณาอยางรอบดาน กลาวคอื 

เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาไมอาจระบุรายละเอียดของการดําเนินการทําแทงไดทั้งหมด
จึงมีการกําหนดใหแพทยสภาออกกฎเกณฑเพื่อกําหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการทําแทง
ที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน ตองปรึกษาใคร ตองมีแพทยกี่คนใหคําปรึกษาและยืนยัน ตองดําเนินการ
ภายในระยะเวลากี่วัน ตองใหหญิงมีเวลาคิดทบทวนนานเทาไร ทําแทงไดที่ไหน และตองดําเนินการ
อยางไร เปนตน โดยกฎเกณฑของแพทยสภาทีจ่ะออกมาดงักลาวควรพจิารณาจากหลากหลายมมุมอง 
ทั้งของผูหญิง แพทยและบุคลากรทางการแพทย ดังนี้

- กฎเกณฑแพทยสภาในมุมมองของผูหญงิ แมกฎหมายจะเปดใหมกีารทาํแทงตามคาํขอของหญิง
ในอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห และหากผานกระบวนการใหคําปรึกษาทางเลือกแลวจะสามารถทําได
จนถึงอายุครรภไมเกิน ๒๐ สัปดาห แตแพทยสภาตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหคาํปรึกษาทางเลือก
กบัผูหญงิกอนทีจ่ะตดัสนิใจทาํแทงในทกุอายคุรรภ โดยหลกัเกณฑในการใหคาํปรกึษาทางเลอืกควรจะ
มีลักษณะ ๓ ประการ ที่เรียกโดยยอวา “รู เร็ว ลับ” ดังนี้ 

(๑) “รู” คอื ผูใหคาํปรกึษาควรเปนผูรูทางเลอืกตาง ๆ ทีผู่หญงิม ีพรอมทัง้เสนอแนะทางเลือก
ตาง ๆ ที่เปนไปไดใหแกผูหญิง โดยจะตองเคารพการตัดสินใจของผูหญิงเพราะเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายไดบญัญตัริบัรองให รวมทัง้ควรเปนผูประสานงานหรือสงตอใหกบัทีมท่ีจะชวยเหลอืผูหญงิได 
ไมวาผูหญิงจะตัดสินใจเลือกแนวทางใด ทั้งนี้ ผูรูดังกลาวตองไมใชผูรูทางศาสนาหรือศีลธรรม

(๒) “เร็ว” คือ กระบวนการใหคําปรึกษากอนทําแทงควรรวดเร็ว ไมควรเปนทีมใหญหรือ
เปนคณะกรรมการใหคําปรึกษาที่ใหญโตวุนวายซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชา เพราะอายุครรภท่ีเพิ่มข้ึน
มีผลตอสุขภาพของผูหญิงและกระทบตอสิทธิของตัวออนในการมีชีวิตอยู

(๓) “ลบั” คอื การใหคาํปรกึษาและกระบวนการตาง ๆ  ในการทาํแทงควรเปนเรือ่งลบัสดุยอด
ระหวางผูหญงิกบัผูทีม่สีวนเกีย่วของเทาน้ัน เพราะผูหญงิคงไมตองการใหมใีครรูเวนแตผูใกลชดิ และถอืเปน
สิทธิสวนบุคคลของผูหญิงอยางแทจริงที่จะตัดสินใจหลังจากไดรับคําปรึกษาแลววาจะทําแทงหรือไม 

ทัง้นี ้ถาผูหญงิทีต่ัง้ครรภเปนเดก็หรอืยงัไมบรรลนุติภิาวะ ควรกาํหนดใหตองไดรบัความยนิยอม
จากผูปกครองกอน แตอยางไรกต็าม หากเด็กผูหญงินัน้เลอืกทีจ่ะไมบอกผูปกครองก็ควรใหเดก็สามารถ
ทาํแทงไดโดยอยางนอยตองมีผูใหญทีเ่ด็กไวใจมารวมอยูในกระบวนการตัดสนิใจดวย ในประการสําคัญ
ตองหลีกเลี่ยงการสรางกระบวนการใหคําปรึกษาที่เปดเผยจนคนขางบานรูหรือไมสามารถรักษาความ
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ลบัของผูหญิงได โดยเฉพาะกรณีของเด็กผูหญิง มิฉะนั้นการทําแทงเถื่อนก็จะมีอยูตอไปหรือคนจะ
เลือกกลับไปทําแทงท่ีผดิกฎหมายอยางลับ ๆ  อยูด ีในทีส่ดุความพยายามของกลุมสทิธิสตรทีีต่อสูมาเพือ่ให
ผูหญิงทําแทงไดอยางเปนทางเลือกและมีความปลอดภัยก็จะไมบรรลุวัตถุประสงค

