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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

สภาพการณ์ของการท าแทง้ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยการรวบรวม และทบทวนขอ้มูล 

ท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการท า

แทง้มีปัญหาตน้ตอมาจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 

ปัญหาค่านิยมในเร่ืองมาตรฐานทางเพศระหว่างหญิงชายซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั ปัญหาทศันคติของ

สังคมต่อการตั้งครรภ์นอกสมรส การขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการเจริญพนัธ์ุและการ

คุมก าเนิด ปัญหาการตั้งครรภก่์อนสมรส การตั้งครรภเ์น่ืองจากถูกหลอกลวงหรือถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ ปัญหาสุขภาพของมารดาและความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือปัญหาทางดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจ และ 2) เม่ือหญิงตกอยูใ่นสถานการณ์การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ส่ิงแรกท่ีหญิงเหล่าน้ีนึก

ถึงไม่ใช่การท าแทง้ แต่ส่ิงท่ีหญิงเหล่าน้ีตอ้งการเป็นอนัดบัแรก คือ การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้น

ต่าง ๆ เช่น การฝากครรภ์ ท่ีพกัชั่วคราวระหว่างการตั้งครรภ์และพกัฟ้ืนหลังคลอด และความ

ช่วยเหลือในการดูแลเด็ก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือดา้นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการตั้งครรภ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความช่วยเหลือดา้นการวางแผนการด าเนินชีวิต การไดรั้บการปฏิบติัจาก

สังคมอยา่งเป็นธรรม และความช่วยเหลือในการจดัการเก่ียวกบัเด็ก เช่น ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูเด็ก 

ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก สถานท่ีเล้ียงดูเด็กชัว่คราว สถานท่ีรับเล้ียงเด็กในเวลากลางวนั หรือการยก

เด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม ดงันั้นแมว้า่จะมีกฎหมายอนุญาตให้หญิงท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็จะไม่เลือกวิธีการท าแท้งเป็นการแก้ปัญหา หากรัฐได้ให้ความ

ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จนท าหญิงเหล่าน้ีมัน่ใจได้ว่าหากตนเองตั้งครรภ์จนครบ

ก าหนดและคลอดทารกออกมา หญิงและทารกท่ีจะคลอดออกมาจะสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้

อยา่งปรกติสุข และมีศกัด์ิศรี  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบท า

แทง้เถ่ือน โดยใชม้าตรการทางกฎหมาย ท่ียึดหลักของการให้ค  าปรึกษา บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น ชดัเจน และมีทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ให้แก่หญิงตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งการท าแทง้ 

เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจก่อนการท าแทง้ ซ่ึงจะช่วยให้หญิงซ่ึงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค ์ไดต้ดัสินใจบนทางเลือกท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดกบัตนเอง โดยอิสระ ปราศจากการครอบง า

จากรัฐหรือสังคม โดยสังคมจะมีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหห้ญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงคท่ี์ตดัสินใจคลอดทารกในครรภ ์และเล้ียงดูบุตร ให้ไดรั้บความช่วยเหลือตามสมควร

และสามารถด ารงชีวิตต่อไปได ้ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กท่ีคลอดออกมาไดมี้โอกาสพฒันาในดา้น

ต่าง ๆ ตามวยั และตามความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคน 
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ABSTRCT 

 

 This study has the objective to study the optimal legal measures that conform to the 

abortion circumstance in Thailand through the collection and review of secondary data, literatures, 

academic documents and articles, as well as related researches. 

 The study results revealed that 1) the problem of abortion arose from unwanted pregnancy 

which caused by inequality in sexual values among men and women, social attitude towards 

unmarried pregnancy, lack of comprehensiveness in reproductive systems and birth control, pre-

marital pregnancy, forced pregnancy from sexual assault, maternal health problem and fetal 

abnormality, as well as socio-economics problem, and 2)  when women experiencing unwanted 

pregnancy, abortion is not their first option but what they seek most is health care services such as 

prenatal care, temporary shelter, postpartum care, and child rearing. Second-most important is 

pregnancy counseling through educating, legal issue, family planning, social acceptance, and child 

support such as financial, educational funding, temporary day care service, as well as adoption 

consideration. Despite legal abortion, women experiencing unintended pregnancy will not choose 

to undergo such process if their support is guaranteed and assured that once a child is delivered, 

both mother and baby gain social acceptance and dignity is maintained. 
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 Thus, the researcher has provided recommendation in developing a guidance to prevent 

illegal abortion through forming a legal measures concerning lawful counseling by qualified 

professionals to guaranteed that women have access to accurate information so that the mother can 

make well-informed decisions about their unwanted pregnancies without receiving overwhelming 

negative affect and social judgment but the society itself will help establish an remedial measures 

on abortion issues to ensure women experiencing unintended pregnancies receive appropriate aid 

to deliver and raise their children to progress with their lives and providing child support allowing 

them to develop and grow gracefully. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

   ปัจจุบนัปัญหาการท าแทง้เถ่ือน ก าลงัเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของทุกประเทศทัว่

โลก1 เพราะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อผูห้ญิงและสังคม เน่ืองจากเป็นสาเหตุส าคญัของ

การติดเช้ืออยา่งรุนแรง และท าใหห้ญิงทัว่โลกเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 13 ต่อปี และมีแนวโนม้ท่ีจะมี

ความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ จากรายงานขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) ในปี พ.ศ. 2548 มี

ผูห้ญิงทัว่โลกตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคป์ระมาณ 80 ลา้นคน ในจ านวนน้ีแกปั้ญหาดว้ยการท าแทง้ 19-

20 ลา้นคน โดยร้อยละ 55 อยูใ่นประเทศแถบเอเชีย มีการติดเช้ือหลงัท าแทง้ปีละกวา่ 3,000,000 คน 

และเสียชีวิตจากการท าแทง้ปีละ 68,000 คน เฉล่ียชัว่โมงละ 8 คน หรือตาย 1 คน ทุก 8 นาที และมี

ผูห้ญิงอีกกวา่ 1,000,000 คนท่ีเกิดปัญหาแทรกซอ้นตามมา เช่น ตั้งครรภย์ากข้ึน หรือถูกตดัมดลูกทิ้ง 

โดยผูเ้ช่ียวชาญทัว่โลกไดว้เิคราะห์วา่อนัตรายจากการท าแทง้เถ่ือน สูงกวา่การท าแทง้ท่ีปลอดภยักวา่ 

100 เท่าตวั2   และจากขอ้มูลองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) พบวา่ในทุกปีปัญหา

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เป็นสาเหตุน าไปสู่การท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัของผูห้ญิงอยา่งนอ้ยจ านวน 

20,000,000 คน ซ่ึงกวา่ 100,000 คนตอ้งเสียชีวิตลงในท่ีสุด เพราะเกิดอาการแทรกซอ้นต่าง ๆ ยิ่งไป

กวา่นั้น ผูห้ญิงอีกจ านวนนบัลา้นตอ้งประสบปัญหาเร้ือรังทางสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการท าแทง้ท่ี

ไม่ปลอดภยัดว้ย3  และสถาบนักทัเมเชอร์ (Guttmacher Institute) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร 

                                         
 1 จาก Unsafe Abortion: A Major Cause of Maternal Mortality in Thailand, โดย ก าแหง จาตุรจินดา ก.  สืบคน้
เม่ือ 25 เมษายน 2558, จาก  http://www.womenhealth.or.th/downloads/document-resource/document-21.pdf 
 2  จาก http://tddf.or.th/tddf/library/article. สืบคน้เม่ือ 20 เมษายน 2558.  
 3 จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenbangle&month=07-09-2011&group=1&gblog=2. 
สืบคน้เม่ือ 18 เมษายน 2558. 
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และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ ได้เผยแพร่รายงาน

ศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์การท าแทง้ทัว่โลก เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2552  พบวา่ การท าแทง้เถ่ือนหรือ

การท าแทง้ท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในประเทศดอ้ยพฒันา และประเทศก าลงัพฒันา ท าใหห้ญิงซ่ึงท าแทง้

ตอ้งเสียชีวิตถึง 70,000 คน ต่อปี และมีหญิงซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บจนตอ้งเขา้รักษาอาการเจ็บป่วยอีก

ประมาณปีละ 5,000,000 คน และมีหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้เถ่ือนท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการ

รักษาอีก 3,000,000 คนต่อปี4  

   ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบปัญหาเร่ืองการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือน เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ เพราะปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนในประเทศ

ไทย เป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อนและเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหลาย ๆ ประการ เช่น ความเช่ือทางศาสนา 

ปัญหาความเส่ือมทางจริยธรรมและศีลธรรม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว ปัญหาทศันคติและค่านิยมของสังคมไทย ปัญหาความ

จ าเป็นเก่ียวกบัสุขภาพของหญิง หรือสุขภาพของทารกในครรภ์5 เป็นตน้ สาเหตุส าคญัประการหน่ึง

ท่ีท าใหป้ระเทศไทยมีอตัราการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนเพิ่มข้ึนจากอดีตมาก คือ การท่ีสังคมไทย มีการ

เปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีค่านิยมในเร่ืองเพศระหว่างชายหญิงซ่ึงไม่เท่า

เทียมกนั ท่ีสังคมไดก้ าหนดบทบาทและหน้าท่ีให้หญิง ว่าจะตอ้งรักษาพรหมจารีของตนไวใ้ห้กบั

ชายผูเ้ป็นสามี และจะมีเพศสัมพนัธ์ไดก้บัสามีเท่านั้น หากหญิงไปมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส 

หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามี จะถูกประณามวา่เป็นหญิงไม่ดี มีพฤติกรรมส าส่อน หรือ

ร่าน ในทางตรงกนัขา้มสังคมก าหนดให้ผูช้ายไทยสามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดก่้อนการสมรส และ

สามารถมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงก่ีคนก็ได ้หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงซ่ึงไม่ใช่ภริยาก็ได ้ ท าให้เม่ือ

ชายมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ภริยา นอกจากจะไม่ไดรั้บ

การประณามจากสังคมแล้ว สังคมยงัช่ืนชมชาย โดยการขนานนามว่าเป็น “คำสโนวำ” หรือ 

“ขุนแผน”  มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมทุนนิยม ท่ีมีการติดต่อกบัต่างประเทศ ท าให้เกิด

การขยายตวัของวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ เขา้มาสู่สังคมไทย ไม่วา่จะเกิดจากการท าธุรกิจ การศึกษา

                                         
 4 จาก ท่ัวโลกท ำแท้งลดลง. มติชน, 2552, สืบคน้เม่ือ 10 กนัยายน 2557, จาก www.teenpath.net. 
 5 จาก รำยงำนกำรเสวนำทำงวิชำกำรเร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยกับปัญหำกำรท ำแท้ง: ทำงออกอยู่ท่ีไหน.  
(น. 45), 2537, กรุงเทพฯ:สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด.  
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ท่ีนกัเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ การส่ือสารไร้พรมแดน หรือความทนัสมยัของเทคโนโลยี จน

เกิดการรับเอาวฒันธรรมของต่างชาติมาใช้แบบผสมผสานก็ดี หรือเลียนแบบก็ดี ซ่ึงการรับเอา

วฒันธรรมของต่างชาติซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ไดมี้การปลูกฝังในเร่ืองการรักนวลสงวนตวั แต่กลบัมี

ค่านิยมในเร่ืองของการอยู่ก่อนแต่ง ไดส่้งผลให้ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ ความเช่ือ และค่านิยม 

ของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ท าให้คนไทยทุกเพศ ทุกวยั มีมุมมองว่าการมี

เพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองปรกติ ไม่ใช่เร่ืองเสียหายหรือน่าอบัอาย โดยจะเห็นไดจ้ากท่ีปัจจุบนัหญิงไทย 

ไม่วา่จะในวยัเรียน หรือวยัท างาน มีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสหรืออยูก่่อนแต่งเพิ่มข้ึนมาก ซ่ึงส่ิงท่ี

ยืนยนัถึงทศันคติในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทยไดดี้ท่ีสุด คือ การท่ีบุคคลซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง นักร้อง หรือบุคคลซ่ึงมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ได้ออกมา

ประกาศสมรส โดยยอมรับต่อสังคมว่าหญิงไดต้ั้งครรภก่์อนสมรส ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็น

วา่ แนวคิดเร่ืองการรักนวลสงวนตวั หรือความคิดเร่ืองการรักษาพรหมจารีของหญิงไทยไวจ้นกว่า

จะแต่งงานได้ผ่อนคลายลงไปมาก ในขณะเดียวกันแนวคิดเร่ืองการอยู่ก่อนแต่ง มีแนวโน้มจะ

กลายเป็นบรรทดัฐานของคนวยัท างานและหนุ่มสาวในวยัเรียน ซ่ึงการท่ีสังคมไทยเปล่ียนแปลงมา

เป็นสังคมอุตสาหกรรม หรือสังคมทุนนิยม ท่ีมีความเป็นโลกาภิวฒัน์6 มีความเจริญทางดา้นวตัถุ 

และมุ่งเนน้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ จนประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก 

โดยละเลยการพฒันาทางดา้นจิตใจให้แก่สมาชิกในสังคม ท าให้สังคมไทยตกอยู่ในภาวะศีลธรรม

เส่ือมถอย ไม่เวน้แมแ้ต่สถาบนัศาสนาท่ีเส่ือมทรามลงอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะแมแ้ต่พระภิกษุสงฆเ์อง 

ก็ยงัท าผิดศีลธรรม ซ่ึงการท่ีสถาบนัทางศาสนาไม่มีความเขม้แข็งพอ ย่อมส่งผลให้คนในสังคม

ประพฤติชัว่โดยไม่มีความละอายต่อบาป เพราะศาสนาไม่สามารถสอนหรือขดัเกลาให้สมาชิกใน

สังคมมีสติ รู้จกัระงบัอารมณ์หรือหักห้ามตวัเองได ้ท าให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ชีวิตไดง่้าย  

ดงันั้นสภาพสังคมไทยในปัจจุบนัจึงเป็นสังคมท่ีอ่อนแอ ท่ีมีแต่ความเจริญทางดา้นวตัถุ แต่ศีลธรรม

ของสมาชิกในสังคมกลบัเส่ือมถอย และท าให้สถาบนัต่าง ๆ ในสังคมอ่อนแอตามไปดว้ย ไม่วา่จะ

เป็นสถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เพราะไม่สามารถตา้นกระแสวตัถุนิยมได ้

เม่ือโครงสร้างทางสังคมในดา้นสถาบนัครอบครัว และสถาบนัทางศาสนา  ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม 

ย่อมจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเช่ือ ทศันคติ ของสมาชิกในสังคม ท าให้มีปัจจยัท่ีเอ้ือให้

                                         
 6 จาก “หลกัเกณฑ์ของขอ้บงัคบัในการยุติการตั้งครรภท์างการแพทย:์ ขอ้เสนอการแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญากรณีแพทยท์ าแทง้โดยไม่ผิดกฎหมาย,” โดย ประมวล วรุีตมเสน, 2549, นิติศำสตร์, 35 (3), น. 411. 
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สมาชิกในสังคมมีเพศสัมพนัธ์ จนเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไดง่้ายและมากข้ึน และน าไปสู่

ปัญหาของการท าแทง้เถ่ือนท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ  

   นอกจากน้ีการท่ีสังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา ท่ีเน้นค าสอนในเร่ืองไม่ให้มีการ

เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัและมีความเช่ือในเร่ืองของบาปกรรม การห้ามฆ่าสัตวต์ดัชีวิตหรือท าลาย

ชีวิต โดยเฉพาะในเร่ืองการท าแทง้แล้วตามค าสอนในพุทธศาสนาถือว่าเป็นการฆ่าคนตายโดย

เจตนา เป็นการกระท าท่ีเป็นความผิดอย่างมหนัต์ และหญิงซ่ึงท าแทง้สมควรไดรั้บการติเตียนจาก

สังคมว่าเป็นคนท่ีจิตใจทารุณโหดร้ายเพราะฆ่าไดแ้มก้ระทัง่ลูกของตวัเอง7 จากบรรทดัฐานทาง

ศาสนาดงักล่าวท าให้เม่ือพูดถึงการท าแทง้แลว้ สังคมไทยมกัจะมองวา่เป็นการกระท าท่ีผดิศีลธรรม 

และเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถท าไดเ้ลยไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ และเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ไห้มีการท า

แทง้จึงไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนมาเพื่อเอาผดิแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ และบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การท าแทง้ เพราะเห็นวา่ล าพงัแต่จารีตประเพณี ไม่สามารถยบัย ั้งการกระท าดงักล่าวไดเ้พราะไม่มี

สภาพบงัคบั  โดยความผิดเก่ียวกบัการท าแทง้ไดถู้กบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 

ถึงมาตรา 305 ซ่ึงเอาผิดและลงโทษแก่หญิงซ่ึงท าให้ตนเองแทง้ลูกไม่วา่จะท าดว้ยตนเองหรือยอม

ให้ผูอ่ื้นท าให้ตนเองแทง้ลูก และบุคคลซ่ึงท าแทง้ให้แก่หญิง ไม่วา่หญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

แต่หากการท าแทง้นั้นไม่ส าเร็จก็ถือว่าหญิงและผูท้  าให้หญิงแทง้ลูกให้หญิงโดยหญิงยินยอมเป็น

เพียงผูพ้ยายามกระท าความผิดและไม่ตอ้งรับโทษ ส่วนผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงโดยหญิงไม่ยินยอมแต่

ท าไม่ส าเร็จไม่ได้รับยกเวน้โทษ  แต่กฎหมายก็ยินยอมให้หญิงท าแท้งได้ 2 กรณี คือ กรณีท่ี

จ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงนั้นเอง และกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์เกิดจากการกระท า

ความผิดอาญาฐานข่มขืนกระท าช าเรา หรือการหลอกลวงไปคา้ประเวณีต่าง ๆ แต่ทั้งสองกรณีน้ี

จะตอ้งเป็นกรณีท่ีหญิงไดใ้ห้ความยินยอมให้ท าดว้ย และตอ้งเป็นการกระท าโดยแพทยเ์ท่านั้น ซ่ึง

วตัถุประสงค์ของการบญัญติัให้การท าแท้งเป็นความผิด ก็เพื่อจะผดุงระดับศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน และเพื่อท่ีจะคุม้ครองชีวิตทารกในครรภ์มารดา ซ่ึงยงัไม่มีสภาพบุคคลไม่ให้ถูกท าลาย 

เพราะในประมวลกฎหมายอาญากฎหมายคุม้ครองในเร่ืองการฆ่าคนซ่ึงจะตอ้งมีสภาพบุคคลตาม

                                         
 7 จาก  สำเหตุของกำรตั้งครรภ์ไม่พึงปรำรถนำ และกระบวนกำรตัดสินใจท ำแท้ง: กรณีศึกษำในคลินิคเอกชน
ของกรุงเทพมหำนคร. โดย ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล และ ปาจารีย ์ผลประเสริฐ. อา้งถึงใน กำรเผชิญปัญหำ ภำวะ
วิกฤต ภำยใต้กระบวนกำรตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: ศึกษำเฉพำะกรณีสถำน
คุ้ มครองและพัฒนำอำชีพบ้ำนเกร็ดตระกำร. (น. 36),โดย สิรินุช เสง่ียมศักด์ิ, 2548, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต. สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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กฎหมายก่อน คือตอ้งคลอดออกมาให้มีสภาพบุคคล แต่การท าแทง้นั้นเด็กยงัไม่คลอดออกมาจึงยงั

ไม่มีสภาพบุคคล กฎหมายจึงคุม้ครองในชั้นแรกวา่หา้มท าแทง้  

   การท่ีกฎหมายบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาน่าจะส่งผลให้อตัราการท าแทง้

ในประเทศไทยลดลง  แต่จากการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการท าแทง้กลบัพบวา่ อตัราการลกัลอบท า

แทง้เถ่ือนในประเทศไทยกลบัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยสถานการณ์การท าแทง้ใน

ประเทศไทยในระหวา่ง พ.ศ. 2542 – 2550 มีหญิงไทยท าแทง้เถ่ือน 300,000 คนและเขา้รักษาตวัใน

โรงพยาบาลภาครัฐ 787 แห่งจากทัว่ประเทศจากภาวะแทรกซ้อนหลงัแทง้ลูก 45,990 ราย และตาย

จากการท าแทง้ ถึง 300 คนต่อผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้ 100,000 คน  ประมาณ 13,000 คนท าแทง้เถ่ือน ซ่ึง

หากประมาณการผลเสียหายแลว้ประเทศไทยมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการท าแทง้เถ่ือนปีละ

กว่า 300 ลา้นบาท8 จากสถิติค่าใชจ่้ายของภาครัฐในการรักษาพยาบาล หญิงซ่ึงไดรั้บอนัตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้ง เช่น ในปีพ.ศ. 2552 มีจ านวนถึง 123.3 ล้านบาท ซ่ึงค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวน้ียงัไม่รวมถึงค่าสูญเสียทางด้านจิตใจ สูญเสียมดลูก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ9 กระทรวง

สาธารณสุขได้ค  านวนค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท าแทง้อยู่ท่ี 2,654 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาล

หลงัจากการท าแทง้อยูท่ี่ 21,024 บาท ต่อคน10  ซ่ึงตวัเลขเหล่าน้ี เป็นเพียงแค่สถิติส่วนหน่ึงจากหญิง

ซ่ึงเขา้มารักษาตวัในโรงพยาบาลเท่านั้น  

   การก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา ท าให้การท าแทง้ในประเทศไทยเป็นส่ิง

ตอ้งห้าม แต่ตามสภาพความเป็นจริงกลบัพบว่ามีสถานท่ีท่ีให้บริการท าแทง้เถ่ือนอย่างแพร่หลาย 

ซ่ึงสามารถพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีสถานท่ีท าแทง้เถ่ือนอยูม่ากมาย 

ไดแ้ก่ คลินิกแถวสุขมุวิท คลินิกสมาคมดินแดน คลินิกแพทยชุ์มชนดินแดน ศูนยว์างแผนครอบครัว

โพลีคลินิกยา่นเพชรบุรีตดัใหม่ เป็นตน้  ซ่ึงสถานบริการท าแทง้เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสถานท่ีท่ีจดัตั้ง

ข้ึนโดยผิดกฎหมาย แต่กลบัมีผูนิ้ยมไปท าแทง้เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสามารถ

                                         
 8 จาก หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ ฉบบัวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2550 
 9 จาก สถิติและสถานการณ์การท าแทง้ในประเทศไทย. มูลนิธิสุขภาพและสิทธิอนามยัการเจริญพนัธ์ุของสตรี 
(แห่งประเทศไทย). สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2557, จาก  http://www.womenhealth.or.th/home-facts-
aboriton.html 
 10 จาก. สำรพันควำมรู้ประชำกรในรอบปี พ.ศ. 2553. (น. 8), โดย วทิยาลยัประชากรศาสตร์, 2554, กรุงเทพฯ:  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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ท าแท้งได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย และสามารถท าแท้งได้โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงอายคุรรภว์า่มากนอ้ยเท่าใด11   

   จากการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอตัราการท าแทง้ในประเทศไทย พบวา่การท า

แทง้ผิดกฎหมายของไทยมีจ านวนมากถึงปีละ 300,000 ราย12 แต่สถิติการจบักุมและสอบสวนใน

ระหวา่งปีพ.ศ. 2545 – 2550  มีจ านวนนอ้ยมาก คือมีเพียง 8 ราย13 ดงันั้นเม่ือมองในแง่ของกฎหมาย

แลว้ จะเห็นไดว้า่กฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผดิฐานท าแทง้ ไม่มีผลในทางใชบ้งัคบัเลย เพราะไม่มี

ผลท่ีจะยบัย ั้งการกระท าผิดได้14  ซ่ึงการท่ีกฎหมายท าแทง้ของไทยไม่มีสภาพบงัคบันั้นเกิดจาก

ปัจจยัหลายประการ เช่น เหตุผลท่ีหญิงจะตดัสินใจท าแทง้มีมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และรัฐไม่

มีมาตรการทางสังคม เพื่อช่วยให้หญิงตั้งครรภส์ามารถแกปั้ญหา ท่ีตรงกบัปัญหาของหญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์แต่ละคน ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซ่ึงไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย ไม่

สามารถท่ีจะเล้ียงดูทารกท่ีคลอดออกมาได ้ ส่งผลใหห้ญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

จ  านวนมากตอ้งตดัสินใจท าแทง้เถ่ือน อีกทั้งความผดิฐานท าแทง้ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ ์แต่เป็นความผิด

ท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ท าให้รัฐหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซ่ึงมีขีดจ ากัดทั้ งทางด้านทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณ ตอ้งเร่งรัดแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีมีความเร่งด่วน และเป็นภยัร้ายแรงกวา่ เช่น คดี

ฆาตกรรม คดีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงการท่ีเจา้หน้าท่ีมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ เหล่าน้ี ประกอบกบัมีการละเมิด

กฎหมายเกิดข้ึนมากในสังคม จึงท าให้เกินก าลงัความสามารถของเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีจะบงัคบัใช้

กฎหมายไดห้มด ท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจตอ้งเลือกบงัคบัใชก้ฎหมาย เฉพาะกรณีความผิดอาญาท่ี

มีผลกระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนในสังคมโดยส่วนรวม15 นอกจากน้ีการท่ีความผิดฐาน

                                         
 11 จาก “ขบวนการท าแทง้เถ่ือนธุรกิจร้อยลา้นในโพรงมดลูก,” โดย วรนิติ ธรรมนิยม, 2531, มติชนสุดสับดำห์ 
402-404, น. 39-40. 
 12 จาก รำยงำนวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสภำพปัญหำและอัตรำกำรท ำแท้งในประเทศไทย.  โดย ณัฐยา บุญภกัดี 
และดุสิตา พ่ึงส าราญ, 2545, เอกสารประกอบการสมันาระดบัชาติ เร่ืองทางเลือกของผูห้ญิงท่ีตั้งทอ้งไม่พร้อม ภาค 
2 ตอนร่วมกนัสร้างทางเลือกใหห้ลายหลาย. 
 13 จาก รำยงำนสถิติคดีศำลยติุธรรม ปี 2544. โดย ส านกังานศาลยติุธรรม, 2544 
 14 จาก รำยงำนกำรเสวนำทำงวิชำกำร เร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยกับปัญหำกำรท ำแท้ง: ทำงออกอยู่ท่ีไหน. (น. 
15), โดย วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์ ก, 2537,  กรุงเทพฯ: สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด.  
 15 จาก ท้องกับแท้งในมิติสุขภำพและกำรให้บริกำร. โดย นภาภรณ์ หะวานนท์ ก , 2538, เอกสารการประชุม
ระดบัชาติเร่ืองการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: ประเด็นทา้ทายการให้บริการทางสาธารณสุขของรัฐ , กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ และสถาบนัประชากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล.    
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ท าให้แทง้ลูกเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้ไม่ร้องทุกขด์ าเนินคดีกบัคลินิกท า

แทง้เถ่ือน ไม่วา่หญิงจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้มากแค่ไหน เพราะถือว่าคลินิกท าแทง้เถ่ือน

เป็นผูช่้วยแกปั้ญหาให้กบัหญิง อีกทั้งการร้องทุกข์ด าเนินคดี เท่ากบัเป็นการร้องทุกข์ให้เจา้หน้าท่ี

ต ารวจด าเนินคดีกบัตนเองดว้ย ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีท่ีมีการจบักุมด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด

ฐานท าใหแ้ทง้ลูกแลว้ การด าเนินคดี ก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากพยานบุคคล เพราะความผิดฐานท า

แทง้เกิดจากความยินยอมของทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้ และสถานให้บริการท าแทง้เถ่ือน16 และในการ

สอบสวนคดีก็ไม่สามารถเอาผดิกบัผูซ่ึ้งท าแทง้โดยผิดกฎหมายได ้เพราะแมเ้ป็นการจบักุมในคลินิก

ท าแท้งเถ่ือน ผูใ้ห้บริการก็จะอ้างว่าเป็นการท าแทง้ท่ีเข้าขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 30517  

   การท่ีหญิงตอ้งตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พีงประสงค ์เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

ปัญหาเร่ืองค่านิยมเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัของหญิงชาย ความอ่อนแอทางดา้นศีลธรรม การขาด

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการเจริญพนัธ์ุและการคุมก าเนิด ปัญหาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

และทารกในครรภ์ ปัญหาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ม่ไดต้ั้งใจท า

ให้ตวัเองตั้งครรภ ์เพื่อจะท าแทง้ เพราะการท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีสร้างความเจ็บปวดให้แก่หญิงทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ ต้องถูกตีตราหรือถูกประณามจากสังคม  และเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ซ่ึงอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ้แต่การตั้งครรภข์องหญิงเหล่าน้ีเกิด

จากความไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการเจริญพนัธ์ุและการคุมก าเนิด ความผิดพลาดจาก

การคุมก าเนิด หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ท่ีท าให้หญิงไม่สามารถท่ีจะเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมา

ได ้การท่ีหญิงตดัสินใจท าแทง้หรือยุติการตั้งครรภก์็เพื่อป้องกนัตวัเอง เพื่อแกปั้ญหาซ่ึงไม่สามารถ

แกไ้ขไดโ้ดยวธีิอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อให้ตนเองสามารถอยูไ่ดใ้นสังคม เป็นกระท าท่ีไดท้  าไปดว้ยความจ าเป็น 

เพื่อความอยูร่อดของทั้งตวัเอง และเด็กท่ีจะคลอดออกมา ไม่ไดมี้เจตนาท าร้ายใคร เพราะการท าแทง้

เป็นการท่ีหญิงกระท าต่อตนเองเช่นเดียวกบัการท าร้ายตวัเองและ การฆ่าตวัตวัตาย หญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงคจึ์งไม่ใช่อาชญากร ท่ีรัฐจะตอ้งเอาผดิและน าตวัมาลงโทษ ดงันั้นการท่ีสังคมไม่สามารถ

                                         
 16 จาก “การบังคบัใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานท าให้แท้งลูกของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ: กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล,” โดย อมรรัษฏ์ บุนนาค, สุเทพ ศิลปานันทกุล วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์ และพีระ 
ครึกคร้ืนจิตร, 2550, มกราคม, กฎหมายเพื่อชีวติ, 3. น. 1-2. 
 17 แหล่งเดิม 
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แก้ไขตน้เหตุปัญหาของการท าแท้ง แต่ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ต้อง

รับผิดชอบอุม้ครรภ์ท่ีหญิงไม่ตอ้งการจนครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา ไม่ว่าหญิงจะมี

ความพร้อมในการท่ีจะดูแลเด็กท่ีคลอดออกมานั้นหรือไม่ก็ตาม และก าหนดให้ตอ้งรับโทษทาง

อาญาหากไดท้ าแทง้ โดยไม่ไดส้ร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์จึงไม่ไดช่้วย

ใหค้วามตอ้งการท าแทง้ หรืออตัราการท าแทง้เถ่ือนลดลงได ้ในทางตรงกนัขา้มการใชม้าตรการทาง

อาญากบัความผิดฐานท าแทง้ กลบัเป็นการผลกัดนัหรือบีบบงัคบัใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคซ่ึ์ง

ตอ้งการยติุการตั้งครรภเ์พื่อแกปั้ญหาของตน ตอ้งหนัไปพึ่งบริการท าแทง้เถ่ือน18 ซ่ึงเป็นอนัตรายกบั

ตวัผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้เอง เพราะการท าแทง้เถ่ือนเป็นการท าแทง้อย่างไม่มีเง่ือนไขขอ้ก าหนดทาง

การแพทย ์ซ่ึงนบัวา่เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อสุขภาพ และชีวติของหญิงซ่ึงท าแทง้ 

  จากการศึกษาต่าง ๆ พบว่าทางออกหรือการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  

ไม่ไดมี้แค่การท าแทง้แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีทางเลือกอีกมากมายท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาให้แก่

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์19 โดยการให้ความช่วยเหลือ ท่ีตรงกบัปัญหาหรือความตอ้งการของ

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ต่ละคน เพื่อเปล่ียนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ให้เป็นการตั้งครรภท่ี์

พึงประสงค์ อนัจะท าให้หญิงตั้งครรภ์เหล่าน้ีรักษาครรภ์ไวจ้นครบก าหนด และคลอดทารกนั้น

ออกมา  เช่น หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซ่ึงมีปัญหาในดา้นครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ หาก

ไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นบริการ เช่น การใหค้  าปรึกษา ไดรั้บค่าเล้ียงดูบุตร ก็จะเปล่ียนใจท่ีจะอุม้

ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด และเล้ียงดูทารกนั้นต่อไป หรือหากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ ยอมรับนักเรียนหรือ

นกัศึกษาซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการตั้งครรภ์ให้ศึกษารวมกบันกัเรียนหรือนกัศึกษาทัว่ไป หญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์กลุ่มน้ีก็จะเปล่ียนใจท่ีจะรักษาครรภ์ไว้20 ซ่ึงการให้บริการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือ

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นหน้าท่ี หรือเป็นส่ิงท่ีรัฐจะตอ้งจดัหาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

                                         
 18 จาก รำยงำนกำรเสวนำทำงวิชำกำร เร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยกับปัญหำกำรท ำแท้ง: ทำงออกอยู่ท่ีไหน.  
(น. 15), โดยวฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์ ก, หนา้ เดิม. 
 19 จาก รำยงำนกำรเสวนำทำงวิชำกำรเร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยกับปัญหำกำรท ำแท้ง: ทำงออกอยู่ท่ีไหน.  
(น. 11), โดย คณิต ณ นคร ก, 2537, กรุงเทพฯ: สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด. 
 20 จาก กำรศึกษำควำมรู้ทัศนคติและกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเพศกำรเจริญพันธ์ุ และกำรคุมก ำเนิดในวยัรุ่น.  
(น. 73-74), โดย ชวนชม สกนธวฒัน์ และคณะ, 2530, วทิยานิพนธ์ปริญญาแพทยศ์าสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาสูตินรี
เวช, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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ประสงค์21 เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีทางเลือกในการด าเนิน

ชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปรกติและมีศกัด์ิศรีแลว้ ยงัเป็นการช่วยแกปั้ญหาการลกัลอบ

ท าแทง้ และป้องกนัปัญหาสังคมในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การทอดทิ้งหรือการฆ่าเด็กหรือทารกแรก

คลอด การจดับริการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้ตรงกบัความตอ้งการ 

จะท าให้หญิงเหล่าน้ีมีทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา และในการด าเนินชีวิตของตนเองและ

บุตรท่ีจะคลอดออกมา โดยให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นผูต้ ัดสินใจ ภายใต้ทางเลือกท่ี

หลากหลาย และได้มีโอกาสใคร่ครวญและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ตนเองตอ้งอยู่กบั

ความรู้สึกผิด และน าพาตนเองออกจากวิกฤตได้โดยเร็วท่ีสุด 22  ในขณะเดียวกันจะท าให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เหล่าน้ี มีความมัน่ใจว่าเด็กท่ีจะคลอดออกมา จะได้รับการเล้ียงดูและมี

คุณภาพชีวติอยา่งเหมาะสม ทั้งจากตวัแม่เด็กเอง ญาติพี่นอ้ง หรือครอบครัวทดแทน และในท่ีสุดจะ

ท าให้หญิงเหล่าน้ีเปล่ียนใจท่ีจะรักษาครรภไ์วจ้นครบก าหนดและคลอดทารกนั้นออกมา อนัจะเป็น

การลดการท าลายทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีคุณค่าต่อการพฒันาสังคม รวมทั้งเป็นการลดปัญหาสังคม

หรือปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ  อนัมีสาเหตุมาจากการตั้งครรรภไ์ม่พึงประสงค์23   

   ปัจจุบนัหลายประเทศไดอ้นุญาตใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ประเทศ

อเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนั และ สิงคโปร์ องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization  : WHO) 

ไดส้ ารวจจ านวนผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้ ทั้งในประเทศท่ีก าหนดให้มีการท าแทง้ไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย และ

ในประเทศท่ีมีกฎหมายห้ามการท าแทง้ พบว่าจ านวนผูซ่ึ้งท าแทง้นั้นไม่ได้แตกต่างกนัเลย แต่มี

ความแตกต่างกนัมากในเร่ืองของความปลอดภยั เพราะในประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย มีจ านวนผูเ้สียชีวิตน้อยมาก ในขณะท่ีประเทศท่ีการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย มี

จ านวนผูเ้สียชีวติค่อนขา้งมาก เพราะตอ้งมีการลกัลอบท า จึงท าใหว้ธีิการและขั้นตอนในการท าแทง้

ในประเทศเหล่าน้ีค่อนขา้งอนัตราย  ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้วได้

ก าหนดให้การท าแท้งสามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงจากมาตรการน้ีท าให้อตัราการ

                                         
 21 จาก บริกำรท่ีพึงประสงค์ส ำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรำรถนำในทัศนะของนักสังคมสงเครำะห์.  (น. 5), 
โดย ศิริพร หนูนวล, 2541, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 22 แหล่งเดิม.  
 23 แหล่งเดิม. 
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เสียชีวิตจากการท าแทง้เถ่ือนไดล้ดลงเหลือไม่ถึง 1 คน ต่อ 1 แสนคน24  เช่น ประเทศแอฟริกาใตเ้ม่ือ

มีการอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ท าให้อตัราการเสียชีวิตของหญิงอนัเน่ืองมาจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้เถ่ือน ลดลงถึงร้อยละ 91 หรือประเทศเนปาล หลงัจากท่ีมีการ

อนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้อัตราการเจ็บป่วยของหญิงเ น่ื องจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ลดลงจากร้อยละ 54 เหลือเพียงร้อยละ 28 25 นอกจากน้ีจากรายงาน

การวิจยัของสถาบนัเฝ้าระวงัโลก (World Watch Institute) พบว่าประเทศต่าง ๆ ทั้งในเอเชียและ

ตะวนัตก ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่การน าเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ

ด ารงชีวติของมนุษย ์มาเป็นฐานในการพิจารณาบญัญติักฎหมายท าแทง้ โดยไม่ถือวา่การท าแทง้เป็น

อาชญากรรม นอกจากจะช่วยลดอตัราการตายของหญิงซ่ึงท าแทง้ลงไดแ้ลว้ ยงัมีส่วนส าคญัอย่าง

มากในการช่วยลดอตัราการท าแทง้ และพบวา่ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ดว้ยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถช่วยลดอตัราการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และอตัราการ

เสียชีวิตของหญิงซ่ึงท าแทง้ลงได ้ยิ่งไปกวา่นั้นไดมี้ความเห็นจากผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งในสาขาต่าง ๆ เช่น 

แพทย ์บุคลากรทางสาธารณสุข นกักฎหมาย นกัวิชาการ และผูป้ฏิบติังานในองค์กรพฒันาเอกชน

เก่ียวกบัสุขภาพของผูห้ญิงและสิทธิสตรี ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นผา่นเวทีต่าง ๆ มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัวา่ สถานการณ์การลกัลอบท าแทง้เถ่ือนสามารถท าใหบ้รรเทาลงได ้หากมีการแกไ้ข

ปัญหาให้ถูกจุด ไม่ใช่แกปั้ญหาโดยการก าหนดให้การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีไร้ศีลธรรม และผิด

กฎหมาย26 

   เม่ือการท าแทง้เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่าง ๆ หลายประการ การมองปัญหาการ

ท าแทง้จึงควรมองอย่างรอบดา้น เพราะการมองปัญหาการท าแทง้เพียงมิติของศีลธรรมเพียงอย่าง

เดียว ไม่สามารถลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์หรือแกปั้ญหาการท าแทง้

                                         
 24 จาก http://tddf.or.th/tddf/library/article.  สืบคน้เม่ือ 20 เมษายน 2558. 
 25 จาก กำรแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ใครรับผิดชอบ? (น. 73), โดย ก าแหง จาตุรจินดา ข, 2554, เอกสารประกอบการ
การอบรมเร่ืองการป้องกนัการแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั, กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสุขภาพและอนามยัการเจริญพนัธ์ุของสตรี
(แห่งประเทศไทย)  
 26 จาก ทัศนคติของครูท่ีมต่ีอกำรท ำแท้งของวยัรุ่น. (น. 44), โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร, 2553, วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรีศึกษา, กรุงเทพฯ: วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เถ่ือนได ้แต่กลบัท าให้ปัญหาในเร่ืองการลกัลอบท าแทง้ไม่มีทางออก27  ดงันั้นการน ามาตรการทาง

อาญา โดยเฉพาะกฎหมายอาญา มาแก้ปัญหาการท าแทง้โดยบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิด

อาญา โดยมีขอ้ยกเวน้ท่ีเคร่งครัดและไม่มีมาตรการช่วยเหลือทางสังคมใด ๆ ช่วยเหลือหญิงซ่ึงตก

อยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ลย ท าใหม้าตรการทางกฎหมายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น

จริงของสังคม ส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายกนัอยา่งแพร่หลาย28 แต่หากรัฐก าหนดให้การท าแทง้

สามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่ถือวา่การท าแทง้เป็นอาชญากรรม และก าหนดเง่ือนไข

ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถตรวจสอบได ้จะท าให้รัฐสามารถควบคุมการให้บริการท าแทง้ ให้มีคุณภาพ

และความปลอดภยัไดง่้าย และลดอตัราการไดรั้บการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการท าแทง้เถ่ือน

ไดเ้ป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีในการแกปั้ญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และปัญหาการลกัลอบท า

แทง้เถ่ือน สังคมจ าเป็นตอ้งสร้างทางเลือกท่ีมีความหลากหลาย ท่ีตรงกบัความตอ้งการของหญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ต่ละคน  เพื่อใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดมี้ทางเลือกอ่ืน นอกจากการ

ท าแท้ง เช่น บ้านพกัรอคลอด สถานท่ีรับฝากเล้ียง การจัดหาพ่อแม่บุญธรรม หรือการให้เงิน

ช่วยเหลือ เพื่อให้หญิงเหล่าน้ีสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปรกติสุขและมีศกัด์ิศรี จะท าให้

การแกปั้ญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคด์ว้ยการท าแทง้ลดลง และเป็นการแกปั้ญหาท่ีดีกวา่การแก้

กฎหมาย หรือการวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อใหแ้พทยท์  าแทง้ได ้โดยไม่มีความผดิ   

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1  เพื่อศึกษาความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาทางกฎหมาย ท่ีเหมาะสมกบัการท า

แทง้ 

 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และการท าแทง้ 

      1.2.3  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของต่างประเทศ และของประเทศ

ไทย 

                                         
 27 จาก “การท าแทง้: มุมมองท่ีแตกต่าง,”  โดย วลิาสินี พนานครทรัพย,์ 2554, สังคมวิทยำมำนษุยวิทยำ, 30 (1), 
น. 112. 
 28 จาก รำยงำนกำรเสวนำทำงวิชำกำรเร่ืองมำตรกำรทำงกฎหมำยกับปัญหำกำรท ำแท้ง: ทำงออกอยู่ทีไหน.  
(น. 3), โดย คณิต ณ นคร. ก  เล่มเดิม. 
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 1.2.4 เพื่อศึกษา วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาการท าแทง้  

 1.2.5  เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของประเทศไทย     

 

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ  

   การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์มีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาความเส่ือม

ทางศีลธรรมและจริยธรรม ปัญหาทศันคติและค่านิยมของสังคมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งชาย

และหญิง ปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว ปัญหา

ความจ าเป็นเก่ียวกบัสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์และของเด็กในครรภ์  ปัญหาสังคมและปัญหา

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจึ์งเป็นเหยือ่ของความลม้เหลว

ในการแก้ปัญหาทางสังคม ในการปรับเปล่ียนบรรทดัฐานความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิงซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เป็นเหยื่อของการให้ความรู้ทางเพศศึกษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การไม่

สามารถให้บริการการคุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเป็นเหยื่อของปัญหาสังคมและ

เศรษฐกิจ หญิงเหล่าน้ีจึงไม่อาชญากรท่ีรัฐจะตอ้งลงโทษ เม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ แต่หญิง

เหล่าน้ีควรจะไดรั้บการช่วยเหลือ หรือการสนบัสนุนจากรัฐ เพื่อใหมี้ความมัน่ใจวา่หากคลอดทารก

นั้นออกมา หญิงและเด็กท่ีคลอดออกมาจะสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุขและมี

ศกัด์ิศรี การท่ีรัฐใช้มาตรการทางอาญาโดยก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด   โดยไม่มีมาตรการ

ใด ๆ ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงไม่สามารถยบัย ั้งความตอ้งการท าแท้งของหญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ท าให้หญิงเหล่าน้ีจ  าตอ้งหาทางออกด้วยการท าแทง้เถ่ือน เม่ือค่านิยม 

วฒันธรรม ความศรัทธา ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนไทย ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมมาก การจ ากดัการ

เขา้ถึงการท าแทง้ หรือการยุติการตั้งครรภท่ี์เคยใชม้าแต่เดิม จึงไม่สามารถแกปั้ญหาการลกัลอบท า

แทง้เถ่ือนของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด ้ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย

ท าแทง้ เพื่อใหก้ฎหมายมีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และสภาพปัญหาของการท าแทง้ท่ีแทจ้ริง  
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

   ศึกษาถึงความเหมาะสมของการบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา โดยเร่ิมศึกษา

ตั้งแต่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์สาเหตุของการท าแทง้ แนวความคิดเก่ียวกบัการ

ท าแท้ง แนวคิดในการบัญญัติกฎหมายอาญา ขอบเขตของกฎหมายอาญา อ านาจรัฐในการ

ก าหนดให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญา ลกัษณะของความผิดฐานท าแทง้ ผลกระทบของการ

ก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา แนวคิดในการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ บริการทางสังคมท่ี

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคต์อ้งการ และรูปแบบของกฎหมายท าแทง้ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 

โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการหาขอ้ยุติการแกปั้ญหาเร่ืองการท าแทง้ 

และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ

ความเป็นจริง      

 

1.5 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

   ศึกษาโดยการวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ เป็นการรวบรวม และ

ทบทวนข้อมูลท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจากตวับทกฎหมาย ต ารา

กฎหมาย วิทยานิพนธ์ งานวิจยั วารสาร บทความ ทางสาขาปรัชญา จิตวิทยา นิติศาสตร์ อาชญา

วทิยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และค าพิพากษาของศาล ท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ โดยรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั และสรุป

เป็นขอ้เสนอแนะ 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

        1.6.1 เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมาย ท่ีเหมาะสมกบัการ

ท าแทง้ 

        1.6.2 เพื่อทราบถึงแนวคิดเก่ียวกบัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และการท าแทง้ 

        1.6.3 เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของต่างประเทศ และของประเทศ

ไทย 
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        1.6.4 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาการท าแทง้ของประเทศไทย 

        1.6.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของประเทศไทย 

        1.6.6 เพื่อประโยชน์แก่ผูซ่ึ้งจะศึกษาคน้ควา้และท าวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
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บทที ่2 

แนวความคดิเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ไม่พงึประสงค์ และ การท าแท้ง 

 

   ในบทน้ีจะกล่าวถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ ซ่ึงจะเร่ิมศึกษาตั้งแต่ความหมาย

ของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแทง้  แนวคิดดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัการท าแทง้ อนัไดแ้ก่ 

แนวคิดทางศาสนา แนวคิดเชิงประวติัศาสตร์ แนวคิดเชิงปรัชญา แนวคิดทางมนุษยวิทยา แนวคิด

ทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทาง

กฎหมาย แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิท าแทง้ แนวคิดเร่ืองสิทธิในการควบคุมร่างกาย แนวคิดเก่ียวกบัการ

พิทกัษสิ์ทธิสตรี และแนวคิดเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ  และในส่วนทา้ยของบทน้ีจะไดศึ้กษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายอาญากบัการท าแทง้ เพื่อน าไปใช้ในบทวิเคราะห์วา่การก าหนดให้

การท าแทง้เป็นความผดิอาญา หรือการใชม้าตรการทางอาญากบัการท าแทง้มีความเหมาะสมหรือไม่

เพียงใด 

2.1  การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

         การตั้ งครรภ์ไม่พึ งประสงค์  (Unwanted Pregnancy) และการท าแท้ง เ ถ่ือน  เ ป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นระบบ หรือกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน และ

เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัของสตรี ซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น กลไกทาง

สังคม ผูช้าย  ผูห้ญิง ทั้งท่ีมีส่วนผลกัดนั และส่งเสริมต่อการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์1  ปัจจุบนัปัญหา

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้เป็นปัญหาส าคญัปัญหาหน่ึงของโลก เพราะการตั้งครรภ์

                                                        
 1 จาก มาตรการต่อการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์.  (น. 1),โดย คณะท างานเพื่อสิทธิมนุษยชนของ
สตรี, 2537, เอกสารการประชุม.  
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ไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีสืบเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางประเพณี วฒันธรรม สังคม รวมทั้ง

ทศันคติและความเช่ือในทางเพศ 

 2.1.1  ความหมายของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์(Unwanted Pregnancy)  

                การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์หมายถึง การตั้งครรภท่ี์ผูห้ญิงไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน เน่ืองจาก

ไม่ตอ้งการมีบุตร หรือไม่มีความพร้อมท่ีจะเป็นมารดา หรือไม่ตอ้งการให้การตั้งครรภ์นั้นด าเนิน

ต่อไป ส่วนใหญ่การตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากการท่ีหญิงได้ตั้ งครรภ์ข้ึนก่อน แล้วต่อมา

ประสบปัญหาหรือมีเหตุการณ์แทรกซ้อนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน คือ สามีหรือคู่รัก

เสียชีวิต เกิดการหย่าร้างหรือแยกกนัอยู่กบัสามี เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงภายในครอบครัว (เช่น 

ตนเอง บุตร สามี พ่อแม่ หรือ บุคคลส าคญัในครอบครัว และมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาหญิงตั้งครรภ์

อยา่งมาก) เกิดภาวะวิกฤติทางอารมณ์หรือเผชิญกบัสภาพความกดดนัทางอารมณ์สูง มีปัญหาหรือ

ขาดแคลนความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ  ก าลงัจะประสบความส าเร็จในชีวิต หรือมีโอกาส

ก้าวหน้าทางการงาน และประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย หรือสถานการณ์ท่ีคุกคามรุนแรงต่อ

สภาพความเป็นอยูข่องตนเอง2   

  นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความหมายของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์วว้า่ หมายถึง การท่ีหญิง

ตั้งครรภโ์ดยไม่ตอ้งการหรือไม่เตม็ใจ3 หรือ หมายถึงการตั้งครรภท่ี์ยงัไม่พร้อม ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้

ทั้งในคู่สมรสท่ีแต่งงานแลว้ และยงัไม่ไดแ้ต่งงาน การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคม์กัจะเป็นปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัวยัรุ่นและการแกปั้ญหาของคนกลุ่มน้ีไดแ้ก่การท าแทง้4 หรือหมายถึง การตั้งครรภท่ี์ผูห้ญิง

                                                        
 2 From “Abortion Counselling: Alternative to the Whole Women,” by E. Londono. (1989). International 
Journal of Gynecology and Obstetrics .Supplement 3.  pp. 169-174. 
  3 จาก ผู้หญิงกับการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงปรารถนา : ร่างกายของเรา สิทธิของเรา. (น. 6), โดย กฤตยา อาชวนิจกุล 

ก, 2537, เอกสารการประชุม. 

