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ปัญหาการลักลอบท้าแท้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ นในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย  ความ
เชื่อทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมยังคงเป็นข้อโต้แย้งส้าหรับการออกกฎหมายในเรื่องการท้าแท้งที่มี
ความเห็นต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ จากประเด็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน มีผลการส้ารวจ
พบว่ามีทารกพิการแต่ก้าเนิดจ้านวนมาก ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขเร่งแก้ไขปัญหาโดยจัดตั งโครงการ
ขึ นทะเบียนเด็กพิการแต่ก้าเนิด พร้อมศึกษาวิจัยสาเหตุเพ่ือน้าไปสู่การป้องกันและเยียวยาระดับชาติ 
ดังนั นเรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี คือปัญหาเด็กที่คลอดออกมาแล้วพิการแต่ก้าเนิด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศที่ต้องแบกรับภาระดูแลรักษาบุตรพิการ รวมทั งผลกระทบทาง
จิตใจของผู้เป็นพ่อและแม่อีกด้วย ในทางกลับกัน เนื่องจากในปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แพทย์สามารถตรวจสุขภาพของทารกได้ตั งแต่ยังอยู่ ในครรภ์ของมารดา 
ดังนั นจะเป็นธรรมหรือไม่หากเราไม่ใช้วิทยาการทางด้านการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าแต่กลับปล่อยให้เด็ก
ที่ถูกตรวจพบความพิการตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาเป็นเด็กพิการตั งแต่ก้าเนิด แม้จะมี
ข้อบังคับของแพทยสภาก้าหนดให้ท้าแท้งได้ ในกรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีความพิการอย่างรุนแรง 
แต่เนื่องจากข้อบังคับของแพทยสภาเป็นกฎหมายที่มีล้าดับศักดิ์ต่้ากว่าประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่อาจ
ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายอาญาได้  จึงท้าให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของบุคลากรทาง
การแพทย ์     

ดังนั นจากประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ต้องได้รับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบริบทของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  กล่าวคือให้เพ่ิมเติมเหตุให้ท้า
แท้งได้ ในกรณีแพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ หากหญิงตั งครรภ์มีความประสงค์และร้อง
ขอท้าแท้ง ให้แพทย์สามารถท้าแท้งได้ ทั งนี ก็เพ่ือไม่ให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ นต่อไปใน
อนาคต 
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Illegal abortion is a controversial problem that happens around the world, 

including Thailand. The belief, attitude and idea based on religion and culture of each 

country lead the abortion law to the different ways. The medical researches in 

Thailand found that the numbers of congenital disabilities are very high. Thailand’s 

ministry of Public Health is trying to find a solution by making congenital disabilities list 

in order to study for cause and prevention in the future. The main concern at the 

moment is the negative effects toward family, society and the country that have to 

take responsibility in taking care of the disabled baby as well as parents’ mental 

health. 

Nowadays, with an advanced medical technology, doctor can check fetus 

condition at the early stage. It might not be good to neglect the advanced technology 

and let the fetus with disability be born into congenital disabled, so the Medical 

Council of Thailand states that abortion is allowed in the pregnancy with severe 

disability in the fetus. However, there is still the problem happened because the 

Medical Council’s regulation is lower in the hierarchy of legislation comparing to 
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Penal Code. 

According to the conflict mentioned above, the Penal Code, Section 305 should 

be modified to the related conflict in Thailand by allowing the pregnant woman with 

doctor-certificated disable of severly fetus to terminate the pregnancy in order to 

prevent the conflict and issue for the future. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การท้าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ศึกษากรณีเหตุให้ท้า
แท้งได ้หากทารกในครรภ์มารดาพิการ ฉบับนี  ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากผู้มีพระคุณหลายท่าน 
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งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี มีความถูกต้องและส้าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเจ้าหน้าที่
คณะนิติศาสตร์ที่อ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆจนงานส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และทุกๆคนในครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุกๆด้านและเป็น
ก้าลังใจให้ข้าพเจ้าเสมอมา 

ขอขอบคุณพ่ีๆเพ่ือนๆคณะนิติศาสตร์ ที่ให้ค้าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ข้อมูลและ ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
สุดที่รัก ฤกษ์คณะ 
พฤศจิกายน 2561 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ข 

กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................. ง 

สารบัญ .............................................................................................................................................. จ 

บทที่ 1   บทน้า ................................................................................................................................. 1 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา ................................................................................ 1 

1.2 วัตถุประสงค์ .......................................................................................................................... 3 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา ........................................................................................................... 3 

1.4 สมมุติฐานในการศึกษา .......................................................................................................... 3 

1.5 วิธีการศึกษา .......................................................................................................................... 4 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ............................................................................... 4 

บทที่ 2  แนวคิดและทฤษฎีของการท้าแท้ง ....................................................................................... 6 

2.1 ความหมายและสาเหตุของการท้าแท้ง ................................................................................... 6 

2.1.1 ความหมายของการท้าแท้ง .......................................................................................... 6 

2.1.1.1 ความหมายการท้าแท้งตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานพ.ศ.2554 ...... 6 

2.1.1.2 ความหมายการท้าแท้งขององค์การอนามัยโลก .............................................. 7 

2.1.1.3 ความหมายการท้าแท้งในทางการแพทย์ ........................................................ 7 

2.1.1.4 ความหมายการท้าแท้งในทางกฎหมาย .......................................................... 8 

2.1.2 สาเหตุของการท้าแท้งกับแนวคิดทางสังคม ............................................................... 10 

2.1.2.1 สาเหตุของการท้าแท้งกับแนวคิดทางสังคม .................................................. 10 

2.1.2.2 ประเภทของการแท้งในสังคม ....................................................................... 12 

 



 
 

ฉ 

2.1.2.3 ประโยชน์ของการท้าแท้งท่ีส่งผลต่อสังคม .................................................... 13 

2.2 แนวคิดการท้าแท้งกับหลักการทางศาสนา ........................................................................... 14 

2.2.1 แนวคิดการท้าแท้งกับหลักการทางศาสนาคริสต์ ........................................................ 14 

2.2.2 การท้าแท้งกับหลักการทางศาสนาอิสลาม ................................................................. 16 

2.2.3 การท้าแท้งกับหลักการทางศาสนาพุทธ ..................................................................... 18 

2.3 แนวคิดการท้าแท้งกับสิทธิมนุษยชน .................................................................................... 20 

2.3.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน ................................................................................... 21 

2.3.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ....................................................................................... 24 

2.3.3 สิทธิในการด้ารงชีวิต และความเป็นเจ้าของในร่างกาย .............................................. 25 

2.4 ทฤษฎีนิติปรัชญาเชิงอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ................................................. 28 

บทที่ 3 กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวกับการท้าแท้ง ........................... 30 

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการท้าแท้ง.................................................................... 30 

3.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง .......................................... 30 

3.1.1.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 31 

3.1.1.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 31 

3.1.1.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 32 

3.1.1.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ...................................................................... 33 

3.1.1.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 33 

3.1.2 ปฏิญญาสากลสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง ...................................................... 33 

3.1.2.1 สถานะทางกฎหมาย .................................................................................... 33 

3.1.2.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 35 

3.1.2.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 35 

3.1.2.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ...................................................................... 36 

3.1.2.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 36 

 



 
 

ช 

3.2 กฎหมายในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการท้าแท้ง ............................................................... 36 

3.2.1 ประเทศอังกฤษ ......................................................................................................... 37 

3.2.1.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 37 

3.2.1.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 41 

3.2.1.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 41 

3.2.1.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ...................................................................... 42 

3.2.1.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 43 

3.2.2 ประเทศฝรั่งเศส......................................................................................................... 43 

3.2.2.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 44 

3.2.2.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 45 

3.2.2.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 46 

3.2.2.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ...................................................................... 46 

3.2.2.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 46 

3.2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา ............................................................................................... 47 

3.2.3.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 47 

3.2.3.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 50 

3.2.3.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 50 

3.2.3.4  อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ..................................................................... 51 

3.2.3.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 51 

3.2.4 ประเทศสิงค์โปร์ ........................................................................................................ 52 

3.2.4.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 52 

3.2.4.2 สาเหตุของการท้าแท้ง .................................................................................. 54 

3.2.4.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา ...................................................................... 55 

3.2.4.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ...................................................................... 55 

 



 
 

ซ 

3.2.4.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง ....................................................... 56 

บทที่ 4 กฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้งของประเทศไทยในปัจจุบัน .................................................. 57 

4.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งตาม ปอ.มาตรา 301-304 และเหตุให้ท้าแท้งได้ ตาม ปอ.
มาตรา 305 ......................................................................................................................... 57 

4.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งตาม ปอ.มาตรา 301-304 .......................................... 57 

4.1.2 เหตุให้ท้าแท้งได้ตาม ปอ.มาตรา 305 ........................................................................ 60 

4.2 การใช้ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทาง
การแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 .................................. 63 

4.2.1 ข้อบังคับแพทยสภาที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................................. 63 

4.2.2 ข้อจ้ากัดทางการแพทย์ในการท้าแท้ง กรณี “สุขภาพทารก” ในครรภ์มารดา ............ 64 

4.3 ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ทารกในครรภ์มารดาเกิดความพิการ ........................................... 65 

4.4 การตีความตามค้าพิพากษาของศาล .................................................................................... 66 

บทที่ 5 การวิเคราะห์ กรณีทารกในครรภ์มารดาพิการสามารถท้าแท้งได้ ......................................... 68 

5.1 วิเคราะห์ กฏหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการท้าแท้ง .................................................... 68 

5.2 วิเคราะห์ กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการท้าแท้ง .......................................................... 70 

5.3 วิเคราะห์ กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง .......................................................... 72 

5.4 วิเคราะห์ สิทธิในร่างกายของสตรีและสิทธิที่จะมีชีวิตของทารกในครรภ์มารดา .................... 74 

5.5 วิเคราะห์ อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ............................................................................... 78 

5.6 วิเคราะห์ ระดับความพิการที่สามารถท้าแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ........................... 80 

บทที่ 6 สรุปและวิเคราะห์ ............................................................................................................... 82 

6.1 สรุปและวิเคราะห์ ................................................................................................................ 82 

6.2 ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................ 84 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 88 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 92

 



 
 

บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาการลักลอบท้าแท้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ นในทุกประเทศทั่วโลก ความเชื่อทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรมยังคงเป็นข้อโต้แย้งส้าหรับการออกกฎหมายในเรื่องการท้าแท้งที่มีความเห็นแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละประเทศ  

ในสมัยโบราณ การท้าแท้งเป็นเรื่องส่วนตัวของหญิงตั งครรภ์แต่เพียงผู้เดียว ในบางสังคมการ
ท้าแท้งเป็นเรื่องอ้านาจของหัวหน้าครอบครัวที่จะตัดสินใจหรือเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันของคนใน
ครอบครัว ในบางสังคมอ้านาจในการตัดสินใจท้าแท้งอาจเป็นของผู้มีอ้านาจในทางศาสนา ทั งนี ล้วนมี
เหตุผลเพ่ือการอยู่รอดของตนเอง เผ่าพันธุ์และฐานะทางเศรษฐกิจ 1  ประเทศไทยของเรามี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาที่มีความเชื่อกันว่าการท้าแท้งนั นเป็นบาปและเป็นการขัดต่อ
ศีลธรรม ท้าให้การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งยังคงมีข้อโต้แย้งจากกลุ่มคนส่วนหนึ่งของ
สังคม 

จากประเด็นปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันมีผลการส้ารวจต่อปีของประเทศไทย พบทารกพิการ
แต่ก้าเนิดประมาณ 24,000 – 40,000 คน ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขเร่งแก้ไขปัญหาจัดตั ง
โครงการขึ นทะเบียนเด็กพิการแต่ก้าเนิด พร้อมศึกษาวิจัยสาเหตุเพ่ือน้าไปสู่การป้องกันและเยียวยา
ระดับชาติ ดังนั นเรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี คือ ปัญหาเด็กที่คลอดมาแล้วพิการแต่ก้าเนิด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศ ที่ต้องแบกรับภาระดูแลรักษา รวมทั งผลกระทบทาง
จิตใจของผู้ที่เป็นพ่อและแม่อีกด้วย 

ในทางกลับกัน เนื่องจากในปัจจุบันนี  วิทยาการทางด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว แพทย์สามารถตรวจสุขภาพของทารกได้ตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา การตรวจวินิจฉัย

                                           
 1 ปรีชา เพชรรงค์, “ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการท้าแท้ง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), หน้า 11. 
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ปัญหาสุขภาพและความพิการของทารกในครรภ์ จึงเป็นวิธีการที่ส้าคัญและมีประโยชน์อย่างมาก เพ่ือ
ช่วยให้หญิงตั งครรภ์ได้ลูกที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องความพิการทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ดังนั น
จะเป็นธรรมหรือไม่หากเราไม่ใช้วิทยาการทางด้านการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า  แต่กลับปล่อยให้เด็กที่
ถูกตรวจพบความพิการตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา คลอดออกมาเป็นเด็กพิการตั งแต่ก้าเนิด ซึ่ง
อาจท้าให้ทารกในครรภ์ที่จะเกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานกับความพิการและเป็นภาระกับผู้อ่ืนต่อไป 
ดังนั นการท้าแท้งจึงมีบทบาทส้าคัญในการช่วยลดจ้านวนทารกที่มีความพิการแต่ก้าเนิด หากปล่อยให้
คลอดออกมาก็จะเป็นภาระต่อบิดามารดาและสังคมเป็นอย่างมาก 

แม้กฎหมายของประเทศไทยจะห้ามในเรื่องการท้าแท้งไว้ แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้ เป็นกรณีมีเหตุ
จ้าเป็นให้ท้าแท้งได้ คือประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 305 บัญญัติว่า ถ้าการกระท้าความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั น  
เป็นการกระท้าของนายแพทย์และ 
(1)  จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั น หรือ 
(2)  หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276 มาตรา 277 มาตรา 282 
มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
ผู้กระท้าไม่มีความผิด 

จากบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นไม่เปิดช่องว่างให้หญิงตั งครรภ์ท้าแท้งได้ในกรณี
แพทย์ตรวจพบทารกในครรภ์พิการ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมานานว่าควรจะต้องมีการแก้ไขให้มีขอบเขต
กว้างมากขึ น เพราะถ้าไม่ท้าแท้งเด็กที่ถูกตรวจพบว่าก้าลังจะเกิดมาพิการ หากปล่อยให้เด็กคลอด
ออกมาก็จะเป็นปมด้อยแก่เด็กนั นและอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัวที่จะตามมาอีกด้วย   

แม้จะมีข้อบังคับของแพทยสภาก้าหนดไว้ให้ท้าแท้งได้ ตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทางการแพทย์  ตามมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 การยุติการตั งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305(1) แห่งประมวล
กฎหมายอาญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี  ในกรณีที่หญิงนั นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจาก
จากพบว่าทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็นโรคพันธุ์กรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั นได้รับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะน้าทาง
พันธุ์ศาสตร์และมีการลงนามรับรองในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ มิใช่
ผู้กระท้าการยุติการตั งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน ให้ถือว่าหญิงนั นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (2) แต่
ข้อบังคับแพทยสภาเป็นกฎหมายที่มีล้าดับศักดิ์ต่้ากว่าประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่อาจขัดหรือแย้ง
กับประมวลกฎหมายอาญาได้ ดังนั นจากประเด็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 ต้องได้รับการเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบริบทของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
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กล่าวคือ ในกรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์พิการ หากหญิงตั งครรภ์มีความประสงค์และร้องขอท้าแท้ง 
ให้แพทย์สามารถท้าแท้งได้ จึงเป็นที่มาของการท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท้าแท้ง 
1.2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการท้าแท้งในต่างประเทศกับประเทศไทย 
1.2.3  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการก้าหนดเหตุจ้าเป็นที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้

และการก้าหนดเงื่อนไขประกอบการพิจารณาท้าแท้ง 
 1.2.4  เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ว่าด้วยเรื่อง 

ความเป็นจ้าของการท้าแท้ง ในกรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์นี ต้องการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ว่า
ด้วยเรื่องความเป็นจ้าของการท้าแท้ง ในเหตุกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ ตลอดจนศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการท้าแท้งของประเทศไทยและน้ามาเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ เพ่ือ
น้ามาวิเคราะห์แก้ไขเพ่ิมเติมปัญหาของการท้าแท้งในประเทศไทยอันจะท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ 

 

1.4 สมมุติฐานในการศึกษา   

 กฎหมายในเรื่องการท้าแท้งของประเทศต่างๆเริ่มมีการพัฒนาขึ นมาเรื่อยๆโดยแต่เดิม
กฎหมายบัญญัติห้ามการท้าแท้งไว้โดยเด็ดขาด ต่อมากฎหมายในบางประเทศเริ่มมีการอนุญาตให้ท้า
แท้งได้โดยมีการก้าหนดเหตุที่เป็นเงื่อนไขให้ท้าแท้งได้ 
 เหตุยกเว้นความผิดฐานท้าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ยังไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงในสังคมไทย ในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติถึงเหตุให้ท้าแท้งได้โดยชอบด้วย
กฎหมายไว้เพียงสองเหตุเท่านั นกล่าวคือ ในกรณีตั งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิง
ตั งครรภ์ หรือในกรณีที่ผู้หญิงถูกท้าให้ตั งครรภ์โดยวิธีผิดกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305(1) - (2)  
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 เนื่องจากมาตรา 305(1) เป็นบทบัญญัติยกเว้นความผิดจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ซึ่ง
บทบัญญัติดังกล่าวตีความได้ว่า แพทย์อาจท้าให้หญิงแท้งลูกได้โดยไม่มีความผิดเฉพาะกรณีจ้าเป็น
เนื่องจากการมีครรภ์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิงเท่านั น ไม่หมายความรวมถึงสุขภาพของ
ทารกที่จะเกิดมาด้วย ดังนั นแพทย์จึงไม่อาจอาศัยมาตรา 305(1) ท้าแท้งในเหตุทารกในครรภ์มารดา
พิการได้เลย 

เมื่อน้ามาพิจารณากับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน
วิทยาการทางด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แพทย์สามารถตรวจสุขภาพของทารก
ได้ตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งหากเกิดกรณีแพทย์ตรวจพบว่า ทารกในครรภ์ของมารดาพิการ
แต่ไม่อาจท้าแท้งได้เพราะผิดกฎหมาย กล่าวคือเนื่องจากกฎหมายไม่บัญญัติ เหตุให้ท้าแท้งได้ในกรณี
ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ การปล่อยให้เด็กคลอดออกมา ย่อมส่งผลต่อสถาบันครอบครัว 
สังคมและประเทศ การที่มีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ห้ามหญิงตั งครรภ์ท้าแท้งนั น อาจถือได้ว่าเป็นการ
จ้ากัดต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกายของหญิงได้ และผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ นอันเนื่องมาจากทารก
คลอดออกมาพิการ การอนุญาตให้ท้าแท้งได้โดยมีเหตุเพียงสองประการตามมาตรา305นั นจึงไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

ดังนั นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 จึงมีความจ้าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมเหตุ
จ้าเป็นในการท้าแท้ง ในกรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการโดยไม่เป็นความผิดต่อกฎหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านการแพทย์และสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 

1.5 วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยท้าการศึกษาค้นคว้าด้วย
วิธีการ วิเคราะห์ พรรณนา และรวบรวมเก็บข้อมูลจากต้ารา ตัวบทกฎหมาย บทความ ค้าพิพากษา 
งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ต 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1 ท้าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท้าแท้งที่ถือปฏิบัติกันมาในสังคม เพ่ือ
น้ามาเป็นฐานความคิดในเรื่องของการท้าแท้งท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

1.6.2  ท้าให้ทราบถึงการท้าแท้งของกฎหมายต่างประเทศว่าอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณี
ใดบ้าง และประเทศไทยควรที่จะน้ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไปในทิศทางใด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
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1.6.3  ท้าให้ทราบถึงความเป็นมาของกฎหมายการท้าแท้งในประเทศไทย อันจะน้ามาสู่การ
แก้ไขปัญหาของการท้าแท้งในสังคมไทยปัจจุบัน 

1.6.4  ท้าให้ทราบถึงสาเหตุและปัญหาของการท้าแท้ง เพ่ือน้ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ว่าด้วยเรื่องความจ้าเป็นของการท้าแท้งในกรณีตรวจพบว่าทารก
ในครรภ์มารดาพิการ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  
 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีของการท าแท้ง 

 

2.1 ความหมายและสาเหตุของการท าแท้ง 

ในการท้าแท้งนั น เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ นจึงขอน้าเสนอความหมายของการท้าแท้งที่มีการให้ค้า
จ้ากัดความไว้อย่างมากมาย มาน้าเสนอเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งขึ น อีกทั งน้าเสนอถึงสาเหตุของการท้า
แท้งว่าเพราะเหตุใด และมีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดการท้าแท้ง ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งที่ส่งผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 

2.1.1 ความหมายของการท าแท้ง 
ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจความหมาย "การท้าแท้ง" จากความหมายตามพจนานุกรมฉบับ 

ราชบัญฑิตยสถาน ความหมายการท้าแท้งขององค์การอนามัยโลก ความหมายในทางกฎหมายที่มา
จากอาจารย์ นักวิชาการ ค้าพิพากษาศาลฎีกา และความหมายทางการแพทย์ มีความหมายอย่างไร 
   

2.1.1.1 ความหมายการท้าแท้งตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน
พ.ศ.2554  

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2554 การแท้ง หมายถึง การสิ นสุด
การตั งครรภ์ก่อนก้าหนดคลอด โดยที่ทารกในครรภ์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้2 
   
  

                                           
 2 “พจนานุ กรมฉบั บราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2554,” ค้น เมื่ อ  15 เมษายน2560, 
WWW.royin.go.th/dictionary. 
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2.1.1.2 ความหมายการท้าแท้งขององค์การอนามัยโลก  
 การท้าแท้ง ตามค้านิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง การตั งครรภ์ซึ่งได้สิ นสุด

ลงก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังมีน ้าหนักไม่ถึง 1,000 กรัม3 
  ในระยะหลังนี ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สูงมาก 

สามารถที่จะเลี ยงดูเด็กที่น ้าหนักแรกคลอดต่้ากว่า 1 ,000 กรัม ให้รอดชีวิตได้ ประเทศเหล่านี จะ
เปลี่ยนค้านิยามของการท้าแท้งใหม่โดยถือว่า การแท้งเป็นการสิ นสุดของการตั งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์
ต่้ากว่า 20 สัปดาห์ หรือเมื่อเด็กมีน ้าหนักต่้ากว่า 500 กรัม ส้าหรับประเทศไทยนั นยังไม่ก้าวหน้าถึง
เพียงนั น จึงยังใช้ค้านิยามเดิมไปก่อน4 
   

2.1.1.3 ความหมายการท้าแท้งในทางการแพทย์ 
  ความหมายการท้าแท้งในทางการแพทย์คือ  การยุติการตั งครรภ์ ซึ่งจะท้าใน
ระยะเวลาใดก็ได้ที่ไม่ท้าให้เกิดการรอด การยุติการตั งครรภ์ คือ การขับหรือน้าเอ็มบริโอหรือทารกใน
ครรภ์ออกจากมดลูก โดยการท้าแท้งนั นอาจเกิดขึ นเองหรือเกิดจากการกระท้าแท้งก็ได้ 
  ในอดีตในช่วงศตวรรษที่ 19 การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า การท้าแท้งมักส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อหญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะท้าแท้ง อันส่งผลให้เกิดการตกเลือด ติดเชื อ หรือมี
ภาวะแทรกซ้อนตามมา5 
  การท้าแท้งในปัจจุบันมีทั งการผ่าตัดหรือการใช้สารเคมี เป็นการท้าแท้งที่ท้าโดยสูติ
นรีแพทย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการท้าแท้งในอดีต 
  การท้าแท้งในทางการแพทย์ หมายถึง การที่ผลผลิตจากการผสมพันธุ์(Corceptive 
Product) หลุดออกจากสตรีและหมายความถึงการสิ นสุดการตั งครรภ์ในระยะก่อนที่เด็กสามารถมี
ชีวิต (stage of Obsteticiana and Gynecoiogists-AACOG) ความหมายของค้าว่าระยะที่ เด็ก
สามารถมีชีวิตอยู่ได ้ยังต่างกันไปในแต่ละสถาบัน 

                                           
 3 สุพร เกิดสว่าง, “รายงานการประชุมศึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัววันที่ 4-14 มิถุนายน 
2516,” คณ ะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์คมสงเคราะห์ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 3. 
 4 Theodore Caplow, Elementary Sociology (New Jersey: Prentice-Itall, 1971). 
 5 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพร เกิดสว่าง, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลักลอบท้าแท้งในประเทศ
ไทย, พิมพ์ครั งที่ 1, หน้า 44. 
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  การท้าแท้งในทางการแพทย์จึง หมายถึง การสิ นสุดการตั งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อย
กว่า 20 - 28 สัปดาห์ หรือ ทารกมีน ้าหนักตัวน้อยกว่า 500 - 1,000 กรัม6 
   

2.1.1.4 ความหมายการท้าแท้งในทางกฎหมาย 
 การที่ประเทศไทย ได้บัญญัติกฎหมายห้ามท้าแท้งไว้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 301 ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี คุ้มครองทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา7 
แต่ไม่ได้ก้าหนดนิยามความหมาย "การท้าแท้ง" ไว้โดยชัดเจน 
  หากเรามาพิเคราะห์ถึงสิทธิทางกฎหมายในการท้าแท้งของสตรี เราอาจพิเคราะห์ได้
ว่า ควรเป็นสิทธิตามธรรมชาติของสตรีที่มีอ้านาจตัดสินใจได้ทั งสิ น แต่เพราะเหตุใดหลายต่อหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยถึงได้มีการบัญญัติกฎหมายห้ามท้าแท้งไว้โดยเด็ดขาด หากมองย้อนกลับ
ไปในอดีตเป็นที่ยอมรับว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ยังไม่เจริญเฉกเช่นใน
ปัจจุบัน การที่สตรีท้าแท้งย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อร่างกายและชีวิต8 จึงเกิดความมุ่ง
หมายที่จะปกป้องคุ้มครองสตรีมิให้ได้รับอันตรายอันเกิดจากการท้าแท้ง จึงได้บัญญัติกฎหมายห้าม
การท้าแท้งขึ นมา 
  จากที่ได้กล่าวมานี  ท้าให้เกิดปัญหาการลักลอบท้าแท้งขึ น ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัญหาที่
ส้าคัญของประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการท้าแท้งอย่างถูก
กฎหมายมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) (2) และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548   แต่ปัญหาก็คือ เนื อหาหลักของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 
เขียนเหตุให้ท้าแท้งได้ไว้เพียงแค่ 2 เหตุเท่านั น แม้จะมีข้อบังคับแพทยสภาฯ ก้าหนดเหตุแห่งการท้า
แท้งไว้มากกว่านี  แต่ข้อบังคับแพทยสภา เป็นกฎหมายที่มีล้าดับศักดิ์ต่้ากว่าประมวลกฎหมายอาญา 
จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายอาญาได้ จึงท้าให้เกิดปัญหาขึ นในทางปฏิบัติของแพทย์ 
  แม้การท้าแท้งนั นกฎหมายไม่ได้บัญญัติค้านิยามไว้โดยชัดเจนก็ตามแต่จากค้า
พิพากษาฎีกาและอาจารย์ทางด้านกฎหมายได้ให้ความหมายการท้าแท้งไว้ 

                                           
 6 “การแท้ง,”, ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2559 จาก www.th.wikipedia.org/wik. 
 7 ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส , หลักกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั งที่ 5 (กรุงเทพ: วิญญู
ชน), หน้า 84. 
 8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพร เกิดสว่าง, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท้าแท้งในประเทศไทย , 
พิมพ์ครั งที1่, หน้า 44. 
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  การท้าแท้งในความหมายของทางกฎหมาย คือ การทีท่้าให้ตัวอ่อนในครรภ์มารดาไม่
สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดเป็นทารกได้อีกต่อไป กล่าวคือ ท้าให้ลูกในครรภ์มารดาตายในขณะอยู่ใน
ครรภ์หรือท้าให้ลูกในครรภ์คลอดออกมาก่อนก้าหนดซึ่งโดยสภาพไม่อาจมีชีวิตรอดได้9 
  ศาลฎีกาให้ความหมายค้าว่า "แท้งลูก" ในคดีที่ได้วินิจฉัยความผิดตาม มาตรา 297 
(5) ได้ดังนี  "การกระท้าอันจะเป็นความผิดฐานท้าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท้าร้าย ได้รับอันตราย
สาหัสถึงกับแท้งลูกตามมาตรา 297 (5) นั นจะต้องเป็นการที่กระท้าให้ลูกในครรภ์ของผู้ถูกท้าร้าย
คลอดออกมาในลักษณะที่ลูกนั นไมม่ีชีวิต ส่วนการคลอดก่อนก้าหนดเวลาในลักษณะที่เด็กยังมีชีวิตอยู่
ต่อมาอีก 8 วัน แล้วจึงตาย ดังนี ไม่เป็นการท้าให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297 (5)10 
  มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายหลายท่าน ได้ให้ค้านิยามความหมายการท้าแท้ง
ในทางกฎหมายไว้หลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น  
  ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย "ท้าให้แท้ง" ตรงกับค้าว่า "รัดลูก" ตามประมวล
กฎหมายอาญา หมายถึง การกระท้าใดๆที่เป็นเหตุให้ทารกในครรภ์ของหญิงออกมาจากครรภ์  ใน
ลักษณะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ทารกท่ีอยู่ในครรภ์จะเติบโตเท่าไรไม่ใช่ข้อส้าคัญ11  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี มีนะกนิษฐ ให้ความหมายว่า "การท้าแท้งลูก" คือการท้า
ให้ลูกคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิต ความผิดส้าเร็จเมื่อทารกคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิต12 
  โอสถ โกศิน "การท้าแท้ง" หมายถึง การกระท้าอย่างใดๆ โดยเจตนาให้ทารกใน
ครรภ์ออกจากครรภ์ก่อนครบก้าหนดคลอด เพ่ือไม่ใหม้ีโอกาสเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติ13 

การท้าแท้ง ในความหมายของผู้วิจัยเห็นว่า เป็นการกระท้าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
เพ่ือให้การตั งครรภ์สิ นสุดลง 

 

                                           
 9 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต.นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั งที่ 10 (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2553.), หน้า 186. 
 10 ฎีกาท่ี 677/2510. 
 11 ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย, ค ำอธิบำยกฎหมำยลักษณะอำญำ ร.ศ.127, พิมพ์ครั งที่ 5 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2497), หน้า 977. 
 12 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั งที่ 
7 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2497), หน้า 977. 
 13 โอสถ โกศิน, “วุฒิสมาชิก"การท้าแท้ง",” (ดุลพาห(นิตยสารกระทรวงยุติธรรม) เล่ม 6 ปีที่ 
32, เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2528), หน้า 31. 
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2.1.2 สาเหตุของการท าแท้งกับแนวคิดทางสังคม 
  สาเหตุของการท้าแท้ง มีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม ขึ นอยู่กับ
พื นฐานทางประเพณีท่ีแตกต่างกัน ดังนั นสังคมต่างกัน ความคิดและแนวทางปฏิบัติก็แตกต่างกันด้วย 
   

2.1.2.1 สาเหตุของการท้าแท้งกับแนวคิดทางสังคม 
   สาเหตุของการท้าแท้ง มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เหตุแห่งปัจจัยในการท้า
แท้ง ก็ขึ นอยู่กับสภาพครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและแนวความคิดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
ออกไป อันจะกล่าวเป็นล้าดับดังต่อไปนี  
  1. สาเหตุทางสังคมวิทยา กล่าวคือ ปัญหาการท้าแท้งถือเป็นปัญหาที่ส้าคัญและมีมา
ตั งแต่ในอดีต และยังมีปัญหาต่อไปเรื่อยตราบใดที่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหาการท้าแท้งนี ผ่อน
คลายลงก็จะเป็นปัญหาทางสังคมที่ไร้การควบคุม ในระยะหลังนี ได้เริ่มมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ท้าแท้ง เช่น ให้มีการท้าแท้งได้โดยแพทย์ในกรณีถูกข่มขืนกระท้าช้าเรา14 หรือ จ้าเป็นต้องท้าแท้งอัน
เนื่องมาจากสุขภาพของหญิงนั น 
  2. สาเหตุของความบกพร่องของการจัดระเบียบสังคม ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่
ในสังคม กล่าวคือ เนื่ องจากสมาชิกในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลาไม่ว่าจะเป็น 
แนวความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ กฎหมาย ที่ล้าสมัยให้ทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป อันอาจน้าไปสู่การขัดแย้งกันในสังคมได้ และ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาการท้าแท้ง การที่ออกกฎหมายห้ามท้าแท้งนั น ผู้ใดฝ่าฝืน
ย่อมถือว่าผิดกฎหมาย หากมาพิจารณาที่ต้นเหตุ การที่รัฐปล่อยให้มีการเปิดสถานบันเทิงจ้านวนมาก
หรือปล่อยให้มีการสื่อสารโฆษณาที่ไร้การควบคุม ย่อมกลายเป็นสิ่งยั่วยุทางเพศให้กับเยาวชน น้ามาสู่
ปัญหาการตั งครรภ์อันไม่พึงประสงค1์5 
  ความไม่สมบูรณ์ของสถาบันทางสังคม ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท้าให้เกิดการท้าแท้งได้ อาจ
เกิดมาจากการที่สถาบันทางสังคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ อาจปฏิบัติได้ไม่ทั่วถึงถูกต้อง