- กฎเกณฑแพทยสภาในมุมมองของแพทยและบุคลากรทางการแพทย โดยที่บทบัญญัติ
แหงกฎหมายทาํแทงฉบบัใหมในมาตรา ๓๐๕ กําหนดยกเวนความผดิใหเฉพาะผูหญงิทีท่าํแทง และผูประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมหรอืแพทยทีท่าํแทงตามกระบวนการทาํแทงทีถ่กูตองตามกฎหมายเทาน้ัน จงึเกดิคาํถาม
ตามมาวาบุคลากรทางการแพทยอืน่ ๆ  อาท ิพยาบาล เภสชักร ผูชวยพยาบาล และเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล 
จะไดรบัการยกเวนความผิดดวยหรือไม ปญหาดังกลาวสามารถอธิบายไดตามหลักกฎหมายอาญาท่ัวไป
คือ การกระทําใดก็ตามที่ไมเปนความผิดหรือเปนอํานาจกระทําที่กฎหมายรับรองใหกระทําได ผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการกระทํานั้นทั้งหมดก็ไมมีความผิดไปดวย ดังน้ัน หากผูหญิงมาทําแทงและแพทย
ไดทาํใหโดยชอบดวยกฎหมายแลว บุคลากรทางการแพทยทีเ่ก่ียวของทกุคน แมกระทัง่พนกังานเข็นเตยีง
หรือเจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภัยก็ไมมคีวามผิดใด ๆ  ทัง้ส้ิน รวมท้ังกฎหมายไมอาจเขียนยกเวนใหไดทกุคน
เพราะจะเยิ่นเยอและสุดทายก็อาจจะไมครอบคลุมทุกคนอยูดี  

นอกจากนี ้ควรใหสทิธิแกแพทยทีจ่ะปฏเิสธไมทาํแทงใหผูหญงิ เหมอืนหลายประเทศทีเ่ปนตนแบบ
ของกฎหมายในเรื่องนี้ซึ่งจะกําหนดไวอยางชัดเจนวา เมื่อผูหญิงมีสิทธิท่ีจะขอทําแทงตามคําขอ
ของเขาภายใตเงื่อนไขกฎหมาย แพทยก็ตองมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมทําตามความเห็นของแพทยได
เชนเดียวกัน อยางไรก็ด ีเม่ือแพทยปฏิเสธไมทําแทงตามสิทธขิองผูหญิงท่ีมแีลว แพทยมหีนาท่ีตองสงตอ
ไปยงัแพทยทีย่นิดจีะทาํแทงใหโดยไมชกัชา สทิธิของแพทยดงักลาวมีทีม่าจากเหตุผลวา เรือ่งการทําแทง
ในสังคมนั้น ไมอาจที่จะปฏิเสธไดวามีทั้งกลุมที่สนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีกับกลุมที่สนับสนุนการมีชีวิตอยู
ของตวัออน และมกีารโตแยงตลอดเวลา จนนาํมาสูการประนอมสทิธวิาหากอายคุรรภออนใหสทิธแิกผูหญงิ
แตเม่ืออายุครรภมากข้ึนตองใหสิทธิแกตัวออนในการมีชีวิตอยู จะเห็นไดวากฎหมายไมสามารถบังคับ
ทัศนคติของคนได แตสามารถบัญญัติใหคนที่มีทัศนคติแตกตางกันอยูรวมกันได 

สําหรบัประเดน็เรือ่ง “อายุครรภท่ีอนญุาตใหทําแทงไดตามคําขอของผูหญงิ” ซ่ึงเหน็ควรใหมี
การพิจารณาอยางรอบดานน้ัน มีความเห็นวา แมวากฎหมายทําแทงฉบับใหมจะไดกําหนดอายุครรภ
ทีอ่นญุาตใหทาํแทงไดไวที ่“๒๐ สปัดาห” โดยในชวง ๑๒ สปัดาหแรกหรอืไมเกนิ ๓ เดอืน เปนสทิธขิองผูหญงิ
โดยสมบูรณที่จะทําแทงได ตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ (๔) แตในชวง ๑๒ - ๒๐ สัปดาห 
หรือไมเกนิ ๕ เดอืน ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) เปดชองวา ถาผูหญิงยืนยันจะทําแทงตองเขาสูกระบวนการ
ตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายกําหนด แตอยางไรกต็าม หากแบงประเภทของการทําแทงซึ่งแบงออกไดเปน 
๒ กรณี ไดแก กรณีที่หนึ่งเปน “การทําแทงตามคําขอของผูหญิง” ที่ตองอยูภายใตเงื่อนไขเก่ียวกับ
อายุครรภที่เหมาะสมและกรณีที่สองเปน “การทําแทงโดยปรากฏเหตุ” ซึ่งไมมีอายุครรภกําหนดไว
ประเทศสวนใหญที่อนุญาตใหมีการทําแทงตามคําขอของผูหญิงดังกลาวจะกําหนดอายุครรภ
ทีเ่หมาะสมไวที ่๑๒ สปัดาห โดยมองวาในชวงระยะแรกของการตัง้ครรภ สทิธขิองผูหญงิในการจดัการกบั
เนือ้ตัวรางกายจะชนะสทิธขิองตวัออน ผูหญงิจึงควรมสีทิธิในการตดัสนิใจตามความรูสกึนึกคดิของตวัเองได
โดยไมตองอางเหตุผลใด ๆ  หรืออนุญาตใหทําแทงไดตามความประสงคเพราะถือเปนสิทธิเด็ดขาด
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๖๙