  4 จาก การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัเพศ การเจริญพนัธ์ุ และการคุมก าเนิดในวยัรุ่น. ศึกษา

เฉพาะกรณีนกัเรียนอาชีวะในจงัหวดัขอนแก่น. (น. 67), โดย ชวนชม สกนธวฒัน์ และคณะ. เล่มเดิม.  
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ไม่พร้อมจะเป็นมารดา เพราะมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการตั้งครรภ์ใน

ขณะท่ีหญิงไม่ตอ้งการ เป็นปัญหาท่ีท าให้หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งขบคิด และหาทาง

ออกวา่จะยอมใหมี้การตั้งครรภต่์อไป หรือจะยบัย ั้งการตั้งครรภโ์ดยการท าแทง้5 

   จากความหมายของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคด์งัท่ีไดก้ล่าวมา สามารถสรุปไดว้่าการ

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง การตั้งครรภท่ี์เกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ ไม่ไดมี้การวางแผนให้เกิด

การตั้งครรภม์าก่อน หรือการตั้งครรภใ์นขณะท่ีหญิงไม่มีความพร้อมท่ีจะเป็นมารดา อนัสืบเน่ืองมา

จากไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการตั้ งครรภ์ และการคุมก าเนิด การตั้ งครรภ์

เน่ืองมาจากถูกข่มขืน การตั้งครรภ์ก่อนสมรส และการตั้งครรภ์ในขณะท่ีไม่มีความพร้อมในดา้น

ต่าง ๆ เช่น ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และบิดาของเด็กในครรภไ์ม่รับผดิชอบ และหมายความรวมถึง 

การตั้งครรภ์ท่ีได้มีการวางแผน หรือตั้งใจให้มีการตั้งครรภ์มาก่อน แต่ได้เปล่ียนใจท่ีจะยุติการ

ตั้งครรภ์ในภายหลงัดว้ย เช่น วางแผนท่ีจะตั้งครรภ์แต่ภายหลงัการตั้งครรภ์เกิดปัญหาครอบครัว

แตกแยก หรือหยา่ขาดจากสามี สามีเสียชีวิตเน่ืองจากเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุ หรือทราบการตั้งครรภ์

ภายหลงัการหยา่  เป็นตน้ 

      2.1.2  ผูซ่ึ้งมีส่วนท าใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

  การตั้งครรภ์ถือเป็นธรรมชาติของการสืบพนัธ์ุของมนุษย์6 และเป็นภาวะท่ีเกิดจากการ

ปฏิสนธิระหวา่งไข่กบัอสุจิ แลว้เกิดเป็นตวัอ่อนข้ึน ดงันั้นการตั้งครรภจึ์งเกิดจากการกระท าของทั้ง

หญิงและชาย แมก้ารตั้งครรภ์จะเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตทั้งหลายก็ตาม แต่

ส าหรับการตั้งครรภ์ในมนุษยน์ั้น มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นท่ี เป็นการตั้งครรภ์โดยตั้งใจ หรือมีการ

วางแผนจะให้เกิดการตั้งครรภ ์เพื่อจะไดลู้กไวสื้บตระกูล นอกนั้นเป็นการตั้งครรภโ์ดยบงัเอิญ แบบ

                                                        
 5 จาก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าแท้งของประเทศไทย. (น. 162), โดย สุพร เกิดสวา่ง, 2523, กรุงเทพฯ:  

ธีระการพิมพ.์ 

 6 จาก “การควบคุมการท าแทง้กบัสิทธิสตรีและเด็กในครรภ,์” โดย กฤษฎา พชัราวนิช, 2541,  อัยการ, 21 

(250), น. 57. 
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ท่ีเรียกว่ามีก็ได ้ไม่มีก็ได้7 หากการตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์ท่ีเกิดจากการตั้งใจ หรือวางแผน 

หรือแมแ้ต่การตั้งครรภน์ั้นจะเป็นการตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจหรือไม่ไดว้างแผนก็ตาม แต่หากทั้งชาย

และหญิงตอ้งการครรภน์ั้น  การตั้งครรภน์ั้นก็จะเป็นการตั้งครรภท่ี์พึงประสงค ์ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีน ามา

ซ่ึงความช่ืนชมยินดี และความสุขแก่หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ รวมทั้งบุคคลใกลชิ้ดรอบตวั นบัตั้งแต่ สามี 

บิดา มารดา พี่ น้อง เครือญาติ เพื่อนฝูง8 ซ่ึงทั้ งหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์และบิดาของเด็กในครรภ์ย่อม

ตอ้งการให้เด็กในครรภ์คลอดออกมา และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบเล้ียงดู แต่หากการตั้งครรภ์นั้น

เกิดข้ึนโดยความบงัเอิญ หรือไม่ได้เกิดจากความตั้ งใจ  หรือเป็นการตั้งครรภ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่

ตอ้งการ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความรักสนุก  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาท การถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ การไม่ไดใ้ชว้ิธีการคุมก าเนิด หรือใชว้ิธีการคุมก าเนิดแลว้แต่การคุมก าเนิดผิดพลาด หรือ

อาจเป็นการตั้งครรภท่ี์ไดมี้การวางแผนมาก่อน แต่ต่อมาประสบปัญหาหรือมีเหตุการณ์ในชีวิตอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน เช่น สามีเสียชีวิต มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการเจ็บป่วย จนท าให้ไม่

สามารถรับผิดชอบเล้ียงดูทารกในครรภ์ท่ีจะคลอดออกมาได้ ก็จะส่งผลให้การตั้ งครรภ์นั้ น

กลายเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจท าให้ทั้งหญิงและชายไม่ตอ้งการทารกในครรภ ์หรือ

ชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ตอ้งการทารกในครรภ์ และเม่ือการตั้งครรภ์นั้นไดก้ลายเป็นการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ลว้ ยอ่มจะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายดา้น ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสังคม ประการส าคญัอาจส่งผลกระทบต่อศีลธรรม ค่านิยม และจริยธรรมของสังคมนั้น ๆ ดว้ย9 

และเม่ือเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ข้ึนผูซ่ึ้งตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาคือหญิงตั้งครรภ ์ทั้งน้ีเพราะ

หญิงเป็นผูซ่ึ้งตั้งครรภ ์ และเน่ืองจากในประเทศไทยไม่มีมาตรการใด ๆ ทางสังคม ท่ีจะช่วยเหลือ

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จ  านวนไม่นอ้ย ตอ้งเลือกตดัสินใจ

ท าแทง้ แมว้่าการท าแทง้จะเป็นความผิดอาญาก็ตาม ซ่ึงการท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตอ้ง

ตดัสินใจไปท าแท้ง ส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากการท่ีผูช้ายซ่ึงท าผูห้ญิงตั้ งครรภ์ทอดท้ิง หรือไม่

                                                        
 7 จาก สา เหตุท าของการท าแท้งผิดกฎหมาย.  สืบค้น เ ม่ือวัน ท่ี  25  ตุลาคม 2558 ,  จาก  http://h-

warangkana.blogspot.com/2011/ 

 8 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 1), โดย สุชาดา รัชชุกุล ก,  2541,  ปริญญา

ดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษาศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 

 9 แหล่งเดิม. 
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รับผิดชอบ ท าให้หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ตอ้งได้รับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความ

กดดนัจากสังคม เน่ืองจากการตั้งครรภน์อกสมรสโดยไม่มีผูรั้บเป็นบิดาเด็กในครรภ ์ถือเป็นเร่ืองท่ี

น่าอบัอาย ส าหรับหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นอยา่งมาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีสังคมไม่ยอมรับ10 ดงันั้นเม่ือผูช้าย

มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการตั้งครรภ ์และชายไม่รับผิดชอบในการท่ีจะเล้ียงดูทารกในครรภ ์จน

ท าให้หญิงตอ้งตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ชายควรจะตอ้งมีส่วนรับผิดชอบเช่นเดียวกบั

หญิง11 และหากหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จ  าต้องตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยการท าแท้ง อนัเป็น

ความผดิอาญาแลว้ ผูช้ายจึงตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ย เพราะการตั้งครรภจ์ะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย ถา้

ไม่มีผูช้าย  

  2.1.3  เง่ือนไขท่ีน ามาสู่การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

    การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ป็นพฤติกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกสังคม12  ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนทั้งจากการไม่ได้วางแผน หรือไม่ได้ตั้ งใจให้เกิดการตั้งครรภ์ หรืออาจเกิดจากการ

วางแผนใหเ้กิดการตั้งครรภ ์แต่มีสถานการณ์บางอยา่งในชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้ปล่ียนใจท่ีจะ

ยุติการตั้งครรภใ์นภายหลงั เช่น วางแผนท่ีจะตั้งครรภแ์ต่ภายหลงัการตั้งครรภเ์กิดปัญหาครอบครัว

แตกแยก หรือหยา่ขาดจากสามี สามีเสียชีวิตเน่ืองจากเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุ หรือทราบการตั้งครรภ์

ภายหลงัการหย่า เป็นตน้  และเกิดจากเง่ือนไข หรือสาเหตุหลายประการ ท่ีมีความซับซ้อนและมี

ความแตกต่างกนัในหญิงแต่ละคน ในสังคมไทยภาวะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์อาจจะมีสาเหตุท่ี

มีความลึกซ้ึงมากกว่าสังคมอ่ืน ๆ เพราะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ทางเพศ ท่ีสังคมไทยไดส้ร้างกฎเกณฑ์ บรรทดัฐานทางเพศข้ึนมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก

ในสังคมไทย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศของผูห้ญิง ท่ีสังคมจะเขม้งวด และควบคุมเป็นพิเศษ

                                                        
 10 จาก การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนความต้องการบุตร และความไม่ต้องการบุตรของมารดา

นอกสมรส: ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร.  (น. 26), โดย อจัฉรา อกัษรวิทย,์ 2529, 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์.กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 11 แหล่งเดิม.  

 12 จาก การตอบโต้ของผู้หญิงเม่ือตัง้ครรรภ์ไม่พึงประสงค์และการตดัสินใจยติุการตัง้ครรภ์. (น. 1), โดย  

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม. 
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มากกวา่เพศชาย ซ่ึงการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของเพศหญิงดงักล่าว ไดถู้กถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั และท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลาย

มาเป็นเง่ือนไขและปัจจยัท่ีท าให้หญิงตอ้งตกอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์13 ซ่ึงเง่ือนไข

หรือปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์14 ไดแ้ก่ 

  2.1.3.1 ค่านิยมและความเช่ือในเร่ืองมาตรฐานทางเพศระหว่างหญิงชายซ่ึงไม่เท่าเทียม

กนั    

    ค่านิยมดงักล่าวท าให้ผูห้ญิงถูกควบคุมพฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศ 

กล่าวคือ สังคมจะปลูกฝังให้เพศหญิงมีความเช่ือว่าการรักษาพรหมจรรยแ์ละความไร้เดียงสาใน

เร่ืองเพศเป็นเคร่ืองหมายของผูห้ญิงท่ีดี ดงันั้นผูห้ญิงท่ีดียอ่มไม่ควรรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศเลย ส่งผลให้

การมีเพศสัมพนัธ์ของผูห้ญิงถูกก าหนดโดยสังคม วา่ตอ้งอยูภ่ายใตส้ถาบนัครอบครัวเท่านั้น  ดงันั้น

หากหญิงมีพฤติกรรมสนใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศ หรือรู้จกัวธีิการคุมก าเนิด อาจถูกสังคมประเมินวา่เป็น

หญิงซ่ึงไม่ดี หรือเป็นผูซ่ึ้งคุน้เคยหรือจดัเจนในกิจกรรมทางเพศ และท าให้ถูกลดคุณค่าลง  ในทาง

ตรงกนัขา้มสังคมเห็นวา่ยิ่งผูช้ายมีกิจกรรมทางเพศมากกลบัเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงการยึดมัน่

ในค่านิยมและความเช่ือดงักล่าว เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ไดต้ั้งใจ 

เพราะจะท าใหผู้ญิ้งไม่มีความรู้ หรือมีความรู้เก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุในร่างกายนอ้ยมาก ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองการตกไข่ การมีประจ าเดือน เช้ืออสุจิ และการปฏิสนธิ ซ่ึงน าไปสู่การไม่รู้จกัการควบคุมภาวะ

เจริญพนัธ์ุของตนเอง คือไม่ทราบวา่เม่ือไรจะท าให้เกิดการตั้งครรภไ์ด ้หรือหากไม่ตอ้งการตั้งครรภ์

ควรปฏิบติัตวัอยา่งไร นอกจากน้ียงัท าใหห้ญิงขาดความรู้ในเร่ืองการคุมก าเนิดท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึง

การขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเพศ การขาดความรู้ในเร่ืองการคุมก าเนิดท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ และ

การขาดความรู้ในเร่ืองโอกาสเส่ียงต่อการตั้งครรภ ์ท าใหห้ญิงเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดง่้าย 

                                                        
 13 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 75-76), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม. 

 14 จาก การตอบโต้ของผู้หญิงเม่ือตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์และการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์.  (น. 7-10), โดย 

นภาภรณ์ หะวานนท์ ข. เล่มเดิม. และ การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง.  (น. 75-88), โดย 

สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  
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  2.1.3.2  ทศันคติของสังคมต่อการตั้งครรภน์อกสมรส  

       เน่ืองจากสังคมมีมุมมองต่อการตั้งครรภน์อกสมรสในทางลบ คือ หากหญิงใดมี

เพศสัมพนัธ์ก่อนการแต่งงาน และเกิดการตั้งครรภ์ก่อนสมรส สังคมจะถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่า

รังเกียจและไม่ยอมรับ  โดยสังคมจะประทบัตราให้แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ ดว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ เช่น การติฉินนินทา การประณามว่าเป็นหญิงซ่ึงพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ15 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้หญิงตั้ งครรภ์ไม่ต้องท่ีจะตั้ งครรภ์ต่อไป และท าให้การตั้ งครรภ์นั้ น

กลายเป็นการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และในท่ีสุดน าไปสู่การตดัสินใจท าแทง้  

  2.1.3.3 การขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเพศและโอกาสเส่ียงต่อการตั้งครรภ ์  

       ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนไทยขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุและ

ภาวะการเจริญพนัธ์ุของตน เกิดจากขาดแหล่งความรู้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเพศ และระบบสืบพนัธ์ุ

อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ ทั้งในระดบัครอบครัว และระดบัโรงเรียน กล่าวคือ ในระดบัครอบครัว 

สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัแห่งแรกท่ีควรปลูกฝังและขดัเกลาค่านิยม รวมทั้งพฤติกรรมในการ

ด าเนินชีวิตของวยัรุ่นให้เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีคุณภาพในอนาคต แต่ในความเป็นจริงกลบั

พบวา่ พอ่ แม่ไทย เกือบไม่มีบทบาทในการแนะน า หรือสอน เก่ียวกบัเร่ืองเพศให้กบัลูก ๆ  เลย16 ยิ่ง

ไปกว่านั้นในการศึกษาหรือวิจยักลบัพบว่า ผูห้ญิงบางคนถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้ซักถามหรือพูดคุย

เก่ียวกบัเร่ืองเพศภายในครอบครัว เพราะเห็นว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองตอ้งห้ามส าหรับการพูดคุยกนั

อยา่งเปิดเผย ดงันั้นผูห้ญิงไทยจึงเติบโตมาโดยขาดความรู้เก่ียวกบัอวยัวะร่างกายของตน17 หรือใน

ระดบัโรงเรียน ซ่ึงถูกคาดหวงัวา่จะเป็นแหล่งอบรมความรู้ต่อจากครอบครัว ในการอบรมและขดั

เกลาให้วยัรุ่นทั้งหญิงและชายได้เข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเพศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รู้จกั

                                                        
 15 จาก สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา และกระบวนการตัดสินใจท าแท้ง: กรณีศึกษาในคลินิคเอกชน

ของกรุงเทพมหานคร. โดย ศุภมาศ เศรษฐพงษก์ุล และปาจารีย ์ผลประเสริฐ. อา้งถึงใน การเผชิญปัญหา ภาวะ

วิกฤต ภายใต้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: ศึกษาเฉพาะกรณีสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ. (น.36), โดย สิรินุช เสง่ียมศกัด์ิ. เล่มเดิม. 

 16 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 83),โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม. 

 17 แหล่งเดิม. 
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ป้องกนัตนเองไม่ให้มีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัและเวลาอนัเหมาะสม รวมทั้งการมีเพศสัมพนัธ์อย่างมี

ความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งชายและหญิง แต่จากการศึกษาพบว่าแมว้่าวยัรุ่นทั้งชายและหญิงจะ

ไดรั้บความรู้เร่ืองระบบสืบพนัธ์ุจากโรงเรียนก็ตาม แต่ในความรู้สึกของผูเ้รียนเห็นวา่ยงัไม่มากพอ 

เพราะการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีขอ้จ ากดัหลายประการเช่น วิธีการสอนน่าเบ่ือ ผูส้อนไม่มี

ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดให้เขา้ใจได ้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่กลา้

ซกัถามเพราะรู้สึกอบัอาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ

ปลูกฝังใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศไดเ้หมาะสมเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่18 

   เม่ือสถาบนัครอบครัวและโรงเรียนไม่ไดใ้ห้ หรือไม่สามารถให้การอบรมสั่งสอนเร่ือง

เพศศึกษาแก่วยัรุ่นทั้งชายและหญิง ท่ีเพียงพอ (ซ่ึงอาจเป็นเพราะสังคมไทยกงัวลวา่หากเด็กมีความรู้

เร่ืองเพศแลว้จะเป็นการกระตุน้ให้เด็กอยากทดลองมากข้ึน)19 และเม่ือวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีเร่ิมมีความ

สนใจเพศตรงขา้ม ไม่ไดรั้บการอบรมใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือเพศอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หรือไม่

มีแหล่งขอ้มูลท่ีจะปรึกษาได้ วยัรุ่นเหล่าน้ีจะแสวงหาค าตอบจากเพื่อนด้วยกนัเอง โดยไม่คิดจะ

ปรึกษาหรือถาม พ่อ แม่ ครู อาจารย ์เพราะไม่กล้าและคิดว่าคงไม่ได้ค  าตอบ แต่การซักถามจาก

เพื่อนอาจท าให้ไดค้  าตอบท่ีถูกบา้งผิดบา้ง และน าไปสู่การย ัว่ยุหรือกระตุน้ให้เกิดการอยากทดลอง 

และอาจส่งผลใหเ้กิดการตั้งครรภข้ึ์นโดยไม่คาดคิด หรือการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด้20 

  2.1.3.4  การมีเพศสัมพนัธ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์   

      ทุกคร้ังท่ีมีปัญหาเร่ืองการท าแทง้หรือการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน สังคมมกัตั้ง

ค  าถามกบัหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์วา่หากหญิงไม่ตอ้งการตั้งครรภ ์ท าไมจึงไม่ป้องกนัการ

ตั้งครรภ์โดยการคุมก าเนิด หรือท าไมไม่หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์ แมว้่าค  าถามดงักล่าวจะเป็น

ค าถามท่ีตรงประเด็น ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัอนัน าไปสู่การท าแทง้ก็ตาม แต่ก็เป็นค าถามท่ีแสดงให้

เห็นวา่สังคมไทย ยงัมีความเขา้ใจถึงเง่ือนไขของการมีเพศสัมพนัธ์ และการคุมก าเนิดท่ีคลาดเคล่ือน

                                                        
 18 แหล่งเดิม. น. 83-84. 

 19 แหล่งเดิม. น. 85. 

 20 แหล่งเดิม.  
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หรือไม่ถูกตอ้ง เพราะการมีเพศสัมพนัธ์และการคุมก าเนิดเป็นส่ิงท่ีมีความซบัซ้อน ทั้งน้ีเน่ืองจากมี

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวหลายประการ เช่น ปัจจยัทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ อารมณ์ สุขภาพ

ร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัภาวะเจริญพนัธ์ุ และความรู้เก่ียวกบัการคุมก าเนิด21  การตั้งครรภท่ี์เกิดจาก

การมีเพศสัมพนัธ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มกัเกิดกบัหญิงโสดหรือหญิงวยัรุ่น ซ่ึงก าลงัเป็นนกัเรียน

นกัศึกษา จากงานวิจยัหรือการศึกษาพบวา่หญิงวยัรุ่นมีประสบการณ์ในการมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่ใน

ระดบัมธัยม หรือเม่ือมีอายุเพียง 13-14 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะไร้เดียงสาในเร่ืองเพศท าให้ไม่รู้เท่าทนั

ผูช้าย โดยหญิงมกัจะให้ความไวว้างใจผูช้ายโดยเฉพาะเพื่อนชาย ท าให้ไม่ทนัระวงัตวัในการไป

ไหนมาไหนดว้ยกนัตามล าพงั ซ่ึงเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสใหถู้กฝ่ายชายล่วงเกินทางเพศ โดยท่ีฝ่าย

หญิงไม่สามารถช่วยเหลือหรือป้องกนัตวัเองได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีฝ่ายชายเป็นคนท่ีหญิงพึงพอใจ

หรือเป็นคนรักแลว้ โอกาสท่ีหญิงจะถูกเอาเปรียบทางเพศดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ยิ่งมีมากข้ึน 

เช่น การถูกมอมเหลา้ การหลงเช่ือค าพูดฝ่ายชายวา่จะไม่ท าให้ตั้งครรภ ์การคิดวา่ฝ่ายชายรักจริงจึง

ยอมให้ล่วงเกิน เป็นต้น ซ่ึงการมีเพศสัมพนัธ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังกล่าวท าให้หญิงเกิดการ

ตั้งครรภไ์ดใ้นท่ีสุด22 

        2.1.3.5  การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีหญิงมิไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้  

        การมีเพศสัมพนัธ์ไม่ใช่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยผูห้ญิงเป็นผูเ้ตรียมการ หรือ

ก าหนดไวล่้วงหน้าไดอ้ย่างรอบคอบแต่เพียงฝ่ายเดียว23  คนทัว่ไปมกัคิดว่าการมีเพศสัมพนัธ์โดย

มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกของหญิง24เท่านั้ น แต่การมี

เพศสัมพนัธ์โดยมิได้คาดการณ์ไวล่้วงหน้า ยงัหมายความรวมถึงการมีเพศสัมพนัธ์ของหญิงซ่ึง

                                                        
 21 จาก การตอบโตข้องผูห้ญิงเม่ือตั้งครรรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการตดัสินใจยุติการตั้งครรภ.์ (น. 7-10), โดย 

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม. 

 22 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 86), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  

 23 จาก การตอบโตข้องผูห้ญิงเม่ือตั้งครรรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการตดัสินใจยุติการตั้งครรภ.์ (น. 7-10), โดย 

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม. 

 24 แหล่งเดิม. น. 9. 
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แต่งงานแล้ว หรือหญิงโสดท่ีมีคู่รักด้วย25 เช่น หญิงแต่งงานอยู่กินกบัสามีแต่มีเหตุท่ีท าให้ต้อง

แยกกนัอยู่ (เช่นชายมีหญิงคนใหม่) และหญิงยุติการใช้วิธีการคุมก าเนิด ซ่ึงในระหว่างน้ีหากสามี

ยอ้นกลับมาและขอมีเพศสัมพนัธ์ด้วย หญิงอาจยินยอมโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะกลบัมามี

เพศสัมพนัธ์กบัสามีอีก จึงไม่ไดใ้ชว้ิธีการคุมก าเนิดและหญิงอาจไม่กลา้ขอให้ชายใชถุ้งยางอนามยั 

ซ่ึงท าให้หญิงนั้ นมีโอกาสตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ หรือในกรณีหญิงโสดท่ีมีคู่ รักและมี

เพศสัมพนัธ์กนัมาอย่างต่อเน่ือง แต่การมีเพศสัมพนัธ์เป็นไปอย่างไม่สม ่าเสมอ และบางคร้ังอาจมี

การขาดการติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ท าใหห้ญิงตดัสินใจยติุการคุมก าเนิด หากชายกลบัมาและมี

เพศสัมพนัธ์กนั ก็สามารถน าไปสู่การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด้26 

      2.1.3.6  ความลม้เหลวของการคุมก าเนิด  

       วิธีการคุมก าเนิดมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีวิธีการใช้ท่ีแตกต่างกนั และไม่สามารถ

น ามาใช้ได้กบัหญิงทุกคน ดังนั้นจึงท าให้หญิงซ่ึงตอ้งการใช้วิธีคุมก าเนิด เกิดความไม่แน่ใจว่า

วธีิการคุมก าเนิดแบบใดเหมาะสมกบัตนเอง นอกจากน้ีการคุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการ

ใชอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย27 การลม้เหลวของการคุมก าเนิดเกิดจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ28 

    1. การมีทัศนคติและความเช่ือท่ีไม่ถูกต้องในการคุมก าเนิด เช่น การกินยา

คุมก าเนิดแลว้จะท าให้มดลูกแห้ง  การใชถุ้งยางอนามยัเป็นเร่ืองของชายซ่ึงชอบเท่ียว การใชถุ้งยาง

อนามยัเป็นเร่ืองท่ีสมควรใช้กบัหญิงขายบริการเท่านั้นไม่ควรน ามาใช้กบัภรรยาหรือคู่รัก การท า

หมนัจะท าให้ร่างกายอ่อนแอส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท างานให้ลดลง รวมทั้งท าให้

สมรรถนะทางเพศของชายดอ้ยลงดว้ย29 ซ่ึงความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งเหล่าน้ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้

                                                        
 25 แหล่งเดิม. น. 10.  

 26 แหล่งเดิม. 

 27 แหล่งเดิม. น. 7. 

 28 จาก ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 76), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม. 

 29 แหล่งเดิม. น. 79. 

DPU



25 

 

ชายหญิงไม่ไดใ้ช้วิธีการคุมก าเนิด ทั้ง ๆ ท่ีมีเพศสัมพนัธ์กนัตามปรกติจนน าไปสู่การตั้งครรภโ์ดย

ไม่ไดต้ั้งใจ หรือเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด ้

    2.  การขาดความรู้โดยสมบูรณ์เก่ียวกับการคุมก าเนิด จากการส ารวจใน

ระดบัชาติพบวา่หญิงไทยเกือบทั้งหมดรู้จกัวิธีคุมก าเนิดอยา่งนอ้ย 1 วธีิ แต่การรู้จกัวิธีการคุมก าเนิด

ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนั ว่าผูห้ญิงทุกคนจะใช้วิธีการคุมก าเนิดเม่ือยงัไม่ตอ้งการตั้งครรภ ์และไม่ได้

หมายความว่าผูห้ญิงจะใช้วิธีการคุมก าเนิดไดอ้ย่างถูกตอ้งเสมอไป30 ซ่ึงการไม่มีความรู้เก่ียวกบั

ระบบเจริญพนัธ์ุและการตั้งครรภ์ ท าให้หญิงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น 

เขา้ใจวา่การเป็นโรคประจ าตวับางอยา่ง การมีร่างกายท่ีไม่แขง็แรง การมีประจ าเดือนไม่ปรกติ จะท า

ให้ตนเองไม่สามารถตั้งครรภไ์ด ้ซ่ึงการเขา้ใจผิดในเร่ืองดงักล่าวอาจน าไปสู่การตั้งครรภโ์ดยไม่ได้

ตั้งใจได ้โดยเฉพาะในกรณีของหญิงซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีไม่สม ่าเสมอ31 เช่น คนโสด หรือ

หญิงซ่ึงสมรสแลว้แต่พกัอาศยัอยูค่นละแห่งกบัสามี นอกจากน้ีการไม่มีความรู้เก่ียวกบัการคุมก าเนิด 

หรือการมีความรู้เก่ียวกบัคุมก าเนิดท่ีไม่สมบูรณ์ ท าให้หญิงตั้งครรภไ์ดท้ั้ง ๆ ท่ีใชว้ิธีการคุมก าเนิด

อยู ่อนัเน่ืองมาจากการใชว้ธีิการคุมก าเนิดท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น อาจลืมกินยาคุมก าเนิดในบางวนัและไม่

ทราบวา่ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร การไปรับการฉีดยาคุมก าหนดชา้กวา่ท่ีก าหนด การสับเปล่ียนวธีิการ

คุมก าเนิดบ่อย ๆ เพราะมีอาการขา้งเคียงจากการใชว้ธีิการคุมก าเนิดอยา่งหน่ึงจึงเปล่ียนไปใชว้ธีิการ

คุมก าเนิดอย่างอ่ืนแทน เช่น ใช้วิธีการฉีดยาคุมก าเนิด แล้วไม่มีประจ าเดือนจึงเกิดความกงัวล จึง

หยุดฉีดยาและเปล่ียนมาเป็นการกินยาคุมก าเนิดแทน แต่อาจเร่ิมกินยาคุมก าเนิดไม่ถูกตอ้งเพราะ

ประจ าเดือนยงัไม่มา และผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัไม่ทราบว่าในระหว่างน้ีจะตอ้งใช้วิธีการคุมก าเนิด

อยา่งอ่ืน เช่น ถุงยางอนามยั ไปจนกว่าจะกลบัมามีประจ าเดือนอีกคร้ัง และจะเร่ิมทานยาคุมก าเนิด

เม็ดแรกไดใ้นวนัท่ี 5 นบัจากวนัท่ีมีประจ าเดือนวนัแรก   หรือใช้วิธีการฉีดยาคุมก าเนิดท าให้ไม่มี

ประจ าเดือนติดต่อกนัเป็นเวลานาน และเม่ือหญิงมีอายุมากข้ึนก็อาจเขา้ใจผิดคิดว่าตนเองพน้วยัมี

                                                        
 30 จากการ ตอบโต้ของผู้หญิงเม่ือตัง้ครรรภ์ไม่พึงประสงค์และการตดัสินใจยติุการตัง้ครรภ์. (น. 8), โดย  

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม.  

 31 แหล่งเดิม. 
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ประจ าเดือนแลว้ และหยุดใช้วิธีการคุมก าเนิด32 ซ่ึงการท่ีหญิงการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระบบเจริญพันธ์ุและการคุมก าเนิดน้ี ท าให้หญิงตั้ งครรภ์ได้ และท าให้การตั้ งครรภ์ดังกล่าว

กลายเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์  

       2.1.3.7  บรรทดัฐานของสังคมท่ีคาดหวงัใหห้ญิงเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองการคุมก าเนิด  

        ทั้ง ๆ ท่ีการมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองของชายและหญิง แต่สังคมจะคาดหวงัให้

หญิงเป็นผูรั้บผิดชอบในการตั้งครรภ ์และการคุมก าเนิด เพราะผูซ่ึ้งเป็นผูใ้ช้วิธีการคุมก าเนิดมกัจะ

เป็นผูห้ญิง อีกทั้งเคร่ืองมือหรือวธีิการคุมก าเนิดท่ีมีอยูส่่วนใหญ่ถูกสร้างมาเพื่อให้ผูห้ญิงเป็นฝ่ายใช ้ 

เช่น ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ห่วงยางอนามยั ยาฝังโฟม การท าหมนัหญิง ส่วนวิธีการ

คุมก าเนิดส าหรับฝ่ายชายมีอยูเ่พียงไม่ก่ีชนิด เช่น ถุงยางอนามยั การท าหมนั ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากท่ี

จะใหผู้ช้ายเป็นฝ่ายใชว้ธีิการคุมก าเนิด33 การผลกัภาระความรับผดิชอบในเร่ืองการคุมก าเนิดให้เป็น

หนา้ท่ีของหญิงเพียงฝ่ายเดียว ท าให้เกิดปัญหาหากหญิงไม่สามารถท่ีจะใชว้ิธีการคุมก าเนิดได ้เช่น 

มีอาการแพ ้มีอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใช้ยา มีโรคประจ าตวัท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ยา ซ่ึงท าให้

ชายตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการคุมก าเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามยั ถา้ฝ่ายชายปฏิเสธการใช้การ

คุมก าเนิด จะส่งผลให้เกิดการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค์ได้34 ซ่ึงบรรทดัฐานเหล่าน้ีท าให้สังคมมอง

วา่การมีเพศสัมพนัธ์ การคุมก าเนิด และการตั้งครรภ ์ไม่ใช่เร่ืองเดียวกนั แต่เป็นเร่ืองท่ีแยกออกจาก

กัน เพราะผูช้ายซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งมีส่วนท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่ได้ถูกคาดหวงัจากสังคมว่าจะต้อง

รับผดิชอบในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพนัธ์35 

 

 

                                                        
 32 แหล่งเดิม. 

 33 แหล่งเดิม. น. 9. 

 34 แหล่งเดิม. น. 10. 

 35 แหล่งเดิม. 
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        2.1.3.8  การถูกล่อลวงหรือถูกข่มขืน  

        การตั้งครรภท่ี์เกิดจากการถูกล่อลวงหรือข่มขืน เป็นการตั้งครรภท่ี์น าความทุกข์

มาให้หญิงมากท่ีสุด36  หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคใ์นกลุ่มน้ีมกัจะเป็นหญิงซ่ึงมีการศึกษานอ้ยหรือ

หญิงวยัรุ่นท่ีขาดประสบการณ์ ไม่รู้จกัช่วยเหลือตนเองและมกัเป็นคนท่ีเช่ือใจ หรือไวใ้จคนง่าย 

โดยเฉพาะเพื่อนชาย แฟนของเพื่อน พี่ชายเพื่อน หรือพ่อเล้ียง เป็นตน้ และเม่ือถูกข่มขืนคร้ังแรก

แลว้ หญิงกลุ่มน้ีมกัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งยอมมีเพศสัมพนัธ์กบัชายซ่ึงล่วงเกินทางเพศต่อไป เพราะ

อาจถูกข่มขู่ท  าใหก้ลวั รู้สึกอายถา้มีคนล่วงรู้ หรือบางรายคาดหวงัวา่ฝ่ายชายจะยินยอมแต่งงานหรือ

เล้ียงดูอยา่งจริงจงัจึงยอมมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย จนกระทัง่เกิดการตั้งครรภ ์แต่ฝ่ายชายไม่ยอมรับผดิชอบ 

และในบางรายเกิดการตั้งครรภจ์ากการถูกข่มขืนเพียงคร้ังเดียว37 

        2.1.3.9  สถานการณ์ชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป  

       ในกรณีท่ีหญิงได้มีการวางแผนท่ีจะตั้ งครรภ์ แต่หลังจากตั้ งครรภ์แล้วมี

สถานการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนโดยท่ีหญิงมิไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้และท าใหห้ญิงตกอยูใ่นภาวะท่ีไม่

สามารถจะเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมาได้38 ส่งผลให้หญิงไม่ตอ้งการครรภน์ั้นอีก ซ่ึงจะท าให้การ

ตั้งครรภน์ั้นกลายเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคไ์ด ้ เช่น หลงัการตั้งครรภมี์ปัญหาครอบครัวจน

เกิดการหย่าร้าง หญิงเพิ่งรู้ว่าชายมีภรรยาแล้วเม่ือตั้งครรภ์ หรือสามีเสียชีวิตเพราะเจ็บป่วยหรือ

เพราะอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 

 

                                                        
 36 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 87), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม. 

 37 แหล่งเดิม.  

 38 จาก การตอบโตข้องผูห้ญิงเม่ือตั้งครรรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการตดัสินใจยติุการตั้งครรภ.์ (น. 10), โดย  

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม.  
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       2.1.3.10  เง่ือนไขดา้นการแพทย ์ 

         ได้แก่ สาเหตุทางด้านสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ และสุขภาพของทารกใน

ครรภ์ ซ่ึงสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ไดแ้ก่ กรณีท่ีหากปล่อยให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอนัตราย

ต่อชีวิตและร่างกายของตน เช่น เป็นหัดเยอรมนั โรคหัวใจ เป็นโรคติดต่อทางพนัธุกรรม ติดเช้ือ

เอดส์ ส่วนกรณีสุขภาพของทารกในครรภ์ ได้แก่ กรณีท่ีตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีความพิการ

รุนแรงหรือผิดปรกติทางโครโมโซม ซ่ึงการตั้งครรภ์ในระหวา่งท่ีมีปัญหาดงักล่าว อาจเป็นสาเหตุ

ใหก้ารตั้งครรภน์ั้นเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคไ์ด ้

      2.1.3.11 เง่ือนไขดา้นสังคม  

           ปัญหาทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ไดแ้ก่ การตั้งครรภท่ี์เกิด

จากการถูกข่มขืนกระท าช าเรา การมีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมสายโลหิต (Incest) การตั้งครรภใ์นวยั

เรียน การตั้งครรภก่์อนสมรส นอกจากน้ีเง่ือนไขทางดา้นสังคมยงัรวมถึงสถานภาพการสมรสของ

หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ด้วย เพราะหญิงซ่ึงมีสถานภาพ โสด หย่า ม่าย หรือแยกกนัอยู่กบัสามี หญิงซ่ึงมี

เพศสัมพนัธ์กบัคู่รัก หญิงซ่ึงเป็นเมียนอ้ย หรือหญิงซ่ึงสมรสแลว้แต่มีเพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่

สามี หากเกิดการตั้งครรภ์เกิดข้ึนมกัจะไม่เป็นท่ียอมรับจากครอบครัว และสังคม และหากหญิง

เหล่าน้ีเกิดการตั้งครรภข้ึ์น การตั้งครรภด์งักล่าวก็จะเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์

       2.1.3.12  เง่ือนไขดา้นเศรษฐกิจ  

        ได้แก่ กรณีท่ีการตั้งครรภ์นั้นเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพบางอาชีพ (เช่น 

หญิงอาชีพพิเศษ หรือ พนกังานบริการบนเคร่ืองบิน ดารา นกัร้อง)39 หรือ หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่วา่จะ

เป็นการตั้งครรภ์ในหรือนอกสมรสนั้นมีรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ตอ้งเผชิญกบั

ปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการท่ีจะตอ้งเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมา หรือหญิงซ่ึงสมรสและมีบุตร

                                                        
 39 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 31), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร, 2538, 

วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ท่ีตนเองคิดว่าเพียงพอแลว้ แต่เกิดการตั้งครรภ์ข้ึนอีก ดงันั้นเม่ือหญิงเหล่าน้ีเกิดการตั้งครรภข้ึ์น ก็

อาจท าใหก้ารตั้งครรภน์ั้นกลายเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคไ์ด ้ 

     เง่ือนไขท่ีท าให้การตั้งครรภ์ของหญิงกลายเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

หลายประการ มีพื้นฐานมาจากการท่ีสังคมไทยมีค่านิยม และบรรทดัฐานทางสังคม ท่ีก าหนด

ระเบียบต่าง ๆ ข้ึนมาควบคุมพฤติกรรมทางเพศระหวา่งชายและหญิงซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั โดยเขม้งวด

กวดขนัพฤติกรรมทางเพศของผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย40 ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงขาดความรู้

เก่ียวกบัวธีิการคุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีถูกตอ้ง จึงท าให้

ผู ้หญิงขาดความสามารถในการควบคุมภาวะ เจริญพันธ์ุของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และมี

เพศสัมพนัธ์ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะไวว้างใจและผูช้ายซ่ึงใกลชิ้ดมากเกินไป ส่งผลใหเ้กิด

โอกาสท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ได้ตั้ งใจหรือคาดการณ์ไวล่้วงหน้า และการถูกล่อลวงข่มขืน 

ประกอบกบัฝ่ายชายขาดความรับผิดชอบในการคุมก าเนิดอย่างจริงจงั ซ่ึงเง่ือนไขต่าง ๆ เหล่าน้ีท า

ใหผู้ห้ญิงเกิดการตั้งครรภข้ึ์นทั้ง ๆ ท่ีไม่ตอ้งการจะใหมี้การตั้งครรภ์41 

 2.1.4  ผลกระทบของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

  การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคส์ามารถเกิดข้ึนไดก้บัผูห้ญิงทุกกลุ่มอายุ ทั้งท่ีสมรสแลว้และ

ยงัไม่ไดส้มรส และเม่ือหญิงตกอยูใ่นภาวะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะท าให้หญิงเกิดความวิตก

กงัวล เครียด ซ่ึงการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคน์ั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหญิงซ่ึงตั้งครรภ์

เท่านั้น แต่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไดส่้งผลกระทบต่อครอบครัวของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ บุตรใน

ครรภท่ี์จะคลอดออกมา และสังคมส่วนรวม42 ดงัต่อไปน้ี 

  2.1.4.1  ผลกระทบต่อหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ เม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

หญิงจะไดรั้บแรงกดดนัทั้งจากภายในและภายนอกหรือสังคม เพราะการตั้งครรภ์ของตนเป็นการ

                                                        
 40 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 88), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  

 41 แหล่งเดิม. 

 42 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 34), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม. 
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ตั้งครรภ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือตั้งครรภ์ในขณะท่ีตนเองไม่มีความพร้อม การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภด์งัต่อไปน้ี43 

             1.  ผลกระทบทางร่างกาย เช่น สภาพร่างกายท่ีมีครรภ์ท่ีโตข้ึนอย่างชัดเจน 

นอกจากน้ีหญิงตอ้งเผชิญกบัการคลอด สภาพทางสรีระท่ีเปล่ียนแปลงไป และไม่สามารถกลบัคืน

มาสวยงามไดเ้หมือนเดิม บางรายอาจมีการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ร่วมดว้ย เช่น โรคเอดส์ กามโรค 

ซ่ึงจะท าใหก้ารตั้งครรภน์ั้นกลายเป็นการตั้งครรภท่ี์มีขอ้บ่งช้ีไม่พึงประสงคม์ากข้ึน44 

     2.  ผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ เม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้ งครรภ์ไม่พึง

ประสงคจ์ะท าใหห้ญิงซ่ึงตั้งครรภมี์ความรู้สึกวติก กงัวล เครียด อบัอาย รังเกียจ เสียใจ เศร้าใจ ทุกข์

ใจ สับสน ขาดความมัน่ใจ ผิดหวงั หดหู่ เศร้าหมอง ทอ้แท ้และรู้สึกขดัแยง้ดา้นบทบาททางสังคม 

ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีมีต่อจิตใจและอารมณ์อยา่งมากและยาวนาน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์

มากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจท่ีจะจดัการกบัครรภท่ี์ตนไม่ตอ้งการนั้นอยา่งไร45 

  2.1.4.2  ผลกระทบต่อทารกท่ีจะคลอดออกมา หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ตดัสินใจอุม้

ครรภต่์อไปจนครบก าหนดและคลอดทารกออกมา อาจมีปัญหาดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งมารดากบั

บุตรได ้เช่น เด็กไม่ไดรั้บความรัก ความอบอุ่นจากมารดา อาจถูกทอดทิ้ง ถูกท าร้าย ท าใหเ้ด็กเหล่าน้ี

มีปัญหาดา้นสุขภาพจิต ดา้นพฤติกรรม ดา้นสติปัญญา และอาจเป็นปัญหาของสังคมต่อไป46 

 

 

                                                        
 43 แหล่งเดิม.  หนา้ 34-35. และ การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 17-18), โดย สุชาดา 

รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  

 44 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 34), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม.  

 45 จาก “ความเครียดและการเผชิญความเครียดหลงัการท าแทง้ผิดกฎหมายของสตรีวยัรุ่น,”  โดย จตุพร  

ไชยสุวรรณ, 2548, สงขลานครินทร์, 23. น. 241 – 248. 

 46 จาก “พยาบาลกบัการช่วยเหลือ และดูแลสตรีตั้งครรภไ์ม่พึง,” โดย ฤดี ปุงบางกระด่ี และ เยาวลกัษณ์  

เสรีเถียร, 2551, พยาบาลศาสตร์, 26 (2-3).  น.10. 
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  2.1.4.3  ผลกระทบต่อครอบครัว  หากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั้นเป็นการตั้งครรภ์

นอกสมรสและฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ อาจน าความอบัอายมาสู่ครอบครัว เพราะท าใหถู้กติฉินนินทา

จากสังคมรอบขา้ง และท าให้ตอ้งรับภาระเล้ียงดูเด็ก แต่หากเป็นการตั้งครรภ์ของหญิงซ่ึงสมรส

แลว้แต่ไม่ตอ้งการบุตรเน่ืองจากมีบุตรเพียงพอแลว้ หรือฐานะทางครอบครัวไม่ดี การมีบุตรเพิ่มอีก

อาจท าใหค้รอบครัวเกิดความเครียด เพราะตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูบุตรเพิ่มข้ึน47 

  2.1.4.4  ผลกระทบทางสังคม เน่ืองจากการท าแทง้เป็นส่ิงฝ่าฝืนต่อบรรทดัทางฐานสังคม

เก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศของหญิง ท่ีเห็นว่าหญิงจะมีเพศสัมพนัธ์ได้เม่ือได้สมรสแล้วเท่านั้น 

ดงันั้นหากหญิงตั้งครรภ์ก่อนสมรส หรือนอกสมรส จะไดรั้บการต าหนิหรือดูถูกเหยียดหยามจาก

สังคม  ซ่ึงอาจท าสถานภาพการศึกษาของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ตอ้ง

สะดุดหรือส้ินสุดลง และการท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดยไม่มีมาตรการ

ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เลย  ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่มีความพร้อม

หรือไม่สามารถท่ีจะรับภาระในการดูแลทารกท่ีจะคลอดออกมาได ้ตอ้งตดัสินใจท าแทง้ แต่เม่ือการ

ท าแท้งเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย จึงไม่มีสถานบริการท าแท้งท่ีถูกกฎหมายหรือท่ีได้มาตรฐานทาง

การแพทย ์ท าให้หญิงตอ้งไปท าแทง้เถ่ือน ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพของหญิง และ

ก่อให้เกิดภาระค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งจากตวัหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์องหรือครอบครัว และจาก

งบประมาณของรัฐท่ีจะตอ้งรักษาหญิงซ่ึงได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั48  

หรือหากหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่สามารถท่ีจะท าแทง้ได้ หรือตดัสินใจอุม้ครรภ์ต่อไปจน

ครบก าหนดคลอดทั้ง ๆ ท่ีไม่ตอ้งการเด็กในครรภ ์อาจน าไปสู่การทอดทิ้งบุตรในภายหลงั ซ่ึงจะท า

ใหรั้ฐตอ้งสูญเสียงบประมาณในการเล้ียงดูเด็กท่ีถูกทอดทิ้งเป็นจ านวนมากในแต่ละปี49  

 

 

                                                        
 47 แหล่งเดิม. 

 48 แหล่งเดิม. 

 49 แหล่งเดิม. 
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 2.1.5 ทางเลือกของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์อาจกลายเป็นการตั้งครรภ์ท่ีพึงประสงค์ได ้หากหญิงซ่ึงตก

อยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคส์ามารถหาทางออกให้กบัตนเองได ้เม่ือหญิงตกอยูใ่นภาวะการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์หญิงมีทางเลือกหรือทางออกท่ีจะแกไ้ขปัญหาเพียงไม่ก่ีทาง50 ดงัต่อไปน้ี 

   2.1.5.1  การแต่งงาน เป็นทางออกท่ีมีโอกาสเป็นไปไดน้้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในกรณีท่ี

ฝ่ายชายมีคู่สมรสอยู่แลว้ และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์และคู่รักเป็นวยัรุ่น51 หรือยงัอยูใ่นวยัท่ีจะตอ้ง

ศึกษาเล่าเรียน เพราะยงัไม่มีอาชีพและรายไดท่ี้จะสามารถดูแลตนเองและเด็กท่ีจะคลอดออกมาได ้

หรือในกรณีท่ีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากการท่ีฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเล้ียงดู การตั้งครรภ์

หลงัจากการหย่า การตั้งครรภ์เพราะถูกชายซ่ึงแต่งงานแลว้หลอกลวง และ การตั้งครรภ์กบัชายชู้ 

โอกาสท่ีหญิงจะไดแ้ต่งงานนั้นแทบไม่มีเลย 

   2.1.5.2  การท าแทง้  การตดัสินใจท าแทง้เป็นทางเลือกท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะ

เลือกมากท่ีสุด52 เพราะเม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์เม่ือไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

หญิงจะตกอยูใ่นภาวะวกิฤตอยา่งมาก และจะเร่ิมคิดไตร่ตรองและประเมินสถานการณ์ท่ีอยูร่อบตวั 

เพื่อตดัสินใจวา่จะท าอยา่งไรกบัครรภข์องตน และถา้ปล่อยใหมี้การตั้งครรภต่์อไป จะส่งผลกระทบ

ต่อตนเองอย่างไรบา้ง หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะรู้สึกว่าตนเองตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบครรภ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยล าพงั และตอ้งรับผดิชอบต่อปฏิกิริยาของคนในครอบครัว คนรอบขา้ง และสังคม ท าให้

                                                        
 50 จาก การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าแทง้และการตั้งครรภต์่อไปของหญิงท่ีไม่พร้อมตั้งครรภ.์ (น.11), โดย 

อรอนงค ์วงศ์วริิยากร, 2551, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวทิยาและงานยติุธรรม. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัมหิดล.และการเผชิญปัญหา ภาวะวิกฤต ภายใต้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของหญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ. (น. 19-21), โดย  

ศิรินุช เสง่ียมศกัด์ิ. เล่มเดิม.และ และบริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ.(น. 36-37), โดย ตรึง

เนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม.  

 51 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 37), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม. 

 52 จาก The Nation Campaign to Prevent Teen and Unplaned Pregnency. from  http://thenationalcampaign. 

org/, สืบคน้เม่ือ 22 ธนัวาคม 2557. 
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เกิดความวิตกกงัวล หวาดกลวั เครียด เสียใจ ท าอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก และรู้สึกผิดจาก

ภาวการณ์ตั้งครรภ์ท่ีต้องปกปิดและไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประกอบกับไม่มีมาตรการ

ช่วยเหลือ หรือทางเลือกอ่ืนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ดงักล่าว ความกดดนัต่าง ๆ ท่ีรุมเร้า จึงท าใหญิ้งตอ้งตดัสินใจท าแทง้53 

   2.1.5.3  การตั้งครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอดและเล้ียงทารกตามล าพงั หญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ท่ีเลือกทางเลือกน้ี ไดแ้ก่ หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีสามารถหาทางออกให้กบั

ตนเองไดแ้ละสามารถท่ีจะดูแลเด็กท่ีคลอดออกมาได ้เช่น ชายยอมจ่ายค่าอุปการะเล้ียงดูบุตร ไดรั้บ

ค าปรึกษาจากแพทยห์รือพยาบาล ไดรั้บการช่วยเหลือจากญาติพี่นอ้งหรือองคก์รอ่ืน ๆ หรือ สถานะ

ครอบครัวดีข้ึน54 

   2.1.5.4 การตั้งครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด แลว้น าเด็กนั้นไปทิ้ง ฆ่า ขาย หรือมอบ

ให้แก่ผูอ่ื้น ได้แก่ กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่สามารถท าแทง้ได้ เช่น ท าแทง้เม่ืออายุ

ครรภเ์กินกวา่ท่ีจะท าแทง้ได ้หรือไม่มีเงินค่าท าแทง้ หญิงตอ้งจ าใจให้การตั้งครรภด์ าเนินต่อไปจน

ครบก าหนดคลอด และเม่ือคลอดเด็กออกมาแลว้ ท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะตอ้งรับภาระ

ทั้งในเร่ืองจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ การสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีกบับุตร และหญิงจะตอ้งท าหน้าท่ีหรือรับบทบาทเป็นทั้งแม่และพ่อ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง

รับภาระในการเล้ียงดูบุตร ตอ้งท างานมากข้ึนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการท่ีจะดูแลตนเองและ

ทารกท่ีจะคลอดออกมา55 ดงันั้นหากหญิงเห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะหารายไดใ้หเ้พียงพอกบัภาระหนา้ท่ี 

และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในการเล้ียงดูบุตรได ้หญิงก็จะหาทางออกโดยการก าจดัทารกในครรภ ์โดย

                                                        
 53 จาก การเผชิญปัญหา ภาวะวิกฤต ภายใต้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของ ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ไ ม่ พึ ง

ประสงค์: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ. (น. 19-21), โดย สิรินุช เสง่ียมศกัด์ิ. 

เล่มเดิม.  

 54 จาก “พยาบาลกบัการช่วยเหลือ และดูแลสตรีตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค,์” (น. 9), โดย ฤดี ปุงบางกระด่ี และ 

เยาวลกัษณ์ เสรีเถียร. เล่มเดิม.   

 55 จาก การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมส่ีวนสนับสนุนความต้องการบุตร และความไม่ต้องการบุตรของมารดา

นอกสมรส: ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลราชวิถ ีกรุงเทพมหานคร. (น. 26), โดย อจัฉรา อกัษรวทิย.์ เล่มเดิม.  
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วิธีการต่าง ๆ เช่น ทิ้งเด็กท่ีคลอดไวท่ี้โรงพยาบาลหรือสถานท่ีต่าง ๆ56  หรือฆ่าเด็กทารกนั้นแล้ว

น ามาทิ้ง 

    การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์หรือการตั้งครรภเ์ม่ือไม่พร้อม เป็นภาวะวิกฤตของ

ผูห้ญิง เพราะหญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะไดรั้บแรงกดดนัทั้งทางดา้นจิตใจ และ

จากสังคม  และไม่ว่าการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะเกิดข้ึนจากสาเหตุใดก็ตาม หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคจ์ะมีทางเลือกท่ีจ ากดัเพียง 2 ทางเท่านั้นคือ ตั้งครรภต่์อไปจนครบก าหนดและคลอดทารก

นั้นออกมา หรือท าแทง้ ซ่ึงทางเลือกทั้ง 2 วธีิดงักล่าว ลว้นแต่เป็นทางเลือกท่ีก่อให้เกิดความเจบ็ปวด

แก่หญิงทั้งส้ิน57 กล่าวคือ หากหญิงตั้งครรภเ์ลือกท่ีจะตั้งครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด จะท าให้

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางเศรษฐกิจในการรับภาระท่ีจะตอ้งเล้ียงดูบุตร

เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะหญิงโสดท่ีจะประสบปัญหาตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภไ์ปจนถึงครบก าหนดคลอด เพราะ

หากหญิงอยู่ในวยัเรียนจะตอ้งออกจากสถาบนัการศึกษา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ไม่

ยินยอมให้หญิงตั้งครรภ์ในขณะศึกษา หรือหญิงซ่ึงท างานแลว้บางคนก็อาจตอ้งออกจากงานหรือ

เปล่ียนงาน เน่ืองจากการตั้งครรภ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ท าให้ท างานไม่สะดวก 

ท างานได้ไม่เต็มท่ี ดังนั้นนายจ้างส่วนใหญ่มกัจะให้หญิงตั้งครรภ์พกังานจึงท าให้ขาดรายได้58 

นอกจากน้ีในระหว่างการตั้งครรภ์จนคลอดบุตร หญิงก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินในการดูแล

ครรภแ์ละคลอดบุตร ดงันั้นการท่ีหญิงเลือกอุม้ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด หญิงจะตอ้งอดทน

ต่อค าติฉินนินทา และการถูกดูถูกศกัด์ิศรีจากคนรอบขา้งและสังคม ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิด

ความเครียด ความวติกกงัวล หดหู่ เศร้าหมอง ทอ้แท ้ผิดหวงั และการถูกปฏิเสธจากสังคม ตลอดถึง

การได้รับความอับอายทั้ งตนเองและครอบครัว59 ซ่ึงหลังจากคลอดบุตรแล้วอาจท าให้หญิง

                                                        
 56 แหล่งเดิม. 

 57จาก การเผชิญปัญหา ภาวะวิกฤต ภายใต้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของ ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ไ ม่ พึ ง

ประสงค์: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ. (น. 19-21), โดย ศิรินุช เสง่ียมศกัด์ิ. 

เล่มเดิม. และการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าแท้งและการตั้งครรภ์ต่อไปของหญิงท่ีไม่พร้อมตั้งครรภ์.  (น. 11), 

โดย อรอนงค ์วงศว์ริิยากร. เล่มเดิม .  

 58 จาก การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและการตัดสินใจท าแท้ง. (น. 17), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  

 59 แหล่งเดิม. 
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กลายเป็นคนขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึมเศร้า และมีบุคคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ีเด็กท่ี

คลอดออกมา ก็ได้ช่ือว่าเป็นเด็กท่ีไม่พึงประสงค์ของผูเ้ป็นมารดาด้วย ซ่ึงจะส่งผลท าให้เด็ก

กลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปในอนาคต เพราะเป็นเด็กท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของมารดาจึงไม่ไดรั้บ

การเล้ียงดูและเอาใจใส่อยา่งเพียงพอ60 แต่หากหญิงหาทางออกดว้ยการท าแทง้ นอกจากจะเป็นการ

กระท าท่ีผิดกฎหมายแลว้ หญิงยงัอาจไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตหลงัการท าแทง้ และหาก

หญิงหาทางออกไม่ได ้รวมทั้งไดรั้บแรงกดดนัหรือแรงบีบคั้นจากสภาพแวดลอ้ม อาจท าให้หญิง

นั้นตดัสินใจฆ่าตวัตายได้61 

 2.1.6  บริการทางสังคมส าหรับหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

  บริการทางสังคมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง บริการหรือกิจกรรม ท่ี

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ได้จดัให้มีข้ึนโดยไม่แสวงหาก าไร เพื่อช่วยเหลือหญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ให้มีทางเลือกในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และช่วยป้องกนัปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทั้ งปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม 

ตลอดจนการฟ้ืนฟูทางดา้นบุคลิกภาพ ความสามารถ หรือศกัยภาพ62 จากการศึกษาและงานวิจยัต่าง 

ๆ พบว่าเม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่ิงท่ีหญิงตอ้งการไม่ใช่การท าแทง้ แต่ส่ิง

แรกท่ีหญิงเหล่าน้ีตอ้งการ คือ การไดรั้บการช่วยเหลือในตา้นต่าง ๆ ท่ีจะท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์สามารถจะอุม้ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด และเม่ือคลอดทารกนั้นออกมาแลว้หญิง

มัน่ใจไดว้า่ทารกนั้นจะไดรั้บการเล้ียงดูและมีคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม ดงันั้นในหวัขอ้น้ีผูเ้ขียนจึงได้

ศึกษาถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ ท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์อ้งการ และมาตรการทางสังคมท่ีรัฐ

ควรจดัให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้หญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มี

ทางเลือกอยา่งอ่ืนนอกจากการท าแทง้ ซ่ึงจะช่วยใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เปล่ียนการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงคใ์หเ้ป็นการตั้งครรภท่ี์พึงประสงค ์และคลอดทารกนั้นออกมา  

                                                        
 60 แหล่งเดิม. 