                                           
 14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 52 
 15 เพียงจิต ต้นติจรัสวโรดม, “สิทธิเสรีภาพในการท้าแท้งของหญิง” (วิทยานิพนธ์หลักสูตร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2551), หน้า 8. 
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ครบถ้วนท้าให้เกิดความไม่พอใจกับสมาชิกของสังคมที่ต้องช่วยตนเองเพ่ือความอยู่รอดโดยไม่ค้านึงถึง
กฎหมายและความถูกต้อง อันท้าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหา
เศรษฐกิจ อันเป็นสาเหตุให้คนที่ตั งครรภ์โดยไม่พร้อมต้องลักลอบท้าแท้ง 
  3. สาเหตุทางอาชญาวิทยา เป็นการศึกษาถึงการเกิดของอาชญากรรมว่ามีความถี่
มากน้อยเพียงใดและศึกษาถึงประเภทต่างๆของอาชญากรรม กล่าวคือ เป็นการศึกษาควบคุมคู่กับ
สังคมวิทยาเพ่ือน้าไปสู่แนวทางการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ หากปล่อยให้เกิด
อาชญากรรมจ้านวนมาก สังคมก็จะเดือดร้อนไม่สงบสุข อย่างเช่น ปัญหาการลักลอบท้าแท้งที่เป็น
ปัญหาสังคมตั งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง เป็นการกระท้าอันส่งผล
ต่อกฎหมาย กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกนึกคิด สังคมศีลธรรม ถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุมหรือ
ยกเว้นให้ ก็อาจจะส่งผลต่อปัญหาอย่างอ่ืนตามมาอีกมากมาย การที่สังคมขาดการวางหลักเกณฑ์ที่
ถูกต้องก่อนการวางกรอบของสังคม และไม่มองถึงผลกระทบที่ตามมาอันอาจเกิดมาจากการวางกรอบ
ของสังคม ก็มักจะท้าให้ปัญหามิได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง16 
  4. สาเหตุทางการแพทย์ การที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์มีมากกว่าใน
อดีต ท้าให้มีการคิดค้นวิธีการและอุปกรณ์ในการคุมก้าเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือเป็นการช่วย
ลดจ้านวนการท้าแท้งซึ่งเกิดจากการล้มเหลวของการคุมก้าเนิดหรื อการวางแผนครอบครัวที่
ผิดพลาด17 
  สาเหตุของการท้าแท้ง จากข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ  
  ก) หญิงที่ยังไม่แต่งงาน เป็นการตั งครรภ์ก่อนแต่งงานหรือมีอุปสรรค์ขัดข้องที่ท้าให้
ยังไม่สามารถแต่งงานได้ เช่น ยังเป็นนักเรียนหรือพ่อแม่ไม่ยอมรับ หรือ ฝ่ายชายไม่ยอมรับ หรืออาจ
ขัดต่ออาชีพ เช่น หญิงบริการสถานอาบอบนวด เป็นต้น  
  ข) หญิงที่แต่งงานแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลหลายประการที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่พบ
บ่อย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี ยงดูบุตร หรือมีบุตรมากเกินไปหรือมี
ปัญหาครอบครัว เป็นต้น18 
  

                                           
 16 เรื่องเดียวกัน 
 17 เรื่องเดียวกัน,หน้า13 
 18 สมหมาย ถุงสุวรรณ , “อุบัติการณ์ของการท้าแท้งและการแท้ง ,” ค้นวันที่27 ธันวาคม 
2559 จากhttp://guru.sanook.com/ency clopedia/. 
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2.1.2.2 ประเภทของการแท้งในสังคม 
การแท้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1. การแท้งโดยธรรมชาติ หรือ การแท้งเอง (Spontane Abortion) แท้งหมายถึง 
การแท้งที่เกิดจากเหตุต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการกระท้าโดยตั งใจจะท้าให้เกิดการแท้ง การแท้งเองเกิดได้ 
2 แบบ คือ 
   1.1 การแท้งที่เกิดจากความบกพร่องของไข่หรือตัวอ่อนมักเป็นการแท้งใน
ครรภ์เดือนแรกๆ หรือไม่เกิน 12 สัปดาห์  
   1.2 การแท้งที่เกิดจากการไม่สมบูรณ์ของมดลูกหรือ สภาพแวดล้อม เช่น 
ปากมดปิดไม่สนิท หรือ หญิงตั งครรภ์มีไข้สูง ฯลฯ  
  2. แท้งจากการกระท้า (Induced Abbition) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
   2.1 การท้าแท้งเพ่ือการรักษา (Therapoutie Abortion) หมายถึงการท้า
แท้งในกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ซึ่งในปัจจุบันมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 305 ในกรณีท่ีการตั งครรภ์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดา และกรณีการตั งครรภ์อันเกิด
มาจากการถูกข่มขืน 
   2.2 แท้งที่กระท้าโดยผิดกฎหมาย (Illegal Abbrtion) หมายถึงการท้าแท้ง
โดยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ท้าได้ เหตุผลของการท้าแท้งส่วนใหญ่มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ผู้ประกอบการในการท้าแท้งส่วนใหญ่ไม่ใช่แพทย์และเป็นการกระท้าโดยไม่ถูกต้อง ท้าให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งมีความเสียงต่อชีวิตมากกว่าการท้าแท้งเพ่ือการรักษา 
   อันตรายจากการลักลอกท้าแท้ง ที่พบได้บ่อยสุด คือ  
   1.ภาวะการสูญเสียเลือด เนื่องจากการท้าแท้งท้าให้เกิดภาวะการสูญเสีย
เลือดซึ่งออกมาทางช่องคลอด บางรายเลือดออกมาจนถึงขั นช๊อคและอาจเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา 
   2. ภาวะการติดเชื อ อาจมีสาเหตุมาจากผู้ท้าหรือเครื่องมือที่ใช้ในการท้า
แท้ง ซึ่งจะมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส  
   3. เสพติดช๊อค (Septic shock) หรือเอ็นโดท๊อกซินช๊อค (Emdotoxin 
shock) เป็นภาวะที่ท้าให้ถึงแก่ความตาย ผู้ป่วยจะมีอาการ ดังนี  
      3.1  เหงื่อออกตัวเย็น ไข้สูง หนาวสั่น 
      3.2  ความดันโลหิตต่้ากว่า 60 มิลลิเมตรปรอท 
      3.3 ปวดท้องมาก 
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 4. มดลูกทะลุ เป็นสาเหตุของเยื่อบุช่องท้องในช่องเชิงกรานอักเสบ19  
   

2.1.2.3 ประโยชน์ของการท้าแท้งที่ส่งผลต่อสังคม 
  ข้อเสียของการท้าแท้ง 
  1. เป็นบาป ทารกในมดลูกของหญิงเป็นสิ่งมีชีวิต ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเกิด
มาเป็นมนุษย์ที่จะด้ารงชีวิตต่อไป การท้าแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  
  2. สุขภาพจิตเสื่อม การท้าแท้งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม และก่อให้ความทรงจ้าที่
ทรมานทางจิตใจของหญิงที่ท้าแท้ง ซึ่งอาจเป็นการทรมานจิตใจของหญิงที่ท้าแท้งไปตลอดชีวิต  
  3. สามารถคุมก้าเนิดได้ การท้าแท้ง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่ส้าคัญ ดังนั นความส้าคัญจึงอยู่ที่การวางแผนครอบครัว และให้ความรู้กับ
ประชาชนในการคุมก้าเนิด20 
  4. เป็นการท้าลายบรรทัดฐานของสังคมไทยเพราะเป็นเรื่องทางศาสนาและบรรทัด
ฐานทางคุณธรรมของสังคมไทย ท้าให้กลายเป็นคนโหดเหี ยม ไม่มีเมตตาธรรม21 
  ข้อดีของการท้าแท้ง 
   1. ความปลอดภัย ในเรื่องการท้าแท้งเท่านั นถ้าเรายอมรับว่าเป็นปัญหา
และเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ นในสังคมปัจจุบันแม้กฎหมายจะไม่อนุญาตให้ท้าแท้ง แต่ก็มีผู้ที่แอบลักลอบ
ท้าแท้งกับหมอเถื่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเช่นนี ก็น่าจะอนุญาต
ให้แพทย์ปริญญาท้าแท้งได้ เพ่ือความปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของหญิง 
   2. แก้ปัญหาสังคม ถ้ามีกฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ จะช่วยแก้ปัญหา
สังคมที่เกิดขึ นในหลายๆ เรื่องที่เป็นผลมาจากการไม่อนุญาตให้ท้าแท้ง เช่น ปัญหาเด็กที่ไม่พึง
ประสงค์ ปัญหาการจ้าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยไม่พึงประสงค์  ปัญหาการลักลอบท้าแท้งเถื่อน อีกทั ง 
เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วย 
   3. ปัญหาเรื่องก้าลังคน เช่น กรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ หากปล่อยให้
ทารกคลอดออกมา ย่อมส่งผลให้การใช้ชีวิตของมารดาเปลี่ยนแปลงไป คือ โอกาสที่จะได้ใช้ความรู้
ความสามารถต่อสังคมก็คงน้อยลง เพราะต้องสละเวลาเพ่ือมาดูแลบุตรที่พิการบางคนต้องออกจาก

                                           
 19 สุวัฒน์ จันทร์จ้านง, กำรท ำแท้งกับปัญหำทำงกำรแพทย์และสังคม (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์รุ่งเรื่องสาส์นการพิมพ์, 2525), หน้า 33–35. 
 20 Emily Campbell, Moore - Caver,Op.Cit, n.d., p. 550. 
 21 Ibid., p.14 
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งานและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติในระยะยาวตามมาคือต้องทุ่มงบประมาณของ
ชาติเพ่ือดูแลประชากรพิการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
   4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ การลักลอบท้าแท้งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ
ได้รับบริการทางการแพทย์นอกจากจะเสียเศรษฐกิจส่วนบุคคลแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
รัฐด้วย คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากการลักลอบท้าแท้ งเถื่อน 
ดังนั นถ้าอนุญาตให้ท้าแท้งได้ ก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐ22  
 

2.2 แนวคิดการท าแท้งกับหลักการทางศาสนา 

 มุมมองในเรื่องการท้าแท้งมีความเกี่ยวพันกับแนวความคิดของศาสนาเป็นอย่างมาก ทัศนคติ
ต่อการท้าแท้งในด้านศีลธรรมจรรยา ศาสนาทุกศาสนาถือว่าการท้าแท้งเป็นปัญหาในด้านศีลธรรม
อย่างยิ่ง ศาสนาจึงเป็นที่มาอันส้าคัญของการโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่าการท้าแท้งนั นเป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับหรือไม่ เนื่องจากหลักค้าสอนในทุกศาสนา มุ่งที่จะให้คนเคารพและศรัทธาในหลักการของ
ศาสนาในการส่งเสริมให้คนท้าคุณงามความดี และลดการท้าบาป ซึ่งอาจส่ งผลให้ละเลยต่อปัญหาที่
จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาประชากร ปัญหาในทา ง
มนุษยธรรม และปัญหาทางสังคมท่ีรุมล้อมกับชีวิตมนุษย์ที่เป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 
  

2.2.1 แนวคิดการท าแท้งกับหลักการทางศาสนาคริสต์ 
  
  ตามค้าสอนของคริสต์ศาสนาในยุคแรกนั น คือ ห้ามการท้าแท้ง โดยเชื่อว่ามีจิต
วิญญาณเข้าสิงสถิตในร่างกายที่ปฏิสนธิแล้วถือว่าชีวิตมนุษย์ได้เกิดขึ นแล้ว ตามพระคัมภีร์เก่าของ
อิสราเอล การท้าร้ายหญิงมีครรภ์เป็นเหตุให้ทารกในครรภ์คลอดมาเสียชีวิตถือเป็นการฆ่ามนุษย์แล้ว 
ครสิต์ศาสนาเริ่มเฟื่องฟูในยุคปลายของจักรวรรดิโรมันและเจริญสูงสุดในยุคกลาง 
  ต่อมาในยุคกลางตามค้าสอนของ St.Angustine และ St.Thomas Aquinas เชื่อว่า
ดวงวิญญาณจะเข้าสิงร่างทารกเมื่ออายุครรภ์ 40 วันในกรณีทารกเพศชาย และ 80 หรือ 90 วัน ใน
กรณีทารกท่ีเป็นเพศหญิง โดยไม่ได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดท้าไมจิตวิญญาณถึงเข้าสิงสถิตย์ร่างทารกใน
ครรภ์ในระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างทารกเพศชายกับทารกเพศหญิง ผู้ใดท้าแท้งในระยะเวลานี จะ

                                           
 22 เอื ออารี ยศโสภณ, “นานาทัศนะเกี่ยวกับเพศศึกษา,” วำรสำรรำมำธิบดี, (มีนาคม 2517):  
62. 
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ถูกลงโทษโดยการถูกขับไล่ออกจากศาสนา แต่หากการท้าแท้งได้กระท้าก่อนระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้นยังไม่ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์  
  ในเวลาต่อมาได้เกิดปัญหาถกเถียงกันว่า ชีวิตมนุษย์ในครรภ์มารดาเริ่มขึ นเมื่อใด 
พระเจ้าได้ใส่วิญญาณลงในร่างกายมนุษย์เมื่อใด บ้างก็ว่าตั งแต่เริ่มปฏิสนธิ บ้างก็ว่าเมื่อครบ 40 วัน 
บ้างก็ว่า 90 วัน บ้างก็ว่าเมื่อทารกดิ น และบ้างก็ว่า เมื่อพระเจ้าได้ใส่ดวงจิตวิญญาณเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์ซึ่งเป็นความลับไม่มีใครล่วงรู้ได้ 
  จนกระท้าในปี ค.ศ.1869 สันตะปาปาที่ 4 ได้วางหลักท้าสอนว่า ชีวิตมนุษย์ได้
เกิดขึ นตั งแต่ปฏิสนธิ คือในวินาทีที่ไข่ผสมกับอสุจิ ไม่ได้ขึ นอยู่กับว่าจิตวิญญาณถูกใส่เข้าร่างแล้ว 

จึงเชื่อว่าการท้าแท้งไม่ว่าระยะเวลาใดของการตั งครรภ์มีโทษต้องถูกไล่ออกจาก 
ศาสนา และหลักการนี ได้ถูกบรรจุไว้ในแคนนอนลอว์ (Cannon law) ซึ่งเป็นกฎหมายของศาสนา
นับตั งแต่บัดนั นเป็นต้นมา และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในเวลาต่อมา ความเชื่อท่ีว่า 
จิตวิญญาณจะเข้าสถิตร่างเมื่อครบ 40 วันหลังจากปฏิสนธิในกรณีทารกเพศชาย และ 80 หรือ 90 วัน 
ในกรณีเป็นทารกเพศหญิง ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลสนับสนุนอีกต่อไป ค้าสอนของคริสต์ศาสนาจึง
เปลี่ยนไปโดยถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้น เมื่อปฏิสนธิ คือในวินาทีที่ไข่ได้รับการผสมกับอสุจินั่นเอง และ
ทารกที่ปฏิสนธิในครรภ์ถือเป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ใช่ของบิดามารดา ถือว่าเป็นสิ่ งมีชีวิต มีฐานะ
เป็นบุคคลแล้ว23 
  ปัจจุบันศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ถือว่าการท้าแท้งนั นเป็นบาปอย่างมาก
ตามท่ีปรากฏในแคนนอนลอว์ (Cannon Law) ของโบสถ์คาทอลิก 
  กล่าวโดยสรุป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความเชื่อในศาสนาคริสต์ ในเรื่องการเกิด
ของมนุษย์ชาติ จะต้องไม่มีการควบคุมหรือวางกฎเกณฑ์ใดๆ ทั งสิ น เป็นการมุ่งที่จะให้ผู้คนยกย่อง
หลักการของศาสนาในการส่งเสริมคุณงามความดีและลดการท้าบาป ท้าให้ละเลยต่อปัญหาที่จะต้อง
แก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทางเศรษฐกิจ ปัญหาประชากร ปัญหาทางมนุษยธรรม และปัญหาทาง
สังคมท่ีรุมล้อมกับชีวิตมนุษย์ที่เป็นปัญหาและต้องการการแก้ไข 
  
  

                                           

 23 สมปรารถนา หลั่งนาค, “ทารกในครรภ์มารดา : สิทธิและความคุ้มครอง” ( วิทยานิพนธ์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 25. 
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2.2.2  การท าแท้งกับหลักการทางศาสนาอิสลาม 
   
                 แนวคิดของศาสนาอิสลามเชื่อว่า ชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญจากพระเจ้า ผู้ใดจะพราก 
หรือ ยุติชีวิตของผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีของกระบวนการยุติธรรมหรือเป็นไปตามกฎหมายของ
ศาสนาอิสลามเอง 
  ในเรื่องการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ จากบทวิเคราะห์ของ ดร.อับดุลเลาะห์ บาสะละ
มะห์ อาจารย์แผนกนรีเวช จากมหาวิทยาลัยแพทย์เจดดาห์ ซาอุดิอาระเบีย ได้กล่าวว่า ชีวิตมีอยู่แล้ว
ในไข่ของหญิงและอสุจิของชาย แต่เป็นชีวิตที่ยังไม่มีศักดิ์ศรีและห้ามท้าลายการเริ่มต้นของชีวิตที่มี
ศักดิ์ศร ีและห้ามท้าลายนั น นักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็นต่างกันแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดังนี 24 
  แนวคิดท่ีหนึ่ง : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อมีการปฎิสนธิในครรภ์ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่า "นุต
ฟะห์"  
  แนวคิดท่ีสอง : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อวิญญาณถูกใส่เข้าในร่าง คือ เมื่อตั งครรภ์ได้ 120 วัน 
  แนวคิดที่สาม : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อทารกเริ่มเคลื่อนไหวขณะอยู่ในครรภ์ คือเมื่อตั งครรภ์
ได้ 40 วัน  
  ในยุคก่อนได้พยายามอธิบายการเริ่มต้นชีวิตของตัวอ่อนว่าเริ่มต้นขึ นเมื่อใด ซึ่งมี
ความเห็นแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี จึงมีบางส้านักที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้ในเหตุจ้าเป็นก่อน 120 
วัน ต่อมาความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์มีมากขึ น สามารถเห็นการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ ท้าให้เกิดแนวความคิดเชื่อว่า ชีวิตเริ่มต้นภายในมดลูกนับแต่วินาทีแรกของการตั งครรภ์
ภายหลังจากการปฎิสนธิ25 
  ในอัลกุรอานซูเราะ อัซซูรอ อายะห์ 49 - 50 ได้ กล่าวว่า "...พระองค์ (อัลลอฮ์) ทรง
ประทานลูกหญิงแก่ผู้ที่พระองคท์รงประสงค์ และทรงประทานลูกชายแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หรือ
พระองค์ทรงประทานรวมให้แก่พวกเขาทั งลูกชายและลูกหญิง และพระองค์ทรงท้าให้ผู้ที่พระองค์ทรง
ประสงค์เป็นหมันแท้จริงพระองค์เป็นผู้รอบรู้ทรงอนุภาพ 

                                           
 24 อรุณ บุญชม, “สมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย,” ค้นวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จาก 
www.thaimuslimmed.org, 2559, หน้า 14. 
 25 อาทิตย์ กิจชระภูมิ , “ปัญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุ้มครองชีวิตอันเกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 34. 
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  พระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ ทรงอนุภาพ อีกทั ง ลูกหลานเป็น 1 ใน 5 ของสิ่งจ้าเป็นที่
ต้องปกป้องรักษาดูแล เป็นมติเอกฉันท์ของเหล่านักปราชญ์นักวิชาการมุสลิม นั่นก็คือ 1. ชีวิต (ลม
หายใจ) 2. ศาสนา 3. สติปัญญา 4. เชื อสาย (ลูกหลาน) และ 5. ทรัพย์สิน 
  ในเรื่องการท้าแท้ง ซึ่งก้าลังเป็นปัญหาแพร่หลายในทั่วโลก ศาสนาอิสลามมีข้อชี ขาด
หรือผ่อนผันอย่างไรในประเด็นนี  คือ 
  เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นทางความคิด คือ 

1 .การท้าแท้งก่อนการเป่าดวงวิญญาณ จากกรณีสุดวิสัยที่จะส่งผลให้ ผู้ให้ก้าเนิดถึงแก่ความ
ตาย กรณีนี ถือว่าอนุญาต  
 2. การท้าแท้ง หลังจากเป่าดวงวิญญาณ แม้ว่าจะส่งผลให้ผู้ให้ก้าเนิดถึงแก่ความตายก็ตาม 
(ตามมัซฮับฮานาฟี) ซึ่งมีการขัดแย้งกันในประเด็นนี  พอที่จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 
  กลุ่มท่ี 1 ฮาหร่ามท่ีจะท้าแท้ง  
  กลุ่มท่ี 2 อนุญาตหรือจ้าเป็นต้องท้าแท้ง 
  กลุ่มท่ี 1 มีแนวความคิดว่า ฮาหร่ามในการท้าแท้ง หลังจากเป่าดวงวิญญาณ  
(หลังจาก 120 วัน นับจากเริ่มตั งครรภ์) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งๆสิ น แม้การตั งครรภ์จะส่งผลให้ผู้ให้
ก้าเนิดต้องเสียชีวิตก็ตาม ไม่อนุญาตให้ท้าแท้ง 
  ทัศนะคตินี สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เพ่ิงพิสูจน์ได้ในเวลาต่อมาหลังจากนั นพันกว่าปี 
ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า สิ่งมีชีวิตเกิดขึ น เมื่อมีการปฎิสนธิระหว่างสเปิร์ม(อสุจิ) ของชายกับไข่ของเพศหญิง 
เมื่อมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ นแล้ว ย่อมไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะท้าแท้งหลังจากการเป่าดวงวิญญาณแล้ว 
  กลุ่มที่ 2 มีแนวคิดว่า ที่อนุญาตหรือจ้าเป็นต้องท้าแท้งโดยกลุ่มนี ให้เหตุผลว่า การ
ท้าแท้งหลังจากเป่าวิญญาณแล้วโดยไม่จ้าเป็นถือว่า ฮาหร่าม เช่น เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย คือ หญิงที่
คลอดลูกยาก เมื่อแพทย์เห็นว่า การเอาเด็กไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตมารดาเช่นนี ให้ท้าแท้งได้ โดยยึด
หลักที่ว่า "การเลือกท้าในสิ่งที่ เป็นอันตรายน้อยกว่า" กล่าวคือ เป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ เป็น
อันตรายน้อยกว่า เมื่อไม่สามารถปกป้อง 2 อันตรายพร้อมกันได้ และการยึดเอาประโยชน์ซึ่งที่ส้าคัญ
กว่า เมื่อมี 2 ประโยชน์พร้อมกัน 
  ส่วนกรณีที่แพทย์ยืนยันว่าทารกในครรภ์มีสภาพทุพพลภาพนั น นักวิชาการส่วนใหญ่
มีมติว่า จะไม่รักษาด้วยการฆ่า (การท้าแท้ง) แต่ต้องให้การรักษาดูแลตามอัตภาพ26 

                                           
 26 “ชุ ม ร ม นั ก วิ ช า ก า ร มุ ส ลิ ม ป ทุ ม ธ า นี ,” ค้ น วั น ที่  2 5  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6 
http//www.islammore.com/main/contem.php? page=Sub & catergory=478id = 1448. 
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  ทางสภานิติศาสตร์อิสลาม ขององค์การสันนิบาตโลกอิสลามที่นครมักกะห์ ได้มีมติ
ก้าหนดไว้ดังนี  เมื่อตั งครรภ์ได้ 120 วัน ไม่อนุญาตให้ท้าแท้ง แม้ต่อมาจะมีการตรวจพบจากแพทย์
ยืนยันว่า ทารกในครรภ์มีรูปร่างพิการก็ตาม ยกเว้นกรณีที่มีรายงานการตรวจจากคณะแพทย์ผู้เชียว
ชาญยืนยันว่า หากปล่อยทารกในครรภ์ไว้จะเป็นอันตรายอย่างแน่นอนกับผู้เป็นมารดา จึงจะอนุญาต
ให้ท้าแท้งได้ไม่ว่าทารกในครรภ์ก็จะพิการหรือไม่ก็ตาม 
  จากข้อความในพระคัมภีร์ และข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าแท้งอาจพอสรุปได้ว่า การ
ผสมกันของอสุจิและไข่เป็นครั งแรกยังไม่เป็นมนุษย์ เพราะยังไม่ครบขั นตอนการสร้างมนุษย์ ซึ่ง
หมายถึง จะต้องสร้างจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื อ และก้อนเนื อเป็นกระดูก แล้วจึงจะสร้างเป็นรูปร่าง
มนุษย์อีกชั นหนึ่ง ดังนั นนักกฎหมายอิสลามในบางส้านักจึงมีความเห็นว่า ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อตั ว
อ่อนมีรูปร่างเป็นมนุษย์แล้ว นั่นก็คือ ภายหลัง 120 วัน นับแต่ปฏิสนธิ และถือว่าร่างกายมนุษย์นี มี
วิญญาณมาสิงสถิตแล้ว27 
 

2.2.3 การท าแท้งกับหลักการทางศาสนาพุทธ 
 

  ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หลักค้าสอนของศาสนาพุทธ
เน้นการปฏิบัติทางสายกลาง ดังที่ได้มีปรากฏในคัมภีพระไตรปิฎกดังนี 28 

ศาสนาพุทธสอนในเรื่องความเสมอภาค มนุษย์ทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมกัน อยู่
ภายใต้กฎหมายธรรมชาติเดียวกัน กล่าวคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม 

1. ศาสนาพุทธสอนเรื่องความไม่ เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตสัตว์และมนุษย์ ไม่
เบียดเบียนเจ้าของทรัพย์โดยการลักทรัพย์ของผู้อ่ืน 

2. ศาสนาพุทธสอนเรื่องความมีเมตตากรุณา กล่าวคือ ให้ทาน ให้อภัย มีความ
ปรารถนาดีต่อกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืน ซึ่งถือ
เป็นหลักการพื นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง 

ศาสนาพุทธสอนกฎอิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติ หรือกฎแห่งเหตุและผล 
กล่าวคือเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่ครอบคลุมความเป็นอยู่และความเป็นไปของสิ่งทั งปวง ครอบคลุม

                                           
 27 มุนีร มุฮัมมัด, กฎหมำยอิสลำม, พิมพ์ครั งที่1 (กรุงเทพมหานคร: สายสัมพันธุ์ , 2521), 
หน้า 72. 
 28 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, สิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, 
2555), หน้า 133–35. 
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การกระท้าของมนุษย์ที่เป็นการแสดงออกทางกาย(กายกรรม) วาจา(วจีกรรม) และทางใจ(มโนกรรม) 
ว่าดี(กุศล) หรือชั่ว(อกุศล) หรือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว(อัพยากฤต) 
  ปัญหาเรื่องการท้าแท้งกับแนวคิดในหลักการของศาสนาพุทธนั น มีหลักฐานที่พอจะ
น้ามาพิจารณาได้ดังนี  
  จากหลักฐานของฝ่ายพระวินัยปิฎก การฆ่ามนุษย์เป็นการกระท้าที่ผิดศีลห้าซึ่งเป็น
บาป มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ความเป็นมนุษย์นั น ในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตั งแต่เมื่อใด 
มีหลักการที่ได้เคยอธิบายไว้ว่า "กายแห่งมนุษย์นั นประสงค์เอาตั งแต่จิตแรกเกิดปรากฏขึ นในท้องแห่ง
มารดาตลอดจนถึงกาลเป็นที่ตาย" แต่ก็ไมได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า จิตแรกเกิดหรือปฎิสนธิจากนั นเกิดขึ น
ในระยะใด 
  นอกจากนี ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการท้าแท้งในตอนหนึ่งที่ว่า ในสมัยสังคมอินเดีย 
อาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่มีมานาน เป็นอาชีพที่สุจริตชอบธรรมอาชีพหนึ่ง มีผู้ชายในสังคม
ระดับสูงเจ้าผู้ครองแคว้นนครในสมัยนั น รวมทั งประชาชนทั่วไปก็ได้ใช้บริการโสเภณีเพ่ือหาความสุข
ส้าราญกับโสเภณีนั น มีหลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าโสเภณีเหล่านั น จะต้องมีการท้าแท้งกันเกิดขึ น 
ดังนั นได้มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาวินัยปิฎก มหาวิภังค์ กล่าวคือ 
   1) ชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคน คนหนึ่งเป็นหมัน ส่วนอีกคนหนึ่งไม่เป็น
หมัน เมื่อหญิงที่ไม่เป็นหมันตั งครรภ์ หญิงคนที่เป็นหมันกลัวว่าตนจะไม่ได้รับมรดก จึงไปหาภิกขุที่
นางอุปถัมภ์ให้ช่วยท้ายาเพ่ือท้าแท้งจนท้าให้ทารกในครรภ์ตาย 
   2) หญิงคนหนึ่ง มีครรภ์กับชายชู้ จึงได้ไปหาพระภิกษุท่ีนางอุปถัมภ์ แล้วได้
ร้องขอให้ท่านช่วยจัดยาเพ่ือท้าให้ครรภ์ตก และภิกษุนั นก็ได้ท้ายาจนการท้าแท้งส้าเร็จ ทารกในครรภ์
ตาย  
   3) หญิงคนหนึ่งตั งครรภ์ ได้ร้องขอให้ภิกษุที่นางอุปถัมภ์ ให้บอกยาที่ท้าให้
ครรภ์ตกแต่ภิกษุได้บอกกับนางว่า จะท้าให้ครรภ์ร้อนนางจึงได้ท้าครรภ์ให้ร้อนจนทารกในครรภ์ตาย 
  จากกรณีดังกล่าวข้างต้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ภิกษุรูปใดปรุงยาให้หญิงนั น
แท้งลูก ต้องอาบัติปาราซิกอย่างร้ายแรง ถือว่าภิกษุนั นได้ฆ่ามนุษย์แล้ว29  
  ในพระวินัยปิฎก ในเรื่องปาราชิก ซึ่งกล่าวถึงการขาดจากการเป็นภิกษุ คือ การ
พรากชีวิตมนุษย์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตมนุษย์ หมายถึง จิตที่เป็นปฐม คือ วิญญาณแรกที่ปรากฏใน
ครรภ์ของมารดาจนกระทั่งถึงมรณะ ส่วนสิ่งที่เกิดขึ นพร้อมปฐมจิต คือ กลลรูป เป็นส่วนที่เป็น
รูปธรรมและจะพัฒนาไปเป็นร่างกายมนุษย์ 

                                           
 29 พระสุรินทร์ อินทว์โส (อาจินลพัฒน์), อ้างถึง, หน้า 46 
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  ในทรรศนะของศาสนาพุทธเกี่ยวกับการก้าเนิดมนุษย์นี  การก้าเนิดมนุษย์จะต้อง
ประกอบด้วย 3 ประการนี 30 
   1) บิดาและมารดาได้ร่วมกัน คือ มีเพศสัมพันธ์กัน 
   2) มารดาอยู่ในระยะท่ีจะให้ก้าเนิดได้ คือ เป็นช่วงที่ไข่สุก 
   3) คันธัพพะได้เข้ามาจุติ 
 สรุปได้ว่า ในหลักการของศาสนาพุทธ การท้าแท้งถือว่าเป็นการฆ่าชีวิต เพราะชีวิตเริ่มต้น
ตั งแต่มีการปฏิสนธิวิญญาณหรือตัวคัพพะแล้ว การท้าแท้งจึงเป็นสิ่งต้องห้ามส้าหรับพระภิกษุ 
เนื่องจากการท้าแท้งเป็นการท้าลายชีวิตของมนุษย์ ถ้าพระภิกษุรูปใดท้าแท้งให้ผู้ อ่ืน จะท้าให้
พระภิกษุรูปนั นปาราชิก จากหลักการในพระพุทธศาสนาท้าให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาไม่มี
บทบัญญัติอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้มีการท้าแท้งได้โดยเสรี เพราะเป็นการท้าลายชีวิตให้ตกไป 
พระพุทธศาสนาถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อสามีภรรยามีไข่สุก เมื่อมีน ้าเชื อมาผสมกับไข่ก็ถือได้ว่าเป็น
ตัว อีกทั งต้องมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิด้วย ดังนั นตามหลักการของพระพุทธศาสนา การท้าแท้งจึงเป็น
การท้าลายชีวิตแล้ว    
   

2.3 แนวคิดการท าแท้งกับสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชนถือก้าเนิดมาตั งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 17 สิทธิมนุษยชนมีแนวความคิดมาจาก
สิทธิตามธรรมชาติ โดยเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั งแต่เกิด 
 นับตั งแต่มีการก่อตั งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เป็นต้นมา สิทธิ
มนุษยชน ( Human rights ) ก็ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั งก็เพ่ือ
ท้าความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก ในอันที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนและอิสรภาพต่างๆ ซึ่งเป็นหลักพื นฐานส้าหรับมนุษย์ทุกคนโดยไม่
แบ่งแยกความต่างในเรื่องเชื อชาติ ศาสนา ภาษาหรือเพศ 31 

สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิพื นฐานในทางนิติปรัชญา โดยเป็นสิทธิที่มีติดตัวมากับมนุษย์ตั งแต่
เกิด เป็นสิทธิที่เกิดขึ นในทันทีและโดยอัตโนมัติ 

                                           
 30 พ ระธรรมปิ ฎ ก . , กำรท ำแท้ ง ใน ทั ศน ะของพ ระ พุ ท ธศำสน ำ , พิ ม พ์ ค รั งที่  2 
(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก, 2538), หน้า 8. 

31 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, อ้างถึง, หน้า 57. 