ของผูหญงิ แตในชวงระยะหลังของการต้ังครรภ
หรือเกิน ๑๒ สัปดาหแลว สิทธิของตัวออน
ในการมีชวีติอยูจะชนะสิทธขิองผูหญงิ การทําแทง
ตามความประสงคของผูหญิงเพียงอยางเดียว
จงึถกูหามโดยกฎหมาย ฉะน้ัน ระยะเวลาทีเ่ปน
จดุตัดระหวางสทิธขิองผูหญงิในการตดัสนิใจกบั
เน้ือตวัรางกายกบัสทิธขิองตวัออนทีจ่ะมชีวีติอยู
จึงขึ้นอยู กับบริบทของสังคมและความคิด
ของแตละประเทศ ซึง่สวนมากจะกาํหนดจดุตดั
ไวทีอ่ายคุรรภไมเกนิ ๑๒ สปัดาห หรอือาจกลาว

อกีนยัหน่ึงวา มใิชผูหญงิจะอางวามสีทิธใินเน้ือตวัรางกายไดตลอดไปแตอยางใด เพราะสิทธิน้ันจะส้ินสดุ
ที ่๑๒ สปัดาห เวนแตจะมเีหตอุืน่ใดหรอืขอบงชีท้างการแพทยตามทีก่ฎหมายกําหนดไวจงึจะอนุญาต
ใหทําแทงไดตามคําขอของผูหญิง ตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศสกําหนดจุดตัดระหวางสิทธิของผูหญิง
กับสิทธิของตัวออนไวที่ ๑๒ สัปดาหของการตั้งครรภ หรือ ๑๔ สัปดาหนับแตประจําเดือนวันสุดทาย 
สวนประเทศอังกฤษแมจะกําหนดอายุครรภถงึ ๒๔ สปัดาห แตกฎหมายอังกฤษไมมกีารอนุญาตใหทาํแทง
ตามคําขอของผูหญงิ กรณีจะทําแทงไดตองปรากฏเหตุตามท่ีกาํหนดไวเทานัน้ อาทิ เปนอนัตรายตอสขุภาพ
ของผูหญิงหรือเด็กโดยคํานึงถึงเหตุผลรอบดานของผูหญิงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน

ทัง้นี ้หากจะมีการแกไขกฎหมายในอนาคต สวนตัวกม็คีวามเห็นวาสทิธขิองผูหญงิทีจ่ะทําแทงได
ตามคําขอน้ัน ควรมีชวงอายุครรภท่ีไมเกิน ๑๒ สปัดาห จงึจะเหมาะสมกวา ๒๐ สปัดาหตามท่ีกฎหมาย
ไดกําหนดไวในปจจุบัน เพราะอายุครรภที่ยังนอย การทําแทงยอมทําใหผูหญิงมีความปลอดภัยมากขึ้น 
และตัวออนท่ีมอีายุเกิน ๑๒ สปัดาหซึง่โตมากแลวจะมีลกัษณะหลายอยางท่ีบงบอกถึงสทิธิทีจ่ะมีชวีติอยู
รวมท้ังระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนาจะเพียงพอแกการตัดสินใจของผูหญิง นอกจากนี้ หากเห็นวาทารก
ในชวงอายุครรภ ๒๐ สัปดาห เมื่อคลอดออกมาก็ตายอยูด ี เปนการพิจารณาที่เห็นแกสิทธิของผูหญิง
เพียงดานเดียวโดยไมคํานึงถึงสิทธิของตัวออนหรือทารก ประกอบกับขอมูลของประเทศที่อนุญาตใหมี
การทําแทงสวนใหญก็กําหนดอายุครรภไวไมเกิน ๑๒ สัปดาห และแมวาอายุครรภจะเกิน ๑๒ สัปดาห 
แตถาปรากฏเหตุหรอืมขีอยกเวนตาง ๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน ถกูขมขนืกระทําชาํเรา หรอืตัง้ครรภ
ตอไปจะเปนอันตรายตอสุขภาพกายหรือจิตใจของผูหญิง ก็ยังเปดโอกาสใหทําแทงได 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรพจน เชาวะวณชิ อาจารยภาควชิาสตูศิาสตร-นรเีวชวทิยา
คณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดแสดงความคดิเหน็วา การยตุกิารตัง้ครรภ
ไมวาจะมีอายคุรรภเทาใดกต็าม หากทาํอยางถกูตองตามกระบวนการทางการแพทยจะมคีวามปลอดภยั
มากพอสมควรเมื่อเทียบกับการทําแทงเถื่อนหรือทําแทงดวยตัวเอง โดยกฎหมายยุติการตั้งครรภฉบับ
ใหมถอืเปนสวนหน่ึงทีช่วยใหผูหญงิมโีอกาสไดรบัการบริการสาธารณสุขทีป่ลอดภัย รวมท้ังปองกันแพทย
จากความรับผิดหรอืมีความกลาท่ีจะทําแทงใหกบัผูหญงิมากขึน้ เพราะแตเดมิแมจะมขีอบังคับแพทยสภา
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๗๐

วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกมารองรับ แตขอบังคับนั้นก็ไมมีผลทางกฎหมาย เมื่อมีกฎหมาย
ฉบับใหมออกมาครอบคลุมขอบังคับของแพทยสภาเดิม จึงชวยเสริมความมั่นใจใหกับผูที่เกี่ยวของกับ
การยุติการตั้งครรภมากขึ้นวาจะไมมีความผิดทางอาญา

สวนประเด็นเรือ่งอายคุรรภตามทีม่หีลกัการวา ถา “ไมเกิน ๑๒ สปัดาห” จะเปนสทิธิของผูหญงิ
แตถาเกนิ ๑๒ สปัดาหจะเปนสทิธิของตัวออนหรือทารก ในมมุมองทางการแพทยเกีย่วกบั “สทิธ”ิ ดงักลาว
อาจจะตองพิจารณาวาอะไรที่ทําใหคนไดรับสิทธิ หากเห็นวาเปนเรื่อง “การมีชีวิต” ก็ตองพิจารณา
ตอไปวาอะไรทีจ่ะบงบอกไดวามชีวีติหรือจะนําสิง่ใดมาเปนตวักําหนด เชน การเตนของหวัใจ หรือการทาํงาน
ของสมอง หากยึดถือการเตนของหัวใจ ในชวงระยะเวลา ๕ สัปดาห ตัวออนก็มีหัวใจแลว แตถายึดถือ
การทาํงานของสมอง ในชวงระยะเวลา ๒ สปัดาห หลอดเสนประสาทของตัวออนจะเริม่สรางและพฒันา
ข้ึนเรื่อย ๆ หรือหากจะนําการหายใจมาเปนตัวกําหนด กวาที่ปอดของตัวออนจะเร่ิมสรางจะประมาณ
สปัดาหที ่๑๐ และทํางานไดดมีากขึน้ต้ังแตสปัดาหที ่๒๐ เปนตนไป ซ่ึงจะเหน็ไดวาไมมจีดุตัดที ่๑๒ สปัดาห
แตอยางใด การกําหนดไวจงึเปนเพียงการอางอิงจากหลักกฎหมายของตางประเทศ อยางไรก็ด ีการท่ีกฎหมาย
เปดชองใหทาํแทงไดในกรณีทีอ่ายุครรภ “ไมเกนิ ๒๐ สปัดาห” โดยตองผานการตรวจและรับคาํปรึกษากอน
ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) น้ัน เห็นวามีความเหมาะสม เพราะอาจมีกรณีท่ีผูหญิงมีอายุครรภกํ้ากึ่ง
หรอืไลเลีย่กบั ๑๒ สปัดาห หรอืกวาจะผานกระบวนการตาง ๆ  อายคุรรภอาจจะเกนิ ๑๒ สปัดาหแลวกไ็ด
รวมท้ังการเจริญเตบิโตของทารกในชวงสปัดาหท่ี ๒๐ ตามมาตรฐานของตางประเทศก็มโีอกาสคลอด
ออกมามีชวีติรอดได เชน ในสหรัฐอเมริกาสามารถเล้ียงเด็กท่ีอายุครรภ ๒๐ สปัดาหแลวรอดได นอกจากน้ี
ยังมีกรณีการตั้งครรภในวัยรุนซึ่งเปนปญหาตอทั้งตัวเด็ก ทารก ตลอดจนครอบครัวและสังคมของเขา 
เพราะดวยความเปนเดก็หรอืวยัรุนซึง่สรรีวทิยายงัไมพรอมเหมอืนกับหญงิวยัเจรญิพนัธุ การเจรญิเตบิโต
ของทารกจึงอาจผิดปกติและถาคลอดออกมาก็จะไมสมบูรณ หรือเด็กอาจจะมีภาวะแทรกซอนหรือ
ความเส่ียงตาง ๆ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็กได ประกอบกับโรคบางชนิดกวาจะวินิจฉัยได
ก็เกิน ๒๐ สัปดาหแลว ดังนั้น การท่ีกฎหมายปจจุบันเปดชองใหทําแทงไดในกรณีที่อายุครรภไมเกิน
๒๐ สัปดาหตามมาตรา ๓๐๕ (๕) หรือหากเกิน ๒๐ สัปดาหแตเขาเหตุที่กําหนดตามมาตรา ๓๐๕ (๑) 
หรือ (๒) จงึชวยแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้และเปนการใหความสําคญักบัการตัดสนิใจยุติการต้ังครรภของผูหญงิ
ที่มาขอรับบริการ อีกทั้งแพทยก็สามารถยุติการต้ังครรภไดอยางมั่นใจวาจะไมมีความผิดทางอาญา