 61 From Unwanted Pregnencies and Therapeutic Abortion, in legal Abortion: The English Experience. (p. 

54), by A. Horden, 1971, New York: Pergamon Press. 

 62 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 45), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม.  
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  2.1.6.1  บริการทางสังคมท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์อ้งการ  

       ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านบริการสวสัดิการสังคม มีแนวคิดว่ามารดา

และบุตรนอกสมรสเป็นประชากรผูอ่้อนแอ สมควรไดรั้บความช่วยเหลือคุม้ครองจากสังคม ในบาง

ประเทศมารดานอกสมรสมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือการยงัชีพ ท่ีอยู่อาศยัระหว่างท่ีตั้งครรภ์จนถึง

คลอด บริการทางการแพทย ์บริการใหค้  าปรึกษาและให้ความรู้ทางเพศศึกษาและการคุมก าเนิด จาก

รัฐ 63 ดงันั้นมารดาท่ีตดัสินใจจะเล้ียงดูบุตรจะไดรั้บความช่วยเหลือตามสมควร และในกรณีท่ีมารดา

ตดัสินใจไม่รับเล้ียงดูบุตรจะมีบริการจดัหาบิดามารดาบุญธรรมให้64 ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการ

ให้บริการแก่มารดาและบุตรนอกสมรสคือ เพื่อพิทกัษสิ์ทธิและปกป้องเด็ก ตลอดจนคุม้ครองสิทธิ

ในการเป็นบิดามารดาของชายหญิงคู่กรณี เพื่อช่วยเหลือให้คู่กรณีสามารถท าหนา้ท่ีของบิดามารดา

ไดโ้ดยสมบูรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นแก่หญิงซ่ึงก าลงัประสบปัญหาโดยรีบด่วน ทนัต่อ

เหตุการณ์และดว้ยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อช่วยให้ผูป้ระสบปัญหาสามารถใช้วิจารณญาณในการ

เขา้ถึงปัญหา และหาวิธีแกปั้ญหาท่ีตนก าลงัเผชิญอยูโ่ดยอาศยัความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคม

เพื่อช่วยให้ผูห้ญิงซ่ึงประสบปัญหามีความพอใจในชีวิต และสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ ด้วย

ความหวงัท่ีมีทางเป็นไปไดจ้ริงในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้เด็กนอกสมรสไดมี้โอกาสพฒันาในดา้น

ต่าง ๆ ตามวยั ตามความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคน65 

      ในสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ยงัมีแนวคิดวา่การตั้งครรภ์นอกสมรสเป็น

ส่ิงท่ีน่าละอาย และเป็นส่ิงท่ีไม่ควรท า ดงันั้นมารดานอกสมรสจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายดา้น 

และตอ้งการความช่วยแหลือไม่แตกต่างจากมารดานอกสมรสในสังคมอ่ืน ๆ66บริการทางสังคมท่ี

                                                        
 63 จาก ทางออกส าหรับมารดานอกสมรส. โดย ดาราวรรณ ธรรมรักษ,์ 2523, ใน ข้อเท็จจริงกี่ยวกับการลกัลอบ

ท าแท้งในประเทศไทย. (น. 154), โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม.  

 64 แหล่งเดิม. 

 65 แหล่งเดิม. 

 66 แหล่งเดิม. น. 155. 
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หญิงตั้งครรภ์นอกสมรสตอ้งการ ซ่ึงสามารถอา้งอิงเป็นส่วนหน่ึงของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ได้67 ไดแ้ก่  

       1.  ท่ีพกัชัว่คราวระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลงัคลอด ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การหลบหนีไปจากสังคมเดิมในระยะหน่ึง เพื่อปกปิดไม่ใหเ้ร่ืองอ้ือฉาว 

      2.  การดูแลจากแพทยร์ะหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอด 

       3.  ท่ีพึ่งทางใจ หรือบุคคลซ่ึงมีความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ และใหโ้อกาสแก่หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ไดร้ะบายความคบัแคน้ใจ 

    4.  ความรู้เก่ียวกบัสิทธิทางกฎหมาย ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ความรู้เก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตวัก่อนและหลังการคลอด การคุมก าเนิด การเล้ียงดูเด็ก และค าแนะน าเก่ียวกับบริการ

ช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคม 

    5.  บริการให้ค  าปรึกษาและความช่วยเหลือ ทางดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้มีอาชีพท่ี

สามารถเล้ียงดูตนเอง เพื่อสวสัดิภาพของตนเองและบุตร 

    ในประเทศไทย ท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม เคยด าริจะขอให้รัฐบาลจดัตั้ง

สถานสงเคราะห์มารดานอกสมรสข้ึน ท านองเดียวกบัสถานสงเคราะห์คนชรา แต่มีผูค้ดัคา้นวา่การ

จดับริการดังกล่าว เท่ากับเป็นการยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหาในเร่ืองศีลธรรม มีปัญหาการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคม์ากจนถึงขนาดตอ้งตั้งสถานสงเคราะห์ และเห็นวา่การตั้งสถานสงเคราะห์

ให้แก่มารดาและเด็กนอกสมรสจะเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมให้หนุ่มสาวประพฤติเส่ือมเสีย

ทางเพศกนัมากข้ึน ด าริน้ีจึงตกไปตราบเท่าทุกวนัน้ี ส่งผลให้รัฐมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ

                                                        
 67 แหล่งเดิม. และ การวิจัยเสริมหลักสูตรเร่ืองการสังคมสงเคราะห์กับปัญหามารดานอกสมรส. (น. 112-113), 

โดย วนัทนีย ์วาสิกะสิน ก, 2528,  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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แก่หญิงซ่ึงไดรั้บเคราะห์กรรมเหล่าน้ีน้อยมาก68 อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัมีหน่วยงานรัฐท่ีให้ความ

ช่วยเหลือแก่หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาล และกรม

ประชาสงเคราะห์ แต่มีจ านวนไม่มากนกั เช่น ศูนยบ์ริการการปรึกษา Happy Line69 ส่วนหน่วยงาน

เอกชนเพียงท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือแก่มารดาและเด็กนอกสมรสแมว้า่จะมีจ านวนมากกวา่  เช่น มูลนิธิ

พีรยานุเคราะห์70 ส านักภคินีศรีชุมพบาล71 สหทยัมูลนิธิ บา้นสายสัมพนัธ์ บา้นพกัฉุกเฉิน มูลนิธิ

ศูนยฮ์อทไลน์ มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาวจิยัพบวา่หญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะ

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ได้ขอความช่วยเหลือใด ๆ จากองค์กรเหล่าน้ี เน่ืองจากไม่ทราบว่ามี

องคก์รท่ีให้ความช่วยเหลือ เพื่อคล่ีคลายปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์72  ซ่ึงจากการศึกษาและ

วิจยัพบว่า หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดรั้บความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ เช่น การให้ค  าปรึกษา 

ค่าเล้ียงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาล ก็จะเปล่ียนใจยอมรับดูแลบุตร73 

  2.1.6.2  บริการทางสังคมท่ีรัฐควรจดัให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์  

       รองศาสตราจารยว์นัทนีย ์วาสิกะสิน และคณะ ไดเ้สนอรูปแบบบริการท่ีรัฐควร

จดัใหแ้ก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ไวด้งัน้ี74 

                                                        
 68 จาก การวจิยัเสริมหลกัสูตรเร่ืองการสงัคมสงเคราะห์กบัปัญหามารดานอกสมรส. (น. 113), โดย วนัทนีย ์

 วาสิกะสิน ก. เล่มเดิม. 

 69 จาก บริการสังคมท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาต้องการ. (น. 7), โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม. 

 70 เป็นหน่วยงานเอกชนแห่งแรกท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่บิดามารดาและบุตรนอกสมรส 

 71 เป็นส านกัชีทางคริสตศ์าสนา 

 72 จาก การศึกษากฎหมายกับปัญหาผู้ ป่วยลักลอบท าแท้ง.  (น. 1-3), โดย ลกัษณา สิริเวชประเสริฐ, 2525, 

วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 73 จาก การศึกษา ปัญหา สาเหต ุความไม่ต้องการบุตรของผู้ป่วยสูติกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี 

กรุงเทพมหานคร.(น. 70), โดย รุจิรา อุณวาทพานิช, 2526, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

 74 จาก ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.  (น. 73-74), โดย วนัทนีย ์วาสิกะสิน และ

คณะ, 2537,  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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    1.  รูปแบบท่ี 1 : การจดับริการแบบครบวงจร ด าเนินงานในรูปแบบของเอกชน 

โดยทุนการด าเนินงานส่วนหน่ึงมาจากการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ มีนักสังคมสงเคราะห์

วิชาชีพปฏิบติังานประจ า กิจกรรมขององค์กรประกอบไปดว้ย การให้ความรู้เก่ียวกบัการบริการ

ทารก การดูแลตวัเอง การฝึกอาชีพตามความถนดัและความสนใจ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ

การพฒันา ทั้งมารดา และทารก 

    2.  รูปแบบท่ี 2 : การให้บริการท่ีพกัชั่วคราว ซ่ึงควรด าเนินการในรูปองค์กร

รัฐบาล ในลกัษณะคลา้ยบา้นพกัฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการประสานงานกบัสาย

ตรวจส านกังานต ารวจแห่งชาติ เจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินการควรมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรสังคม โดยไม่

จ าเป็นต้องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ แต่ควรมีความรู้เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ และมี

ความสามารถในการประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ  

    3.  รูปแบบท่ี 3 : บริการเสริมเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ ว่าจะสามารถพึ่งพิงหรือไดรั้บการช่วยเหลือ ในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถเล้ียงดูบุตร จนถึง

เวลาท่ีสามารถรับบุตรไปเล้ียงดูเองได ้หรือในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ม่ตอ้งการบุตร ก็

จะได้รับความช่วยเหลือในการจดัการรับมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงบริการเสริมดงักล่าว 

ไดแ้ก่ 

      (ก)  การจดัให้มีสถานรับเล้ียงเด็กอ่อนในราคาถูก ทั้งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน 

      (ข)  การจดัให้มีสถานรับเล้ียงเด็กกลางวนั ซ่ึงอาจด าเนินการโดยรัฐบาล  

องคก์รการกุศล หรืออาสาสมคัร ก็ได ้

      (ค)  การจดัหาครอบครัวอุปการะ ท่ีอาจรับอุปการะทั้งมารดา และบุตร ใน

ระยะเวลาหน่ึง 

      (ง)  การจดัหางานส าหรับมารดาหลงัคลอด โดยประสานงานกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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      (จ)  การจดับริการเพื่อรับมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ท่ีมีรูปแบบคล่องตวั 

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

     ในการจดับริการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทุก

รูปแบบ เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานทุกฝ่าย ควรเขา้ใจสภาพปัญหา ลักษณะเฉพาะของผูม้าใช้บริการ 

ระเบียบต่าง ๆ และวิธีการท่ียืดหยุ่น เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มี

ความเป็นไปได ้และเพื่อท าให้ ผูม้าใชบ้ริการเกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถจดัการกบัปัญหาในการ

เล้ียงดูบุตร ไดอ้ยา่งเหมาะสม75 

     การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์เป็นการตั้งครรภท่ี์เกิดข้ึนเม่ือหญิงไม่ตอ้งการให้

มีการตั้งครรภเ์กิดข้ึน และท าให้หญิงมีทศันคติไม่ดีต่อการตั้งครรภข์องตน76 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตวั

หญิงซ่ึงตั้งครรภท์ั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ต่อบุตรท่ีจะคลอดออกมา ต่อครอบครัวและสังคม ดงันั้น

แนวทางแกไ้ขปัญหา สามารถท าได ้2 ระยะ คือ การแกไ้ขก่อนท่ีหญิงจะตดัสินใจท าแทง้ เพื่อใหก้าร

ตั้งครรภด์ าเนินต่อไป โดยเนน้ให้ค  าปรึกษา เสนอทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ ทั้งน้ีเพื่อให้หญิง

ตั้งครรภไ์ดต้ดัสินใจหาทางออกท่ีเหมาะสม77  การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์การคลอด และ

การเล้ียงดูเด็ก78 และการช่วยเหลือหลงัจากตดัสินใจท าแทง้ โดยจดัหาบริการท าแทง้ท่ีปลอดภยั 

เพื่อให้หญิงปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ79  ทั้ งน้ีเพื่อให้มารดา และทารกมีสุขภาพทั้ ง

ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ีสมบูรณ์80 และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปไดอ้ยา่งปรกติสุข และ

มีศกัด์ิศรี 

 

                                                        
 75 แหล่งเดิม. 

 76 จาก “พยาบาลกบัการช่วยเหลือ และดูแลสตรีตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค.์” (น. 15), โดย ฤดี ปุงบางกระด่ี และ 

เยาวลกัษณ์ เสรีเถียร. เล่มเดิม.  

 77 แหล่งเดิม. 

 78 แหล่งเดิม 

 79 แหล่งเดิม 

 80 แหล่งเดิม. 
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 2.1.7  วธีิการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

  ประเทศไทยยงัไม่สามารถป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเจริญพนัธ์ุและการ

คุมก าเนิด และในบรรดาบุคคลซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัวธีิการคุมก าเนิด ก็ไม่ไดใ้ชก้ารคุมก าเนิดทุกคร้ัง

ท่ีมีเพศสัมพนัธ์ หรือหากจะมีการใช้วิธีการคุมก าเนิดก็ไม่ไดใ้ช้อย่างถูกตอ้งเสมอไป ซ่ึงการขาด

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเจริญพนัธ์ุ และการไม่มีความรู้เก่ียวกบัการคุมก าเนิด หรือมีความรู้

เก่ียวกบัการคุมก าเนิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าให้หญิงสามารถตกอยูใ่นภาวะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด้

การป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์เป็นส่ิงท่ีสามารถท าไดโ้ดยไม่ยากนกั แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยั

นโยบายของรัฐท่ีชดัเจน81   ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพ 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี82  

  2.1.7.1  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา  

    จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ผูห้ญิงมี

โอกาสไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน รวมทั้งมีโอกาสท างานหารายไดช่้วยเหลือครอบครัวมากข้ึนกวา่อดีต 

ส่งผลใหห้ญิงและชายมีโอกาสไดใ้กลชิ้ดสนิทสนมกนัง่ายข้ึนและมากข้ึน ประกอบกบัการท่ีสังคม

ได้รับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา ซ่ึงได้มีอิทธิพลต่อคนไทยโดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีสามารถรับเอา

วฒันธรรมดงักล่าว ไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่าง ๆ 

ซ่ึงบางคร้ังมีภาพท่ีไม่เหมาะสมและเป็นการย ัว่ยุให้เกิดกามารมณ์ ในขณะท่ีร่างกายและจิตใจของ

วยัรุ่นไวต่อการกระตุน้ดว้ยภาพเหล่าน้ี ความอยากรู้อยากเห็น และการไม่ไดเ้ตรียมตวัท่ีจะรับมือกบั

ส่ิงเหล่าน้ี ย่อมส่งผลให้วยัรุ่นหาทางออกผิด ๆ ดว้ยการมีเพศสัมพนัธ์ จนอาจน าไปสู่การตั้งครรภ์

                                                        
 81  จาก การท าแท้งและสิทธิในความเป็นเจ้าของร่างกาย. (น. 18), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ข, 2538,กรุงเทพฯ: เจน

เดอร์เพรส. 

 82 แหล่งเดิม. น. 18-20. 
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ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้83 ดงันั้นการให้ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษาจะช่วยให้นกัเรียน นกัศึกษา 

และบุคคลทัว่ไป มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสรีรวิทยา และหนา้ท่ีของระบบสืบพนัธ์ุ และช่วยให้

หญิงรู้จกัวิธีการหลีกเล่ียง และการปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์ไดอ้ย่างเหมาะสม พร้อมกบัสามารถ

ปลูกฝังให้วยัรุ่นหรือประชาชนทั่วไป มีเพศสัมพันธ์ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ึงจะช่วยในการ

ปรับเปล่ียนค่านิยม บรรทดัฐานทางสังคม และพฤติกรรมทางเพศ เพื่อให้เห็นความส าคญัของความ

เสมอภาคทางเพศ ซ่ึงจะเป็นวิธีการป้องกันการตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ตรงประเด็นและมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด84 

  2.1.7.2  การใหบ้ริการคุมก าเนิดท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ  

    คือ การเปิดโอกาสให้หญิงทัว่ไป ไดเ้ขา้ถึงแหล่งบริการ การวางแผนครอบครัว 

ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะเจริญพนัธ์ุ และการคุมก าเนิด โดยรัฐควรจดัให้มีหน่วยงาน

วางแผนครอบครัวท่ีกระจายทัว่ถึง เพียงพอ และมีวธีิการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อให้

ผูซ่ึ้งตอ้งการใช้วิธีการคุมก าเนิดไดเ้ลือกใช้ตามความพึงพอใจ และความเหมาะสม นอกจากน้ีรัฐ

จะตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ แนะน าวธีิการใชเ้คร่ืองมือคุมก าเนิดแต่

ละวิธี หรือวิธีท่ีตนเลือกจนมัน่ใจวา่ผูซ่ึ้งตอ้งการใชว้ิธีคุมก าเนิดจะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ

ตอ้งสามารถสร้างความเขา้ใจใหผู้รั้บบริการทราบวา่วิธีการคุมก าเนิดแต่ละวิธีอาจส่งผลขา้งเคียงใน

การใช้ได ้และแนะน าให้ผูรั้บบริการกลบัมาขอรับค าปรึกษากบัเจา้หน้าท่ี เม่ือมีปัญหาในการใช้  

เพื่อหาวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมต่อไป และรัฐจะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้

คน้ควา้ วิจยั เพื่อหาวิธีการคุมก าเนิดแบบใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความสะดวกใน

                                                        
 83 From “Commentary on The Causes and Condequences of Unwanted Pregnancy from An African 

Perspective,” by  Mashalaba, N.N., 1989, International Journal of Gynecology and Obstetrics. Supplement, 3, 

pp. 15-19. and  “Unwanted Pregnancy: Challenges For The Health Policy,” by P. J.A. and A. Faundes, 1989, 

International Journal of Gynecology and Obstetrics. Supplement 3, pp. 97-101. 

 84.จาก การท าแท้งและสิทธิในความเป็นเจ้าของร่างกาย. (น. 19), โดย สุชาดา รัชชูกลุ ข. เล่มเดิม. 
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การใชง้าน ใหม้ากข้ึน เพื่อให้ผูซ่ึ้งมีความประสงคจ์ะใชว้ิธีการคุมก าเนิด มีความมัน่ใจ และกลา้ท่ีจะ

ใชว้ธีิการคุมก าเนิดเพิ่มมากข้ึน85 

 

2.2  การท าแทง้ 

  การท าแทง้เป็นพฤติกรรมท่ีพบไดใ้นสังคมมนุษยต์ั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยท่ี

ค่านิยมในการท าแทง้แต่ละสังคมยอ่มข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม ประเพณี วฒันธรรม และ

ความเช่ือทางศาสนาของสังคมนั้น ๆ86  การท่ีหญิงตั้งครรภจ์ะตดัสินใจท าแทง้ เกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ เช่น สาเหตุทางด้านการแพทย์ สาเหตุทางด้านกฎหมาย สาเหตุทางด้านสังคมและ

ครอบครัว หรือ สาเหตุทางดา้นเศรษฐกิจ การท าแทง้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นการท าแทง้เน่ืองจาก

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพราะอตัราการท าแทง้มีความเก่ียวขอ้งกบัอตัราการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคเ์ป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ถา้อตัราการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคมี์สูง อตัราการท าแทง้มกัจะสูง

ตามไปดว้ย จากการการส ารวจระดบั ชุมชนในปี พ.ศ.2544 โดยสภาประชากรพบวา่ ในจ านวนการ

ตั้งครรภท์ั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีการตั้งครรภท่ี์ไม่ไดว้างแผนอยูถึ่งร้อยละ 45 และมี อตัราการ

ท าแทง้จะสูงถีงร้อยละ 16 และถา้ผูซ่ึ้งตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์นั้นมีปัญหาเศรษฐกิจดว้ยแลว้อตัรา

การท าแทง้จะสูงถึง ร้อยละ 1987 

                                                        
 85 From Contraception Prevalence Survey. (p. 76), by Cook MJ. And B. Leoprapai, 1974,  Bangkok: Research 

Center National Institute of Development Administration, Institute for Population and Social Research Mahidol 

University and National Family Planning Program Ministry of Public Health. and “Causes and Consequences of 

Unwanted Pregnancy from Asian Women’s Perspective,” by Kabir Sandra M, 1989, International Journal of 

Gynecology and Obstetrics, Supplement 3, pp. 9-13. 

 86 จาก การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ืองการท าแท้ง: ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการ

ท าแท้ง. (น. 1), โดย พระสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง), 2537,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. 

สาขาวชิาปรัชญา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์วทิยาลยั.   

 87 จาก  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenbangle&month=07-09-2011&group=1&gblog=2. 

สืบคน้เม่ือ 25 มีนาคม 2559. 
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 2.2.1  ความหมายของการท าแทง้ 

  ในการให้นิยามของการท าแทง้ มีองค์กร และนกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท าแทง้ ไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 

  2.2.1.1  ความหมายตามพจนานุกรม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้

ให้ความหมายของการท าแทง้ไวว้า่ หมายถึง การรีดลูกโดยมีเจตนาใหท้ารกคลอดออกมาจากครรภ์

ก่อนก าหนดและตาย88 และไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ การรีดลูก วา่หมายถึงการท าใหแ้ทง้ลูก89 

  2.2.1.2  ความหมายในทางการแพทย ์การก าหนดความหมายการท าแทง้ในทางการแพทย์

เป็นการก าหนดโดยถือเอาระยะเวลาของการตั้งครรภเ์ป็นส าคญั ดงันั้นการท าแทง้ในทางการแพทย์

จึงหมายถึง การท าให้การตั้งครรภ์ส้ินสุดลงในระยะก่อนท่ีเด็กสามารถมีชีวิตอยู่ได้ (Stage of 

Viability) ซ่ึงระยะท่ีเด็กสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั้น มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยแตกต่างกันไปในแต่ละ

สถาบนั คือ สถาบนัต่าง ๆ มีการก าหนดระยะเวลาท่ีเด็กมีชีวิตอยูไ่ดว้า่หมายถึง มีอายุครรภร์ะหวา่ง 

20 สัปดาห์ ถึง 28 สัปดาห์ และมีน ้ าหนักต ่ากว่า 400 กรัม ถึง ต ่ากว่า 1,000 กรัม เช่น ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา The American Collage of Obsteticiana and Gynecologists  หรือ ACOG ได้ให้ค  า

จ  ากดัความ “การแท้งบุตร” ว่าหมายถึง การท่ีเด็กคลอดออกมาเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ 

หรือเม่ือเด็กมีน ้ าหนกัต ่ากว่า 500 กรัม90 ส่วนประเทศไทย การท าแทง้ในทางการแพทยถื์อเอาการ

คลอดของทารกท่ีมีอายุครรภ์มารดาต ่ากว่า 28 สัปดาห์ หรือทารกท่ีคลอดมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ 1,000 

กรัม ไม่วา่การคลอดนั้นทารกจะมีชีวติอยูห่รือไม่91 

  2.2.1.3  ความหมายขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization) หรือ WHO 

การท าแทง้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีองคก์ารอนามยัโลกใชม้าแต่เดิม หมายถึง การส้ินสุดของการตั้งครรภ์

                                                        
 88 จาก พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. น. 568. 

 89 แหล่งเดิม. น. 1004. 

 90 จาก สิทธิในการเป็นเจ้าของร่างกายกับการตัดสินใจท าแท้ง.  (น.31), โดย ศศิธร ประดิษฐ์พงษ์, 2542, 

วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 91 จาก นิติเวชศาสตร์. (น. 233), โดย วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์ ข, 2532, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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ก่อนอายคุรรภ ์28 สัปดาห์ หรือเม่ือเด็กมีน ้ าหนกัต ่ากวา่ 1,000 กรัม แต่เน่ืองจากปัจจุบนัวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย ์ได้มีการพฒันาและเจริญก้าวหน้ามาก ท าให้สามารถดูแลทารกท่ีมีน ้ าหนกัตวัเกิน 

500 กรัม ให้มีชีวิตรอดได ้จึงไดมี้การเปล่ียนนิยามใหม่ โดยถือว่าการแทง้ คือ การส้ินสุดของการ

ตั้งครรภเ์ม่ือครรภอ์ายตุ  ่ากวา่ 20  สัปดาห์ หรือเด็กมีน ้าหนกัต ่ากวา่ 500 กรัม ส่วนการแทง้เม่ือครรภ์

อาย ุ20 – 27 สัปดาห์ หรือเม่ือเด็กมีน ้าหนกัระหวา่ง 500 -999 กรัม ถือวา่เป็นการคลอดก่อนก าหนด 

(Immature)92      

  2.2.1.4  ความหมายทางกฎหมาย ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ไดมี้การให้นิยามค าว่าการท า

แทง้ไวแ้ตกต่างกนั เช่น  

    1.  การท าแทง้ตามกฎหมายฝร่ังเศส หมายถึง การท าให้คลอดก่อนก าหนด  แม้

คลอดออกมาไม่ตายก็เป็นความผดิ ถา้ท าแทง้แลว้เด็กไม่คลอดออกมาเป็นเพียงการพยายามท าแทง้93 

    2.  การท าแทง้ตามกฎหมายเยอรมนั หมายถึง การท าลายลูกในครรภ์ซ่ึงอยู่ใน

มดลูก หรือโดยท าใหแ้ทง้ออกมา94   

    3.  การท าแทง้ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หมายถึง  การท าให้

ทารกในครรภค์ลอดก่อนก าหนด และมีผลใหเ้ด็กถึงแก่ความตาย 95  

    4.  การท าแทง้ของประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาไม่ไดบ้ญัญติัความหมาย

ของการท าแท้งไวใ้นบทนิยามศัพท์ แต่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับภาษาองักฤษใช้ค  าว่า 

“Induce Abortion” ซ่ึงหมายถึงการท าใหลู้กในครรภต์ายขณะอยูใ่นครรภม์ารดา96  นอกจากน้ีมีนกั

กฎหมายไทย ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการท าแทง้ไวว้า่  หมายถึง   การท าลายลูกในครรภต์ั้งแต่เร่ิม

                                                        
 92 จาก ข้อเท็จจริงกี่ยวกับการลกัลอบท าแท้งในประเทศไทย. (น. 2), โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 

 93จาก กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน2 และ ภาค 3, พิมพ์คร้ังท่ี 5. (น. 2041), โดย จิตติ ติงศภทิัย ์ก, 2539, กรุงเทพฯ:  

ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา.  

 94  แหล่งเดิม. 

 95  แหล่งเดิม. 

 96 จาก กฎหมายอาญาภาค 2 – 3 พิมพค์ร้ังท่ี 10. (น. 212), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2544,  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

 ธรรมศาสตร์. 
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ปฏิสนธิไปจนถึงก าลงัคลอด หรือคลอดออกมาแลว้ปราศจากชีวติ97 หมายถึง การท าใหเ้ด็กในครรภ์

คลอดออกมาอย่างไม่มีชีวิต98  หมายถึง การท าให้ทารกซ่ึงเร่ิมปฏิสนธิแลว้ในครรภ์ของหญิงไม่มี

ชีวิตอยูร่อดจนมีสภาพบุคคล ไม่ว่าจะท าโดยวิธีใด99 หมายถึง การท าให้เด็กท่ีปฏิสนธิข้ึนในครรภ์

ของหญิงถูกท าลายก่อนคลอด หรือคลอดออกมาแลว้ไม่มีสภาพบุคคล100 และหมายถึงการท าให้ลูก

ในครรภต์ายขณะอยู่ในครรภ ์หรือท าให้ลูกในครรภ์คลอดออกมาก่อนโดยสภาพไม่อาจมีชีวิตรอด

อยูไ่ด้101  นอกจากน้ีศาลฎีกาไดว้างแนวค าพิพากษาเก่ียวกบัการท าแทง้ไวว้า่ หมายถึงการท าใหท้ารก

ในครรภ์คลอดออกมาก่อนก าหนด และไม่มีชีวิต หากทารกท่ีคลอดออกมานั้นมีชีวิตเพียงชั่ว

ขณะหน่ึงหรือแมแ้ต่วินาทีเดียว แลว้เด็กจึงตายไม่ใช่การท าแทง้ โดยไม่ค  านึงว่าทารกนั้นจะมีอายุ

ครรภเ์ท่าใด หรือมีน ้าหนกัตวัเท่าไหร่102  

   จากค านิยามการท าแทง้ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา  สามารถสรุปไดว้า่ การท าแทง้หมายถึง การท า

ใหก้ารตั้งครรภย์ติุลง โดยวธีิการต่าง ๆ เพื่อใหท้ารกในครรภค์ลอดออกมา ในลกัษณะท่ีไม่มีชีวติ  

 2.2.2  เง่ือนไขท่ีน ามาสู่การตดัสินใจท าแทง้ 

  หลังจากทราบว่าตั้ งครรภ์ และตนตกอยู่ในภาวะครรภ์ไม่พึงประสงค์ผู ้หญิงจะคิด

ไตร่ตรองว่า ถ้าตัดสินใจอุ้มครรภ์ต่อไปจนครบก าหนดคลอด ตัวเองจะต้องเผชิญกับปัญหา

อะไรบา้ง และน าไปสู่การตดัสินใจว่าจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือจะยุติการตั้งครรภ์ ซ่ึงการตดัสินใจน้ี

อาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วหลงัจากรับรู้วา่ตั้งครรภ์ หรืออาจใชร้ะยะเวลาหน่ึง ซ่ึงในช่วงระยะเวลาน้ี

                                                        
 97 จาก กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน2 และ ภาค 3, พิมพ์คร้ังท่ี 5. (2045), โดย จิตติ ติงศภทิัย ์ก. เล่มเดิม. 

 98 จาก ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ พิมพ์คร้ังท่ี 5. (น. 250), โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

ข, 2552, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 

 99 จาก กฎหมายอาญา 3. (น. 132), โดย บุญเพราะ แสงเทียน, 2543, กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. 

 100 จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 336. พิมพ์คร้ังท่ี 4. (น. 99), โดย 

ไกรฤกษ ์เกษมสนัต,์ 2553, กรุงเทพฯ: ส านกัอบรมศึกษากฎหมายเนติบณัฑิตยสภา. 

  101 จาก กฎหมายอาญาภาคความผิด พิมพ์คร้ังท่ี 8. (น. 118), โดย คณิต ณ นคร ข, 2545, กรุงเทพฯ: วญิญูชน.   

  102 จาก สิทธิในการท าแท้งของหญิงมีครรภ์ท่ิติดเชื้อเอดส์.  (น. 89-90), โดย สุพจน์ เช้ิอประกอบกิจ, 2546, 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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หญิงมกัจะปรึกษากบับุคคลซ่ึงตนใกลชิ้ดหรือไวใ้จได ้หรือบุคคลซ่ึงจะรับฟังปัญหาของหญิงนั้น 

และในท่ีสุดหญิงจะตดัสินใจดว้ยตนเองวา่จะเก็บครรภไ์วห้รือไม่ เพราะผูห้ญิงรู้สึกวา่ตนเองจะตอ้ง

เป็นผูรั้บผิดชอบครรภท่ี์เกิดข้ึน หรือรับผิดชอบในการเล้ียงลูก ส าหรับกรณีของหญิงโสด นอกจาก

จะไดรั้บแรงกดดนัในเร่ืองความสามารถในการเล้ียงดูบุตรแลว้ หญิงจะไดรั้บแรงกดดนัจากสังคม 

หรือปฏิกิริยาของคนรอบขา้งในเร่ืองบทบาทของหญิงโสด  ซ่ึงมีผลส าคญัอยา่งยิง่ต่อการตดัสินใจท่ี

จะยุติการตั้งครรภ์ ซ่ึงในการตดัสินใจน้ีหญิงจะตอ้งชัง่น ้ าหนักระหว่างการท าแทง้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะ

ช่วยแกห้รือยุติปัญหา กบัแรงกดดนัเก่ียวกบัความรู้สึกทางศีลธรรม ความยุ่งยากในการหาสถาน

บริการ การกลวัความเจบ็ปวด และอนัตรายท่ีเกิดจากการท าแทง้ และผลท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากการท า

แทง้ทั้งในด้านสุขภาพและการต าหนิจากคนรอบขา้งหากมีคนรู้เร่ือง ดงันั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์จะประเมินสถานการณ์จากพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง มากกว่าการประเมินโดย

พื้นฐานทางอุดมการณ์ หรือศีลธรรม103 เม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หญิงมี

เหตุผลมากมาย ในการท่ีจะยุติการตั้งครรภข์องตนเอง สาเหตุหรือเง่ือนไขในการท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงคจ์ะตดัสินใจท าแทง้ นอกจากเหตุท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305  และ

ขอ้บงัคบัของแพทยสภาแลว้ มีดงัต่อไปน้ี104  

        

                                                        
 103 จาก การตอบโต้ของผู้หญิงเม่ือตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์และการตัดสินใจยติุการตั้งครรภ์. (น. 12), โดย 

นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม.  

 104 จาก การศึกษาปัญหาท าแท้งท่ีผิดกฎหมายและวิธีป้องกันแก้ไข.โดย สุกานดา สุวณิชชาติ, 2519, วิทยา 

นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  และ การท า

แท้งผิดกฎหมายของสตรีไทยในกรุงเทพมหานครและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง.โดย สุวลี เจริญแพทย,์ 2522, วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหิดล. และ ลกัษณะทางประชากร

บางประการของผู้ ท่ีตัดสินใจท าแท้งอันเน่ืองมาจากการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา.  โดย กนก โตสุรัตน์, 2522, 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. และ การศึกษา

กฎหมายกับปัญหาผู้ป่วยลกัลอบท าแท้ง. โดย สกัษณา สิริเวชประเสริฐ. เล่มเดิม. และ การตอบโต้ของผู้หญิงเม่ือ

ตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์และการตัดสินใจยติุการ ตั้งครรภ์ . และ การตอบโต้ของผู้ หญิงเม่ือตั้งครรรภ์ไม่พึง

ประสงค์และการตัดสินใจยติุการตั้งครรภ์. โดย นภาภรณ์ หะวานนท ์ข. เล่มเดิม. 

DPU



48 

 

  2.2.2.1  เง่ือนไขการแพทยห์รือเหตุผลทางพนัธุกรรม ไดแ้ก่ 

                     (1)  ทารกในครรภเ์ป็นพาหะของโรคร้ายแรงหรือโรคทางพนัธุกรรม 

 (2)  ทารกในครรภอ์าจคลอดออกมาพิการ 

 (3)  การตั้งครรรภข์องหญิงพิการหรือปัญญาอ่อน 

         2.2.2.2  เง่ือนไขทางสังคมและครอบครัว ไดแ้ก่ 

           (1)  การตั้งครรภ์ก่อนสมรส เช่น การตั้งครรภข์องนกัเรียน นกัศึกษา หรือของ

หญิงโสดซ่ึงตั้งครรภแ์ต่ไม่สามารถสมรสกบัชายได ้

  (2)  การตั้งครรภเ์กิดจากการคุมก าเนิดผดิพลาด 

  (3)  การตั้งครรภห์ลงัการหยา่ หรือแยกกนัอยู ่

  (4)  การตั้งครรภเ์พราะถูกชายซ่ึงมีภรรยา และ/หรือมีบุตรแลว้หลอกลวง 

   (5)  การตั้งครรภก์บัชายชู ้

  2.2.2.3   เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

 (1)  การตั้งครรภเ์ป็นอุปสรรคต่ออาชีพ 

 (2)  มีบุตรเพียงพอแลว้ หรือไม่ตอ้งการบุตรเพิ่ม 

 (3)  มีฐานะยากจน ไม่สามารถล้ียงดูบุตรได ้  

    จากผลการศึกษาสภาพปัญหาของการท าแท้งของประเทศไทย พบว่าสาเหตุ

อนัดบัหน่ึงท่ีท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งตดัสินใจท าแทง้ คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น 

การศึกษาของณฐัยา บุญภกัดี และดุสิตา พึ่งส าราญ ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอตัราการท า

แท้งของประเทศไทย พบว่าสาเหตุท่ีท าให้การตั้งครรภ์ของหญิงกลายเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค ์มีสาเหตุมาจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจถึงร้อยละ 42 และปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้หญิงท า
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แท้งถึงร้อยละ 36105 และการศึกษาของสุวรรณา วรคามิน และนงลักษณ์ บุญไทย ท่ีได้ส ารวจ

สถานการณ์การแทง้ในประเทศไทยปี 2542 พบวา่สาเหตุท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์ดัสินใจท า

แทง้ เน่ืองจากมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจมีถึงร้อยละ 56.8 การคุมก าเนิดผิดพลาด ร้อยละ 15.6 และ

ถูกข่มขืน ร้อยละ 3.1106 และจากการศึกษาผลงานวิจยัทัว่ประเทศไทยในหัวข้อการท าแท้ง ซ่ึง

รวบรวมจากงานวจิยักวา่ 100 ฉบบัยอ้นหลงัไปกวา่ 30 ปี โดย ผศ. ดร. สุชาดา รัชชุกูล คณะพยาบาล

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า ผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้ส่วนใหญ่ เป็นหญิงซ่ึงสมรสแลว้มากกว่า

ผูห้ญิงโสด และส่วนใหญ่เป็นผูซ่ึ้งใชว้ธีิคุมก าเนิดแต่ลม้เหลว107 ดงันั้นการท่ีประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 305 ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไว ้2 กรณี คือ จ าเป็นตอ้ง

กระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์หรือ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิด

เก่ียวกบัเพศ จึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง น าไปสู่การลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ท่ีมีความ

เส่ียงและเป็นอนัตรายต่อหญิงตั้งครรภ ์และส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บ ป่วย พิการ หรือเสียชีวิต

จากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั และไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์เช่น การตก

เลือด การติดเช้ือในกระแสเลือด มดลูกทะลุ เป็นตน้ 

 2.2.3  ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้ 

  เม่ือหญิงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์หญิงจ านวนมากจ าตอ้งเลือกตดัสินใจท า

แทง้ แมว้า่การท าแทง้จะไม่ใช่เร่ืองสนุก และไม่มีหญิงคนไหนอยากจะท าแทง้ก็ตาม ในการท าแทง้

                                                        
 105 จาก รายงานวิจัยเบือ้งต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอัตราการท าแท้งในประเทศไทย. โดย ณัฐยา บุญภกัดี 

และดุสิตา พ่ึงส าราญ. แหล่งเดิม. 

 106 จาก สรุปผลการส ารวจสถานการณ์การแท้ง ในประเทศไทยปี 2542 โดย .สุวรรณา วรคามิน และนงลกัษณ์ 

บุญไทย, 2542,  เอกสารประกอบารสัมนาเร่ือง ปัญหายติุการตั้งครรภ์. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ: กองวางแผนครอบครัวและประชากรกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 

 107 จาก การท าแท้งกับการคุมก าเนิด การท าแท้ง: ทางเลือกท่ีควรจะผ่อนผัน. โดย โคทม  อารียา. สืบคน้เม่ือ 25 

กนัยายน 2557, จาก http://arya.in.th/th/article1.html.  
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แต่ละคร้ังไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีหญิงท าแทง้ให้ตนเอง หรือยอมให้ผูอ่ื้นท าแทง้ให้แก่หญิง จะมีบุคคล

ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

  2.2.3.1  หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

  2.2.3.2  ผูซ่ึ้งท าแทง้ใหแ้ก่หญิง ซ่ึงอาจเป็นบิดาของเด็กในครรภ ์คลินิกท าแทง้เถ่ือน หมอ

ท าแทง้เถ่ือน หรือบุคคลอ่ืนใด 

  2.2.3.3  ชายซ่ึงเป็นบิดาของเด็กในครรภ ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีชายนั้นไม่รับผิดชอบท่ีจะ

เล้ียงดูทารกในครรภแ์ลว้ทอดทิ้งหญิงไป หรือชายไม่ทอดทิ้งหญิงแต่ชายไม่ตอ้งการทารกในครรภ ์

 ในกรณีท่ีหญิงท าแทง้ใหแ้ก่ตนเองจะมีบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอยูอ่ยา่งนอ้ย 2 ฝ่าย คือ หญิงซ่ึง

ท าแทง้ และชายซ่ึงท าใหห้ญิงตั้งครรภ ์แต่ในกรณีท่ีหญิงยอมใหผู้อ่ื้นท าแทง้ใหแ้ก่ตน จะมีบุคคลซ่ึง

เก่ียวขอ้ง 3 ฝ่าย คือ หญิงซ่ึงท าแทง้ ชายซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิง ดงันั้นใน

การท าแทง้ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีหญิงท าแทง้ใหต้นเอง หรือกรณีท่ีหญิงยอมใหผู้อ่ื้นท าแทง้ใหแ้ก่ตน ผู ้

ซ่ึงมีส่วนหรือเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้ดว้ยเสมอก็คือ ชายซ่ึงท าให้หญิงตอ้งตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ เพราะหญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ไดห้ากไม่มีผูช้าย แต่กฎหมายท าแทง้ของประเทศ

ไทยกลบัเลือกท่ีลงโทษแต่เฉพาะหญิงซ่ึงท าแทง้ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงเท่านั้น ส่วนชายซ่ึงเป็น

ผูก่้อให้เกิดการตั้งครรภ์ และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้หญิงต้องตัดสินใจท าแท้ง กลับไม่ต้อง

รับผิดชอบใด ๆ เลย ไม่วา่จะเป็นความเจ็บปวดทางดา้นร่างกายเหมือนกบัหญิงซ่ึงตอ้งตั้งครรภ ์ ไม่

ตอ้งไดรั้บความกดดนัหรือไม่ถูกประณามจากสังคม ดงันั้นการตั้งครรภ์ และความผิดเก่ียวกบัการ

ตั้ งครรภ์จึงถูกโยนให้เป็นภาระของฝ่ายหญิงเท่านั้ น โดยท่ีชายซ่ึงมีส่วนร่วมด้วยไม่มีความ

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน108 และนอกจากจะไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการท าให้หญิงตกอยู่ในภาวะการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์อนัเน่ืองมาจาการท่ีชายไม่รับผิดชอบต่อการตั้งครรภแ์ลว้ ชายกลบัมีโอกาส

มีบุตรกบัหญิงอ่ืนไดอี้กในอนาคต ซ่ึงต่างจากหญิงซ่ึงท าแทง้ท่ีอาจสูญเสียโอกาสในการมีบุตรอนั

เน่ืองมาจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้นการท่ีประมวลกฎหมายอาญาของไทยก าหนดให้การท า

แทง้เป็นความผิดอาญา โดยลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง แต่ละเลยท่ีจะเอาผิด

                                                        
 108 จาก “หา้มท าแทง้กบัการคุม้ครองสตรี,” โดย ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ ค, 2552, จุลนิติ, 6,5, น. 148. 

DPU



51 

 

และลงโทษแก่ผูช้ายซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งท าใหห้ญิงตั้งครรภ ์จึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ในสังคมไทยหญิง

เท่านั้นท่ีจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในกรณีการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพราะเป็นผูซ่ึ้งตอ้งไดรั้บความ

เจบ็ปวดทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ไดรั้บอนัตรายต่อร่างกายและชีวิตจากภาวะแทรกซอ้น

จากการท าแทง้ เช่น  การตกเลือด การติดเช้ือหรือการอกัเสบ มดลูกทะลุ ท าให้มีบุตรยากหรือไม่

สามารถมีบุตรไดอี้ก109 ยิ่งไปกว่านั้นสังคมยงัมีทศันคติต่อหญิงซ่ึงท าแทง้ในทางลบ ท าให้หญิงซ่ึง

ท าแทง้ตอ้งเผชิญกบัภาวะความเครียด อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกผิด อบัอาย และกลวัคนอ่ืนจะล่วงรู้

ความลบัท่ีตนเองเคยท าแทง้ ละอายใจเพราะรู้ว่าตนเองละเมิดศีลธรรม วิตกกงัวลว่าตนเองจะไม่

สามารถมีบุตรไดอี้ก ในขณะท่ีชายไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ เลย การท่ีกฎหมายก าหนดให้หญิงซ่ึงท า

แทง้มีความผิดและตอ้งรับโทษ โดยไม่มีมาตรการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นผู ้

ซ่ึงไม่มีความพร้อมท่ีจะเป็นแม่ และไม่มีความสามารถจะเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมาได ้เป็นการท่ี

กฎหมายบงัคบัให้หญิงตอ้งตกเป็นผูก้ระท าความผิด หลายฐานความผิด กล่าวคือ ถา้หากหญิงท า

แทง้ หญิงจะมีความผิดฐานท าแทง้ และหากคลอดลูกออกมาแลว้ไม่มีความสามารถท่ีจะเล้ียงดูได้

และไม่เล้ียงดูก็จะมีความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก และหากไม่ดูแลเล้ียงดูจนเด็กถึงแก่ความตายก็จะมี

ความผิดฐานฆ่าคนตาย ดงันั้นไม่ว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะตดัสินใจท าแทง้ หรือคลอด

ทารกนั้นออกมาทั้ง ๆ ท่ีไม่สามารถเล้ียงดูได ้หญิงก็มีโอกาสเป็นอาชญากรไดท้ั้ง 2 กรณี ในขณะท่ี

ชายไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ เลย และหากหญิงตอ้งติดคุกเพราะไดก้ระท าความผิดดงักล่าวแลว้ หญิง

ตอ้งไดรั้บความยากล าบาก ทุกขท์รมาน และสูญเสียอนาคต ในขณะท่ีชายนอกจากจะไม่ตอ้งติดคุก

แลว้ชายอาจมีความโล่งใจท่ีไม่ตอ้งรับภาระเล้ียงดูบุตร และมีโอกาสแต่งงานกบัหญิงอ่ืน หรือสร้าง

ครอบครัวในอนาคตไดอี้ก110   

  2.2.4  วธีิการท าแทง้   

            การท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Abortion) เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของ 

ทุกประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีซบัซ้อนละเอียดอ่อนมีความเช่ือมโยงกบัปัญหา 

ทางสังคม  เศรษฐกิจ ศีลธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม ระบบสาธารณสุข การแพทย ์ 

                                                        
 109 แหล่งเดิม. 

 110 แหล่งเดิม. 
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การเมือง กฎหมายและอ่ืน ๆ และเป็นสาเหตุ ส าคญัของการป่วย พิการ และตายของมารดา องคก์าร

อนามยัโลกประมาณไว้ว่าทัว่โลกมีสตรีท่ีประสบกบัปัญหาท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัประมาณปีละ  

20,000,000 คน  และเสียชีวิตจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัปีละ 70,000 ถึง 80,000 คน ในจ านวนน้ี 

ร้อยละ 95 เกิดข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทยด้วย111  รายงานสถิติเก่ียวกบัการ

ไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 

พบวา่หญิงซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนหลงัการท าแทง้ถึงร้อยละ 40 และภาวะแทรกซ้อน

ท่ีพบ ไดแ้ก่ การติดเช้ือในกระแสเลือด อุง้เชิงกรานอกัเสบ ตกเลือด มดลูกทะลุ นอกจากน้ียงัพบวา่มี

หญิงเสียชีวิตจากการท าแทง้ ซ่ึงอตัราการตายของผูห้ญิงจากการท าแทง้สูงถึง 300 คน ต่อหญิงซ่ึงท า

แทง้ 100,000 คน112  

   การท าแทง้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ อายุครรภ ์มีส่วนส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะ

ยิง่ท าแทง้ในขณะท่ีอายคุรรภม์ากข้ึนเท่าไหร่ ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซอ้นจาก

การท าแท้งก็ มีมากข้ึนเท่านั้ น 113 ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากขนาดและน ้ าหนักของทารกในครรภ์จะมี

ความสัมพนัธ์กบัอายคุรรภ ์คือยิ่งอายุครรภม์ากข้ึน ขนาดและน ้าหนกัของทารกในครรภก์็จะมากข้ึน

ตามไปดว้ย  ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัขนาดและน ้ าหนกัของทารกในครรภ์แต่ละช่วงอายุครรภ์ โดย

เฉล่ียมีดงัต่อไปน้ี114 

 2.2.4.1  สัปดาห์แรก ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ทารกในครรภจ์ะมีขนาดเล็กกวา่เมล็ดงา และมีน ้าหนกั

เพียง 1 กรัม 

                                                        
 111 จาก Unsafe Abortion: A Major Cause of Maternal Mortality in Thailand. โดย ก าแหง จาตุรจินดา ก. 

แหล่งเดิม.  

