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๑๒๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๓ 

          วนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ พทุธศกัราช ๒๕๖๓
เร่ือง นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ

                นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ                  ผูรอง
                

      -                                                ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
นางสาวศรีสมัย  เชือ้ชาต ิ (ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 

มาตรา ๒๑๓ โดยมขีอเทจ็จรงิสรุปไดดงันี้
ผูรองเคยเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลกุยบุรี และเปนแพทยในเครือขายแพทยอาสาเพื่อยุติ

การตั้งครรภทางการแพทยตามกฎหมาย และขอบังคับแพทยสภา ใหกับวัยรุนและสตรีที่ทองไมพรอม
และเปนคณะกรรมการจดัระบบสงตอเพือ่ยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั ตามคาํสัง่กรมอนามยัที ่๒๐๗/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมและกลาวหาวากระทําความผิดฐานทําให
หญงิแทงลูกโดยหญงินัน้ยนิยอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๒ ทัง้ทีแ่พทยมอีาํนาจกระทาํได
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ และนําไปสูการจับกุมและแจงขอกลาวหาผูเขารับบริการ
เพื่อยุติการต้ังครรภที่ทองไมพรอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ตอมาผูรองถูกยาย
ใหไปปฏิบตัิราชการท่ีศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหัวหิน ๕ ผูรองจึงกลาวอางวาประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ เนือ่งจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ บญัญตัลิงโทษแตเฉพาะ
หญิงผูทําแทงเปนสําคัญ ทั้งที่การต้ังครรภมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของหญิงเพียงฝายเดียว 
ชายซ่ึงมคีวามสัมพนัธกบัหญิงยอมตองรับผดิและถูกลงโทษดวย บทบัญญตัมิาตราดังกลาวจงึทาํให
ชายและหญิงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
นอกจากนีห้ญงิยอมมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกายทีจ่ะกระทาํตอเนือ้ตวัรางกายของตนเอง
ไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ สาํหรบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ เปนบทบญัญตัทิีไ่มสอดคลอง

ระหวาง  
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๒๗

กับสภาพการณและไมเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันที่มุ งเนน
การใชยายุติการตั้งครรภแทนการใชหัตถการทางการแพทย การท่ีบทบัญญัติมาตราดังกลาว
มุงคุมครองเฉพาะการกระทําของแพทย โดยไมครอบคลุมบุคลากรทางการแพทยอื่นที่ใหบริการ
ภายใตการควบคุมของแพทย จึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ที่บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
กฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กบัสภาพการณหรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการดาํรงชวีติหรอืประกอบอาชพี ทัง้นี ้ผูรองไดเสนอใหมกีารแกไข
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ใหครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูอยูภายใตความควบคุม
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมขีอยกเวนใหกระทาํไดโดยไมมคีวามผดิหากอายคุรรภของหญงิน้ัน
ไมถงึ ๑๒ สปัดาห หรอืการตัง้ครรภมผีลกระทบตอจิตใจของหญงิน้ัน หรอืตวัออนในครรภมคีวามพกิาร
หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรคทางพันธุกรรม

ผูรองไดยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหผูรอง
ทราบวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ แมจะปรากฏวามปีญหาในทางปฏิบตัิ
แตยังไมถือเปนปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญที่ผูตรวจการแผนดินจะเสนอเร่ืองพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ (๑) ได

ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ดังนี้
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
(๒) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗
(๓)  ใหคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญมผีลใชบังคับในอีก ๕๔๐ วนั หลงัจากอานคําวนิิจฉยั

โดยกําหนดเงื่อนไขใหองคกร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
รายงานผลการปฏิบตัหิรอืขอขดัของในการปฏิบตัติอศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๖๐ วนั และ ๕๐๐ วนั 
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตนมวีา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจรับคาํรองน้ี

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ หรือไม
พจิารณาแลวเห็นวา การท่ีเจาพนักงานตํารวจดําเนินคดีแกผูรองตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๐๒ มสีาเหตุโดยตรงมาจากการท่ีผูรองทาํใหหญงิแทงลกูโดยหญิงนัน้ยนิยอม อนัเปนความผิด
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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๑๒๘