สาํหรบัเรือ่ง “สทิธิในการปฏเิสธไมทาํแทงของแพทย” เหน็วาสามารถกระทาํไดไมวาดวยเหตใุด ๆ  
แตทางจรยิธรรมทางการแพทย แพทยมหีนาทีต่องแนะนาํผูหญงิไปยงับคุลากรทางการแพทยทีย่นิดจีะทาํ
หรือสถานพยาบาลท่ีมีการยุติการต้ังครรภ โดยปจจุบันมีการจัดตั้งเครือขายอาสา “RSA” (Referral 
System of Safe abortion) ของกลุมแพทย พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา และนกัสาธารณสขุ 
จากภาครัฐและเอกชนข้ึนเพ่ือชวยเหลือหญิงทีม่ปีญหาต้ังครรภไมพรอม รวมท้ังใหคาํปรึกษาและแนะนํา
ทางเลอืกตาง ๆ  ซึง่แพทยทีไ่มสะดวกหรอืปฏเิสธไมทาํแทงสามารถสงตอไปยงัเครอืขายดังกลาว หรอืจะโทร
ติดตอสายดวน ๑๖๖๓ เพ่ือปรึกษาปญหาก็ได อยางไรก็ดี มีขอสังเกตในกรณีที่แพทยปฏิเสธผูหญิง
ทีมี่ภาวะเปนอนัตรายตอชีวิตอยางรายแรง เชน ทาํแทงเถ่ือนมาแตยงัไมแทงแลวมผีลขางเคียง กรณีดังกลาว
จะกระทําไมได เพราะในฐานะแพทยไมอาจที่จะปฏิเสธการชวยชีวิตของคนไข มิฉะน้ันจะถือเปนการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ซึ่งมีความผิดทางอาญา 