 112 แหล่งเดิม 

 113 จาก ข้อเทจ็จริงกี่ยวกับการลกัลอบท าแท้งในประเทศไทย. (น. 4), โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 

 114 จาก How big is baby? สืบคน้เม่ือ 25 กรกฏาคม 2558, จาก http://pregnant.thebump.com/pregnancy/ 

pregnancy-tools/articles/how-big-is-baby. aspx?MsdVisit=1 และน ้ าหนกัทารกในครรภ ์8-42 สปัดาห์, จาก 

http://www.  mamaexpert.com/topic/3552 

  

DPU



53 

 

 2.2.4.2  สัปดาห์ท่ี 5 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 ทารกในครรภ์จะมีขนาดเพียง 0.25 – 0.9 น้ิว และมี

น ้าหนกัเพียง 2 กรัม 

 2.2.4.3 สัปดาห์ท่ี 9 ถึงสัปดาห์ท่ี 10 ทารกในครรภจ์ะมีขนาดประมาณ 1.2 – 2.1 น้ิว และมี

น ้าหนกัประมาณ 4 – 14 กรัม 

 2.2.4.4  สัปดาห์ท่ี 13 ถึงสัปดาห์ท่ี 16 ทารกในครรภจ์ะมีขนาดประมาณ 2.9 – 4.6 น้ิว และ

มีน ้าหนกัประมาณ 23 -100 กรัม  

 2.2.4.5  สัปดาห์ท่ี 17 ถึงสัปดาห์ท่ี 20  ทารกในครรภจ์ะมีขนาดประมาณ 5.1 – 6.5 น้ิว และ

มีน ้าหนกัประมาณ 140 – 300  กรัม 

 2.2.4.6  สัปดาห์ท่ี 21 ถึงสัปดาห์ท่ี 24 ทารกในครรภ์จะมีขนาดประมาณ 10.5 – 11.8 น้ิว 

และมีน ้าหนกัประมาณ 360 – 600 กรัม 

 2.2.4.7  สัปดาห์ท่ี 25 ถึงสัปดาห์ท่ี 28 ทารกในครรภ์จะมีขนาดประมาณ 13.6 – 14.8 น้ิว 

และมีน ้าหนกัประมาณ 660 – 1,005 กรัม 

 2.2.4.8  สัปดาห์ท่ี 29 ถึงสัปดาห์ท่ี 32 ทารกในครรภ์จะมีขนาดประมาณ 15.2 – 16.7 น้ิว 

และมีน ้าหนกัประมาณ 1,153 – 1,502 กรัม 

 2.2.4.9  สัปดาห์ท่ี 33 ถึงสัปดาห์ท่ี 36 ทารกในครรภ์จะมีขนาดประมาณ 17.2 – 18.7 น้ิว 

และมีน ้าหนกัประมาณ 1,702 – 2,622 กรัม 

 2.2.4.10  สัปดาห์ท่ี 37 ถึงสัปดาห์ท่ี 41 ทารกในครรภจ์ะมีขนาดประมาณ 18.9 – 20.9 น้ิว 

และมีน ้าหนกัประมาณ 2,859 – 3,597 กรัม   

  เม่ือหญิงตั้งครรภไ์ด ้ 4 สัปดาห์ (1 เดือน) นั้น ตวัอ่อนหรือทารกในครรภจ์ะมีขนาด

เล็กกวา่เมล็ดงา คือ ยงัมีลกัษณะเป็น cygote คือ เป็นเพียงเซลล์หลาย ๆ เซลล์ แต่มองไม่เห็นดว้ยตา

เปล่า แต่เม่ือครรภ์มีอายุถึง 20 สัปดาห์ (5 เดือน) ทารกในครรภ์จะมีขนาดประมาณ 6.5 น้ิว หรือ

อาจจะมีขนาดเท่ากบักลว้ยหอม และเป็นช่วงท่ีทารกในครรภจ์ะมีพฒันาการของอวยัวะท่ีส าคญัต่อ

การด ารงชีวิต เช่น หวัใจ ปอด สมอง แขน ขา และ ผลิตสารเคมีท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของทารก 
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คือ “น ้าหล่อเลีย้งปอด” ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีขยายถุงลมปอด และแลกเปล่ียนออกซิเจนภายในปอด และ

จะถูกน ามาใช้เม่ือทารกคลอดออกมาสู่โลกภายนอก และตอ้งหายใจดว้ยตวัเอง ดงันั้นหากมีความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ในอายคุรรภช่์วงน้ีหรือมากกวา่ จะไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชย้า 

เพราะเป็นช่วงท่ีตวัอ่อนสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตวัเองนอกครรภ์มารดาแล้ว หากได้มีการ

พยายามท าแทง้โดยการซ้ือยามาใชเ้อง อาจจะท าให้เป็นการคลอดก่อนก าหนด คือ ทารกคลอดออก

มาแลว้หายใจ อีกทั้งในช่วงอายุครรภม์ากกวา่ 20 สัปดาห์ ทารกในครรภจ์ะมีขนาดใหญ่ การท าแทง้

จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ เช่น การตกเลือด รกไม่คลอด ซ่ึงมีอนัตราย

มากหากหญิงไดดึ้งหรือตดัสายรก  เพราะจะท าให้มีการตกเลือดทนัที และอาจส่งผลให้หญิงไดรั้บ

อนัตรายถึงชีวติได้115 

   นอกจากอายุครรภ์จะมีผลต่อความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์แลว้ 

การท าแทง้จะมีความเส่ียงหรือไม่ข้ึนยงัข้ึนอยูก่บัวธีิการท าแทง้ดว้ย วา่วิธีการท าแทง้นั้นเป็นวิธีการ

ท าแท้งท่ีปลอดภยัหรือไม่ ซ่ึงองค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO)ได้นิยาม

ความหมายของการท าแทง้ท่ีไม่ปลดอภยัไวว้า่ หมายถึง การท าแทง้ท่ีกระท าโดยผูซ่ึ้งไม่มีทกัษะ โดย

เคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตราย หรือในสภาพแวดล้อมท่ีผิดสุขอนามยั 116 การท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัเป็น

สาเหตุส าคญัของการตายและพิการของสตรีทัว่โลก โดยไดมี้การคาดการไวว้่า มีการท าแทง้ท่ีไม่

ปลอดภยัเกิดข้ึนประมาณ 20 ลา้นคร้ังในทุก ๆ ปี โดยร้อยละ 97 เกิดข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

และเช่ือวา่การท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัท าให้มารดา 68,00 คนตอ้งตาย และหลายลา้นคนตอ้งบาดเจ็บ 

ในทุก ๆ ปีองคก์รต่าง ๆ เช่น องคก์ารอนามยัโลก ไดก้ระตุน้ให้สาธารณะใหต้ระหนกัถึงการท าแทง้

ท่ีไม่ปลอดภยั และกระตุน้ให้มีการฝึกการท าแทง้ให้แก่บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย 

และเพิ่มการเขา้ถึงบริการทางอนามยัเจริญพนัธ์ุ117  ส าหรับประเทศไทยการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั

                                                        
 115 จาก ท าไมอายคุรรภม์ากวา่ 5 เดือน จึงมีความเส่ียงในการท าแทง้. สืบคน้เม่ือ 10 มิถุนายน 2558, จาก 

https://tamtang.wordpress.com/2013/05/19/5month/ 

 116 From The Prevention and management of unsafe abortion.  (PDF). World Health Organization. April 

1995. สืบคน้เม่ือ 12 มิถุนายน 2558, จาก http://www.whqlibdoc.who.int/hq/1992/WHO_MSM_92.5.pdf  

 117 From Abortion and Maternal Mortality in the Developing World. by Oknonfua, F. 2006, สืบค้น เ ม่ือ  5 

สิงหาคม 2558, จาก http:// www. jogc.org/abstracts/full/200611_WomensHealth_1.pdf  
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ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส่งผลต่อชีวิต และสุขภาพของคนไทยทัว่ประเทศ  และก่อให้เกิด

ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจตามมา จากการศึกษาต่าง ๆ พบวา่ในการท าแทง้กบัหมอเถ่ือนแต่ละ

คร้ัง ผูท้  าแทง้จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และหากเกิดภาวะแทรกซอ้นก็ตอ้งกลบัมารักษาในโรงพยาบาล

ของรัฐหรือเอกชน ซ่ึงท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก  ปัจจุบนัการท าแทง้ท่ีปลอดภยั มี 2 วธีิ คือ  

  1.  การท าแทง้โดยการใชย้า (Medical Termination of Pregnancy : MTOP) คือการท าแทง้

โดยใชย้าชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดร่วมกนั เพื่อท าให้การตั้งครรภย์ุติลง ซ่ึงยาท่ีองคก์ารอนามยัโลก 

(World Health Organization : WHO) ได้บรรจุไวใ้นบญัชียาหลกัเพื่อใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ ใน

ไตรมาสแรก (อายคุรรภน์อ้ยกวา่ 63 วนั) ท่ีใหผ้ลในการยติุการตั้งครรภถึ์งร้อยละ 95 – 100  กล่าวคือ 

ยา Mifepristone (RU 486)  และยา Misoprostol (Cytotec) ซ่ึงยา RU 486 เป็นยาเม็ดรับประทานท่ี

ต่อตา้นหรือขดัขวางฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซ่ึงจ าเป็นต่อการตั้งครรภ์ เพราะหาก

ขาดฮอร์โมนดงักล่าว ไข่ท่ีไดรั้บการปฏิสนธิแล้วจะไม่สามารถฝังตวัอยู่ในผนงัมดลูกได ้ส่วนยา  

Cytotec เป็นยาท่ีท าให้มดลูกบีบรัดตวั หรือหดตวั และช่วยในการขบัเน้ือเยื่อออกจากมดลูก  ทั้งยา 

RU 486  และยา Cytotec ไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภยั และไดรั้บการ

ยอมรับส าหรับใช้ท าแทง้ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์118  การท าแทง้โดยการใชย้า มี 3 วิธี 

คือ119 

    (ก)   การใชย้า Cytotec เพียงอยา่งเดียว ยา Cytotec ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร

อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) เพื่อใช้ในการ

รักษาแผลในส าใส้เล็กส่วนตน้ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และรักษาผูป่้วยขอ้กระดูกอกัเสบท่ีไม่

ใช้เสตียรอยด์ ยา Cytotec ถูกห้ามใชก้บัสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีท่ีวางแผนการตั้งครรภ ์เน่ืองจากยา 

Cytotec จะเพิ่มความแรงของการบีบตวัของมดลูกในเวลามีครรภ ์ซ่ึงอาจท าให้การปฏิสนธิในครรภ์

                                                        
 118 จาก ยาท าแท้ง นวัตกรรมใหม่ท่ีสะดวกและปลอดภัย.  สืบค้นเ ม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558, จาก 

http://thaiwomenonweb.org  

 119จาก  มุมมองทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีางการแพทย.์ สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2558, จาก  

http://www.womenhealth.or.th/perspectives-knowledge-science-technology.html   
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ถูกขบัออกมาบางส่วนหรือทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ได้

อนุมติัให้มีการใช้ ยา Cytotec ร่วมกับยา RU 486 เพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้  ทั้ งน้ีเพราะการใช้ยา 

Cytotec เพียงตวัเดียวในการยุติการตั้งครรภ์ มีประสิทธิภาพไม่ดีนัก ใช้เวลานาน และ มีอาการ

ขา้งเคียงต่าง ๆ มาก เช่น คล่ืนใส้ อาเจียน120  

    (ข)   การใช้ยา Methotrexate ร่วมกบัยา Cytotec ซ่ึงยา Methotrexate ได้รับการ

จดทะเบียนในกว่า 70 ประเทศทัว่โลก เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โรคไขขอ้อกัเสบ และโรค

สะเก็ดเงิน นอกจากน้ียา Methotrexate ยงัใช้ในการรักษาการตั้งครรภน์อกมดลูก และโรคหอบหืด

อย่างรุนแรง ยา Methotrexate สามารถใช้ร่วมกบัยา Cytotec เพื่อยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภยัได้ 

เม่ืออายคุรรภไ์ม่เกิน 9 สัปดาห์ และไดผ้ลถึงร้อยละ 95 121  

    (ค)   การใช้ยา Cytotec ร่วมกับยา RU 486  เน่ืองจากการใช้ยา Cytotec เพียง 

อยา่งเดียวในการยุติการตั้งครรภ ์จะไดผ้ลดีเม่ือมีอายุครรภไ์ม่นากนกั ตอ้งใชเ้วลานาน และมีอาการ

ขา้งเคียงต่าง ๆ มาก จึงไดมี้การคิดคน้ยา RU 486 ท่ีใชร่้วมกบัยา Cytotec เพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์

โดยการใชย้า มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การใชย้า RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec  เรียกวา่ “Medabon”122 

จะให้ประสิทธิภาพในการยุติการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 92 – 98123 โดยองค์การอนามยัโลก หรือ 

WHO ไดบ้รรจุ Medabon ไวเ้ป็นยาหลกัท่ีมีความจ าเป็นในการรักษา และไดรั้บการข้ึนทะเบียนยา

ในหลายประเทศ124  ในปี ค.ศ. 2000 องคก์ารอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บรองให้

สามารถใชย้า RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec เพื่อยุติการตั้งครรภไ์ด ้โดยให้กินยา RU 486 จ  านวน 600 

                                                        
 120 จาก http://www.medicationabortion.com/misoprostol/index.html. สืบคน้เม่ือ 29 พฤศจิกายน 2558. 

 121 จาก http://www.medicationabortion.com/methotrexate/index.html.สืบคน้เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2558.    

 122 จาก การยติุการตั้งครรภ์ในระบบบริการสาธารณสุขไทย. ใน พลงัสงัคม รับมือ ทอ้งวยัรุ่น. (น. 172), โดย  

กิติพงษ์ แซ่เจ็ง, 2558, รายงานการประชุมระดบัชาติ เร่ืองสุขภาวะทางเพศ คร้ังท่ี 1. “การตั้งครรภ์...ในวยัรุ่น.” 

วนัท่ี 8-10 กันยายน 2557. ท่ีศูนยก์ารประชุมอิมแพค เมืองทองธานี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเขา้ใจเร่ือง

สุขภาพผูห้ญิง (สสส.). 

 123 จาก http://www.medicationabortion.com/mifepristone/index.html. สืบคน้เม่ือ 29 พฤศจิกายน 2558. 

 124 จาก การยติุการตั้งครรภ์ในระบบบริการสาธารณสุขไทย. โดย กิติพงษ ์แซ่เจ็ง. หนา้เดิม.  
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มิลลิกรัม จากนั้นอีก 36 – 48 ชั่วโมง ให้กินยา Cytotec จ  านวน 400 ไมโครกรัม ต่อมาในปี ค.ศ. 

2003 องคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO แนะน าให้ใชย้าทั้งสองชนิดในการยุติการตั้งครรภ ์โดยใหกิ้น 

RU 486 จ  านวน 200 มิลลิกรัม จากนั้นอีก 36 – 48 ชัว่โมง ใหกิ้นยา Cytotec จ  านวน 400 ไมโครกรัม 

หรือ ตามดว้ยการใช้ยา Cytotec จ  านวน 800 ไมโครกรัม สอดทางช่องคลอด โดยผลของการใช้ยา 

Cytotec โดยการกิน และการสอดไวใ้นช่องคลอด ให้ผลในการยุติการตั้งครรภไ์ม่แตกต่างกนั แต่

อาจส่งผลขา้งเคียงท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย125  

    การท าแทง้โดยการใช้ยา โดยเฉพาะการใช้ยา  RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec เป็น

วิธีการท าแทง้ท่ีใช้กนัทัว่ไปในยุโรป ในประเทศฝร่ังเศสประเทศเดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการท า

แทง้โดยวธีิการน้ีประมาณ 1,000,000 คน และไม่มีผูใ้ดเสียชีวติจากการท าแทง้โดยการใชย้าเลย และ

ในปี พ.ศ. 2552 พบวา่หญิงอเมริกนัประมาณ 1,000,000 คน และหญิงในกลุ่มประเทศยโุรปมากกวา่ 

2,000,000 คน ไดยุ้ติการตั้งครรภ์โดยการใช้ยา ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าอตัราในการท าแทง้ดว้ยยา 

Cytotec เพียงอย่างเดียว มีประสิทธิภาพอยู่ท่ีร้อยละ 77-78  ส าหรับการตั้งครรภ์ท่ี 11 สัปดาห์ แต่

หากใชย้า RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec จะท าใหก้ารท าแทง้ส าเร็จถึงร้อยละ 96-99126 

    การท าแทง้โดยการใช้ยา โดยเฉพาะการใช้ยา  RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec เป็น

วิธีการท าแทง้ท่ีดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการยุติการตั้งครรภใ์นไตรมาสแรก และไตร

มาสท่ีสอง127 และหญิงตั้งครรภส์ามารถท าเองไดท่ี้บา้น เพราะวิธีการใชย้าไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน ไม่ได้

ก่อให้เกิดอันตรายท่ีร้ายแรงจนจะต้องมีการเฝ้าระวงัในระหว่างการใช้ยา แต่มีความเส่ียงต ่า 

เทียบเท่ากบัความเส่ียงของการแทง้โดยธรรมชาติ เพราะการท าแทง้โดยการใชย้า เป็นการท าแทง้ใน

ระยะแรกของการตั้งครรภ ์จึงมีความเส่ียงนอ้ยมากท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ และหาก

เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใชย้าท าแทง้ดงักล่าว ก็สามารถดูแลรักษาไดโ้ดยง่าย ดงันั้นการท าแทง้

โดยการใชย้า RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec จึงมีความปลอดภยัสูงเม่ือเทียบกบัอตัราการเสียชีวิตของ

หญิงซ่ึงคลอดบุตร กล่าวคือ ในประเทศท่ีการคลอดบุตรมีความปลอดภยัสูง อตัราการเสียชีวิต

                                                        
 125 จาก ยาท าแทง้ นวตักรรมใหม่ท่ีสะดวกและปลอดภยั. แหล่งเดิม. 

 126 แหล่งเดิม. 

 127 จาก มุมมองทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีางการแพทย.์ แหล่งเดิม 
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ระหวา่งการคลอดของหญิงอยูท่ี่ 1 คน ต่อหญิงซ่ึงคลอดบุตร 10,000 คน ในขณะท่ีหญิงซ่ึงใชย้าท า

แทง้มีอตัราการเสียชีวตินอ้ยกวา่มาก คือ 1 คน ต่อหญิงซ่ึงใชย้าท าแทง้ 100,000 คน128 

     ปัจจุบนัสมาพนัธ์สูตินรีแพทย์นานาชาติ  (The International Federation of 

Gynecology and Obstetrics - FIGO) ไดแ้นะน าให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้ยุติการตั้งครรภห์รือท า

แทง้โดยใชย้า RU 486 ร่วมกบัยา Cytotec และประเทศท่ีพฒันาแลว้ใชว้ิธีการท าแทง้โดยการใชย้า 

มาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี รวมทั้งประเทศเพื่อนบา้นของไทย ได้แก่  จีน  เวียดนาม  อินเดีย  

สิงคโปร์ มาเลเซีย และกมัพูชา129  แต่องคก์ารอาหารและยาของประเทศไทยอนุญาตให้ใช ้RU 486 

เพื่อการวจิยัเท่านั้น และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา องคก์ารอาหารและยาไดจ้ดัใหย้า Cytotec เป็น

ยาควบคุมพิเศษ ท่ีตอ้งสั่งจ่ายโดยแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ท าให้มีการลกัลอบซ้ือขายยา 

Cytotec ในราคาท่ีสูงมาก ถึงเม็ดละ 500-5,000 บาท ทั้ง ๆ ท่ียาดงักล่าวมีราคาตน้ทุนอยู่ท่ีเม็ดละ

ประมาณ 17 บาท130    

  2.  การท าแทง้โดยการใช้เคร่ืองมือทางศลัยกรรม  (Surgical Termination of Pregnancy 

Surgical Abortion : STOP) การท าแทง้โดยวิธีน้ีจะใชก้็ต่อเม่ือไม่มีการท าแทง้โดยการใชย้า หรือใน

กรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกแนะน าวา่การยุติการตั้งครรภท์างศลัยกรรมท่ีปลอดภยั 

ควรท าโดยการ “ดูดมดลูก” โดยใชเ้คร่ืองมือสูญญากาศ (Vacuum Aspiration) แทนการ “ขูดมดลูก” 

โดยเหล็กแหลม (D&C with Sharp Curette) และใหใ้ชว้ธีิการขดูมดลูก เม่ือไม่มีเคร่ืองดูดสูญญากาศ

เท่านั้น ซ่ึงเคร่ืองดูดมดลูกสูญญากาศ มี 2 ชนิด คือ เคร่ืองดูดไฟฟ้า (Electric Vacuum Aspiration : 

EVA) และ เคร่ืองดูดมือถือ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) การท าแทง้โดยการใช ้"เคร่ืองดูด

มือถือ " มีความปลอดภยั ใช้ง่าย สะดวกและสามารถใชไ้ดห้ลายคร้ัง โดยการแช่น ้ ายาฆ่าเช้ือ หรือ

อบดว้ยแก๊ส นอกจากน้ีการท าแทง้โดยการดูดมดลูกจะท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บความเจ็บปวดน้อย

                                                        
 128 จาก ยาท าแทง้ นวตักรรมใหม่ท่ีสะดวกและปลอดภยั. แหล่งเดิม. 

 129 จาก มุมมองทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีางการแพทย.์ แหล่งเดิม. 

 130 จาก Unsafe Abortion: A Major Cause of Maternal Mortality in Thailand. โดย ก าแหง จาตุรจินดา ก. 

แหล่งเดิม. 
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กว่าการขูดมดลูก จึงไม่จ าเป็นตอ้งใช้ยาระงบัความรู้สึกทัว่ร่างกาย และผูรั้บบริการไม่จ าเป็นตอ้ง

นอนพกัในโรงพยาบาลหลงัไดรั้บบริการ ดงันั้นจึงช่วยลดอตัราการใช้เตียงผูป่้วย และค่าใช้จ่าย ท่ี

ส าคญัท่ีสุดคือการใชเ้คร่ืองดูดมือถือ MVA มีอตัราเส่ียงต่อการเกิดมดลูกทะลุนอ้ยกวา่การขูดมดลูก 

(D&C) ดว้ยเหล็กแหลม (Sharp Curette)131 

    การใชเ้คร่ืองดูดสูญญากาศในการท าแทง้ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรรภ์ 

เป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดของการท าแทง้ดว้ยวธีิทางศลัยกรรม และสามารถท าไดใ้นสถานพยาบาลขั้น

ปฐมภูมิ คลินิกท าแทง้ หรือโรงพยาบาล เป็นวธีิท่ีจะท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ จากการท าแทง้ 

เช่น มดลูกทะลุ การติดเช้ือในอุง้เชิงกราน เยื่อบุโพรงมดลูกอกัเสบ และการท่ีช้ินเน้ือหลงเหลือติด

อยู่ในมดลูก น้อยมาก ส่วนการท าแท้งในไตรมาสท่ีสองแม้จะเป็นการท าแท้งเม่ือมีอายุครรภ์

มากกว่าการท าแท้งในไตรมาสแรกก็ตาม แต่ก็มีอัตราเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก

เหมือนกบัไตรมาสแรก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวิธีการท าแทง้ท่ีเลือกท า132 ปัจจุบนัองค์การอนามยัโลก และ 

สมาพนัธ์สูตินรีแพทยน์านาชาติ  ได้แนะน าให้แพทยท์ัว่โลกใช้เคร่ืองดูดสูญญากาศ แบบไฟฟ้า 

หรือ เคร่ืองดูดมือถือ MVA ในการรักษาการแทง้ไม่สมบูรณ์ การตกเลือดหลงัคลอด หรือหลงัแทง้ 

และ การยุติการตั้งครรภท์างศลัยกรรม แทนการ "ขูดมดลูก" ดว้ยเหล็กแหลม Sharp Curettage ทุก

กรณี และให้ใช ้การท าแทง้โดยการขูดมดลูกเฉพาะในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองดูดสูญญากาศไฟฟ้า หรือ 

เคร่ืองดูดมือถือเท่านั้น และแพทยเ์กือบทัว่โลกไม่ใช้วิธีการท าแทง้โดยการการขูดมดลูกแลว้ แต่

แพทยไ์ทยยงัคงใช้เคร่ืองมือท่ีลา้หลงัน้ีในการยุติการตั้งครรภ์ทางศลัยกรรม และบ่อยคร้ังท่ีพบว่า

แพทยท์ าการขดูมดลูกใหผู้รั้บบริการและท าใหม้ดลูกทะลุจนผูรั้บบริการตอ้งเสียชีวติ 

    การท าแทง้โดยวิธีท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัอายุครรภ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

หรือโรงพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้ได ้เป็นการท าแทง้กบัแพทย ์ซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ความ

เช่ียวชาญ และในสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ครบถว้น ทนัสมยั สะอาด และ

                                                        
 131 จ าก  http://www.womenhealth.or.th/perspectives-knowledge-science-technology.html. สืบค้น เ ม่ื อ  1 5 

ธนัวาคม 2558. 

 132 จาก Manual vacuum aspiration for first-trimester abortion. โดย Westfall JM, Sophocles A, Burggraf H, 

Ellis S. 1998, สืบคน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2558, from http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/7/6/559.   
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ปลอดภยั จะมีอนัตรายนอ้ยมาก ซ่ึงจะท าให้หญิงซ่ึงมารับบริการไดรั้บความปลอดภยัมากกวา่การ

ท าแทง้ในสถานท่ีอ่ืน แต่การท าแทง้เถ่ือนเป็นการท าแทง้ท่ีผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูซ่ึ้งไม่มีความรู้

ทางการแพทย ์และวิธีการท าแทง้ท่ีนิยมใช้เป็นวิธีท่ีเส่ียงอนัตรายต่อการติดเช้ือ ไดแ้ก่ การสอดใส่

ของเหลว ส่ิงของ หรืออุปกรณ์ของแข็งเขา้ทางช่องคลอด เหน็บยาทางช่องคลอด และบีบนวด

บริเวณหนา้ทอ้ง ซ่ึงวิธีการท าแทง้ดงัท่ีกล่าวมาน้ี หากไดก้ระท าโดยผูซ่ึ้งขาดความรู้แลว้ ยอ่มท าให้

หญิงตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่ออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน จากการเลือกวิธีท าแท้งท่ีไม่ถูกต้อง และไม่

เหมาะสม133 การท าแทง้อย่างถูกกฎหมายในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เป็นหตัถทางการแพทยท่ี์มีความ

ปลอดภยัสูงมาก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาความเส่ียงของการเสียชีวติของมารดาจากการท าแทง้

ระหว่างปี ค.ศ. 1998 – 2005  เท่ากบั 0.6 คน ต่อการท าแทง้ 100,000 คร้ัง หรือปลอดภยักว่าการ

คลอดบุตรถึง 14 เท่า ซ่ึงการคลอดบุตรท าใหม้ารดาเสียชีวติไดถึ้ง 8.8 คน ต่อการคลอดบุตร 100,000 

คร้ัง และแมว้า่ความเส่ียงของการไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท าแทง้ จะเพิ่มมากข้ึนตามอายุ

ครรภก์็ตาม แต่ก็ยงันอ้ยกวา่การคลอดบุตร ไปจนถึงอายุครรภ ์21 สัปดาห์ ซ่ึงสวนทางกบักฎหมาย

ของบางประเทศท่ีบงัคบัใหแ้พทย ์ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยวา่การท าแทง้เป็นหตัถการท่ีมีความเส่ียงสูง134 

    ปัญหาการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัยได้ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยป็นจ านวนมาก เพราะผูท้  าแทง้ตอ้งจ่ายค่าท าแทง้เฉล่ียต่อคร้ัง 2,684 บาท ซ่ึงค่าท าแทง้

สูงสุดต่อคร้ังอยู่ท่ี  20,500 บาท และหากได้รับอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนจะต้องจ่ายค่า

รักษาพยาบาลสูงถึงคนละ 21,024 บาท ท าให้แต่ละปีรัฐตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาหญิงซ่ึง

ไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัเป็นเงินจ านวนมาก ซ่ึงยงัไม่นับ

รวมถึงค่าความสูญเสียอวยัวะส าคญัในรายท่ีตอ้งถูกตดัมดลูก ค่าความสูญเสียรายไดอ้นัเกิดจากการ

พกังานของผูป่้วย ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอ่ืน ๆ  เช่น ภาวะการมีบุตรยาก ค่าความ

                                                        
 133 จาก สรุปผลการส ารวจสถานการณ์การแท้ง ในประเทศไทยปี  2542. โดย สุวรรณา วรคามิน และนงลกัษณ์ 

บุญไทย. แหล่งเดิม. 

 134 จาก การท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษาเปรียบเทียบเง่ือนไขประกอบการท าแท้งในต่างประเทศ.  

(น. 31), โดย  ปชาบดี ดว้งดี, 2557, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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สูญเสียทางจิตใจของครอบครัวผูเ้สียชีวิต135 เป็นตน้ ดงันั้นปัญหาการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั จึงเป็น

ปัญหาสาธารณสุขของประเทศท่ีมีความส าคญัในระดบัตน้ ๆ ท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ 

   การท าแทง้ในอดีตเป็นเร่ืองท่ีมีการท ากนัอยา่งแพร่หลาย และในหลายประเทศหญิงซ่ึง

ตั้งครรภส์ามารถท าแทง้ไดโ้ดยไม่เป็นความผิด แต่การท าแทง้ไดก้ลายเป็นอาชญากรรมดว้ยเหตุผล

หลายประการ เช่น แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีเห็นว่าการท าแทง้ซ่ึงได้กระท าด้วยวิธีการท่ีไม่

ปลอดภยั ไม่มีการป้องกนัการติดเช้ือ ท าใหอ้ตัราของหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตราย และเสียชีวติจากการท า

แท้งสูง136 ซ่ึงการยอมรับและไม่ยอมรับการท าแท้ง เป็นปัญหาท่ีถกเถียงกันมานานและอย่าง

กวา้งขวางวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือควรท าหรือไม่137  แมแ้ต่ในประเทศท่ีไดมี้การก าหนด

กฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ไวแ้น่นอน ก็ยงัมีความเห็นหรือทศันะท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป  ซ่ึงทศันคติและค่านิยมของสังคมท่ีมีต่อการท าแทง้จะแตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือ 

เหตุผล ศาสนา กฎหมาย ประเพณี และวฒันธรรม138 

 2.3.1  แนวคิดทางศาสนา 

  ศาสนาเป็นส่ิงท่ีอยู่ควบคู่กบัสังคม และใช้เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมสังคมไปพร้อม ๆ กบั

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ซ่ึงมีอิทธิพลและเป็นเหตุผลพื้นฐานในการบัญญัติ

กฎหมาย  ดงันั้นทั้งศาสนาและกฎหมายต่างเป็นส่ิงท่ีก าหนดเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ในสมยั

โบราณความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบักฎหมาย มกัจะอยู่ปะปนกนั และมีแนวคิดว่าการละเมิด

ขอ้บงัคบัทางศาสนา ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย เช่น ในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

                                                        
 135 จาก การแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ใครรับผิดชอบ?. (น. 73), โดย ก าแหง จาตุรจินดา ข. แหล่งเดิม. 

 136 จาก ทัศนคติของครูท่ีมต่ีอการท าแท้งของวยัรุ่น. (น. 38), โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

 137 จาก ทางเลือกท่ีจะท าแท้ง: การพิทักษ์สิทธิผู้หญิงของวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง. (น. 19), โดย อารดี ประสมทรัพย,์ 

2549, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวชิาสตรีศึกษา.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 138 จาก ทัศนคติของครูท่ีมต่ีอการท าแท้งของวยัรุ่น. (น. 37), โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 
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กฎหมายครอบครัวและมรดก จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของศาสนา แต่ในปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ได้

พยายามแยกศาสนาออกจากกฎหมาย เพราะเห็นว่าศาสนามีการวางขอ้บงัคบัหลายประการท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย หรือเป็นขอ้บงัคบัหรือขอ้ห้ามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจิตใจของมนุษยด์ว้ย เช่น ค าสั่ง

สอนให้รักเพื่อนมนุษย ์ห้ามมิให้คิดร้ายต่อผูอ่ื้น อยา่งไรก็ตามการบญัญติักฎหมายจะไม่กา้วล่วงเขา้

ไปเก่ียวขอ้งในเร่ืองจิตใจของมนุษย ์แต่กฎหมายจะเขา้ไปควบคุมต่อเม่ือบุคคลได้แสดงออกมา

ภายนอกโดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท า ดงัท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิดเท่านั้น ดงันั้น

ในการท่ีรัฐจะบญัญติักฎหมาย รัฐควรจะบญัญติัเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัไดโ้ดยปรกติ

สุขเท่านั้น กฎหมายไม่ควรกา้วล่วงละเมิดในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของกนัและกนั139  ในประเด็น

เร่ืองการท าแทง้นั้น ศาสนาทุกศาสนาไม่วา่จะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนา

ยวิ หรือ ศาสนาฮินดู ต่างมีแนวความคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือเห็นวา่การท าแทง้เป็น

การฆ่าสัตวต์ดัชีวิตและเป็นบาป เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่พึงกระท า ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

ในสังคมเช่ือและยดึถือปฏิบติักนั และท าใหส้ังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2.3.1.1  การท าแทง้ในทศันะของศาสนาพุทธ   

    พุทศาสนาไม่ไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบับาปหรือความผิดเก่ียวกบักบัการท าแทง้ 

หรือการหา้มหรือการอนุญาตให้ท าแทง้ไวโ้ดยตรงในพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นพระธรรมค าสั่งสอนของ

องค์พระผู ้มีพระภาคเจ้า แต่หลักการของพระพุทธองค์ท่ีให้ความส าคัญกับชีวิตและการไม่

เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั โดยมีหลกัว่าสัตวโ์ลกย่อมมีความรักชีวิตของตนเองเสมอไม่ว่าจะเป็น

มนุษย์หรือสัตว์ การท าลายชีวิตย่อมเป็นบาป140 ซ่ึงศีล5 ข้อซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติเ บ้ืองต้นของ

พุทธศาสนิกชนมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ “ห้ามฆ่าสัตว์” ไวใ้นศีลขอ้ท่ี 1 ดงันั้นส าหรับฆารวาสแลว้

                                                        
 139  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป. พิมพ์คร้ังท่ี 15.  (น. 47-49), โดย หยุด แสงอุทยั ข, 2545, 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 140 จาก ปัญหาทางจริยธรรมกันเกี่ยวกับการท าแท้ง. (น. 29), โดย ปรีชา เพชรรงค,์ 2520,  วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต. สาขาวชิานิติศาสตร์.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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การพรากชีวิตไม่วา่จะเป็นชีวติสัตวเ์ดรัจฉาน หรือมนุษย ์ยอ่มเป็นบาปเท่ากนั และส าหรับพระภิกษุ

สงฆก์ารฆ่าเป็นอาบติัปาราชิกท่ีท าใหข้าดจากการเป็นภิกษุทนัที141 

   จากหลกัค าสอนท่ีวา่การท าลายชีวิตเป็นบาปน้ี ท าให้พุทธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัดถือว่า

การท าแทง้เป็นบาป เพราะเป็นการท าลายชีวิตมนุษย ์และแมว้่าจะยงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัว่า

ทารกในครรภ์นั้นเป็นชีวิตหรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงท่ีว่าทารกในครรภ์มารดาอยู่ในวิสัยท่ีจะ

พฒันาข้ึนเป็นชีวิตโดยสมบูรณ์ได ้ก็เป็นเหตุผลท่ีเพียงพอท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนซ่ึงเคร่งครัดถือวา่

การท าแทง้เป็นบาป และเป็นพฤติกรรมท่ีมนุษยไ์ม่ควรกระท า ดงันั้นในพุทธศาสนาจึงไม่อนุญาต

ให้มีการท าแทง้ในทุกกรณี เพราะถือว่าเป็นการท าผิดศีลขอ้ท่ีหน่ึง และในทางพุทธปรัชญาเช่ือว่า

การท าแทง้นั้นเป็นการฆ่ามนุษยเ์พราะเช่ือวา่เม่ือมีการปฏิสนธิเกิดข้ึนแลว้ก็ถือวา่ชีวิตของคนไดเ้ร่ิม

ข้ึนแลว้ ใครท าให้ครรภต์กไป (การท าให้ครรภต์กไปหมายถึงการท าแทง้) ไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ ก็

ไดช่ื้อวา่ฆ่าคนทั้งนั้น142  นอกจากน้ีพุทธศาสนายงัเช่ือวา่การท าแทง้เป็นการกระท าซ่ึงเป็นความผิด

อยา่งมหนัต ์และเป็นการกระท าท่ีผูเ้ป็นมารดากระท าโดยจิตใจโหดร้ายทารุณ เพราะสามารถฆ่าได้

แมก้ระทัง่ลูกของตนเอง สมควรท่ีจะไดรั้บการติเตียนหรือประณามจากสังคมอยา่งรุนแรง143   

  2.3.1.2  การท าแทง้ในทศันะของศาสนาคริสต ์ 

    คริสต์ศาสนาทุกนิกายมีความเห็นเหมือนกนัว่า พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยโ์ดย

ประทานชีวิตให้แก่มนุษย ์และมีศกัด์ิศรี มีสิทธิเสรีภาพ และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองและให้

เกียรติซ่ึงกนัและกนัจากมนุษย ์ ในพระคมัภีร์ไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ชีวิตคนเร่ิมตน้เม่ือปฏิสนธิ

                                                        
 141 จาก พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตโต), 2539, อา้งถึงใน การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ือง

การท าแท้ง: ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวามกับกฎหมายท าแท้ง.  (น. 168), โดย พระสมุทร พาวรธมฺโม (ทาทอง). 

เล่มเดิม. 

  142 จาก การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ืองการท าแท้ง: ทรรศนะพทุธปรัชญาเถรวามกับกฎหมายท า

แท้ง. (น. 239), โดย พระสมุทร ถาวรธมโน (ทาทอง). เล่มเดิม. 

 143 ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล และปาจารีย์ ผลประเสริฐ อ้างถึงใน การเผชิญปัญหา ภาวะวิกฤต ภายใต้

กระบวนการตัดสินใจเพ่ือตั้งครรภ์ต่อของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ. (น. 36), โดย สิรินุช เสง่ียมศกัด์ิ. เล่มเดิม. 
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ในครรภม์ารดา ซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้า่ไซโกท เอ็มบริโอ  และตวัอ่อนของทารกลว้นแต่มีชีวติทั้งนั้น 

ไม่ใช่เป็นเพียงเน้ือเยื่อหรือกอ้นเลือด  คริสตศ์าสนาเห็นวา่เด็กคือชีวิตท่ีประเสริฐและเป็นของขวญั

อนัล ้าค่าของพระเจา้ จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถจะก าจดักนัไดอ้ยา่งง่ายๆ หรืออยา่งไร้ศีลธรรม และทารก

ในครรภมี์สิทธิเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป คือมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่รอด ดงันั้นการท าแทง้จึงความผิด 

เพราะเป็นการฆ่าคน144 แนวความคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ของศาสนาคริสต ์แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด

คือ 

    1.  ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิก เช่ือวา่ชีวติเร่ิมข้ึนเม่ือมีการปฏิสนธิ ดงันั้น

การท าลายกอ้นเลือดก็ดี ไข่ก็ดี หรือทารกในครรภก์็ดี เป็นการฆ่าคนและตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด145 แต่

มีขอ้ยกเวน้ในกรณีท่ีมารดามีความเจ็บป่วยและตอ้งผ่าตดัรักษาโรค และการผ่าตดันั้นเป็นเหตุให้

ทารกในครรภถู์กท าลายไปดว้ยเท่านั้น เพราะในกรณีน้ีถือวา่เป็นการผา่ตดัเพื่อรักษาชีวิตมารดาไว ้

ไม่ใช่เป็นการท าลายชีวิตในครรภ์146 ดงันั้นนิกายโรมนัคาธอลิกจึงเห็นวา่การท าแทง้เป็นบาปอยา่ง

ร้ายแรงท่ีควรแก่การประณามอยา่งยิ่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  ดว้ยเหตุน้ีท าให้คริสตศ์าสนานิกายโรมนั

คาธอลิกเป็นกลุ่มท่ีต่อตา้นการท าแทง้อยา่งเขม้งวด 

    2.  ศาสนาคริสต์นิกายโปแตสแตนท์  แต่เดิมนิกายโปแตสแตนท์คดัคา้นการ

คุมก าเนิดและการท าแทง้เพราะเห็นว่าเป็นการขดัต่อศีลธรรมและกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ ต่อมาไดมี้

แนวความคิดเก่ียวกบัการยอมรับว่าการเกิดของทารกอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อกายหรือชีวิตของ

มารดาได ้จึงไดอ้นุญาตใหมี้การใชว้ิธีคุมก าเนิดและการท าแทง้ไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็น147 พระคมัภีร์เก่า

ไม่มีบทบัญญัติท่ีกล่าวถึงความผิดหรือบาปของการท าแท้งไว้โดยตรง แต่มีบทบัญญัติท่ีให้

ความส าคญัแก่ชีวิต โดยถือว่าการฆ่าเป็นส่ิงท่ีผิดและเป็นบาป ซ่ึงท าให้เกิดทศันะท่ีต่อตา้นการท า

                                                        
 144 จาก กฎหมายการแพทย์กฎหมายการแพทย์: วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเร่ิมต้นของชีวิตในครรภ์

มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย. (น.33), โดย แสวง บุญเฉลิมวภิาส และ เอนก ยมจินดา, 2540, กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 

 145 จาก กฎหมายและการท าแท้งในประเทศไทย. (น. 10), โดย วฒันา รัตนวิจิตร, 2521-2522, กรุงเทพฯ : 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 

 146 แหล่งเดิม. 

 147 แหล่งเดิม. 
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แทง้เพราะถือว่าการท าแทง้คือการฆ่าทารกในครรภ์ ซ่ึงเป็นการกระท าเช่นเดียวกบัการฆ่ามนุษย ์

และเม่ือถือวา่การท าแทง้เป็นการฆ่าจึงท าใหก้ารท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผดิ148 

    แมว้่าจะไม่มีบทบญัญติัห้ามการท าแทง้ไวใ้นพระคมัภีร์เก่าโดยตรง แต่ก็ได้มี

การบญัญติัห้ามการท าแทง้ไวใ้นคมัภีร์อ่ืน ๆ ของศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ปลายปีคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ซ่ึง

ในหนงัสือค าสอนสิบสองอรรคสาวก (Didache) ไดบ้ญัญติัถึงขอ้ห้ามในการการท าแทง้ไวว้่า “.... 

เจ้าต้องไม่ฆ่าทารกโดยการท าแท้ง และเจ้าต้องไม่ท าลายส่ิงสร้าง....”149  ดงันั้นการท าแทง้จึงถูกจดั

ให้เป็นความผิดหรือบาป ในขั้นเดียวกบับาปในบญัญติั 10 ประการ150  นอกจากน้ีหลกัการร่วมของ

คริสต์ศาสนาทุกนิกายอีกประการหน่ึง คือ มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีพระเจา้เป็นผูส้ร้างข้ึนมา การท าแท้ง

เท่ากบัเป็นการท าลายหตัถกิจของพระองคโ์ดยตรง จึงถือวา่การท าแทง้เป็นการล่วงละเมิดต่อพระผู ้

เป็นเจา้151 จากแนวคิดน้ีมีผลท าใหก้ารคุมก าเนิดซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในปัจจุบนั เคยไดรั้บการคดัคา้น

หรือต่อตา้นจากคริสตจกัรคาธอลิกในอดีต เพราะถือวา่เป็นการขดัขวางหรือท าลายส่ิงสร้างของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ จากความเช่ือน้ีเองท าใหค้ริสตศ์าสนิกชนท่ีเคร่งครัดจะต่อตา้นการท าแทง้152  

  2.3.1.3  การท าแทง้ในทศันะของศาสนาอิสลาม  

    ศาสนาอิสลามมีแนวความคิดเร่ืองพระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยแ์ละการท าแทง้เป็น

บาป เช่นเดียวกบัศาสนาคริสต ์ขอ้ห้ามในศาสนาอิสลามมีอยูห่ลายประการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามการ

คุมก าเนิดและการท าแทง้ด้วย เพราะเห็นว่าชีวิตในครรภ์มารดาเป็นชีวิตท่ีมีศกัด์ิศรี จ  าเป็นท่ีตอ้ง

รักษาไว ้ศาสนาอิสลามมีมุมมองในเร่ืองของการเร่ิมตน้ชีวิตและการหา้มการท าลายชีวิตมนุษยใ์น 3 

ทศันะ คือ 

                                                        
 148 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น. 28), โดย ปรีชา เพชรรงค์.  เล่มเดิม. 

  149หนงัสือค าสอนสิบสองอรรคสาวก. (Didache) ขอ้ 2:2. 

  150 From The Morality of Abortion: Historical and Legal Perspectives. (pp. 9-10), by John T. Noonan, Jr., 

ed, 1970, Cambridge: Harvard University Press. 

 151 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.30), โดย ปรีชา เพชรรงค์.  เล่มเดิม.  

 152 แหล่งเดิม. 
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    1.  ทศันะท่ี 1 เห็นว่าชีวิตเร่ิมตน้เม่ือปฏิสนธิในครรภ์มารดา และชีวิตในครรภ์

เป็นชีวติทีมีศกัด์ิศรี และหา้มท าลาย 

    2.  ทศันะท่ี 2 เห็นว่าชีวิตเร่ิมตน้เม่ือทารกถูกใส่วิญญาณเขา้ไปในร่าง คือเม่ือ

ตั้งครรภไ์ด ้120 วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมตั้งครรภ ์และชีวตินั้นเป็นชีวติท่ีมีศกัด์ิศรี และหา้มท าลาย 

    3.  ทศันะท่ี 3 เห็นวา่ชีวติเร่ิมตน้เม่ือทารกเร่ิมเคล่ือนไหว ขณะอยูใ่นครรภม์ารดา 

คือ 40 วนันบัแต่วนัตั้งครรภ ์

    ศาสนาอิสลามไม่ได้มีการบัญญัติเร่ืองการท าแท้งไว้ในคัมภีร์อัลกุระอาน

โดยตรง แต่เน่ืองจากหลกัการของศาสนาอิสลามท่ีเนน้หนกัในเร่ืองการเพิ่มพลเมืองอิสลามให้มาก  

เช่นใหผู้ช้ายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน อีกทั้งในคมัภีร์อลักุระอานไดมี้บทบญัญติัไวว้า่ “...จงอย่า

ประหารเด็กของเจ้า เพราะกลัวว่าจะท าให้ยากจนลง เราจะเป็นผู้ เกื้อหนุนเจ้าและเด็ก ๆ เหล่าน้ัน

...”153 ดงันั้นศาสนาอิสลามจึงไม่อนุญาตใหมี้การท าแทง้เลยนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีตั้งครรภ ์เพราะถือวา่

ชีวิตไดถื้อก าเนิดข้ึนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เช่น หญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นโรคท่ีรักษาให้หาย

ได้ยาก เช่น วณัโรค มะเร็ง หรือการตั้งครรภ์นั้นน่าจะเป็นอนัตรายต่อมารดา หรือเด็ก  หรือมี

อุปสรรคอนัจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ก็สามารถท าแทง้ได ้แต่ภายในเง่ือนไขท่ีว่าอายุครรภต์อ้งไม่เกิน 40 

วนันบัแต่วนัตั้งครรภ ์เพราะถือวา่ยงัไม่มีการส่งวญิญาณของเด็กลงมาในครรภม์ารดา154 การท าแทง้

ในระยะเวลาหลงัจากน้ืไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ถือวา่เป็นการฆาตกรรม 

  2.3.1.4  การท าแทง้ในทศันะของศาสนาฮินดู  

    คมัภีร์อาถรรพณเวทกล่าวถึงการท าแทง้ว่าเป็นบาปท่ีไม่อาจลบลา้งได ้และจดั

ให้การท าแทง้เป็นบาปในระดบัเดียวกบับาปจากการลบหลู่พระเวทซ่ึงเป็นบาปท่ีร้ายแรงมาก ใน

คมัภีร์มนุธรรมศาสตร์วา่ดว้ยเร่ืองกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม กล่าวถึงการท าแทง้วา่เป็น

                                                        
  153 The Koran VI,151: XVII: 13. 

  154 จาก นิติเวชสาธกฉบับกฎหมายท าแท้งข้อโต้แย้งท่ียังไม่ยุติเร่ืองความผิดฐานท าให้แท้งลูก  (น. 31). โดย 

วฑูิรย ์อ้ึงประพนัธ์ ค, 2537, กรุงเทพฯ: เจนเดอร์เพรส.   
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ความผดิร้ายแรงมาก ผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้ควรไดรั้บโทษถึงขั้นบพัพาชนียกรรม155  เช่นเดียวกบัความผิด

ฐานฆ่าพราหมณ์หรือการฆ่าสามีของตน นอกจากน้ีความผิดหรือบาปจากการท าแท้งยงัได้ถูก

ก าหนดไวใ้นคัมภีร์ต่าง ๆ อีกหลายคัมภีร์ เช่น คมัภีร์ฤคเวท หรือ อุปนิษัทบางบท ดังนั้ นโดย

หลกัการของศาสนาฮินดูแลว้ถือวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิดและเป็นบาปท่ีร้ายแรงมาก แต่ทศันะของ

ศาสนาฮินดูเก่ียวกบัเร่ืองการท าแทง้น้ีจะไม่ยึดถือเคร่งครัดมาก เพราะลทัธิในศาสนาฮินดูมีการแบ่ง

ออกเป็นหลายสาขา และแต่ละสาขาให้ความส าคญักบัคมัภีร์ท่ีแตกต่างกนั ความเช่ือในเร่ืองการท า

แทง้จึงแตกต่างกนัออกไป ตามค าอธิบายของเจา้ของนิกาย ซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าจะยึดหลกัการใดหรือ

ถือเอาคมัภีร์เล่มใดเป็นหลกั ศาสนาฮินดูบางนิกายเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ว่าควรจะท าไดใ้นบาง

กรณี เพราะสังคมชาวฮินดูปัจจุบนัถือว่า ความจ าเป็นทางสังคมอาจมีความส าคญักว่าทางศาสนา 

โดยจะเห็นไดจ้ากประเทศอินเดียซ่ึงมีศาสนิกฮินดูอยูเ่ป็นจ านวนมากไดมี้การยอมรับกฎหมายการ

ท าแทง้เสรีแลว้156   

  2.3.1.5  การท าแทง้ในทศันะของกฎหมายยวิ  

    ศาสนายิวไม่มีการบญัญติัเร่ือการท าแท้งไวใ้นโมเสสซ่ึงเป็นหลักส าคญัของ

ศาสนายิว ดงันั้นปัญหาเร่ืองการท าแทง้จะเป็นบาปหรือไม่ ในศาสนายิวจึงข้ึนอยูก่บัความเห็นของ

ผูรู้้ในศาสนายิว ซ่ึงโดยหลกัทัว่ไปแลว้ความเห็นของพระหรือผูน้ าศาสนายิว มกัจะไม่ค่อยประณาม

หรือคดัคา้นการท าแทง้วา่เป็นบาป157  

    ศาสนาต่าง ๆ มกัจะไม่มีการบญัญติัเร่ืองการท าแทง้ไวโ้ดยตรงในบทบญัญติั แต่

บทบญัญติัท่ีท าให้ทศันะทางศาสนามีการต่อตา้นการท าแทง้ คือหลกัการเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของ

ชีวิตมนุษย ์ท่ีทุกศาสนาให้ความส าคญั และเม่ือมีปัญหาอนัท าให้ตอ้งมีการตีความเก่ียวกบัการท า

แทง้ว่าเป็นการกระท าท่ีชอบหรือไม่ชอบ  ก็มกัจะตีความว่าการท าแทง้เป็นการท าลายชีวิตมนุษย ์ 

                                                        
  155 โทษบพัพาชนียกรรม คือการลงโทษโดยการขบัออกจากศาสนา ซ่ึงใชล้งโทษพระภิกษุท่ีกระท าผิด  

  156 From  Abortion in a Crowded World. (pp. 40-47), by S.Chandrasekhar,1974, London: George Allen and 

Unwin. 

 157 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.28).โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 
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และเป็นบาปอยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่วา่ศาสนิกทุกคนในทุกศาสนาจะเห็นวา่การท าแทง้เป็นความผิดไป

ทั้งหมด เพราะข้ึนอยูก่บัความคิดหรือหลกัการของแต่ละสาขาหรือแต่ละนิกายของแต่ละศาสนาดว้ย

ว่าจะมีลกัษณะเคร่งครัดในลทัธิหรือไม่ และข้ึนอยู่กบัว่าศาสนิกแต่ละคนจะเคร่งครัดในศาสนา

เพียงใด158   

 2.3.2   แนวความคิดเชิงประวติัศาสตร์ 

  แนวคิดเชิงประวติัศาสตร์ มีมุมมองเก่ียวกบัการท าแทง้ 2 มุมมอง159 คือ 

  2.3.2.1 การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีชัว่ร้าย และเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ 

  2.3.2.2  การท าแทง้เป็นกิจกรรมของสังคมผูห้ญิง 

  ในสมยัก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 สิทธิในการท าแทง้เป็นสิทธิของผูห้ญิง และถือว่าเป็น

สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณี ท่ีไม่มีผูใ้ดล่วงละเมิด แต่ต่อมากลุ่มแพทยไ์ดเ้รียกร้องและพยายาม

ผลกัดนัให้มีการออกกฎหมายควบคุมการท าแทง้ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่หญิงตั้งครรรภ์ท่ี

ท าแทง้ และเป็นการป้องกนัไม่ให้บุคคลซ่ึงไม่มีความรู้ทางการแพทย ์เช่น หมอเถ่ือน หมอต าแย 

หรือหมอโบราณ ท าแทง้ให้แก่หญิง ซ่ึงในช่วงน้ีพระนางเจา้วิคตอเรีย ประมุขของประเทศองักฤษ 

ซ่ึงใดใ้ห้ความส าคญัแก่สถาบนัครอบครัวเป็นอยา่งมาก ไดเ้ร่ิมประกาศใชก้ฎหมายท าแทง้ โดยให้

เหตุผลไปในเร่ืองของบาปและมนุษยธรรม แต่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นเร่ืองความปลอดภยั

ของหญิงตั้งครรภ ์ตามท่ีไดมี้การเรียกร้องจากกลุ่มแพทย ์แต่กฎหมายดงักล่าวไม่ไดก่้อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงต่อแนวคิดในเร่ืองการท าแทง้ เพราะหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงตอ้งการท าแทง้ยงัคงท าแทง้ต่อ

แนวคิดทางประวติัศาสตร์ เห็นว่าการพิจารณาตดัสินใจว่าจะท าแทง้หรือไม่ เป็นสิทธิของหญิง 

                                                        
 158 แหล่งเดิม 

  159 จาก พีท่ าท้องน้องท าแท้ง. การประชุมระดับชาติ เร่ืองการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : ประเดน็การท้าทายการ

ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ, โดย ธาวิต สุขพาณิช, 2538, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและ

มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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เพียงแต่สังคมไม่ยอมรับการท าแทง้เพราะขดักบัแนวคิดทางดา้นศาสนา และจริยธรรม และมีบาง

สังคมไม่ยอมรับการท าแทง้เพราะเหตุผลทางดา้นการเพิ่มประชากร160 

 2.3.3  แนวคิดเชิงปรัชญา 

             แนวความคิดเก่ียวกบัการท าแท้งได้รับการพฒันามาเป็นระยะเวลานาน โดยเร่ิมจาก

กฎหมายโรมนัเดิม ท่ีเห็นว่าการท าแท้งไม่เป็นความผิดอาญา เพราะถือว่าตวัอ่อนท่ีอยู่ในครรภ์

มารดาเป็นเพียงส่ิงท่ีจะกลายเป็นเด็กต่อไปนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของร่างกายหญิง และแมว้า่ต่อมา

จะไดมี้การบญัญติักฎหมายลงโทษแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ก็ตาม แต่เหตุผลท่ีก าหนดให้การท าแทง้เป็น

ความผิดอาญาไม่ไดมี้มูลเหตุมาจากการท าแทง้ แต่เป็นเพราะการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีท าให้ชายไดรั้บ

ความเสียหาย คือ การท าแทง้เป็นการท าลายความหวงัของชายในการท่ีจะมีบุตรไวสื้บสกุล161 ต่อมา

แนวความคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ไดพ้ฒันาไปถึงขั้นท่ีเห็นวา่การท าแทง้เป็นความผิดฐานฆ่า162 และ

เม่ือโลกประสบกบัปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากร ท าให้หลายประเทศตระหนักถึงผลเสียท่ีจะ

ตามมา ประกอบกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัการ

หา้มการท าแทง้ มาเป็นการขยายเง่ือนไขการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายให้กวา้งกวา่เดิม163 ดงันั้น

กฎหมายท าแทง้ของแต่ละประเทศจึงถูกบญัญติัข้ึนตามเนวความเช่ือทางศาสนา ปรัชญาท่ีสมาชิก

ในสังคมนั้นยดึถือตามปัญหาและความจ าเป็นต่าง ๆ ท่ีประเทศนั้น ๆ ประสบ164 

   แนวคิดในเชิงปรัชญาของการท าแทง้ มีกรอบแนวคิด 3 ประการ165 คือ 

                                                        
 160 แหล่งเดิม. 

 161 จาก “เหตุท าแทง้ไดต้ามกฎหมายเยอรมนั,” โดย คณิต ณ นคร ค, 2522, ” อยัการนิเทศ, 3(41), น. 333. 

 162 จาก การศึกษากฎหมายกบัปัญหาผูป่้วยลกัลอบท าแทง้. โดย ลกัษณา สิเวชประเสริฐ. (น. 70) . เล่มเดิม.  

 163 จาก “ปัญหากฎหมายการท าแท้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง,” โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. 2534,( มกราคม-

มีนาคม), จุฬาลงกรณ์, 3, (10), น.71. 

 164 แหล่งเดิม.  