21 
 

สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิพื นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตั งแต่เกิด สิทธินี เกิดขึ นทันที
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ หากน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนมาพิจารณาในเรื่องหญิงตั งครรภ์ที่มีความ
ประสงค์จะขอท้าแท้ง ทุกครั งที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการท้าแท้งในหลายประเทศ มักเกิด
แนวความคิดออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่สนับสนุนให้ท้าแท้งโดยเสรี กับ อีกฝ่ายซึ่งมีความคิดคัดค้าน
การท้าแท้งเสรี แต่ละฝ่ายต่างหาเหตุผลและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือสนับสนุนความคิด
ของฝ่ายตน 
 สิทธิมนุษยชนจึงมีความส้าคัญในฐานะเป็นอารยะธรรมของโลก ( World civilization ) โดย
มีการวางระบบความคิดเพ่ือให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั ง
ได้รับความคุ้มครองสิทธิต่างๆที่มีพื นฐานมาจากความชอบธรรม32 
   

2.3.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
   
  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึงสิทธิที่มุ่งให้ความคุ้งครองแก่
ประชาชนทุกคน ถือเป็นสิทธิที่มีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั งแต่เกิด โดยไม่แบ่งแยกว่าบุคคลนั นจะเป็นคน
ชาติใด เชื อชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนั นอยู่ภายใต้อ้านาจของรัฐ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของประเทศนั น บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับการคุ้มครอง ซึ่งสิทธินี จะเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความคิด 
จิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยรัฐไม่อาจปฏิเสธความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ได้33 
  นอกจากนี  สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญา
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม34 

หากน้าเรื่องหญิงมีครรภ์ที่ประสงค์จะขอท้าแท้งในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการมา
พิจารณากับเรื่องสิทธิมนุษยชน มีมุมมอง 2 ประเด็น  

                                           
 32 กุมพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคม (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547), หน้า 56. 
 33 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐำนของสิทธิภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, n.d.), หน้า 50. 
 34 ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต พ.ศ. 2542, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2549), หน้า 18. 
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1.สิทธิของทารก  
สิทธิของทารกในครรภ์ เมื่อน้ามาพิจารณากับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ทารกในครรภ์ย่อมมี

สิทธิที่จะมีชีวิตมาตั งแต่เริ่มปฏิสนธิ ดังนั นทารกในครรภ์ที่มีความพิการ จึงควรมีสิทธิในชีวิต
เช่นเดียวกับทารกในครรภ์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์35 

2. สิทธิของหญิงตั งครรภ์ 
จากแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชน หญิงตั งครรภ์ที่ทราบว่าทารกในครรภ์ของตนพิการ ย่อมมี

สิทธิท้าแท้ง เนื่องจากเป็นสิทธิที่ติดตัวหญิงตั งครรภ์มาตั งแต่เกิด เป็นสิทธิในชีวิตร่างกายไม่สามารถ
โอนให้แก่กันได้ เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดทั งสิ น เป็นสิทธิ
ที่อยู่เหนืออ้านาจรัฐ ดังนั นการท้าแท้งของหญิงตั งครรภ์ในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ จึงเป็นสิทธิ
ขั นพื นฐานในการวางแผนครอบครัวด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะหญิงตั งครรภ์ย่อมรู้ถึง
ความสามารถในการแบกรับภาระของตนในการเลี ยงดูบุตรที่จะคลอดออกมาเป็นเด็กพิการ ซึ่งรัฐไม่ได้
มีส่วนร่วมในการแบกรับภาระดังกล่าวนี ด้วยเลย สิทธิในการดูแลและควบคุมร่างกายของตน จึงเป็ น
สิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งซึ่งคนโดยทั่วไปมักมองไม่เห็น ( Invisibility) ความสัมพันธ์ของหญิงตั งครรภ์
กับทารกในครรภ์ จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหญิงตั งครรภ์กับส่วนหนึ่งในร่างกายของตนเอง36 ดังนั น
แม้จะมองว่าทารกในครรภ์มีสิทธิที่จะมีชีวิตแต่สิทธินี ก็มิได้เป็นสิ่งทีท่้าให้ทารกในครรภ์มีสิทธิเรียกร้อง
ให้หญิงตั งครรภ์ต้องยอมให้ทารกในครรภ์ใช้ร่างกายของตนในการเจริญเติบโตแต่อย่างใด เพราะหญิง
ตั งครรภ์มีกรรมสิทธิ์ในร่างกายของตนเอง การท้าแท้งจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติของหญิงนั น หญิง
ตั งครรภ์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ร่างกายของตน37 หญิงนั นย่อมมีเสรีภาพในการตัดสินใจเป็น
ของตนเองในการวางแผนครอบครัว และด้าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง  เพราะเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย ความคิด จิตใจ ซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได3้8 
  ความจ้าเป็นในการท้าแท้งที่กฎหมายถือว่าเป็นเหตุที่ผู้กระท้ามีอ้านาจกระท้าได้นั น 
มีข้อสาระส้าคัญ ดังนี   

                                           
 35 Perry , M, Toward a Theory of Human Rights (New York: Cambridge 
University Press, 2007), p. 56. 
 36 มยุรี ด้ารงเชื อ, บนทำงแยก (กรุงเทพมหานคร: Mild publishing, 2537), หน้า 72. 

37 สุวัฒน์ จันทร์จ้านง , อ้างถึง , หน้า 25. 
 38 เมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า , “ความชอบธรรมในการท้าแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มารดาไม่
สมประกอบ,” ดุลพำห เล่ม 3 ปีที่ 56, กันยายน - ธันวาคม 2552, หน้า 158. 
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  ก. เป็น "ประโยชน์" หรือ "คุณธรรมทางกฎหมาย" สองอย่างนี เกิดการขัดแย้งกัน ท้า
ให้ผู้กระท้ามีความจ้าเป็นต้องเลือกรักษาไว้ ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เป็น
กรณีการชั่งน ้าหนักประโยชน์ หรือ การชั่งน ้าหนักคุณธรรมทางกฎหมายที่ขัดแย้งกันนั่นเอง 
  ข. เป็นกรณีการเลือกท้าลาย "ประโยชน์" หรือ "คุณธรรมทางกฎหมาย" ที่ด้อยกว่า
เพ่ือรักษาประโยชน์ หรือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เหนือกว่า 
  ค. เป็นกรณีที่ต้องเลือกทางเดียวเท่านั น39 
  คุณธรรมทางกฎหมาย คือ การคุ้มครองคุณค่าของการจัดระเบียบสังคม สิ่งที่
กฎหมายยอมรับได้แก่ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม ภารกิจของกฎหมายอาญามุ่ง
คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายไม่ให้เป็นอันตรายส้าหรับในเรื่องหญิงมีครรภ์ที่ประสงค์จะขอท้าแท้ง
นั นมีข้อสนใจที่จะต้องน้ามาพิจารณาว่า คุณธรรมทางกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองสิ่งใดระหว่างหญิงมี
ครรภ์ กับ ทารกในครรภ์ เป็นการชั่งน ้าหนักของสองฝ่าย ว่าฝ่ายใดควรที่จะได้รับการคุ้มครองมากกว่า
กัน ซึ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หญิงมีครรภ์ควรได้รับความคุ้มครองจากคุณธรรมทางกฎหมายมากกว่า 
เพราะหญิงมีครรภ์มีคุณค่ามีพื นฐานที่เป็นบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับเนื อตัวร่างกายของตนที่จะไม่ให้สิ่งใด
มาอาศัยร่างกายของตนในการเจริญเติบโตซึ่งรวมถึงทารกในครรภ์ด้วย  
  หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย 30 ข้อ แบ่งสิทธิที่ได้รับการ
คุ้มครองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political 
Rights) และส่วนที่สองสิทธิทางเศรษฐกิจและทางสังคม (Economic and Social Rights)  
  สิทธิในส่วนที่หนึ่ง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) 
ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ถึงข้อ 21 โดยถือว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มี
มาตั งแต่ดั งเดิม เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน เป็นต้น 
  สิทธิในส่วนที่สอง สิทธิทางเศรษฐกิจกิจและทางสังคม (Economic and Social 
Rights) ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตั งแต่ข้อ 22 เป็นต้นไป เช่น สิทธิใน
การศึกษา สิทธิในการจ้ากัดเวลาท้างานตามสมควร เป็นต้น40 
  

                                           
 39 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร, กฎหมำยอำญำทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักพิมพ์วิญญูชน, 2554), หน้า 248–249. 
 40 กุลพล พลวัน, พัฒนำกำรสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, 2538), 
หน้า 48–49. 
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2.3.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้รับการรับรองในรูปของกฎหมาย โดยมีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นหลักประกันว่า หญิงตั งครรภ์ในฐานะบุคคลจะต้องได้รับการ
คุ้มครองสิทธิในชีวิตและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อีกทั งสิทธิ
สิทธิที่จะได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยสิทธินี มีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ตั งแต่ฉบับที่ 1 ได้แก่ บุคคลย่อมมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์
ในร่างกาย ตามมาตรา 14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย ตามมาตรา 31 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในร่างกาย ตามมาตรา 33
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในร่างกาย ตามมาตรา 28 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ตาม
มาตรา 31 มาตรา 52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี  ศักดิ์ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับ
การคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และตามพันธกรณีแห่งประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี  ตามมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย ตามมาตรา 32 และบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที่ เหมาะสมและได้มาตราฐาน ตามมตรา 51 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี  ศักดิ์ความเป็น
มนุษย์ สิทธ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี  ตามมาตรา 4 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ซึ่งร่างขึ นโดยองค์กรที่ได้รับการแต่งตั งจากคณะผู้ยึดอ้านาจปกครอง
ขณะนั น ระบุไว้ในมาตรา 4 ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี ในมาตรา 25 ถึง 49 ได้วางหลักเกณฑ์ขอบเขตของสิทธิเฉพาะ
ด้านไว้ เช่น ความยุติธรรมทางอาญา การศึกษา การไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา และเสรีภาพในการ
แสดงออกและการไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัว เป็นต้น 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เมื่อน้ามาพิจารณาอย่างเป็นระบบแล้ว เห็นได้ว่า 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองนั นมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีความ
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จ้าเป็นที่จะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพ่ือไม่ให้องค์กรต่างๆของรั ฐใช้อ้านาจตาม
อ้าเภอใจ 
 

2.3.3 สิทธิในการด ารงชีวิต และความเป็นเจ้าของในร่างกาย 
 

 แม้ในรัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติจะไม่ได้บัญญัติในเรื่องการท้าแท้งไว้โดยชัดเจน แต่
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็พออนุมานได้ว่า การท้าแท้งเป็นสิทธิของหญิงตั งครรภ์ที่แฝงอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากการท้าแท้งควรเป็นสิทธิของหญิงตั งครรภ์ที่จะเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเอง ถ้า
รัฐไม่เปิดโอกาสทางกฎหมายให้สตรีตั งครรภ์โดยเฉพาะกรณีที่ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ 
เลือกที่จะท้าแท้งได้ อาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากต่างๆตามมาทั งทางด้านจิตใจ ร่างกายและเศรษฐกิจ
ของหญิงตั งครรภ์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทารกที่จะคลอดออกมาได้ทั งทางตรงและทางออ้ม ดังนั นการ
ปฏิเสธสิทธิของสตรี จึงเป็นการใช้อ้านาจรัฐมากเกินไป 
  "สภาพบุคคล" คือ สภาวะหรือความสามารถในการเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย เช่น 
สามารถมีครอบครัว สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เป็นลูกหนี  เจ้าหนี  อีกทั ง มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหน้าที่อีกด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 จึงมีประเด็นที่ต้องมา
พิจารณาว่า บุคคลนั นสามารถมีสิทธิหรือหน้าที่ได้ตั งแต่เม่ือใด41 
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา15 ในบทบัญญัติมาตรานี แสดงให้
เห็นว่า การเริ่มต้นของสภาพบุคคลนั น มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1. มีการคลอดแล้ว และ 2.อยู่
รอดเป็นทารก42 
  a) มีการคลอดแล้ว 
  มีประเด็นที่ต้องมาพิจารณาว่า พฤติกรรมอย่างใดจึงจะถือได้ว่าเป็นการคลอดแล้ว 
หากพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค้าว่า "คลอด" หมายถึง ออกลูก 
หรือ การออกจากครรภ์ เมื่อพิจารณาตามความหมายดังกล่าวข้างต้นก็อาจมีประเด็นสงสัยว่า ถ้า
ศีรษะเด็กทารกพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาแต่อวัยวะส่วนอ่ืนยังออกมาไม่พ้น เช่นนี จะถือว่า

                                           
 41 เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม, เพิ่งอ้าง, หน้า28 
 42 ปิยะนุช โปตะวณิช, สภำพบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแฟงโลวพำณิชย์" , ในเอกสำรกำร
สอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง1 (ฉบับปรับปรุง) , หน่วยที่2 , พิมพ์ครั งที่9 (นนทบุรี : ส้านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2545), หน้า 7. 
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เป็นการคลอดแล้วได้หรือไม่ หรือ ถ้าเป็นกรณีที่ตัวทารกคลอดออกมาพ้นจากช่องคลอดมารดาแล้ว
ทั งตัวแต่ยังไม่ได้ตัดสายสะดือ เช่นนี จะถือว่าเป็นการคลอดแล้วหรือไม่ 
  หากพิจารณาตามความหมายในภาษาอังกฤษที่ว่า "Personality begins with the 
full completion of birth" 72 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า สภาพบุคคลเริ่มเมื่อการคลอดนั นส้าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั นจึงส้าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่า การคลอดแล้วนั นมีพฤติการณ์อย่างไรใน
สายตาของนักกฎหมาย 
  การคลอดที่จะถือได้ว่าเป็นการคลอดตามกฎหมาย ในสายตาของนักกฎหมาย คือ 
การที่ทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาโดยเรียบร้อยบริบูรณ์ ซึ่งหมายถึงทารกเคลื่อนตัวออกมาพ้น
จากช่องคลอดของมารดาแล้วทั งตัวซึ่งจะตัดสายสะดือหรือยังนั นไม่ใช่สาระส้าคัญ อีกทั งการคลอด
โดยวิธีใดนั นไม่ว่าจะเป็นการคลอดโดยวิธีการธรรมชาติ หรือโดยวิธการผ่าตัด ก็ไม่ใช่สาระส้าคัญอีก
เช่นกัน 
  ดังนั น จึงสรุปได้ว่า การคลอดแล้วคือ การที่ทารกคลอดออกมาพ้นจากช่องคลอด
ของมารดาแล้วหรือคลอดพ้นจากครรภ์มารดาหมดแล้วทั งตัวโดยที่ไม่มีอวัยวะส่วนใดติดอยู่ 
  b) การอยู่รอดเป็นทารก 
  เงื่อนไขส้าคัญอีกประการหนึ่งของการเริ่มต้นสภาพบุคคล คือ การอยู่รอดเป็นทารก 
ซึ่งหมายถึง เมื่อมีการคลอดทารกแล้ว จะต้องมีชีวิตรอดด้วย ค้าว่า "อยู่รอดเป็นทารก" คือเมื่อคลอด
ออกมาแล้วต้องมีชีวิตรอด 
  การอยู่รอดเป็นทารก มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า พฤติกรรมอย่างใดถึงจะถือว่าเป็น
การอยู่รอด ซึ่งโดยทั่วไปยึดหลักเกณฑ์คือ ดูการหายใจของทารก แม้มีการหายใจเองเพียงเล็กน้อย ก็
ถือว่ามีชีวิตรอดแล้ว แต่ในทางการแพทย์แล้ว นอกจากจะพิจารณาการหายใจของทารกแล้วยัง
พิจารณาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื อร่างกายของทารกอีกด้วย มีข้อน่าสังเกตว่าในกรณีที่ทารกคลอด
ออกมาแล้วและอยู่รอดเป็นทารก แต่ต่อมาภายหลังอีกไม่นานก็เสียชีวิต เช่นนี ถือว่า สภาพบุคคลได้
เริ่มต้นขึ นแล้ว 
  จากที่ได้กล่าวมาทั งหมดข้างต้น การมีสภาพบุคคลท้าให้เกิดผลชัดเจนในทาง
กฎหมาย กล่าวคือ ท้าให้บุคคลนั นมีสิทธิหน้าที่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิของทารกใน
ครรภ์ หากมองตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ทารกในครรภ์ย่อมมีสิทธิในชีวิตตั งแต่เริ่มปฏิสนธิ แต่หาก
มองตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมาตรา 15 ทารกในครรภ์ยังไม่มี
สภาพบุคคล ดังนั นจึงยังไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในทางกฎหมาย อีกทั งยังไม่เกิดสิทธิหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติต่อทารกในครรภ์  
  สิทธิในการเป็นเจ้าของร่างกาย (สิทธิในการด้ารงชีวิต) เป็นสิทธิขั นพื นฐาน ภายใต้
ความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั นมีสิทธิในร่างกายของตน ที่ใครจะท้าร้ายร่างกายหรือพรากชีวิตไม่ได้ 
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ดังนั น มนุษย์ทุกคนจึงต้องเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเรียกว่าสิทธิที่จะ
มีชีวิต (Right to life) เป็นสิทธิขั นพื นฐานที่แสดงถึงคุณค่า สติปัญญา และจิตส้านึกของความเป็น
คน43 
  ปัญหาเรื่องการท้าแท้งนั น มักน้าเรื่อง สิทธิที่จะมีชีวิต (Right to life) มาพิจารณา
ถึงความถูกต้องเหมาะสมด้วยเสมอ "Right to life" ถูกระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยของเราได้ร่วมลง
นามสนับสนุนด้วยในปฏิญญานี  ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า "มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเสรีและมี
ความปลอดภัยในชีวิต" เป็นเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ตั งแต่เกิดจน
ตาย44 
  จากการพิเคราะห์สิทธิของทารกในครรภ์มารดาและสิทธิในร่างกายของสตรีมีครรภ์ 
แสดงให้เห็นว่าทารกในครรภ์ย่อมมีสิทธิที่จะมีชีวิตและหญิงตั งครรภ์มีสิทธิ ในร่างกายของตนเอง
เช่นกัน หากมองในฟากฝั่งของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการท้าแท้งก็มักจะมองแต่ด้านการเรียกร้องสิทธิ
ของทารกในครรภ์ที่จะมีชีวิตแม้จะมีปัญหาด้านสุขภาพคือความพิการก็ตาม โดยมองข้ามข้อเท็จจริงว่า
ถ้าทารกในครรภ์รู้ว่าตนจะเกิดมาพิการแล้ว ทารกเขาเหล่านั นอาจจะเลือกที่จะใช้สิทธิที่จะไม่มีชีวิตก็
ได้ ดังนั นจะเป็นธรรมหรือไม่ หากเราให้โอกาสทารกเหล่านั นเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งต้องใช้ชีวิตอย่าง
ยากล้าบากและเป็นภาระของมารดาและสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเลี ยงดูบุตรพิการเหล่านั น 
  อาจกล่าวได้ว่า หัวใจส้าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงคือ การเป็นเจ้าของ
ร่างกายของหญิงนั นเอง กล่าวคือ มีสิทธิที่จะใช้ร่างกายหรือควบคุมดูแลร่างกายของตนเอง ผู้ใดจะ
ละเมิดสิทธิในร่างกายของหญิงนั นไม่ได้ หากน้าเอาหลักการนี ไปพิจารณาในเรื่องหญิงตั งครรภ์มีความ
ประสงค์จะท้าแท้ง หญิงนั นก็ควรที่จะมีเสรีภาพในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าจะขออนุญาตท้าแท้ง
หรือไม่ เพราะหญิงมีครรภ์เป็นเจ้าของในร่างกายของตน เนื่องจากหญิงมีครรภ์ย่อมรู้ถึงสภาพปัญหา
ของตนและวิธีการแก้ไขการด้าเนินชีวิตของตนเองได้ดีกว่าผู้อ่ืนนั่นเอง 
 

                                           
 43 พูนผล เงินดี, “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ,",” วำรสำรอัยกำร, เล่มที่ 
198, กุมภาพันธ์ 2530, หน้า 31. 
 44 สุชาดา รัชชุกุล, กำรท ำแท้งและสิทธิในกำรเป็นเจ้ำของร่ำยกำย , (กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักพิมพ์มายด์, 2537), หน้า 75. 
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2.4 ทฤษฎีนิติปรัชญาเชิงอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 

ในช่วงศตวรรตที่17-18 นักกฎหมายชาวอังกฤษ ชื่อ เยเรมี่ เบนแธม ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ชื่อ The Theory of Legislation ซึ่งกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ 
การส่งเสริมหรือสร้างคุณความดีต่อสาธารณชน ผู้ตรากฎหมายจึงควรใช้อรรถประโยชน์ทั่วไป
(General Utility) เป็นประโยชน์ตั งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า มนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของความสุข 
(Pleasure) และความทุกข์ (Pain) อรรถประโยชน์แสดงให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะ
ป้องกันความชั่วร้ายและจัดให้ได้มาซึ่งความดี กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์  คือ 
กฎหมายที่ท้าให้เกิดปริมาณความสุขมากท่ีสุดแก่ประชาชนในสังคมมากท่ีสุด  
 ต่อมา จอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึ่งเป็นนักอรรถประโยชน์นิยมชาวอังกฤษเช่นกัน ได้กล่าวไว้ว่า 
อรรถประโยชน์คือหลักธรรมที่เป็นพื นฐานของศีลธรรมกล่าวคือหลักที่ว่าด้วยความสุขที่สุดส้าหรับคน
จ้านวนมากที่สุดคือการกระท้าที่ท้าให้เกิดความสุข ดังนั นการกระท้าที่มิชอบจึงเป็นการกระท้าที่
ก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามกับความสุข ความสุขคือความพอใจที่ไม่มีความทุกข์ สิ่งที่ไม่ใช่ความสุข
คือความทุกข์และการถูกบดบังไม่ให้เกิดความพอใจ มิลล์พิจารณาค้าว่า “ความสุข” โดยค้านึงถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดส้าหรับชีวิตมนุษย์ซึ่งมนุษย์ต้องการคือ เสรีภาพ 
(Liberty) และมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องให้สังคมเข้ามาจัดระเบียบหรือแทรกแซง 
ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่า การตรากฎหมายซึ่งลิดรอนหรือควบคุมจ้ากัดเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรกระท้า เว้นแต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวนั นจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนและสังคม45 
 การที่หญิงตั งครรภ์ขออนุญาตท้าแท้งในกรณีที่ทราบว่าทารกในครรภ์ของตนพิการหรือเป็น
โรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่หญิงผู้เป็นแม่จะ
ปรารถนาให้ทารกในครรภ์ของตนคลอดออกมาในสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ทุกประการ แต่
ทว่าหากทารกในครรภ์มีความพิการย่อมส่งผลให้ผู้เป็นแม่เกิดความทุกข์อย่างแน่นอนก่อให้เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพจิตและเกิดความกลัวต่างๆนานากับปัญหาต่างๆมากมายที่จะตามมา เช่น อาจส่งผลให้ลูกที่
พิการเกิดมามีปมด้อย กลัวว่าลูกจะอยู่กับคนในสังคมด้วยความยากล้าบาก กลัวว่าจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ้านวนมากในการเลี ยงดูและดูแลรักษาลูกที่พิการซึ่งดูแลตนเองไม่ได้ อีกทั งต้องเสียเวลาใน
การคอยดูแลมากกว่าเด็กธรรมดาที่มีสภาพปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อหน้าที่การงาน และอนาคตของผู้เป็น

                                           
 45 รองพล เจริญพันธุ์., นิติปรัชญำ., 2554, หน้า 101–102. 
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แม่และสถาบันครอบครัวได้ ปัญหาเหล่านี จึงอาจส่งผลให้หญิงเกิดความเครียดและยิ่งเพ่ิมความทุกข์
ทรมานแก่เด็กท่ีพิการอีกด้วย 
 ดังนั น รัฐจึงควรที่จะค้านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยรวม ในการไม่เข้า
แทรกแซงหรือควบคุมจ้ากัดเสรีภาพของหญิงตั งครรภ์ หรือไม่ตัดสิทธิของหญิงตั งครรภ์ในการตัดสินใจ
เรื่องการท้าแท้งของตน เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัว อีกทั งหญิงตั งครรภ์ก็ย่อมรู้ดีที่สุดแล้วถึงปัญหา
ชีวิตและครอบครัวของตนเป็นอย่างดีมากกว่าผู้อ่ืน เรื่องการท้าแท้งจึงเป็นเรื่องความจ้าเป็นเฉพาะตัว
ของหญิงแต่ละคนที่แตกต่างกันไป หากรัฐไม่อนุญาตให้หญิงตั งครรภ์ร้องขอท้าแท้งได้ ก็อาจท้าให้
หญิงตั งครรภ์หาทางออกโดยการลักลอบท้าแท้งเถื่อนซึ่งไม่ปลอดภัยและอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ จึง
อาจกล่าวได้ว่า การที่รัฐควบคุมห้ามการท้าแท้ง อาจเป็นหลักการที่ตรงกันข้ามซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลัก
อรรถประโยชน์ข้างต้น เพราะไม่ท้าให้ประชาชนและสังคมมีความสุข ดังนั นกฎหมายจึงควรสอดคล้อง
กับหลักอรรถประโยชน์เพื่อให้สามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคมโดยรวมได้  
 



 
 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการท าแท้ง 

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 

การท้าแท้งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกประเทศท่ัวโลก การมองเห็นปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการแอบลักลอบท้าแท้งจึงมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่ง ในแต่ละประเทศนั น
ต่างก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตและศีลธรรมที่แตกต่างกันออกไป ท้าให้มุมมอง แนวความคิด 
และวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการลักลอบท้าแท้ง แตกต่างกันไปด้วย  
 ภาพรวมหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นการให้สิทธิแก่มนุษย์ตั งแต่เกิด
จนกระทั่งถึงแก่ความตาย ประเด็นเรื่องการท้าแท้งจึงมีค้าถามขึ นว่า “ ทารกในครรภ์” ถือเป็น
สิ่งมีชีวิตแล้วหรือไม่ มีกฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์มารดาหรือไม่มาก
น้อยแค่ใหนและทารกในครรภ์มารดามีสิทธิที่จะด้ารงอยู่ในครรภ์มารดาตลอดจนถึงกระทั่งคลอด
ออกมาเป็นมนุษย์หรือไม่อย่างไร อีกทั งมีกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติในเรื่องการท้าแท้งไว้หรือไม่
และมีผลโดยตรงต่อกฎหมายภายในประเทศหรือไม่อย่างไร 
 

3.1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 
 
สิทธิมนุษยชน คือ พื นฐานความเชื่อในทางนิติปรัชญา ที่เชื่อว่า เป็นสิทธิมีติดตัวมนุษย์ทุกคน

มาตั งแต่ก้าเนิด สิทธินั นเกิดขึ นทันทีเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์และเป็นสิทธิที่ได้รับการ
คุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมนุษย์และกฎหมายภายในประเทศหรือโดยการบัญญัติ
กฎหมายขึ น เป็นสิทธิที่ได้รับโดยไม่แบ่งแยกเชื อชาติ สีผิว ศาสนา 

การที่ไม่น้าหลักการสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติและการกระท้าที่ เป็นการลดคุณค่าของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยังผลให้มีการกระท้าอันทารุณโหดร้ายและป่าเถื่อนกับมนุษย์ ซึ่งเป็นการขัดต่อ
หลักการของมนุษยชาติที่ต้องการสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอิสระซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของ
ประชาชนทั่วโลก 
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3.1.1.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง 
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่มี

ลักษณะเป็นข้อเสนอแนะ แต่ไม่ได้มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย เจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน เป็นหลักการการใช้ชีวิตในภาพรวม ตั งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตาย โดยยึดหลัก
ความสมัครใจของประเทศสมาชิกในการยึดถือปฏิบัติมากกว่าที่จะต้องบังคับให้น้าข้อความในปฏิญญา
ไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายในประเทศ ดังนั น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงเป็นการวาง
หลักการขั นพื นฐาน หรือก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าไว้ ซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมี46 จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ถือเป็นเอกสารในทางประวัติศาสตร์ที่
วางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นฉบับแรกของโลกและปัจจุบัน 
   ประชาคมทั่วโลกต่างก็ยอมรับให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ ง
สหประชาชาติเป็นแม่บทต้นแบบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั งมวล ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนล้วนมีพื นฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติฉบับนี ทั งสิ น 
 

3.1.1.2 สาเหตุของการท้าแท้ง 
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) ของสหประชาชาติเมื่อปี 1948 ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงชื่อสนับสนุน โดยในปฏิญญาได้เขียน
ไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเสรี และความปลอดภัยในชีวิต”47 ปฏิญญาสากลถือว่า
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีต้นก้าเนิดมาจากทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ สิทธิดังกล่าวไม่อาจโอน
ให้แก่กันได้และจะละเมิดกันก็ไม่ได้ 
  สาเหตุของการลักลอบท้าแท้งนั นย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพราะ
ในแต่ละประเทศย่อมมีสภาพสังคม ศีลธรรม จารีตประเพณีและศาสนาที่ไม่เหมือนกัน แต่ทั งนี สาเหตุ
หลักๆที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดการลักลอบการท้าแท้ง ก็คือ เรื่องพฤติกรรมทางเพศซึ่งในอดีตเป็นแบบรัก
นวลสงวนตัว กลายมาเป็นแบบฟรีเซ็กส์ หรือ การวางแผนครอบครัวที่ผิดพลาด ฯลฯ 

                                           
 46 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์ , สิทธิมนุษยชน (มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 
2544), หน้า54–55. 
 47 “กฎหมายการท้าแท้ง กับมุมมองของสังคมไทย ,” ค้นวันที่  10 มีนาคม 2560 จาก
http://www.siamintelligence.com/thailand-abortion-law/. 
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 การท้าแท้งจึงถูกก้าหนดขึ นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยหลักการของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนมาเป็นข้ออ้างว่าเป็นสิทธิของสตรีในอันที่จะสามารถท้าแท้งได้ โดยหยิบยกหลัก
เรื่องเสรีภาพในร่างกายซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล อันเป็นสิทธิที่แต่ละคนควรมีมาเป็นข้ออ้าง 
  แต่อย่างไรก็ตามในการกล่าวถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งต่อต้านการลักลอบท้าแท้ง ซึ่งคนกลุ่มนี จะเรียกชื่อแนวคิดแบบนี ว่า Pro-life คือ สนับสนุนการมี
ชีวิตของทารกในครรภ์มารดาโดยไม่ท้าแท้ง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสนับสนุนสิทธิในการท้าแท้ง จะเรียก
ตนเองว่า Pro-choice สนับสนุนสิทธิให้กับมารดาที่จะเลือกในการท้าแท้งได้ ซึ่งกลุ่มคนทั งสองกลุ่มนี 
จะยกสิทธิในปฏิญญาสากลขึ นกล่าวอ้าง 
 

3.1.1.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
    นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) ที่ได้กล่าวถึง มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเสรีและมีความปลอดภัยในชีวิต
แล้ว ยังมีประชาชนแห่งสหประชาชาติได้อ้างถึงสิทธิที่กฎบัตรได้กล่าวไว้ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั น
พื นฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งใน ข้อที่ 1 “ มนุษย์ทั งปวงเกิดมามี
ความเป็นอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิในตนที่มีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อ
กันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” และในข้อ 3 “ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความ
มั่นคงแห่งบุคคล”48 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมเห็นได้ว่าเป็นแค่การกล่าวถึงการรับรองถึงสิทธิความเป็น
มนุษย์เท่านั น แต่ไม่มีการกล่าวถึงสิทธิของทารกในครรภ์มารดาว่าควรที่จะได้รับการคุ้มครองให้มีชีวิต
ตลอดถึงวันคลอดหรือไม่ หรือมีการคุ้มครองในช่วงเวลาใดในระหว่างตั งครรภ์ อีกทั งกฎหมายก็ไม่ได้
ก้าหนดว่าทารกมีสภาพบุคคลที่กฎหมายจะให้การรับรองคุ้มครองเลย 

ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่า จากหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท้าให้มนุษย์ทุก
คนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องส่วนบุคคล การก้าหนดขอบเขตของความเป็นปัจเจกชน อันเป็นที่มา
ของปัญหาที่แยกไม่ออกระหว่างสิทธิในชีวิตร่างกายของสตรีกับสิทธิที่จะมีชีวิตของทารกในครรภ์
มารดาที่จะได้รับความเสมอภาคยังคงเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันว่าควรที่จะได้รับรองและคุ้มครองหรือไม่
ซึ่งเป็นสิทธิขั นพื นฐานของมนุษย์             
 

                                           
 48 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  (กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, n.d.). 
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3.1.1.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ 
  ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมิได้มีการระบุเรื่องหลักการท้าแท้งไว้ 

จึงไม่มีการกล่าวถึงอายุครรภ์ที่จะสามารถให้ท้าแท้งได้ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องสิทธิในการท้าแท้งนั น 
ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของในแต่ละประเทศที่จะวางหลักเรื่องการท้าแท้งมาบัญญัติเป็นกฎหมาย
ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ 
 

3.1.1.5  คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
  ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั นมิได้มีการก้าหนดไว้โดยชัดแจ้ง ใน

เรื่องสิทธิของสตรีที่จะสามารถท้าแท้งได้หรือไม่ และไม่ได้ระบุหลักการและวิธีการท้าแท้งไว้ จึงไม่มี
การกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติของแพทย์ และสถานที่ท้าแท้งไว้ว่าควรเป็นอย่างไร แต่ผู้วิจัยเห็นว่า 
คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง การบัญญัติกฎหมายควรจะขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่
ละประเทศสมาชิกที่จะบัญญัติกฎหมายภายในของตน 
 

3.1.2 ปฏิญญาสากลสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 
 
ปฏิญญาสากลสหภาพยุโรป (อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุ โรป) อาจกล่าวได้ว่ามีความ

คล้ายคลึงกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ต่างกันตรงที่สภาพบังคับใช้ในเรื่องการน้า
ข้อบัญญัติมาปรับใช้กับประเทศสมาชิกซึ่งมีความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ส้าหรับปฏิญญา
สากลสหภาพยุโรปมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่เข้มแข็งมากกว่า ส่วนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนนั นเป็นเรื่องของสหประชาชาติที่การรวมตัวของประเทศสมาชิกรวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่
เข้มแข็ง และมีผลต่อกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกน้อยมาก 
 

3.1.2.1 สถานะทางกฎหมาย 
  สหภาพยุโรป (อียู) ประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ เป็นการรวมกลุ่มของ

ประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และร่วมกันสร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยในกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการร่วมกันสร้างความเจริญและสันติภาพ อีกทั งสร้าง
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ความปรองดองสมานฉันท์ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในยุโรป49 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา
ไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม การยอมรับซึ่งกันและกันและเสรีภาพ 

เป็นการก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คือ อนุสัญญาเพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั นพื นฐานในฐานะอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการลง
นามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1950 ที่กรุงโรม (อิตาลี) โดย 12 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กันยายน 1953  

ถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่สร้างอ้านาจเหนือรัฐ ท้าให้เชื่อมั่นได้ว่ารัฐภาคีของพวกเขายึด
หลักการในการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐต้องลงนามและให้สัตยาบันอนุสัญญายุโรป
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ความส้าเร็จที่ยิ่งใหญ่
ของความสามัคคีระหว่างสมาชิกบนพื นฐานของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐาน ความสงบและ
เคารพประชาธิปไตยและกฎของกฎหมาย นอกจากนี ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเองก็ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกัน โดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของคนในชาติ50 จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าปฎิญญาสากล
สหภาพยุโรป (อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป) นั นมีความคล้ายคลึงกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องการน้าข้อบัญญัติมาปรับใช้ในประเทศสมาชิกท่ีมีความยืดหยุ่น
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ กล่าวคือ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนนั นเป็นเรื่องของสหประชาชาติที่มีประเทศสมาชิกทั่วโลกเกิดจากการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิกแบบหลวมๆ ไม่ส่งผลต่อกฎหมายภายในมากนัก แต่ส้าหรับปฏิญญาสากลสหภาพ
ยุโรปนั นมีความเข้มแข็งมากกว่า 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าปฏิญญาสากลสหภาพยุโรปไม่ได้มีสภาพบังคับที่
เข้มงวดจนมากเกินไป เป็นเพียงแต่การตัดสินใจท้างานร่วมกันของประเทศสมาชิกที่ได้ร่วมกันสร้าง
เสถียรภาพในความเป็นประชาธิปไตยและเป็นการพัฒนาประเทศสมาชิกยุโรปร่วมกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันยังคงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศสมาชิก

                                           
 49 นางสาวสิญา อุทัย, “นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนต่อประเทศที่สาม: กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.2001 -
2007” (วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, 2552), หน้า 23. 
 50 “The Convention in 1950 – European Convention on Human Rights,” ค้ น
วั น ที่ 7 กุ ม ภ า พั น ธ์  2560 จ า ก  http://human-rights-convention.org/the-texts/the-
convention-in-1950/, 2560. 
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ไว้ การยอมรับซึ่งกันและกันและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นหลักปฏิบัติที่ส้าคัญร่วมกัน แม้ว่าความ
รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะเป็นภารกิจของรัฐต่างๆ แต่สหภาพยุโรปก็
ยังตระหนักว่า บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานของสังคม ต่างมีบทบาททีส้าคัญอย่างมากในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท้างานเพ่ือสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นภารกิจของนักสิทธิมนุษยชน จึงถือได้
ว่าปฎิญญาสากลหภาพยุโรปเป็นเพียงแค่นโยบายเพ่ือพัฒนากลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความเป็น
เอกภาพและสามารถร่วมประโยชน์ไปในทิศทางเดียวกันได้  

 
3.1.2.2 สาเหตุของการท้าแท้ง    

   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมของโลกอย่างรวดเร็ว มีการ
กล่าวอ้างถึงการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในวิถีทางประชาธิปไตย แม้แต่กลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปก็ยังคงมีปัญหา ในเรื่องการลักลอบท้าแท้งซึ่งปัญหาหลักก็เนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นมักนิยมการมี
เพศสัมพันธ์เป็นแบบฟรีเซ็กส์, ปัญหาการคุมก้าเนิดที่ผิดพลาด เป็นต้น ท้าให้เกิดการตั งครรภ์ใน
ขณะที่มีสภาพไม่พร้อม ซึ่งน้าไปสู่การลักลอบท้าแท้ง ซึ่งปัญหานี ไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศในแถบยุโรป
เท่านั น แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ นทั่วโลก 
  อย่างไรก็ตามในเรื่องการท้าแท้งนั นก็ยังมีบางประเทศของกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
ยังไม่เปิดช่องให้มีการท้าแท้งเสรี อันเนื่องมาจากยังมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่ม
ต่อต้านการท้าแท้ง โดยกลุ่มที่มีแนวความคิดสนับสนุนการท้าแท้ง (สนับสนุน “ทางเลือก” ให้กับ
มารดา) ซึ่งจะเรียกตัวเองว่า Pro-choice  กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอ้างสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์
มารดา (สนับสนุนการมีชีวิตโดยไม่ท้าแท้ง) ซึ่งจะเรียกตนเองว่า Pro-life โดยต่างก็จะหาเหตุผลมา
สนับสนุนความคิดของฝ่ายตน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ฝ่ายที่สนับสนุนการท้าแท้งมักจะอ้างสิทธิของ
บุคคลซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเป็นรูปธรรมไว้ชัดเจน ส่วนฝ่ายที่ต่อต้านการท้าแท้งมักจะอ้างเรื่องศาสนา
และศีลธรรมจารีตประเพณีซึ่งเป็นนามธรรม 
 

3.1.2.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
  ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อมีปัญหาเกิดขึ นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ

มนุษยชน ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกก็มักจะน้าคดีท่ีตนคิดว่ากฎหมายภายในประเทศของตนไม่
สามารถให้ความยุติธรรมได้ น้าคดีนั นมาขึ นศาลสหภาพยุโรปในส่วนของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
ให้วินิจฉัยคดี โดยคดีที่เกี่ยวกับการท้าแท้งนั นมักเป็นคดีที่มีการถกเถียงว่า สิทธิของทารกในครรภ์
มารดาในด้านสิทธิมนุษยชนนั น กฎหมายให้ความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในข้อ 2 ของ 
European Convention on Human Right 1950 ได้รับรองสิทธิที่จะมีชีวิต (right to life) ว่า  
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“ สิทธิที่จะมีชีวิตของทุกคนต้องได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย..” โดยในค้าว่า “ทุกคน” นั น ควรมี
ความหมายไปถึงทารกในครรภ์มารดาหรือไม่ ซึ่งในคดี Paton V UK. ซึ่งศาลสหภาพยุโรปนั นถือว่าไม่
ครอบคลุมไปถึงทารกในครรภ์มารดาเพราะยังไม่มีสภาพบุคคล ซึ่งศาลมองหลักการชั่งน ้าหนัก
ประโยชน์มาพิจารณาประกอบว่า ทารกในครรภ์มารดานั นจะต้องไม่ท้าให้สิทธิของสตรีที่ตั งครรภ์นั น
ด้อยลง51 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท้าให้สรุปได้ว่า “ สิทธิที่จะมีชีวิต” นั น หมายถึง บุคคลซึ่งคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารกจึงจะมีสภาพบุคคลตามกฎหมายของในแต่ละประเทศสมาชิก ถึงจะมีสิทธิได้รับ
การรับรองและคุ้มครองจากอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปซึ่งไม่รวมถึงทารกในครรภ์มารดา 
 

3.1.2.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ 
   ปฏิญญาสากลสหภาพยุโรป มิได้มีการก้าหนดไว้โดยชัดแจ้งในเรื่องสิทธิของ
สตรีที่จะท้าแท้งได้หรือไม่ และไม่ได้ระบุหลักการและวิธีการท้าแท้งไว้ จึงไม่มีการกล่าวถึงอายุครรภ์ที่
สามารถท้าแท้งได้ว่าอยู่ในระยะเวลาใด แต่ผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาอายุคครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ การ
บัญญัติกฎหมายควรจะขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศสมาชิกท่ีจะบัญญัติกฎหมายภายใน
ของตน 
                                  

3.1.2.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
ปฏิญญาสากลสหภาพยุโรป มิได้มีการก้าหนดการไว้โดยชัดแจ้งใน

เรื่องสิทธิของสตรีที่จะท้าแท้งได้หรือไม่ และไม่ได้ระบุหลักการและวิธีการท้าแท้งไว้ จึงไม่มีการ
กล่าวถึงคุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าเเท้งไว้ว่าควรเป็นอย่างไร แต่ผู้วิจัยเห็นว่า คุณสมบัติของ
แพทย์และสถานที่ท้าแท้ง การบัญญัติกฎหมายควรขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศสมาชิก
ที่จะบัญญัติกฎหมายภายในของตน 
 

3.2 กฎหมายในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท าแท้ง  

 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายท้าแท้งของประเทศต่างๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน้ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญาของประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ท้าแท้ง

                                           
 51 Paton v. UK. App. No. 8416/78, Eur. Comm. H.R., 13 May 1980, 3 EHRR 408 
(1981), (n.d.). 
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ได้ ในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ เป็นการขยายขอบเขตในเหตุให้ท้าแท้งได้ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ทางเลือกให้กับหญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะร้องขอท้าแท้งในกรณีนี ได้และยังเป็นการช่วยลดปัญหา
ต่างๆทีจ่ะตามมาอันเนื่องมาจากเด็กเกิดมาพิการอีกด้วย 

3.2.1 ประเทศอังกฤษ  
 อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการท้าแท้งในประเทศอังกฤษในอดีตมีปัญหาการลักลอบการ

ท้าแท้งเถื่อนค่อนข้างมาก สาเหตุคงไม่ต่างจากหลายๆประเทศกล่าวคือ การที่ยึดถือในเรื่องศีลธรรม
อันดีที่ทารกในครรภ์มารดานั นควรค่าแก่การที่กฎหมายจะต้องเข้าไปรับรองคุ้มครองสิทธิให้นั นคือ
กฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก (The Infant Life Preservation Act 1929) และต่อมาเกิดคดี Bourne 
ซึ่งเป็นคดีที่ นายแพทย์ Alec Bourne ท้าแท้งให้แก่เด็กที่ถูกทหารข่มขืนหมู่ คดีนี ศาลพิพากษาว่าการ
ท้าแท้งสามารถกระท้าได้ หากเป็นการรักษาสภาพจิตใจของเด็กผู้หญิงตั งครรภ์นั น จึงท้าให้ค้า
พิพากษาของคดีนี เป็นมาตรฐานส้าหรับการตัดสินในคดีต่อๆมา อันเป็นที่มาของกฎหมายอนุญาตท้า
แท้งขึ นในปี 1967 นั นคือ พระราชบัญญัติการท้าแท้ง 1967 (The Abortion Act 1967)52 
 

3.2.1.1 สถานะทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง 
   ประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการลักลอบท้า

แท้งเถื่อนเป็นอย่างมาก กฎหมายคอมมอนลอร์แต่เดิมนั น ถือว่าการท้าแท้งเป็นความผิดอาญามา
ตั งแต่ก่อนที่จะมีระบบรัฐสภาเกิดขึ น ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2346 ถึง พ.ศ. 2380 นั น การท้าลายทารก
ในครรภ์มารดา ภายหลังที่ เด็กดิ นในครรภ์ได้แล้ว (Quickening) มีโทษถึงประหารชีวิต ทั งนี 
เนื่องมาจากอิทธิพลทางความเชื่อของศาสนาคริสเตียน ที่มีความเชื่อกันว่า การที่ทารกในครรภ์มารดา
ดิ นนั น แสดงถึงการมีวิญญาณมาจุติแล้วในครรภ์มารดา หากทารกถูกท้าลายก่อนที่จะเกิดมา โดยไม่มี
โอกาสเข้าพิธีรับเป็นคริสเตียน วิญญาณทารกจะไม่อาจไปสู่สวรรค์ได้ ผู้ใดก็ตามที่ท้าลายทารกใน
ครรภ์มารดาในกรณีดังกล่าว จึงควรได้รับโทษหนัก แต่หากท้าลายทารกในครรภ์มารดาก่อนที่ทารกใน
ครรภ์แสดงการมีชีวิต ผู้ท้าแท้งอาจถูกลงโทษจ้าคุกถึง 14 ปี หรือถูกเฆ่ียนด้วยแล้ว 
 ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้ายอร์จที่ 3 ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามการท้าแท้งขึ น คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดต่อบุคคล (The Offence against the Person Act 1861 แต่
อย่างไรก็ตาม ในสก๊อตแลนด์ กลับไม่มีการใช้ The offence Against the Person Act of 1861 
ด้วยเหตุผล คือ ชาวสก๊อตแลนด์ถือว่าการท้าแท้งเป็นความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอว์ แต่

                                           
 52 Legal Judgment R v. Bourne <1938>3 ALLER 615 (n.d.). 
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พนักงานอัยการจะไม่สั่งฟ้องคดี ถ้าการท้าแท้งนั นเป็นการท้าแท้งโดยแพทย์ (Reputable medical 
reasons) 
 ในช่วง 10 ปีหลังจากสงครามโลก เหตุผลที่สมควรสนับสนุนการท้าแท้งในกรณีเพ่ือสุขภาพ
ของหญิงมีมากขึ นเรื่อยๆซึ่งค้าจ้ากัดความขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 1946 ให้ค้าจ้ากัดความค้า
ว่า “เพ่ือสุขภาพ” หมายถึง สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี ท้า
ให้ในขณะนั นการท้าแท้งกรณีสุขภาพของหญิงได้กลายเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันเป็นอย่างมาก
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1960 กรณีที่มีเด็กเป็นร้อยเกิดมามีสภาพร่างกายพิการ อันเนื่องมาจากมารดา
รับประทานยากล่อมประสาท (Sedative thalidominde) ในระหว่างการตั งครรภ์ ซึ่งจากการส้ารวจ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1962 มีประชากรถึง 70% เห็นด้วยกับการให้ท้าแท้งได้ หากทารกใน
ครรภ์มารดาคลอดออกมาจะพิการ ท้าให้เกิดความคิดความเห็นของประชากรณีที่แตกต่างกันไปใน
เหตุผลที่สามารถให้ท้าแท้งได้ ในกรณีเพ่ือสุขภาพของหญิงค่อนข้างมาก 
 ต่อมามีการลักลอบท้าแท้งกันมากขึ นด้วยเรื่อยๆกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศอังกฤษจึงได้ตั งคณะกรรมการเพ่ือมาร่วมพิจารณาปัญหาการลักลอบท้าแท้งนี  
ซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะว่า ต้องแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน คือบัญญัติให้แพทย์สามารถท้าแท้งได้ใน
กรณีที่เป็นการกระท้าโดยเจตนาบริสุทธิ์ที่แพทย์เห็นว่า หากปล่อยให้ตั งครรภ์ต่อไป น่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของหญิงนั นจะเสื่อมโทรมลงมาก จนในที่สุดร่างกฎหมายก็ได้ผ่านสภา
ออกมาเป็นเรียบร้อย ชื่อ “ พระราชบัญญัติการท้าแท้ง พ.ศ. 2510 (The Abortion Act 1967) ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั งแต่ 27 เมษายน 2511”  ซึ่งกฎหมายฉบับนี เกิดขึ นมาจากผลของคดี Bourne เป็นคดีที่
ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายท้าแท้ง คดีนี เป็นคดีที่นายแพทย์ Alec 
Bourne ท้าแท้งให้แก่เด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกทหารข่มขืนหมู่ และหลังจากนั นนายแพทย์คนนี ก็ถูกจับกุม
ด้าเนินคดี โดยนายแพทย์ต่อสู้คดีและอ้างว่าการท้าแท้งนั นจ้าเป็นเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเด็กหญิงไว้ ผู้
พิพากษาเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายแพทย์ ท้าให้ผลของค้าพิพากษาคดีนี เป็นมาตรฐานในการ
ตัดสินคดีอ่ืนๆอีกหลายๆคดีต่อมา  

พระราชบัญญัติการท้าแท้ง พ.ศ. 2510 (The Abortion Act 1967) มีสาระส้าคัญดังนี 53 

                                           
 53 ศ.นพ.วิทูรย์ อึ งประพันธ์, นิติเวชสำธกฉบับกดหมำยหมำยท ำแท้งข้อโต้แย้งที่ยังไม่ยุติ 
เรื่องวิวัฒนำกำรของกฎหมำยอังกฤษที่เกี่ยวกับกำรท ำแท้ง (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์เจนเดอร์
เพรส, 2537), หน้า 117–19. 
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มาตรา1 (1) ภายใต้บทบัญญัติในมาตรานี การกระท้าผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการท้าแท้ง 
ถ้าผู้กระท้าเป็นแพทย์ผู้ได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และได้ท้าตามเงื่อนไขต่อไปนี 
ผู้กระท้าไมม่ีความผิด  

ถ้าแพทย์ผู้ได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนาย มีความเห็นร่วมกันโดย
สุจริตว่า 
 (ก) หากปล่อยให้การตั งครรภ์ด้าเนินต่อไป หญิงตั งครรภ์อาจต้องเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต 
หรืออันตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือทางจิตใจของหญิงตั งครรภ์ หรือของบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ของหญิง
ตั งครรภ์นั น เพ่ิมขึ นกว่าที่ไดท้้าแท้งใหก้ับหญิงนั นตั งแต่ต้น 
 (ข) มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า เด็กที่เกิดมามีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความ
ผิดปกติทางกาย หรือทางจิตใจที่จะส่งผลให้เด็กเป็นผู้เสียเปรียบอย่างมากในสังคม 

มาตรา 1(2) การตัดสินใจว่า ถ้าปล่อยให้การตั งครรภ์ด้าเนินต่อไปจะมีผลต่อการเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในวรรค (ก) ของอนุมาตรา (1) ในมาตรานี  จ้าต้องค้านึงถึงภาวะ
แวดล้อมของหญิงนั นที่แท้จริง หรือที่ซึ่งวิญญูชนอาจคาดหมายได้ 

มาตรา 1(3) นอกจากที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (4) ของมาตรานี  การรักษาด้วยการท้าแท้งใน
ทุกกรณีต้องกระท้าในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หรือกระทรวงกิจการสก๊อตแลนด์ (Secretary of State) ในสก๊อตแลนด์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service Acts) หรือต้องกระท้าใน
สถานที่ และเวลาที่รัฐมนตรีดังกล่าวก้าหนด 

มาตรา 1(4) อนุมาตรา (3) นี  กับอนุมาตรา (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับความเห็นของแพทย์ผู้ที่ได้
ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนายจะไม่น้ามาใช้บังคับ ถ้าการท้าแท้งโดยแพทย์ผู้ที่
ได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในกรณีที่แพทย์นั นมีความเห็นโดยสุจริตว่าการท้าแท้ ง
นั นมีความจ้าเป็นต้องท้าโดยด่วนเพ่ือช่วยชีวิต หรือเพ่ือป้องกันอันตรายอย่างถาวรต่อสุขภาพ หรือ
สุขภาพจิตของหญิงตั งครรภ์  

มาตรา 2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบในแคว้นอังกฤษ และเวลล์ กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสก๊อตแลนด์ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือวางระเบียบต่างๆเกี่ยวกับ 
แบบและวิธีการออกใบรับรองแพทย์ที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการท้าแท้งตามมาตรา  1 รวมทั ง
วิธีการและระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว วิธีการบันทึกข้อมูลที่จ้าเป็นเก็บไว้ในรายงาน
ของแพทย์ที่ท้าแท้ง 
  1)  การท้าแท้ง  จะกระท้าได้เฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตเท่านั น 
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  2)  ต้องมีแพทย์อย่างน้อยสองคน ลงนามรับรองเห็นสมควรท้าแท้งตามเหตุผลหนึ่ง
ในสองข้อ ดังต่อไปนี  
  (ก) ถ้าปล่อยให้ครรภ์ด้าเนินต่อไป จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของหญิงนั น หรือสุขภาพ
ทางกาย ทางจิตใจ ของลูกคนอ่ืนๆและอันตรายนี สูงกว่าอันตรายจากการท้าแท้ง 
  (ข) หากมีแนวโน้มส่อว่า หากปล่อยให้ มีการคลอดออกมาแล้ว อาจจะมีความ
ผิดปกติทางกาย หรือจิตใจ มากพอที่จะท้าให้เกิดความพิการใดๆ 
  3)  ในกรณีรีบด่วน จ้าเป็นต้องท้าแท้งเพ่ือช่วยชีวิตหญิงนั น แพทย์เพียงคนเดียวมี
สิทธิตัดสินใจโดยตนเองได้ โดยปราศจากความเห็นชอบจากแพทย์คนที่สอง และมีสิทธิที่จะท้าแท้งที่
ใดก็ได้นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 1) 
     4)  แพทย์หรือพยาบาล ที่มีความเห็นคัดค้านกับการท้าแท้งเสรี มีสิทธิจะไม่ร่วมมือ
ในบริการนี  

(ก) หากมารดามีอายุครรภ์น้อยกว่า24 อาทิตย์และหากการตั งครรภ์นั นท้าให้เกิดความเสี่ยง
และความเสี่ยงที่เกิดขึ นนั นมากกว่าผลจากการท้าแท้ง เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ นจากการตั งครรภ์
จะส่งผลทางร่างกายหรือจิตใจของผู้ตั งครรภ์หรือเกิดผลต่อลูกที่เกิดมาแล้วที่อยู่ในครอบครัว หรือ 

(ข) การท้าแท้งเป็นการกระท้าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยร้ายแรงและถาวรที่จะ
เกิดขึ นต่อผู้ตั งครรภ์ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ หรือ 

(ค) หากความเสี่ยงของการตั งครรภ์มีมากกว่าความเสี่ยงของการท้าแท้ง หรือ 
(ง) หากเด็กที่จะเกิดมานั นมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพิการอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะทางร่างกายหรือ

ทางจิตใจ หรือแพทย์สามารถท้าแท้งหญิงผู้ตั งครรภ์ได้ทันในกรณีฉุกเฉิน 
(จ) เพ่ือช่วยชีวิตของหญิงผู้ตั งครรภ์ หรือ 
(ฉ) การท้าแท้งเป็นการกระท้าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยร้ายแรงและถาวรที่จะ

เกิดขึ นต่อผู้ตั งครรภ์ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ 
 แต่จากการส้ารวจประชากรในอังกฤษร้อยละ 87 ของผู้ตั งครรภ์ท้าแท้งเมื่ออายุครรภ์น้อย
กว่า 12 อาทิตย์และการท้าแท้งส่วนมากจะใช้เหตุผลข้อ (ก) เป็นหลัก54 
  

                                           
 54 ณัฏฐณิชา อเนกสมบูรณ์ผล, เรื่องเดียวกัน 
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3.2.1.2 สาเหตุของการท้าแท้ง 
  สภาพปัญหาอันเป็นที่มาของการท้าแท้งในประเทศอังกฤษนั น เกิดจาก

ปัญหาสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดปัญหาสังคมขึ นมากมาย โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องการลักลอบท้าแท้ง ซึ่งสาเหตุก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการ อาทิเช่น ปัญหาการตั งครรภ์โดยไม่
พร้อม, ปัญหาจากการถูกกระท้าทางด้านอาชญากรรม และรวมถึงปัญหาการคุมก้าเนิดที่ไม่ถูกวิธีหรือ
ผิดพลาด เหล่านี ล้วนเป็นสาเหตุของการท้าแท้งในประเทศอังกฤษทั งสิ น  
  ปัญหาการลักลอบท้าแท้งเถื่อนของประเทศอังกฤษในอดีตนั น สาเหตุคือการยึดถือ
ในเรื่องศีลธรรมอันดีที่มองว่า ทารกในครรภ์มารดานั นควรค่าแก่การที่จะต้องมีกฎหมาย เข้ามารับรอง
และคุ้มครองสิทธิตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา นั่นก็คือ กฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก The Infant Life 
Preservation Act 1929) จึงท้าให้คนแอบไปลักลอบท้าแท้งกันมาก ซึ่งต่อมาได้เกิดมีคดี Bourne 
ขึ น ซึ่งคดีนี นั นเอง ที่ท้าให้เป็นที่มาของกฎหมายอนุญาตท้าแท้งขึ นในปี 1967 คือ พระราชบัญญัติการ
ท้าแท้ง 1967 (The Abortion Act 1967) 
  การท้าแท้งในประเทศอังกฤษนั น สามารถท้าได้หากเป็นการรักษาสภาพจิตใจของ
หญิงตั งครรภ์หรือจากความยินยอมของนักจิตวิทยา แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้หญิงฐานะดีเท่านั นที่สามารถ
จ่ายเงินเพ่ือปรึกษานักจิตวิทยาและสามารถจ่ายเงินค่าท้าแท้งอย่างปลอดภัยได้ ในขณะที่หญิง
ตั งครรภ์ที่ต้องการท้าแท้งท่ีปลอดภัยอีกจ้านวนไม่น้อย ไมส่ามารถจ่ายเงินได้เพราะค่าใช้จ่ายในการท้า
แท้งสูงมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องแอบลักลอบท้าแท้ง 
 

3.2.1.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
  แม้พระราชบัญญัติการท้าแท้ง 1967 จะมีผลท้าให้การท้าแท้งนั นเป็นการ

กระท้าที่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้กระท้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนด แต่สิทธิของทารกในครรภ์
มารดานั นก็ยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก (The Infant Life Preservation 
Act 1929) โดยมีสาระส้าคัญดังนี  

“ ความผิดฐานท้าร้ายชีวิตเด็กนั น หมายถึง การกระท้าใดๆที่ท้าให้ทารกในครรภ์มารดาตาย
ก่อนที่จะคลอดและมีชีวิตเป็นอิสระจากมารดาโดยมีเจตนาที่จะท้าร้ายชีวิตเด็กที่อาจจะเกิดมาแล้วมี
ชีวิตรอดอยู่” นอกจากนี  ยังมีบทบัญญัติซึ่งยกเว้นความผิดไว้ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การกระท้าผิดดังกล่าว 
ผู้กระท้าย่อมไม่มีความผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่า การกระท้าให้เด็กตายนั นผู้กระท้าด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และมุ่ง
หมายที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตมารดา” และยังมีบทสันนิษฐานความผิดซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ใน
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บทบัญญัตินี  ถ้ามีหลักฐานที่แสดงได้ว่า หญิงนั นตั งครรภ์นานกว่า 28 สัปดาห์ขึ นไป ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าในขณะนั นทารกในครรภ์มารดาอาจจะเกิดมาแล้วมีชีวิตรอด”55 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท้าให้เราได้ทราบว่า แม้ในประเทศอังกฤษจะมีกฎหมายบัญญัติ
อนุญาตให้ท้าแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการแบ่งสิทธิของสตรีและทารกในครรภ์มารดาไว้
ค่อนข้างชัดเจน จะเห็นได้จากการมีกฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก (The Infant Life Preservation 
Act 1929) ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์มารดา อันเป็นการสันนิษฐาน
ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองทารกในครรภ์มารดาที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ นไป 
 

3.2.1.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้   
   ประเทศอังกฤษได้ก้าหนดอายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายก้าหนดไว้ กล่าวคือ ให้หญิงตั งครรภ์ที่มีความประสงค์จะท้าแท้งนั น ท้าแท้งได้ในช่วง
ระยะเวลาตั งแต่เริ่มตั งครรภ์ไปจนถึงอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขดังนี กล่าวคือ หาก
มารดามีอายุครรภ์น้อยกว่า24 อาทิตย์และหากการตั งครรภ์นั นท้าให้เกิดความเสี่ยงและความเสี่ยงที่
เกิดขึ นนั นมากกว่าผลจากการท้าแท้ง เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ นจากการตั งครรภ์จะส่งผลทาง
ร่างกายหรือจิตใจของผู้ตั งครรภ์หรือเกิดผลต่อลูกที่เกิดมาแล้วที่อยู่ในครอบครัว หรือการท้าแท้งเป็น
การกระท้าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยร้ายแรงและถาวรที่จะเกิดขึ นต่อผู้ตั งครรภ์ไม่ว่าจะทาง
ร่างกายหรือจิตใจ หรือ หากความเสี่ยงของการตั งครรภ์มีมากกว่าความเสี่ยงของการท้าแท้ง หรื อ 

                                           
551 Punishment for child destruction. 
(1 ) Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with 

intent to destroy the life of a child capable of being born alive, by any wilful act 
causes a child to die before it has an existence independent of its mother, shall be 
guilty of felony, to wit, of child destruction, and shall be liable on conviction thereof 
on indictment to penal servitude for life: 

Provided that no person shall be found guilty of an offence under this 
section unless it is proved that the act which caused the death of the child was not 
done in good faith for the purpose only of preserving the life of the mother. 
 (2) For the purposes of this Act, evidence that a women had at any material 
time been pregnant for a period of twenty-eight weeks or more shall be prima facie 
proof that she was at that time pregnant of a child capable of being born alive 
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หากเด็กท่ีจะเกิดมานั นมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพิการอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือ
แพทย์สามารถท้าแท้งหญิงผู้ตั งครรภ์ได้ทันในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยชีวิตของหญิงผู้ตั งครรภ์ หรือ การ
ท้าแท้งเป็นการกระท้าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันความเจ็บป่วยร้ายแรงและถาวรที่จะเกิดขึ นต่อผู้ตั งครรภ์ไม่
ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ อันเป็นการแบ่งสิทธิของสตรีและสิทธิของทารกในครรภ์มารดาออกจาก
กันอย่างชัดเจน จากหลักการดังกล่าวท้าให้ทราบว่า ถ้าอายุครรภ์ยังไม่เกิน 24 สัปดาห์เป็นสิทธิของ
สตรีซึ่งเป็นสิทธิในร่างกายของตนที่จะอนุญาตให้สิ่งมีชีวิตอีกชีวิตอยู่ในร่างกายของตนได้หรือไม่ ซึ่ง
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของหญิงนั น ถือเป็นสิทธิพื นฐานของสตรีที่พึงมีได้โดยหลักกฎหมาย แต่ถ้าอายุ
ครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ไปแล้วกฎหมายจะถือว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิเหนือร่างกายของสตรี เป็น
สิ่งที่กฎหมายได้เข้าไปรับรองและคุ้มครองให้ 
 

3.2.1.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
   ในพระราชบัญญัติการท้าแท้ง พ.ศ.2510 (The Abortion Act) ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั งแต่ 27 เมษายน 2511 มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง
กล่าวคือ ในมาตรา1(3) ต้องกระท้าในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกิจการสก๊อตแลนด์ (Secretary of State) ในสก๊อตแลนด์ ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service Acts) หรือ
ต้องกระท้าในสถานที่ และเวลาที่รัฐมนตรีดังกล่าวก้าหนด อีกทั งในมาตรา 2 ซึ่งวางหลักการให้การท้า
แท้ง จะต้องกระท้ากับแพทย์ผู้ที่ได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและให้ท้าแท้งได้เฉพาะ
ในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตเท่านั น 
 

3.2.2 ประเทศฝรั่งเศส 
  ประเทศฝรั่งเศส ถือได้ว่า เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการลักลอบท้าแท้ง
เถื่อนของสตรีมายาวนาน แม้ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่สตรีค่อนข้างสูงก็
ตาม แต่ทว่าในการต่อสู้ของกลุ่มสตรีฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับการออกกฎหมายการท้าแท้ง 
โดยเสรีนั นก็มีความยากล้าบากไม่ต่างอะไรกับอีกหลายๆประเทศ การต่อสู้ของสตรีกลุ่มนี เป็น
แรงผลักดัน ท้าให้ในปัจจุบันมีกฎหมายที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้โดยเสรีในรูปของรัฐบัญญัติ “โอบรี ” 
(loi <<Aubry>>) ขึ น56 

                                           
 56 อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล, “30 ปีกฎหมายการท้าแท้งเสรีในฝรั่งเศส,” ค้นวันที่ 21 เมษายน 
2560 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=674. 
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3.2.2.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง 
       กฎหมายท้าแท้งในฝรั่งเศสนั นมีสถานะภาพบังคับใช้ในภายใต้ชื่อ “รัฐ
บัญญัติเวย” (loi <<Veil>>) ซึ่งเรียกตามชื่อนางซีโมน เวย นี ไม่ได้เป็นเพียงการปลดปล่อยให้มีการ
ท้าแท้งได้ตามความสมัครใจเท่านั นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสตรีนิยมอีกด้วย การท้า
แท้งเสรีถือเป็นการปลดแอกของสตรีอีกครั งหลังจากการเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิเลือกตั งส้าเร็จเมื่อ 21 
ตุลาคม 1945 จะว่าไปแล้วฝรั่งเศสซึ่งเรามองกันว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค 
      การท้าแท้งหรือที่เรียกกันในฝรั่งเศสว่า “L’interruption volontaire 
de grossesse, IVG” นั น กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการท้าแท้งมีขึ นได้ตามค้าร้องขอของหญิงมี
ครรภ์ซึ่งเห็นว่าตนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล้าบากอันเนื่องมาจากการตั งครรภ์ (une situation de 
detresse) หญิงมีครรภ์เป็นเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจว่าอย่างไรที่เรียกว่า สถานการณ์ที่ยากล้าบากอัน
เนื่องมาจากการตั งครรภ์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
   1.  การท้าแท้งต้องกระท้าโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
เอกชนที่ขึ นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข 
   2.  การท้าแท้งมีขึ นได้ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์แรกของอายุครรภ์ เดิม
รัฐบัญญัติ “เวย” ก้าหนดไว้ที่ 10 สัปดาห์ ต่อมาในปี 2001 รัฐบัญญัติ “โอบรี ” (loi << Aubry >>) 
ได้ขยายระยะเวลาของอายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ออกไปเป็น 12 สัปดาห์ 
   3.  ในกรณีที่หญิงตั งครรภ์เป็นผู้เยาว์ เดิมจ้าเป็นต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครอง ปัจจุบันรัฐบัญญัติ “โอบรี ” (loi << Aubry >>) แก้ไขให้ไม่จ้าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครองแต่ต้องพาบุคคลบรรลุนิติภาวะตามแต่ที่ตนเลือกมาด้วย 
   4.  ในกรณีที่หญิงตั งครรภ์เป็นคนต่างประเทศ ต้องอาศัยในฝรั่งเศสมาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่เป็นผู้ลี ภัยทางการเมือง 