61-73-MAC6.indd   7061-73-MAC6.indd   70 6/17/21   1:12 PM6/17/21   1:12 PM



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๑

รองศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ เสรเมธากุล อาจารยประจําศูนยกฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดงความคิดเห็นวา การแกไขกฎหมาย
ในคร้ังนีเ้ปนเพยีงการทาํแทงทางเลอืก มใิชการทาํแทงเสรหีรอืสนบัสนนุใหทาํบาป แตตองการท่ีจะรกัษา
คนท่ีมีชีวิตแลวคือ “ผูหญิง” ใหสามารถดําเนินชีวิตไดตอไปโดยมีทางเลือกท่ีดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม 
ตองระมัดระวังในแงของศีลธรรมหรือการปฏิบตัทิีอ่าจนําไปสูการทําแทงเสรี โดยเฉพาะกรณีตามบทบัญญตัิ
ในมาตรา ๓๐๑ ที่กฎหมายใหหญิงที่มีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห มีสิทธิตัดสินใจยุติการตั้งครรภได
อยางอสิระ โดยมไิดกาํหนดวาหญงิทีจ่ะใชสทิธิน้ันหมายถึงใครบาง ดงันัน้ จงึหมายถงึผูหญงิคนใดกไ็ด
ซึ่งยอมรวมถึงคุณแมวัยใสดวย กรณีดังกลาวเห็นวาเปนประเด็นที่ควรมีการพิจารณาถึง “ชวงอายุ
ของผูหญงิ” ทีจ่ะใชสทิธ ิหรอืคาํนงึถงึเดก็และเยาวชนซ่ึงออนดอยประสบการณ อายุยังนอย และอาจจะ
รูเทาไมถึงการณดวย กลาวคือ ถาอายุกวา ๑๘ ป อาจใหอิสระอยางเต็มที ่ เพราะเปนเรื่องเฉพาะตัว 
แตถาเปนเดก็ตองมเีกณฑอายชุวงตาง ๆ กาํหนดไวเพือ่เขาไปแทรกแซงหรือไมปลอยใหมอีสิระอยางเตม็ที่
เชน อาจจะกําหนดใหเดก็ในแตละชวงอายตุองกระทําภายใตการปรกึษาของแพทย และมขีัน้ตอนตาง ๆ
ทีม่ากกวาผูใหญทัว่ไป แมกระนัน้กต็าม ในกรณขีองผูใหญกค็วรจาํกดัเหตผุลในการใชสทิธติดัสนิใจ
ยตุกิารตัง้ครรภหรอืมกีฎหมายลกูออกมากาํหนดแนวทางวาเหตใุดบางทีส่ามารถรบัฟงใหมกีารทาํแทงได
มฉิะนัน้จะกลายเปนการทาํแทงเสร ีมใิชการทาํแทงทางเลอืกตามวตัถปุระสงคทีก่าํหนดไว เชน ประเทศฝรัง่เศส
จะจาํกดัเหตผุลวาตองมปีญหาทางจติเวช หรอืสภาพจิตใจทีบ่กพรองถงึขนาดไมสมควรเลีย้งลกู เปนตน
โดยหากเปดใหมีการยอมรับทุกเหตุผล ไมวาจะเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือสังคม อาจจะทําใหแพทย
ลําบากใจและเมื่อไมเห็นดวยก็มีหนาที่ตองสงตอไปยังแพทยที่ยินดีจะทําแทงใหตอไป แตถามีกรอบ
ในการตัดสินใจดังกลาว ผูหญิงที่จะทําแทงหรือเขารับบริการก็จะมีการพิจารณากอนวาอยูในเหตุ
ตามท่ีกาํหนดไวหรือไม หากไมเขาเหตุกต็องเตรียมใจวาอาจถูกปฏิเสธได ในขณะเดียวกันแพทยกส็ามารถ
ดาํเนนิการหรือปฏเิสธไดอยางมัน่ใจเพราะเปนไปตามเหตุผลทีเ่ปรยีบเสมอืนเปนแนวปฏิบตัใิหแกแพทย
ไดอยางชัดเจนแทนที่จะเปนความเห็นสวนตัวแตเพียงลําพัง