 165 จาก หลกัเกณฑ์ของขอ้บงัคบัในการยติุการตั้งครรภท์างการแพทย:์ ขอ้เสนอการแกไ้ขประมวลกฎหมาย

อาญากรณีแพทยท์ าแทง้โดยไม่ผิดกฎหมาย. โดย ประมวล วรุีฒเสน. (น. 411-412). เล่มเดิม.  
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  2.3.3.1  แนวคิดในเชิงผดิ/ถูก หรือบาป/บุญ  

    เป็นแนวคิดของนกัปรัชญาท่ีส าคญั 2 ท่านคือ เพลโต (Plato) และ คา้นท ์(Kant) 

ท่ีเห็นวา่ “ชีวิต” เป็นส่ิงท่ีพิเศษท่ีสุด ไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือน ดงันั้นชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่า การท าลาย

ชีวิตเป็นส่ิงไม่ดี และเป็นความผดิ แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีไม่ไดน้ าสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความ

จ าเป็นต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตของผูก้ระท าและผูถู้กกระท าในอนาคตมาประกอบพิจารณาในการ

ตดัสินการท าแทง้ จึงเป็นการพิจารณาการท าแทง้ในช่วงเวลาท่ีเกิดการกระท าข้ึนเท่านั้น 

  2.3.3.2  แนวคิดเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการด ารงอยูข่องชีวติในอนาคต  

    เป็นแนวคิดของ จอห์น สจว๊ต มิลล์ (John Stewart Mill) ท่ีเห็นวา่ การท่ีสังคมจะ

ยอมรับ หรือไม่ยอมรับการกระท าการกระท าใด ๆ ของสมาชิกในสังคม สังคมตอ้งจะตอ้งค านึงถึง

ความเป็นอยู่ หรือความผาสุก ของคนส่วนมาก และความอยู่รอดของสังคมโดยรวม โดยมุ่ง

ประโยชน์สูงสุดของสังคมและประชาชน และไม่ตอ้งค านึงวา่การกระท านั้นจะเป็นการกระท าท่ีถูก

หรือผดิตามความเช่ือในทางประเพณีและวฒันธรรม 

  2.3.3.3  แนวคิดทางสายกลางของพุทธศาสนา  

    แนวคิดน้ีเห็นว่าแมศ้าสนาจะมีแนวคิดว่าการท าแท้งเป็นบาปเพราะเป็นการ

ท าลายชีวิตมนุษยก์็ตาม แต่ก็มีแนวคิดวา่ชีวิตแต่ละชีวิตมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อสังคมแตกต่าง

หรือไม่เท่ากนั ดงันั้นการท าลายชีวติท่ีมีคุณค่าทางสังคมแตกต่างกนัยอ่มเป็นบาปไม่เท่ากนั เช่น การ

ฆ่ามดเป็นบาปน้อยกว่าการฆ่าโค ดงันั้นถ้าการท าแทง้ได้กระท าไปโดยมีการคิดใคร่ครวญหรือ

ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุและผล เปรียบเทียบถึงขอ้ดีขอ้เสีย และไดก้ระท าโดยมีเจตนาสุจริต

หรือบริสุทธ์ิใจ เพื่อความอยูร่อดของหญิงซ่ึงตั้งครรภแ์ละสังคม ก็สามารถท าได ้แมก้ารท าแทง้นั้น

จะเป็นบาปก็ตาม  

 2.3.4  แนวคิดทางมนุษยวทิยา 

  นกัมนุษยวิทยาไดพ้บวา่การท าแทง้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีพบไดใ้นทุกอารยธรรม 

ตั้งแต่ในยุคสมยัของคนป่าเถ่ือนหรือลา้หลงั จนถึงยุคสมยัอารยธรรมท่ีเจริญแลว้เช่นในยุคปัจจุบนั 
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ในสังคมยุคลา้หลงัการตั้งครรภ์และการมีบุตรท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ และความกดดนัจากสภาพการ

ด ารงชีวิต ท าให้มีการฆ่าเด็กอ่อนและการท าแทง้ จนท าให้การกระท าดงักล่าวเป็นธรรมเนียมใน

สังคมของชนบางเผา่166 และเม่ือสังคมมีอารยธรรมสูงข้ึนธรรมเนียมในการฆ่าเด็กไดถู้กยกเลิกไป

ดว้ยเหตุท่ีศาสนาต่าง ๆ ไดมี้หลกัเกณฑ์ท่ีให้ความส าคญัต่อชีวิตมนุษยม์ากข้ึน แต่ในส่วนของการ

ท าแทง้ยงัเป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายควบคู่กบัสังคมมาตลอดจนถึงปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะมี

มากข้ึน จนอาจกล่าวไดว้่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีอยู่ควบคู่กบัอารยธรรมของมนุษย  ์George 

Devereaux นกัมนุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่านหน่ึงได้เขียนไวใ้นงานเขียนของเขาว่า “.... มีข้อบ่งช้ี

หลายประการช้ีให้เห็นว่าการท าแท้ง เป็นปรากฏการณ์สากลของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง เป็นไป

ไม่ได้เลยที่จะคิดถึงระบบสังคมที่ไม่มีการท าแท้ง เพราะอย่างน้อยที่สุดสตรีบางคนจะต้องเคยถูก

ผลักดันหรือกดดันให้ต้องท าแท้ง ...”167  แนวคิดทางมนุษยวิทยาได้แบ่งเหตุผลของการท าแท้ง

ออกเป็น 2 กรณี คือ 

  2.3.4.1  เหตุผลในการท าแทง้ในอดีต  

    ในสังคมโบราณการตกลงใจในการท่ีจะท าแทง้เป็นผลมาจากการตดัสินใจของ

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือตวัสตรีท่ีตั้งครรภ์เอง บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลหรือสามารถบงัคบัหรือ

เรียกร้องให้สตรีท่ีตั้งครรภท์  าแทง้ได ้หรือสังคมโดยส่วนรวม ในสังคมบางกลุ่มการตดัสินใจท าแทง้

เป็นเร่ืองของสตรีท่ีตั้งครรภเ์ท่านั้น ท่ีมีอ านาจตดัสินใจ หรือในบางสังคมการท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีชาย 

หรือหวัหนา้ครอบครัวจะตอ้งตดัสินใจ หรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตกลงกนัในครอบครัว ในบางสังคมการ

ตดัสินใจท าแทง้เป็นเร่ืองของสังคมโดยรวม และเม่ือสังคมมนุษยเ์ร่ิมมีศาสนา บางสังคมจะให้ผูซ่ึ้ง

มีอ านาจทางศาสนาเป็นผูต้ดัสินใจ  สาเหตุการท าแทง้ของคนในยุคน้ี ไดแ้ก่ การขาดแคลนอาหาร 

เช่น มีอาหารไม่เพียงพอกบัเผา่ หรือไม่สามารถหาอาหารไดเ้พียงพอส าหรับครอบครัว บางกรณีท า

แทง้เพื่อเอาทารกท่ีท าแทง้ออกมานั้นมาเป็นอาหารส าหรับเด็กท่ีอดอยากอย่างสาหัส หรือชนเผ่า

                                                        
  166 From The Origin and The Development of Moral Ideas, Vol.2d ed. (p. 413), by Edward Westermarck. 

1942, London: Macmillan and co. 

  167 From Being Female Reproduction, Power and change.  (p. 28 ) ,  by Dona Raphel, 1975, The Hague : 

Mouton Publisher.  
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เร่ร่อนบางเผ่าท่ีตอ้งมีการอพยพอยู่เสมอ อาจท าแทง้เพียงเพราะว่าหากตั้งครรภ์แก่ในระหวา่งการ

เดินทางจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและอาจเป็นเหตุใหถู้กทอดทิ้งได้168   

  2.3.4.2  เหตุผลในการท าแทง้ในปัจจุบนั  

    การท าแทง้ในสมยัปัจจุบนัอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ 3 ประการ คือ169    

    1.  เหตุผลทางสังคม ได้แก่สภาพบีบคั้นของชีวิต เช่น ครอบครัวยากจน มีลูก

มากพอแลว้และไม่สามารถเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมาได ้การคุมก าเนิดผดิพลาด การตั้งครรภเ์ป็น

อุปสรรคต่ออาชีพ การตั้งครรภเ์ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา รวมถึงเพื่อถนอมรักษาความงามของสตรี 

    2.  เหตุผลทางส่ิงกระตุน้ทางจิตวิทยา ซ่ึงเป็นผลมาจากค่านิยมของสังคมในเร่ือง

จริยธรรมระหว่างเพศ การตั้ งครรภ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีสังคมเห็นว่าเป็นส่ิงผิด

จริยธรรมทางเพศ เช่น ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งบิดามารดากบับุตร (Incest) หรือความสัมพนัธ์

ทางเพศนอกสมรส 

    3.  เหตุผลทางการแพทย ์ เป็นการท าแทง้โดยค านึงถึงประโยชน์ของมารดาและ

ทารกในครรภ ์เช่น การตั้งครรภต่์อไปมารดาอาจจะเป็นอนัตรายแก่กายหรืออาจเสียชีวิต หรือทารก

อาจคลอดออกมาโดยพิการหรือป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  

 2.3.5  แนวคิดทางอาชญาวทิยา 

  อาชญาวิทยา (Criminology) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัอาชญากรรม โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุ

ของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม ขอบเขตของอาชญากรรม ลกัษณะของกฎหมายอาญา ตลอดจน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน โดย เอ็ดวินท ์ซทัเธอร์แลนด ์(Edwin Sutherland)

ได้ก าหนดขอบเขตของวิชาอาชญาวิทยาไวว้่า เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาอาชญากรรมในฐานะท่ีเป็น

                                                        
   168 Ibid. p. 31 

  169 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.7-10), โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 
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ปรากฏการณ์ทางสังคม  มีขอบเขตการศึกษาตั้งแต่การบญัญติักฎหมายอาญา การละเมิดกฎหมาย

อาญา และการด าเนินการกบัผูล้ะเมิดกฎหมายอาญา และวตัถุประสงคข์องอาชญาวิทยาครอบคลุม

ถึงการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการทางกฎหมายอาญา การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ และการ

ป้องกนัอาชญากรรม170  ในทางอาชญาวิทยา ถือวา่ผูซ่ึ้งท าแทง้เป็นผูซ่ึ้งมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน171 ซ่ึง

ไม่มีคนรู้เห็น ดงันั้นท าให้ผูซ่ึ้งท าแทง้ไม่รู้สึกวา่ตนก าลงัมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน172 การลกัลอบท าแทง้

เป็นอาชญากรรมอยา่งหน่ึงเพราะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ท าให้กระทบกระเทือน

ต่อความรู้สึกอนัชอบธรรม ท่ีฝังแน่นอยู่ในสังคมท่ียงัยึดถือหลกัเร่ืองศีลธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของสังคมไทย173 ทฤษฎีทางอาชญาวทิยาท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการท าแทง้ ไดแ้ก่  

  2.3.5.1  ทฤษฎีความตอ้งการ (Basic Needs Theory)   

    อบัราฮมั มาสโลว ์( Abraham H. Maslow ) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนัได้อธิบาย

เร่ืองความตอ้งการของมนุษยไ์วเ้ป็นล าดบั 5 ขั้น (Five general system of needs) โดยเขียนเป็นรูป

พีระมิดแห่งความตอ้งการไว ้ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการขั้นมูลฐานของมนุษย ์(Basic needs) 

เ รียกว่า  "Maslow's General Theory of Human Motivation"  ท่ี มีหลักการว่า  บุคคลพยายามจะ

สนองตอบความตอ้งการของตนเพื่อความอยู่รอด และความส าเร็จของชีวิต Maslow เห็นว่ามนุษย์

ทุกคนมีความตอ้งการในการแสวงหาส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ และความตอ้งการน้ีจะพฒันาข้ึนตามล าดบั

                                                        
 170 From The Professional Thief. (p.100), by Edwin H. Sutherland, 1937, Chicago: University of Chicago 

Press. 

 171พฤติกรรมเบ่ียงเบน  (Deviance) หมายถึงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานหรือจารีตประเพณีของ

สังคม ซ่ึงเป็นพฤติกรรม ท่ีสังคมทั่วไปถือว่าไม่สอดคลอ้งกับขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมเบ่ียงเบน

บางอย่างไม่ถือเป็นอาชญากรรมแต่บางอย่าง อาจถือเป็นอาชญากรรมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเพณี วฒันธรรม หรือ

ความเช่ือของแต่ละสังคม และพฤติกรรมเบ่ียงเบนอาจจะเปล่ียนแปลงไปเป็นอาชญากรรมตามกาลเวลาหรือความ

เปล่ียนแปลงของสงัคมได ้ 

 172 จาก พฤติกรรมเบี่ยงเบน, (น. 433), โดย ศิริรัตน์ แอดสกลุ, 2541,  อา้งถึงใน รัฐศาสตร์ 50 ปี. ประณต นนัทิ

ยะกลุ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษทัสุรพิมพ.์ 

 173 จาก การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเร่ืองการท าแทง้ : ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกบักฎหมายท า

แทง้.  (น. 108-109), โดย พระสมุทร ถาวรธมโม (ทาทอง).  เล่มเดิม.  
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ไปเร่ือย ๆ แมว้่าตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม Maslow มีแนวคิดว่าบุคคลจะมีความ

ต้องการตามล าดับขั้น โดยจะมีความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นล าดับแรกต่อมาเม่ือได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานแลว้จึงมีความตอ้งการขั้นสูงต่อ ๆ ไปตามล าดบัโดยไม่ขา้มขั้น 

ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีความตอ้งการแบ่งออกเป็น 5 ระดบั174 ซ่ึงจดัเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

    1.  ความต้องการทางชีวภาพ  (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการใน

ปัจจยั 4 เช่น ความต้องการเพื่อตอบสนองความหิว ความกระหาย เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ความ

ตอ้งการในขั้นน้ีเป็นความตอ้งการขั้นแรกสุด 

    2.  ความตอ้งการสวสัดิภาพหรือความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 

(Safety and Security) ได้แก่ความต้องการความปลอดภัย ต้องการท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ โดย

ปราศจากความกลวั การสูญเสียและภยนัตรายทั้งปวง เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ

ทางสรีระไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

    3.  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Love and Belonging) เป็นความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นท่ี 2 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในขั้นน้ีเป็นความ

ตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนรัก พอ่-แม่-ลูก หรือ สามี-

ภริยา เป็นตน้ 

    4.  ความตอ้งการการนิยมนบัถือในตนเอง (Self Esteem) เป็นความตอ้งการขั้น

สูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการการไดรั้บการยอมรับ ความพอใจ และความภูมิใจในตวัเอง 

    5.  ความต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง (Self – Actualization) เป็นความ

ตอ้งการขั้นสูงสุด ซ่ึงเป็นความตอ้งการในขั้นท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งกงัวลกบัเร่ืองปากทอ้ง เร่ืองความ

ปลอดภยั ความรัก หรือศกัด์ิศรีอีกต่อไป มนุษยจ์ะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามท่ีสุด 

มนุษยจ์ะศึกษาเพราะอยากรู้ จะสร้างสรรคเ์พราะใจรัก และจะท างานเพราะอยากท า 

                                                        
 174 From Motivation and Personality.  (pp. 35-46), by Abraham H. Maslow, 1970, New York: Harper & Row. 
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    ตามทฤษฎีความตอ้งการ ความตอ้งการทางชีวภาพ (Physiological Needs) หรือ

ความตอ้งการทางสรีระ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อสนองตอบความอยู่รอดของคนเพื่อให้

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ไดแ้ก่ ตอ้งการอากาศและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบัร่างกายเพื่อให้มีชีวิตอยู่

รอด ตอ้งการอาหารเพื่อตอบสนองความหิว ตอ้งการน ้ าเพื่อดบักระหาย รวมตลอดถึงความตอ้งการ

ทางเพศ เพราะเพศสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยทุ์กคน และถือว่าความ

ตอ้งการทางเพศเป็นความตอ้งการตามธรรมชาติ ซ่ึงจุดมุ่งหมายส าคญัของการมีเพศสัมพนัธ์ คือการ

ด ารงรักษาเผ่าพนัธ์ุมนุษย์ไม่ให้สูญหายไปจากโลก  นอกจากน้ีการมีเพศสัมพนัธ์ยงัเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการทางสังคม เพราะมนุษยเ์ป็นสัตว์สังคม ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งปฏิบติัตาม

บรรทัดฐานท่ีสังคมก าหนดไว้ จึงจะสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเป็นเง่ือนไขอยา่งหน่ึงท่ีถูกก าหนดโดยสังคม ดงันั้นสมาชิกของสังคมนั้น

จึงจ าเป็นต้องยึดถือสืบทอดกันมา ซ่ึงเง่ือนไขท่ีสนับสนุนให้เกิดความสัมพนัธ์ทางเพศ ได้แก่ 

อิทธิพลจากต่อมไร้ท่อในร่างกาย อิทธิพลทางสังคม   ดงันั้นเม่ือมนุษยเ์ขา้สู่วยัท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก

ฮอร์โมนทางเพศ จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความรู้สึก

ปรารถนาทางเพศและส่งผลให้มีแรงขบัทางเพศ (Sex Drive) ท าให้ตอ้งระบายเพื่อผอ่นคลายความ

ตึงเครียดทางเพศ และแรงผลกัดนัทางเพศน้ีจะน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ในท่ีสุด175  ดงันั้นความ

ตอ้งการในระดบัแรกหรือความตอ้งการทางร่างกายจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเสาะแสวงหาส่ิงต่างๆ 

มาตอบสนองความตอ้งการของตนทั้งในแนวทางท่ีเหมาะสมและในแนวทางท่ีมิชอบ ซ่ึง Maslow 

เห็นว่าความตอ้งการทางสรีระเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีสุดของมนุษย ์และเม่ือความตอ้งการใน

ระดบัน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งในระดบัสูงก็จะเกิดข้ึนต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงขั้นพฒันา

ความเป็นมนุษยข์ั้นสุดทา้ย และเห็นวา่คนท่ีพฒันาสูงสุดมีไม่ค่อยมาก เพราะส่วนใหญ่ยงัตอ้งด้ินรน

เพื่อตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่ากวา่ 

 

                                                        
   175 จาก เพศศึกษา. (น. 80), โดย จันทร์วิภา ดิลกสัมพนัธ์, 2543, กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา. 
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  2.3.5.2  ทฤษฎีการเลือกเชิงเหตุผล (Rational Choice Theory)  

    ทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนในช่วงกลางของ ค.ศ. 1970 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทฤษฎีการ

ฟ้ืนฟูแกไ้ข (Rehabilitation) ก าลงัถูกโจมตีอย่างหนกัวา่ไม่สามารถอธิบายปัญหาอาชญากรรมไดดี้

เท่าท่ีควร และเป็นช่วงท่ีทฤษฎีอาชญาวิทยาแบบคลาสสิค (Classical School) กลบัมาไดรั้บความ

นิยมอีกคร้ังหน่ึง176  ทฤษฎีน้ีน าเสนอโดย แกลี เบกเกอร์ (Becker)  นกัเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมีความเช่ือวา่

มนุษยมี์อิสระในการเลือกท่ีจะท าผิดกฎหมาย และในการเลือกจะกระท าผดิข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ

หรือประโยชน์สูงสุดของผูก้ระท าความผิด ซ่ึงความพึงพอใจน้ีไม่ได้จ  ากัดอยู่แค่ในเร่ืองของ

ทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์หรือความพึงพอใจทางดา้นจิตใจดว้ย แนวคิดของทฤษน้ี

เช่ือว่าผูก้ระท าความผิดไดคิ้ดค านวนถึงผลท่ีจะตามมาภายหลงัจากการประกอบอาชญากรรมแลว้ 

ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการกระท าความผิด ความเป็นไปไดท่ี้จะถูกจบักุม อตัรา

โทษท่ีจะได้รับหากถูกจับกุม และหนทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ผิดกฎหมาย  Becker เห็นว่าการศึกษา

อาชญากรรมจะตอ้งศึกษาใน 2 กรณี177 คือ 

    1.  ศึกษาคุณสมบติัของการประกอบอาชญากรรม (Offense Specific) หมายถึง

การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของอาชญากรหรือผูก้ระท าความผิด ท่ีจะแตกต่างกนัไปตาม

รูปแบบและประเภทของอาชญากรรม ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัในดา้นความช านาญในการประกอบ

อาชญากรรม ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ท่ีน่าจะไดจ้ากการกระท าความผดิ  

    2.  ศึกษาคุณสมบติัของอาชญากร (Offender Specific) หมายถึง การศึกษาความ

แตกต่างของตวัอาชญากรในการตดัสินใจประกอบอาชญากรรม ซ่ึงก่อนท่ีจะลงมือกระท าความผิด

ผู ้กระท าความผิดจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น โอกาสในการกระท าความผิด 

ผลประโยชน์และผลเสียท่ีจะไดจ้ากการกระท าความผดิ ความเส่ียง แรงกระตุน้หรือมูลเหตุจูงใจใน

                                                        
 176 From Criminology Th Core. 2nd ed. (pp. 114-115), by Larry J. Siegel, 2005, California: Wadsworh 

Thomason Learning. 

 177 จาก ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์.  (น. 72-73), โดย พรชยั ขนัตี, 2553, 

กรุงเทพฯ: สุเนตรฟิลม์.   
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การกระท าความผิด และเม่ือไดคิ้ดค านวณถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดแลว้ จึง

ตดัสินใจประกอบอาชญากรรม 

    Becker เช่ือวา่ผูก้ระท าความผิดจะค านวณถึงตน้ทุนในการกระท าความผิด วา่มี

ต ่ากวา่ผลเสียท่ีจะไดรั้บ แลว้จึงตดัสินใจลงมือกระท าความผิด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ผูก้ระท า

ความผิดเห็นว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการกระท าความผิดมีมากจนกล้าตัดสินใจกระท า

ความผดิ178 

  2.3.5.3  ทฤษฎีสภาพไร้บรรทดัฐาน (Anomie Theory)   

    ทฤษฎีไร้บรรทดัฐานมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ทฤษฎีสภาพไร้กฎหมาย” หรือ 

“ทฤษฎีไม่ยอมรับค่านิยมทางสังคม” ผูก่้อตั้งทฤษฎีน้ี คือ เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) นักสังคม

วิทยาชาวฝร่ังเศสโดยได้เสนอแนวคิดว่า อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ปรกติของสังคม179 

Durkheim ไดน้ าเอาแนวความคิดสภาพแวดลอ้มทางสังคมวิทยามาอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรม 

โดยเห็นว่าสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เปล่ียนแปลงจากสังคมโบราณหรือสังคม

เกษตรกรรมเป็นสังคมสมยัใหม่หรือสังคมอุตสหกรรม จะท าให้กฎ ระเบียบ และบรรทดัฐานของ

สังคมดั้งเดิมท่ีเคยใชเ้ป็นกฏเกณฑ์ในการก าหนดความสงบเรียบร้อยของสังคม ไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรมของประชากรในสังคมนั้นไดอี้ก180 ทฤษฎีสภาพไร้บรรทดัฐานเช่ือว่า เม่ือกฏ ระเบียบ 

หรือบรรทดัฐานของสังคมไม่สามารถควบคุมการกระท าของสมาชิกในสังคม หรือไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการทางสังคมของบุคคลได ้ก็จะเป็นเหตุใหบุ้คคลฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสังคม

                                                        
 178 Ronald V.Clark and Derek B. Conish. (1985). Modeling Offenders’ Decision: A Framwork for Research 

and Policy. p. 166. อา้งถึงใน ทฤษฎอีาชญาวิทยาร่วมสมยักับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาในปัจจุบัน. (น. 4), โดย 

ชาญคณิต กฤตยา สุริยมณี, 2554, นนทบุรี: หยนิหยางการพิมพ.์  

 179 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (พิมพ์คร้ังท่ี 2). (น. 178), โดย ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2553, กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัเวลิดเ์ทรด ประเทศไทย.   

 180 จาก “สาเหตขุองอาชญากรรม ทฤษฎแีละแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง,”  โดย วรเดช จนัทรศร, 2522, วารสารพฒัน- 

บริหารศาสตร์, 19 (1), น. 48-49. 
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หรือกระท าความผิด181 จึงท าให้สังคมเกิดภาวะท่ีเรียกว่า “Anomie” หรือ สภาวะไร้กฎเกณฑ์ทาง

สังคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ท าใหส้มาชิกในสังคมขาดส่ิงยดึเหน่ียวใจ ไม่เกรงกลวักฎหมาย ส่งผล

ให้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือการกระท าผิดเกิดข้ึนในสังคม สามารถน าทฤษฎีไร้บรรทดัฐานมา

อธิบายการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนของสังคมไทยได้ว่า เดิมแนวความคิดเก่ียวกบัจารีตประเพณีหรือ

ความเช่ือในเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสเป็นเร่ืองท่ีหญิงไทยไม่สามารถท าไดเ้ลย และหาก

หญิงใดละเมิดกฏเกณฑ์น้ีจะได้รับการติเตียนจากสังคมอย่างรุนแรง แต่เม่ือสังคมไทยรับเอา

วฒันธรรมของตะวนัตกเขา้มาท าให้ความเช่ือในเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไป และเห็นว่าการมี

เพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสเป็นเร่ืองปรกติท่ีท าได ้หญิงไทยสามารถมีเพศสัมพนัธ์กบัชายซ่ึงรู้จกักนั

ได้เพียงไม่ก่ีชั่วโมงโดยไม่มีการพูดถึงเร่ืองการสมรส ดังนั้นสังคมไทยจึงไม่สามารถใช้จารีต

ประเพณีในเร่ืองดงักล่าวมาควบคุมการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสไดอี้กต่อไป182  

  2.3.5.4  ทฤษฎีความกดดนัทางสังคม (Strain Theory)   

    ผูน้ าเสนอแนวความคิดของทฤษน้ี คือ เมอร์ตนั ( Robert K. Merton )  นกัสังคม

วทิยาชาวอเมริกนั โดยไดน้ าหลกัการของทฤษฎีสภาพไร้บรรทดัฐานตามขอ้ 2.2.5.3 ของ Durkheim 

มาสร้างเป็นทฤษฎีใหม่ เพื่ออธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมโดยอธิบายว่า นอกจากวฒันธรรมของ

สังคมจะเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการของคนในสังคมแลว้ วฒันธรรมของสังคมยงั

เป็นตวัก าหนดบรรทดัฐานหรือวธีิการท่ีเป็นท่ียอมรับ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสังคมคือความสงบ

เรียบร้อยไวด้้วย ดังนั้ นประชาชนทุกคนจึงถูกคาดหวงัว่าจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือ

วฒันธรรมท่ีถูกต้องเหล่าน้ี ซ่ึงเท่ากับสังคมได้สร้างค่านิยมและกระตุน้ ให้บุคคลพอใจกับการ

ปฏิบติัตามบรรทดัฐานนั้น แมว้า่การปฏิบติัตามจะไม่สามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคมไดก้็

ตาม183  Merton ได้อธิบายสภาพไร้บรรทดัฐานของสังคม หรือ “Anomie” ว่า คือสภาพท่ีสังคมมี

ความสลบัซบัซ้อนท่ีประกอบไปดว้ยความยากจน บุคคลซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าขาดโอกาสหรือมีโอกาส

                                                        
 181 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (พิมพ์คร้ังท่ี 2). (น. 178),  โดย ปกรณ์ มณีปกรณ์. เล่มเดิม. 

 182 จาก ทฤษฎอีาชญาวิทยา: หลกัการ งานวิจัย และนโยบายประยกุต์. (น. 181-185). โดย พรชยั ขนัตี. เล่มเดิม.  

 183 From “Social Structure and Amomie,” by Robert. K. Merton A, 1938, (October), American Sociological 

Review 3. pp. 672-682. 
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อยา่งจ ากดัท่ีจะไปสู่ความส าเร็จในการด ารงชีวติ ดงันั้นบุคคลซ่ึงมุ่งผลประโยชน์ของตนเป็นหลกัจะ

ไม่ยอมรับค่านิยม กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎหมายของสังคม บุคคลเหล่าน้ีจะท าทุกอยา่งตามความ

ตอ้งการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยไม่ค  านึงถึงศีลธรรมหรือกฎหมาย กล่าวคือบุคลลจะ

แสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องตน แมว้่าการบรรลุเป้าหมายนั้นจะไดม้าโดย

การฝ่าฝืนกฎหมายหรือก่ออาชญากรรมก็ตาม เช่น อาชญากรรมการคา้ประเวณีทั้งหญิงและชาย  ซ่ึง

ผูค้า้ประเวณีจะเป็นบุคคลชั้นล่างหรือชั้นกลางของสังคม และบุคคลเหล่าน้ีไม่ไดถู้กบงัคบัขู่เข็ญให้

มาขายบริการทางเพศแต่ท าด้วยความสมคัรใจ และสาเหตุส าคญัคือเห็นว่าการค้าประเวณีเป็น

หนทางหน่ึงท่ีจะท าให้ตนเองหรือครอบครัวมีทรัพยสิ์น หรือฐานะเท่าเทียมบุคคลอ่ืนในสังคม แต่

เน่ืองจากการท่ีจะมีทรัพยสิ์นโดยหนทางท่ีชอบด้วยกฎหมายถูกปิดกั้นหรือท าไดย้าก จึงไดเ้ลือก

วธีิการคา้ประเวณีซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น เงินทอง 

   Merton เห็นว่าทุกสังคม ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 

โครงสร้างทางวฒันธรรม (Culture Structure) ซ่ึงเป็นตวัก าหนดเป้าหมายและบรรทดัฐานของแต่ละ

บุคคลซ่ึงควรจะเท่าเทียม หรือเสมอภาคกัน และโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) เป็น

ตวัก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม หรือชอบธรรมท่ีบุคคลจะน าไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนตั้งไว ้

โครงสร้างทางสังคมจะเป็นตวัก าหนดชนชั้นของบุคคลในสังคมโดยอาศยัปัจจยัในเร่ือง ฐานะ 

ต าแหน่ง การเงิน ช่ือเสียง ของบุคคล184 

   Merton เช่ือว่าเม่ือใดก็ตามท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายท่ีตอ้งการกบัวิธีการท่ีจะ

น าไปสู่เป้าหมายนั้นขดัแยง้กนั ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะขาดจากกนั หรือพูดอีกนยัหน่ึงไดว้่าเม่ือ

บุคคลไม่อาจใชว้ธีิการท่ีชอบธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนได ้ก็จะเลิกใชค้วามชอบธรรมท่ีอยูใ่น

กรอบของบรรทัดฐานของสังคมโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและ

ผลประโยชน์ของตน และน่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าให้บุคคลละเมิดกฎหมาย185 ดังนั้นตาม

ความเห็นของ Merton อาชญากรรมจึงเกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะสังคมท่ีมี

                                                        
 184 Ibid. p. 216. 

 185 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (พิมพ์คร้ังท่ี 2). (น. 180). โดย ปกรณ์ มณีปกรณ์. เล่มเดิม. 
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จุดมุ่งหมายของค่านิยมในเร่ืองวตัถุนิยม ซ่ึงสร้างความกดดันให้แก่คนในสังคม ท าให้คนต้อง

ปรับตวัเพื่อความอยูร่อด ดงันั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีสมาชิกในสังคม

แสดงออกมาจึงเป็นเพียงรูปแบบของการปรับตวัประเภทหน่ึง  Merton ให้ความเห็นวา่ความกดดนั

เกิดจากสาเหตุหลายประการซ่ึงอาจเป็นเหตุผลทางดา้นเศรษฐกิจ ประสบการณ์ท่ีถูกลิดรอนสิทธิท่ีมี

อยู่ หรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ท่ีผิดหวงั Merton อธิบายสาเหตุของอาชญากรรมว่าวิถีชีวิต 

ระบบโครงสร้าง ระบบเศรษฐกิจของสังคม ได้สร้างหรือพฒันาความกดดนัให้แก่คนในสังคม 

เพราะไดส้ร้างค่านิยมดา้นวตัถุให้แก่คนในสังคม ท าใหบ้างคนท่ีไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ท า

การโตต้อบต่อความกดดนันั้นดว้ยพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมอาชญากรรม186 สามารถน า

ทฤษฎีความกดดนัทางสังคมมาอธิบายปัญหาเร่ืองการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนของหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค์ได้ว่า หญิงซ่ึงต้องการท าแท้งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลชั้นกลางหรือชั้นล่าง ซ่ึงหญิง

เหล่าน้ีไม่ไดถู้กบงัคบัขู่เข็ญให้ท าแทง้ แต่สมคัรใจท่ีจะท าแทง้เอง และสาเหตุท่ีส าคญัคือถูกกดดนั

จากสังคมในเร่ืองท่ีตนเองตั้งครรภ์โดยไม่มีการสมรส หรือถูกกดดนัจากความจ าเป็นจากสภาพ

เศรษฐกิจท่ีไม่สามารถจะเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมา และเม่ือแสวงหาหนทางท าแทง้โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายไม่ได ้เพราะถูกปิดกั้นดว้ยกฎหมาย หญิงเหล่าน้ีจะมุ่งหรือแสวงหาความตอ้งการหรือ

ประโยชน์ของตน และจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎหมาย และจะท าทุกอยา่ง

เพื่อยุติการตั้งครรภโ์ดยไม่ค  านึงถึงกฎหมายหรือศีลธรรม ซ่ึงในท่ีสุดความกดดนัเหล่าน้ีจะผลกัดนั

ใหพ้วกเขาเลือกวธีิการท าแทง้เถ่ือนซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาใหก้บัตนเอง 

 2.3.6   แนวคิดทางทณัฑวทิยา 

  ทณัฑวิทยา (Penology) เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงในสาขาอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา

โดยทณัฑวิทยาเป็นวิชาท่ีว่าดว้ยแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษ กระบวนการลงโทษ กลไกในทาง

จิตวิทยาท่ีจะปกป้องและป้องกนัการกระท าความผิดทางอาญา และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งโทษ187 ดงั

นั้นทณัฑวิทยาจึงเป็นวชิาท่ีศึกษาถึงวธีิการต่าง ๆ ในอนัท่ีจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผดิ การลงโทษ 

                                                        
 186 จาก ทฤษฎอีาชญาวิทยา: หลกัการ งานวิจัย และนโยบายประยกุต์. (น.186-191). โดย พรชยั ขนัตี. เล่มเดิม.  

 187 จาก การลงโทษตามหลกัทณัฑวทิยา. สืบคน้เม่ือ 2 กมุภาพนัธ์ 2559, จาก http://boonyachinda.blogspot. 

com/2011/05/penology.html 
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และการแกไ้ขผูก้ระท าความผดิ เพื่อใหผู้ก้ระท าความผิดกลบัตวัเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม อนั

เป็นการป้องกนัอาชญากรรมและป้องกนัสังคมใหป้ลอดภยั 188 

  2.3.6.1 ทฤษฎีการลงโทษ   

    การให้ความหมายของโทษทางอาญา มีนักคิด นักกฎหมายได้อธิบายถึง

ความหมายของการลงโทษทางอาญาไวห้ลายแง่มุม ซ่ึงสามารถสรุปได ้3 ความเห็นคือ 

    1.  ความเห็นของฝ่ายท่ีหน่ึง ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ฮาร์ท (H.L.A. Hart) 

ศาสตราจารย ์เบน็ (S.I.Benn) และศาสตราจารย ์ฟลู (A. Flew) ท่ีเห็นวา่การลงโทษทางอาญาจะตอ้ง

ประกอบไปดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ189 คือ 

     (ก)  การลงโทษทางอาญาจะตอ้งก่อให้เกิดความทุกข์ หรือผลร้ายอย่างอ่ืน 

เช่น ความเจบ็ปวดทางร่างกาย การสูญเสียทรัพยสิ์น การถูกจ ากดัเสรีภาพ เป็นตน้  

     (ข)   การลงโทษทางอาญาจะตอ้งเป็นการลงโทษผูก้ระท าความผิดเท่านั้น  

บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูก้ระท าผดิกฎหมาย จะมารับโทษแทนผูก้ระท าผดิไม่ได ้หรือถา้มารับแทนก็ไม่ถือ

วา่เป็นโทษ 

     (ค)  การลงโทษทางอาญาจะท าไดต่้อเม่ือมีการกระท าผิดกฎหมายเท่านั้น ถา้

ยงัไม่มีการท าผดิกฎหมาย ผลร้ายท่ีไดรั้บนั้นก็ไม่ใช่โทษ 

     (ง)  ความทุกข์หรือผลร้ายท่ีน ามาใช้กบัผูก้ระท าผิดเพื่อเป็นการลงโทษนั้น 

จะตอ้งไม่ใช่เกิดจากการท่ีผูก้ระท าผดิต่อตนเอง 

                                                        
 188. จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . (น.129), โดย อจัฉรียา ชูตินนัท,์ 2557, กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  

 189 จาก ความประสงค์ของการลงโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมายลกัษณะอาญา และ

ประมวลกฎหมายอาญา. (น. 4-6), โดย สหธน รัตนไพจิตร, 2527, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชา

นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.     
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     (จ)  การลงโทษท่ีจะใช้กับผูก้ระท าผิด จะตอ้งก าหนดโดยผูมี้อ  านาจตาม

กฎหมาย 

    2. ความเห็นท่ีสอง โดยศาตราจารย ์โจฮนัส์ แอนเดอนิส (Johannes Andenaes) 

เห็นวา่การลงโทษทางอาญา จะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ190 คือ 

     (ก) การลงโทษทางอาญาจะตอ้งเป็นผลร้ายซ่ึงเป็นการกระท าโดยอ านาจของ

รัฐ ต่อผูก้ระท าความผดิ 

     (ข) จะมีการลงโทษทางอาญาไดก้็ต่อเม่ือมีการกระท าความผิดตามกฎหมาย

เท่านั้น 

     (ค) โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดนั้นตอ้งเป็นผลร้ายท่ีเกิดจากรัฐเท่านั้น 

แมว้า่จากการท าผดิกฎหมายจะเป็นผลร้ายต่อตวัผูก้ระท าผดิเอง ผลร้ายท่ีเกิดจากการกระท าความผิด

ก็ไม่ใช่โทษทางอาญา 

    3. ความเห็นท่ีสาม เป็นความเห็นของศาสตราจารยร์อส (ALF. Ross) ท่ีเห็นว่า

การลงโทษทางอาญาเป็นการตอบโตข้องสังคมต่อผูซ่ึ้งละเมิดกฎหมาย โดยผูมี้อ านาจ และเป็น

ผลร้ายต่อผูก้ระท าผิดเอง ซ่ึงการลงโทษทางอาญาน้ีถือเป็นการต าหนิติเตียนผูก้ระท าผิด ดงันั้นถา้

การกระท านั้นไม่ไดก้ระท าไปเพื่อต าหนิติเตียน เช่น การใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยั ไม่ถือวา่เป็น

การลงโทษทางอาญา 

   จะเห็นไดว้่าแนวคิดเก่ียวกบัการลงโทษทางอาญาทั้ง 3 แนวคิด ส่วนใหญ่มีความเห็น

ตรงกนั และแมว้่าจะมีความเห็นต่างกนับา้ง แต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั เช่น เห็นว่าการลงโทษทาง

อาญาจะตอ้งกระท าโดยผูใ้ชอ้  านาจรัฐ เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน และการลงโทษจะตอ้งเป็น

ผลร้ายแก่ผูก้ระท าความผิดเหมือนกนั ในส่วนท่ีต่างกนัก็จะข้ึนอยู่กบัเหตุผลของแต่ละความเห็น 

                                                        
 190 Johannes Andenaes. (1965). The General Part of The Criminal Law of  Norway. (p. 68), อ้างใน การใช้

มาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพยสิ์น ในคดียาเสพติด. (น. 51), โดย วนัชยั ศรีนวลนดั, 2532, วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวชิานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
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ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าความเห็นนั้น ๆ จะมุ่งเน้นในการหยิบยกแง่มุมไหนมาอธิบายเป็นพิเศษ เช่น 

ความเห็นแรกเนน้ท่ีเน้ือหาภายนอกของการลงโทษ ความเห็นท่ีสองเนน้ท่ีเจตนาของการให้ผลร้าย

โดยตรงแก่ผูก้ระท าความผดิ ส่วนความเห็นท่ีสามเนน้ดา้นการต าหนิของสังคม 

  2.3.6.2  วตัถุประสงคข์องการลงโทษ  

    จากการศึกษาต าราทางด้านกฎหมายและอาชญาวิทยา ได้ มีทั้ งนักวิชาการ

ต่างประเทศ และนกัวชิาการไทย แบ่งวตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญาไว ้ดงัน้ี 

    1.  Grupp ได้แบ่งทฤษฎีว่าด้วยวตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา เป็น 4 

ประเภท191 คือ 

     (ก)   ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน ( Retribution) 

     (ข)  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการป้องกนั (Deterrence) 

     (ค)  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) 

     (ง)  ทฤษฎีการลงโทษท่ีมีวตัถุประสงคร์วม (Integration) 

    2.  ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์ไดแ้บ่งวตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญาไว ้

3 ประการ192 คือ 

     (ก)  เป็นการตอบแทนต่อผูก้ระท าความผดิ หรือเป็นการแกแ้คน้ทดแทน 

                                                        
 191 Stanley E.Grupp. (1971). From Theories of Punishment. (pp. 5-10), อา้งใน การใชม้าตรการทางกฎหมาย

ลงโทษริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด, (น. 52), โดย วนัชยั ศรีนวลนดั เล่มเดิม.  

 192 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1( พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น. 11-12), โดย จิตติ ติงศภทิัย ์ข, 2546, กรุงเทพฯ: ส านกัอบรม

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา.    
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     (ข)  เป็นการป้องกนัสังคมทั้งป้องกนัผูก้ระท าความผิดไม่ให้กระท าความผิด

ซ ้ า (ป้องกนัเฉพาะ) และป้องกนัสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคมให้เกรงกลวักฎหมายไม่กลา้กระท าความผิด 

(ป้องกนัทัว่ไป) 

     (ค)  เป็นการดดันิสัยใหผู้ก้ระท าความผดิกลบัตวัเป็นคนดี 

    3.  ศาตราจารย์เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ ได้แบ่งวตัถุประสงค์ของการลงโทษ 

ออกเป็น 4 ประการ193 คือ 

     (ก)  เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทน 

     (ข)  เพื่อเป็นการข่มขู่ผูก้ระท าผดิใหเ้ขด็หลาบ และเพื่อใหค้นทัว่ไปเกรงกลวั 

     (ค)  เพื่อเป็นการคุม้ครองสังคมให้พน้จากภยนัตราย ในระหว่างท่ีผูก้ระท า

ความผดิถูกตดัขาดจากสังคมไป 

     (ง)  เพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดี 

    4.  อาจารย์ อรัญ สุวรรณบุบผา แบ่งวตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา 

ออกเป็น 5 ประการ194 คือ 

     (ก)  เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทน 

     (ข)  เพื่อเป็นการป้องกนัอาชญากรรม 

     (ค)  เพื่อยบัย ั้งการกระท าความผดิ 

     (ง)  เพื่อเป็นการตดัผูก้ระท าความผดิออกจากสังคม 

                                                        
 193 จาก ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 7). (น. 706-708), โดย เกียรติขจร วจันะสัวสด์ิ, 2544, 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 194 จาก หลกัอาชญาวิทยา. (น. 139-142), โดย อรัญ สุวรรณบุบผา, 2518, กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  
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     (จ)  เพื่อเป็นแกไ้ขผูก้ระท าความผดิ 

   จากความเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ สามารถสรุปแนวคิดของการลงโทษ ตาม

หลกัทณัฑวทิยาในปัจจุบนั ออกเป็น 3 แนวคิด หรือ 3 ทฤษฎี คือ 

   1. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน (Retribution Theory) เห็นวา่ผูก้ระท าความผิด

สมควรไดรั้บโทษเพราะเขาไดก้ระท าความผิด และตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง การท่ี

การลงโทษจะเป็นการแกแ้คน้ทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายไดน้ั้น โทษท่ีไดรั้บจะตอ้งเหมาะสมกบัการ

กระท าความผดิ ซ่ึงการท่ีจะไดรั้บโทษมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่ผูก้ระท าความผดิไดก้ระท าความผิด

โดยเจตนา ไม่เจตนา ประมาท  แรงจูงใจ พฤติการณ์แวดล้อม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามแนวคิดน้ีก็

ยอมรับวา่การแกแ้คน้ทดแทนจะตอ้งมีขอบเขตจ ากดั หรือจะตอ้งมีความแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล

ตามหลักผูส้มควรได้รับโทษ ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงได้มีการบญัญติัโทษขั้นต ่าและขั้นสูงไว ้

เพื่อใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษใหเ้หมาะสม หรือตามสมควร195 

   2. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกนั (Prevention Theory) ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่าการลงโทษ

ควรไดก้ระท าไปเพื่อป้องกนัสังคม คือป้องกนัทั้งตวัผูก้ระท าความผิดให้เข็ดหลาบไม่กลา้กระท า

ความผิดซ ้ าอีก และป้องกนับุคคลทัว่ไป ให้เห็นว่าเม่ือกระท าความผิดแลว้จะตอ้งได้รับโทษทาง

กฎหมาย ซ่ึงจะท าให้สมาชิกในสังคมเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้ละเมิดกฎหมาย การลงโทษตาม

ทฤษฎีเพื่อป้องกนัน้ีเป็นการลงโทษเพื่อข่มขู่ให้สมาชิกในสังคมกลวั หรือท าให้เข็ดหลาบไม่กล้า

กระท าความผิด ดงันั้นโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งเหมาะสมกบัการกระท าความผิด 

จะต้องมีความรวดเร็วและความแน่นอนในการลงโทษ  กล่าวคือการลงโทษจะต้องให้ผลร้าย

มากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บ จะตอ้งไดมี้การจบัตวัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริง

มาลงโทษให้ไดทุ้กคร้ังท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน เพราะหากมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนแลว้

สามารถจบัตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้ ในเวลาอนัรวดเร็วทุกคร้ัง จะท าให้ผูก้ระท าความผิด

และบุคคลทัว่ไปเกรงกลวักฎหมายและไม่กลา้กระท าความผิด ในทางตรงกนัขา้มหากมีการกระท า

                                                        
 195 จาก ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. (น. 360 -364), โดย ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2546, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
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ความผิดแล้วไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้ จะส่งผลให้ผูก้ระท าความผิดและ

สังคมเห็นว่าการจะได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิดนั้นมีน้อย ท าให้กล้าเส่ียงท่ีจะกระท า

ความผดิ  

   3. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitation Theory) เห็นวา่มนุษยไ์ม่ไดมี้เจตนา

ในการท่ีจะกระท าความผิด แต่การท่ีไดก้ระท าผิดไปนั้นเพราะอยูใ่ตอ้  านาจหรืออิทธิพลอ่ืน ๆ ท่ีชกั

จูงให้กระท าผิด ท าให้ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่าควรจะปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดยถือว่าผูก้ระท า

ความผดิเป็นผูป่้วยท่ีมีความผดิปรกติทางจิต หรือมีความบกพร่องทางสังคม ดงันั้นผูก้ระท าความผิด

จึงไม่สมควรถูกลงโทษ แต่ควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถกลบัมาใชชี้วติไดต้ามปรกติ

ในสังคม แต่แนวคิดเร่ืองการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมีขอ้บกพร่องท่ีส าคญั 2 ประการ คือ ทฤษฎีเพื่อ

แกไ้ขฟ้ืนฟูไม่ไดค้  านึงถึงบุคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่ผูก้ระท าความผิด ท่ีอาจจะเลียนแบบผูก้ระท าความผิด

เพราะเห็นว่าถึงกระท าความผิดไปก็ไม่ได้รับโทษ และวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดนั้นจะ

สามารถแกไ้ขผูก้ระท าความผิดไดจ้ริงหรือไม่ หรือหากแกไ้ขผูก้ระท าความผิดแลว้ต่อมาผูก้ระท า

ความผดิกลบัไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม ก็อาจจะกระท าความผดิไดอี้ก 

   วตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้นไม่ไดมี้วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด 

หรืออยา่งเดียว และจุดมุ่งหมายของการลงโทษหลายประการอาจสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั หรืออาจ

ขดัแยง้กนัก็ได้196 ดงันั้นการลงโทษผูก้ระท าความผิดจึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงโทษสถานเบา หรือมี

การแก้แคน้ด้วยโทษท่ีรุนแรง อย่างไรก็ตามการลงโทษควรจะเป็นอิสระจากการแกแ้คน้ทดแทน

ผูก้ระท าความผดิแต่เพียงอยา่งเดียว และวตัถุประสงคข์องการลงโทษจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ตม็ท่ี

ก็ต่อเม่ือผูก้ระท าความผิดไดรั้บโทษอยา่งรวดเร็ว หลงัจากการกระท าความผิด ซ่ึงการลงโทษอยา่ง

รวดเร็วนั้นมีผลในการป้องกนัอาชญากรรมดีกว่าการลงโทษอย่างรุนแรง เพราะอาจมีผลเป็นการ

ข่มขู่ ดดันิสัย และให้ความปลอดภยัแก่สังคม ด้วยการตดัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมอย่าง

รวดเร็ว197 ปัจจุบนัหลกักฎหมายอาญาในเร่ืองการลงโทษผูก้ระท าความผิด เพื่อท่ีจะยบัย ั้งผูก้ระท า

ความผิดเพื่อไม่ให้กระท าความผิดซ ้ า และข่มขู่ไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท าผิดนั้น นกักฎหมายในหลาย

                                                        
 196 แหล่งเดิม. น. 364. 

 197 แหล่งเดิม. น. 365. 
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ประเทศเห็นวา่ไม่ควรน ามาใชเ้ป็นเหตุผลในการบญัญติัความผิดฐานท าให้แทง้ลูก เพราะผูห้ญิงซ่ึง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ควรจะมีสิทธิตดัสินใจดว้ยตนเอง ว่าพวกเขาควรจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ 

เหตุผลดงักล่าวไม่น่าจะมีผลต่อผูซ่ึ้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ไม่วา่จะเป็นการท าแทง้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นรายงานจากสถาบนัเฝ้าระวงัโลก (World 

Watch Institute) พบวา่การน าเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ

ด ารงชีวิตของมนุษย ์มาเป็นฐานในการพิจารณาในการออกกฎหมายท าแทง้ โดยมีแนวคิดวา่การท า

แทง้ไม่ใช่อาชญากรรม นอกจากจะช่วยลดอตัราการตายของหญิงจากภาวะแทรกซ้อนจากการท า

แทง้ไดแ้ลว้ ยงัมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการช่วยลดอตัราการท าแทง้198  

   เม่ือได้วิเคราะห์แนวคิดและวตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาแลว้ ผู ้วิจยัเห็นว่า

การท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดเ้ลือกตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ ก็เพื่อแกปั้ญหาความจ าเป็นในดา้น

ต่าง ๆ ของตน ท่ีท าให้ไม่สามารถเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาได ้ไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่บุคลใดบุคลหน่ึง ดงันั้นการลงโทษหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีท าแทง้โดยใช้

มาตรการทางอาญา จึงไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษเลยไม่ว่าจะไดก้ระท าไปเพื่อ

วตัถุประสงคเ์พื่อการแกแ้คน้ทดแทน เพราะการท าแทง้เป็นการท่ีหญิงไดก้ระท าความผิดต่อตนเอง 

และผูซ่ึ้งได้รับความเสียหายก็คือหญิงซ่ึงท าแทง้เอง การลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้จึงไม่ได้เป็นการ

ลงโทษให้หญิงตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของหญิง หรือใน

กรณีลงโทษเพื่อป้องกันโดยขู่หญิงซ่ึงท าแท้งให้เข็ดหลาบไม่กล้ากระท าความผิดซ ้ า หรือการ

ป้องกนับุคคลทัว่ไปไม่ให้เอาเยี่ยงอย่าง เพราะการลงโทษโดยวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนับุคคลอ่ืน

ไม่ให้เลียนแบบนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย กล่าวคือ  การลงโทษ

จะตอ้งมีความรุนแรงและเหมาะสมกบัการกระท าความผิด และมีความรวดเร็วและแน่นอนในการ

ลงโทษดว้ย กล่าวคือ เม่ือมีการท าแทง้เกิดข้ึนจะตอ้งไดต้วัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษทุกคร้ัง คือ

ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งถูกจบัทุกคร้ัง ถูกลงโทษทุกคร้ัง หรือใครท่ีท าแทง้จะตอ้งถูกลงโทษทุกคน

เท่านั้น จึงจะท าให้ผูก้ระท าความผิดและบุคคลทัว่ไปเกรงกลวั แต่ในทางปฏิบติัแมก้ฎหมายจะ

ก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา และก าหนดให้หญิงซ่ึงท าแทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิง

                                                        
 198 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 44). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม.  
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จะตอ้งได้รับโทษ แต่การน าตวัหญิงซ่ึงท าแทง้ และผูซ่ึ้งท าแท้งให้แก่หญิงมาลงโทษท าได้ยาก 

เน่ืองจากการท าแทง้เป็นความผดิท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ดงันั้นเม่ือมีการกระท าความผดิเกิดข้ึน หญิงซ่ึงท า

แทง้จึงไม่กลา้ร้องทุกขห์รือแจง้ความด าเนินคดีกบัผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่ตน เพราะหญิงไม่คิดวา่ตนเอง

เป็นผูเ้สียหาย นอกจากน้ีหญิงซ่ึงท าแทง้ยงัเห็นว่าผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่ตนเป็นผูซ่ึ้งช่วยเหลือหรือช่วย

แกปั้ญหาใหต้น ประกอบกบัการท่ีประมวลกฎหมายอาญาก าหนดให้หญิงซ่ึงพยายามท าแทง้ และผู ้

ซ่ึงพยายามท าแทง้ให้แก่หญิงในบางกรณีไม่ตอ้งรับโทษ ท าให้แมว้่าจะได้มีการจบักุมผูก้ระท า

ความผิดไดแ้บบคาหนงัคาเขา ก็ไม่สามารถลงโทษบุคคลเหล่าน้ีได ้ท าให้สังคมเกิดการเรียนรู้หรือ

รับรู้วา่ หากไดมี้การท าแทง้และการท าแทง้นั้นไม่ส าเร็จ ทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้และคลินิกท าแทง้เถ่ือนก็

ไม่ตอ้งรับโทษ ส่งผลให้ทั้งหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ คลินิกท าแทง้เถ่ือน และบุคคลทัว่ไปไม่เกรง

กลวักฎหมาย  

 2.3.7  แนวคิดทางสังคมวทิยา 

  ปัญหาวา่การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีเป็นความผดิหรือเป็นอาชญากรรมหรือไม่ นอกจาก

จะพิจารณาปัญหาในเร่ืองศีลธรรมแลว้ ยงัตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริงในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือความเห็นของนกั

สังคมวิทยามาประกอบการพิจารณาด้วย นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะต่อการท าแทง้ไว้

หลากหลายความเห็น ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ทศันะ199 ดงัน้ี  

  2.3.7.1  ทศันะแบบอนุรักษนิ์ยม (Conservative View)   

    ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นว่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผิดต่อศีลธรรมอยา่งรุนแรง 

โดยได้รับอิทธิพลมาจากความคิดทางศาสนา จารีตประเพณี และแนวคิดเร่ืองอนุรักษ์นิยม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์ซ่ึงยึดหลกัคุณค่าของชีวิต ท่ีถือว่าตวัอ่อนในครรภ์มารดามีสภาพ

เป็นบุคคลโดยสมบูรณ์นับจากวินาทีแรกท่ีปฏิสนธิ จึงมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดเท่าเทียมกับบุคคล

                                                        
 199 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.33-44) .โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 
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ทัว่ไป200 ดงันั้นกลุ่มอนุรักษ์นิยมจึงเป็นกลุ่มสนบัสนุนการเกิดหรือกลุ่มโปรไลฟ์ (Pro-Life)201 ซ่ึง

ต่อตา้นและประณามการท าแทง้โดยมีแนวคิดวา่สังคมท่ีดีและยุติธรรมจะตอ้งไม่ยอมรับการท าแทง้ 

อนัเป็นการกระท าท่ีเลว เหตุผลท่ีฝ่ายอนุรักษนิ์ยมใชใ้นการต่อตา้นการท าแทง้คือ202 

    1.  การท าแทง้เป็นการฆาตกรรม  ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมเห็นวา่แมก้ฎหมายจะไม่ถือวา่

การท าแทง้เป็นการฆาตกรรม แต่ตามนยัแห่งศีลธรรมแลว้ การท าแทง้เป็นการฆาตกรรม เพราะการ

ท าแทง้เป็นการฆ่ามนุษยโ์ดยตรง เพราะทารกในครรภมี์ความเป็นมนุษยต์ั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิแลว้ และ

ชีวิตของทารกในครรภเ์ป็นชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ อีกทั้งทารกไม่มีเจตนาและกระท าการใด ๆ ต่อมารดาอนั

จะถือวา่เป็นการกระท าท่ีเลวร้าย ดงันั้นผูซ่ึ้งจะท าแทง้จะอา้งวา่จ าเป็นตอ้งท าแทง้หรือฆ่าทารก เพื่อ

ป้องกนัตวัหรือฆ่าผูซ่ึ้งคิดท าร้ายตนไม่ได ้ ดงันั้นการท าแทง้จึงเป็นการท าลายชีวิตมนุษยผ์ูบ้ริสุทธ์ิ 

เป็นการฆาตกรรม และเป็นการกระท าท่ีเลวร้ายท่ีไม่ควรมีอยูใ่นสังคม203 

    2.  การท าแทง้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมเห็นวา่แมท้ารก

จะไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายแต่ก็เป็นบุคคลในแง่ของศีลธรรม การท่ีทารกในครรภไ์ม่อยูใ่นสภาพท่ี

จะเรียกร้องสิทธิไดน้ั้น ไม่ไดห้มายความวา่ทารกไม่มีสิทธิใด ๆ  ในทางตรงกนัขา้มทารกในครรภมี์

สิทธิพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมี คือ “สิทธิในการมีชีวิต”  การท าแทง้จึงเป็นการท าลายชีวิตทารก 

อนัเป็นการละเมิดโดยตรงต่อสิทธิในชีวติของทารก นอกจากน้ีฝ่ายอนุรักษนิ์ยมยงัมีแนวความคิดวา่

การท าแทง้เป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะมีทายาทของผูเ้ป็นบิดาดว้ย  ดงันั้นการท าแทง้จึงเป็นการกระท า

ท่ีละเมิดสิทธิพื้นฐานของมนุษย ์คือ “สิทธิในชีวิต” การท าแทง้จึงเป็นการกระท าท่ีเลวร้ายท่ีมนุษย์

ไม่ควรกระท า204 

                                                        
 200 จาก ปัญหาจริยศาสตร์เชิงวิพากษ์. (น. 225), โดย อ านวย ยสัโยธา, 2541, สงขลา:  มาสเตอร์พีส. 

