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๘๕

   หลักการและเหตุผล
โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ วนิจิฉยัวา บทบญัญตัคิวามผดิฐานหญงิทาํใหตนเองแทงลกูหรอืยอมใหผูอืน่
ทําใหตนแทงลูก ตามมาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา ขัดหรือแยง
ตอมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการทําแทงหรือ
การยุติการต้ังครรภเปนปญหาทั้งทางสังคมทางการแพทย และทางกฎหมายที่มี
ความละเอยีดออน รวมทัง้เปนประเดน็ปญหาทีเ่ก่ียวของกับจรยิธรรมและศลีธรรม 
ซึ่งถือวาเปนความผิดทางอาญาและกําหนดโทษแกหญิงเพียงฝายเดียวที่ทําให
ตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนแทงลูก ทั้งนี้ ความผิดฐานทําใหแทงลูก
มีเจตนารมณและคุณธรรมทางกฎหมายที่ตองการคุมครองชีวิตของทารกในครรภ 
โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา แตเนื่องจาก
รากฐานของสังคมไมไดขึ้นอยู กับการเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยเพียงเทานั้น 
แตยังตองมีปจจัยอื่นที่สําคัญเปนรากฐานของสังคมประกอบดวยเชนเดียวกับ
การคุมครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภหากมุงคุมครองสิทธิของทารก
ในครรภเพียงอยางเดียว โดยมิไดพิจารณาการคุมครองสิทธิของหญิงผูตั้งครรภ
อันมีมากอนสิทธิของทารกในครรภเปนสิ่งที่อาจสงผลกระทบใหหญิงไมไดรับ
ความเปนธรรมและถูกลิดรอนหรือจํากัดสิทธิในเนื้อตัวร างกายของหญิง
ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติ อันเปนสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ที่บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดตอชีวิต
และรางกายของตนไดตราบเทาที่การกระทํานั้นไมไปรบกวนหรือลวงลํ้า
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

     • ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔
   เลม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑ 

85-91-MAC6.indd   8585-91-MAC6.indd   85 6/17/21   1:30 PM6/17/21   1:30 PM

creo




 พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๖

เขาไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู อ่ืน รวมท้ังยังสงผลกระทบถึงสิทธิในการ
กําหนดเจตจํานงของหญิงต้ังครรภที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจ
ของหญิงวาจะยุติการต้ังครรภหรือตั้งครรภตอไปหรือไม การคุมครองสิทธิ
ของทารกในครรภและสิทธิของหญิงต้ังครรภต องให เกิดความสมดุลกัน
โดยอาจตองนําชวงระยะเวลาการต้ังครรภมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา 
การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ที่เหมาะสมดังเชนมาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา เปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจําเปน ประกอบกับรัฐมีหนาที่กําหนด
ใหมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพโดยจัดใหมีมาตรการ
ในการยุติการต้ังครรภที่ปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย ไมกระทบตอการใช
สิทธิของหญิง และในขณะเดียวกันก็ตองเขาไปดูแลและคุมครองชีวิตของ
ทารกในครรภ มิ ให ถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตด วยเช นกัน บทบัญญัติ
มาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและรางกายของหญิงเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความ
ไดสัดสวนและเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญยังไดใหขอเสนอแนะดวยวา
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของเร่ืองการทําแทงสมควรไดรับ
การปรบัปรงุแกไขเพ่ือใหสอดคลองกบัสภาพการณในปจจบุนั สมควรแกไขเพ่ิมเตมิ
บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยกําหนดอายุครรภสําหรับ
ความผิดฐานหญิงทําให ตนเองแทงลูกหรือยอมใหผู  อ่ืนทําให ตนแทงลูก
ตามมาตรา ๓๐๑ รวมทั้งเพ่ิมเหตุยกเว นความผิดฐานทําใหแทงลูกตาม
มาตรา ๓๐๕ ใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยและขอเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสําคัญโดยสรุป
ไดแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยกําหนด

อายุครรภสําหรับความผิดฐานหญิงทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอ่ืนทําให
ตนแทงลูกตามมาตรา ๓๐๑ รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเวนความผิดฐานทําใหแทงลูก
ตามมาตรา ๓๐๕ ใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และขอเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

ประการแรก ไดแกไขเพิม่เตมิความในมาตรา ๓๐๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยได
กําหนดให “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูกขณะมี
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อายุครรภเกิน ๑๒ สัปดาห ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ซึ่งทําใหหญิงที่ตั้งครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห
ตามที่กฎหมายกําหนด สามารถทําแทงไดโดยไมมีความผิดตามกฎหมาย
แตอยางใด จากเดิมที่กําหนดใหหญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่น
ทาํใหตนแทงลกู ระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรอื
ทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะเขาขอยกเวนความรับผิดในมาตรา ๓๐๕  

  นอกจากน้ี จะเห็นไดวาไดมกีารแกไขเพ่ิมเติมในสวนของอัตราโทษโดยได
ลดอตัราโทษทัง้โทษจาํและโทษปรบัลง เปนใหตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๖ เดอืน 
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จากเดิมใหระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประการท่ีสอง ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ซึง่เปนบทยกเวนความรบัผดิสาํหรบัหญงิใดทาํใหตนเองแทงลกูหรอืยอมให
ผูอืน่ทาํใหตนแทงลกูขณะมีอายุครรภเกนิ ๑๒ สปัดาหตามมาตรา ๓๐๑ และผูใด
ทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมตามมาตรา ๓๐๒ โดยไดกําหนดเพิ่มเหตุ
ยกเวนใหการกระทําตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ ไมเปนความผิด กลาวคือ 
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ตามหลักเกณฑของแพทยสภาในกรณีดังตอไปนี ้ใหผูกระทําไมมีความผิด

(๑) จําเปนตองกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภตอไปจะเสี่ยงตอ
การไดรับอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

(๒) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากมีความเส่ียงอยางมากหรือมีเหตุผล
ทางการแพทยอนัควรเชือ่ไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมคีวามผดิปกตถึิงขนาด
ทุพพลภาพอยางรายแรง

(๓) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเนื่องจาก
มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ

(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาหยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ
(๕) หญงิซึง่มอีายคุรรภเกนิ ๑๒ สปัดาห แตไมเกนิ ๒๐ สปัดาห ยนืยนัทีจ่ะ

ยุติการตั้งครรภภายหลังการตรวจและรับคําปรึกษาทางเลือกจากผูประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมและผูประกอบวิชาชีพอืน่ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีรฐัมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของแพทยสภาและ
หนวยงานท่ีเกีย่วของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน

จะเห็นไดวา หากเปนการทําแทงตาม (๑) ถึง (๕) ขางตน ผูกระทําไมวา
จะเปนหญงิหรอืแพทย ยอมไมมคีวามผดิตามกฎหมายแตอยางใด ตางจากเดมิทีม่ี
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ขอยกเวนสาํหรับผูกระทาํไมตองรบัผดิเฉพาะกรณเีปนการกระทาํของนายแพทย
และจําเปนตองกระทําเนือ่งจากสุขภาพของหญิงนัน้ หรอืหญิงมคีรรภเนือ่งจาก
การกระทําความผิดอาญาตามมาตรา ๒๗๖ ฐานขมขืนกระทําชําเราผูอื่น 
มาตรา ๒๗๗ ฐานกระทําชาํเราเด็กอายุยงัไมเกนิ ๑๕ ปซึง่มใิชภรยิาหรือสามีของตน 
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม มาตรา ๒๘๒ ฐานเปนธุระจัดหา ลอไป 
หรอืพาไปเพือ่การอนาจารซึง่ชายหรอืหญงิ แมผูนัน้จะยนิยอมกต็าม มาตรา ๒๘๓
ฐานเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยผูน้ัน
ไมยินยอม หรือตามมาตรา ๒๘๔ ฐานพาผูอ่ืนไปเพื่อการอนาจาร

หมายเหตุ :-  
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนตนไป
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