และมาตรา ๗๗ ในคดีนีผู้รองจงึเปนบุคคลผูถกูละเมดิสิทธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุมครองไวโดย
ผูรองเหน็วาการละเมิดดงักลาวเปนผลจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ 
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเดน็ทีห่นึง่  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ 

และมาตรา ๒๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครอง

บุคคลและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง โดยเปนกฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทํา
หรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่งถือวาเปนความผิด และกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับผูกระทํา
ความผิด โดยมาตรา ๓๐๑ เปนบทบัญญัติในภาค ๒ ลักษณะ ๑๐ หมวด ๓ ความผิดฐานทําใหแทงลูก 
ซึง่บญัญตัวิา “หญงิใดทําใหตนเองแทงลกู หรอืยอมใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลกู ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพี่อคุมครอง
ชีวิตของทารกในครรภมารดา โดยบัญญัติลงโทษหญิงที่ทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตน
แทงลูก

การยุติการตั้งครรภเปนปญหาทั้งทางสังคม ทางการแพทย และทางกฎหมายที่มีความ
ละเอียดออน รวมทั้งเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและศีลธรรม ซ่ึงถือวาเปนความผิด
ทางอาญาและกําหนดโทษแกหญงิเพียงฝายเดียวท่ีทาํใหตนเองแทงลกู หรือยอมใหผูอืน่ทาํใหตนแทงลกู 
ทั้งนี้ความผิดฐานทําใหแทงลูกมีเจตนารมณและคุณธรรมทางกฎหมายที่ตองการคุมครองชีวิต
ของทารกในครรภ โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของชีวิตมนุษยที่กําลังจะเกิดมา แตเนื่องจาก
รากฐานของสังคมไมไดขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาของชีวิตมนุษยเพียงเทานั้น แตยังตองมีปจจัยอื่น
ที่สําคัญเปนรากฐานของสังคมประกอบดวยเชนเดียวกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตของทารก
ในครรภ หากมุงคุมครองสิทธิของทารกในครรภเพียงอยางเดียวโดยมิไดพิจารณาการคุมครองสิทธิ
ของหญิงผูตั้งครรภอันมีมากอนสิทธิของทารกในครรภก็เปนสิ่งท่ีอาจสงผลกระทบใหหญิงไมไดรับ
ความเปนธรรมและถูกลิดรอนหรือจํากัดสิทธิในเนื้อตัวรางกายของหญิง ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติ
ทีเ่ปนสทิธพิืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ทีบ่คุคลยอมมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะกระทาํการใดหรอื
ไมกระทาํการใดตอชวีติและรางกายของตนไดตราบเทาทีก่ารกระทาํนัน้ไมไปรบกวนหรอืลวงลํา้เขาไป
ในสทิธหิรอืเสรภีาพของผูอืน่ รวมทัง้ยงัสงผลกระทบถงึสทิธใินการกาํหนดเจตจํานงของหญงิตัง้ครรภ 
ทีค่รอบคลมุไปถึงสิทธใินการตัดสนิใจของหญิงวาจะยตุกิารตัง้ครรภหรอืต้ังครรภตอไปอกีดวย 

นอกจากนีก้ารคุมครองสทิธิของทารกในครรภและสทิธขิองหญงิตัง้ครรภตองใหเกดิความสมดลุ
กันโดยอาจตองนําชวงระยะเวลาการต้ังครรภมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิ
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๒๙

ของหญิงโดยปราศจากการกําหนดเง่ือนไขหรือเงือ่นเวลาท่ีเหมาะสมดังเชน ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๐๑ จึงเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิงเกินความจําเปน ประกอบกับรัฐมีหนาที่
กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมใหบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพ โดยจัดใหมีมาตรการในการยุติ
การตัง้ครรภทีป่ลอดภยั ถกูตองตามกฎหมาย ไมกระทบตอการใชสทิธขิองหญงิ และตองเขาไปดแูล
และคุมครองชีวิตของทารกในครรภมิใหถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตเชนเดียวกัน บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จงึกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกายของหญงิเกนิ
ความจาํเปน ไมเปนไปตามหลกัแหงความไดสดัสวน และเปนการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพ ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๘

สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ซึ่งผูรองกลาวอางวา บัญญัติใหหญิงฝายเดียว
ที่ตองรับผิดทางอาญา ไมรวมถึงชายท่ีมีความสัมพันธกับหญิงซ่ึงมีสวนรวมในการกระทําความผิดดวย 
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗ ไดบัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคล การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
จะกระทํามิได หลักความเสมอภาคนี้มีสาระสําคัญที่เปนหลักการพื้นฐาน คือ การปฏิบัติตอสิ่งที่มสีาระ
สาํคญัเหมือนกันอยางเทาเทียมกันและจะตองปฏิบตัติอสิง่ทีม่สีาระสําคญัแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเร่ืองนัน้ ๆ  การกระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ เปนกรณี
ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะสําหรับบุคคลผูเปนหญิงเพราะโดยธรรมชาติของหญิงเทานั้นที่สามารถตั้งครรภ 
และยุติการตั้งครรภได เมื่อชายและหญิงมีสภาพรางกายอันเปนสาระสําคัญที่แตกตางกัน การที่จะ
ใหชายที่มีความสัมพันธกับหญิงซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหหญิงตั้งครรภตองรับโทษและมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ เพือ่ใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรมดวยนัน้ จะเปนการปฏบิตัิ
ตอสิง่ทีม่สีาระสําคญัแตกตางกันใหเหมือนกัน ยอมเปนการเลือกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมตอชาย ดงันัน้ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จงึไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ แตอยางใด

ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ 
โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยดังกลาวมีผลเมื่อพนสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มคีาํวนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๔

ประเด็นทีส่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม

การที่ผู ร องกลาวอางวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ บัญญัติเหตุในการยุติ
การต้ังครรภไวเพียง ๒ กรณี ทั้งที่หญิงต้ังครรภควรมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะต้ังครรภตอไปหรือ
ยุติการต้ังครรภ ซึ่งเปนสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองภายใตศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
หญงิตัง้ครรภผูนัน้ เปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมและจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกายของ
หญงิตั้งครรภ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ นั้น

พจิารณาแลว เหน็วา บทบญัญตัดิงักลาวเปนเหตยุกเวนการกระทาํความผดิของหญงิตัง้ครรภ
ซึ่งทําใหตนแทงลูก และนายแพทยที่ไดกระทําใหหญิงแทงลูก อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ เพื่อคุมครองหญิงตั้งครรภ กรณีมีเหตุจําเปนเนื่องจากสุขภาพ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๓๐