 201 จาก ทัศนคติต่อการท าแท้ง ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมาย. (น. 47), โดย เกสริน ก าจรศกัด์ิ, 

2539, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มาหวทิยาลยั.  

 202 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.33-44), โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 

 203 แหล่งเดิม. น. 33. 

 204 แหล่งเดิม. น. 34. 
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    3.  การท าแทง้เป็นการท าลายประเพณี วฒันธรรม และศีลธรรมอนัดีของสังคม  

ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีแนวความคิดว่าประเพณี วฒันธรรม จริยธรรม และศีลธรรมท่ีสังคมยึดถือเป็น

กรอบในการประพฤติปฏิบติักนัมาตั้งแต่อดีต เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและดีงามอยูแ่ลว้ อีกทั้งศีลธรรมใน

ศาสนาท่ีสังคมยึดถือเก่ียวกบัประเพณี และวฒันธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ในอดีต ลว้นแต่

เป็นไปในทางท่ีไม่เห็นดว้ยหรือต่อตา้นการท าแทง้ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผดิ ความเช่ือ

เก่ียวกบัการท าแทง้ท่ียึดกนัมาน้ี เป็นส่ิงท่ีไดผ้่านการทดลองใช้มาแลว้ จึงไม่มีความจ าเป็นหรือมี

เหตุผลใด ๆ ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงหลกัการท่ีดีท่ียดึถือกนัมายาวนาน  นอกจากน้ีฝ่ายอนุรักษนิ์ยมยงั

เห็นว่าหากมีการเปล่ียนแปลงทศันคติในเร่ืองการท าแท้งใหม่ ก็ยงัไม่แน่ว่าทศันคติใหม่น้ีจะดี

หรือไม่ หรือถา้ดีก็ยงัไม่แน่วา่จะดีเท่ากบัของเดิมหรือไม่ ดงันั้นจึงไม่ควรเปล่ียนแปลงความเช่ือหรือ

วฒันธรรมเก่ียวกบัการท าแทง้205  

    4.  การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีเห็นแก่ตวั เพราะการท าแทง้เป็นการแสดงออก

ถึงการไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ เป็นการไม่เคารพตนเอง และเป็นการกระท าท่ีเห็นแก่

ความสุขสบายส่วนตนโดยไม่ค  านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม206  

    5.  การยอมรับการท าแทง้จะท าให้สังคมเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษยน์้อยลง ฝ่าย

อนุรักษนิ์ยมเช่ือวา่การยอมรับให้มีการฆ่าทารกในครรภ ์จะท าให้สังคมยอมรับวฒันธรรมเร่ืองการ

ฆ่าเด็กท่ีคลอดแลว้ หรือฆ่าผูใ้หญ่ท่ีไม่มีประโยชน์แก่สังคมแลว้ แมว้า่ผูซ่ึ้งยอมรับการท าแทง้จะให้

เหตุผลว่าทารกในครรภ์กับเด็กท่ีคลอดแล้ว หรือผู ้ใหญ่ เป็นชีวิตมนุษย์คนละระดับกัน แต่

แนวความคิดท่ีเห็นว่าชีวิตในระดบัหน่ึงไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยกว่าชีวิตอีกระดบัหน่ึง ย่อมท าให้มี

แนวโน้มท่ีจะเห็นวา่ชีวิตในระดบัท่ีสูงกวา่ไม่มีค่าไปดว้ยเพราะการมองขา้มส่ิงท่ีมีคุณค่าน้อยหรือ

ส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจส่งผลใหม้องขา้มส่ิงท่ีมีคุณค่ามากไดด้ว้ย เช่น เม่ือการฆ่าทารกในครรภไ์ม่เป็น

ความผิด ก็จะส่งผลให้คนในสังคมรู้สึกว่าการฆ่าเด็กอ่อนท่ีคลอดแลว้แต่อายุยงัไม่มาก เช่น อายุ 7 

วนั ไม่น่าจะเป็นส่ิงท่ีผิด นอกจากน้ีฝ่ายอนุรักษ์นิยมยงัเห็นว่าหากสังคมยอมรับการท าแทง้ไปได้

ระยะหน่ึง จะส่งผลให้บุคคลในสังคมมีความเคยชินว่าการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีท าได ้ไม่เป็นความผิด 

                                                        
 205 แหล่งเดิม. น. 35. 

 206 แหล่งเดิม. น. 36. 
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สังคมจะถือวา่ชีวติมนุษยไ์ม่ไดมี้ค่าอะไรนกั เพราะความแตกต่างระหวา่งทารกในครรภก์บัเด็กอ่อน

หรือผูใ้หญ่ เป็นเพียงความแตกต่างในเร่ืองของอายุเท่านั้น  การยอมรับการท าแทง้จึงเป็นส่ิงท่ีเป็น

โทษต่อสังคมอยา่งยิง่ การท าแทง้จึงเป็นการกระท าท่ีสังคมควรร่วมกนัคดัคา้น และต่อตา้น207 

    จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมจึงมีแนวคิดวา่การท าแทง้เป็นการ

ละเมิดต่อศีลธรรมของสังคมอยา่งรุนแรง เพราะถือวา่เป็นการฆ่าชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ เป็นการกระท าท่ีไม่

เห็นคุณค่าของชีวติมนุษย ์และเป็นการละเมิดต่อสิทธิของทารกในครรภ ์และสิทธิท่ีจะมีทายาทของ

ผูซ่ึ้งบิดาของเด็ก ดงันั้นหากสังคมยอมรับการท าแทง้ให้เป็นเร่ืองท่ีชอบธรรม  จะท าให้จริยธรรม

หรือศีลธรรมของบุคคลในสังคมเส่ือมถอยลง โดยเฉพาะจริยธรรมระหว่างเพศ ซ่ึงจะส่งผลเสียถึง

วฒันธรรมและศีลธรรมของบุคคลในสังคม ดงันั้นการท าแทง้จึงเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมตอ้งต่อตา้น 

คดัคา้น ป้องกนั และก าจดัใหห้มดไป208  

  2.3.7.2  ทศันะแบบเสรีนิยม (Liberal View)  

    เป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม เป็นกลุ่มท่ียอมรับการท าแท้งจึง

เรียกวา่กลุ่มสนบัสนุนทางเลือกหรือกลุ่มโปร์ชอยส์ (Pro-Choice)209 ส่วนใหญ่เป็นนกัคิดท่ีไม่ไดมี้

พื้นฐานความคิดมาจากศาสนา210 ทศันะของฝ่ายเสรีนิยม พฒันามาจากการเปล่ียนแปลงทศันคติ

เก่ียวกบัค่านิยมของสังคม โดยตั้งค  าถามกบัสังคมว่าแบบแผน และจริยธรรม ท่ีคนในสังคมยึดถือ 

และประพฤติปฏิบติักนัอยู ่ อนัยึดโยงอยู่กบัหลกัของศีลธรรมในศาสนา ว่าเป็นระเบียบแบบแผน

หรือจริยธรรมท่ีถูกตอ้งแน่หรือ ประกอบกบัการท่ีฝ่ายเสรีนิยมไดย้อมรับแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

การต่ืนตวัในเร่ืองเสรีภาพส่วนตน อนัเป็นอิทธิพลของความคิดแบบอตัถภาวะนิยม (Existentialism) 

ท่ีให้ความส าคญักบัการเคล่ือนไหวเรียกร้องความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกนั ระหวา่งเพศของ

สตรี จึงเห็นควรวา่สังคมควรจะยอมรับความเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัยคุสมยั ฝ่ายเสรีนิยมเห็น

                                                        
 207 แหล่งเดิม. น. 34. 

 208 แหล่งเดิม. น. 36. 

 209 จาก ทัศนคติต่อการท าแท้ง ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมาย. (น. 47). โดย เกสริน ก าจรศกัด์ิ. เล่ม

เดิม. 

 210 แหล่งเดิม. 
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วา่การท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีผดิหลกัจริยธรรมแต่อยา่งใด และการท าแทง้ในบางกรณีเป็นส่ิง

ท่ีสมควรท า เพราะแมว้า่โดยทัว่ไปแลว้การท าแทง้จะไม่ใช่ส่ิงท่ีสมควรกระท าก็ตาม แต่การท าแทง้

ก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีผดิ211 ฝ่ายเสรีนิยมจึงเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ทุกกรณีโดยใหเ้หตุผลวา่212 

    1.  การท าแทง้ไม่ใช่การฆาตกรรม เพราะการท าลายทารกในครรภ์ไม่เป็นการ

ท าลายชีวิตมนุษย ์แมว้า่ชีวิตของทารกในครรภจ์ะเป็นชีวติแต่ก็เป็นชีวิตในระดบัเดียวกบัสัตวช์ั้นต ่า 

ยงัไม่ไดมี้ค่าความเป็นมนุษยอ์ยา่งเต็มท่ี ทารกในครรภเ์ป็นเพียงส่วนหน่ึงของร่างกายมารดาซ่ึงอาจ

เปรียบไดก้บัใส้ต่ิง หรือเน้ืองอกในร่างกายเท่านั้น และถือว่าทารกในครรภเ์ป็นเพียงเน้ือเยื่อเท่านั้น 

การท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีเลวร้าย และเห็นวา่การท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีไม่มีส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายเลย จึงไม่ควรมีกฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ เพราะการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้

โดยปรกติของสังคมเช่นเดียวกบัการผ่าตดัรักษาโรค213 เม่ือทารกในครรภ์ไม่ไดเ้ป็นมนุษย ์การท า

แทง้จึงไม่ใช่การฆาตกรรม ไม่เป็นความผดิ 

    2.  การท าแทง้ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด เพราะล าพงัท่ีการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีขดักบั

ความเช่ือทางศาสนาไม่ไดห้มายความวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิด  การท่ีมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม

เช่ือหรือเห็นว่าการท าแทง้เป็นบาป ไม่ไดท้  าให้การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิดไปดว้ย เพราะค าวา่ “บาป” 

ในทางศาสนาไม่ไดมี้ความหมายเท่ากบั “ผดิ”  การอา้งวา่การท าแทง้เป็นบาปนั้น มีความหมายเพียง

ว่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีขดัหรือผิดหลักความเช่ือทางศาสนาเท่านั้น อีกทั้งศาสนาแต่ละ

ศาสนายงัมีความเห็นในเร่ืองการท าแทง้ไม่ตรงกนั ในแง่ท่ีว่าการท าแทง้ว่าเป็นบาปหรือไม่ เช่น 

ศาสนายิวและศาสนาคริสตนิ์กายโปแตสแตนท์ไม่ถือวา่การท าแทง้เป็นบาป ดงันั้นการจะใชห้ลกั

ศีลธรรมทางศาสนามาเป็นเกณฑ์ในการตดัสินความถูกผิดชัว่ดี ของการกระท าในสังคมในทุกเร่ือง

ย่อมเป็นการไม่ถูกตอ้ง และการท่ีรัฐจะบญัญติัให้การกระท าใด ๆ เป็นความผิดนั้น รัฐไม่ควรใช้

เกณฑ์ในเร่ืองศีลธรรมในศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะส่ิงท่ีผิดศีลธรรมในหลายเร่ือง ก็ไม่เป็น

ความผิด และการกระท าท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายหลายเร่ือง ก็ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม  

                                                        
 211 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.33-34) . โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 

 212 แหล่งเดิม. 

 213 From Abortion: Parameter for Decision. (p. 137), by R.J. Gerber, 1972, Ethics 82 January. 
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ดงันั้นการท าแทง้จึงไม่ไดเ้ป็นการฆาตกรรม ไม่ใช่เป็นการฆ่ามนุษย ์การท าแทง้จึงไม่ใช่การกระท า

ท่ีเป็นความผดิทั้งในแง่ของศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย214 

    3.  การตดัสินใจในเร่ืองการท าแทง้เป็นเร่ืองส่วนตวัของหญิง ฝ่ายเสรีนิยมเห็น

วา่ทารกในครรภเ์ป็นชีวติท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัชีวิตมารดา เป็นชีวิตท่ีอยูใ่นร่างกายมารดา มารดาจึงยอ่มมี

สิทธิท่ีจะตดัสินใจท าแทง้ได ้เพราะมารดายอ่มมีสิทธิในร่างกายของตนอย่างเต็มท่ี ไม่วา่ทารกใน

ครรภ์จะเป็นมนุษยห์รือไม่ก็ตาม นกัเสรีนิยมเห็นว่าหากมารดาตดัสินใจไม่ท าแทง้ย่อมถือว่าเป็น

ความดีงามของมารดา แต่หากมารดาตดัสินใจท าแทง้ เพื่อผลดีต่อมารดาเองก็เป็นสิทธิของมารดาท่ี

จะท าได ้โดยไม่เป็นความผิด เพราะเป็นสิทธิในร่างกายของมารดาโดยแทใ้นอนัท่ีจะท าแทง้หรือไม่

ท าแทง้ การหา้มหรือขดัขวางการท าแทง้ยอ่มเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของมารดา  และเป็นการไม่

ยุติธรรมอยา่งยิ่งท่ีจะบงัคบัให้มารดารักษาครรภซ่ึ์งตนไม่ตอ้งการเอาไวจ้นครบก าหนดคลอด และ

เป็นส่ิงท่ีเลวร้ายอย่างมากท่ีบงัคบัให้หญิงรักษาครรภ์ของตนไวท้ั้ง ๆ ท่ีครรภ์นั้นเป็นอนัตรายต่อ

ชีวิตมารดาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  เม่ือการท าแทง้เป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีหญิงจะจดัการกบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในร่างกายของตน การท าแทง้จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ215 

    4.  การยอมรับการท าแทง้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกวา่ แนวคิดทาง

เสรีนิยมเห็นวา่หากสังคมยอมรับการท าแทง้สังคมจะไดรั้บประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้น แต่หากสังคม

ต่อตา้นการท าแทง้สังคมจะไดรั้บเพียงความพึงพอใจ ในความรู้สึกทางศีลธรรมจริยธรรมของบุคคล 

การรักษาประเพณีวฒันธรรม และความเช่ือท่ียึดถือกันมาเป็นเวลานาน ซ่ึงยงัไม่แน่ว่าจะเป็น

ประโยชน์กับสังคมจริงหรือไม่เท่านั้น แต่หากสังคมยอมรับให้มีการท าแท้งได้โดยชอบด้วย

กฎหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกวา่ คือ ท าให้มีความยติุธรรมในสังคมมากข้ึน เพราะ

หญิงจะมีสิทธิเต็มท่ีในเร่ืองท่ีตนจะตอ้งรับผิดชอบ และท าให้สตรีทุกชนชั้นหรือทุกฐานะมีความ

เท่าเทียมกนัในการท่ีจะท าแทง้ เพราะการท่ีสังคมไม่ยอมรับการท าแทง้ท าให้สตรีท่ีมีฐานะยากจน

ไม่สามารถเขา้ถึงการท าแทง้ท่ีปลอดภยั และตอ้งเส่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าแทง้ท่ีไม่

ถูกตอ้งตามหลกัการแพทย ์และเส่ียงต่อการตกเป็นผูก้ระท าความผดิ  นอกจากน้ีการยอมรับการท า

                                                        
 214 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.38-39). โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 

 215 แหล่งเดิม. น. 39. 
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แทง้จะช่วยแกไ้ขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาประชากรเกิน ปัญหาเร่ืองเด็กท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของพ่อ

แม่หรือเด็กขาดรัก และปัญหาเด็กเกิดมาพิการไดเ้ป็นอยา่งดี  การอนุญาตให้ท าแทง้ยอ่มเป็นผลดีแก่

เด็กท่ีจะเกิดมา เพราะเด็กท่ีเกิดมาแล้วทราบว่าตนไม่เป็นท่ีตอ้งการของพ่อแม่ ย่อมมีโอกาสท่ีจะ

ไดรั้บความทุกข์ทรมานในชีวิต หรือหากเด็กท่ีเกิดมาพิการเด็กอาจจะทุกข์ทรมานทั้ง ๆ ท่ีการท า

แทง้สามารถระงบัไม่ใหเ้ด็กเหล่าน้ีตอ้งเกิดมาพบสถานการณ์เช่นน้ีได้216 

    5.  กฎหมายท าแทง้ไม่สามารถแกปั้ญหาการท าแทง้เถ่ือนได ้การห้ามการท าแทง้

จะท าให้สตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ตอ้งการยุติการตั้งครรภ์หรือท าแทง้ เพื่อแกปั้ญหาของตน 

ตอ้งหาทางออกโดยการท าแทง้เถ่ือน ซ่ึงเป็นการท าแทง้ท่ีปราศจากขอ้ก าหนดทางการแพทย ์และ

เป็นการเส่ียงอนัตรายอย่างมาก เพราะการท าแทง้ดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้หญิงได้รับอนัตรายต่อ

สุขภาพหรือถึงแก่ชีวติได้217 

    6.  รัฐหรือกฎหมายไม่มีสิทธิหรือไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะบงัคบัให้คนท าดีโดยไม่สมคัร

ใจ การท่ีกฎหมายก าหนดห้ามมีการท าแท้งไวเ้พื่อรักษาไวซ่ึ้งศีลธรรมอันดี เป็นการบังคับใช้

กฎหมายท่ีไม่ชอบหรือไม่ยติุธรรม   

    ฝ่ายเสรีนิยมใชเ้หตุผลทางดา้นสังคม มาเป็นขอ้คดัคา้นการท าแทง้ มากกวา่ท่ีจะ

ใชเ้หตุผลจากหลกัศีลธรรมในศาสนา โดยถือเอาประโยชน์และความยุติธรรมท่ีจะเกิดข้ึนแก่สังคม

มาเป็นหลกัในการอธิบายว่าการท าแทง้ไม่ไช่การกระท าท่ีผิดจริยธรรม และเห็นว่าความเช่ือหรือ

จริยธรรมควรเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั แนวคิดเสรีนิยมเห็นวา่ทารกในครรภม์ารดาไม่ใช่มนุษย ์

หรือแมจ้ะถือวา่เป็นมนุษยก์็ไม่ไดมี้คุณค่าเท่ากบัมนุษยอ่ื์น ๆ ในสังคม แต่ชีวิตของทารกในครรภ์

เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีอยูใ่นวิสัยท่ีจะพฒันาเป็นมนุษยไ์ดใ้นอนาคตเท่านั้น การท่ีทารกท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ

เป็นมนุษยไ์ม่ไดห้มายความวา่ทารกเป็นมนุษยแ์ลว้218 ดงันั้นการท าแทง้ยอ่มไม่ใช่การฆ่ามนุษยอ์นั

                                                        
 216 แหล่งเดิม. น. 40. 

 217 จาก พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ ทัศนะนะของพทุธศาสนากับปัญหาโสเภณี ท าแท้ง และการุณฆาต. 

(น. 123 – 130), โดย สมภาร พรมทา, 2535, กรุงเทพฯ: พทุธชาด.    

 218 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการท าแท้ง. (น.41). โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 
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จะถือเป็นการฆาตกรรม อีกทั้งมารดามีสิทธิในร่างกายของตนเอง การท าแทง้จึงเป็นเร่ืองส่วนตวั

ของมารดาโดยตรง ผูอ่ื้น รัฐ หรือกฎหมายไม่มีสิทธิใด ๆ ท่ีจะตดัสินใจแทนหญิงเหล่าน้ีได ้ แนวคิด

เสรีนิยมเช่ือวา่การท าแทง้เป็นปัญหาธรรมดาเหมือนกบัปัญหาทัว่ไป เหมือนกบัเร่ืองท่ีบุคคลจะตอ้ง

ตดัสินใจวา่จะผา่ตดัใส้ต่ิงหรือไม่ เม่ือมีอาการใส้ต่ิงอกัเสบ  หรือควรจะถอนฟันหรือไม่ถา้การถอน

ฟันจะท าให้เราหายเจ็บปวดไม่ใช่ปัญหาเร่ืองจริยธรรมแต่อยา่งใด219  กลุ่มเสรีนิยมจึงเห็นวา่การท า

แทง้เป็นสิทธิของหญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์จะเลือกวา่จะท าแทง้หรือไม่ เพราะการท าแทง้ไม่ไดส้ร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร  แต่เป็นเพียงการท่ีหญิงตอ้งการแกไ้ขปัญหาของตนเอง การท าแทง้จึงไม่ใช่การ

กระท าท่ีผดิจริยธรรม  ดงันั้นการอนุญาตใหมี้การท าแทง้ไดจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีแก่สังคมมากกวา่  

 2.3.7.3  ทศันะแบบเป็นกลาง (Moderate View)  

   กลุ่มน้ีมีความเห็นเก่ียวกบัการท าแทง้อยา่งเป็นกลาง คือไม่ตดัสินวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ี

ถูกหรือผิดในทุกกรณี แต่จะถือวา่การท าแทง้อาจเป็นการกระท าท่ีถูกหรือผิดก็ได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข

หรือสถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีจะท าแทง้220 การท าแทง้อาจจะเป็นความผดิในสถานการณ์หน่ึง

และอาจจะเป็นการกระท าท่ีสังคมยอมรับไดเ้ม่ือท าอีกในสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัว่าทารกใน

ครรภมี์การพฒันาไปถึงจุดท่ีเป็นมนุษยแ์ลว้หรือยงั และข้ึนอยูก่บัวา่การท าแทง้นั้นไดท้  าดว้ยเหตุผล

ท่ีมีน ้ าหนักเพียงพอหรือไม่ เช่น การท าแท้งเม่ืออายุครรภ์ 1 เดือนเพราะถูกข่มขืนย่อมเป็นการ

กระท าท่ีไม่ขดัต่อจริยธรรม แต่ถ้าตดัสินใจท าแท้งเม่ืออายุครรภ์ 7 เดือน เพราะไม่อยากให้การ

ตั้งครรภเ์ป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปพกัผอ่น การท าแทง้ในกรณีน้ีก็ควรเป็นความผดิ221 เป็นตน้ 

    กลุ่มทศันะท่ีเป็นกลางไม่เห็นดว้ยกบัความคิดแบบสุดโต่งของฝ่ายอนุรักษนิ์ยม 

และเสรีนิยม คือจะไม่ถือวา่ทารกในครรภเ์ป็นมนุษยต์ั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ และไม่ถือวา่ทารกเป็นมนุษย์

เม่ือคลอดแลว้ แต่จะถือวา่ทารกในครรภมี์ความเป็นมนุษย ์เม่ือไดมี้การพฒันามาถึงจุดใดจุดหน่ึง ท่ี

ทารกในครรภ์เร่ิมมีคุณสมบติัของการเป็นมนุษย์  เช่น มีอวยัวะครบ เม่ือสมองเร่ิมท างาน เร่ิม

                                                        
 219 แหล่งเดิม.  

 220 แหล่งเดิม. น. 42. 

 221 แหล่งเดิม. 
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เคล่ือนไหวได ้หรือเม่ือมีสมรรถภาพพร้อมท่ีจะมีชีวิตอิสระอยู่นอกครรภ์มารดาได้222 เป็นตน้ แต่

แนวคิดของกลุ่มทศันะท่ีเป็นกลางมีขอ้บกพร่องท่ีไม่สามารถระบุให้เห็นไดแ้น่นอนว่าจุดใด  เป็น

จุดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินความเป็นมนุษย ์ท าให้การก าหนดจุดใดจุดหน่ึงดงักล่าวเป็นการ

ก าหนดเอาตามอ าเภอใจ  อยา่งไรก็ตามกลุ่มทศันะท่ีเป็นกลางเห็นวา่แมก้ารตดัสินวา่ทารกในครรภ์

มีสภาพเป็นมนุษย์เม่ือใดจะเป็นเร่ืองยาก แต่หากเหตุผลท่ีใช้ในการตดัสินใจท่ีจะท าแท้งนั้นมี

น ้าหนกัมากพอ การท าแทง้ก็เป็นเร่ืองท่ีสังคมยอมรับได้223   กลุ่มทศันะท่ีเป็นกลางเห็นวา่ปัญหาการ

ท าแทง้เป็นปัญหาท่ีซับซ้อนมาก การท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์เด็ดขาดวา่การท าแทง้เป็นการกระท าท่ี

ถูกหรือผดิ ใหส้ังคมยอมรับโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้นั้น จ าเป็นตอ้งพิจารณาการท าแทง้เป็นกรณี ๆ ไป  

 2.3.8 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

  นกัเศรษฐศาสตร์เห็นว่า แมจ้ะไดมี้กฎหมายห้ามการท าแทง้ โดยก าหนดให้หญิงซ่ึงท า

แทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงมีความผิด แต่ปรากฏวา่ยงัมีการท าแทง้เกิดข้ึนในสังคมเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ตลาดบริการท าแทง้ยงัคงมีอยูใ่นสังคม ซ่ึงเท่ากบัวา่ในสังคมปัจจุบนัยงัมี

อุปสงค์ (ความตอ้งการท าแทง้) และอุปทาน (ความตอ้งการให้บริการท าแทง้) อยู่224  ซ่ึงในการท า

แท้งนั้นจะมีผูเ้สนอขายบริการท าแท้งอยู่ 2 ประเภท คือ แพทย์ผูมี้ใบประกอบโรคศิลป์ และผู ้

ให้บริการท่ีไม่มีใบประกอบโรคศิลป์หรือหมอเถ่ือน225 ซ่ึงอาจจะเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ทางการแพทย ์

เช่น เคยเป็นพยาบาล  หรือผูซ่ึ้งพอจะมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการท าแทง้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีพื้นฐาน

การศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตร์การแพทยอ์ยา่งถูกตอ้ง หรืออาจเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความรู้ทางการแพทย์

เลยก็ได ้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เห็นวา่ เหตุท่ีบุคคลเหล่าน้ีให้บริการการท าแทง้ ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่การ

ท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย มีเหตุจูงใจ 2 ประการ คือ เหตุจูงใจทางการเงิน และเหตุจูงใจ

ทางจริยธรรม เพราะแพทยบ์างคนอาจรับท าแทง้เพราะเห็นแก่เงิน บางคนอาจท าแทง้ให้เพราะเห็น

                                                        
 222 แหล่งเดิม. น. 43. 

 223 แหล่งเดิม. 

 224 จาก “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท าแท้ง,” โดย รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์ ก, 2521, (กรกฎาคม-กันยายน), 

นิติศาสตร์, 8, (1),  น. 4.  

 225 แหล่งเดิม. น. 2. 
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วา่ หากปล่อยใหห้ญิงมีครรภค์ลอดทารกออกมา อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ทารกและสังคมในภายหลงั 

จึงรับท าแทง้ให้โดยบริสุทธ์ิใจ226 ส่วนการท าแทง้ของผูซ่ึ้งไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ เป็นการกระท า

ท่ีเกิดจากแรงจูงใจทางการเงิน มากกวา่แรงจูงใจทางจริยธรรม เพราะ บุคคลเหล่าน้ีรับท าแทง้ให้แก่

หญิงซ่ึงตั้ งครรภ์ ทั้ ง ๆ ท่ีตนเองไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เลย  

เพราะรายไดจ้ากการรับท าแทง้สูงมากเม่ือเทียบกบัความเส่ียงท่ีจะถูกจบักุมด าเนินคดี227  แนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ มาวเิคราะห์ และอธิบายการท าแทง้ของ

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไวใ้น 2 ประเด็น คือ อุปสงค์ของการท าแทง้ และอุปทานของการท า

แทง้228 

  2.3.8.1  อุปสงคข์องการท าแทง้  

    อุปสงค์ของการท าแทง้ หมายถึง ความตอ้งการท าแทง้ เหตุจูงใจท่ีท าให้หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์อ้งตดัสินใจท าแทง้229 ไดแ้ก่ 

    1.  เหตุจูงใจดา้นสุขภาพของหญิงมีครรภ ์หญิงมีครรภบ์างคนอาจมีปัญหาความ

ไม่สมบูรณ์ของร่างกายหรือปัญหาด้านสุขภาพ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะอุม้ครรภ์ต่อไปจนครบ

ก าหนดคลอด หรือการคลอดบุตรจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของหญิงมีครรภจ์นถึงแก่ชีวติ 

    2.  เหตุจูงใจทางด้านสุขภาพของทารก อนัเน่ืองมาจากปัญหาด้านสุขภาพของ

หญิงตั้งครรภ ์ซ่ึงจะส่งผลใหท้ารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตอยูไ่ดร้ะยะสั้น หรือเกิดมาทุพพลภาพ หรือ

เป็นเด็กปัญญาอ่อน 

                                                        
 226 แหล่งเดิม. น. 4. 

 227 แหล่งเดิม. น. 3. 

  228แหล่งเดิม.  

 229 แหล่งเดิม. น. 7-10. 
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    3.  เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจ เช่น หญิงตั้งครรภอ์าจมีฐานะยากจน ไม่สามารถท่ีจะ

รับภาระเล้ียงดูเด็กท่ีคลอดออกมาได ้และแมว้า่การท าแทง้แมจ้ะเป็นการกระท าท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

แต่ก็ไม่มากเท่ากบัภาระในการเล้ียงดูทารก จนกวา่จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

    4.  เหตุจูงใจทางด้านสังคมและจริยธรรม หากวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 

สังคมไม่ยอมรับการการตั้งครรภก่์อนสมรส และมีทศันคติต่อหญิงซ่ึงถูกข่มขืนในเชิงลบ จะส่งผล

ให้หญิงตั้งครรภ์ก่อนสมรส และหญิงตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากการท า

แทง้ 

     ดงันั้นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการก าหนดอุปสงค์หรือความตอ้งการท าแทง้  

ไดแ้ก่230 

      (ก)  อตัราค่าท าแทง้  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการซ้ือบริการท าแทง้ กบั

อตัราค่าท าแทง้ เป็นความสัมพนัธ์เชิงผกผนั กล่าวคือ หากอตัราค่าท าแทง้สูง ปริมาณการตอ้งการ

ซ้ือบริการท าแทง้จะนอ้ยลง และหากอตัราค่าท าแทง้ลดลง ปริมาณความตอ้งการซ้ือบริการท าแทง้

จะเพิ่มข้ึน 

      (ข)  รายได้ของหญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เ น่ืองจากการท าแท้งถูก

ก าหนดให้เป็นความผิดอาญา ผูใ้ห้บริการท าแท้งจึงก าหนดอัตราค่าท าแท้งไวสู้ง ดังนั้ นหญิง

ตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งการท าแทง้จะตอ้งมีฐานะหรือรายไดม้ากพอท่ีจะจ่ายเพื่อการน้ี 

       (ค)  ความเส่ียงของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เน่ืองจากการท าแทง้เป็นการ

กระท าท่ีผิดกฎหมาย ดงันั้นหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์อ้งเผชิญกบัความเส่ียงในเร่ืองท่ีอาจจะถูก

จบัและถูกลงโทษตามกฎหมาย และ/ หรือ อาจจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ ดงันั้นอุปสงค์ใน

การท าแทง้จะมีมากนอ้ยเพียงใด จึงข้ึนอยูก่บัการประเมินของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คือ ถา้

                                                        
 230 แหล่งเดิม. น. 11. 
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หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะถูกจบัและถูกลงโทษสูง และมีความ

เป็นไปไดสู้งท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ อุปสงคใ์นการท าแทง้ก็จะลดลง 

      (ง)  ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษาและการคุมก าเนิด ถ้าประชาชนมีความรู้ทาง

เพศศึกษาและการคุมก าเนิดอย่างถูกต้อง จะท าให้ผูซ่ึ้งไม่ตอ้งการมีบุตร สามารถหลีกเล่ียงการ

ตั้งครรภ์ได ้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคก์็จะลดลง และส่งผลให้ความตอ้งการท าแทง้ลดลง

ดว้ย 

     (จ)  ปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ ระบบคุณค่าในสังคม 

บรรทดัฐานทางจริยธรรม วฒันธรรม และจารีตประเพณี เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดความ

ตอ้งการท าแทง้ของหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

  2.3.8.2  อุปทานของการท าแทง้  

    อุปทานของการท าแท้ง หมายถึง ความต้องการให้บริการท าแท้ง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการก าหนดอุปทานของการใหบ้ริการท าแทง้231 ไดแ้ก่ 

    1.  อตัราค่าท าแทง้ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการเสนอขายบริการท าแทง้ 

และอตัราค่าท าแทง้เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก คือ หากอตัราค่าท าแทง้เพิ่มข้ึน ปริมาณการเสนอขาย

บริการท าแทง้จะสูงข้ึน และหากอตัราค่าท าแทง้ลดลง ปริมาณการเสนอขายบริการท าแทง้จะลดลง 

    2.  รายไดข้องผูใ้ห้บริการท าแทง้ มีผลเป็นอย่างมากต่ออุปทานของการท าแทง้ 

เพราะหากแพทยท์ั้งท่ีมีและไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ มีรายไดจ้ากการให้บริการการแพทย์ หรือ

อาชีพอ่ืน ๆ เช่น การรักษาผูป่้วยอยา่งถูกกฎหมายมาก หรือในกรณีของผูท้  าแทง้ท่ีไม่มีใบประกอบ

โรคศิลป์ แพทยห์รือบุคคลเหล่าน้ีก็จะหนัไปประกอบอาชีพโดยถูกกฎหมาย  ซ่ึงจะส่งผลใหป้ริมาณ

                                                        
 231 แหล่งเดิม. น. 4-6. 
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การเสนอขายบริการท าแทง้ลดลง ในทางตรงกนัขา้มหากรายไดจ้ากการประกอบอาชีพแพทย ์หรือ

อาชีพอ่ืน ๆ ลดลง การเสนอขายบริการท าแทง้ก็จะสูงข้ึน 

    3.  เง่ือนไขการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หากกฎหมายยินยอมให้มีการท า

แทง้อยา่งเสรี ปริมาณการเสนอขายบริการท าแทง้จะสูงข้ึน  หากกฎหมายก าหนดเง่ือนไขในการท า

แทง้อยา่งเคร่งครัด ปริมาณการเสนอขายบริการท าแทง้จะลดลง 

    4.  ความเส่ียงของผูใ้ห้บริการท าแท้ง ผูใ้ห้บริการท าแท้งท่ีเป็นแพทย์ท่ีมีใบ

ประกอบโรคศิลป์ มีความเส่ียง 2 ประการ ได้แก่ การถูกจบักุมและถูกลงโทษตามกฎหมาย และ

ความเส่ียงท่ีจะถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์ ซ่ึงจะส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพแพทยไ์ด้

ตลอดชีวติ ส่วนความเส่ียงของผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่แพทย ์คือ ความเส่ียงท่ีจะถูกจบักุมด าเนินคดี และ

ถูกลงโทษ ดงันั้นอุปทานของบริการการท าแทง้จะมีมากหรือนอ้ยเพียงใด จึงข้ึนอยูก่บัการประเมิน

ของผูบ้ริการท าแทง้ หากเห็นว่าโอกาสท่ีจะถูกจบักุมและถูกลงโทษมีสูง การเสนอขายบริการท า

แทง้ก็จะลดลง หากเห็นวา่โอกาสท่ีจะถูกจบักุมมีนอ้ย ปริมาณการเสนอขายบริการท าแทง้ก็จะเพิ่ม

สูงข้ึน 

    5.  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  อนัไดแ้ก่ ระบบคุณค่าในสังคม และ

บรรทดัฐานทางจริยธรรม ท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ มีส่วนส าคญัในการก าหนดปริมาณการเสนอขาย

บริการท าแทง้เป็นอยา่งมาก เพราะแมจ้ะมีการอนุญาตใหมี้การท าแทง้อยา่งเสรี แต่หากระบบคุณค่า

ในสังคมและบรรทดัฐานทางจริยธรรมเป็นไปในทางท่ีไม่ยอมรับการท าแทง้ การเสนอขายบริการ

ท าแทง้ก็จะลดลง  

    แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เห็นวา่เหตุผลท่ีมีการลกัลอบท าแทง้ทั้ง ๆ ท่ีมีกฎหมาย

ก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด เพราะทั้งหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงตอ้งการท าแทง้ และผูใ้ห้บริการท า

แท้ง ต่างค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของตน กล่าวคือหญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประเมินว่า

ประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการท าแทง้ กบัตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีตนจะตอ้งจ่ายค่าท าแทง้ และ

ค่าใช้จ่ายในการอุม้ครรภ์ต่อไปจนครบก าหนดและคลอดทารกนั้นออกมาและเล้ียงดูจนเติบใหญ่ 

แตกต่างกนัมาก ส่วนผูใ้หบ้ริการท าแทง้ไดค้  านวนแลว้วา่ประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บจากการให้บริการ
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ท าแทง้มีมากกว่าท่ีจะไดรั้บจากการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และเห็นว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ

ละเมิดกฎหมาย มีมากกวา่การท่ีจะถูกจบักุม232 

    อยา่งไรก็ตามนกัเศรษฐศาสตร์เห็นวา่เหตุผลดงักล่าว สามารถใชอ้ธิบายไดเ้พียง

วา่ท าไมจึงมีการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนเท่านั้น แต่เหตุผลดงักล่าวไม่สามารถอธิบายไดว้า่ ท าไมจึงมี 

“หมอเถ่ือน” เขา้สู่ตลาดบริการท าแทง้เป็นจ านวนมาก เพราะโดยธรรมชาติหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงคท่ี์ตอ้งการท าแทง้ ยอ่มตอ้งปรารถนาท่ีจะท าแทง้กบัแพทยท่ี์มีใบประกอบโรคศิลป์ มากกวา่

ท่ีจะท าแทง้กบัหมอเถ่ือน เพราะการท าแทง้กบัแพทยท่ี์มีใบประกอบโรคศิลป์ ยอ่มเป็นหลกัประกนั

ขั้นต ่าวา่ ผูซ่ึ้งให้บริการท าแทง้เป็นผูมี้ความรู้ในดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยอ์ยา่งถูกตอ้ง โอกาสท่ี

หญิงจะได้รับอนัตรายจากการท าแทง้จึงอยู่ในอตัราต ่า233  ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์ได้อธิบายว่าการท่ี

หมอเถ่ือนเขา้สู่ตลาดการท าแทง้มากน่าจะเกิดจากการท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิด

ทางอาญา ท าให้หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ขาดขอ้มูลหรือสารสนเทศ เก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีปลอดภยั  

และไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการจะพึงมีได ้เช่น สอบถามเก่ียวกบัใบประกอบ

โรคศิลป์ ความปลอดภยัในการท าแทง้ รวมทั้งการปฏิบติัตนก่อนหรือหลงัการท าแทง้234 เป็นตน้ 

 2.3.9  แนวคิดทางกฎหมาย 

  ในหัวขอ้น้ี ผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาแนวคิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิการท าแทง้ท่ีส าคญั ๆ 

ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญากฎหมาย  แนวคิดเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 

แนวคิดเร่ืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แนวคิดในการก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิด และแนวคิดใน

การบญัญติักฎหมายท าแทง้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  2.3.9.1  แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญากฎหมาย  

    ในสังคมดั้งเดิมหรือสังคมเกษตรกรรม บรรทดัฐานของชีวิตมนุษย ์และบรรทดั

ฐานทางสังคม จะไม่มีความขดัแยง้กันมากนัก จึงท าให้ศีลธรรม (บรรทดัฐานของชีวิต) และ

                                                        
 232 แหล่งเดิม. น. 13-15. 

 233 แหล่งเดิม. น. 15. 

 234 แหล่งเดิม. น. 15-17. 
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กฎหมาย (บรรทดัฐานท่ีเป็นทางการของสังคม) หลอมรวมกนัเป็นเร่ืองเดียว หรืออยา่งนอ้ยก็อยูบ่น

บรรทดัฐานเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั ซ่ึงความสัมพนัธ์ของศีลธรรม จารีตประเพณี และกฎหมาย 

จะผสานรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว โดยไม่ไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเม่ือสังคมไดมี้

พฒันาการจนน าไปสู่การพฒันาทางกฎหมาย และไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนใช้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร ท าใหศี้ลธรรม และกฎหมายเร่ิมแยกออกจากกนั อยา่งไรก็ตามกฎหมายกบัศีลธรรมก็ยงัคงมี

ความสัมพนัธ์กนั เพียงแต่มีประเด็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรมจ าเป็นจะตอ้งมีใน

ทุก ๆ เร่ืองหรือไม่ หรือมีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีกฎหมายทุกเร่ืองจะตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัของ

ศีลธรรม หรือจ าเป็นดว้ยหรือท่ีศีลธรรมทุก ๆ เร่ืองตอ้งปรากฏอยูใ่นรูปของกฎหมาย235  

    ในทางปรัชญากฎหมาย แบ่งกฎหมายออกเป็น 2 ส านักใหญ่ ๆ คือ ส านัก

กฎหมายธรรมชาติ และส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมือง ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

    1.  ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) หมายถึง 

กฎหมายซ่ึงบุคคลบางกลุ่มอา้งวา่มีอยูต่ามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนเอง โดยมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นผูส้ร้างข้ึน 

เป็นกฎหมายท่ีอยูเ่หนือรัฐและใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดักาละเทศะ236  ส านกักฎหมายธรรมชาติเร่ิมตน้ข้ึน

ประมาณ 2,500 ปีเศษ ในปลายสมยัอารยธรรมกรีก โดยนกัปรัชญาชาวกรีก กลุ่มสตออิค (Stoicism) 

โดยไดมี้การเผยแพร่แนวคิดกฎหมายธรรมชาติเขา้ไปในจกัรวรรดิโรมนัสมยัอารยธรรมโรมนั237 

ส านกักฎหมายธรรมชาติมีแนวคิดวา่กฎหมายไม่ควรถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แต่

ควรจะไดบ้ญัญติัข้ึนเพื่อคุณความดีสามญัของพลเมืองทุกคนดว้ย ซ่ึง “คุณความดีสามัญ” หมายถึง 

ความมีเหตุผลอนัมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นตามทัศนะของส านักกฎหมายธรรมชาติ 

กฎหมายจึงหมายถึงหลกัแห่งเหตุผล ท่ีช่วยสร้างความยุติธรรมให้มวลมนุษยชาติและสังคม238 

                                                        
 235 จาก นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น.163-164), โดย จรัญ โฆษณานันท์, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

รามค าแหง. 

 236 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 15. (น.141 ). โดย หยดุ แสงอุทยั ข. เล่มเดิม. 

 237 จาก “ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง,” โดย  วษิณุ เครืองาม, 2520, บทบัณฑิตย์, 34, (3), หนา้ 435. 

 238 From The Great Legal Philosophers. (P. 73), by Thomas Aquinas, Summa Theolotgica, 1 963 , อ้า ง ใน 

ทฤษฎกีฎหมายธรรมชาติ: หลกัยติุธรรมแห่งกฎหมาย, (น. 35), โดย วชิา มหาคุณ, เล่มเดิม.   
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อริสโตเติล (Aristotle) นกัปรัชชาวกรีก ผูเ้ร่ิมตน้แนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติเห็นวา่ มนุษยเ์ป็น

ผูซ่ึ้งมีความสมบูรณ์เพียบพร้อม เป็นสัตว์โลกท่ีประเสริฐท่ีสุด แต่เม่ือใดท่ีมนุษย์ถอยห่างจาก

กฎหมาย และความยุติธรรม มนุษยจ์ะกลายเป็นสัตวโ์ลกท่ีเลวร้ายท่ีสุด ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีรัฐ

จะตอ้งปกครองดว้ยกฎหมาย และกฎหมายท่ีเหมาะสมในการปกครองมนุษยคื์อ กฎหมายธรรมชาติ 

หรือความยุติธรรมโดยธรรมชาติ นอกจากน้ีอริสโตเติลยงัเห็นวา่กฎหมายจะประกอบไปดว้ยความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติ ความยุติธรรมตามธรรมเนียมปฏิบติั และความยุติธรรมตามธรรมเนียม

บา้นเมือง239  ต่อมาเซนต ์โทมสั อไควนสั (St. Thomas Aquinas)    นกับวช  และนกัปรัชญาชาวอิตา

เลียนได้น าเอาปรัชญาของอริสโตเติลมาสังเคราะห์กบัปรัชญาทางคริสต์ศาสนา โดยได้พยายาม

อธิบายแนวคิดของอริสโตเติล ท่ีวา่มนุษยส์ามารถคน้พบกฎหมายธรรมชาติไดโ้ดยอาศยั “เหตุผล” 

ท่ีมีอยูใ่นตวัของมนุษยเ์อง โดยอไควนสั อธิบายวา่ กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายท่ีมนุษยส์ามารถ

เขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัเหตุผล โดยมีหลกัธรรมอนัเป็นมูลฐานท่ีดีท่ีสุด คือ การท าความดี และการละเวน้

ความชัว่ เป็นหลกัในการคิด เพราะการท่ีมนุษยจ์ะรู้ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีนั้น มนุษยจ์ะตอ้ง

อาศยัเหตุผลท่ีมีอยู่ในตวัของมนุษยเ์อง นอกจากน้ีอไควนัส ยงัช้ีให้เห็นว่าแมก้ฎหมายของมนุษย์

เกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยมี์ความโนม้เอียงในทางท่ีจะประกอบคุณธรรม แต่มนุษยก์็ยงัมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งไดรั้บการอบรม ให้เห็นว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด ถึงจะเป็นผูซ่ึ้งมีคุณธรรมท่ี

สมบูรณ์240 ซ่ึงการอบรมน้ีจะรวมถึงการท าให้กลวัการถูกลงโทษดว้ย ดงันั้นเพื่อท่ีจะท าให้มนุษยมี์

ความสงบสุข และมีคุณธรรม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางกรอบให้มนุษย์ปฏิบติั โดยสร้างเป็นกฎหมาย241 

แนวคิดของส านกักฎหมายธรรมชาติมีสาระส าคญั  3 ประการ ดงัน้ี 

     (ก) แนวคิดเก่ียวกับการเกิดของกฎหมายธรรมชาติ นักปรัชญาในส านัก

กฎหมายธรรมชาติ มีแนวความคิดเก่ียวกบัการเกิดของกฎหมายธรรมชาติ แตกต่างกนัออกไป แต่

สามารถสรุปไดว้า่ กฎหมายธรรมชาติ เกิดได ้3 ทางคือ 

                                                        
 239 จาก นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น.129). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม. 

 240 แหล่งเดิม. น. 137. 

 241 จาก ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ: หลกัความยติุธรรมแห่งกฎหมาย. (น. 38). โดย วชิา มหาคุณ. เล่มเดิม.  
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      (1)  เกิดจากธรรมชาติโดยตรง เช่นเดียวกบักฎของแสงสว่าง กฎแห่ง

ความร้อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีมาเองตามธรรมชาติ 

       (2)  เกิดจากพระเจา้ เป็นแนวคิดท่ีมาจากคริสตศ์าสนา ท่ีถือวา่ทุกส่ิงทุก

อย่างมาจากพระเจา้ ดงันั้นพระเจา้จึงเป็นผูก้  าหนดกฎหมายตามธรรมชาติ และกษตัริยเ์ป็นผูใ้ช้

กฎหมายธรรมชาตินั้น 

      (3)   เ กิดจากเหตุผลหรือความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์ แต่ไม่ได้

หมายความวา่กฎหมายธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดไดเ้องตามใจชอบ แต่มนุษยจ์ะรู้สึกวา่กฎหมาย

ธรรมชาตินั้นมีอยูจ่ริงและเกิดจากความรู้สึกผดิชอบของมนุษย ์เช่น เม่ือมนุษยไ์ม่อยากเป็นผูท่ี้ถูกกด

ข่ีข่มเหง มนุษยก์็จะไม่กดข่ีข่มเหงผูอ่ื้น เป็นตน้ 

      อย่างไรก็ตามท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า 

การอา้งวา่กฎหมายธรรมชาติมีแหล่งก าเนิดจากส่ิงต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการดงักล่าวนั้น ถือหลกัเกณฑ์

ในการน ามาอธิบายท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มท่ีอา้งว่ากฎหมายธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติโดยตรง 

และท่ีเกิดจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย ์ถือหลกัความเสมอภาค และเสรีภาพของมนุษยเ์ป็น

ส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีเห็นวา่กฎหมายธรรมชาติเกิดจากพระเจา้ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัระเบียบ ซ่ึงท า

ให้มีการบงัคบับญัชาและการอยู่ใต้การบงัคบับญัชา ท าให้แนวความคิดเร่ืองท่ีมาของกฎหมาย

ธรรมชาติในกลุ่มปรัชญากฎหมายธรรมชาติเองมีความขดัแยง้กนั เพราะฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัแนวคิด

ท่ีวา่กฎหมายธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติโดยตรง และจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย ์ไม่ไดห้้าม

การหยา่ระหวา่งสามีภริยา ในขณะท่ีฝ่ายท่ีมีแนวคิดวา่กฎหมายธรรมชาติเกิดจากพระเจา้จะห้ามการ

หย่าจากการสมรส ยิ่งไปกว่านั้นยงัมีผูไ้ม่เห็นด้วยกับส านักกฎหมายธรรมชาติในประเด็นท่ีว่า

กฎหมายธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติโดยตรง เพราะกฎแห่งธรรมชาติ เช่น กฎของแสงสวา่ง หรือกฎ

ของความร้อน เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สามารถพิสูจน์ได้แน่นอน แต่การจะพิสูจน์ว่าธรรมชาติสร้าง

กฎหมายไดอ้ยา่งไรนั้นไม่สามารถจะท าไดเ้ลย นอกจากน้ีการท่ีมนุษยมี์ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั

ท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจกฎหมายธรรมชาติแตกต่างกนั ซ่ึงหากกฎหมายธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติจริง ๆ 

มนุษยทุ์กคนจะตอ้งรู้สึกวา่กฎหมายธรรมชาติมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนั และท่ีอธิบายวา่กฎหมาย
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ธรรมชาติเกิดจากความรู้สึกผดิชอบของมนุษย ์ยอ่มท าใหม้นุษยมี์ความรู้สึกนึกคิดวา่อะไรผดิ อะไร

ถูกเท่านั้น ส่วนความรู้สึกผดิชอบจะท าใหเ้กิดกฎหมายธรรมชาติไดอ้ยา่งไร ยงัไม่มีค  าอธิบาย242 

     (ข) แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติมี

ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ243 ดงัน้ี 

      (1)  ใชไ้ดไ้ม่จ  ากดัเวลา กฎหมายธรรมชาติยอ่มใชไ้ดเ้สมอไป ไม่มีเวลา

ล่วงพน้สมยั ดงันั้นจึงไม่มีการถูกยกเลิก 

      (2)  ใช้ได้โดยไม่จ  ากัดสถานท่ี คือกฎหมายธรรมชาติใช้ได้ทุกแห่ง 

เพราะเหมาะสมแก่การน ามาใชทุ้กสถานท่ี ไม่จ ากดัวา่จะตอ้งใชใ้นรัฐใด หรือในทอ้งท่ีใด 

      (3)  เป็นกฎหมายท่ีเหนือกว่ากฎหมายของรัฐ กล่าวคือ รัฐจะออก

กฎหมายให้ขดัแยง้กับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ ถ้ารัฐออกกฎหมายท่ีขัดหรือแยง้กับกฎหมาย

ธรรมชาติแลว้ กฎหมายนั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได ้

     (ค) แนวคิดเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของกฎหมายธรรมชาติ แนวคิดของส านัก

กฎหมายธรรมชาติ มีขอ้บกพร่อง 2 ประการ244 คือ 

      (1)  ไม่มีการค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสังคม กฎหมายจะตอ้งมีการ

แกไ้ขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และพฤติการณ์อยู่เสมอ เช่น ขณะท่ีประกาศใชก้ฎหมาย

ยงัไม่มีโทรศพัท ์ก็อาจจะตอ้งแกไ้ขกฎหมายให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัโทรศพัทไ์วด้ว้ย ดงันั้นแนวคิด

ของส านกักฎหมายธรรมชาติท่ีว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ทุก

สถานการณ์ และไม่มีวนัล้าสมยั จึงไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของกฎหมายท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงไปใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามวนัและเวลา 

                                                        
 242 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 15. (น.142 ). โดย หยดุ แสงอุทยั ข. เล่มเดิม. 

 243 แหล่งเดิม. น. 142-143. 