   5.  หญิงที่ร้องขอท้าแท้งต้องผ่านการปรึกษาหารือจากแพทย์และนักสังคม
สงเคราะห์ โดยเริ่มจากการปรึกษาแพทย์ครั งแรกเพ่ือรับทราบข้อมูลและวิธีการท้าแท้งในรูปแบบ
ต่างๆ ขั นตอนนี ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ ในสัปดาห์เดียวกันนั น หญิงต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยนักสังคม
สงเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ไม่ได้บังคับให้หญิงต้องเปลี่ยนใจไม่ท้าแท้งแต่หญิงยังคงมีสิทธิในการ
ยืนยันตามค้าร้องเดิม เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วหญิงจะได้ใบรับรอง ปิดท้ายด้วยการปรึกษาแพทย์
ครั งที่สองเพ่ือให้หญิงยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายก้าหนดให้การปรึกษาแพทย์ครั งที่สองนี 
ต้องมีขึ นอย่างช้า 1 สัปดาห์หลังการปรึกษาแพทย์ครั งแรกและ 2 วันหลังการสัมภาษณ์โดยนักสังคม
สงเคราะห์ จากนั นก็ขึ นทะเบียนรอรับการท้าแท้งต่อไป 
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      สาเหตุที่ในฝรั่งเศสผ่านกฎหมายท้าแท้งได้นั น เกิดจากการที่นางซีโมน 
เวย (Simone Veil) รมต.สาธารณสุข (ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญ) เป็นผู้เสนอการ
อภิปรายก่อนลงมติใช้เวลายาวนานสามวันสามคืน ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียง 284 ต่อ ๑๘๙ เป็นที่น่าสังเกตว่าเสียงที่ลงมติเห็นชอบกลับมาจากพรรคสังคมนิยมและ
พรรคฝ่ายซ้ายอ่ืนๆที่เป็นฝ่ายค้าน ในขณะที่ ส.ส. จ้านวนมากของพรรคฝ่ายขวาที่เป็นรัฐบาลกลับลง
มติไม่เห็นชอบ (เสียงข้างมากในสภาของพรรคฝ่ายขวามี 292 เสียงแต่กลับลงมติเห็นชอบเพียง 99 
เสียง) เรียกได้ว่า กฎหมายนี ผ่านได้เพราะฝ่ายค้านช่วยไว้โดยแท้ (กรณีฝ่ายค้านช่วยลงมติรับร่าง
กฎหมายเช่นนี คงเกิดขึ นได้ยากหรืออาจไม่เกิดขึ นในประเทศไทย) เป็นที่ทราบกันดีว่าพรรคฝ่ายขวามี
ทัศนคติที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมต่อการท้าแท้ง แต่เหตุใดรัฐบาลฝ่ายขวาภายใต้นายกรัฐมนตรีฌาคส์ 
ซีรัค และประธานาธิบดีวาเลรี่ จิสการ์ด เดสแต็ง ซึ่งก็มาจากฝ่ายขวากลับผลักดันกฎหมายนี  เหตุต่อ
เนื่องมาจากนายจิสการ์ด เดสแต็ง ได้หยิบหยกประเด็นสิทธิสตรีไปใช้ในการหาเสียงและสัญญาว่าจะ
ผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ น เมื่อจัดตั งรัฐบาลก็แต่งตั งรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงรวมถึง 
4 คน ดังนั นประธานาธิบดีจิสการ์ด เดสแต็ง จึงสนับสนุนนางเวย อย่างเต็มที่ในการผลักดันกฎหมาย
การท้าแท้งเสรีถึงแม้เสียงคัดค้านในพรรคจะมีมากก็ตาม ประกอบกับบรรยากาศในช่วงนั นที่ตลบ
อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของสังคมนิยม สตรีนิยม สวัสดิการนิยมและการเรียกร้องความเสมอภาค ซึ่ ง
เริ่มแพร่กระจายตั งแต่เหตุการณ์พฤษภาคม 1968 ที่นักศึกษาและผู้ใช้แรงงานร่วมกันประท้วง
ประธานาธิบดี เดอ โกลล์ 
 

3.2.2.2 สาเหตุของการท้าแท้ง 
     ปัญหาการลักลอบท้าแท้งของประเทศฝรั่งเศสสาเหตุอันเป็นที่มาของการ
ลักลอบท้าแท้งก็คงไม่ต่างอะไรกับอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นมักนิยมการมีเพศสัมพันธ์
แบบฟรีเซ็กส์ ท้าให้เกิดปัญหาการตั งครรภ์ในสภาพที่ยังไม่พร้อม, การวางแผนครอบครัวที่ผิดพลาด 
หรือเกิดจากการถูกกระท้าความผิดทางอาญา เป็นต้น 
     จากการส้ารวจสถานการณ์ด้านการท้าแท้งในปัจจุบันของฝรั่งเศสพบว่า 
อัตราการท้าแท้งในช่วงปี 1990 ถึง 1995 ประมาณ 200,000 คนต่อปี นับแต่ปี 1996 อัตราก็ค่อยๆ 
เพ่ิมขึ น ในปี 2002 จ้านวนท้าแท้งรวม 205,627 คน เทียบกับจ้านวนการเกิด 800,000 คน จ้านวน
การท้าแท้งในสตรีที่มีอายุระหว่าง 15 ปีถึง 49 ปีอยู่ที่ 14.3 ต่อ 1,000 อัตราการท้าแท้งของผู้เยาว์อยู่
ที่ 10,700 คน สองในสามของการท้าแท้งทั งหมดเกิดขึ นที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 35 ใช้วิธีการท้า
แท้งโดยการใช้ยา สตรีฝรั่งเศสเดินทางไปท้าแท้งยังต่างประเทศปีละประมาณ 5,000 คน แคว้นที่
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อั ต ราก ารท้ าแ ท้ งสู ง ได้ แ ก่  Ilede-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Cote 
d’Azur และเกาะ Corse ส่วนแคว้นที่มีอัตราต่้าได้แก่ Pays de la Loire และ Basse-Normandie57 
 

3.2.2.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
   การมีกฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ของประเทศฝรั่งเศสนั น ถือเป็นชัยชนะ
ของสตรีฝรั่งเศส ที่สามารถผลักดันกฎหมายได้ส้าเร็จ เป็นการปลดแอกให้สิทธิเสรีภาพของสตรีมีมาก
ขึ น น้าไปสู่ความสอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของสตรีอันเป็นความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจเจกชน 
   กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในเรื่องสภาพบุคคลมีหลักการว่า สภาพบุคคล
เริ่มเมื่อทารกคลอดมีชีวิตและสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ โดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสก้าหนด
หลักการทางการแพทย์ฝรั่งเศสไว้ว่า อายุครรภ์ต้องไม่ต่้ากว่า 22 สัปดาห์ อันเป็นระยะเวลาที่ทารก
สามารถแยกตัวออกจากมารดาและอวัยวะต่างๆ ของทารกสามารถท้างานได้เองอย่างเป็นอิสระ 
นอกจากนี น ้าหนักตัวต้องมากกว่า 500 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ขององค์การ
อนามัยโลก58 
  

3.2.2.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ 
   กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ก้าหนดช่วงอายุครรภ์ที่สามารถให้ท้าแท้งได้ 
คือ จากเดิมรัฐบัญญัติ “เวย” ก้าหนดให้ท้าแท้งได้ในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ของการตั งครรภ์ ซึ่ง
ต่อมา มีรัฐบัญญัติใหม่คือ “โอบรี ” (loi << Aubry >>) ได้ขยายระยะเวลาของอายุครรภ์ที่สามารถ
ท้าแท้งได้เป็นช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 

3.2.2.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
   รัฐบัญญัติ “เวย” (loi << Aubry >>) ได้ก้าหนดไว้ว่า การท้าแท้งต้อง
กระท้าโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้เงื่อนไขและขั นตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี  คือ หญิงมีครรภ์ที่มีความประสงค์จะขอท้าแท้ง ต้องร้อง
ขอท้าแท้งผ่านการปรึกษาหารือจากแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์โดยเริ่มจากการปรึกษาแพทย์ครั ง
แรกเพ่ือรับทราบข้อมูลและวิธีการท้าแท้งในรูปแบบต่างๆ ขั นตอนนี ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ ในสัปดาห์

                                           
 57 อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล, เรื่องเดียวกัน 
 58 นางสาวสมปรารถนา , อ้างถึง, หน้า 81 
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เดียวกันนั น หญิงต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยนักสังคมสงเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ไม่ได้บังคับให้
หญิงต้องเปลี่ยนใจไม่ท้าแท้งแต่หญิงยังคงมีสิทธิในการยืนยันตามค้าร้องเดิม เมื่อผ่านการสัมภาษณ์
แล้วหญิงจะได้ใบรับรอง ปิดท้ายด้วยการปรึกษาแพทย์ครั งที่สองเพ่ือให้หญิงยืนยันเป็นลายลักษณ์
อักษร กฎหมายก้าหนดให้การปรึกษาแพทย์ครั งที่สองนี ต้องมีขึ นอย่างช้า 1 สัปดาห์หลังการปรึกษา
แพทย์ครั งแรก และ 2 วันหลังการสัมภาษณ์โดยนักสังคมสงเคราะห์ จากนั นก็ขึ นทะเบียนรอรับการท้า
แท้งต่อไป 
 

3.2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยรัฐหลายรัฐ กฎหมายในแต่ละรัฐก็แตกต่าง

กันไป จึงต้องมีศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเพ่ือท้าการตัดสินขั นเด็ดขาดเมื่อมีการขัดแย้งกัน แต่เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีแนวความคิดยึดถือหลักเรื่องปัจเจกนิยมค่อนข้างมาก อีกทั งยึดหลักสิทธิ
เสรีภาพและการแสดงความคิดอันไม่ขัดต่อกฎหมายได้อย่างเต็มที่ รัฐจึงไม่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องจ้ากัด
ให้ท้าสิ่งใดๆ ได้ในทุกสิ่งอย่าง อย่างที่ทราบกันดีกว่าสหรัฐอเมริกามองว่า การท้าแท้งถือเป็นเรื่องที่ถูก
กฎหมาย รัฐบาลสหรัฐอเมริกามองว่าการท้าแท้งเป็นสิทธิที่เสมอภาคกันของผู้หญิง ผู้หญิงมีสิทธิใน
ร่างกายของตน ดังนั นในเรื่องการท้าแท้งของสหรัฐอเมริกาจึงให้ประชาชนตัดสินใจว่าตนเองจะท้าแท้ง
หรือไม่ รัฐไม่อาจเข้าไปจ้ากัดสิทธิในร่างกายว่าควรท้าหรือไม่ควรท้า ซึ่งในปัจจุบันนี หลักกฎหมายท้า
แท้งในสหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้ท้าแท้งได้ในบางรัฐ บางรัฐให้ท้าแท้งได้หากทารกในครรภ์ยังไม่
เกิน 3 เดือนเท่านั น หรือในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ให้ท้าแท้งได้ หากแพทย์เห็นว่าทารกในครรภ์ที่เกิดมาจะ
พิการ เพราะมารดาเป็นหัดเยอรมันระหว่างตั งครรภ์หรือโรคอ่ืนๆที่ส่งผลให้พิการ ก็อนุญาตให้ท้าแท้ง
ได ้เป็นต้น59 
   

3.2.3.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายการท้าแท้งยังไม่มีความชัดเจนที่อนุญาติ
ให้มีการท้าแท้งได้เสรีโดยไร้การควบคุม แต่กลับกลายเป็นมีบางมลรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้
ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนดไว้เท่านั น ถึงแม้ว่ากฎหมายการท้าแท้งจะไม่ผ่านความ
เห็นชอบของสภาในรัฐบาลกลางก็ตาม แต่ก็มีคดี Roe V. Wade ถือได้ว่าเป็นคดีที่ส้าคัญ ซึ่งศาลได้
วางแนวความคิดที่ค่อนข้างสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

                                           
 59 วิมลศิริ ช้านาญเวช, ข้อคิดเห็นเรื่องกำรท ำแท้ง., 2523, หน้า 88. 
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   คดี Roe V. Wade ถือได้ว่าเป็นคดีที่ส้าคัญมาก เป็นคดีที่มีผลกระทบต่อ
สังคมสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของคดีเกิดขึ นที่รัฐเท็กซัส ในอดีตแต่เดิมรัฐเท็กซัสห้าม
การท้าแท้งโดยเด็ดขาด คดีนี เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1969 นาง Norma L. McCorvey ซึ่งตั งครรภ์ได้ 3 
เดือน (ท้องลูกคนที่ 3) มีความกลุ้มใจและประสงค์จะเอาเด็กออก แต่ไม่สามารถท้าแท้งเอาเด็กออกได้ 
เพราะเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาห้ามท้าแท้ง เว้นแต่เป็นกรณีอันตรายต่อมารดา เธอเกิดความไม่
พอใจกฎหมายของรัฐ เพราะเธอคิดว่า การท้าแท้งเป็นสิทธิของสตรีที่เลือกได้ เธอจึงตัดสินใจปรึกษา
กับทนาย 2 คน ซึ่งมีชื่อว่า Linda (offee และ Sarah Weddington เพ่ือดูว่าจะสามารถแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งได้หรือไม่ เธอจึงตั งต้นคดีด้วยการฟ้องขอให้ศาลสูงสหรัฐอเมริกา
วินิจฉัยว่ากฎหมายของมัลรัฐเท็กซัสขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของมลรัฐเท็ก
ซัสที่บัญญัติว่า ยอมให้ท้าแท้งได้ ด้วยเหตุเพ่ือรักษาชีวิตของมารดาเท่านั น ผู้พิพากษา Blackmun 
ผู้เขียนค้าพิพากษาของศาล วิจิฉัยว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่าการท้า
แท้งเป็นปัญหาที่ต้องระวัง เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยทางใดกรณีจะมีผลต่อความรู้สึกในสังคมอย่างมาก 
เพราะเป็นเรื่องทางปรัชญา ประสบการณ์และการแสดงออกของบุคคล เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแห่งความ
เป็นมนุษย์ (human being) ความเห็นเกี่ยวกับการท้าแท้งจะต้องค้านึงถึงการสั่งสอนของศาสนา 
ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว คุณค่าของชีวิต และมาตรฐานทางศีลธรรมและโดยเฉพาะปัจจุบันนี 
ปัญหาการเพ่ิมของประชากร สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ความยากจนในสังคมและความรู้สึกด้านเชื อชาติยิ่ง
ท้าให้การวินิจฉัยนี ยากขึ นไปอีก ปัญหาเบื องต้นคือสตรีมีสิทธิที่จะท้าแท้งหรือไม่ ซึ่งศาลเห็นว่าสิทธิ
ส่วนบุคคล (right of privacy) แม้จะไม่ระบุให้แจ้งชัดในรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ยอมรับมาแล้วตั งแต่ใน
อดีตว่าเป็นสิทธิที่แฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นเอง ซึ่งกิจการอันเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานก็เกี่ยวข้องกับ
สิทธิส่วนบุคคลนี  การที่รัฐไม่ยอมรับสิทธิที่จะเลือกในกรณีนี มีผลต่อมารดาอย่างมาก ภาระในการมี
บุตรอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากให้ทั งทางจิตใจและร่างกายของมารดา และมีผลเสียแม้แต่ต่อเด็กที่จะ
คลอดมาโดยไม่ได้รับการเลี ยงดูตามสมควร การปฏิเสธสิทธิในการท้าแท้งของสตรีจึงเป็นการใช้อ้านาจ
ของรัฐมากเกินไป แต่ขณะเดียวกันจะถือว่าสตรีมีสิทธิที่จะท้าแท้งโดยเด็ดขาดไม่ได้ เพราะรัฐมีหน้าที่
ช่วยเหลือพิทักษ์รักษาในด้านสุขภาพของมารดาได้ ในเมื่อการท้าแท้งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
มารดา ส้าหรับกรณีมีผู้โต้แย้งว่าตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมครั งที่ 14 ซึ่งก้าหนดให้มลรัฐต่างๆ ให้
ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และทารกในครรภ์ก็เป็น “บุคคล” ในความหมายของกฎหมายนั น 
กฎหมายจึงต้องพิทักษ์รักษาชีวิตในครรภ์ด้วยนั น ศาลเห็นว่าแม้จะยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ได้เริ่มต้น
มาแล้วก่อนมีการคลอด แต่จะเริ่มต้น ณ จุดใดนั น เกี่ยวข้องกับวิชาการหลายด้านทั งทางวิทยาศาสตร์ 
ปรัชญา และเทววิทยา ซึ่งปัจจุบันศาลเห็นว่าวิชาการยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะค้นหาจุดนี ได้ แต่ใน
กฎหมายทารกในครรภ์ยังไม่เป็น “บุคคล” ตามกฎหมาย และรัฐอาจเข้าไปคุ้มครองได้เฉพาะตั งแต่
เมื่อทารกในครรภ์เริ่มมีความอยู่รอด (viability) แล้วเท่านั น ปัญหาจึงมีแต่ประการเดียวว่ารัฐจะออก
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กฎหมายไปแทรกแซงห้ามการท้าแท้งได้เพียงใด เมื่อพิจารณาในแง่หน้าที่และอ้านาจของรัฐแล้ว รัฐ
เข้าไปแทรกแซงได้เฉพาะกรณีจะเป็นอันตราย60 ดังนี คือ 
   1)  กฎหมายของเทกซัสที่ห้ามท้าแท้ง เว้นแต่รักษาชีวิตของมารดานั น เป็น
การก้าหนดข้อห้ามท่ีครอบคลุมและกว้างขวางมากเกินไป ไม่ชอบด้วยหลักกระบวนการนิติธรรม (due 
process of law) โดยรัฐและแต่ละรัฐไม่อาจจะยับยั งสตรีคนใดคนหนึ่งในการท้าแท้งระหว่างช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของการตั งครรภ์ เนื่องจากตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 14 ผู้หญิงมีสิทธิ
ส่วนตัวที่จะเลือกตัดสินใจท้าแท้งได้ โดยในช่วง 3 เดือนแรกของการตั งครรภ์ ให้หญิงมีสิทธิอย่าง
สมบูรณ์ในการตัดสินใจที่จะท้าแท้งหรือไม่ การที่รัฐไม่ยอมรับสิทธิที่จะเลือกในกรณีนี มีผลต่อมารดา
อย่างมาก ความเป็นแม่และภาระในการมีบุตรอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากทั งทางจิตใจและร่างกายของ
มารดา และมีผลเสียแม้แต่ต่อเด็กท่ีจะคลอดออกมาโดยไม่ได้รับการเลี ยงดูตามสมควร การปฏิเสธสิทธิ
ในการท้าแท้งของสตรีจึงเป็นการใช้อ้านาจรัฐมากเกินไป แต่ขณะเดียวกันจะถือว่าสตรีมีสิทธิที่จะท้า
แท้งโดยเด็ดขาดไม่ได้ เพราะรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือพิทักษ์ในด้านสุขภาพของมารดา ดังนั นในช่วงสาม
เดือนแรกควรให้ขึ นอยู่กับความเห็นของแพทย์ตามล้าพัง เพราะในช่วงนี ไม่มีอันตรายมากนัก 
   2)  ส้าหรับในช่วงเดือนที่ 4-6 อนุญาตให้รัฐแต่ละรัฐจ้ากัดหรือห้ามท้าแท้ง
ได้ เพราะเป็นระยะเวลาที่ทารกในครรภ์ใกล้จะมีชีวิตอยู่นอกครรภ์มารดาได้ แต่ผู้หญิงสามารถได้รับ
บริการท้าแท้งได้ โดยกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐจะอนุญาตให้ท้าแท้งได้ หากได้รับการตรวจครรภ์จาก
แพทย์และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าแท้ง ทั งนี เพ่ือรักษาชีวิตของหญิงตั งครรภ์ 
รวมทั งเมื่อท้าแท้งแล้วจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของมารดา61 
   3)  ระยะหลังที่ทารกมีความอยู่รอดได้แล้ว (viability) การส่งเสริมชีวิต
มนุษย์ที่ก้าลังเติบโตขึ นมามีความจ้าเป็นเช่นกัน รัฐอาจห้ามการท้าแท้งได้ในช่วงนี  เว้นแต่จะมีเหตุเพ่ือ
รักษาชีวิตและสุขภาพของมารดา และมีวิธีการท้าแท้งที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ ซึ่งศาลสูงสหรัฐฯ ได้
มีมติด้วยคะแนนเสียงถึง 7 ต่อ 2 คะแนนเสียง62 
   ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ประธานาธิบดี Barack Obama ได้ลงนาม
ในค้าสั่งที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง โดยค้าสั่งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าการดูแลสุขภาพของประชาชน 

                                           
 60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 376. 
 61 Joan R. Bullock, Abortion Rights in America (Brigham Young University Law, 
1994), p. 72–75. 
 62 Ronald Dworkin (Minesota Law, 1994), p. 586–98. 
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ยังคงห้ามไม่ให้ใช้จ่ายเงินของรัฐบาลกลางเพ่ือการท้าแท้ง ยกเว้นในกรณีการตั งครรภ์อันเกิดจากการ
ถูกข่มขืน หรือการร่วมประเวณีระหว่างพ่ีน้อง หรือในกรณีที่ชีวิตของหญิงนั นตกอยู่ในอันตราย63 

   ดังนั น จึงอาจสรุปได้ว่า คดี Roe V. Wade ท้าให้เกิดการแบ่งแยกทาง
ความคิดออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายที่เห็นด้วยกับ Roe ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกตนเองว่า pro - 
choice ซึ่งมีความเห็นเรื่องการท้าแท้งว่าเป็นสิทธิของสตรีในฐานะมนุษย์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
ร่างกายของตน ส่วนจะเป็นบาปหรือไม่อย่างไรนั นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะได้รับผลบาปนั น ส่วนฝ่าย
ที่เห็นด้วยกับ Wade จะเป็นฝ่าย pro - life ที่มีความเห็นว่าทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นมนุษย์ 
เพราะเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั นทารกในครรภ์มารดาจึงสมควรที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองชีวิตไม่ให้ถูก
ท้าลาย หรือท้าแท้งออกได้64 
   จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คดี Roe V. Wade เป็นคดีต้นแบบที่ท้าให้เกิด
การยอมรับการท้าแท้งขึ นในสังคมสหรัฐอเมริกา เป็นคดีที่สามารถท้าให้สตรีสหรัฐอเมริกาที่ประสงค์
จะท้าแท้ง ใช้คดีนี เป็นข้ออ้างการใช้สิทธิของตน ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของพลเมืองไว้ 
 

3.2.3.2 สาเหตุของการท้าแท้ง 
  ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญ

ในระดับชาติ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีประชาชนมีอิสระเสรีภาพในการด้าเนินชีวิต ท้าให้
วัยรุ่นมีพฤติกรรมอิสระเสรีทางเพศสัมพันธ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั งครรภ์ ท้าให้
เกิดปัญหาการตั งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนวัยอันควรและก่อให้เกิดการท้าแท้งตามมา ปัญหาเหล่านี 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอเมริกา และสังคมสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก65 

  

3.2.3.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
  จากการศึกษาคดี Roe V. Wade ศาลจะให้ความส้าคัญกับสตรีมากกว่า

ทารกในครรภ์มารดา ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งคุ้มครอง

                                           
 63 สราวุธ เบญกุล , “กฎหมายกับปัญหาการท้าแท้ง ,” ค้นวันที่ 3 มิถุนายน 2560 จาก
http://www.manag.co.th/Daily/vrewNews.aspx?NewsID=9530000164548. 
 64 ไทยโพสต์, “พูดจาภาษาโลก ครบรอบ 40 ปี Roe Vs Wade,” ค้นวันที่22 เมษายน 
2560 จากhttp://www.thaipost.net/Sunday/270113/68662, 2560. 
 65 บัญญัติสุข ศรีงาม , “ปัญหาเพศสัมพันธ์ในเยาวชน” (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549). 
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ปัจเจกชนของบุคคลเป็นส้าคัญ ยึดหลักเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวในเรื่องร่างกาย, การสมรส, 
ครอบครัว และทางเพศ อันเป็นสิทธิขั นพื นฐานตามรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิพลเรือน (Bill of Rigths)66 
  ผลของคดีนี ท้าให้เกิดแนวความคิดแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายที่เห็นด้วย
กับ Roe ซึ่งเรียกตนเองว่า Pro - Choice (สิทธิที่จะเลือก) เห็นว่า สตรีมีสิทธิที่จะเลือกเป็นสิทธิของ
สตรีซึ่งเป็นมนุษย์ที่จะเลือกตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายของตนเองได้ ส่วนอีกฝ่ายที่เห็นตรงข้าม 
และเรียกตนเองว่า Pro – Life (สิทธิที่จะมีชีวิต) เห็นว่าเป็นสิทธิที่จะมีชีวิต คือ มองว่า ทารกในครรภ์
มารดาเป็นมนุษย์เพราะเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั นทารกในครรภ์มารดาจึงควรได้รับการปกป้องชีวิตไม่ให้ถูก
ท้าลายหรือท้าแท้งออกนั่นเอง 
 
  3.2.3.4  อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้67 
    จากคดี Roe V. Wade ไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่สามารถท้าแท้งอย่าง
ชัดเจน แต่จากค้าพิพากษาของศาลในคดีนี ได้มีการอ้างเหตุผลดังนี ไว้ 3 ประการ 
   ประการแรก รัฐเท็กซัสไม่ได้เสนอข้ออ้างใดที่ว่ากฎหมายเป็นผลผลิตของ
ความกังวลทางสังคมท่ีต้องการจะป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

   ประการที่สอง การท้าแท้งเป็นกระบวนการทางการแพทย์ โดยมีข้อมูลระบุ
ว่าการท้าแท้งในระยะแรกของการตั งครรภ์ถือได้ว่าปลอดภัย รัฐจึงควรจะเข้าไปให้ความคุ้มครองดูแล
หญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะท้าแท้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพและจัดมาตรฐานทางการแพทย์ โดยรัฐ
ต้องจัดให้เกิดประโยชน์ต่อหญิงตั งครรภ์ให้ครอบคลุมไปถึงการด้าเนินการโดยแพทย์ อีกทั งจัดสถานที่
ที่ต้องดูแลภายหลังจากการท้าแท้งและดูแลส้าหรับภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ นได้ 
   ประการที่สาม แม้ว่าโดยหลักแล้วรัฐจะต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของทารก
ในครรภ์มารดาก็ตาม แต่หากจะต้องชั่งน ้าหนักประโยชน์เทียบกับสตรีที่ต้องอุ้มท้องทารกในครรภ์
มารดานั น ต้องไม่อยู่เหนือประโยชน์ของสตรีที่อุ้มท้องนั น 
 

3.2.3.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
  จากการศึกษา สหรัฐอเมริกาไม่ได้บัญญัติกฎหมายไว้โดยชัดแจ้งถึง

คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้งไว้ เป็นการเฉพาะแต่จากคดี Roe V. Wade พอจะสรุปได้ว่า 

                                           
 66 สรวิศ ลิมปรังษี, “สัมผัสคดีดังต่างประเทศ,” ดุลพำน เล่ม 3ปีที่ 52, กันยายน- ธันวาคม
2548, หน้า 219. 

67 สรวิศ ลิมปรังสี, อ้างถึง, หน้า 220. 
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การท้าแท้งเป็นกระบวนการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ท้าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
หากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก้าหนด รัฐจะต้องเข้าไปให้ความคุ้มครองและดูแลหญิงตั งครรภ์ที่
เกี่ยวกับสุขภาพและจัดมาตรฐานทางการแพทย์ โดยรัฐต้องจัดการเพ่ือเอื อประโยชน์ต่อหญิงตั งครรภ์
ให้ครอบคลุมไปถึงการด้าเนินการโดยแพทย์ อีกทั งต้องจัดสถานที่ต้องดูแลภายหลังจากการท้าแท้ง
และดูแลส้าหรับภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ น ซึ่งบัญญัติหลักการไว้โดยกว้างๆ โดย
ไม่ได้ก้าหนดคุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้งไว้เป็นหลักการเฉพาะ  
  

3.2.4 ประเทศสิงค์โปร์ 
  ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการท้าแท้งใน ค.ศ. 1967 ปัญหาการท้า
แท้งของประเทศสิงค์โปรคล้ายกับประเทศไทยมาก กล่าวคือ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงค์
โปร์รายงานต่อสภาว่าโรงพยาบาลของรัฐได้รับคนไข้ที่เกิดจากการลักลอบท้าแท้งไว้เกือบ 5,000 คน
ต่อปี และในสภาพการณ์ขณะนั นคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและประชากรไม่มีทางเลือกอ่ืนใด
ให้กับหญิงตั งครรภ์ในการแก้ไขการตั งครรภไม่พึงประสงค์ได้เนื่องจากข้อจ้ากัดของกฎหมาย นอกจาก
จะปล่อยให้ตั งครรภ์โดยไม่ต้องการต่อไป 
 

3.2.4.1 สถานะทางกฎหมายที่เก่ียวกับการท้าแท้ง 
  กฎหมายท้าแท้งในประเทศสิงคโปร์ขึ นอยู่กับกฎหมายของประเทศอังกฤษที่รับเอา
มาใช้ตั งแต่ศตวรรษที่ 19 การท้าแท้งถือเป็นการกระท้าที่ต้องรับโทษตามมาตรา 312-316 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) ของประเทศสิงค์โปร์ อย่างไรก็ตามการท้าแท้งที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องกระท้าด้วยเจตนาดี (Good faith) เพ่ือรักษาชีวิตของหญิงมีครรภ์ 
 พระราชบัญญัติแรกที่ให้เสรีภาพแก่การท้าแท้งของประเทศสิงค์โปร์ ออกบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม ค.ศ. 1970 โดยอนุญาตให้ท้าแท้งได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ที่กว้าง เพ่ือให้ได้ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ดีขึ น (Eugenic) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (Juridical) และมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Socioeconomic grounds) การท้าแท้งด้วยเหตุผลทางการแพทย์และเหตุผลด้านพันธุกรรม
ต้องกระท้าในระหว่าง 24 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ หากท้าแท้งด้วยเหตุผลด้านกฎหมายและ
เหตุผลทางเศรษฐกิจสังคมต้องกระท้าภายใน 16 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ ก่อนท้าแท้งหญิง
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ Termination of Pregnancy Authorization ซึ่งมีกรรมการ 
11 คน ตามมาตรา 5(3) ของ Abortion Act แต่อาจอนุญาตให้แพทย์ท้าแท้งโดยไม่ต้องขออนุญาต
จากคณะกรรมการ ถ้าได้ปรึกษากับแพทย์อีกคนหนึ่ง ซึ่งแพทย์ทั งสองคนเห็นตรงกัน โดยมีข้อสรุปว่า 
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หากตั งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงอย่างมากต่อชีวิตของหญิงหรือหญิงอาจได้รับอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
ทางกายหรือจิตใจ แต่กรณีนี ต้องแจ้งการท้าแท้งต่อคณะกรรมการภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งคณะกรรมการ
จะอนุญาตให้มีการท้าแท้งได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี 68 
 1) เมื่อการตั งครรภ์จะมีอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพทางกายและทางจิตของมารดา 
 2) เมื่อสภาพแวดล้อมของมารดาจะเลวลงในขณะคลอดหรือในอนาคต 
 3) เมื่อเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่าเด็กที่เกิดมาจะมีความพิการอย่างร้ายแรงทางร่างกายหรือทาง
จิตใจ 
 4) เมื่อการตั งครรภ์เป็นผลจากการถูกข่มขืนหรือเป็นการตั งครรภ์กับผู้ร่วมสายโลหิตหรือกับ
คนวิกลจริตหรือคนปัญญาอ่อน 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แพทย์จะท้าแท้งด้วยความสุจริตใจเมื่อได้ท้าการปรึกษากับกับแพทย์
อีกคนหนึ่งและในบางกรณีแพทย์อาจไม่จ้าเป็นต้องขออนุญาตคณะกรรมการ หากการท้าแท้งนั น
กระท้าในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลที่รัฐรับรองแต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ภายใน 2 สัปดาห์ 
 กฎหมายของปี 1970 (The 1970 Act) ระบุว่าหญิงที่แต่งงานแล้วนั น ต้องแสดงความ
ยินยอมท้าแท้งเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคนโดยไม่ค้านึงถึงอายุ แต่ต้องอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี ถ้าหญิง
อายุยังไม่ถึง 18 ปี ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง (Guardians) ยินยอม แต่หากหญิงอายุไม่ถึง 18 
ปี ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือสติไม่ดีหรือปัญญาอ่อน คณะกรรมการมีอ้านาจให้ความยินยอม
ในกรณีนี ได ้
 นอกจากนี  Abortion Act of 1974 (Penal Code, Chapter 119, มาตรา 312-316) ที่
แก้ไขโดย Act No. 12 ของปี 1980 ได้ให้เสรีภาพแก่การท้าแท้งมากขึ น กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติว่า
บุคคลจะไม่มีความผิดในการท้าแท้ง หากการท้าแท้งโดยแพทย์ซึ่งขึ นทะเบียน และหญิงมีครรภ์ต้องท้า
ค้าร้องขอต่อแพทย์คนดังกล่าวและแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงอายุครรภ์ 24 
สัปดาห์ ถ้าอายุครรภ์มากกว่านั นจะอนุญาตให้ท้าแท้งเฉพาะด้วยเหตุผลกรณีฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตหญิง
หรือเพ่ือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิง และการท้าแท้งโดยชอบด้วย
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เฉพาะตัวชาวสิงคโปร์ ภริยาของชาวสิงคโปร์ และหญิงซึ่งอาศัยอยู่ในสิงคโปร์
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือนก่อนการท้าแท้ง อีกทั งกฎหมายใหม่ได้ยกเลิกคณะกรรมการซึ่งเคย
ท้าหน้าที่อนุญาตให้ท้าแท้ง 

                                           

 68 สกล นิศารัตน์., กฎหมำยอำญำและกำรลงโทษที่เหมำะสม : แนวควำมคิดทำงด้ำนปรัชญำ
และควำมยุติธรรมทำงสังคม, 2545, หน้า 109. 
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 Abortion Act of 1974 ยังได้บัญญัติเพ่ิมเติมในรายละเอียดอีกว่า การท้าแท้งต้องท้าใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบ ยกเว้นเป็นการรักษาการท้าแท้งโดยเพียง
จ่ายยาให้ทานเท่านั น ซึ่งผู้สั่งยาต้องเป็นแพทย์ผู้ขึ นทะเบียน (Registered medical practitioner) มี
การก้าหนดคุณสมบัติของแพทย์ผู้ท้าแท้งในระยะครรภ์ต่างๆ คือแพทย์ที่ท้าแท้งเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 
16 สัปดาห์ ต้องขึ นทะเบียนภายใต้ Medical Regulation Act และมีประสบการณ์อย่างน้อย 24 
เดือน 

ในการเป็นสูติแพทย์ ถ้าอายุในครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ต้องท้าแท้งโดยแพทย์ ซึ่งได้รับ
ปริญญาทางสูตินารีเวช คือ Master of Medicine (Obstetrics and Gynecology) จาก University 
of Singapore หรือ National University of Singapore หรือเป็นสมาชิกของ Royal College of 
Obstetrics and Gynecologists และต้องได้รับความยินยอมให้ท้าแท้งจากสถาบันเหล่านี ให้อนุญาต
ท้าแท้งได้ทุกๆ 2 ปี 
 ในปี 1987 กฎเกณฑ์ข้างต้นถูกแก้ไขโดยบังคับให้มีการปรึกษาก่อนจึงจะท้าแท้งได้ 
นอกจากนี รัฐยังต้องให้หญิงมีครรภ์รอ 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับค้าปรึกษาแล้วจึงจะท้าแท้งได้ ยกเว้น
กรณีฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตหรือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกายหรือทางจิตใจของหญิงมี
ครรภ์ การให้ค้าปรึกษาก่อนท้าแท้งก็เพ่ือต้องการให้หญิงมีครรภ์ทราบข้อมูลว่าหญิงควรจะตั งครรภ์
ต่อไป หรือหากท้าแท้งแล้วควรจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท้าแท้งซ ้าอีก 
 จากที่ได้มาข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการท้าแท้งของประเทศสิงค์โปร์ ให้ท้าแท้งได้ตามแต่จะ
ร้องขอ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท้าแท้งให้กว้างขึ นของประเทศสิงค์โปร์ รัฐบาลของประเทศสิงค์โปร์
ได้ตระหนักดีว่า กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อกฎหมายนั นสอดคล้องกับปัญหาสังคม หาก
กฎหมายก้าวหน้าหรือล้าหลังจากสังคมมากเกินไป กฎหมายนั นก็จะถูกละเลยไม่ยอมรับ ผลที่ตามมาก็
คือประชาชนจะเลือกทางออกนอกกฎหมายนั่นเอง 
   