นอกจากน้ี ในกรณีของเด็กหรือผูเยาวจะเก่ียวของกับเรื่องอํานาจปกครองและสิทธิของผูชาย
ทีท่าํใหทอง โดยในเรือ่ง “สทิธขิองผูชาย” เมือ่พจิารณาขอเทจ็จรงิแลวพบวาการทาํแทงสวนใหญจะมสีาเหตุ
มาจากผูชายไมรบัผดิชอบมากกวาปญหาสขุภาพของผูหญงิ ฉะนัน้ การทีผู่หญงิตองการจะทาํแทงแตผูชาย
ไมยนิยอมจึงเกดิขึน้คอนขางนอย และศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป (The European Court of Human Right 
หรอื ECHR) กเ็คยวางหลักวาการยตุกิารตัง้ครรภเปนเรือ่งเกีย่วกบัเนือ้ตวัรางกายทีผ่กูพนักบัสรรีะของผูหญงิ
โดยแท ผูหญงิจงึควรมีอาํนาจสูงสดุในการตัดสนิใจเก่ียวกับสิง่ทีเ่ปนเน้ือตวัรางกายหรือชิน้สวนของเขาได
โดยตรง สวนเรือ่ง “อาํนาจปกครอง” อาจจะมปีญหาวาเปนนิตกิรรมทีต่องทาํเองเฉพาะตวัหรอืไม เพราะ
แมวาจะเห็นไปในทางเดียวกันวาการทําแทงเปนสิทธิในเนื้อตัวรางกายโดยแทของผูหญิงเจาของ
ครรภแตกรณทีีย่งัเปนเดก็หรือผูเยาวควรจะตองมกีารทบทวนโดยผูมอีาํนาจปกครองอกีครัง้ และการใช
อาํนาจปกครองนัน้ตองระมดัระวงัมใิหกาวลวงถงึการตดัสนิใจแทน แตอาจเปนกระบวนการทีม่ผีูเชีย่วชาญ
รับรองความปลอดภัยในรางกายและจิตใจประกอบการตัดสินใจ 
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ทัง้นี ้การปลอยใหเดก็สามารถใชสทิธทิาํแทงไดโดยอิสระ อาจมีกรณีทีแ่พทยถกูผูปกครองฟองคดี
ในภายหลังได เชน ตางประเทศเคยมีคดท่ีีแพทยแจกยาคุมกาํเนดิใหแกเด็กอาย ุ๑๓ ป โดยพอแมไมไดอนญุาต 
และเมือ่รูจึงฟองวาเปนการสงเสรมิใหเดก็มเีพศสมัพนัธ การตดัสนิวาใครควรเปนผูชนะทัง้ในคดดีงักลาว 
และอีกหลายคด ีศาลจะพจิารณาตามหลกั “ประโยชนสงูสดุของเดก็” เปนสาํคัญยิง่กวาอํานาจปกครอง
โดยหลกัการดังกลาวจะถอืวาประโยชนสงูสดุของเดก็เปนอาํนาจสงูสดุทีไ่มอาจกาวลวงไดหรอือยูเหนือทกุสิง่ 
แตอยางไรกต็าม เดก็จะไดรบัการคาํนงึถงึเปนอนัดบัแรกตองชัง่น้ําหนกักบัความเสยีหายของคนอ่ืน ๆ  ดวย 
ซึง่ในคดีนีศ้าลไดพจิารณาวา แมผูปกครองจะมีอาํนาจปกครอง แตการท่ีแพทยตดัสนิใจใหยาคุมกําเนิด
แกเดก็เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของเด็กในแงของสขุอนามยัเจรญิพนัธุทางการแพทย เพราะเด็กยงัไมมี
วฒุภิาวะเพยีงพอทีจ่ะรบัผิดชอบตอส่ิงทีอ่าจจะเกดิข้ึนตามมาจากการมเีพศสมัพนัธ ไมวาจะเปนการตัง้ครรภ
หรอืโรคตดิตอ ดงัน้ัน การแจกถุงยางอนามยัหรอืยาคมุกําเนิดจงึเปนการคุมครองประโยชนสงูสดุของเด็ก
ซึ่งถือวาสําคัญยิ่งกวาอํานาจปกครอง

รวมท้ังมีคดีทีแ่พทยไดทาํแทงใหแกเด็กเพราะเห็นวาจะเปนอนัตรายตอเด็กโดยตรงอยางเห็นไดชดั 
ศาลก็นาํหลักประโยชนสงูสุดของเด็กมาใชเชนกัน โดยไดพจิารณาวาอนัตรายจากการต้ังครรภไมพงึประสงค
ซึง่เกดิกบัเดก็โดยตรงแมไมทนัททีนัใดแตกจ็ะนําไปสูปญหาอ่ืน ๆ  ได การปองกันจึงเปนสิง่ท่ีดีทีส่ดุ ฉะนัน้ 
การตัดสินใจของเด็กทีเ่ดนิเขามาใชสทิธิในการคุมครองตัวเองจึงเปนสิง่ท่ีตองรับฟง การท่ีแพทยทาํแทง
ใหแกเด็กจึงเปนการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของเด็ก ซึ่งถือเปนประโยชนสูงสุดที่แทจริงและเหนือกวา
อํานาจปกครอง เชนเดยีวกบัคดทีีแ่พทยไดผาตดัเดก็แฝดออกจากกนัเพือ่รกัษาชวีติเดก็คนหนึง่ใหอยูรอด
แตพอแมไมใหผาเพราะมีความเช่ือวาพระเจาเปนผูเลอืกแลววาถาอยูตองอยูทัง้คู หรือตายก็ตองตายท้ังคู 
คดนีีศ้าลไดพจิารณาวา เมือ่เด็กมโีอกาสเสียชวีติสงูมากแมจะยืนยนัไมไดรอยเปอรเซ็นตก็ตาม และเม่ือ
คาํนงึถงึประโยชนสงูสดุของเด็กคือเสรีภาพในการตัดสนิใจ การท่ีเด็กตดัสนิใจไมได แพทยจงึตัดสนิใจแทน
โดยเลอืกประโยชนสงูสดุของเดก็จึงไดรับความคุมครอง การคาํนึงถึงประโยชนสงูสดุของเดก็ในกรณตีาง ๆ
ดังกลาวควรเปนสิง่ท่ีผูเกีย่วของทุกฝายตองนาํมาพิจารณา โดยเฉพาะในขัน้ตอน “การรบัคําปรกึษา” 
แพทยจําเปนตองรับฟงและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กเปนสําคัญ รวมทั้งตองมีบทบาท
ในการตดัสินใจโดยใหคาํแนะนําหรือเสนอแนะแนวทางและขอมลูตาง ๆ  ทีช่ดัเจนแกเด็ก ทัง้นี ้เพือ่ให
เด็กไดรับความปลอดภัยสูงสุดและสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