 244 แหล่งเดิม. น. 143.  
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       (2)   เป็นกฎหมายท่ีไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของประชาชน เพราะ

ความตอ้งการของประชาชนยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เช่น สภาพสังคมในปัจจุบนัมนุษยมี์

ความตอ้งการในทางวตัถุเพิ่มมากข้ึนจากอดีตมาก และเม่ือราษฎรมีความตอ้งการมาก รัฐก็จ าตอ้ง

ออกกฎหมายเพื่อก าหนดวิถีทางให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชน ดงันั้นแนวคิดของ

ส านกักฎหมายธรรมชาติท่ีอธิบายวา่กฎหมายธรรมชาติใชไ้ดต้ลอดไป และใชไ้ดทุ้กสถานท่ี โดยไม่

มีการเปล่ียนแปลงเลย จึงเท่ากบัว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายท่ีไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการ

ของประชาชนเลย 

      ผลจากการศึกษาแนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติ พบว่าแม้จะมี

บุคคลบางกลุ่มเห็นวา่กฎหมายธรรมชาติไม่ไดมี้อยูจ่ริง แต่ก็มีการยอมรับว่ามีหลกัยุติธรรม ท่ีเป็น

หลกักลาง ๆ ท่ีทัว่โลกรับรองไวใ้นการบญัญติักฎหมายก็ดี ในการพิพากษาอรรถคดีก็ดี ท าให้สภา

นิติบญัญติัและผูพ้ิพากษาจะตอ้งยึดหลกัความยติุธรรมไวเ้ป็นแนวทางเสมอ245 เช่น การท่ีผูพ้ิพากษา

ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ได้อา้งอิงหลกักฎหมายธรรมชาติ เป็นเหตุผลในการตีความ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อมุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน246 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่แนวคิด

ของส านกักฎหมายธรรมชาติ เป็นหลกัยุติธรรมแห่งกฎหมาย หรือเป็นหลกัเกณฑ์แห่งเหตุผล ท่ีมี

ส่วนเสริมสร้างความยติุธรรมใหม้นุษยแ์ละสังคม247 

    2.  ส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมือง ( Legal Positivism)  กฎหมายฝ่ายบา้นเมือง คือ 

กฎหมายท่ีรัฏฐาธิปัตยต์ราข้ึนเพื่อบงัคบัใชแ้ก่ราษฎรในบา้นเมือง248 ท่ีมาของกฎหมายฝ่ายบา้นเมือง

จึงไดแ้ก่ผูมี้อ  านาจสูงสุดในแผน่ดิน ซ่ึงรัฏฐาธิปัตยท่ี์มีอ านาจออกกฎหมายอาจเปล่ียนแปลงไปตาม

ลกัษณะการปกครองของแต่ละประเทศ เช่น กษตัริยใ์นระบอบราชาธิปไตย ผูป้กครองในระบอบ

                                                        
  245 แหล่งเดิม. น. 144. 

 246 จาก นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น.157). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม. 

 247 จาก ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ: หลกัความยติุธรรมแห่งกฎหมาย. (น. 45). โดย วชิา มหาคุณ. เล่มเดิม. 

 248 George Whitecross Paton. (1972). A Text- book of Jurisprudence. P.6. อ้างถึงใน ปรัชญากฎหมายฝ่าย

บ้านเมือง. (น.433 ). โดย วษิณุ เครืองาม. เล่มเดิม. 
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เผด็จการ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 249 เป็นต้น ส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองเห็นว่า

กฎหมายเป็นผลผลิตหรือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอ านาจปกครองหรืออ านาจรัฐ นักกฎหมายฝ่าย

บา้นเมืองมีแนวคิดว่า กฎหมายท่ีฝ่ายรัฏฐาธิปัตย์บญัญติัข้ึน จะต้องแยกออกจากจริยธรรม หลัก

ความยุติธรรมในอุดมคติ และนโยบายของสังคม อยา่งเด็ดขาด ดงันั้นการพิจารณาถึงความสมบูรณ์

ของกฎหมาย เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาแยกออกต่างหากจากเร่ืองความยุติธรรม  เบนแธม (Jeremy 

Bentham) นกัปรัชญาชาวองักฤษ ซ่ึงสนบัสนุนแนวคิดหลกัอรรถประโยชน์นิยม เช่ือว่าค่าของการ

กระท าใด ๆ จะต้องพิจารณาในแง่อรรถประโยชน์นิยมหรือความสุขท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นคุณค่าของ

ศีลธรรม ของการกระท าของบุคคลแต่ละคน จึงข้ึนอยู่กบัว่าการกระท านั้นจะสร้างความสุขให้แก่

ผูก้ระท าหรือไม่ เพราะมนุษยทุ์กคนย่อมอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของความสุขและความทุกข์ มนุษยจ์ะ

หลีกเล่ียงความเจบ็ปวด และแสวงหาความสุขให้แก่ตนเอง ซ่ึงหลกัอรรถประโยชน์นิยม ถือวา่ความ

ดีงามคือความสุข ดงันั้นกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัอรรถประโยชน์นิยม คือ กฎหมายท่ีท าใหเ้กิด

ความสุขในปริมาณท่ีมากท่ีสุด แก่สมาชิกในสังคม250  นอกจากน้ีเบนแธม เห็นว่ากฎหมายตอ้ง

สามารถแก้ไขได้  ถ้ากฎหมายนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะกฎหมายไม่ใช่สูตรทาง

คณิตศาสตร์ท่ีจะใช้ได้ชั่วนิรันดร์ แต่กฎหมายเป็นข้อบงัคบัท่ีรัฏฐาธิปัตย์บัญญัติข้ึน ดังนั้ นจึง

สามารถยกเลิก แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงได ้เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก

ได้251 ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นกัปรัชญาชาวองักฤษ ไดอ้ธิบายวา่ กฎหมายเป็นค าสั่งของรัฏฐาธิ-

ปัตย ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามผูซ่ึ้งไม่เคารพกฎหมาย หรือท าลายความสงบเรียบร้อย 

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดยไม่จ  าตอ้งวิเคราะห์ว่ารัฏฐาธิปัตย์ได้อ  านาจนั้นมาจากไหน 

และโดยวิธีใด252 นอกจากน้ียงัมีนักกฎหมายฝ่ายบา้นเมืองอีกท่านหน่ึง คือจอห์น ออสติน (John 

Austin) เห็นว่าการด ารงอยู่ของกฎหมายเป็นคนละเร่ืองกับปัญหาความถูกต้องชอบธรรมของ

                                                        
 249 ดู Positivism ใน International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 11-12. (1972). pp. 389-394. อ้าง

ถึงใน ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง. (น.433 ). โดย วษิณุ เครืองาม. เล่มเดิม.  

 250 จาก นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น.145). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม. 

 251 จาก นิติปรัชญา. (น. 94-95), โดย รองพล เจริญพนัธ์ุ, 2550, กรุงเทพฯ: เจริญวทิย.์ 

 252 จาก ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง. (น. 437 ). โดย วษิณุ เครืองาม. เล่มเดิม. 
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กฎหมาย เพราะความสมบูรณ์ของกฎหมาย เป็นส่ิงท่ีด ารงอยูด่ว้ยตวัของมนัเองจากสภาพบงัคบัของ

กฎหมาย ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเห็นไดโ้ดยไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบั

คุณค่าทางจริยธรรม ศีลธรรม หรือ หลกัความยุติธรรมใด ๆ ดงันั้นระบบกฎหมายจึงเป็นระบบท่ีมี

ความสมบูรณ์อยูใ่นตวัมนัเอง เพราะทุกคนสามารถหาค าตอบว่ากฎหมายท่ีใช้อยู่นั้นคืออะไร โดย

ไม่ตอ้งคิดหรือใชก้ฎเกณฑท์างศีลธรรมใด ๆ มาเป็นเกณฑช่์วยในการตดัสิน กฎหมายเป็นเร่ืองของ

ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยู่จริง ไม่ใช่เร่ืองของค่านิยมต่าง ๆ ท่ีไม่มีความแน่นอน ดังนั้นค าถามท่ีว่า

กฎหมายคืออะไร กบั ค าถามท่ีวา่กฎหมายควรเป็นอยา่งไร จึงเป็นค าถามท่ีตอ้งแยกออกจากกนัอยา่ง

เด็ดขาด253 ออสตินปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม และเห็นวา่กฎหมายคือค าสั่ง 

ค  าบญัชา ของรัฏฐาธิปัตยท่ี์มีผลท าให้ประชาชนตอ้งกระท าตาม หรืองดเวน้การกระท า และหาก

ประชาชนไม่ปฏิบติัตามจะต้องได้รับโทษ254  ดังนั้ นการพิจารณาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ

กฎหมายจะต้องแยกประเด็นพิจารณาเร่ืองกฎหมายออกจากศีลธรรม หรือความยุติธรรมอย่าง

เด็ดขาด แต่ไม่ได้หมายความว่าส านักกฎหมายฝ่ายบา้นเมือง มองกฎหมายกบัความยุติธรรมใน

ลกัษณะท่ีเป็นขั้วตรงขา้ม หรือเป็นปรปักษก์นั และไม่ไดเ้ป็นการปฏิเสธกฎหมายท่ีมีความยติุธรรม

ในตวัเอง แล้วสนับสนุนกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม เพียงแต่ส านักกฎหมายฝ่ายบา้นเมืองพยายาม

ช้ีใหเ้ห็นวา่ เม่ือจะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของกฎหมาย นกักฎหมายจะตอ้งตดัสินใจ หรือค านึงถึง

แต่กฎหมายท่ีไดมี้การบญัญติัข้ึนใชแ้ลว้เท่านั้น ส่วนการพิจารณาวา่กฎหมายควรเป็นอย่างไร หรือ

การพิจารณาว่ากฎหมายท่ีดี กฎหมายท่ียุติธรรม ควรมีลกัษณะอย่างไรนั้น เป็นหน้าท่ีของนกันิติ

บญัญติั หรือนกัปรัชญาดา้นจริยธรรมเท่านั้น255  

     กล่าวโดยสรุปส านักกฎหมายฝ่ายบา้นเมืองเห็นว่า กฎหมายไดแ้ก่กฎหมาย

ลายลักษณ์อกัษรท่ีรัฐก าหนดข้ึน กฎหมายย่อมมีความเป็นเอกเทศไม่เก่ียวข้องกับส่ิงอ่ืน เช่น 

ศีลธรรม ความยุติธรรม เม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งไร ก็ตอ้งใชก้ฎหมายไปตามท่ีบญัญติัไว ้โดย

ไม่ตอ้งค านึงถึงสถานการณ์และพฤติการณ์ หากกฎหมายท่ีบญัญติันั้นเป็นกฎหมายท่ีไม่ดี ก็เป็นเร่ือง

                                                        
 253 จาก นิติปรัชญา (พิมพค์ร้ังท่ี 10). (น.33). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม.  

 254 จาก ปรัชญากฎหมายฝ่ายบา้นเมือง. (น. 439). โดย วษิณุ เครืองาม. เล่มเดิม.  

 255 จาก นิติปรัชญา (พิมพค์ร้ังท่ี 10). (น.35). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม.  
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ของผูซ่ึ้งมีอ านาจในการบญัญติักฎหมายจะตอ้งพิจารณาแกไ้ข เพิ่มเติม ในภายหน้า256 การท่ีส านกั

กฎหมายฝ่ายบา้นเมืองเน้นประเด็นเร่ืองท่ีวา่กฎหมายมีความจ าเป็นจะตอ้งแยกออกจากหลกัความ

ยติุธรรม หรือศีลธรรม นั้นก็เพื่อตอ้งการให้กฎหมายมีความแน่นอน ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิ

และเสรีภาพใหแ้ก่ประชาชน โดยการประกาศให้ประชาชนรู้ล่วงหนา้วา่การกระท าของพวกเขาจะมี

ผลอย่างไรในทางกฎหมาย และเพื่อต้องการให้การเขา้ใจและการใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพราะจะท าใหบุ้คคลรู้ถึงสิทธิ และหนา้ท่ีระหวา่งกนัและกนั โดยพิจารณาจากกฎหมายท่ีมี

อยู่ เช่น เจา้พนกังานจะละเมิดสิทธิของประชาชนได ้หรือไม่ เพียงใด โดยพิจารณาจากบทบญัญติั

ของกฎหมาย แนวคิดของส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมืองมีขอ้ดี คือ เม่ือกฎหมายมีความแน่นอน ก็จะ

เป็นหลกัประกนัในเร่ืองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน เพราะการจ ากดัหรือตดัทอนสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน จะท าไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งชดัแจง้เท่านั้น ซ่ึงจะท าใหบุ้คคล

กลา้ตดัสินใจกระท าการใด ๆ เพราะทราบล่วงหน้าว่ามีกฎหมายบญัญติัไวอ้ย่างไร แต่แนวคิดของ

ส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมืองเป็นแนวคิดในการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือค าจากตวับท

กฎหมาย จึงเป็นการใช้กฎหมายท่ีแคบเกินไป ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัลักษณะของกฎหมายท่ีเป็น

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเก่ียวกบัความประพฤติของบุคคลอยา่งกวา้ง ๆ ท่ีสามารถน ามาใชก้บัชีวิตความ

เป็นอยู่ของมนุษย ์เพื่อให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข ดงันั้นกฎหมายจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้

กบัเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ ซ่ึงในขณะท่ีบญัญติักฎหมายไม่สามารถเกิดข้ึนได้ด้วย โดยการดู

เจตนารมณ์ของกฎหมาย และตีความกฎหมายไปในทางท่ีใหก้ฎหมายใชบ้งัคบัได้257 

     พฒันาการของสังคมนุษยใ์นยุคแรก ๆ ทั้งศีลธรรมและเสรีภาพของมนุษย์

ต่างก็เป็นหลักคุณค่าส าคญัท่ีดีงามร่วมกนัของสังคม ซ่ึงในยุคแรก ๆ ศาสนา และศีลธรรมจะมี

บทบาทส าคญัในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์แต่เม่ือสังคมมีความซับซ้อนข้ึน และมีการให้

ความส าคญักบัแนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ท าให้บทบาทของศาสนาและศีลธรรมท่ีมี

ต่อสังคมลดนอ้ยลง ดงันั้นเม่ือมีการถกเถียงกนัในประเด็นเร่ืองการบญัญติักฎหมาย จึงมกัมีการหยิบ

ยกเอาเร่ืองเสรีภาพของบุคคลข้ึนมาเป็นประเด็นส าคญัในการถกเถียงเสมอ และคนส่วนใหญ่ก็เห็น

                                                        
 256 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 15. (น.147 ). โดย หยดุ แสงอุทยั ข. เล่มเดิม. 

 257 แหล่งเดิม. น. 48.  
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ว่า เสรีภาพส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีรัฐหรือกฎหมายควรส่งเสริม โดยเฉพาะในรูปของการรับรองไว้

รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจรัฐจนเกินขอบเขต อนัจะน าไปสู่การละเมิดเสรีภาพของ

ประชาชน ด้วยเหตุน้ีจึงมีแนวคิดว่าควรตอ้งมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดเสรีภาพของ

ประชาชนทั้งจากผูใ้ชอ้  านาจรัฐ และจากประชาชนดว้ยกนัเอง258 อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีกฎหมายหลาย

เร่ืองหรือหลายลกัษณะ ท่ีมีลกัษณะของการลิดรอนเสรีภาพของประชาชน อนัได้แก่กฎหมายท่ี

บญัญติัให้การกระท าท่ีไม่ไดเ้ป็นอนัตรายต่อบุคคลอ่ืน เช่น การควบคุมการท าแทง้ การเสพยาเสพ

ติด การเล่นการพนนั การขายส่ิงพิมพล์ามก การคา้ประเวณี เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัมีกฎหมายอีก

หลายฉบบัท่ีจ ากดัเสรีภาพของประชาชนในบางประการ โดยอาศยัเหตุผลเร่ืองความปลอดภยัของ

ผูก้ระท าเอง เช่น กฎหมายบงัคบัให้สวมหมวกนิรภยั และ กฎหมายบงัคบัให้รัดเข็มขดันิรภยั259 ท า

ให้เกิดค าถามว่ากฎหมายมีความขดัแยง้กบัหลกัศีลธรรม และหลกัเร่ืองเสรีภาพของบุคคล และมี

หลายฝ่ายออกมาตั้งค  าถามวา่การท่ีรัฐบญัญติักฎหมายให้พฤติกรรมท่ีไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหาย

แก่บุคคลอ่ืนเป็นความผิดนั้น เป็นการท่ีรัฐเห็นว่าศีลธรรมมีความส าคญักวา่เสรีภาพของบุคคล จน

ท าให้รัฐมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายเขา้ควบคุมพฤติกรรมดงักล่าว ซ่ึงการท่ีรัฐ

ใช้มาตรการทางกฎหมายกับการกระท าเหล่าน้ีโดยอ้างเหตุผลทางศีลธรรม ก็เพื่อสนับสนุน

ความชอบธรรมของตน  ซ่ึงหากรัฐมีความคิดเช่นน้ี ท าไมพฤติกรรมท่ีขดักบัศีลธรรมอีกหลาย ๆ 

เร่ืองรัฐจึงไม่บญัญติัใหเ้ป็นความผดิ เช่น การโกหก การคบชู ้การด่ืมสุรา ดงันั้นฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

การก าหนดให้พฤติกรรมท่ีไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหายกบับุคคลอ่ืนเป็นความผิดอาญา จึงเห็นว่า 

การใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมดงักล่าว เป็นการท่ีรัฐใช้มาตรการทางอาญาอย่างเกินขอบเขต 

หรือเกินความจ าเป็น และตั้งขอ้สังเกตุว่ารัฐมีความสับสนท่ีไม่สามารถแยกอาชญากรรมออกจาก 

บาปกรรม หรือความผดิบาปทางศีลธรรมได้260 

     เน่ืองจากแนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติ และส านักกฎหมายฝ่าย

บา้นเมือง ต่างมีขอ้จ ากดั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้นในปัจจุบนัจึงไดมี้การน าปรัชญากฎหมายของ

                                                        
 258 จาก นิติปรัชญา (พิมพ์คร้ังท่ี 10). (น.164). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม. 

 259 แหล่งเดิม. น. 147. 

 260 แหล่งเดิม. น. 165.   
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ทั้งสองส านกั มาใชแ้บบผสมผสานกนั ทั้งน้ีเพื่อให้กฎหมายเกิดประโยชน์กบัสังคมให้มากท่ีสุด ซ่ึง

ปรัชญากฎหมายใหม่น้ียงัไม่มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการ แต่เน่ืองจากเป็นปรับปรุงกฎหมายของ

ส านกักฎหมายฝ่ายบา้นเมืองให้กวา้งขวางออกไป จึงมีบางกลุ่มเรียกกฎหมายใหม่น้ีวา่ “กฎหมาย

ฝ่ายบ้านเมืองแผนใหม่” (The New Positive Law)261  

     จากการศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาทั้งสองแนวคิด 

พบวา่แนวคิดในการบญัญติักฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ ฝ่ายท่ีเช่ือในหลกัศีลธรรมและ ฝ่ายท่ี

เช่ือมัน่ในเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงทั้งกฎหมายและศีลธรรมต่างไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถด ารงอยูไ่ดใ้น

สังคมอย่างเป็นเอกเทศ แต่ทั้งศีลธรรมและเสรีภาพของบุคคลต่างด ารงอยู่คู่กบัโครงสร้างพื้นฐาน

ของสังคม เช่น วฒันธรรม  เศรษฐกิจ การเมือง ดงันั้นการท่ีสังคมจะตดัสินกฎหมายโดยยึดเอาแต่

เพียงหลกัเกณฑ์ทางดา้นศีลธรรม หรือเสรีภาพ อยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว โดยไม่ค  านึงถึง

สภาพของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป มีแต่จะก่อใหเ้กิดปัญหาจากฝ่ายตรงขา้ม 

อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้นในการท่ีรัฐจะบญัญติัให้พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเป็นความผิดอาญา 

รัฐจ าเป็นจะตอ้งใชห้ลกัการต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั แต่ละเร่ือง แต่ละ

ขอ้เท็จจริง แต่ละสภาพสังคม เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งน้ีเพื่อให้กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัท่ีให้ประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม 

  2.3.9.2  แนวคิดเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิมนุษยชน 

    ศกัด์ิศรีความเป็นเมนุษย ์(Human Dignity) หมายถึง คุณค่าของความเป็นมนุษย์

ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลทุกคน รัฐธรรมนูญของทุกประเทศไดใ้ห้ความคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ไว ้ดงันั้นจึงส่งผลท าให้รัฐจะปฏิบติัต่อประชาชนเสมือนหน่ึงประชาชนไม่ใช่มนุษยไ์ม่ได ้และจะ

                                                        
 261 จาก ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง. (น.441 ). โดย วษิณุ เครืองาม. เล่มเดิม. 
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ปฏิบัติต่อคนเสมือนคนเป็นสัตว์ หรือส่ิงของไม่ได้262 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ประกอบด้วย

สาระส าคญั 2 ประการ ท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได้263 คือ 

    1.  สิทธิในชีวิต และร่างกาย เป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่ก าเนิด เป็นสิทธิท่ีมี

อยู่ตามธรรมชาติ เป็นสิทธิท่ีรัฐหรือใคร ๆ ไม่อาจพรากไปจากบุคคลได้ ในทางตรงกนัขา้มรัฐ

จะตอ้งให้ความเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่บุคคลมีอิสระท่ีจะ

ก าหนดตนเองไดต้ามเจตจ านงท่ีตนตอ้งการ 

    2.  สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษยทุ์กคนมีสิทธิและ

เสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้นนอกจากมนุษยจ์ะมีสิทธิในชีวติและร่างกายแลว้ ก็จะตอ้งมีสิทธิใน

ความเสมอภาคดว้ย เพราะหากขาดหลกัประกนัเร่ืองความเสมอภาคแลว้ จะท าให้บุคคลนั้นไดรั้บ

การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบติัจากรัฐหรือผูใ้ชอ้  านาจรัฐ 

หลกัการเร่ืองความเสมอภาคจะถูกน ามาใชก้บัการกระท าของรัฐในทุกเร่ือง อยา่งไรก็ตามหลกัความ

เสมอภาคน้ีไม่ได้หมายถึงการปฏิบติั หรือการถูกปฏิบติัอย่างเท่าเท่ียมกนั โดยไม่ค  านึงถึงความ

แตกต่างของขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้น ๆ เพราะการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่ค  านึงถึงขอ้เท็จจริง

ในเร่ืองนั้น ๆ กลบัเป็นการกระท าท่ีขดักบัหลกัความเสมอภาค ดงันั้นการปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัโดย

มีเหตุผลอนัสมควรรับฟังได้ว่า การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนันั้นได้กระท าไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์

สาธารณะ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง 264 เพราะฉะนั้นรัฐจึงไม่

สามารถท่ีจะบญัญติักฎหมายโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในทางกายภาพ ความแตกต่างในหนา้ท่ี 

ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง เพราะความแตกต่างระหว่างชายและหญิงนั้น อาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้รัฐ

ปฏิบติัต่อชายและหญิงแตกต่างกันได้ เม่ือการปฏิบติัให้แตกต่างกันนั้นได้รับการเรียกร้องให้

                                                        
 262 จาก ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. (น. 32), โดย มานิต จุมปา, 2540, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  

 263 จาก หลักการพืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพค์ร้ังท่ี 4). (น. 15-17), โดย 

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, 2555, กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  

 264 แหล่งเดิม. น. 34-38. 
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ค านึงถึงความแตกต่างในทางกายภาพและความแตกต่างในภาระ หน้าท่ี ระหว่างชายและหญิง265  

ซ่ึงการแบ่งบทบาทของชายและหญิงตามจารีตประเพณีท่ีผา่นมานั้น ท าให้หญิงตอ้งรับภาระหนกั

ข้ึน หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่หญิงมากข้ึน จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรไดรั้บการตอกย  ้าจากมาตรการของรัฐ

อีก อนัเน่ืองมาจากความเสียเปรียบในขอ้เทจ็จริงของเพศหญิง ดงันั้นตามหลกัความเท่าเทียมกนัของ

ชายและหญิง สามารถท าไดโ้ดยก าหนดกฎเกณฑใ์หแ้ตกต่างจากผูช้าย เพื่อใหป้ระโยชน์แก่หญิง 

    สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ซ่ึงปกป้อง

ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล จากการกระท าท่ีตอ้งหา้มของสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม หรือจากรัฐ โดย

กฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ266 สิทธิมนุษยชน ตามความหมายของ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีครอบคลุมการด ารงอยู่ของมนุษย ์เพื่อการมี

ชีวิตท่ีดีในสังคม โดยมีหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการท่ีจะได้รับการ

ยอมรับนบัถือ และสิทธิในการด าเนินชีวิตและพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีชอบธรรม 267 อย่างไรก็

ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ ไดก้ าหนดแต่เพียงองคป์ระกอบ

ของสิทธิมนุษยชนไวเ้ท่านั้น ไม่ได้ก าหนดความหมายของค าว่าสิทธิมนุษยชนไวอ้ย่างชัดเจน  

ส่งผลให้การให้ค  านิยามของค าว่าสิทธิมนุษยชน ถูกก าหนดข้ึนตามบริบทในการใช้ค  าว่าสิทธิ

มนุษยชน  ประกอบกบัแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดย

ข้ึนอยูก่บับริบทต่าง ๆ ของสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ไม่วา่สังคมจะไดเ้ปล่ียนแปลงหรือพฒันาไป

อย่างไร แนวความคิดท่ีส าคญัท่ีชดัเจนในเร่ืองสิทธิมนุษยชน คือแนวคิดเร่ืองการคุม้ครองศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ก็ยงัคงมีอยู่ ดังนั้นหลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชนจึงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ ท่ีใช้เพื่อ

                                                        
 265 จาก หลกัความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550: 

ศึกษากรณีข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา. (น. 59), โดย วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, 2526, 

วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิตย.์ สาขาวชิานิติศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.   

 266 The West Encyclopedia of American Law Vol. 6, 1997 

 267 จาก ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน. โดย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 

มกราคม 2558, จาก www.uhrc.or.th 
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วตัถุประสงค์ในการให้หลักประกนัและมาตรการคุม้ครอง สิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย์268  

    สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิพื้นฐานอนัชอบธรรมขั้นสูงสุดของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงมี

จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะปกป้องและสร้างสรรคก์ารด ารงอยูข่องมนุษยใ์นสังคมใหมี้ความสงบสุข โดยมี

หลกัเกณฑ์ คือ ถือว่ามนุษยทุ์กคนย่อมมีคุณค่าและสิทธิเท่าเทียมกนั แมจ้ะมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นความรู้ ความสามารถ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออุปนิสัย269 ดงันั้นมนุษยแ์ต่ละคนจึงคุณค่าในตวัเอง 

ท่ีคนอ่ืนจะละเมิดไม่ได ้และเม่ือมีกฎหมายมารับรองสิทธิมนุษยชนในเร่ืองใด ๆ ไว ้ เร่ืองนั้นๆ ก็จะ

กลายเป็นสิทธิส่วนบุคคล ท่ีทุกคนจะตอ้งยอมรับ ซ่ึงอาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่สิทธิมนุษยชนเป็น

สิทธิของบุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษยท่ี์ด ารงอยูใ่นสังคม ดว้ยเหตุน้ีสิทธิของบุคคลยอ่มตอ้งมาก่อน

สิทธิของสังคม270 สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบัสุขภาพทางเพศและการเจริญพนัธ์ุ ไดแ้ก่271 

      (ก)  สิทธิในชีวิต (Right to Life) ได้แก่การไม่ตกอยู่ในอนัตรายจากการ

ตั้งครรภ์ หรือถูกท าแท้งเพราะเหตุแห่งเพศ  และเพราะการขาดบริการสุขภาพ ขาดบริการการ

ปรึกษา และขาดขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองอนามยัเจริญพนัธ์ุ 

      (ข)  สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของบุคคล (Right to Liberty and 

Security of Person) หมายความวา่ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจ และสามารถควบคุมชีวิต

ดา้นเพศ และการเจริญพนัธ์ุของตนเองได ้โดยไม่ถูกแทรกแซงดว้ยการแพทย ์เวน้แต่จะยินยอมโดย

                                                        
 268 จาก หลกัความเสมอภาคระหวา่งหญิง ชาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550: 

ศึกษากรณีข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา. (น. 35), โดย วมิลเรขา ศิริชยัราวรรณ. เล่มเดิม. 

 269 จาก ปรัชญาสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีในสังคมไทย. (น. 18), โดย เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2530, บริษทั

งานดี จ ากดั 

  270 จาก สิทธิมนุษยชน. (น. 35), โดย  สมบติั จนัทรวงศ,์ 2534, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 271 จาก มิติหญิงชายและเป็นเป็นสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ. โดย มูลนิธิสร้างความเขา้ใจเร่ือสุขภาพผูห้ญิง, สืบคน้

เม่ือ 18 ธนัวาคม 2556,จาก http://www.whaf.or.th.   

 

DPU



115 

 

อิสระและเต็มใจ บนพื้นฐานของการรับรู้ขอ้มูลครบถ้วนและถูกต้องทุกด้าน มีสิทธิท่ีจะไม่ถูก

คุกคามท าร้ายทางเพศ ไม่ถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์ ไม่ถูกบงัคบัใหต้ั้งครรภ ์ท าหมนั และท าแทง้ 

      (ค)  สิทธิในความเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบ (Right to 

Equality and to Be Free From All Forms of Discrimination) หมายความว่าผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ

การดูแลเอาใจใส่ดา้นบริการสุขภาพ และขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญ

พนัธ์ุ โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ตลอดชัว่อายขุยัของตน 

     (ง)  สิทธิในความเป็นส่วนตวั (Right to Privacy) การให้บริการดา้นสุขภาพ

ทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุทุกรูปแบบ ตอ้งเป็นการให้บริการโดยเคารพความเป็นส่วนตวั และ

ยึดการตดัสินใจของผูรั้บบริการเป็นหลกั รวมถึงเร่ืองการคุมก าเนิดและการท าแทง้ ซ่ึงการรักษา

ความลบัของผูรั้บบริการถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัอยา่งยิง่ 

     (จ) สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด (Right to Freedom of Thought) หมายความ

ว่า ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีเป็นอิสระจากการถูกบีบบงัคบัทางความคิด ไม่ว่าจะโดยระบบความเช่ือหรือ

ศาสนา  มีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุผา่นส่ือใด ๆ ท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการให้บริการทางสุขภาพท่ีขดัแยง้กบั

ความคิดหรือความเช่ือของตนเอง เช่น การท าแทง้ การแนะน าคนไขไ้ปรับบริการคุมก าเนิดจากผู ้

ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพรายอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใหบ้ริการได ้ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉินท่ีเส่ียงต่อชีวติ 

      (ฉ)  สิทธิในการได้รับขอ้มูลข่าวสารและการศึกษา (Right to Information 

and Education) ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูล และความรู้ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และรอบดา้น เพื่อประ

โยชน์สูงสุดในการตดัสินใจในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุของตนเอง   

      (ช)  สิทธิในการเลือกการสมรส การวางรากฐานและการวางแผนครอบครัว 

(Right to Choose Whether or Not to Marry and to Found and Plan a Family) ผู ้หญิง มี สิท ธิ ท่ีจะ

ตดัสินใจในเร่ืองการสมรสหรือการมีคู่ไดโ้ดยอิสระ ไม่ถูกบงัคบั ไม่ว่าจะเป็นคู่เพศเดียวกนัหรือคู่

ต่างเพศ นอกจากน้ีผูห้ญิงซ่ึงมีบุตรยากและผูห้ญิงซ่ึงมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทาง
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เพศสัมพนัธ์ มีสิทธิได้รับบริการสุขภาพเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมดว้ย 

      (ซ)  สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่ และจะมีเม่ือได (Right to 

Decide Whether or When to Have Children) ผู ้หญิงมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจอย่างเสรี และมีความ

รับผิดชอบวา่จะมีบุตรหรือไม่ และจะมีเม่ือใด โดยตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารครบถว้นและรอบดา้น 

รวมถึงขอ้มูลข่าวสารและบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยเอ้ืออ านวยให้ผูห้ญิงสามารถใชสิ้ทธิในขอ้น้ีไดโ้ดย

สมบูรณ์ 

      (ฌ)  สิทธิในการดูแลและป้องกนัสุขภาพ (Right to Health Care and Health 

Protection) ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการสุขภาพด้วยการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีสูงสุด เท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้รวมถึงไดรั้บการปกป้องจากธรรมเนียมปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทางเพศ 

และอนามยัเจริญพนัธ์ุของตนเอง 

      (ญ)  สิทธิในการไดรั้บประโยชน์จากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ ผูห้ญิง

ตอ้งไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารและความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะช่วยให้มีสุขภาพดี 

ไม่ตกอยูใ่นอนัตรายหรือไดรั้บผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและชีวติ 

      (ฎ)  สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Right to 

Freedom of Assembly and Political Participation) หมายความว่าผูห้ญิงมีสิทธิในการชุมนุมอย่าง

สงบ และรวมตวักันผลักดันหรือรณรงค์เพื่อสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุ รวมถึงการ

ผลกัดนัให้รัฐบาลบรรจุนโยบายสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุให้อยู่ในความส าคญั

ล าดบัตน้ ๆ  

     (ฏ)  สิทธิในการไดรั้บความปลอดภยัจากการทารุณกรรม   และการปฏิบติัท่ี

มิชอบ (Right to Be Free From Torture and Ill Treatment) ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจาก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง

จากการเข้าร่วมทดลองทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองเพศ และการควบคุมภาวะเจริญพนัธ์ุ โดย

ปราศจากความยนิยอมและสมคัรใจ หลงัจากไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น 
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     ในมุมมองสิทธิมนุษยชน สุขภาพทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ 

หมายถึงสิทธิในร่างกาย สิทธิความเป็นบุคคล และสิทธิท่ีจะตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระดว้ยตนเอง ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุของหญิงทุกคน272 และสิทธิเหล่าน้ีเป็นสิทธิท่ี

บญัญติัไวใ้นกติกาสิทธิมนุษยชนต่างๆ ท่ีประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบนัไว ้ซ่ึงส่งผลให้

รัฐบาลไทยตอ้งปฏิบติัตามพนัธะกรณีเหล่าน้ี เพื่อให้บรรลุถึงการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน273 ดังนั้ นรัฐในฐานะท่ีต้องดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนทุกกลุ่ม ควรมีความ

ตระหนักรู้ว่าสิทธิในสุขภาพทางเพศ และอนามยัเจริญพนัธ์ุ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่สุข

ภาวะของประชาชน ซ่ึงความตระหนักรู้น้ีจะน าไปสู่การสร้างนโยบายและมาตรฐาน ในการ

ให้บริการและการคุ้มครองสุขภาพทางเพศ และอนามยัเจริญพนัธ์ุของประชาชน ตามสิทธิขั้น

พื้นฐานท่ีควรจะไดรั้บ274    

     แมว้า่สิทธิท่ีเก่ียวกบัสุขภาพทางเพศและการเจริญพนัธ์ุ เป็นสิทธิส่วนบุคคล

ของผูห้ญิง และเป็นสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนจะล่วงละเมิดไม่ไดก้็ตาม แต่ในความเป็นจริงมีการละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูห้ญิงกนัอย่างมาก และสิทธิส่วนบุคคลของผูห้ญิงซ่ึงถูกล่วงละเมิดมากท่ีสุดคือ 

สิทธิเก่ียวกบัเน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีสังคมคาดหวงั และก าหนดบทบาท

หน้าท่ี ให้ผูห้ญิงเป็นทั้งเมียและแม่  ดังนั้นถ้าสังคมเปิดใจยอมรับบทบาทหน้าท่ีของผูห้ญิงใน

ปัจจุบนั ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก การล่วงละเมิดสิทธิของผูห้ญิงจะลดลง และในท่ีสุดจะไม่

เกิดข้ึนเลย โดยเฉพาะการละเมิดในเร่ืองสิทธิการตั้งครรภ ์และสิทธิในการท าแทง้ 

  2.3.9.3  แนวคิดเร่ืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบัไดใ้หก้ารรับรองถึงสิทธิมนุษยชน 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยมีบทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของประชาชนทุกคน เช่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีไดบ้ญัญติัเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แยกออก

                                                        
 272 จาก สิทธิอนามยัเจริญพันธ์ุ หัวใจส าคัญของสุขภาพผู้หญิง. (น. 4), โดย จิตติมา ภานุเตชะ ณฐัยา บุญภกัดี 

และ ธญัญา ใจดี, 2520, กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

 273 แหล่งเดิม. น. 13. 

 274 แหล่งเดิม. 
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จากสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นคุณค่าทางกฎหมายท่ีไดรั้บการ

รับรองและคุม้ครอง แยกต่างหากจากสิทธิ และเสรีภาพ และถือวา่เป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งปวง หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้การรับรอง และคุม้ครองสิทธิให้

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อหญิง เพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอนัขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท าไม่ได้275 และไดมี้บทบญัญติัท่ีรับรอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย276 สิทธิของ

บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตวั277 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงั

ได้มีการบญัญติัให้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐมีอ านาจในการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพ (ของบุคคล) ท่ี

กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองไวเ้ท่านั้น278 กล่าวคือ เม่ือรัฐธรรมนูญมีบทบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไวแ้ลว้ รัฐหรือองค์กรของรัฐมีอ านาจแต่เพียงท่ีจะจ ากดัสิทธิและ

เสรีภาพดงักล่าวเท่านั้น รัฐจะเพิกถอนสิทธิดงักล่าวของบุคคลไม่ได ้ดงันั้นรัฐจะบญัญติักฎหมาย

ไม่ให้บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองดงักล่าวไม่ได ้หากรัฐบญัญติักฎหมายเช่นว่านั้น กฎหมาย

นั้นยอ่มเป็นกฎหมายท่ีกระทบกระเทือนถึงสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงกฎหมาย

รัฐธรรมนูญรับรองไว ้ซ่ึงจะส่งผลให้กฎหมายนั้นใช้บงัคบัไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมายท่ีขดักับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ซ่ึงจากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หญิงมีครรภ์

ยอ่มมีสิทธิตามกฎหมายทุกประการ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคบัท่ีบญัญติัถึงสิทธิ

ของหญิงตั้งครรภ ์ขดัหรือแยง้กบัหลกัการดงักล่าว ยอ่มไม่อาจน ามาใชบ้งัคบัได ้ 

     ผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา ท าให้

เห็นไดว้า่เพียงแค่ผูห้ญิงตั้งครรภ ์กลบัท าให้ผูห้ญิงตอ้งถูกเพิกถอน หรือสูญเสียสิทธิท่ีบญัญติัไวใ้น

                                                        
 275 รัฐธรรมนูญแห่งรารอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30. 

 276 รัฐธรรมนูญแห่งรารอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32. 

 277 รัฐธรรมนูญแห่งรารอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 35. 

 278 รัฐธรรมนูญแห่งรารอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 29. 
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รัฐธรรมนูญ ถึง 3 สิทธิได้แก่ สิทธิในการตดัสินใจท่ีจะรักษาครรภ์ไวห้รือท าแท้ง สิทธิในการ

ควบคุมเน้ือตวัร่างกายของตนเอง และสิทธิในการไดรั้บบริการทางการแพทยท่ี์ปลอดภยัในการยุติ

การตั้งครรภ์ ดงันั้นประมวลกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าให้แทง้ลูก จึงเป็นกฎหมายท่ี

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของหญิงตั้งครรภ ์ทั้งในส่วนท่ีเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีมีต่อชีวิตและร่างกายของ

ตนเอง เพราะเม่ือหญิงตกอยู่ในสถานการณ์การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เช่น หญิงถูกชายซ่ึงสมรส

แลว้หลอกลวงจนตั้งครรภ์และฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ท าให้หญิงไดรั้บความอบัอาย หรือเส่ือมเสีย

ช่ือเสียง และไม่สามารถเล้ียงดูบุตรท่ีจะเกิดมาตามล าพงัได ้หญิงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ 

แต่การท่ีรัฐบญัญติักฎหมายบงัคบัให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีตอ้งรักษาครรภ์ต่อไปจน

ครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา เท่ากบัเป็นการท่ีรัฐบญัญติักฎหมายใหก้ระทบกระเทือนต่อ

สิทธิในช่ือเสียงเกียรติยศ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภด์งักล่าว ซ่ึงสิทธิในเกียรติยศ ช่ือเสียง ก็

เป็นสิทธิหน่ึงท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บญัญติัรับรองไว ้หรือในกรณีท่ีหญิงตอ้งตกอยู่ในภาวะ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์พราะมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ เท่ากบัหญิงไม่มีความพร้อมในการท่ีจะรับ

ภาระหนา้ท่ีในการเป็นแม่ หรือรับหนา้ท่ีเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาให้เป็นเด็กท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ี

เหมือนกบัเด็กทัว่ไปได ้การท่ีรัฐบญัญติัห้ามไม่ให้หญิงท าแทง้เพราะความจ าเป็นทางสังคมและ

เศรษฐกิจ โดยรัฐไม่มีมาตรการใด ๆ ช่วยเหลือเพื่อช่วยแกปั้ญหาให้แก่หญิงเหล่าน้ี จึงเป็นการท่ีรัฐ

บญัญติักฎหมายท่ีขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการท่ีประมวลกฎหมายอาญาก าหนดให้หญิงซ่ึง

ท าแทง้มีความผิดและตอ้งรับโทษ ไม่วา่หญิงนั้นจะท าแทง้ให้ตนเองหรือยอมให้ผูอ่ื้นท าแทง้ให้แก่

ตน เป็นกฎหมายท่ีลงโทษแต่หญิงซ่ึงท าแทง้ฝ่ายเดียว ไม่ไดเ้ป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิของหญิง

และชายอย่างเท่าเทียมกนั แต่เป็นกฎหมายท่ีเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อหญิง เพราะเหตุแห่ง

ความแตกต่างในเร่ืองเพศ จึงเป็นกฎหมายท่ีไม่มีความเสมอภาค ขดักบัรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ี

บงัคบัใช้ไม่ได้ และโดยหลกัการแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองบุคคล ซ่ึง

หมายถึงบุคคลซ่ึงมีสภาพบุคคลโดยสมบูรณ์แลว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 15 

คือตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงคลอดและอยู่รอดเป็นทารกแลว้ ซ่ึงหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั้นมีสภาพ

บุคคลอยา่งสมบูรณ์ และเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บความทุกขท์ั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นผูซ่ึ้งตอ้งการความ

ช่วยเหลือ หรือค าปรึกษาในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นการแพทย ์ดา้นสาธารณสุข ดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 

หญิงเหล่าน้ีจึงเป็นผูซ่ึ้งรัฐสมควรจะให้ความช่วยเหลือ แต่ทารกในครรภย์งัไม่มีสภาพบุคคล ซ่ึงเม่ือ
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ยงัไม่มีสภาพบุคคล ก็เท่ากบัว่ารัฐธรรมนูญไม่ไดรั้บรองหรือคุม้ครองชีวิตในครรภม์ารดาแต่อยา่ง

ใด ดังนั้ น เ ม่ือความผิดฐานท าให้แท้ง ลูกตามประมวลกฎหมายอาญา  เ ป็นกฎหมาย ท่ี

กระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงเกียรติยศ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เป็นกฎหมาย

ท่ีเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อหญิง เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศ เป็นกฎหมายท่ีมุ่ง

คุม้ครองทารกในครรภซ่ึ์งยงัไม่มีสภาพบุคคล แต่ไม่คุม้ครองหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคซ่ึ์งเป็นผู ้

ซ่ึงมีสภาพบุคคลโดยสมบูรณ์แล้ว จึงเป็นกฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ในการตดัสินใจท่ี

เก่ียวกบัเน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะความจ าเป็นอย่างมาก 

จนตอ้งเลือกวธีิการท่ีจะท าแทง้เป็นทางออกหรือทางแกปั้ญหา ซ่ึงการท่ีหญิงตั้งครรภจ์ะตดัสินใจท า

แทง้หรือไม่ท าแทง้นั้นเป็นเร่ืองส่วนตวัของหญิงโดยแท ้ไม่เก่ียวกบัประโยชน์ของสังคม ท่ีรัฐจะใช้

เป็นขอ้อา้งในการบญัญติักฎหมาย เพื่อเพิกถอนสิทธิท าแทง้ของหญิง เพราะการรับผิดชอบเล้ียงดู

ทารกท่ีจะคลอดออกมาจนเติบใหญ่ไปจนสามารถดูแลตนเองไดน้ั้น เป็นภาระท่ียิง่ใหญ่และยาวนาน 

ทั้งเร่ืองของเวลา และงบประมาณ และเป็นภาระของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แต่เพียงผูเ้ดียว 

ไม่ใช่ภาระของประชาชนโดยส่วนรวม หรือภาระของสังคม ดงันั้นการท่ีรัฐบญัญติักฎหมายห้าม

การท าแทง้ จึงเป็นการบญัญติักฎหมายท่ีขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัไม่ได ้

และสมควรจะถูกยกเลิกไป ซ่ึงหากรัฐและสังคมจะห้ามไม่ใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีท า

แท้ง รัฐและสังคมจะต้องให้ความช่วยเหลือหญิงเหล่าน้ี จนท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

สามารถรักษาครรภไ์วจ้นครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา โดยท่ีหญิงมีความมัน่ใจวา่ตนเอง

และเด็กท่ีจะคลอดออกมาจะสามารถใชชี้วิตในสังคมไดอ้ย่างปรกติสุข ซ่ึงหากรัฐท าไดด้งัวา่มาน้ี

แลว้ แต่หญิงยงัคงท าแทง้ รัฐจึงจะลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้ได ้

  2.3.9.4  แนวคิดในการก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิอาญา  

    พฤติกรรมการท าแทง้นั้นมีมานานกวา่ 4,600 ปี โดยคนสมยัก่อนไดใ้ชว้ธีิการท า

แทง้เพื่อก าจดัสมาชิกในครอบครัวของตน การท าแทง้จึงเป็นพฤติกรรมปรกติของคนในสังคมท่ี

ตอ้งการยุติการตั้งครรภ์ ดงันั้นการท าแทง้ในอดีตจึงเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นความผิด ต่อมาเม่ือ

ศาสนา และสังคมไดเ้ห็นความส าคญัของชีวิตมนุษยม์ากข้ึน จึงไดมี้การออกกฎหมายมาควบคุมการ

ท าแทง้ เช่น ในกฎหมายโรมนัได้มีการบญัญติักฎหมายว่าการท าลายชีวิตเด็กทารกในครรภ์ก่อน
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คลอดออกมาเป็นความผิดฐานท าลายทรัพยสิ์น279 และเม่ือสังคมมีความเจริญมากข้ึนประเทศต่าง ๆ 

จึงไดมี้การบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ข้ึนใชบ้งัคบั เพราะเห็นว่าการท าแทง้เป็นการจ ากดั

จ านวนมนุษย ์และถือวา่การท าแทง้เป็นอาชญากรรม ซ่ึงแต่ละสังคมจะมีกฎหมายหา้มการท าแทง้ท่ี

แตกต่างกนัออกไป    ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพสังคม  วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความ

เช่ือในเร่ืองศาสนาของแต่ละสังคม สาเหตุท่ีประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นเหตุผลในการก าหนดให้การท า

แทง้เป็นอาชญากรรม คือ280 

    1.  การท าแทง้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของหญิงซ่ึงท าแทง้ 

    2.  การท าแทง้เป็นการท าลายชีวติทารกในครรภ ์

    3.  การท าแทง้เป็นการละเมิดต่อศีลธรรม 

    4.  การท าแทง้เป็นการลดจ านวนมนุษยชาติ 

    เม่ือพิจารณาในมุมมองของกฎหมายจะเห็นไดว้่า กฎหมายมีแนวคิดไปในทาง

ต่อตา้นการท าแทง้ เพราะเห็นว่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ของสังคม เพราะเป็นการกระท าท่ีล่วงละเมิดต่อศีลธรรม เป็นการท าลายชีวิตในครรภ ์และเป็นการ

กระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อหญิงซ่ึงตั้งครรภ์เอง ดงันั้นกฎหมายจึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดให้การท า

แทง้เป็นความผดิ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การท าแทง้อยา่งแพร่หลาย    

  2.3.9.5  แนวคิดในการบญัญติักฎหมายท าแทง้   

    แนวคิดในการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ยุค  

ไดแ้ก่ แนวคิดในการบญัญติักฎหมายท าแทง้ในอดีต และแนวคิดในการบญัญติักฎหมายท าแทง้ใน

ปัจจุบนั 

                                                        
  279 จาก “กฎหมาย : การลดอตัราการเพ่ิมประชากรและท าแทง้,” (น. 364), โดย ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต,์ 2521, 

นิติศาสตร์, 10,(3), น.364. 

  280 Form Journal of Criminal Law, Criminology, police Science. by Hahn P.C. and Jon B.J.,1965,  pp.18-26 
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    1.   แนวคิดในการบญัญติักฎหมายท าแทง้ในอดีต  

     แต่เดิมในการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

มีแนวคิด อยู ่2 แนวทาง คือ 

      (ก)  การบัญญัติกฎหมายท าแท้งโดยใช้แนวคิดท่ีว่าการท าแท้งไม่เป็น

ความผิด แนวคิดน้ีเห็นวา่หญิงตั้งครรภมี์สิทธิและอ านาจท่ีจะตดัสินใจท าแทง้ได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมี

เหตุอนัสมควรรัฐจึงจะควบคุมหรือห้ามการท าแทง้  ประเทศท่ีบญัญติักฎหมายท าแทง้โดยอาศยั

แนวคิดน้ี ไดแ้ก่ ประเทศท่ีมีความเช่ือเร่ืองสิทธิปัจเจกนิยม (Individualism) ท่ีมีความเห็นวา่สมาชิก

ทุกคนในสังคมสามารถรับผิดชอบในการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองได้ โดยไม่ตอ้งให้รัฐเขา้มา

แทรกแซง หรือก าหนดวา่พวกเขาตอ้งท าอะไรหรือไม่ตอ้งท าอะไร นอกจากน้ีลทัธิปัจเจกนิยมยงั

เห็นว่าความรู้สึกเก่ียวกบัศีลธรรมของแต่ละบุคคลหรือของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกัน 

ดงันั้นการท่ีรัฐจะบญัญติักฎหมายเพื่อหา้ม หรือบงัคบัให้ประชาชนกระท าการหรือไม่กระท าการใด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการตดัสินใจท าแทง้นั้น เป็นการใชอ้  านาจรัฐท่ีเกินขอบเขต 

      (ข) การบญัญติักฎหมายท าแทง้โดยใช้แนวคิดท่ีว่าการท าแทง้เป็นความผิด 

เห็นว่าโดยหลกัแลว้ตอ้งถือว่าการท าแทง้เป็นความผิด ดงันั้นรัฐจะตอ้งมีกฎหมายห้ามการท าแทง้ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควรจึงอนุญาตให้ท าแทง้ได ้เพราะเห็นวา่แมห้ญิงตั้งครรภจ์ะมีสิทธิ

หรืออ านาจ ต่อเน้ือตวัร่างกายของตนเองก็ตาม แต่สิทธิในเน้ือตวัร่างกายของหญิงมีครรภ์น้ีไม่ใช่

สิทธิเด็ดขาด เหมือนหญิงซ่ึงไม่ไดต้ั้งครรภ์ เพราะหญิงตั้งครรภ์จะตอ้งค านึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่

ของทารกในครรภด์ว้ย อยา่งไรก็ตามการห้ามการท าแทง้เป็นการจ ากดัเสรีภาพของประชาชนอยา่ง

รุนแรง ดงันั้นรัฐจะตอ้งอธิบายถึงเหตุผลท่ีรัฐมีความจ าเป็นท่ีตอ้งก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิด 

ซ่ึงถา้หากรัฐไม่สามารถอธิบายไดก้็จะส่งผลให้กฎหมายท่ีห้ามการห้ามการท าแทง้นั้นเป็นกฎหมาย

ท่ีไม่มีความชอบธรรม เพราะเป็นกฎหมายท่ีจ ากัดเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร281 การท่ีประเทศต่าง ๆ บญัญติักฎหมายห้ามการท าแทง้อยา่งเคร่งครัดส่งผลใหมี้การลกัลอบ

ท าแทง้เถ่ือนเป็นจ านวนมาก และเม่ือความเช่ือทางศาสนาเก่ียวกบัการท าแทง้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปท า

                                                        
  281 From Abortion and Sanctity of Human Life: A Philosophical View. (pp. 48-49), by Baruch Brody. Op.cit.  
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ให้สังคมตั้งค  าถามวา่การน าหลกัเกณฑท์างศีลธรรมเก่ียวกบัการท าแทง้มาบญัญติัเป็นกฎหมาย เพื่อ

หา้มไม่ใหมี้การท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นการละเมิดเสรีภาพของบุคคลใน

การท่ีจะเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมหรือไม่ และรัฐมีความชอบธรรมอย่างไรท่ีจะ

จ ากัดเสรีภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์เพื่อคุม้ครองชีวิตทารกในครรภ์  ซ่ึงนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้

เหตุผลเก่ียวกบัอ านาจรัฐท่ีจะบญัญติักฎหมายหา้มกฎหมายท าแทง้ ไวด้งัน้ี 

    (1)  เหตุผลดา้นศีลธรรม โดยเห็นวา่ศีลธรรมมีความจ าเป็นต่อสังคม เพราะเป็น

ส่ิงท่ีควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ดงันั้นกฎหมายอาญาจึงมีหน้าท่ีหรือภารกิจในการช่วย

รักษาศีลธรรมของสมาชิกในสังคม โดยการห้ามการกระท าหรือพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อให้มนุษย์

ประพฤติปฏิบติัตามศีลธรรมในระดบัหน่ึง ซ่ึงจะช่วยให้สังคมมีความสงบสุขและท าให้สมาชิกใน

สังคมมีความเป็นมนุษยเ์พียงพอ เช่น การห้ามการทารุณสัตวเ์พื่อไม่ให้มนุษยช์อบความรุนแรงจน

ไม่เคารพต่อความส าคญัของชีวิต ดงันั้นหากมีการอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

แลว้ จะท าใหส้มาชิกในสังคมไม่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย ์และในท่ีสุดจะส่งผลให้ในอนาคตอาจมี

การอนุญาตให้ฆ่าคนชรา คนพิการ หรือคนท่ีสังคมไม่ปรารถนาประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย282   Holmes มี

ความเห็นวา่กฎหมายอาญาท่ีดีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกทางดา้นศีลธรรมของสังคมวา่

ส่ิงใดถูกหรือผิด เพราะถา้กฎหมายไม่มีความสอดคลอ้งกบัความรู้สึกทางดา้นศีลธรรมในสังคมแลว้ 

บุคคลจะหาทางแก้แคน้โดยใช้วิธีการนอกกฎหมาย283  นอกจากน้ี Lord Devlin เห็นว่าสังคมไม่

สามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากศีลธรรม ดงันั้นถา้ไม่มีการบงัคบัให้สมาชิกในสังคมยึดถือหรือ

ปฏิบติัตามศีลธรรมแลว้จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย  Devlin เห็นวา่ในกรณีท่ีหลกัค าสอนทาง

ศาสนาและปฏิกิริยาของสังคม หรือการต าหนิของสังคมมีไม่มากพอท่ีจะท าให้คนประพฤติตาม

ศีลธรรมเม่ือนั้นกฎหมายอาญาจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือใหค้นปฏิบติัตามศีลธรรม284 

                                                        
  282 From Abortion Society and the Law. (pp. 89-94), by David F. Wallbert and J Douglas, 1973, Cleveland: 

Case Western Reserve University.  