3.2.4.2 สาเหตุของการท้าแท้ง 
   สาเหตุหลักของการลักลอบท้าแท้งในประเทศสิงคโปร์คือความล้มเหลวของ
การคุมก้าเนิด ความไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเฉกเช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงค์โปร์รายงานต่อสภาว่าโรงพยาบาลของรัฐได้รับ
คนไข้ที่ เกิดจากการลักลอบท้าแท้งไว้เกือบ 5,000 คน นอกจากนี ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ส้าคัญที่
ก่อให้เกิดการลักลอบท้าแท้งคือ กฎหมายแรงงานในประเทศสิงคโปร์วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ให้ผู้ถือ
ใบอนุญาตท้างานที่เป็นผู้หญิงไม่สามารถท้างานได้ หากตั งครรภ์ หรือคลอดบุตรในสิงคโปร์ เว้นแต่
แรงงานเหล่านั นแต่งงานกับชาวสิงคโปร์ หรือผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร จากบทบัญญัติของกฎหมาย
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แรงงานท้าให้แรงงานที่เป็นหญิงแอบลักลอบท้าแท้งกันมาก เพราะไม่สามารถตั งครรภ์ในขณะท้างาน
ได ้
 

3.2.4.3 สิทธิของทารกในครรภ์มารดา 
   ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเกาะขนาดเล็ก 
ตั งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมประเทศสิงคโปร์เคยเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ แต่ในปัจจุบันมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีประธา
นาธิปดีเป็นประมุขสูงสุด 

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายและข้อห้ามต่างๆมากมายซึ่งมีโทษปรับค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศไทยและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมาก ในเรื่องการรับรองสิทธิของทารก
ในครรภ์มารดา ประเทศสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิของทารกในครรภ์มารดาไว้ แม้จะมี
ฝ่ายที่คัดค้านไม่ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ท้าแท้ง แต่ก็ เป็นการคัดค้านโดยอ้างเหตุมาจาก
แนวความคิดและหลักการของศาสนาและศีลธรรม ดังนั นสิทธิของทารกในครรภ์มารดาจึงยังไม่ได้ รับ
การรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายเฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

 
3.2.4.4 อายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้ 

   พระราชบัญญัติแรกที่ให้เสรีภาพแก่การท้าแท้งของประเทศสิงค์โปร์ ออก
บังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1970 โดยอนุญาตให้ท้าแท้งได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ที่กว้าง 
เพ่ือให้ได้ลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีขึ น (Eugenic) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (Juridical) และมีเหตุผล
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic grounds) 

 การท้าแท้งด้วยเหตุผลทางการแพทย์และเหตุผลด้านพันธุกรรมต้องกระท้าใน
ระหว่าง 24 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ หากท้าแท้งด้วยเหตุผลด้านกฎหมายและเหตุผลทาง
เศรษฐกิจสังคมต้องกระท้าภายใน 16 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ ก่อนท้าแท้งหญิงจะต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ Termination of Pregnancy Authorization ซึ่งมีกรรมการ 11 คน 
ตามมาตรา 5(3) ของ Abortion Act แต่อาจอนุญาตให้แพทย์ท้าแท้งโดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
คณะกรรมการ ถ้าได้ปรึกษากับแพทย์อีกคนหนึ่ง ซึ่งแพทย์ทั งสองคนเห็นตรงกัน  

นอกจากนี ต่ อม าได้ มี  Abortion Act of 1974 (Penal Code, Chapter 119, 
มาตรา 312-316) ที่แก้ไขโดย Act No. 12 ของปี 1980  กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติว่าบุคคลจะไม่มี
ความผิดในการท้าแท้ง หากการท้าแท้งโดยแพทย์ซึ่งขึ นทะเบียน และหญิงมีครรภ์ต้องท้าค้าร้องขอต่อ
แพทย์คนดังกล่าวและแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ถ้าอายุ
ครรภ์มากกว่านั นจะอนุญาตให้ท้าแท้งเฉพาะด้วยเหตุผลกรณีฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตหญิงหรือเพ่ือป้องกัน
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อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิง และการท้าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายจะมีผล
บังคับใช้เฉพาะตัวชาวสิงคโปร์ ภริยาของชาวสิงคโปร์ และหญิงซึ่งอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 4 เดือนก่อนการท้าแท้ง อีกทั งกฎหมายใหม่ได้ยกเลิกคณะกรรมการซึ่งเคยท้าหน้าที่
อนุญาตให้ท้าแท้ง 
 

3.2.4.5 คุณสมบัติของแพทย์และสถานที่ท้าแท้ง 
  Abortion Act of 1974 ได้บัญญัติวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การท้าแท้งต้องท้า

ในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบ ยกเว้นเป็นการรักษาการท้าแท้งโดย
เพียงจ่ายยาให้ทานเท่ านั น  ซึ่ งผู้ สั่ งยาต้องเป็ นแพทย์ผู้ ขึ นทะเบี ยน (Registered medical 
practitioner) นอกจากนี กฎหมายยังก้าหนดคุณสมบัติของแพทย์ผู้ท้าแท้งในระยะครรภ์ต่างๆไว้ 
กล่าวคือ การท้าแท้งเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ ต้องกระท้าโดยแพทย์ที่ได้ขึ นทะเบียนภายใต้ 
Medical Regulation Act ไว้ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 24 เดือน 

 ในการเป็นสูติแพทย์ ถ้าอายุในครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ต้องท้าแท้งโดย
แพทย์ ซึ่งได้รับปริญญาทางสูตินารีเวช คือ Master of Medicine (Obstetrics and Gynecology) 
จาก University of Singapore หรือ National University of Singapore หรือเป็นสมาชิกของ 
Royal College of Obstetrics and Gynecologists และต้องได้รับความยินยอมให้ท้าแท้งจาก
สถาบันเหล่านี ให้อนุญาตท้าแท้งได้ทุกๆ 2 ปี ในปี 1987 กฎเกณฑ์ข้างต้นถูกแก้ไขโดยบังคับให้มีการ
ปรึกษาก่อนจึงจะท้าแท้งได้ นอกจากนี รัฐยังต้องให้หญิงมีครรภ์รอ 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับค้าปรึกษา
แล้วจึงจะท้าแท้งได ้

 
 



 
 

บทท่ี 4  
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการท าแท้งของประเทศไทยในปัจจุบัน 

4.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการท าแท้งตาม ปอ.มาตรา 301-304 และเหตุให้ท าแท้งได้ 
ตาม ปอ.มาตรา 305  

กฎหมายที่ก้าหนดความผิดและโทษ อีกทั งก้าหนดเหตุให้ท้าแท้งได้ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด
ในเรื่องการท้าแท้งที่มีในปัจจุบันคือ มาตรา 301 ถึงมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีการ
บังคับใช้กันมานานมากแล้วกว่า 60 ปี กล่าวคือ มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 

 
4.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการท าแท้งตาม ปอ.มาตรา 301-304 

  ความผิดฐานท้าให้แท้งลูก (Offence of abortion) กฎหมายมุ่งให้การคุ้มครองเด็ก
ที่อยู่ในครรภ์มารดา แม้จะยังไม่มีสภาพบุคคล แต่ก็ควรจะได้รับการคุ้มครองให้เกิดมาอย่างปลอดภัย 
ปราศจากการกระท้าใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั งการกระท้าจากมารดาของเด็กเอง รวมถึงการ
กระท้าของบุคคลอ่ืนอีกด้วย ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกนั นมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี  กล่าวคือ 
ความผิดหญิงท้าให้ตนแท้งลูก ม.301 ความผิดหญิงท้าให้แท้งลูกโดยหญิงยินยอม ม.302 ความผิด
หญิงท้าให้แท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม ม.303 การพยายามท้าแท้ง ม.304 และอ้านาจในการท้าแท้ง ม.
30569  
  ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกนั น เป็นการกระท้าต่อชีวิตในครรภ์มารดา ดังนั นหญิงที่ท้า
แท้งนั นต้องก้าลังตั งครรภ์อยู่ หากไม่ได้ก้าลังตั งครรภ์ก็ถือว่าขาดองค์ประกอบภายนอก เพราะไม่อาจ
ท้าให้หญิงแท้งลูกได ้
   ปัญหาเกี่ยวกับการตั งครรภ์ (Pregnancy) ของหญิง พิจารณาได้ดังต่อไปนี คือ เมื่อ
อสุจิและเซลล์ไข่เข้ามารวมตัวกันในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งของผู้หญิงแล้ว เมื่อรวมกันแล้วในท่อรังไข่ ไข่
ที่เรารู้จักกันจะอยู่ในรูปของ zygote จะเดินทางเคลื่อนตัวไปยังมดลูก 

                                           
 69 เฉลิมวุฒิ สาระกิจ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา, n.d.). 
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 เป็นการเดินทางที่ใช้เวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์กว่าจะสมบูรณ์ เซลล์จะเริ่มแบ่งตัวภายใน 24 ถึง 36 
ชั่วโมง หลังจากท่ีอสุจิและไข่มารวมกัน เซลล์แบ่งตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วและเซลล์ที่พัฒนา
ที่เรารู้กันในรูปตัวอ่อน (blastocyst) ตัวอ่อนนี จะมาถึงมดลูกและฝังตัวยึดติดกับผนังมดลูก ขั นตอนที่
เราเรียกว่า การฝังตัว (implantation) ไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วเข้าไปฝังตัวในมดลูก ดังนั นจึงถือว่าเมื่อ
ไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วสามารถฝังตัวในมดลูกของหญิงได้ ถือว่าหญิงนั นเริ่มตั งครรภ์แล้ว 
 และเมื่อเริ่มตั งครรภ์ไปจนถึงก่อนการคลอดสมบูรณ์ ถ้าเด็กในครรภ์คลอดออกมาอย่างไม่มี
ชีวิต ถือว่าแท้งลูก ตามนัย ค้าพิพากษาฎีกาที่ 677/2510 (ประชุมใหญ่) การกระท้าอันจะเป็น
ความผิดฐานท้าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท้าร้ายได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297(5) 
นั น จะต้องเป็นกรณีที่กระท้าให้ลูกในครรภ์ของผู้ถูกท้าร้ายคลอดออกมาในลักษณะที่ลูกนั นไม่มีชีวิต 
ส่วนการคลอดก่อนก้าหนดเวลาในลักษณะที่เด็กนั นยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก 8 วันแล้วจึงตาย ไม่ใช่เป็น
กรณีท่ีเป็นการกระท้าท่ีให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297(5) 

ดังนั นหากคลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิตจะมีความผิดฐานท้าให้แท้ง แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วถือ
ว่ามีชีวิตแล้ว หากมีการกระท้าอันประสงค์ต่อชีวิตจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 

ความผิดหญิงท้าให้ตนแท้งลูก ตามมาตรา 301 หญิงใดท้าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืน
ท้าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ มี
องค์ประกอบภายนอกดังนี  

1. หญิงใด 
2. ท้าให้ตนแท้งลูกหรือยินยอมให้ผู้อื่นท้าให้ตนแท้งลูก 

องค์ประกอบภายใน 
1. เจตนาธรรมดา 
องค์ประกอบความผิดในส่วนของผู้กระท้าความผิดตาม ม.301 คือ หญิงใด ซึ่งเป็นการ

ก้าหนดคุณสมบัติของผู้กระท้าความผิดไว้ว่า ต้องเป็นหญิงเท่านั น และหญิงคนนั นต้องตั งครรภ์ด้วย 
ดังนั นหากผู้กระท้านั นไม่ใช่ตัวหญิงที่ตั งครรภ์อยู่ก็ไม่อาจเป็นตัวการในความผิดฐานนี ได้ และความผิด
ฐานนี สามารถแบ่งการกระท้าความผิดของหญิงได้ 2 กรณี คือ หญิงกระท้าต่อตนเอง หรือหญิง
ยินยอมให้ผู้อ่ืนท้าแก่หญิง (ความยินยอมต้องเกิดขึ นด้วยความสมัครใจ และมีอยู่ในขณะถูกกระท้า
ด้วย) และหากข้อเท็จจริงปรากฎว่า เด็กคลอดออกมาทั งตัวแล้วแต่ยังไม่ ได้ตัดสายสะดือแล้วมีการ
ท้าลายชีวิตเด็ก ผู้กระท้าจะมีความผิดฐานใด ในประเด็นนี คงต้องพิจารณาตามหลักของการเริ่มสภาพ
บุคคล ว่าสภาพบุคคลเริ่มขึ นเมื่อใด หากมีการท้าลายชีวิตในครรภ์ที่ยังไม่มีสภาพบุคคลถือว่าเป็นการ
ท้าแท้ง แต่หากชีวิตในครรภ์นั นคลอดออกมาโดยถือว่ามีสภาพบุคคลแล้ว มีการไปท้าลายชีวิตนั นจะ
เป็นการฆ่าคนตาย 
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องค์ประกอบภายใน เจตนาธรรมดา หมายถึง ผู้กระท้าต้องกระท้าโดยรู้ส้านึกในการกระท้า
และรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด อีกทั งรู้ว่าตนเองตั งครรภ์และรู้ว่าการกระท้านั น
เป็นการท้าให้ตนเองแท้งลูก หากหญิงไม่รู้ว่าตนเองตั งครรภ์ หญิงก็ไม่มีเจตนากระท้าผิด หรือหาก
หญิงนั นรู้ว่าตนเองตั งครรภ์ แต่ไม่รู้ว่าการกระท้าของตนนั นจะท้าให้แท้งลูกก็ไม่มีความผิด 
ตัวอย่างเช่น หญิงรู้ว่าตนเองตั งครรภ์  จึงกินยาโดยคิดว่าเป็นยาบ้ารุงครรภ์ แต่ความจริงเป็นยาขับ
เลือด เมื่อกินเข้าไปแล้วจึงแท้งลูก หญิงก็ไม่มีความผิด 

ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกโดยหญิงยินยอม มาตรา 302 
มาตรา 302ผู้ใดท้าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 
ถ้าการกระท้านั นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท้าต้องระวางโทษ

จ้าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
ถ้าการกระท้านั นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสิบปี

และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกโดยหญิงยินยอม มาตรา 302 วรรคแรก 
มีองค์ประกอบภายนอกดังนี  
1. ผู้ใด 
2. ท้าให้แท้งลูก 
3. โดยหญิงนั นยินยอม 
องค์ประกอบภายใน 
1. เจตนาธรรมดา 

ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกโดยหญิงยินยอม มาตรา 302 วรรคสองและสามนั น เป็น
เหตุเพ่ิมโทษ ถ้าการกระท้าผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืน(นอกจาก
แท้งลูก) หรือถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ นตามผลที่เกิดขึ นด้วย ซึ่งผลที่หนักขึ นนั นต้อง
เป็นผลธรรมดาที่สามารถเกิดขึ นได้ตามมาตรา 63 ด้วย 

ความผิดฐานท้าให้แท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม ม.303 
 มาตรา 303 ผู้ใดท้าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินเจ็ดปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
 ถ้าการกระท้านั นเป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย ผู้กระท้าต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท้านั นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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องค์ประกอบความผิด 
1. ท้าให้หญิงแท้งลูก 
2. โดยหญิงไม่ยินยอม 
3. เจตนาธรรมดา (ภายใน) 
 วรรค 2 และวรรค 3 เป็นเหตุเพ่ิมโทษ 

ท้าให้หญิงแท้งลูก ด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เช่น หลอกเอายาให้กิน กด บีบ รีดท้องหญิง แต่เป็น
การกระท้าที่หญิงไม่ยินยอม เช่น ถูกบังคับขู่เข็ญ ถูกหลอกหรือล่อลวง 
 
ข้อพิจารณา 
 - เหตุที่ ม. 303 มีโทษหนักกว่า ม. 302 เพราะเป็นการท้าให้หญิงแท้งลูกโดยฝ่าฝืนความ
ยินยอมของหญิง ควรจะได้รับโทษหนักกว่ากรณีท่ีหญิงยินยอมให้กระท้า 
 - การพยายามกระท้าความผิด ม. 302 วรรคแรกได้รับยกเว้นโทษตาม ม. 304 แต่การ
พยายามกระท้าความผิด ตาม ม. 303 วรรคแรก ไม่ได้รับการยกเว้นโทษ 

 
เหตุยกเว้นโทษ 

 มาตรา 304 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท้าความผิดตาม มาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรค
แรก ผู้นั นไม่ต้องรับโทษ 
 การพยายามกระท้าความผิด จะเป็นพยายามโดยเหตุบังเอิญตาม ม.80 หรือ พยายามที่ไม่
บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตาม ม.81 ก็ได้ ดังนั นการพยายามท้าให้แท้งลูกจะต้องปรากฏว่าหญิงนั นคลอด
ลูกออกมาอย่างมีชีวิต 
 กฎหมายจึงยกเว้นโทษให้ส้าหรับหญิงที่พยายามกระท้าความผิดตามมาตรา 301 และส้าหรับ
ผู้ใดก็ตามที่พยายามกระท้าความผิดมาตรา 302 วรรคแรก ส่วนกรณีที่พยายามท้าให้หญิงแท้งลูกโดย
หญิงไม่ยินยอมตาม ม. 303 นั นกฎหมายไม่ยกเว้นโทษให้ เพราะเป็นการกระท้าที่ฝ่าฝืนความยินยอม
ของหญิงไม่สมควรที่จะยกเว้นโทษให้ 

4.1.2 เหตุให้ท าแท้งได้ตาม ปอ.มาตรา 305 
มาตรา 305 ถ้าการกระท้าความผิดดังกล่าวใน มาตรา 301 และมาตรา 302 นั นเป็นการ

กระท้าของนายแพทย์และ  
  (1) จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั น หรือ 
  (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 
มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
  ผู้กระท้าไม่มีความผิด 
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ถ้าการกระท้าความผิดดังกล่าวใน มาตรา 301 และมาตรา 302 นั น เป็นการกระท้าของ
นายแพทย์ ซึ่งหมายความว่า เป็นแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายไม่รวมถึงพยาบาลหรือ
ผดุงครรภ์ และต้องได้รับความยินยอมจากหญิงด้วย หากมีเหตุให้ท้าแท้งได้ แต่หญิงไม่ยินยอมก็ไม่
สามารถท้าได ้
 แพทย์จะท้าแท้งให้หญิงได้ต้องปรากฏเหตุดังต่อไปนี  

(1) จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั น โดยพิจารณาจากตัวหญิงเป็นหลักทั ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความจ้าเป็นต้องกระท้าแท้ง แต่ไม่จ้าต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ได้ เช่น 
พิษแห่งครรภ์ โรคหัวใจ ความดัน โลหิตจาง อ่อนแอเกินกว่าจะตั งครรภ์ได้ 

(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
 ม. 276 “ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา” 
 ม. 277 “ความผิดฐานกระท้าช้าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี” 
 ม. 282 “ความผิดฐานค้าบุคคลเพื่อความใคร่โดยยินยอม” 
 ม. 283 “ความผิดฐานค้าบุคคลเพื่อความใคร่โดยไม่ยินยอม” 
 ม. 284 “ความผิดฐานพาไปเพื่อการอนาจาร” 
 เหตุใดกฎหมายจึงให้อ้านาจในการท้าแท้งได้ หากหญิงตั งครรภ์เพราะถูกกระท้าผิดทางเพศ 
เป็นเพราะหญิงตั งครรภ์ด้วยความไม่เต็มใจ เพราะถูกกระท้าความผิดต่อตนเอง ดังนั น คงไม่เป็นธรรม
ที่จะให้หญิงต้องตั งครรภ์ลูกที่ตนไม่เต็มใจจะให้เกิดต่อไป แต่ถ้าหญิงไม่ประสงค์จะท้าแท้งก็เป็นสิทธิ
ของหญิงเอง 

เมื่อพิจารณาจากตัวบทบัญญัติแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก ที่ว่า “ต้องเป็นการกระท้าของแพทย์” นั น แพทย์ในที่นี ก็มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่า
จะต้องเป็นแพทย์ชั นใด มีคุณวุฒิอย่างใด ในทางปฏิบัติก็คงจะต้องตีความว่า หมายถึง แพทย์ที่มีวุฒิ
และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะให้ประกอบกิจการใน
สาขาที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องนี ได้เท่านั น 
 ประการที่สอง ข้อยกเว้นที่ว่า “จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั น” ก็เป็น
บทบัญญัติที่มีความหมายคลุมเครือ เพราะค้าว่า “สุขภาพ” นี ไม่มีความแน่นอนว่าจะมีความหมายแค่
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ไหน ได้มีผู้อธิบายว่าหมายถึงทั งสุขภาพทางกายและทางจิตใจ70 นอกจากนั นแล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปว่า 
ใครจะเป็นผู้วินิจฉัยว่า ในกรณีใดการท้าแท้งจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต้องกระท้า ถ้าจะให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก็
คงจะไม่ทันต่อเหตุการณ ์
 ประการที่สาม ข้อยกเว้นที่ให้ท้าแท้งได้ในกรณีที่การตั งครรภ์เป็นผลจากการกระท้าความผิด
อาญานั น เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ เพราะการที่จะชี ว่าได้มีการกระท้าความผิดดังกล่าว
เกิดขึ นจริงหรือไม่นั น เป็นหน้าที่ของศาล และข้อเท็จจริงในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการพิจารณา
คดีในศาลมีความล่าช้า เนื่องจากปริมาณคดีมีมาก ดังนั นจึงอาจเป็นไปได้ว่ากว่าศาลจะมีค้าพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดว่าเป็นความผิดจริงหรือไม่ ก็คงถึงก้าหนดคลอด หรือพ้นระยะเวลาที่จะท้าแท้งได้โดย
ปลอดภัยไปแล้ว 
 การที่ประมวลกฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติห้ามการท้าแท้งไว้ค่อนข้างเด็ดขาดและโดยมี
ข้อยกเว้นที่ไม่ชัดแจ้งดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ นหลายประการ เช่น ท้าให้มีการลักลอบท้าแท้ง
เป็นจ้านวนมาก, ผู้ลักลอบท้าแท้งเกิดโรคแทรกและท้าให้อัตราค่าท้าแท้งโดยผิดกฎหมายแตกต่างกัน
มากแล้วแต่ลักษณะคุณภาพของบริการ เป็นต้น 
 

ข้อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
1. สมควรที่จะมีการลงโทษผู้ที่พยายามท้าแท้งให้หญิง โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. สมควรที่จะเพ่ิมเหตุให้ท้าแท้งได้ในกรณีเด็กเกิดมาจะพิการ เพราะไม่ใช่บทบังคับให้หญิงตั งครรภ์
ต้องท้าแท้ง และท้าให้เกิดปัญหาเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการ 
3.ท้าให้ครอบครัวสามารถก้าหนดจ้านวนบุตรและความถ่ีห่างของบุตร ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการท้าให้
ครอบครัวสามารถเลี ยงเด็กได้ดีขึ น อันเป็นวัตถุประสงค์ประการส้าคัญของการวางแผนครอบครัว 
ยังให้บรรลุเป้าหมายที่ส้าคัญประการหนึ่งของประเทศ คือ พัฒนาคุณภาพประชากร ปัจจุบันนี ความ
มั่งค่ังของประเทศไม่ได้อยู่ที่จ้านวนประชากร แต่อยู่ที่คุณภาพของประชากร 
 

สาระส้าคัญของร่างกฎหมายการท้าแท้งปี 2537 ที่เสนอเพ่ือขอปรับปรุงกฎหมายเดิม 
 การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304 มาตรา 305(2) และเพ่ิมเติมมาตรา 305(3) 
และ (4) ได้เสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรในรูปของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

                                           
 70 จิตติ คิงศภัทิย์, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค 2 ตอนที่ 2 และ ภำค 3 , n.d., 
หน้า 1745. 
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อาญา โดยมีผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทย สภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2537 
 หลักการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 304 มาตรา 305(2) และเพ่ิมเติมมาตรา 305(3) และ (4) แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 
 เหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันมีการท้าแท้งโดยบุคคลซึ่งมิใช่แพทย์มีมาก ในกฎหมายปัจจุบัน
บุคคลเหล่านี  ไม่มีความผิดฐานพยายามท้าแท้งโดยผู้กระท้าไม่มีความผิด ให้รวมถึงกรณีที่ทารกคลอด
ออกมาจะพิการหรือเป็นพาหะน้าโรคร้าย หรือกรณีที่การคุมก้าเนิดอย่างถาวรของหญิงนั นผิดพลาด
ด้วย จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังนี  ข้อความในร่างพระราชบัญญัติ เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมาย 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 304 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี 
แทน 
 “มาตรา 304 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระท้าความผิดตามมาตรา 301 ผู้นั นต้องรับโทษ” 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความ
ต่อไปนี แทน 
 “(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284 หรือ” 
 มาตรา 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็น (3) และ (4) ของมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 “(3) หากทารกในครรภ์คลอดมาอาจพิการ หรืออาจเป็นพาหะน้าโรคร้ายหรือ” 
 “(4) เมื่อการคุมก้าเนิดอย่างถาวรของหญิงนั นผิดพลาด โดยได้รับความยินยอมจากสามี” 
 
 

4.2  การใช้ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2548  

4.2.1 ข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทาง

การแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ได้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้
เพ่ือให้แพทย์ปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกับในกรณีที่ต้องท้าแท้งให้กับหญิงตั งครรภ์ที่มีความ
ประสงค์จะขอท้าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305(1) ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี  
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(1) เป็นกรณีที่จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั งครรภ์ หรือ 
(2) เป็นกรณีท่ีจ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั งครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับ
การรับรอง หรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท้าการยุติการตั งครรภ์ อย่างน้อย
หนึ่งคน 
 ในกรณีท่ีหญิงนั นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะมี
ความพิการอย่างรุนแรงหรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั น
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะน้าทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling) และมีการลง
นามรับรองในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท้าการยุติการตั งครรภ์
อย่างน้อยหนึ่งคน ให้ถือว่าหญิงตั งครรภ์นั นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (2) ทั งนี ต้องมีข้อบ่งชี ทาง
การแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงนั นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตและต้องมีการบันทึกการตรวจและ
วินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ข้อบังคับของแพทยสภาจะเป็นเรื่องที่แพทย์ก้าหนด
หลักเกณฑ์ขึ นมาเองก็ตาม แต่การที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305(1) มิได้ระบุ
ให้ชัดเจนว่า ค้าว่า “สุขภาพ” นั นรวมถึงสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์ด้วยหรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่าวิญญูชน
ทั่วไปรวมทั งแพทย์ด้วยนั นอาจตีความค้าว่า “สุขภาพ” รวมถึง “สุขภาพจิต” ด้วย ดังนั นหากเป็น
กรณีที่หญิงตั งครรภ์เกิดความเครียดอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากทราบว่าทารกในครรภ์ของตนพิการ 
หากตีความว่าเป็นกรณีท้าให้เกิดปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั งครรภ์ หากปฏิบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขท่ีกฎหมายก้าหนดไว้ ก็ถือว่าเป็นเหตุให้ท้าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็จะเป็นการตีความที่
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นบ่อยครั ง เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติความหมายไว้โดย
ชัดเจนและเป็นการตีความที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นตามมาอีกมากมายในอนาคต 
 

4.2.2 ข้อจ ากัดทางการแพทย์ในการท าแท้ง กรณี “สุขภาพทารก” ในครรภ์มารดา 
 แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 จะเปิดโอกาสให้แพทย์ท้าแท้งได้ก็ตาม แต่ก็ไม่มีตัว
บทในมาตราใด เปิดโอกาสให้แพทย์ท้าแท้งได้ ในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการเพ่ือเป็นการป้องกัน
โรคกรรมพันธุ์หรือเพ่ือขจัดความพิการที่เกิดขึ น (Eugenic Indication) เช่น หญิงตั งครรภ์เกิดความ
วิตกกังวลจนสุขภาพจิตเสื่อมโทรมถึงขั นมีอาการทางจิต และแพทย์ไม่มีทางที่จะรักษาเยียวยาอย่าง
อ่ืนนอกจากการต้องท้าแท้งให้เท่านั น กรณีเช่นนี แพทย์จะอ้างเหตุ “สุขภาพจิต” ของหญิงเพ่ือท้าแท้ง
ได้หรือไม่ เห็นว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบัญญัติอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณีสุขภาพจิต มีเพียงแต่
บัญญัติอนุญาตให้ท้าแท้งได้เฉพาะกรณี “สุขภาพ” ซึ่งค้านี หมายถึงสุขภาพทางกายของหญิงตั งครรภ์
เท่านั น ตามมาตรา 305(1) 
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 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305(1) เป็นการอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณีจ้าเป็นต้อง
กระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิง ซึ่งมีแนวความคิดมาจากการชั่งน ้าหนักของ 2 สิ่งว่าสิ่งใดมีประโยชน์
สูงกว่ากันก็จะรักษาประโยชน์ที่สูงกว่าไว้ นั่นก็คือชีวิตของหญิงตั งครรภ์ซึ่งเป็นมารดานั่นเอง เช่น 
หญิงตั งครรภ์เป็นโรคหัวใจรุนแรง หากปล่อยให้ตั งครรภ์ต่อไป อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตของหญิง
ตั งครรภ์นั นได้ กฎหมายจึงอนุญาตให้ท้าแท้งได้ แต่ทั งนี ก็ยังเกิดปัญหาโต้เถียงกันต่อไปว่าจะรวมถึง
สุขภาพจิตของหญิงตั งครรภ์ด้วยหรือไม่ 
 

4.3 ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ทารกในครรภ์มารดาเกิดความพิการ 

 1. เด็กพิการแต่ก้าเนิดเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดพลาดเกิดขึ นในระหว่าง
การปฏิสนธิ หรือการแบ่งตัวของอสุจิ เด็กที่คลอดออกมาจะมีลักษณะในกลุ่มของดาวน์ซินโดรม เด็ก
กลุ่มนี จะมีระดับสติปัญญาที่ต่้า คุณแม่ตั งครรภ์ที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงสูง 
 2. เด็กพิการแต่ก้าเนิดเกิดจากการขาดสารอาหารบางตัวในระหว่างการตั งครรภ์ เช่นการขาด 
“กรดโฟลิก" หรือคุณแม่อาจได้รับสารเคมี หรือรังสี ในระหว่างการตั งครรภ์ ซึ่งถ้าขาด “กรดโฟลิก” 
ระบบประสาทของลูกจะเชื่อมต่อกันไม่สมบูรณ์ อาจท้าให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 
ซึ่งมักเกิดขึ นกับตัวอ่อนหลังจากปฏิสนธิประมาณ 1 เดือนแรกหลังจากท่ีประจ้าเดือนหมด ดังนั นหญิง
ที่ประจ้าเดือนขาดให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจการตั งครรภ์และฝากครรภ์เพราะคุณหมอจะให้กรดโฟลิ
กทานภายในเดือนแรกของการตั งครรภ์เลย 

3. เด็กพิการแต่ก้าเนิด เกิดจากการได้รับยา/สารเคมี/รังสี ระหว่างตั งครรภ์ เช่น ยาปฏิชีวนะ
เกือบทุกชนิดที่ผ่านรก ได้แก่ เตตราศัยกลิน เพนิศิลลินและอนุพันธ์สัลโฟนาไมด์ ตานามัยศิน อีรี โธร
มัยศิน คลอแรมเพนิคอล สเตร็ปโตมัยศิน แอสไพริน ยาต้านการชัก ยาแก้อาเจียน ยารักษาโรคหืด ยา
ใช้ในระบบหัวใจ ยาลดความดันเลือด ยานอนหลับ ยารักษาเบาหวาน แอลกอฮอล์ แอมเฟตามีน การ
สูบบุหรี่ เป็นต้น71 เด็กในกลุ่มนี จะพิการในเรื่องแขนขา หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หญิง
ตั งครรภ์สามารถตรวจพบได้ จากการอัลตร้าซาวด์ 
 4. ความพิการแต่ก้าเนิด เกิดจากมารดาเป็นโรคหัดเยอรมัน ความพิการของทารกในครรภ์
มารดาเหล่านี  ขึ นอยู่กับระยะเวลาของอายุครรภ์ กล่าวคือ ถ้ามารดาเป็นโรคหัดเยอรมันภายใน
ระยะเวลาสัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ ความพิการของเด็กพบได้ถึง 85% แต่หากมารดาเป็นโรคหัด

                                           
 71 มนตรี ตู้จินดา., “ยาที่ผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์,” สำรศิริรำช, ตุลาคม 2517, หน้า 
1956–1966. 