สวนการกําหนดใหหญิงที่อายุครรภเกิน ๑๒ สัปดาห แตไมเกิน ๒๐ สัปดาห ที่ไดรับคําปรึกษา
จากแพทยสามารถใหแพทยทาํแทงได ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) พจิารณาแลวเหน็วาอายคุรรภในชวงดงักลาว
ยงัเปนอายคุรรภทีป่ลอดภัย และในกรณีของเด็กและผูเยาวซึง่บางคร้ังครรภจะไมปรากฏใหเหน็ รวมท้ังเดก็
อาจจะไมไดสงัเกตตวัเอง กลัว อาย หรอืคิดมาก จนปลอยใหอายคุรรภลวงเลย ๑๒ สปัดาห กจํ็าเปนตอง
อาศัยบทบัญญัตใินสวนน้ี ประกอบกับอายุครรภทีกํ่าหนดไวจะชวยจํากัดดลุพนิิจของหมอและสามารถ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขอผดิพลาดได อยางไรกด็ ี วธิกีารและข้ันตอนในการตรวจและรบัคาํปรกึษาทาง
เลอืกจําเปนตองมีความรวดเร็ว และในกรณีของเด็กกับผูใหญจะตองมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน
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หากจะกลาวโดยสรปุแลว ผูเขยีนมคีวามเหน็วา ขอบงัคบัแพทยสภา วาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติม (เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) สามารถนํามาใชบังคับไดเพียงบางสวนเทานั้น
จึงเห็นสมควรใหแพทยสภามีการปรับปรุงขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของมาตรา ๓๐๑ 
และมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญาที่มีการแกไขใหมโดยเรงดวน สวนหลักเกณฑและวิธีการ
ตลอดจนการปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) ที่กระทรวงสาธารณาสุขตองประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เห็นสมควรใหมีการกําหนดมาตรการการบริการและการสื่อสารที่ชัดเจน 
โดยใหศูนยบริการภาครัฐทุกแหงจัดใหมีบริการปรึกษาทางเลือกและแกไขปญหาอยางท่ัวถึง รวมท้ัง
การดําเนินการยุติหรือไมยุติการตั้งครรภ ระบบการสงตอ และการชวยดูแลผูหญิง ตองมีความตอเนื่อง
และชวยใหผูหญงิทีม่ารบับรกิารสามารถเขาถงึไดอยางสะดวก ผานชองทางท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีการบริการ
ทีเ่ปนมติรและละเอียดออนตอสถานการณชวีติของผูหญงิตัง้ครรภไมพรอม ไมมกีารตีตราและทําใหผูหญงิ
ที่ใชบริการเกิดความรูสึกวาถูกกระทําซํ้า พรอมทั้งตองเนนการรักษาความลับอยางเครงครัดเพื่อสราง
ความไววางใจจากผูรับบริการ นอกจากนี ้หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสมควรกําหนดมาตรการควบคุม
การจาํหนายยาทีผ่ดิกฎหมายและดาํเนนิการกบัหมอเถือ่นหรอืคลนิกิเถือ่นอยางจรงิจงั ในขณะเดยีวกนั
ควรสงเสริมใหผูหญงิเขาสูระบบบริการสาธารณสุขและอํานวยความสะดวกในการเขาถงึยาทีม่คีณุภาพ
เพื่อใหการยุติการตั้งครรภเปนไปอยางปลอดภัย และควรเผยแพรความรูที่ถูกตองใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบดวย อยางไรก็ตาม การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับฐาน
ทําใหแทงลูกในครั้งนี้ สวนหนึ่งเปนการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมดวยการยุติการตั้งครรภ
ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น ทุกภาคสวนจึงควรรวมมือกันดูแลเอาใจใสบุคคล
ในครอบครัว และใหความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษาอยางรอบดาน รวมทั้งจัดใหมีการคุมกําเนิด
อยางจริงจังและทั่วถึง อันเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุและลดปญหาการตั้งครรภไมพรอมได
อยางแทจริง๑๐

๑๐ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร, กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... , อ.พ. ๑/๒๕๖๔.
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