  ของหญิง หรอืหญิงมคีรรภเนือ่งจากการกระทําความผิดอาญาตามท่ีบญัญตัไิวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ 
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ อนัเปนการคํานึงถึงสทิธใินชีวติและรางกายของหญิงและ
สิทธิในการกําหนดเจตจํานงเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุของตนเอง และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
ของหญิงซึ่งอาจไดรับอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ รัฐจึงกําหนดใหการยุติการตั้งครรภอยูภายใต
การปฏิบตัขิองนายแพทย และเพ่ือมใิหเกิดปญหาทางสุขภาพและปญหาสังคมอันจะกระทบตอประโยชน
ของสาธารณะในภายหลงั ซึง่ขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ
ทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดเงื่อนไข
อันเปนเหตุยกเวน ใหนายแพทยสามารถยุติการตั้งครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ 
โดยหญิงต้ังครรภตองยินยอม และกระทําโดยนายแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 
รวมทั้งตองกระทําในสถานพยาบาล และตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว กลาวคือ การยุติ
การต้ังครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๑) จาํเปนตองกระทําเน่ืองจากปญหาสุขภาพ
ทางกายหรือปญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตัง้ครรภซึง่ตองไดรบัการรับรองหรือเห็นชอบจากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมท่ีมิใชผูกระทําการยุติการต้ังครรภอยางนอยหน่ึงคน โดยปญหาสุขภาพทางจิต
ของหญิงตั้งครรภรวมถึงปญหาความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากตรวจพบวาทารกในครรภมี
หรือมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมคีวามพกิารอยางรนุแรง หรอืเปนหรอืมีความเสีย่งสงูทีจ่ะเปนโรคพนัธกุรรม
อยางรุนแรง เมื่อหญิงนั้นไดรับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร และมีการ
ลงนามรบัรองในเร่ืองดงักลาวขางตน โดยผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีม่ใิชผูกระทาํการยตุกิารตัง้ครรภ
อยางนอยหนึง่คน ซึง่ตองมขีอบงชีท้างการแพทยทีช่ดัเจนวาหญงินัน้มปีญหาสขุภาพทางกายหรือทางจติ 
และตองมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไวในเวชระเบียนเพ่ือเปนหลักฐาน สําหรับการยุติ
การตั้งครรภตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๒) ตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควร
เชือ่ไดวาหญงิมคีรรภเนือ่งจากการกระทาํความผดิทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ 
ขอบังคับดังกลาวจึงทําใหการยุติการตั้งครรภของนายแพทยมีความชัดเจน และครอบคลุมถึงปญหา
ดานสขุภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงต้ังครรภแลว จงึเห็นไดวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ 
เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองทั้งคุณธรรมในทางกฎหมายและคุมครองสิทธิและเสรีภาพในรางกาย
ของหญิงที่ตั้งครรภอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักความไดสัดสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี 
และมุงคุมครองประโยชนของสังคมและประโยชนสาธารณะไดอยางเหมาะสม ไมเปนการเลือก
ปฏบัิติโดยไมเปนธรรม และไมเปนการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกายของหญงิตัง้ครรภ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แตอยางใด

สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ที่ผูรองกลาวอางวาไมเทาทันตอสภาพการณและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันที่มุงเนนการใชยายุติการตั้งครรภแทนการใช
หัตถการทางการแพทย และไมคุมครองถึงบุคลากรทางการแพทยอ่ืนที่ใหบริการภายใตการควบคุม
ของแพทย จึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เห็นวา วัตถุประสงคประการหนึ่งของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ คือ คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของหญิงตั้งครรภ
จากการยุติการตั้งครรภ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงตองใหนายแพทยซึ่งเปนผูประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายเปนผูยตุกิารตัง้ครรภ ซึง่การยตุกิารตัง้ครรภเปนเรือ่งทีม่คีวามละเอยีดออน
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๓๑

ตอจริยธรรมของสังคมและกระทบตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เปนบทบัญญัติในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐที่รัฐพึงใชเปน
แนวทางในการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใชเพียงเทาท่ีจําเปนและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
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

พจิารณาแลวเหน็วา โดยทีป่ระมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ดใชบงัคบัมาเปนเวลา ๖๐ ปแลว 
กอใหเกิดปญหาการทําแทงเถื่อนในสังคมที่ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายของหญิงจํานวนมาก 
และทําใหเกิดปญหาสังคมจากความไมพรอมของหญิงและเด็กที่เกิดมาอีกมากมาย ในขณะท่ีปจจุบัน
วิทยาการทางการแพทยไดพัฒนาขึ้นมาก สามารถใหบริการดูแลรักษารองรับการตัดสินใจใชสิทธิ
ในเนื้อตัวรางกายของหญิงในชวงเวลาที่เหมาะสมไดอยางสะดวกปลอดภัยแลว ประกอบกับยังไมไดมี
มาตรการคุมครองผูปฏบิตังิานทางการแพทยทีค่รอบคลมุและเหมาะสม ศาลรฐัธรรมนญูจงึใหขอเสนอแนะ
วาประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเกีย่วของเรือ่งการทําแทงสมควรไดรบัการปรับปรงุแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุง
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตผุลดังไดวินจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๓๐๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ แตไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
โดยกาํหนดคาํบงัคบัใหคาํวนิจิฉยัของศาลในสวนทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูนีม้ผีลเมือ่พนสามรอย
หกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย สวนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ไมขัดหรือแยงตอ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ และสมควรใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ
แกไขปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทีเ่กีย่วของเรือ่งการทาํแทงเพือ่ใหสอดคลองกบั
สภาพการณในปจจุบัน
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