66 
 
เยอรมันเมื่ออายุครรภ์ได้ 9-12 สัปดาห์ อัตราความพิการอาจลดลงเหลือเพียง 52% และอาจจะไม่พบ
เด็กมีความพิการอย่างใดเลย ถ้ามารดาเป็นโรคหัดเยอรมันภายหลังจาก 20 สัปดาห์72 

5. ความพิการแต่ก้าเนิด เกิดจากมารดาติดเชื อไวรัสบางชนิด ถ้ามารดาติดเชื อไวรัสนี ระหว่าง
การตั งครรภ์อาจท้าให้ทารกในครรภ์มารดาพิการได้ โดยเฉพาะถ้าติดเชื อในระยะเริ่มแรกของการ
ตั งครรภ์ อาจมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเกิดความพิการ เชื อไวรัสในกลุ่มนี  เช่น ไข้หวัดใหญ่ 
งูสวัด อีสุกอีใส คางทูม ไวรัสตับอักเสบ เบ็นเทอไวรัส อะดีโนไวรัส ฝีดาษ ศัยโตเมกะไลไวรัส73 

กรณีแพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ ท้าให้หญิงตั งครรภ์เกิดความวิตกกังวล 
เกิดความเครียด และเป็นการทรมานจิตใจมารดาเป็นอย่างมาก เช่น นักกฎหมายจะอนุญาตให้ท้าแท้ง
ได้หรือไม่ หากพิเคราะห์จากกฎหมายในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดเจนในมาตรา 
305(1) ท้าให้มีการตีความกันแตกต่างกันไป 
 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าแพทย์จะท้าแท้งให้ในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์พิการ 
เพราะถือว่าหากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของหญิงตั งครรภ์ เพราะจะเกิดความวิตกกังวล
ต่างๆ นานา กลัวว่าลูกของตนที่เกิดมาจะเป็นภาระแก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆ 
ที่จะตามมาในภายหลัง ดังนั น จึงเห็นสมควรที่จะต้องบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจน คือ อนุญาตให้ท้าแท้ง
ได้ในกรณีจ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของทารกในครรภ์มารดาด้วย 
 ดังนั นผู้วิจัยจึงเห็นว่า กฎหมายควรมีการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตของเหตุให้ท้าแท้งได้  
ตาม ป.อ. มาตรา 305 ให้กว้างขึ นกว่าเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั ง
ควรระบุให้ชัดเจน สถานที่ที่ใช้ท้าแท้งได้ เช่น สถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือป้องกันมิให้สถานพยาบาล
ของเอกชนแสวงหาประโยชน์ท้าก้าไรจากการท้าแท้งมากเกินควร 
 

4.4 การตีความตามค าพิพากษาของศาล 

 เคยมีคดีที่หญิงตั งครรภ์ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันจากแพทย์ ซึ่งข้อเท็จจริงได้
ความว่า ขณะที่แพทย์ท้าการฉีดวัคซีนให้นั น หญิงตั งครรภ์ไม่รู้ว่าตนเองตั งครรภ์ เมื่อหญิงตั งครรภ์ร้อง
ขอให้แพทย์ท้าแท้งให้และแพทย์ก็ได้ท้าแท้งให้ ต่อมาหญิงจึงน้าคดีมาฟ้องแพทย์เพ่ือเรียกค่าเสียหาย
ในทางแพ่งต่อแพทย์คนที่ฉีดวัคซีนให้ ผลของคดีคือ ศาลชั นต้นตัดสินว่าแพทย์ไม่ผิดซึ่งมีค้าวินิจฉัยบาง

                                           
 72 จันทรา เจณณวาสิน., “โรคหัดเยอรมัน,” วิทยำสำรเสนำรักษ์, กรกฎาคม-สิงหาคม 2522, 
หน้า 4. 
 73 ประสิทธิ ศรีสมบูรณ์, “หัดเยอรมันกับกฎหมาย,” สำรศิริรำช, มกราคม 2522, หน้า 117. 
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ตอนระบุไว้ว่า “วัคซีนดังกล่าวอาจท้าให้ทารกในครรภ์คลอดออกมาพิการ จ้าเป็นต้องท้าเพ่ือสุขภาพ
ของหญิงนั น หากไม่เข้าข้อยกเว้นให้ท้าแท้งได้แพทย์คงไม่เสี่ยงต่อความรับผิดแน่นอน” (ค้าพิพากษา
คดีแพ่ง หมายเลขด้าที่ 1815/2528) เป็นการตีความอย่างกว้างเรื่องสุขภาพของหญิงในมาตรา 
305(1)74 รายละเอียดค้าพิพากษาศาลแพ่งคดีหมายเลขด้าที่  1814/2528 หมายเลขแดงที่ 
2549/2528 คือ ค้าพิพากษาฎีกา 5637/2533 ซึ่งได้วินิจฉัยคดีที่หญิงตั งครรภ์ให้แพทย์ท้าแท้งกรณี
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน โดยมีค้าวินิจฉัยไว้โดยย่อดังนี  “เห็นว่าในขณะนั นมีการระบาด
ของเชื อไวรัสหัดเยอรมัน และได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคนี ทางสื่อโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่าหากหญิง
ตั งครรภ์เป็นโรคหัดเยอรมันใน 3 เดือนแรกของการตั งครรภ์ ก็อาจถ่ายทอดเชื อไวรัสหัดเยอรมันไปยัง
ทารกในครรภ์ทางสายโลหิตได้ ถ้ามีโรคแทรกอาจท้าให้สมองพิการและมีผลกระทบกับตาและหัวใจ 
ดังนั นถ้ามีความจ้าเป็นเพ่ือสุขภาพของหญิงมีครรภ์แพทย์ก็สามารถท้าแท้งได้ ในคดีนี เมื่อจ้าเลยที่ 2 
ฉีดวัคซีน M.M.R. ให้แก่โจทก์ และโจทก์มิได้น้าสืบให้เห็นว่าวัคซีนดังกล่าวเป็นเชื อไวรัสหัดเยอรมันที่
สามารถถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์หรือเกิดผลข้างเคียงท้าให้โจทก์ซึ่งเป็นหญิงตั งครรภ์ท้าแท้ง 
เพียงแต่วัคซีน M.M.R. มีข้อจ้ากัดห้ามน้ามาใช้กับหญิงตั งครรภ์เท่านั น ซึ่งนาย ป. ผู้ควบคุมต้ารับยา
และเอกสารก้ากับยาตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 ก็ได้ให้ความเห็นว่าเป็นเพียงข้อห้ามที่แนะน้า
ให้ใช้ยาอย่างระมัดระวัง แต่ยังไม่แน่ใจว่าวัคซีนนี จะเป็นอันตรายอย่างใด วัคซีนเพียงแค่ท้าลายพิษให้
อ่อนลง ซึ่งน้ามาฉีดเพ่ือให้เกิดภูมิต้านทานเท่านั น โจทก์ไม่น้าสืบให้ศาลเห็นว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายต่อทารกในครรภ์ของโจทก์ และจะท้าให้เกิดความพิการได้หรือไม่อย่างไร คงสืบได้ความแต่
เพียงว่า จ้าเลยที่ 2 ฉีดวัคซีน M.M.R. ให้แก่โจทก์ไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นายแพทย์ ส. จึง
ได้ท้าเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 ขึ นตามความประสงค์ของโจทก์ที่อยากให้แพทย์ท้าแท้งให้ และ
ที่นายแพทย์ ส. ท้าแท้งให้โจทก์นั นก็เนื่องจากตรวจพบว่า สุขภาพจิตของโจทก์ซึ่งเป็นหญิงตั งครรภ์
ย่้าแย่มาก และจ้าเลยที่ 2 มีนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านติดเชื อไวรัสของ
องค์การอนามัยโลกมาเป็นพยานเบิกความว่า ปกติวัคซีน M.M.R. จะไม่ใช้กับหญิงตั งครรภ์ วัคซีนตัวนี 
จะท้าให้เชื อไวรัสอ่อนฤทธิ์ลงเท่านั นและไม่ก่อให้เกิดโรคแต่อย่างใด อีกทั งยังท้าให้เกิดความต้านทาน
โรคได้ หญิงมีครรภ์ 2-3 เดือน ถ้าได้รับวัคซีนนี เข้าไปแล้วสามารถผ่านไปยังทารกในครรภ์ได้ ซึ่งไม่ท้า
ให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติแต่อย่างใดและไม่พิการ สรุปได้ว่าคดีนี เป็นกรณีที่หญิงตั งครรภ์มี
ความวิตกกังวลว่าลูกของตนเกิดมาจะพิการ ถือว่าเป็นอันตรายต่อจิตใจของมารดา เป็นเหตุให้ท้าแท้ง
ได้ ซึ่งเป็นการตีความอย่างกว้างเรื่องสุขภาพของหญิงในมาตรา 305(1) 

                                           
 74 วิฑูรย์ อึ งประพันธ์., “หนังสือกฎหมายท้าแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ. ห ,” 2537, หน้า 124–
127. 



 
 

บทท่ี 5 
 

การวิเคราะห์ กรณีทารกในครรภ์มารดาพิการสามารถท าแท้งได้ 

 ในบทนี  ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฏหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้ง กรณี
ทารกในครรภ์มารดาพิการสามารถท้าแท้งได้  ทั งในกฏหมายระหว่างประเทศ , กฏหมายใน
ต่างประเทศ และกฏหมายของไทยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 
 

5.1  วิเคราะห์ กฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 

 กฎหมายระหว่างประเทศมีสภาพบังคับหรือไม่ และประเทศในกลุ่มสมาชิกต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัดหรือไม่เพียงใด เมื่อพิเคราะห์จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเหตุผลในการร่างกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ นนั น 
อาจมีผลพวงมาจากการเกิดสงครามโลกครั งที่ 2 ที่มีการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคล มีการกระท้าที่ป่า
เถื่อนต่อเด็กและสตรีอันโหดร้าย ท้าให้มีการร่างอนุสัญญาต่างๆ เกิดขึ นมากมายที่ความสัมพันธ์กันใน
มวลหมู่ประเทศสมาชิก เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ด้านของเหล่าประเทศสมาชิกที่ได้เข้าร่วม
กลุ่มกัน แต่ทั งนี แม้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเป็นกฏหมายระหว่างประเทศรูปแบบหนึ่งก็
ตาม แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดพันธะทางกฏหมายภายในประเทศ อันจะมีผลให้เกิดสภาพการบังคับใช้ที่
เด็ดขาด โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะยึดหลักความสมัครใจของประเทศสมาชิกในการ
ถือปฏิบัติมากกว่าที่จะมีการบังคับให้ต้องน้าข้อความในปฏิญญาสากลไปบัญญัติไว้เป็นกฏหมาย
ภายในของประเทศสมาชิก ดังนั นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานเบื องต้นว่าด้วยสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมี จึงเป็นเพียงข้อเสนอแนะ แนะน้า 
แต่ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายของประเทศสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและได้เข้าร่วมลงนามในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว ทั งนี ก็เพ่ือหวังประโยชน์ในหลายๆ ด้านจากการลงนาม เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีความมั่นคงสามารถให้ความยุติธรรมและด้ารงสันติภาพให้แก่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
เล็กๆได้ การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกท้าให้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ทั ง
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีความมุ่งหวังจะ
ร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความม่ันคงของประเทศและของโลกอย่างชัดแจ้ง 
 หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนแล้วนั น ได้กลับมา
ปรับปรุงและบัญญัติกฏหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการพื นฐานในปฏิญญาสากล ซึ่ง
เห็นได้จากการบัญญัติกฏหมายให้สิทธิความเท่าเทียมกันของชายและหญิง  สิทธิในความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆอีกมากมายที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมี ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยของเราก็ได้ให้
ความร่วมมือและยึดหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งถือ
เป็นมาตรฐานขั นต่้าที่กฏหมายภายในของมวลประเทศสมาชิกจะต้องมี แต่ทั งนี ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนเองก็ไม่ได้มีบทบังคับอย่างชัดเจนให้ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ ไม่มีสภาพบังคับให้ต้องท้าตาม เพียงแต่เป็นข้อเสนอแนะ แนะน้า เป็นแนวทางให้
ปฏิบัติต่อกันให้เกิดสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน เพ่ือความมั่นคงและสันติภาพของประเทศ
สมาชิกทั งหลายของสหประชาชาติเท่านั น 
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ได้วางหลักไว้ในมาตรา 4 ซึ่ง
วางหลักไว้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง” และมาตรา 25 ถึง 49 ก็ได้บรรยายขอบเขตของสิทธิในด้านต่างๆ เช่น ความยุติธรรมทาง
อาญา การศึกษา การไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การก้าวก่ายชีวิต
ส่วนตัว ฯลฯ จากท่ีได้กล่าวมาทั งหมดนี จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะน้าหลักการขั นพื นฐานของสิทธิ
ความเป็นพลเมืองซึ่งเป็นหลักการขั นพื นฐานของสิทธิมนุษยชนมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็ตาม 
แต่ก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์มากนัก ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบัญญัติกฏหมายออกมาเพ่ือแทรกแซงสิทธิ
เสรีภาพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือปัจเจกชนของมนุษย์ ซึ่งในหลักการพื นฐานของ
ปฏิญญาสากลนั นรัฐจะออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค้าสั่งที่เข้ามาแทรกแซงสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิ
ส่วนตัวของมนุษย์ไม่ได้ 
 ดังนั นเมื่อน้ากฎหมายของไทยในเรื่องการท้าแท้ง ปอ.มาตรา 301 – 305 ซึ่งกฎหมายบัญญัติ
ว่าการท้าแท้งผิดกฎหมายมาพิจารณาประกอบกับหลักสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่รั ฐ
บัญญัติมาเพ่ือแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวของสตรีตั งครรภ์ สิทธิที่จะเลือกให้ทารกในครรภ์ของ
ตนนั นเติบโตต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิในร่างกายของตนอย่างแท้จริง 
 ดังนั นหากน้าหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับกับหลักกฎหมายของประเทศไทยในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 305 เหตุให้ท้าแท้งได้ ซึ่งในวิจัยเล่มนี ผู้วิจัยศึกษากรณีเหตุให้ท้าแท้งได้หาก
ทารกในครรภ์มารดาพิการ จึงสามารถท้าได้ เพราะสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเอง 
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5.2  วิเคราะห์ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 

 กฎหมายต่างประเทศมีสภาพบังคับหรือไม่เพียงใดนั น ในการท้าวิจัยเล่มนี ผู้วิจัยได้ศึกษา
กฏหมายเกี่ยวกับการท้าแท้งของประเทศอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
อีกทั งยังศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท้าแท้งของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในแถบทวีป
เอเชียเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงกฏหมายของไทย 
จากการศึกษาวิจัยนี พบว่า ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกามีกฏหมายที่มีสภาพบังคับโดย
เคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ผลของค้าพิพากษาคดี Roe V. Wade ในสหรัฐอเมริกา ที่ค้าพิพากษาในคดีนี 
ได้ขยายความและก้าวล่วงไปตีความของสิทธิสตรีในการตัดสินใจท้าแท้ง และทารกในครรภ์มารดาว่ามี
สภาพบุคคลหรือไม่ ซึ่งผลของค้าพิพากษาในคดีนี ท้าให้เกิดการท้าแท้งได้ แต่มิได้จ้ากัดระยะเวลาท้า
แท้งไว้ว่าอยู่ในช่วงใด ท้าให้หญิงมีครรภ์ในสหรัฐอเมริกาสามารถท้าแท้งได้ในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ 
เพราะยังไม่มีกฏหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ถือว่าเป็นสิทธิของสตรีในการใช้ร่างกายของตนว่าจะ
อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายของตนให้เจริญเติบโตต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร 
 ดังนั น จากผลของค้าพิพากษาคดี Roe V. Wade ในสหรัฐอเมริกาท้าให้การท้าแท้งใน
สหรัฐอเมริกาท้าได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย ท้าให้ลดปัญหาการลักลอบท้าแท้งเถื่อนในสหรัฐอเมริกา

ได้เป็นจ้านวนมาก75 

 ในวิจัยเล่มนี  ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งของประเทศ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ 
 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งของประเทศอังกฤษท้าให้ทราบว่า ประเทศ
อังกฤษได้มีความพยายามที่จะพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งโดยตลอดมาเห็นได้จากการต่อสู้
กับแนวความคิดของกลุ่มสองขั วทางความคิดที่แตกต่างกัน มีการพยายามที่จะหาข้อยุติในการหาเส้น
แบ่งเขตระหว่างสิทธิของสตรีในการใช้ร่างกายของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้อย่างเป็นรูปธรรม
กับสิทธิที่จะมีชีวิตของทารกในครรภ์มารดาตามกฎหมายธรรมชาติ แสดงออกมาเป็นรูปธรรมผ่านทาง
ศีลธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และคุณธรรมทางกฎหมายที่ไม่มีการรับรองสิทธิของบทบัญญัติทาง
กฎหมายไว้เลย 
 ในอดีตประเทศอังกฤษห้ามการท้าแท้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก 
(The Infant Life Preservation Act 1929) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ที่มาจาก

                                           
75 สรวิศ ลิมปรังษี, อ้างถึง, หน้า 215-226. 
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ความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต มนุษย์จะต้องรักษาชีวิตที่พระเจ้า
ประทานมาให้ การท้าลายชีวิตเป็นบาป 
 ต่อมานักสิทธิสตรีในประเทศอังกฤษจ้านานมากได้เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งคือ พระราชบัญญัติการท้าแท้ง 1967 (The Abortion Act 1967) โดย
กฎหมายนี  เปิดโอกาสให้หญิงตั งครรภ์สามารถท้าแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามที่รัฐบัญญัติไว้ กล่าวคือ การท้าแท้งจะต้องกระท้าโดยแพทย์และต้องท้าแท้งใน
สถานพยาบาลตามที่รัฐก้าหนดเงื่อนไขไว้  
 มีข้อสังเกตจากการท้าวิจัยในเล่มนี คือ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการท้าแท้ง 1967 (The 
Abortion Act 1967) ในมาตรา 2 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “หากมีแนวโน้มส่อว่า หากปล่อยให้การคลอด
ออกมาแล้ว อาจจะมีความผิดปกติทางกายหรือจิตใจมากพอที่จะท้าให้เกิดความพิการใดๆ” ให้ท้าแท้ง
ได้ในเหตุที่กล่าวมานี  หากน้าบทบัญญัตินี มาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งของ
ประเทศไทยไม่ได้ก้าหนดเหตุให้ท้าแท้งได้ในเหตุนี ไว้ ซึ่งก้าหนดเหตุให้ท้าแท้งได้ไว้เพียง 2 เหตุเท่านั น 
ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ่งบัญญัติเหตุให้ท้าแท้งได้ไว้เพียง 2 เหตุเท่านั น 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะขยายขอบเขตเหตุให้ท้าแท้งได้ให้กว้างขึ น โดยเพิ่มเหตุที่ 3 คือ เหตุให้ท้าแท้ง
ได้หากทารกในครรภ์มารดาพิการ เข้าไว้ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ซึ่งผู้วิจัย
เห็นสมควรให้เพ่ิมตัวบทกฎหมายเฉกเช่นประเทศอังกฤษ ทั งนี ก็เพ่ือให้กฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างจริงจังและชัดแจ้ง อีกทั งมาตรา 305 นี เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ นมากกว่า 60 ปีแล้ว 
สมควรที่จะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ส่วนประเทศฝรั่งเศสนั น จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งของฝรั่งเศส คือ 
รัฐบัญญัติเวย ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ นมาจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มสตรีฝรั่งเศส ฝ่ายเสรีนิยม
ที่สามารถปลดแอกให้สามารถท้าแท้งได้โดยความสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมาย แต่ข้อเสียของ
กฎหมายฉบับนี คือก้าหนดระยะเวลาให้ท้าแท้งได้ในช่วง 10 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์เท่านั น เป็น
ช่วงอายุครรภ์ที่ค่อนข้างจ้ากัดมากเกินไปและอาจเกิดปัญหาได้ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี ต่อมาในปี 
2001 ไดม้ีการประกาศใช้รัฐบัญญัติโอบรี  ซึ่งมีการขยายระยะเวลาท้าแท้งได้อยู่ในช่วง 12 สัปดาห์แรก
ของการตั งครรภ์ แม้จะมีการแก้ไขช่วงอายุครรภ์ให้ท้าแท้งได้ แต่ก็ถือว่าเป็นข้อจ้ากัดที่ยากต่อการ
น้าไปปฏิบัติอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตามการที่ประเทศฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้สามารถท้าแท้งได้โดยสมัครใจ
นั นถือว่า เป็นต้นแบบให้ฝ่ายสตรีนิยมในหลายๆ ประเทศสามารถน้าไปเป็นข้อต่อสู้ในทางความคิดได้  
เฉกเช่นประเทศไทยที่ยังไม่เปิดโอกาสให้มีการท้าแท้งโดยสมัครใจและชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส จึงท้าให้ประเทศไทยเกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา อันเนื่องมาจากการลักลอบท้าแท้ง
เถื่อน อีกทั งเหตุให้ท้าแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยมาตรา 
305 ก็มีเพียง 2 เหตุเท่านั นที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้จึงเป็นปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงต้องมีการต่อสู้
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ต่อไป เพ่ือให้มีการขยายขอบเขตเหตุให้ท้าแท้งได้ให้เพ่ิมมากขึ น ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอร์และเป็นประเทศที่มีการรับรองสิทธิ
และเสรีภาพให้กับประชาชนเป็นอย่างเต็มที่ ประชาชนของอเมริกาประกอบไปด้วยชนชาติหลาย
เผ่าพันธ์  มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหลายมลรัฐ ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการท้าแท้งของ
สหรัฐอเมริกานั น แม้รัฐบาลกลางจะมีกฎหมายห้ามการท้าแท้งโดยเด็ดขาด แต่ก็มีบางมลรัฐมี
กฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถท้าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุการณ์ที่ท้าให้เกิดการท้าแท้งได้
โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาคือบรรทัดฐานของผลของค้าพิพากษาของศาลสูงใน
คดี Roe V. Wade ที่ได้พิจารณาพิพากษาขยายความและตีความไปถึงสิทธิของสตรีในการตัดสินใจท้า
แท้ง อีกทั งได้ตีความว่าทารกในครรภ์มารดานั นว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย
ผลของค้าพิพากษาในคดีนี นี่เองที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั งยิ่ งใหญ่ของสหรัฐอเมริการที่เปิด
โอกาสให้หญิงตั งครรภ์สามารถตัดสินใจท้าแท้งได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการอนุญาต
ให้ท้าแท้งได้นั นกฎหมายไม่ได้จ้ากัดช่วงระยะเวลาท้าแท้งไว้ จึงท้าให้หญิงตั งครรภ์มีสิทธิตัดสินใจที่จะ
ท้าแท้งในช่วงระยะเวลาใดในการตั งครรภ์ก็ได้  
 เมื่อน้ากฎหมายเกี่ยวกับการท้าแท้งของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ไทย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั น แม้จะไม่มีกฎหมายก้าหนดจ้ากัดระยะเวลาในการท้าแท้งไว้โดยชัด
แจ้งก็ตามแต่กฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายอาญาใน มาตรา 305 ได้จ้ากัดเหตุแห่งการท้าแท้งไว้ 
ซึ่งมีเพียงแต่ 2 เหตุ ซึ่งหญิงตั งครรภ์ชาวไทยจะท้าแท้งโดยความสมัครใจของตนเองไม่ได้ เว้นแต่จะ
เข้าเหตุภายใต้เงื่อนไขที่ให้ท้าแท้งได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เท่านั น 
 

5.3 วิเคราะห์ กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 

 สถานะของกฎหมายในประเทศไทยมีสภาพบังคับหรือไม่เพียงใดนั น จากการศึกษาประมวล
กฏหมายอาญา มาตรา 305 ได้บัญญัติเหตุให้ท้าแท้งได้ไว้ 2 เหตุเท่านั น กล่าวคือ ต้องเป็นการกระท้า
ของแพทย์และจ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั นหรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้า
ผิดอาญาตามมาตรา 276, 277, 282, 283 หรือ มาตรา 284 ดังนั นการตีความตามมาตรา 305 ซึ่ง
เป็นบทยกเว้นความผิดจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด จึงหมายความว่าแพทย์สามารถท้าให้หญิงแท้งลูก
ได้โดยไม่มีความผิดเฉพาะเหตุในกรณีจ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากการมีครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของหญิงตั งครรภ์เท่านั น แต่ไม่รวมถึงสุขภาพของทารกในครรภ์แต่อย่างใด ดังนั นการตีความโดยยึด
แนวคิดเดิมจึงไม่อาจน้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  แพทย์
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สามารถตรวจสุขภาพของทารกได้ตั งแต่อยู่ในครรภ์มารดา การตีความแบบเดิมย่อมท้าให้กฏหมายล้า
หลัง ไม่ทันสมัยและน้ามาแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ ดังนั นจึงควรปรับปรุงกฏหมายให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเพ่ิมเหตุให้ท้าแท้งได้โดยชอบด้วยกฏหมายให้มากขึ น ซึ่งรวมถึงกรณี
ทารกในครรภ์มารดาพิการด้วย 
    
 กฎหมายท้าแท้งของประเทศไทยในปัจจุบัน อนุญาตให้สตรีสามารถท้าแท้งได้โดยชอบด้วย
กฎหมายเพียง 2 เหตุเท่านั น คือ  

(a) จ้าเป็นต้องท้าเพ่ือสุขภาพของหญิง โดยค้าว่า เพ่ือสุขภาพของหญิง นั นหมายถึง สุขภาพ
ต่อกายเท่านั น ทั งนี หากปล่อยให้หญิงตั งครรภ์ต่อไปแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของหญิง 

(b) การที่หญิงตั งครรภ์เนื่องจากการถูกกระท้าความผิดอาญาตามที่กฎหมายก้าหนด คือ 
ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลไปเพ่ือสนองความใคร่
ของผู้อื่น และความผิดฐานพาบุคคลไปเพ่ืออนาจาร 

 แต่ทั งนี การที่แพทย์จะท้าแท้งให้ได้นั น จะต้องได้รับความยินยอมจากหญิงนั นก่อน 
 การที่ประเทศไทยพยายามน้าหลักการพื นฐานด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับปรุงกฎหมายท้าแท้ง
ของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีการผลักดันให้เกิดร่างกฎหมายแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ที่พยายามให้มีการท้าแท้งได้ในกรณีทารกในครรภ์
มารดาพิการหรือเป็นพาหะน้าโรคร้าย ในปี พ.ศ. 2537 แต่ไม่เป็นผล จนทางแพทยสภาได้มีการ
ก้าหนดข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทาง
การแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 เพ่ือให้แพทย์สามารถให้บริการ
ทางการแพทย์แก่สตรีที่ประสงค์จะท้าแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่หญิงตั งครรภ์และแพทย์จะไม่
ถูกด้าเนินคดีฐานท้าแท้ง แต่เนื่องจากข้อบังคับแพทยสภาเป็นกฎหมายที่มีล้าดับศักดิ์ต่้ากว่าประมวล
กฎหมายอาญา จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายอาญาได้ จึงท้าให้เกิดปัญหาในทางปฏบัติ
ของแพทย์ ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหญิงลักลอบท้าแท้งเถื่อน ซึ่งน้ามาสู่การเสียชีวิตและปัญหา
สุขภาพ อันเกิดจากการที่แพทย์ไม่สามารถและไม่กล้าที่จะท้าแท้งให้ผู้หญิงเหล่านั นได้  เพราะ
กฎหมายไทยไม่เปิดช่องให้ท้าแท้งได้แต่เปิดช่องให้ท้าแท้งได้เพียงสองเหตุเท่านั นตามมาตรา 305 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาที่แพทย์จะท้าได้ และการท้าแท้งตามมาตรา 305 ก็ไม่มีการก้าหนดช่วง
ระยะเวลาที่เป็นการแบ่งเขตแดนของสิทธิสองสิ่งไว้ว่าควรที่จะอยู่ในช่วงระยะเวลาใด 
 จากที่ได้กล่าวมาทั งหมดนี จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยยังไม่เปิดให้มีการท้าแท้งได้
โดยสมัครใจในกรณีทารกในครรภ์พิการ และการที่ปล่อยให้เด็กเกิดมาจากความไม่พร้อมในการเลี ยงดู 
จึงอาจกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องแบกรับภาระประชากรที่ไม่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ นในสังคมอีกด้วย 
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จึงเป็นปํญหาที่ประเทศไทยยังต้องมีการต่อสู้และผลักดันแนวทางการท้าแท้งต่อไป ซึ่งหากพิเคราะห์
บุคคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้ว มีความพร้อมในการท้าแท้งให้กับหญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะ
ขอท้าแท้ง ให้สามารถได้รับบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย แต่ติดที่กฎหมายไม่อนุญาตเท่านั น 
 

5.4 วิเคราะห์ สิทธิในร่างกายของสตรีและสิทธิที่จะมีชีวิตของทารกในครรภ์
มารดา 

 ประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์สิทธิในร่างกายของสตรีและสิทธิที่จะมีชีวิตของทารกใน
ครรภ์ ในประเด็นปัญหานี ผู้วิจัยได้พยายามค้นหาถึงสิทธิของสตรีและของทารกในครรภ์มารดานั นว่ามี
กฎหมายใดที่ให้การรับรองและคุ้มครองฝ่ายใดเพียงใด ระหว่างสิทธิของสตรีและสิทธิของทารกใน
ครรภ์มารดา โดยน้ากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
พระราชบัญญัติการท้าแท้ง 1967 (The Abortion Act 1976) ของประเทศอังกฤษ และรัฐบัญญัติ
โอบรี ของประเทศฝรั่งเศส มาช่วยในการวิเคราะห์โดยที่จะน้ามุมมองของฝ่ายที่สนุบสนุนการท้าแท้ง
และฝ่ายที่คัดค้านการท้าแท้งนั นว่ามีการมองถึงสิทธิของทั งสองฝ่ายอย่างไร โดยจะวิเคราะห์โดยอาศัย
หลักการทางสิทธิมนุษยชนเป็นส้าคัญ 
 ประเด็นที่น่าสนใจคือ สภาพบุคคลนั นมีการจ้ากัดความไว้ในกฎหมายไทยหรือไม่ ซึ่งใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีการกล่าวไว้ แต่ไปปรากฎในการให้ความหมายของสภาพบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 สภาพบุคคล (Personality) คือ ภาวะหรือความสามารถในการ
เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย คือ สามารถเป็นเจ้าทรัพย์ เป็นเจ้าหนี  มีครอบครัว รวมทั งมีหน้าที่ใน
กรณีเหล่านั นควบคู่กับไปด้วย มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี จึงเป็นการก้าหนด
ระยะเวลาว่าบุคคลสามารถถือสิทธิหรือมีสิทธิได้ตั งแต่เมื่อใด 
 การเริ่มสภาพบุคคลเป็นสิ่งที่โต้แย้งกันว่าควรจะเริ่มจากจุดใด แต่ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 15 ซึ่งบทบัญญัตินี แสดงให้เห็นว่าสภาพบุคคลจะเริ่มต้นขึ นภายใต้องค์ประกอบ 
2 ประการคือ (1) การคลอดแล้ว และ (2) การอยู่รอดเป็นทารก นี คือการให้ความหมายของสภาพ
บุคคลในทางกฏหมายได้รับรองเท่านั น 
 แต่ที่เป็นปัญหาว่าถ้าทารกในครรภ์มารดานั น กฎหมายจะให้รับการรับรองและคุ้มครองเมื่อมี
สภาพบุคคลเท่านั น แต่เพราะเหตุใด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 จึงมีการจ้ากัดสิทธิของสตรี
ที่มีสภาพบุคคลแล้วว่าห้ามท้าแท้งโดยเด็ดขาด และกฎหมายกลับไปรับรองและคุ้มครองทารกใน
ครรภ์มารดานั นตั งแต่เกิดการปฏิสนธิซึ่งยังเป็นตัวอ่อนเสียด้วยซ ้า และไม่มีการให้โอกาสที่สตรีนั นจะมี
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สิทธิในการตัดสินใจให้ตัวอ่อนสามารถใช้ร่างกายตนได้หรือไม่ แต่ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
และประเทศฝรั่งเศสยังมีการให้สิทธิของสตรีในการตัดสินใจว่าจะสามารถให้ตัวอ่อนใช้ร่างกายตนใน
การเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปหรือไม่ 
 ในการที่กฎหมายเข้าไปคุ้มครองรับรองสิทธิมนุษย์นั น ทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดานั นถือว่าเป็น
มนุษย์หรือไม่ และสตรีมีสิทธิในร่างกายตามที่มีกฎหมายคุ้มครองรับรองนั นเพียงใด เหล่านี เป็นสิ่งที่
ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านน้ามาเป็นประเด็นการต่อสู้ทางความคิด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิของแต่ละ
ฝ่ายที่จะต้องได้รับความคุ้มครอง แต่จากประเด็นปัญหานั นคงต้องมองไปที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ไทยในหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคนั น ว่ามีการกล่าวถึงบุคคลใดบ้างที่กฎหมาย
ให้การรับรองและความคุ้มครอง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยนั นในบริบทที่กล่าวข้างต้น จะ
บัญญัติให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มี
การรับรองคุ้มครองสภาพบุคคลและสิ่งที่เป็นชาย หญิง และเด็กเท่านั นที่มีสภาพบุคคล 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก อันมี
บทบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 26 , 27 , 28 และมาตรา 29 โดยจากการที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงให้เห็นชัดว่าความเห็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการจ้ากัดสิทธิของ
บุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและเสรี หรือใน
มาตรา 4 , 30 และมาตรา 31 ในเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคนั น จะคุ้มครองและรับรองเฉพาะบุคคล 
หรือสภาพบุคคลแล้ว และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ซึ่งร่างขึ น
โดยองค์กรที่ได้รับการแต่งตั งจากคณะผู้ยึดอ้านาจปกครองขณะนั น ระบุไว้ในมาตรา 4 ว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี ใน
มาตรา 25 ถึง 49 ได้วางหลักเกณฑ์ขอบเขตของสิทธิเฉพาะด้านไว้ เช่น ความยุติธรรมทางอาญา 
การศึกษา การไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา และเสรีภาพในการแสดงออกและการไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัว 
เป็นต้น แต่ทารกในครรภ์มารดานั นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีการกล่าวถึง
เช่นเดียวกับกฎหมายว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนั นก็ไม่มีบริบทใดที่ก้าวล่วงไป
คุ้มครองและรับรองสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเช่นกัน 
 สิทธิมนุษย์นั นถือว่าเป็นพื นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่ก้าเนิด อันเป็นทฤษฎีที่อยู่ในกฎหมาย
ธรรมชาติ แต่ว่าทารกในครรภ์มารดานั น ถือว่าเป็นมนุษย์ได้ในช่วงใด และจะมีสิทธิเพียงใดในการ
รักษาสิทธิของตนมิให้ถูกผู้อ่ืนมาละเมิดได้ และสตรีมีสิทธิเพียงใดในร่างกายตนในการที่จะอนุญาตให้
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ตัวอ่อนมนุษย์สามารถอาศัยร่างกายของสตรีผู้นั นเจริญเติบโตได้ อันถือว่าเป็นการ
แตกแขนงได้สองขั วทางความคิดที่อยู่กันคนละขั ว นั่นเอง 

ฝ่ายที่คัดค้านการท้าแท้งนั นได้เล็งว่า ตัวอ่อนมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์ของสตรีนั น ถือว่าเป็นมนุษย์
แล้วเมื่อได้เกิดการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานสิ่งมีค่ามาให้ ผู้ใดจะ
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ท้าลายชีวิตที่พระเจ้าประทานมาไม่ได้ อันเป็นทฤษฎีจากส้านักความคิดกฎหมายธรรมชาติที่ฝ่าย
ศาสนาคริสต์ได้เข้าไปมีอิทธิพลในแนวความคิดนี  แต่ไม่เพียงศาสนาคริสต์ เท่านั น ศาสนาพุทธ หรือ
ศาสนาอิสลามนั นก็มีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันที่การท้าลายชีวิตที่อยู่ในครรภ์มารดานั นย่อมถือว่า
เป็นบาปไม่ควรที่จะกระท้าและควรค่าแก่การที่กฎหมายควรจะเข้าไปคุ้มครองสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ตัว
อ่อนมนุษย์โดยกฎหมาย จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศที่ค่อนข้าง เคร่งครัดในศาสนา
มักจะมีกฎหมายการท้าแท้งโดยเด็ดขาดเกิดขึ นในประเทศอันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระท้า และกฎหมายที่
ประเทศเหล่านี บัญญัตินั นถือว่าเป็นการเข้าไปคุ้มครองสิทธิของตัวอ่อนมนุษย์โดยแท้76 

แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสตรีโดยแท้เช่นกัน
กล่าวคือ การที่กฎหมายในประเทศที่มีบทบัญญัติห้ามท้าแท้งโดยเด็ดขาดนั นมักจะมีความไม่เท่าเทียม
กันในเรื่องของสิทธิระหว่างชายและหญิงด้วย ซึ่งในเรื่องการท้าแท้งนั นเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อสตรีที่รู้ว่า
ตนตั งครรภ์ สิทธิในการใช้ร่างกายของตนนั นจะถูกสิทธิที่เหนือกว่านั นไประงับการใช้สิทธิของสตรีที่มี
กฎหมายสิทธิมนุษยชนได้คุ้มครองไว้ หรือแม้แต่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศแต่ละประเทศย่อม
มีการรับรองสิทธิพื นฐานของประชาชนไว้ แต่สตรีที่รู้ตัวว่าตั งครรภ์ไม่มีสิทธิในการที่จะเลือกว่า จะ
อนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตนั นมาใช้ร่างกายของตนได้เลยเพราะฝ่ายที่คัดค้านการท้าแท้งนั น
มักจะเสนอว่ากฎหมายห้ามท้าแท้ง เพราะเป็นหลักคุณธรรมทางกฎหมายที่จะควรค่าแก่การเข้าไป
คุ้มครองทารกในครรภ์มารดาให้สามารถที่จะมีชีวิตรอดแล้วอยู่เป็นทารกได้ อันเป็นสิ่งที่กฎหมายควร
จะต้องเข้าไปรับรองและคุ้มครองตัวอ่อนของมนุษย์ โดยที่ไม่ค้านึงถึงสิทธิของสตรีที่ควรค่าแก่การที่จะ
ให้สตรีเหล่านั นเลือกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตนั นมาอาศัยร่างกายได้ แต่ปัญหาการท้า
แท้งเถื่อนนั นมักจะเกิดกับประเทศท่ีก้าลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนการท้าแท้งนั น มักจะน้ากฎหมายสิทธิมนุษ ยชน หรือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญมาเป็นของอ้างเพ่ือสนับสนุนสิทธิของสตรีที่สามารถจะเลือกท้าแท้งหรือไม่ท้าแท้งได้ อัน
เป็นสิทธิพื นฐานของมนุษย์ตามที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิของตนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอัน 
เป็นสิทธิของปัจเจกชนที่พึงมีซึ่งรัฐไม่ควรที่จะออกกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของปัจเจกชนอัน
เป็นเขตแดนสิทธิของส่วนบุคคลที่รัฐไม่ควรของมายุ่ง เป็นหลักการที่ส้านักปฏิฐานนิยม ซึ่งฝ่ายที่
สนับสนุนการท้าแท้งนั นมักจะน้าเรื่องความปลอดภัยในการเข้าบริการทางการแพทย์มาเป็นสิ่งที่ใช้ใน
การต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิของสตรีที่ควรจะเข้าถึงการได้รับบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย อัน

                                           

 76 สุชาดา รัชชุกูล, “กำรท ำแท้งและสิทธิในกำรเป็นเจ้ำของร่ำงกำย”, บนทำงแยก : ประมวล
ทัศนะว่ำด้วยปัญหำกำรท ำแท้งจำกมุมมองของนักสิทธิสตรี ปรัชญำเศรษฐศำสตร์ (กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักพิมพ์มายด์, 2537), หน้า 75. 
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รวมถึงการท้าแท้งที่ควรให้ผู้หญิงที่ประสงค์จะท้าแท้งนั นได้รับการบริการจากสถานพยาบาลและ
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมได้ใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นสิทธิพื นฐานที่
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงควรมี 

ในเรื่องการท้าแท้งนั น ฝ่ายทีส่นับสนุนยังน้าการชั่งน ้าหนักประโยชน์มาเสริมข้ออ้างด้วย โดย
มองว่าสตรีถือว่ามีประโยชน์มากกว่าทารกในครรภ์มารดา เพราะเมื่อต้องเลือกว่าจะช่วยสิ่งใดระหว่าง
สองสิ่งนั นคือตัวสตรีที่ตั งครรภ์กับทารกในครรภ์มารดา ว่าควรที่จะเลือกสิ่งใดก็ให้มองลงไปให้ถึง
ประโยชน์ที่จะเลือกมากท่ีสุด นั นคงไม้พ้นสตรี 

แต่อย่างไรก็ตามการที่ในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตท้าแท้งได้นั น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วทั งสิ นจะค้านึงถึงสิทธิของสตรีและสิทธิของทารกในครรภ์มารดา โดยจะพยายามมองว่า
สตรีนั นควรจะได้มีสิทธิในการที่จะเลือกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตที่จะให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งอาศัยร่างกาย
ของตนในการเจริญเติบโตได้หรือไม่ โดยจะให้สิทธิของสตรีที่ควรมีในการตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างใด 
อันถือเป็นเสรีภาพในการใช้ร่างกายของตนเป็นฐานในการตัดสินใจการท้าแท้ง โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการ
เข้ามาดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการท้าแท้งมากกว่าที่จะปล่อยให้สตรีที่ประสงค์จะท้าแท้งไป
ลักลอบท้าแท้งตามสถานที่รับท้าแท้งเถื่อน อันอาจน้าปัญหามายังสตรีที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
เท่าท่ีควรจะเป็น 

แต่สิทธิทารกในครรภ์มารดาเองในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่ได้ทิ งไปเลย แต่กลับจะเข้า
ไปคุ้มครองให้ทารกในครรภ์มารดานั นมีสิทธิในการที่จะเกิดมาได้แต่ต้องให้พ้นช่วงระยะเวลาที่ให้สตรี
มีช่วงเวลาในการตัดสินใจที่จะท้าแท้งได้มีโอกาสก่อน แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่ให้โอกาสสตรีในการ
ตัดสินใจแล้วรัฐจะมีการเข้าไปคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์มารดาได้ทันทีตามหลักคุณธรรมทาง
กฎหมาย 
 และเมื่อย้อนกลับมามองถึงปัญหากฎหมายอาญา มาตรา 301 แล้วคงจะเป็นสิ่งที่อาจกล่าว
ได้ว่า กฎหมายมาตรานี เป็นสิ่งที่ขวางการแก้ปัญหาการท้าแท้งเถื่อน การที่สตรีต้องลักลอบท้าแท้งกับ
สถานบริการเถื่อนที่ไม่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ เพราะการที่กฎหมายได้ก้าวล่วงเข้าไปถึงการ
ระงับสิทธิของสตรีที่มีอยู่เหนือร่างกายของตนเองในการจะใช้ร่างกายของตนที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของเธอเหล่านั นไว้ แต่กฎหมายอาญา มาตรา 301 กลับไประงับสิทธินั น
โดยที่อาศัยคุณธรรมทางกฎหมายและศีลธรรมอันดีในการอ้างสิทธิในการที่จะต้องรับรองและคุ้มครอง
ทารกในครรภ์มารดานั นไม่ให้ถูกท้าแท้งได้ 
 แต่กฎหมายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส หรือของ
อเมริกานั นกลับต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศตัวเอง และการที่มอบสิทธิของ
สตรีในการตัดสินใจในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตัวอ่อนในครรภ์ใช้ร่างกายตนได้หรือไม่ โดยที่
รัฐมีการก้าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการตัดสินใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่กฎหมายใน
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ต่างประเทศที่กล่าวมานั นพยายามที่จะให้โอกาสสตรีในการตัดสินใจในสิทธิเหนือร่างกายตน ภายใต้
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

14 

5.5 วิเคราะห์ อายุครรภ์ที่สามารถท าแท้งได้ 

  ปัญหาการก้าหนดอายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้  ว่าควรจะอยู่ในจุดใดเพ่ือให้
เหมาะสมคงไม่มีค้าตอบที่ตายตัวแน่นอน ขึ นอยู่กับแนวความคิดและวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์
ของแต่ละประเทศว่ามีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยแค่ใหนโดยแสดงออกทางกฎหมาย การก้าหนด
อายุครรภ์จึงเป็นการแบ่งแยกเขตแดนแห่งสิทธิของสตรีและสิทธิของทารกในครรภ์มารดานั่นเอง 
  ประเด็นปัญหาอายุครรภ์ที่สามารถท้าแท้งได้นั น ปัญหาคือการก้าหนดอายุครรภ์ใน
การท้าแท้งควรระบุช่วงเวลาไว้หรือไม่ ถ้ามีการระบุไว้ควรเป็นช่วงเวลาใด การก้าหนดอายุครรภ์ถือว่า
มีความส้าคัญ เพราะเป็นการระบุถึงสิทธิของหญิงตั งครรภ์ว่าควรมีขีดจ้ากัดในช่วงเวลาใดที่จะสามารถ
ตัดสินใจในร่างกายของตนเพ่ือยุติการตั งครรภ์ ซ่ึงจะท ำให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ที่ประสงค์จะท ำแท้ง
เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตมำกยิ่งขึ้น จึงควรก ำหนดเป็นกฎหมำยให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมือนกันนั่นเอง 
  การก้าหนดอายุครรภ์ในการท้าแท้งนั นมีความส้าคัญมาก อายุครรภ์ที่สามารถท้า
แท้งได้นั นควรเป็นช่วงอายุครรภ์ที่ไม่มากจนเกินไป หากเป็นการท้าแท้งในอายุครรภ์ที่มากย่อมไม่เป็น
ผลดีต่อสตรีที่จะต้องเผชิญ ซึ่งในบางรายอาจมีการตกเลือดอันน้าไปสู่สภาวการณ์ตกเลือดได้77 
  จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้นั นจะ
ระบุอายุครรภ์ให้ท้าแท้งได้อยู่ในช่วงไม่เกิน 28 สัปดาห์ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและไม่มี
ความเสี่ยงมาก แต่ทั งนี การก้าหนดอายุครรภ์ให้เหมาะสมอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
ทั งนี ขึ นอยู่กับความเจริญทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันในประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์มากๆ สามารถท้าให้ทารกในครรภ์มารดาอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา
สิ่งมีชีวิต78 

                                           
 77 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพร เกิดสว่าง, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรท ำแท้งในประเทศไทย, 
พิมพ์ครั งที่ 1, 2523, หน้า 5. 

 78 ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ งประพันธ์, กฎหมำยท ำแท้ง : ข้อโต้แย้งที่ยังไม่ยุติ (ส้านักพิมพ์เจนเดอร์
เพรส, 2537), หน้า 125. 
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  ในกฎหมายไทยนั นปัญหาในเรื่องการก้าหนดอายุครรภ์นั นคงไม่มี  เพราะกฎหมาย
ไทยมีการบัญญัติห้ามการท้าแท้งไว้โดยเด็ดขาด แม้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ่งเป็น
ข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตเหตุให้ท้าแท้งได้ ก็ไม่มีการระบุช่วงเวลาที่จะท้าแท้งไว้ว่าควรที่จะท้าแท้ง
ในช่วงเวลาใดของอายุครรภ์ 
  การก้าหนดช่วงอายุครรภ์นั นคงต้องค้านึงถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ในของแต่ละประเทศว่ามีความพร้อมแค่ไหน อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญที่จะน้ามาประกอบการพิจารณาระบุช่วงเวลาที่จะท้าแท้งได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ความอันตรายจากการท้าแท้งจะมีอันตรายเพ่ิมมากขึ นตามอายุครรภ์ที่มากขึ น ซึ่ง
การท้าแท้งในช่วง 3 เดือนแรกของการตั งครรภ์ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าการท้าแท้งภายหลัง
ระยะเวลาที่พ้น 3 เดือนไปแล้ว และอันตรายก็จะเพ่ิมมากขึ นตามอายุครรภ์ที่เพ่ิมมากขึ นเป็นล้าดับ 
  เมื่อน้ากฎหมายในต่างประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบ เช่น ประเทศอังกฤษและ
ฝรั่งเศสได้มีการก้าหนดเงื่อนเวลาของอายุครรภ์ที่ให้ท้าแท้งได้ไว้โดยชัดเจน กล่าวคือประเทศฝรั่งเศส
ก้าหนดอายุครรภ์ไว้ 12 สัปดาห์ ส่วนประเทศอังกฤษนั นก้าหนดอายุครรภ์ให้ท้าแท้งได้ไม่เกิน 24 
สัปดาห์ ซึ่งเป็นการก้าหนดเวลาไว้เพ่ือให้หญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะขอท้าแท้งมีเวลาตัดสินใจและ
ด้าเนินการตามเวลา อีกทั งเป็นการก้าหนดอายุครรภ์ไว้เพ่ือความปลอดภัยต่อหญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์
จะท้าแท้งอีกด้วย 

 ส่วนในประเทศไทยนั น ยังไม่มีกฎหมายก้าหนดอายุครรภ์ที่แสดงออกอย่างชัดแจ้ง มี
แต่ปรากฏในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั งครรภ์ทาง
การแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ในข้อ 7 ที่ว่า การยุติการ
ตั งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ 5 และข้อ 6 ต้องกระท้าในสถานพยาบาลดังต่อไปนี  
 (1) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทั งนี โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั งครรภ์ทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม 
 (2) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติ
การตั งครรภ์ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ 
  จะเห็นว่าตามกฎหมายอาญาในมาตรา 305 นั นไม่มีการก้าหนดช่วงอายุครรภ์ในการ
ท้าแท้งไว้ แต่ถ้าการท้าแท้งเข้าเงื่อนไขท่ีมาตรา 305 อนุญาตให้ท้าแท้งได้ ในการปฏิบัติของแพทย์นั น 
ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่สามารถท้าแท้งได้โดยไม่มีการก้าหนดช่วงเวลา ส่วนถ้าเป็นคลินิกเวช
กรรมนั นการที่แพทย์จะท้าแท้งได้นั นจะต้องเป็นช่วงอายุ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และการท้าแท้งจะต้อง
ปฏิบัติตามที่ก้าหนดในข้อบังคับนั น 
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5.6 วิเคราะห์ ระดับความพิการที่สามารถท าแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การท้าแท้งถือได้ว่าเป็นหัตถการทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีมายาวนานแล้วและการ
ลักลอบท้าแท้งมักจะท้ากันในกรณีตรวจพบว่าหากปล่อยให้ตั งครรภ์ต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อมารดา
และทารกในครรภ์ท้าให้เกิดการตายหรือพิการ ดังนั นการท้าแท้งในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพหรือความ
พิการแต่ก้าเนิด จึงเป็นการช่วยลดจ้านวนบุตรที่ก้าลังจะเกิดมาอันอาจส่งผลให้เกิดเป็นภาระของสังคม
เป็นอย่างมาก 
 ในปัจุบันวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แพทย์สามารถทราบสุขภาพ
ของทารกได้ตั งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ท้าให้สามารถตรวจพบถึงความผิดปกติหรือความพิการของ
ทารกในครรภ์ได้ก่อนคลอด จึงเป็นเหตุผลหนึ่งอันส้าคัญที่ท้าให้หญิงตั งครรภ์ตัดสินใจท้าแท้ง เพ่ือ
ไม่ให้ทารกที่ก้าลังจะเกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานกับความพิการของตนและส่งผลก่อให้เกิดภาระกับบิดา 
มารดา คนในครอบครัว สังคม อีกทั งรัฐต้องแบกรับภาระในการรักษาพยาบาลและการดูแลอ้านวย
ความสะดวกในทุกๆด้านให้กับประชากรที่พิการอีกด้วย 
 การท้าแท้งเป็นปัญหาที่มีข้อโต้แย้งกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างเหตุผลเพ่ือมา
สนับสนุนข้ออ้างของตน รวมทั งความเห็นว่า ควรอนุญาตให้หญิงตั งครรภ์ท้าแท้งในกรณีตรวจพบว่า
ทารกในครรภ์พิการหรือไม่ จึงมีประเด็นปัญหาว่า แล้วค้าว่า พิการ นั นควรมีขอบเขตแค่ใหนอย่างไร 
ที่จะถือว่าเป็นความพิการที่กฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ ซึ่ง ไม่มี
กฏหมายบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่าพิการแค่ใหนที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้ 
 เมื่อมีการตรวจพบว่าทารกในครรภ์ของตนพิการ หญิงตั งครรภ์ย่อมวิตกกังวลว่าบุตรของตนที่
คลอดออกมาจะด้ารงชีวิตในสังคมอย่างไร สังคมจะเปิดกว้างต่อคนพิการมากน้อยแค่ใหน หากบิดา
มารดาเสียชีวิตใครจะเป็นผู้ดูแลบุตรของตนต่อไป ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั งสิ น อีกทั งการเลี ยงดูบุตร
พิการต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงตลอดชีวิตของบุตรนั น และอาจก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและเยียวยาเด็กพิการ จึงท้าให้คนพิการเป็นส่วนเกินของสังคมที่มีผลกระทบต่อ
จิตใจทั งต่อตัวเด็กพิการและคนในครอบครัว 
 ดังนั นกฏหมายจึงควรเปิดโอกาสอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณีแพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์
พิการและกฎหมายควรระบุไว้โดยชัดแจ้งถึงระดับความพิการว่าแค่ใหนที่กฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้ง
ได้ ชึ่งจะท้าให้เกิดความปลอดภัยแก่หญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะร้องขอท้าแท้งและเพ่ือเป็นแนวบรรทัด
ฐานในทางปฏิบัติต่อไป 
 หญิงตั งครรภ์ทุกคนย่อมต้องการให้ทารกในครรภ์ของตนคลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั งร่างกายและจิตใจโดยปราศจากความพิการใดๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน กฎหมายของ
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ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ท้าแท้งได้ในกรณีแพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ ดังนั น
พิการแค่ใหนที่กฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้จึงยังไม่มีการก้าหนดเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายไว้อย่าง
ชัดเจนในปัจจุบัน 
 ส่วนกฎหมายในต่างประเทศได้มีการก้าหนดระดับความพิการที่อนุญาตให้ท้าแท้งได้ กล่าวคือ 
โรคทางพันธุกรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์หรือยีนส์ ได้แก่ 

ก. โครโมโซมผิดปกติ เช่นโรคดำวน์วซินโดรม 
ข. ยีนส์เดี่ยว เป็นกำรขำดหำยไปของยีนส์เดี่ยว เช่น โรคซิคเคิลเซลล์อนีเมีย 
ค. ยีนส์รวม เป็นกำรรวมตัวกันของส่วนที่ไม่ใช่โครโมโซม เช่น โรคสไปน่ำ โบฟีดำ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ยังมีโรคปำกแหว่งเพดำนโหว่อีกด้วย 
จากที่ได้กล่าวมาทั งหมดเป็นเพียงตัวอย่างของความพิการที่แพทย์ของประเทศอเมริกาพบ

บ่อยของทารกในครรภ์และสรุปเอาไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีโรคร้ายแรงอีกหลายชนิดที่เกิดขึ นกับทารก
และส่งผลให้ทารกพิการและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ท้าให้ทารกต้องคลอดออกมาเป็นคนพิการ
ไปตลอดชีวิต 
 ส้าหรับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับความพิการควรเป็นความพิการที่รุนแรง จนไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ หรือหากเด็กคลอดออกมาก็จะเป็นความยากล้าบากในการด้ารงชีวิต เช่น สมอง
พิการ แขนขากุด เป็นต้น 
 
 
 



 
 

บทท่ี 6  
 

สรุปและวเิคราะห ์

6.1 สรุปและวิเคราะห์ 

กำรที่จะพัฒนำกฎหมำยนั้น จ ำเป็นต้องวิเครำะห์ทั้งในส่วนของนิติศำสตร์และสังคมศำสตร์ไป
พร้อมกัน เพรำะกฎหมำยบัญญัติขึ้นมำเพ่ือจัดระเบียบทำงสังคมให้มีควำมสงบเรียบร้อย ดังนั้น
กฎหมำยที่ดีจึงต้องมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้นๆ ด้วย 
หำกกฎหมำยนั้นล้ำหลังไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมในปัจจุบัน ก็จะท ำให้กฎหมำยนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ
ของประชำชน และไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำสังคมได้อย่ำงแท้จริง 
 จำกกำรศึกษำประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 305 ซึ่งเป็นเรื่องเหตุยกเว้นควำมผิดฐำนท ำ
แท้ง ซึ่งประมวลกฎหมำยอำญำฉบับนี้มีกำรประกำศใช้มำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2500 อันเป็น
เวลำมำกกว่ำ 60 ปีแล้ว จึงท ำให้ไม่เหมำะสมและสอดคล้องกับปัญหำสังคมไทยในปัจจุบัน กฎหมำย
จึงล้ำหลังและไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำสังคมได้อย่ำงถูกต้องและแท้แท้จริง บทบัญญัติในมำตรำนี้ เป็นที่
ถกเถียงกันมำอย่ำงยำวนำนว่ำควรที่จะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีขอบเขตกว้ำงมำกขึ้น คือให้
เพ่ิมเติมเหตุให้ท ำแท้งได้ให้เพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะเหตุให้ท ำแท้งได้ในกรณีทำรกในครรภ์มำรดำพิกำร 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีอยู่ในขอบเขตกำรศึกษำและวิจัยของวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ 
 ปัจจุบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ได้เจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว แพทย์
สำมำรถตรวจสุขภำพของทำรกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จำกกำรศึกษำกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ มีกรณี
ที่น่ำสนใจดังต่อไปนี้ 
 
 1. ประเทศอังกฤษ 
  1) ประเทศอังกฤษมีกฎหมำยที่อนุญำตให้ท ำแท้งได้ในกรณีทำรกในครรภ์มำรดำ
พิกำร กำรท ำแท้งจะต้องมีค ำรับรองจำกแพทย์ 2 คน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือในกรณีฉุกเฉินอำจให้
แพทย์เพียง 1 คนรับรองก็ได้ ตำมท่ีบัญญัติไว้ใน Abortion Act of 1967 
  2) กำรท ำแท้งต้องกระท ำในช่วงอำยุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดำห์ 
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  3) กำรยุติกำรตั้งครรภ์ต้องกระท ำในโรงพยำบำลของรัฐ หรือสถำนพยำบำลหรือ
โรงพยำบำลเอกชนหรือสถำนที่อ่ืนที่ได้รับอนุญำต 
  4) สรุปได้ดังนี้ กำรท ำแท้งในประเทศอังกฤษ มีกฎหมำย Abortion Act of 1967 
ก ำหนดเหตุที่สำมำรถท ำแท้งได้ไว้กว้ำงกว่ำประเทศไทย เหตุที่อนุญำตให้ท ำแท้งได้ของประเทศ
อังกฤษซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติไว้ มีดังนี ้
   ก. หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดำห์ และหำกตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นกำรเสี่ยง
และเป็นอันตรำยต่อสุขภำพกำยหรือจิตใจของหญิงหรือเด็กในครอบครัวหญิง 
   ข. เพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บถำวรต่อสุขภำพทำงกำยหรือจิตใจของหญิง 
   ค. หรือหำกตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ 
   ง. หรือมีควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงมำกถ้ำตรวจพบว่ำทำรกในครรภ์ ถ้ำคลอด
ออกมำจะต้องทนทุกข์จำกควำมผิดปกติทำงกำยหรือจิตใจ ซึ่งน ำไปสู่ควำมพิกำรร้ำยแรง ซึ่งกำรท ำ
แท้งในกรณีนี้ต้องมีแพทย์ 2 คนให้ค ำรับรอง 
 
 2. ประเทศฝรั่งเศส 
  1) การท้าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงกรณีสุขภาพทารกในครรภ์มารดาด้วย 
และจะต้องท้าแท้งในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์ หากอายุครรภ์เกิน 10 สัปดาห์ จะต้องเป็น
กรณีจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของหญิงตั งครรภ์ หรือเป็นไปได้อย่างสูงว่าหากทารกในครรภ์ถ้าคลอด
ออกมาจะต้องทนทุกข์อย่างมากจากการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ต้องมี
แพทย์ 2 คนให้ค้ารับรอง 

2) ในกรณีหญิงตั งครรภ์เป็นผู้เยาว์ การท้าแท้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 

 
 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จำกคด ี Roe V. Wade ท ำให้เกิดบรรทัดฐำน ดังต่อไปนี้ 
  1) หญิงต้องท ำค ำร้องขออนุญำตท ำแท้ง ซึ่งรวมถึงกรณีสุขภำพของทำรกในครรภ์
ด้วย 
  2) ไม่ได้ก ำหนดำยุครรภ์ในกำรท ำแท้งไว้ชัดเจน แต่ต้องท ำแท้งก่อนทำรกในครรภ์
แสดงกำรมีชีวิต (Foetal Viable) 
  3) กรณีหญิงตั้งครรภ์เป็นวัยรุ่น (Teenagers) จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ
หรือมำรดำ หรือศำลก่อน 
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 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  1) การท้าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายรวมถึงเหตุให้ท้าแท้งได้ ในกรณีทารกในครรภ์
พิการด้วย ซึ่งหญิงตั งครรภ์ก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องท้าค้าร้องขอในช่วง
ระยะ 24 สัปดาห์แรกของการตั งครรภ์ 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในปัจจุบันพบว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ก้าหนดเหตุให้ท้าแท้งได้ไม่ครอบคลุม
ถึงเหตุให้ท้าแท้งได้กรณีแพทย์ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ ซึ่งปัญหาสุขภาพทารกในครรภ์
มารดาพิการสามารถตรวจพบได้โดยวิธีการทางการแพทย์ตั งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ ซึ่งการท้าแท้งใน
เหตุนี นักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นการคัดเลือกประชากรที่มีคุณภาพ อีกทั งหญิงตั งครรภ์และครอบครัว
ไม่ต้องแบกรับภาระในการเลี ยงดูทารกที่พิการอีกด้วย ซึ่ งปัญหานี อาจส่งผลกระทบในระยะยาว ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อดีของกฎหมายในเรื่องการท้าแท้งของประเทศต่างๆ เพ่ือน้ามาปรับใช้กับกฎหมายใน
ประเทศไทยให้เหมาะสม ซึ่งมีสาระส้าคัญดังต่อไปนี  
 

1. อายุครรภ์ที่สามารถท าแท้งได้ 
 การก้าหนดอายุครรภ์ในการท้าแท้งเป็นสิ่งส้าคัญและต้องก้าหนดไว้โดยชัดเจน ช่วงอายุครรภ์
ที่สามารถตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์มารดาได้คือช่วงประมาณ 16-20 สัปดาห์ หญิงตั งครรภ์จึง
ต้องรีบตัดสินใจโดยเร็วหลังจากที่ได้ทราบผลการตรวจและด้าเนินการตามขั นตอนของกฎหมายในการ
ขออนุญาตท้าแท้ง เนื่องจากระยะเวลาถือเป็นสาระส้าคัญเพราะถูกจ้ากัดด้วยอายุครรภ์ที่มากขึ น หาก
ท้าแท้งในช่วงอายุครรภ์ที่เพ่ิมมากขึ นเท่าใดก็ยิ่งเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อหญิงตั งครรภ์เองมากขึ น
เท่านั น 
 ดังนั น ผู้วิจัยเห็นควรให้กฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ ในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ
ในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
 

2. ระดับความพิการที่อนุญาตให้ท าแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 พิการแค่ไหนที่สามารถท้าแท้งได้นั น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ก้าหนดระดับความพิการ
ไว้ เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ท้าแท้งได้ในเหตุทารกในครรภ์มารดาพิการ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า
ต้องเป็นความพิการในระดับที่รุนแรง เช่น สมองพิการ โรคกรรมพันธุ์ โรคหัดเยอรมัน โรคปากแหว่ง -
เพดานโหว่ ไม่มีแขนและขา เป็นต้น ซึ่งควรก้าหนดไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3. หลักฐานการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์และค ารับรองของแพทย์ เพื่ อใช้
ประกอบการยื่นค าร้องขออนุญาตท าแท้ง 

 หญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะท้าแท้งต้องแนบเอกสารหลักฐานการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
และค้ารับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างน้อย 2 คน นอกจากนี  แพทย์ต้องแจ้งเรื่อง
ให้โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับแจ้งทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนการท้าแท้ง 
 

4. คณะกรรมการพิจารณาท าแท้ง 
 ให้กระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาร่วมกันแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้ง เพ่ือมา
ท้าหน้าที่พิจารณาค้าร้องขออนุญาตท้าแท้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งต้องประกอบไปด้วย
นักจิตวิทยาทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค้าปรึกษาแก่หญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะท้า
แท้ง โดยแพทย์ที่ให้ค้าปรึกษาไม่จ้าเป็นต้องเป็นสูตินารีแพทย์ แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์ผู้ลงมือท้าแท้งจะต้องเป็นสูตินารี
แพทย์เท่านั น   
 คณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งแบ่งออกเป็น คณะกรรมการส่วนกลางและภูมิภาค โดย
คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน และนักจิตวิทยาทางการ
แพทย์อย่างน้อย 1 คน 
 ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งในส่วนภูมิภาคสามารถอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการฯ ส่วนกลางได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง
ให้ถือเป็นที่สุด 

 
5. ขั้นตอนการยื่นค าร้องขออนุญาตท าแท้งในกรณีทารกในครรภ์มารดาพิการ 
 หลังจากหญิงตั งครรภ์ทราบผลการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์และมีหลักฐานทางการแพทย์ที่
เชื่อได้ว่าเป็นไปได้อย่างสูงที่ทารกในครรภ์พิการ หากหญิงตั งครรภ์ที่ประสงค์จะขออนุญาตท้าแท้งต้อง
ยื่นค้าร้องขออนุญาตท้าแท้งก่อนอายุครบ 22 สัปดาห์ พร้อมกับหลักฐานทางการแพทย์ในการตรวจ
สุขภาพทารกในครรภ์ ค้ารับรองจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน และค้าปรึกษาจาก
นักจิตวิทยาทางการแพทย์ 1 คน ต่อคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้ง 
 หลังจากยื่นค้าร้องขออนุญาตท้าแท้งต่อคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาท้าแท้งจะใช้เวลาในการพิจารณาค้าร้องอีกไม่เกิน 7 วัน ดังนั น ขั นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
จะต้องด้าเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะกฎหมายก้าหนดช่วงอายุครรภ์ให้ท้าแท้งได้ไม่เกิน 24 สัปดาห์ 
อีกทั งการที่ท้าแท้งในช่วงอายุครรภ์ที่มากขึ น ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหญิงตั งครรภ์อีกด้วย 
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 หมายเหตุเพิ่มเติม ในเรื่องความสามารถ หากหญิงตั งครรภ์เป็นผู้เยาว์และยังไม่ได้จดทะเบียน
สมรส ต้องขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน หากไม่มีต้องขอความ
ยินยอมจากศาลเพ่ือยื่นค้าร้องขออนุญาตท้าแท้ง 
 

6. สถานพยาบาลในการท าแท้ง 
 สถานที่ท้าแท้งควรเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั น เช่นเดียวกับทุกประเทศที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทั งนี  เพ่ือป้องกันไม่ให้หญิงตั งครรภ์ลักลอบท้าแท้งเถื่อนกับหมอเถื่อนและสถานพยาบาลที่
ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้หญิงตั งครรภ์ได้รับอันตรายจากการท้าแท้งท่ีไม่ถูกต้องและอาจเป็นเหตุ
ให้หญิงตั งครรภ์ถึงแก่ความตายได้ 
 
7. ร่างกฎหมายใหม่โดยเพิ่มเติมเหตุให้ท าแท้งได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
305 กล่าวคือให้เพ่ิมเติมมาตรา 305(3) 
 ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติมเหตุให้ท้าแท้งได้ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 305(3) มี
ข้อความดังต่อไปนี  
 มาตรา 305 ถ้าการกระท้าความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั น เป็นการ
กระท้าของนายแพทย์ และ 
 (1) จ้าเป็นต้องกระท้าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั น หรือ 
 (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท้าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
 (3) ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาพิการ 
 ผู้กระท้าไม่มีความผิด 
 มาตรา 305/1 ภายใต้บังคับมาตรา 305 
 (1) การท้าแท้งตามอนุมาตรา (3) เมื่อทราบผลการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์มารดา
แล้ว หญิงตั งครรภ์ต้องยื่นค้าร้องขออนุญาตท้าแท้งก่อนอายุครรภ์ครบ 22 สัปดาห์ พร้อมกับหลักฐาน
ทางการแพทย์โดยมีค้ารับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2คน และค้าปรึกษาจากนักจิตวิทยา
ทางการแพทย์ 1คน ต่อคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งโดยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค้าร้องไม่เกิน 
7 วัน 
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 (2) คณะกรรมการพิจารณาท้าแท้ง แบ่งออกเป็นคณะกรรมการส่วนกลางและภูมิภาค โดย
คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน และนักจิตวิทยาทางการ
แพทยอ์ย่างน้อย 1 คน 
 ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาท้าแท้งในส่วนภูมิภาค สามารถอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการฯ ส่วนกลางได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง ค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง
ให้ถือเป็นที่สุด 
 โดยแพทย์ที่ให้ค้าปรึกษาไม่จ้าเป็นต้องเป็นสูตินารีแพทย์ แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์ผู้ลงมือท้าแท้งจะต้องเป็นสูตินารี
แพทย์เท่านั น 
 (3) การท้าแท้งต้องกระท้าโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาล
ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั น 
 (4) ในกรณีหญิงตั งครรภ์เป็นผู้เยาว์และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องขอความยินยอมจาก
บิดาหรือมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน หากไม่มีต้องขอความยินยอมจากศาลเพื่อยื่นค้าร้องขอ
อนุญาตท้าแท้ง 
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