  283 From The Common Law. (p. 36), by Oliver W. Holmes, 1923, New York: Little, Brown, & Co. 

 284 From “The Enforcement of Morals,” by Patrick Devlin, 1966, 75 Yale Law Journal 986.  pp. 7-25. 
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     ในประเด็นน้ีศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้มีค  า

วินิจฉัยเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้ไวว้่า รัฐมีหน้าท่ีหรือภารกิจในการช่วยเหลือให้สมาชิกในสังคม

กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นความตอ้งการของสังคมท่ีตอ้งการใหรั้ฐมีหนา้ท่ีดงักล่าว เพื่อใหส้ังคม

มีความสงบสุขและมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงันั้นการอนุญาตใหห้ญิงตั้งครรภมี์สิทธิในการ

เลือกท่ีจะปฏิบติัตามความตอ้งการของตนคือยุติการตั้งครรภ์ หรือท าแทง้นั้นเป็นเร่ืองท่ีท าไม่ได้  

ด้วยเหตุน้ีกฎหมายหรือรัฐจะต้องก าหนดห้ามการท าแท้งเพื่อควบคุมไม่ให้สมาชิกในสังคมมี

พฤติกรรมเก่ียวกบัการท าแทง้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเพื่อรักษาความรู้สึกทางศีลธรรมอนัดี

ของสังคมส่วนรวมไว้285 

    (2)  เหตุผลในการคุม้ครองชีวติและสิทธิของทารกในครรภ ์ เน่ืองจากรัฐมีหนา้ท่ี

ท่ีจะตอ้งรับรองและคุม้ครองชีวิตของประชาชนให้ไดรั้บความปลอดภัยและรับรองคุม้ครองศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์ซ่ึงหมายความรวมถึงการคุม้ครองชีวติและสิทธิของทารกในครรภด์ว้ย   

     แมว้า่ประเทศต่าง ๆ ท่ีไดบ้ญัญติักฎหมายท าแทง้ โดยอาศยัแนวคิดน้ีจะไดใ้ห้

ความส าคญักบัการรักษาศีลธรรมอนัดีของสมาชิกในสังคม และเห็นความส าคญัของชีวิตทารกใน

ครรภ์ก็ตาม แต่ก็ยอมรับว่าในบางกรณีหญิงตั้งครรภ์มีความจ าเป็น หรือมีเหตุผลบางประการท่ี

จะตอ้งท าแทง้ ซ่ึงรัฐควรจะอนุญาตให้หญิงเหล่าน้ีสามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงการ

จะอนุญาตให้ท าแท้งได้ในกรณีใดบ้างนั้น ยงัคงเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน  ใน

ระยะแรก ๆ ประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยการก าหนด

มูลเหตุท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยบญัญติัใหก้ารท าแทง้เป็นความผิดอาญา และบญัญติัเหตุท่ี

กฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ได้เป็นกรณี ๆไป  ซ่ึงจะเป็นการอนุญาตให้ท าแทง้ได้อย่างเคร่งครัด 

กล่าวคืออนุญาตให้ท าแท้งได้เพียงไม่ก่ีกรณีเท่านั้น และใช้วิธีเพิ่มเหตุท าแท้งได้โดยชอบด้วย

กฎหมายเขา้มาภายหลงั  อย่างไรก็ตามแมว้่าจะไดมี้การเพิ่มเหตุหรือเง่ือนไขการท าแทง้โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายเพิ่มมากข้ึนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการท าแทง้ และปัญหาการ

ลักลอบท าแท้งเถ่ือนได้ เพราะสาเหตุของการท าแท้งนั้นมีหลายสาเหตุ แต่เง่ือนไขท่ีกฎหมาย

                                                        
  285 From Abortion and Constitution: United States and West Germany. (pp. 275-285), by Donald P. Kemmers. 

Op.cit.  

DPU



125 

 

อนุญาตให้ท าแทง้ได้นั้นคงมีจ ากดัอยู่เพียงเหตุผลท่ีเก่ียวกับศีลธรรม และเหตุผลทางการแพทย์

เท่านั้น ดงันั้นจึงท าใหย้งัคงมีการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลเสียหาย

แก่สังคมส่วนรวมในวงกวา้ง เช่น ปัญหาในเร่ืองการไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวิตจากการท าแทง้ท่ีไม่

ปลอดภยั ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาการสูญเสียงบประมาณในการรักษาหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตราย

จากการท าแทง้เถ่ือน ปัญหาการทิ้งหรือฆ่าทารกแรกเกิด และปัญหาการหลอกลวงการขายยาท าแทง้ 

เป็นตน้  

    2.  แนวคิดในการบญัญติักฎหมายท าแทง้ในปัจจุบนั 

     ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองการท าแทง้เถ่ือน และสิทธิการท าแทง้ของสตรีเป็นเร่ืองท่ี

ไดรั้บความสนใจจากสังคมเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงไดมี้การเรียกร้องใหส้ตรีมีสิทธิในการตดัสินใจท่ี

จะยุติการตั้งครรภ์ของตนไดอ้ย่างเสรี จากองค์กรต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมสิทธิ

สตรี ซ่ึงจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท าให้เกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดเหตุท าแทง้ได้

โดยชอบกฎหมายท่ีเคยใช้ในอดีตนั้น ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง ท าให้มี

แนวคิดจากฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม ว่าการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนควรมีมาตรการหรือ

หลกัเกณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายการท าแทง้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมหลกัเกณฑ์

หรือเง่ือนไขท่ีใชใ้นการบญัญติักฎหมายท าแทง้ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

       (ก) การก าหนดกฎเกณฑ์การอนุญาตให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Indication Model) คือกฎหมายจะก าหนดเง่ือนไขท่ีอนุญาตใหห้ญิงตั้งครรภส์ามารถท าแทง้ไดห้าก

เขา้เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ซ่ึงเง่ือนไขท่ีควรจะก าหนดให้เป็นเหตุท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย มี 2 ประการ ไดแ้ก่ เง่ือนไขเก่ียวกบัสุขภาพ และความผาสุกของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ซ่ึงค าวา่

สุขภาพและความผาสุกน้ีหมายความรวมถึง ชีวิต ร่างกาย และจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ด้วย ส่วน

เง่ือนไขท่ีสอง ไดแ้ก่เง่ือนไขเก่ียวกบัสวสัดิภาพของทารกในครรภ ์ เพราะหากทราบแน่นอนหรือมี

ความเป็นไปไดสู้งว่าเด็กท่ีจะคลอดออกมาจะมีความผิดปรกติอยา่งรุนแรง ไม่ว่าทางดา้นกายภาพ

หรือด้านจิตใจอันเน่ืองมาจากทารกนั้นไม่สามารถพฒันาไปเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ หรือไม่
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สามารถใชชี้วิตไดต้ามปรกติ การท่ีท าให้ชีวิตของเด็กกลุ่มน้ียุติลงน่าจะเป็นส่ิงท่ีดีกวา่286 ปัญหาว่า

เง่ือนไขการอนุญาตให้ท าแทง้ใดบา้งท่ีมีเหตุผลสมควร และควรจะยอมรับให้มีการท าแทง้ไดน้ั้น 

ยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานทางความคิดของแต่ละสังคม  เช่น 

       (1)  เง่ือนไขทางการแพทย ์(Medical Indications)  ไดแ้ก่ กรณีท่ีถา้ปล่อย

ให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปจนครบก าหนดคลอด อาจจะท าให้หญิงนั้นไดรั้บอนัตรายถึงแก่ชีวิต ดงันั้น

หญิงตั้งครรภจึ์งมีสิทธิท่ีจะป้องกนัตนเองให้พน้จากภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชีวิต หรือสุขภาพของ

ตนเองได ้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดย้อมรับเง่ือนไขน้ีและไดก้ าหนดให้เง่ือนไขทางการแพทย ์เป็น

ขอ้ยกเวน้ในกฎหมายท าแทง้ โดยอนุญาตให้ท าแทง้ไดห้ากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อรักษา

ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ และต่อมาเหตุท าแท้งได้โดยชอบทางการแพทย์ได้ขยายครอบคลุมถึง

อนัตรายต่อร่างกาย และอนัตรายต่อจิตใจของหญิงตั้งครรภด์ว้ย 

       (2)  เง่ือนไขทางดา้นจริยธรรม (Ethical Indications) ไดแ้ก่ กรณีท่ีหญิง

ตั้งครรภ์เน่ืองมาจากการถูกข่มขืน เพราะเห็นว่าการท่ีหญิงตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกข่มขืนนั้น หญิง

ไดรั้บความเจบ็ปวดและทุกขท์รมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ และช่ือเสียงมามากพอแลว้ กฎหมายจึงไม่

ควรลงโทษหรือซ ้ าเติมหญิงตั้งครรภ์ เพราะการถูกข่มขืนโดยการบงัคบัให้พวกเขาตอ้งอุม้ทอ้ง

ต่อไปและคลอดเด็กนั้นออกมา เพราะมนัจะเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งแบกรับภาระการ

ตั้งครรภ์ท่ีเกิดจากการท่ีถูกท าละเมิด ดงันั้นแมว้่าทารกในครรภ์จะอยู่ในระยะท่ีมีชีวิตแลว้ก็ตาม 

หญิงมีครรภ์ท่ีเกิดจากการถูกข่มขืน ก็มีสิทธิท่ีจะท าแทง้ได ้เพราะการมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์

นั้นน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจิตของมารดา อนัถือว่าเป็นการก่อภยนัตรายแก่มารดา ซ่ึงท าให้

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์มีสิทธิท่ีจะป้องกนัตนเองโดยการท าแทง้ได้287   

       (3)  เง่ือนไขในการรักษาชาติพนัธ์ุ (Eugenic Indications) ไดแ้ก่ กรณีท่ี

ทารกในครรภมี์ความผดิปรกติทางร่างกายหรือจิตใจ ดว้ยโรคร้ายแรง ซ่ึงจะท าให้ทารกในครรภไ์ม่

                                                        
  286 From The Inviolability of the Right to be Born. In Abortion and the Law. (pp. 107-123), by Robert F. 

Drinan, 1973, London: University Cleveland. 

  287 From Abortion and Sanctity of Human Life: A Philosophical View.  (pp. 37), by Baruch Brody, Op.cit.   
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สามารถใชชี้วิตตามปรกติได ้และไม่มีวิธีการใดท่ีจะรักษาใหห้ายได ้ดงันั้นกฎหมายจึงควรอนุญาต

ใหห้ญิงตั้งครรภใ์นกรณีน้ีท าแทง้ได ้เพราะกรณีน้ีไม่ใช่เป็นกรณีท่ีสิทธิในการมีชีวติอยูข่องทารกใน

ครรภ์ขดัแยง้กบัสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ เพราะทารกย่อมมีสิทธิท่ีจะเลือกท่ีจะไม่เกิดได ้หากเกิด

มาแลว้ตนเองจะตอ้งมีร่างกายและจิตใจท่ีไม่สมบูรณ์288 

       (4)   เ ง่ือนไขทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic 

Indicators) การท่ีหญิงตั้งครรภ์ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ตั้งครรภ์ก่อนสมรส 

ตั้งครรภเ์พราะการคุมก าเนิดผดิพลาด หรือ หญิงตั้งครรภมี์ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถจะ

เล้ียงดูทารกในครรภไ์ด ้ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ของหญิง เพราะการตั้งครรภด์งักล่าว

เป็นการตั้งครรภท่ี์หญิงไม่ไดว้างแผนไว ้เป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่ตอ้งการ หรือไม่พึงประสงค ์  

      หญิงตั้ งครรภ์ซ่ึงมีปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมไม่ มี

ความสามารถท่ีจะเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาใหไ้ดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์พื้นฐาน

ท่ีสุดท่ีทารกควรจะได ้ดงันั้นทารกท่ีคลอดออกมาจะมีคุณภาพชีวิตต ่ากวา่ระดบัมาตรฐาน ดงัน้ีจึงมี

เหตุผลอนัสมควรท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย อีกทั้งเป็นสิทธิ

ของทารกในครรภท่ี์จะเลือกไม่เกิดได ้เพราะหากกฎหมายไม่อนุญาตให้หญิงตั้งครรภใ์นกรณีน้ีท า

แทง้ได ้และปล่อยให้ทารกคลอดออกมาทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่สามารถเขา้ถึงประโยชน์พื้นฐานดงักล่าวได้

เป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะไม่เกิดของทารกในครรภ์289  ด้วยเหตุน้ีกฎหมายของประเทศต่าง ๆ จึง

บญัญัติให้การท าแท้งในกรณีท่ีทารกอาจคลอดออกมาพิการ หรือเป็นโรคพนัธุกรรม ไม่เป็น

ความผดิ เช่น ประเทศองักฤษ 

     (ข)  การก าหนดเกณฑ์ก าหนดระยะเวลาให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Periodic Model)  

                                                        
  288 From “Genetic and the Law,” by A. Milunsky and G J. Annus, 1977, Southern Medical Journal 70. pp. 

324-328. 

  289 From Is There a Right to be born? in  Right Justice, and the bounds of liberty: Essay in Social Philosophy. 

(pp. 216-220), by Joel Feinberg A, 1980, New Jersey: Princeton University Press. 
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      ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการแพทยมี์ความเจริญกา้วหนา้

เป็นอย่างมาก จนสามารถตรวจทราบถึงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ในแต่ละช่วงของการ

ตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย  า ดังนั้นจึงมีการน าความรู้ดงักล่าวมาเป็นเกณฑ์ประกอบในการ

พิจารณาปัญหาในเร่ืองการท าแทง้ด้วย กล่าวคือจะใช้ช่วงอายุของการตั้งครรภ์มาเป็นตวัก าหนด

เง่ือนไขในการท าแทง้ เพื่อให้กฎหมายสามารถคุม้ครองสิทธิในเน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภ์ 

และสิทธิในการมีชิวิตอยูข่องทารกในครรภไ์ดอ้ย่างเป็นธรรม อยา่งไรก็ตามการใชเ้กณฑ์เก่ียวกบั

การก าหนดระยะเวลาตั้งครรภ ์ยงัมีปัญหาท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุไดใ้น 2 ประเด็น ใหญ่ ๆ  คือ  

       (1)  ประเด็นเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของทารกในครรภ์ ไดแ้ก่ประเด็น

เร่ืองความชอบธรรมในการท่ีรัฐบญัญติัให้หญิงตั้งครรภ์ท าแทง้ไดใ้นช่วงตน้ของการตั้งครรภ ์วา่มี

เหตุผลอนัสมควรหรือมีความชอบธรรมหรือไม่ ซ่ึงนกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นวา่รัฐมีอ านาจบญัญติั

กฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการอนุญาตให้ท าแทง้ไดห้ากเป็นการตั้งครรภ์

ภายในระยะเวลาท่ีรัฐเห็นสมควร เพราะไม่ไดเ้ป็นการละเมิดสิทธิของทารกในครรภ ์เน่ืองจากใน

ช่วงแรกของอายุครรภ์ทารกยงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย หรือแมว้่าทารกในครรภ์จะมี

สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายก็ตาม แต่ไม่ไดห้มายความวา่รัฐมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งให้ความ

คุม้ครองทารกในครรภ์จากการกระท าของบุคคลอ่ืน (หญิงตั้งครรภ์) ท่ีไม่ใช่รัฐ เพราะสิทธิของ

ทารกในครรภ์ตามรัฐธรรมนูญนั้น เป็นสิทธิท่ีใชอ้า้งเพื่อป้องกนัการล่วงละเมิดจากรัฐ  หรือแมว้่า

ทารกในครรภจ์ะมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแลว้ และรัฐมีหนา้ท่ีให้ความคุม้ครองทารก

ในครรภ์ก็ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดว่ารัฐจะตอ้งให้ความคุ้มครองทารกในครรภ์โดยการ

ลงโทษทางอาญาเท่านั้น ดงันั้นถา้การท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ในระยะแรกของการตั้งครรภน์ั้น 

เป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองทารกในครรภ์ เป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมและ

สนบัสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไป โดยไดมี้การโน้มน้าวให้หญิงตั้งครรภ์มีความปรารถนาท่ีจะให้

ความคุม้ครองทารกในครรภด์ว้ยตนเอง และตอ้งการท่ีจะตั้งครรภต่์อไป และเป็นกฎหมายท่ีรัฐได้

แสดงจุดยืนวา่รัฐไม่ไดมี้นโยบายสนบัสนุน หรือส่งเสริมให้มีการท าแทง้แลว้ การบญัญติักฎหมาย

ให้มีการท าแทง้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ก็เป็นเร่ืองท่ีรัฐมีอ านาจท าไดโ้ดยชอบธรรม ไม่เป็น

การละเมิดสิทธิของทารกในครรภ์ ในทางตรงกนัข้ามถ้ากฎหมายท่ีอนุญาตให้มีการท าแทง้ใน

ระยะแรกของการตั้งครรภ์ไม่ได้มีวตัถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์
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สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได ้หรือไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองทารกในครรภ์อย่างเพียงพอแลว้ กฎหมาย

ดงักล่าวยอ่มเป็นกฎหมายท่ีไม่ชอบธรรม อนัจะส่งผลให้การท าแทง้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์

เป็นการละเมิดสิทธิของทารกในครรภ ์เพราะทารกในครรภมี์สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่และมีศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษยท่ี์สมควรไดรั้บความคุม้ครองแลว้ และรัฐมีหน้าท่ีตอ้งรับรองและคุม้ครองชีวิตในครรภ์

ใหไ้ดรั้บความมัน่คง และปลอดภยั 

       (2)  ประเด็นเก่ียวกบัการก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขในการท าแทง้ 

ประเทศต่าง ๆ ไดค้  านึงถึงความปลอดภยัของหญิงตั้งครรภ ์ดงันั้นจึงไดก้ าหนดอายุครรภท่ี์อนุญาต

ใหท้ าแทง้ไดแ้ตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์สิทธิของทารก

ในครรภ์ และหน้าท่ีหรือประโยชน์ของรัฐในการท่ีจะให้ความคุม้ครองสิทธิของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์

และสิทธิของทารกในครรภ ์ ระยะเวลาท่ีประเทศต่าง ๆ ไดก้  าหนดไวเ้ก่ียวกบัการอนุญาตใหท้ าแทง้ 

ท่ีใชก้นัในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั  เช่น ภายใน 12 สัปดาห์นบัแต่ตั้งครรภ ์(เช่น กฎหมายท าแทง้

ของประเทศฝร่ังเศส ออสเตรเลีย อิตาลี โปแลนด ์และ โปรตุเกส) ภายใน 18 สัปดาห์นบัแต่ตั้งครรภ ์

(เช่น กฎหมายท าแทง้ของประเทศสวีเดน) ภายใน 24  สัปดาห์นบัแต่ตั้งครรภ์    (เช่น กฎหมายท า

แทง้ของประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์ สเปน และองักฤษ)  

      ปัจจุบนัการบญัญติัเง่ือนไขอนุญาตให้ท าแทง้นั้น บางประเทศใชเ้ง่ือนไข

เก่ียวกบัเกณฑ์การอนุญาตให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Indication Model) เพียงอยา่งเดียว บาง

ประเทศใช้เง่ือนไขเก่ียวกบัเกณฑ์ก าหนดระยะเวลาให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Periodic 

Model) เพียงอยา่งเดียว และมีหลายประเทศท่ีใชเ้ง่ือนไขทั้งสองประการประกอบกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

นโยบายและเหตุผลในการแกปั้ญหาการท าแทง้ของแต่ละประเทศ  

  2.3.10  แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิท าแทง้ 

    ทั้ง ๆ ท่ีการท าแทง้เป็นวิธีการปรกติของผูห้ญิงในการจะจ ากดัจ านวนบุตรของ

ตนอีกวธีิหน่ึงนอกเหนือจากการคุมก าเนิด แต่ก็ยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิของผูห้ญิง ในการ

ตดัสินใจท าแทง้ทั้งน้ืสืบเน่ืองมาจากความคิดเร่ืองบรรทดัฐานทางสังคม และแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิ

ในเน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบับรรทดัฐานของสังคมท่ีส าคญัไดแ้ก่ บรรทดัฐาน

เก่ียวกบัเพศ บรรทดัฐานท่ีเก่ียวกบัความเป็นแม่ และแนวคิดเก่ียวกบัระบบปิตาธิปไตย ส่วนแนวคิด
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เก่ียวกบัสิทธิของสตรีท่ีจะตดัสินใจท าแทง้ ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองสิทธิในการควบคุมร่างกาย แนวคิด

เก่ียวกบัการพิทกัษสิ์ทธิของสตรี และแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีไดมี้

อิทธิพลต่อกฎหมายท าแทง้ 

    2.3.10.1  แนวคิดทางบรรทดัฐานทางสังคม  

          บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง กฎเกณฑ์หรือแบบแผนของ

พฤติกรรมท่ีสังคมคาดหวงัให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบติัในสถานการณ์หน่ึง 290 บรรทดัฐาน

ทางสังคมเป็นส่ิงท่ีได้รับการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดย

กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ดงันั้นบรรทดัฐานทางสังคมจึงเป็นมาตรการในการก าหนดวา่การ

กระท าใดเป็นการกระท าท่ีถูกหรือผิด การกระท าใดเป็นการกระท าท่ีควรท าหรือไม่ควรท า ดงันั้น

บรรทดัฐานทางสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ไดจ้าก

ปฎิกริยาของสังคมท่ียอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมนั้น ๆ291 ดว้ยเหตุน้ีบรรทดัฐานทางสังคมจึง

เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็นอย่างมาก บรรทดัฐานทางสังคมท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้ ไดแ้ก่ 

     1.  บรรทดัฐานเก่ียวกบัเพศ (Sexuality Norms) บรรทดัฐานทางสังคมไดแ้บ่ง

สมาชิกในสังคมออกเป็น 2 เพศ ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นแบบคู่ขั้วตรงขา้ม (Binary Opposition) คือ เพศ

ชาย และเพศหญิง และการแบ่งเพศสภาพออกเป็นเพศชายหญิงน้ี ยงัมีการให้คุณค่าของเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง292 ซ่ึงน าไปสู่การเป็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่ หรือปิตาธิปไตย293 บรรทดัฐาน

เก่ียวกบัเร่ืองเพศเป็นแนวทางท่ีสังคมใช้ควบคุมพฤติกรรม และการแสดงออกทางเพศของบุคคล 

โดยสังคมจะก าหนดบรรทดัฐานเก่ียวกบัเร่ืองเพศส าหรับเพศหญิงและเพศชายไวแ้ตกต่างกนั ส่งผล

ให้มีการก าหนดความสัมพนัธ์ทางบทบาทระหว่างเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันไปด้วย 

                                                        
 290  From Labeling Women Deviant. (p. 91), by Edwin M. Schur B, 1998, New York: Random House.  

 291 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 52). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

 292 จากทางเลือกท่ีจะท าแทง้: การพิทกัษสิ์ทธิผูห้ญิงของวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง. (น. 31). โดย อารดี ประสมทรัพย.์ 

เล่มเดิม. 

 293 แหล่งเดิม. น. 32.  
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Mackinon  เห็นวา่ผูห้ญิงคือผูซ่ึ้งถือวา่ตนเอง และถูกผูอ่ื้นถือวา่มีกิจกรรมทางเพศเพื่อบุคคลอ่ืน หรือ

เพื่อผูช้าย ดังนั้นเร่ืองเพศของผูห้ญิงจึงกลายเป็นส่ิงท่ีถูกบิดเบือนและถูกท าให้หลงเช่ือว่าเป็น

สัญลกัษณ์ของวตัถุทางเพศ294 บรรทดัฐานทางเพศของผูห้ญิงจะอยู่ภายใตส้ถาบนัครอบครัว ท าให้

พฤติกรรมทางเพศใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือระบบครอบครัวถือเป็นพฤติกรรมท่ีเสียหายหรือเป็น

พฤติกรรมท่ีสังคมไม่ยอมรับ และเป็นพฤติกรรมท่ีไม่สมควรกระท า ดงันั้นหากหญิงใดละเมิด

บรรทดัฐานน้ีจะไดรั้บการประณามจากสังคม นอกจากน้ีหากหญิงใดแสดงออกว่ามีความคุน้เคย

เก่ียวกบัเร่ืองเพศ มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ หรือทกัษะทางเพศ จะถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีน่าละอาย เป็น

เคร่ืองหมายของความไม่บริสุทธ์ิ และท าให้หญิงนั้นถูกประณาม บรรทดัฐานทางเพศท่ีหญิงไม่พึง

ปฏิบติั ไดแ้ก่ การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนสมรส การมีเพศสัมพนัธ์นอกสมรส การมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย

มากกว่า 1 คน  การมีเพศสัมพนัธ์นอกเหนือจากการร่วมประเวณีตามปรกติ เช่น การร่วมเพศทาง

ปากหรือทางทวารหนกั การมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงดว้ยกนั การมีเพศสัมพนัธ์ของหญิงซ่ึงหยา่ร้าง

หรือเป็นหมา้ย295 จากบรรทดัฐานเก่ียวกบัเร่ืองเพศดงักล่าว ท าให้หญิงตั้งครรภน์อกสมรส ตั้งครรภ์

กบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามี หรือหญิงหมา้ยท่ีตั้งครรภโ์ดยไม่มีการสมรสใหม่ ถูกต าหนิ หรือไดรั้บการ

ประณามจากสังคม วา่เป็นผูมี้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และหากหญิงเหล่าน้ีไดท้  าแทง้จะถูกสังคม

ประณามรุนแรงกวา่ หญิงซ่ึงท าแทง้ซ่ึงแต่งงานแลว้ เพราะการท าแทง้ของหญิงโสดแสดงให้เห็นถึง

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส อนัเป็นการละเมิดบรรทดัฐานเก่ียวกบัเพศของหญิงดว้ย  

     2.  บรรทัดฐานเก่ียวกับความเป็นแม่ (Maternity Norms) เ น่ืองจากตาม

ธรรมชาติผูห้ญิงเป็นฝ่ายท่ีตั้งครรภ ์หรือเป็นผูผ้ลิตสมาชิกใหม่ให้กบัสังคม ดงันั้นสังคมจึงก าหนด

บทบาทให้ผูห้ญิงมีภาระรับผิดชอบในการเล้ียงดูบุตรหรือบทบาทของความเป็นแม่ ซ่ึงบทบาทของ

ความเป็นแม่ยงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีของหญิงซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบในการเล้ียงดู 

และอบรมบุตรดว้ย ท าให้สังคมมีค่านิยมว่าการท่ีหญิงยอมรับภาระการอบรมเล้ียงดูบุตรเป็นส่ิงท่ี

                                                        
 294 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 110). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

 295 คณิตา โพธ์ิชนะพันธ์.  (2539).จาก การยอมรับของวัย รุ่นต่อการท าแท้ง : ศึกษานักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม. (น.18-19), โดย คณิตา โพธ์ิชนะพนัธ์, 2539, วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ผูห้ญิงท่ีดีจะกระท า และสังคมจะตอบแทนด้วยการยกย่องและให้เกียรติกับผูห้ญิงซ่ึงยึดมัน่ใน

บทบาทดงักล่าว296 บทบาทของความเป็นแม่จะถูกถ่ายทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่น และไดรั้บการสนบัสนุน

ในรูปแบบของวฒันธรรมทัว่ไป ท่ีปลูกฝังความเช่ือวา่ ผูห้ญิงทุกคนตอ้งการเป็นแม่ ตอ้งการมีบุตร 

และบุตรทุกคนตอ้งการแม่ ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวมีอิทธิพลอยา่งมากต่อภาพอุดมคติของเพศหญิง  แต่

บทบาทดงักล่าวส่งผลให้เป็นการจ ากดัสิทธิและโอกาสของผูห้ญิง และอาจเป็นการขดัแยง้กบัความ

ต้องการของผูห้ญิงได้ Schur ได้แสดงความเห็นไวว้่า ลักษณะความเป็นแม่ของเพศหญิง เป็น

ตวัก าหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และบรรทดัฐานในการควบคุมพฤติกรรมและแนวความคิดของเพศ

หญิง297  เพราะบรรทดัฐานของความเป็นแม่ไดจ้  ากดัสิทธิและทางเลือกของผูห้ญิงไปในตวั การท่ี

หญิงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการตั้งครรภ ์ท าใหเ้สรีภาพในทางเพศของผูห้ญิงถูกจ ากดัมากกวา่ผูช้าย  

เน่ืองจากผูห้ญิงมีความเส่ียงในการตั้งครรภ์เม่ือมีเพศสัมพนัธ์ ในขณะท่ีชายไม่มีความเส่ียงใน

ประเด็นดงักล่าวเลย ดงันั้นสังคมจึงยอมรับพฤติกรรมทางเพศของผูห้ญิงในขอบเขตท่ีจ ากดักว่า

ผูช้าย  และเม่ือบทบาทความเป็นแม่ของหญิงเป็นบทบาทท่ีไดรั้บการยกย่องจากสังคม ดงันั้นหาก

หญิงละเมิดบรรทดัฐานแห่งความเป็นแม่ เช่น ท าแทง้ สังคมจะประเมิน หรือตดัสิน ดว้ยการลงโทษ 

และกดดนัทั้งทางตรงและทางออ้ม นบัตั้งแต่การติฉินนินทา จนถึงการประณาม และการลงโทษ

ตามกฎหมาย298 เม่ือสังคมยึดถือว่าบทบาทความเป็นแม่ ว่าเป็นบทบาทท่ีสูงส่ง และมีเกียรติสูงสุด 

จึงท าให้สังคมน าแนวคิดน้ีมาใช้เป็นเกณฑ์ ตดัสินว่าหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีตอ้งการท า

แทง้ เป็นบุคคลซ่ึงไม่มีความรับผิดชอบ ไร้ศีลธรรม และจะมีปฏิกิริยาต่อตา้นอย่างรุนแรง การท่ี

สังคมมีขอ้จ ากัดในเร่ืองการท าแทง้ของหญิงดงักล่าว จึงเป็นการท่ีสังคมใช้บรรทดัฐานควบคุม

พฤติกรรมทางเพศของผูห้ญิง299   

     3.  บรรทดัฐานเร่ืองระบบปิตาธิปไตย สังคมแบบปิตาธิปไตย หรือท่ีเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่ สังคมแบบชายเป็นใหญ่ หมายถึงสังคมท่ีสถานภาพและคุณค่าของเพศชายอยูเ่หนือกวา่

                                                        
 296 Delamon. อา้งถึงใน แหล่งเดิม. น. 17. 

 297 From Labeling Women Deviant. (p. 81), by Edwin M. Schur B. Op.cit.  

 298 จาก การตั้งครรภไ์ม่พึงปรารถนาและการตดัสินใจท าแทง้. (น. 37). สุชาดา รัชชุกลุ ก. เล่มเดิม.  

 299 From Labeling Women Deviant. (p. 98), by Edwin M. Schur B. Op.cit. 
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เพศหญิง เป็นระบบท่ีก าหนดบทบาท หน้าท่ี อ านาจ สถานภาพ คุณค่าและความสัมพนัธ์ของเพศ

ชายและเพศหญิงแตกต่างกนัหรือไม่เท่าเทียมกนั รวมทั้งเป็นระบบท่ีก าหนดใหร่้างกายของเพศชาย

และเพศหญิงแตกต่างกัน โดยผ่านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว ศาสนา ประเพณี 

วฒันธรรม ส่ือพื้นบา้น การศึกษา ศิลปะ งานบนัเทิง โฆษณา ส่ือมวลชน ระบบสาธารณสุข ระบบ

การเมืองการปกครอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะหล่อหลอมใหส้มาชิกในสังคมทั้งชายและหญิง มีแนวคิด และ

สนบัสนุนวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ ให้มีความแข็งแกร่ง จนท าให้สังคมเห็นวา่แนวคิดเร่ืองชายเป็น

ใหญ่เป็นเร่ืองปรกติธรรมดาและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้300 สังคมและสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม

ไดส้ร้างและหล่อหลอมทั้งเพศชายและเพศหญิงให้มีบุคลิกท่ีเป็นไปตามแบบแผนท่ีสังคมก าหนด 

เช่น การเป็นชายท่ีดีตอ้งเป็นผูน้ ามี เหตุผล และ เขม้แข็ง และการเป็นหญิงท่ีดีตอ้งเป็นผูต้าม ท าให้

หญิงซ่ึงยอมรับการหล่อหลอมและด าเนินชีวิตตามกรอบท่ีสังคมวางไวใ้นฐานะท่ีเป็นหญิงท่ีดี จะ

ไดรั้บการยกยอ่ง ช่ืนชม จากครอบครัว คู่ชีวติ และสังคม แต่การท่ีหญิงยอมรับกรอบท่ีสังคมก าหนด

ดงักล่าวท าให้หญิงตอ้งจ ากดับทบาทของตวัเองอยู่ในฐานะผูต้าม และตกอยู่ในภาวะท่ีตอ้งพึ่งพิง

ผูอ่ื้น และส่งผลใหก้ลายเป็นคนท่ีไม่สามารถปกป้องตนเองได ้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกท าร้ายทางเพศ 

และมีแนวโนม้ยอมรับความรุนแรงท่ีตนเองไดรั้บ และหากหญิงคนใดไม่ปฏิบติัตามกรอบท่ีสังคม

ก าหนด ก็จะถูกตัดสินว่าเป็นหญิงไม่ดี301  ดังนั้ นสังคมระบบปิตาธิปไตยจึงเป็นสังคมท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่ผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน302  ระบบปิดตาธิปไตยหรือระบบชายเป็น

ใหญ่ เป็นระบบท่ีได้ฝังรากลึกอยู่ในวฒันธรรม และสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และมีผลต่อการ

ก าหนดกฎหมายต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก303 

     แม้ว่า ปัจจุบันสภาพสังคม ว ัฒนธรรม การเ มือง และเศรษฐกิจ  จะ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก จนท าให้หญิงบางคน บางกลุ่ม ในสังคมไทย สามารถเปล่ียนสถานะ

                                                        
 300 จาก หลกัความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550: 

ศึกษากรณีข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา. (น. 16-17), โดย วมิลเรขา ศิริชยัราวรรณ. เล่มเดิม. 

 301 แหล่งเดิม. น. 20-21. 

 302 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 88). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

 303 จาก สิทธิความเป็นคนของหญิง: พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมาย และข้อถกเถียง. (น.168), โดย มาลี 

พฤกษพ์งศาวลี, 2552, กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  
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ของตนไปสู่สถานภาพท่ีสูงข้ึนไดก้็ตาม แต่ก็เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่หญิงบางคน หรือบางกลุ่ม

ท่ีมีโอกาสเท่านั้น และยิง่ไปกวา่นั้นการท่ีหญิงเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงโอกาสและเปล่ียนแปลงสถานะ

ของตนได้นั้ น ไม่ได้เกิดจากเพศ หรือการเป็นผูห้ญิง แต่เกิดจากระดับการศึกษา ชาติตระกูล 

สถานภาพของคู่สมรส อ านาจทางเศรษฐกิจ หรือความสามารถส่วนตวัดา้นอ่ืน ๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ช้ีให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงสถานภาพของหญิงดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงเร่ืองความเท่า

เทียมทางเพศ หรือไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคมไทย และจาก

สถานการณ์ความรุนแรงและการเลือกปฏิบติัทางเพศท่ียงัคงมีอยู่และมีแนวโนม้สูงข้ึน จึงเป็นส่ิงท่ี

สามารถยืนยนัไดว้่าโครงสร้างของสังคมไทยยงัคงมีลกัษณะแบบสังคมชายเป็นใหญ่ หรือสังคม

แบบปิตาธิปไตย อยา่งเขม้แขง็304 

  2.3.10.2  แนวคิดเร่ืองสิทธิในการเป็นเจา้ของร่างกายของสตรี  

    ลทัธิปัจเจกนิยม (Individualism) มีแนวคิดว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมามีศกัด์ิศรี คือ 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) ซ่ึงหมายถึงมีความสามารถท่ีจะก าหนดชะตากรรมของ

ตนได้ด้วยตนเอง ดงันั้นรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีธิปไตยของทุกรัฐจึงได้บญัญติัรับรองสิทธิและ

เสรีภาพในด้านต่าง ๆ ท่ีมนุษยแ์ต่ละคนจ าเป็นตอ้งมีและใช้ไป เพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนทั้ง

ทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ ซ่ึงสิทธิดงักล่าวเหล่าน้ีเรียกวา่ “ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 

และถือว่าสิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย และสิทธิในทรัพยสิ์น เป็น “แก่น” (Core) ของสิทธิและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิมนุษยชน (Human Right)305 ในการประชุมระดบัโลกเร่ืองประชากร

และการพฒันา ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์ในปี พ.ศ. 2537 ไดก้  าหนดไวว้า่สิทธิในการเป็นเจา้ของ

ร่างกายหรือสิทธิในการควบคุมร่างกายของตนเองประกอบไปดว้ยสิทธิท่ีส าคญั 2 ประการ306คือ 

                                                        
 304 จาก วฒันธรรมชายเป็นใหญ่. โดย อวยพร เข่ือนแกว้, สืบคน้เม่ือ 25 กนัยายน 2558. จาก http:// 

muslimchiangmai.net/index. 

 305 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. (น. 15 – 16), โดย วรพจน์ วศิรุตพิชญ,์ 2538, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 

 306 จากทางเลือกท่ีจะท าแทง้: การพิทกัษสิ์ทธิผูห้ญิงของวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง. (น. 58-59). โดย อารดี ประสม

ทรัพย.์ เล่มเดิม. 
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     1.  สิทธิท่ีจะก าหนดชะตาชีวิตท่ีเก่ียวกบัระบบเจริญพนัธ์ุดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

สิทธิในการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั มีอิสระ และมีความรับผิดชอบท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์กบัผูใ้ด จะมี

บุตรหรือไม่ จ  านวนก่ีคน จะเวน้ระยะห่างของการมีบุตรนานเท่าใด และสิทธิท่ีจะด ารงชีวิตอยูอ่ยา่ง

ปลอดภยัจากความรุนแรง และการคุกคามทางเพศ ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศและอนามยั

เจริญพนัธ์ุ 

     2.  สิทธิในการเข้าถึงระบบบริการอนามัยเจริญพันธ์ุ ท่ีมีคุณภาพ และ

ปลอดภยั หมายถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บหรือเขา้ถึงระบบการให้บริการอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีครบถว้น ซ่ึง

เป็นการให้บริการเก่ียวกบัการให้บริการดา้นส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นแม่ท่ีครบสมบูรณ์ อนัไดแ้ก่ 

วิธีการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ การท าแทง้ท่ีปลอดภยั หากปราศจากสิทธิในขอ้น้ีแลว้ หญิงจะมีความ

เส่ียงสูงท่ีจะตอ้งเผชิญกบัภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์การบาดเจ็บหรือ

การตายจากการตั้ งครรภ์ การคลอด หรือการท าแท้ง นอกจากน้ี กฤตยา อาชวนิจกุล ได้ให้

ความหมายของสิทธิในการควบคุมร่างกายของตนเองของผูห้ญิงไว ้สอดคลอ้งกบัความหมายดงัท่ี

กล่าวมาแลว้ โดยเห็นวา่สิทธิในการควบคุมร่างกายตนเอง หมายถึง สิทธิของผูห้ญิงซ่ึงจะตอ้งเป็นผู ้

ตดัสินใจดว้ยตนเองในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  สิทธิในการตดัสินใจว่าจะมีเพศสัมพนัธ์กบัใคร ท่ีไหน 

เม่ือไหร่ และอยา่งไรก็ได ้สิทธิในการตดัสินใจท่ีจะตั้งครรภห์รือไม่ก็ได ้และสิทธิในการตดัสินใจท่ี

จะยุติการตั้ งครรภ์ หรือรักษาครรภ์ไวจ้นครบก าหนดและคลอดบุตรออกมา 307 ซ่ึงสิทธิทั้ ง 3 

ประการน้ี เป็นสิทธิในตวัร่างกายของผูห้ญิงซ่ึงจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองเท่านั้น และหญิงมีสิทธิท่ี

จะตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัจากสังคม และปราศจากการบงัคบัขู่เข็ญ

และปราศจากความรุนแรง308 

     สิทธิในการเป็นเจา้ของร่างกาย หรือสิทธิในการควบคุมดูแลร่างกายของหญิง 

เป็นสิทธิท่ีได้ก าหนดข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงการใช้ประโยชน์หรือการควบคุม

ร่างกายของหญิงทั้งในดา้นสังคมและกฎหมาย ทงัน้ีเพื่อให้หญิงและสังคมไดต้ระหนกัถึงการเป็น

                                                        
 307 จาก ผู้หญิงในวาทกรรมการเมืองเร่ืองเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ. (น. 44-45), โดย กฤตยา อาชวนิจกุล 

ข, 2547, เชียงใหม่: ศูนยส์ตรีศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยทาลยัเชียงใหม่. 

 308 แหล่งเดิม.  
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เจา้ของร่างกาย และเพื่อให้หญิงมีส่วนในการก าหนดกฎหมายท่ีหญิงมีส่วนไดเ้สียดว้ย เม่ือสิทธิใน

การเป็นเจา้ของร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนอยา่งหน่ึง และเป็นสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิง ดงันั้นหญิง

ควรท่ีจะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ ในการใชร่้างกายในวถีิทางท่ีถูกตอ้ง แต่จากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาใน

อดีตผูห้ญิงแทบไม่มีสิทธิในการควบคุมชีวิตและร่างกายของตนเองเลย การด าเนินชีวิตของผูห้ญิง

ถูกก าหนดดว้ยวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค าสอนในศาสนา กล่าวคือ สังคมก าหนด

บทบาทและหน้าท่ีของผูห้ญิงให้อยู่เหนือสิทธิ ซ่ึงการท่ีหญิงมีบทบาทเป็นรองจากชายน้ี ไม่ได้

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือติดตวัมาแต่ก าเนิด แต่เกิดข้ึนจากสภาพทางสังคมและวฒันธรรม ประกอบ

กบัผูห้ญิงส่วนใหญ่ปฏิเสธท่ีจะต่อสู้เพื่ออิสระภาพและความเสมอภาค เพราะขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา และค่านิยม ทางสังคมไดก้ าหนดสถานภาพและบทบาท หรือก าหนด

ความเป็นหญิงไวเ้ป็นระยะเวลายาวนาน จนฝังรากลึกลงไปเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติ จนท า

ใหผู้ห้ญิงยอมรับสถานภาพท่ีตอ้ยต ่าของตนเองไปโดยปริยาย309 

     เม่ือสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือควบคุมร่างกาย หรือการท่ีมนุษย์จะใช้

ร่างกายตามความตอ้งการของตน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนท่ีจะกระท าอย่างไรต่อเน้ือตวั

ร่างกายของตนเองก็ได ้ดงันั้นกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงไม่ลงโทษแก่บุคคลซ่ึงกระท า

การอย่างใดต่อเน้ือตวัร่างกายของตนเองหรือท าร้ายตนเอง เพราะถือว่าการกระท าดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อคนอ่ืน ๆ หรือสังคมแต่อย่างใด310 สิทธิในการเป็นเจา้ของ

ร่างกายท่ีไดมี้การกล่าวถึงกนัอยา่งแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก และไดถู้กเรียกร้องให้หญิงมี

สิทธินั้นอย่างสมบูรณ์ คือ “สิทธิในการท าแท้ง”  โดยมีการเรียกร้องให้สิทธิแก่ผูห้ญิงในการท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกท่ีจะรักษาครรภ์ หรือท าลายครรภ์ของตน โดยใช้แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิทาง

กฎหมาย คือสิทธิในการเป็นส่วนตวัของผูห้ญิง (Right of Privacy) ท่ีมีเหนือสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูข่อง

ทารกในครรภ์ (Right to Life) ดงันั้นการเลือกท่ีจะท าแทง้หรือไม่ หญิงตั้งครรภ์สมควรมีสิทธิใน

เน้ือตวัร่างกายของตนเองอย่างเต็มท่ีในการท่ีจะตดัสินใจ สังคม หรือรัฐ ไม่มีสิทธิท่ีจะไปตดัสิน

                                                        
 309 จาก ซีโมน เดอ โบววัร์: ผู้หญิงซ่ึงขบถ. (น.199 -200), โดย อลิซ ซุวาร์สเซอร์, 2558, กรุงเทพฯ: เพื่อนหญิง. 

 310 จาก สิทธิในการเป็นเจา้ของร่างกายกบัการตดัสินใจท าแทง้. (น. 28). โดย ศศิธร ประดิษฐพ์งศ.์ เล่มเดิม.  
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หรือกล่าวโทษหญิงตั้งครรภซ่ึ์งท าแทง้ เพราะผูห้ญิงแต่ละคนย่อมมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั311 การท า

แทง้ถือเป็นกิจกรรมส่วนตวัของผูห้ญิงแต่ละคน การมองหรือการตดัสินบุคคลใดบุคคลหน่ึงในเร่ือง

การท าแทง้โดยอาศยัมุมมองทางดา้นศาสนา ค่านิยม วฒันธรรม และประเพณี เป็นเคร่ืองมือในการ

ตดัสินวา่ควรหรือไม่ควรท าแทง้นั้น เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงการท่ีจะตดัสินวา่การท าแทง้เป็นเร่ือง

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่นั้น ควรจะดูท่ีผลของการอนุญาตให้ท าแท้งว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อ

สังคมหลงัจากการอนุญาตให้ท าแทง้ การท่ีรัฐบงัคบัให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งอุม้ครรภ์

ต่อไปจนครบก าหนด และคลอดออกมาเป็นทารก เพียงเพราะกลวับาป กลวัสังคม หรือศีลธรรมของ

สมาชิกในสังคมจะเส่ือมทรามลง โดยรัฐไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ แก่หญิงซ่ึงไม่มีความพร้อมใน

การดูแลทารกนั้น  รัฐจึงไม่มีความชอบธรรมท่ีจะลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้ ดงันั้นประเทศตะวนัตกจึง

เห็นว่าทศันะของฝ่ายศาสนา และทศันะของกลุ่มอนุรักษ์นิยม เก่ียวกบัการห้ามการท าแทง้ เพราะ

เห็นวา่การท าแทง้เป็นการฆ่า จึงไม่ควรให้มีการอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายใน

ทุกกรณีนั้น เป็นทศันะหรือความเห็นท่ีเอาเปรียบและกดข่ีเพศหญิง เพราะการก าหนดจริยธรรม

ในทางเพศ โดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของผูห้ญิง ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผูห้ญิงเป็นอย่าง

มาก312 

     เม่ือสิทธิในการควบคุมร่างกาย หรือสิทธิในการเป็นเจา้ของร่างกาย เสรีภาพ

ในการตดัสินใจมีเพศสัมพนัธ์ และการตดัสินใจยุติการตั้งครรภ ์เป็นสิทธิท่ีผูห้ญิงพึงมี โดยสมบูรณ์

ในการใชร่้างกายของตน ในวถีิทางท่ีตนตอ้งการ เพราะร่างกายนั้นเป็นของหญิงเอง จึงเป็นสิทธิใน

ร่างกายท่ีเก่ียวกบัความเป็นหญิง ดงันั้นผูห้ญิงจึงมีสิทธิในชีวติของตน ท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัร่างกาย

ของตนเอง วา่จะตั้งครรภต่์อไปเพื่อให้ก าเนิดเด็กในครรภ ์หรือจะยุติการตั้งครรภ ์ผูอ่ื้นจะตอ้งเคารพ

สิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ของหญิง  แมว้่าการเรียกร้องสิทธิในการท าแทง้จะเป็น

เร่ืองท่ีขดักบัความรู้สึกของมนุษยใ์นสังคม ในเร่ืองบทบาทของผูใ้หก้  าเนิดชีวิตและความเป็นแม่ ซ่ึง

เป็นบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคญัก็ตาม แต่การตดัสินใจเลือกท่ีจะอุม้ครรภ์ต่อไปและคลอดทารก

ออกมาหรือจะยุติการตั้ งครรภ์ก็ควรจะเป็นสิทธิของหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์อย่างแท้จริง เพราะการ

                                                        
 311 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 58). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

 312 จาก ปัญหาจริยศาสตร์เชิงวพิากษ.์ (น. 229).โดย อ านวย ยสัโยธา. เล่มเดิม. 
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ตดัสินใจเลือกดังกล่าวเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีส าคญั ท่ีส่งผลต่อการด าเนินชิวิตของหญิงซ่ึง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละทารกหรือเด็กท่ีจะคลอดออกมา การท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้

เป็นความผิดอาญา แสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงไม่สามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองว่าจะมีลูกหรือจะ

ยุติการตั้งครรภ ์ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะการไม่มีอ านาจในการควบคุมเน้ือตวัร่างกายและชีวิต

ของตนเอง ของผูห้ญิงในสังคมไทย 

  2.3.10.3 แนวคิดเก่ียวกบัการพิทกัษสิ์ทธิของสตรี  

    แนวคิดการพิทกัษสิ์ทธิ มีความเช่ือพื้นฐานท่ีส าคญั 3 ประการ313 คือ 

    1.  ความเช่ือเก่ียวกบัความเป็นบุคคล เห็นวา่ความเป็นบุคคลเกิดข้ึนพร้อมสิทธิ 

เสรีภาพ คุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

    2.  ความเช่ือเก่ียวกบัความเป็นธรรม โดยเช่ือวา่สมาชิกในสังคมจะตอ้งมีโอกาส

แห่งความเสมอภาค ในเร่ืองสิทธิในการไดรั้บการบริการ 

    3.  ความเช่ือเก่ียวกบัสังคม ท่ีว่าสังคมจะตอ้งมีความรับผิดชอบ ในการท าให้

สมาชิกในสังคมมัน่ใจว่าสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมทุกคนจะได้รับโดยเท่า

เทียมกนั 

    ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัการพิทกัษสิ์ทธิของผูห้ญิง เป็นแนวคิดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

กระตุน้ให้ผูห้ญิงเกิดความรู้สึกวา่ตนเองไม่ใช่ผูถู้กกระท า แต่ผูห้ญิงเป็นบุคคลซ่ึงมีความเป็นมนุษย์

เท่ากบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม314 ซ่ึงการพิทกัษสิ์ทธิของสตรีจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบทบาท

ของผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงในเกือบทุกสังคมจะถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัการพิทกัษ์

สิทธิของผูห้ญิงจึงให้ความส าคญักบัการสร้างบทบาทความเสมอภาค เพื่อให้มีความเท่าเทียมกนั

                                                        
 313 จากทางเลือกท่ีจะท าแทง้: การพิทกัษ์สิทธิผูห้ญิงของวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง. (น. 61-67). โดย อารดี ประสม

ทรัพย.์ เล่มเดิม.  

 314 จาก การพิทักษ์สิทธิทางเพศของสตรีกับปัญหาการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์. (น. 25), โดย นาถยา ศรีดี

, 2544, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์.กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ระหว่างชายและหญิง การให้ความมัน่คงกบัสวสัดิการของผูห้ญิงทั้งในดา้น ค่าจา้ง สุขภาพ ท่ีอยู่

อาศยั สิทธิในครอบครัว และสิทธิทางเพศ ซ่ึงแนวคิดเร่ืองพิทกัษสิ์ทธิสตรีน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บั

สตรีทุกคนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในสังคม และสามารถใชเ้ป็นแนวทาง

ท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา และป้องกนัการละเมิดสิทธิทางเพศของผูห้ญิง  

    ส าหรับแนวคิดการพิทกัษ์สิทธิผูห้ญิงในประเทศไทย เกิดจากการรวมตวัของ

ผูห้ญิงกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต ท่ีเห็นว่าผูห้ญิงไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากสังคมในเกือบทุกดา้น 

ไม่วา่จะเป็นการถือครองทรัพยสิ์น การศึกษา การท างาน และการเขา้ถึงบริการทางดา้นการอนามยั

เจริญพนัธ์ุ อนัป็นหวัใจส าคญัของสิทธิของผูห้ญิง ท าใหเ้กิดการรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือองคก์รเพื่อ

พิทกัษสิ์ทธิต่าง ๆ ของผูห้ญิง เช่น องคก์รสนบัสนุนสิทธิสตรี องคก์รรณรงคเ์พื่อสิทธิอนามยัเจริญ

พนัธ์ุ ซ่ึงเป็นการรวมตวัขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และนกัวิชาการ และผลของการเคล่ือนไหว

ขององคก์รต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลใหมี้การตั้งคณะท างานท่ีช่ือวา่ “ผู้หญงิกบัการตั้งท้องเม่ือไม่พร้อม” 

โดยมีการเคล่ือนไหวหลกัท่ีเก่ียวกบัสิทธิการท าแทง้ และการพิทกัษ์สิทธิของหญิง อย่างไรก็ตาม

ประเด็นเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัการพิทกัษ์สิทธิของสตรีในประเทศไทย นอกจากสังคมและรัฐจะ

ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นเร่ืองความเสมอภาคของหญิงและชายแลว้ รัฐและสังคมยงัละเลย 

หรือยงัไม่มีความชดัเจน ทั้งในดา้นนโยบาย และแนวทางในการปฏิบติั เก่ียวกบัการพิทกัษสิ์ทธิของ

สตรี โดยเฉพาะสิทธิในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ 

  2.3.10.4  แนวคิดเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของสตรี  

    สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการตดัสินใจอยา่ง

อิสระ เสมอภาค และรับผิดชอบร่วมกนั ในการเร่ิมมีบุตร การเวน้ระยะการตั้งครรภ์ และจ านวน

บุตร รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และมีคุณภาพ และได้

มาตรฐาน และการเขา้ถึงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการเลือกปฏิบติั หรือถูก

บงัคบั315 ดงันั้นสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของผูห้ญิงจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของผูห้ญิง   ท่ีผูช้าย

                                                        
 315 (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ ้มครองอนามัยเจริญพันธ์ุ.ส านักอนามัยเจริญพันธ์ุ. กรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข.  
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ไม่มี เช่น สุขภาพท่ีเก่ียวกบัมดลูก รังไข่ เตา้นม การตั้งครรภ์ การคลอด การแทง้ การท าแทง้  และ 

อ่ืน ๆ316  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงควรไดรั้บบริการจากรัฐโดยมีคุณภาพและทัว่ถึง317 และเหตุผลท่ีรัฐตอ้ง

ให้ความคุม้ครองแก่สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของผูห้ญิง ก็เพราะร่างกายของผูห้ญิงมีความแตกต่าง

จากร่างกายของผูช้าย318 ประกอบกบัอิทธิพลทางสังคมท่ีก าหนดบทบาทและคุณค่าของผูช้ายและ

ผูห้ญิงไวแ้ตกต่างกนัหรือไม่เท่าเทียมกนั ท าให้ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัปัญหาสุขภาพเฉพาะหลายอยา่ง 

ท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนกบัผูช้าย เช่น ผูห้ญิงถูกก าหนดให้เป็นผูรั้บภาระเร่ืองการคุมก าเนิดและเป็นผูซ่ึ้ง

ตั้งครรภ ์ท าให้ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการตั้งครรภ ์การคลอด การแทง้ และการตกเลือด 

หรือเม่ือผูห้ญิงประสบกบัภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ ซ่ึงไดส้ร้างปัญหาหรือความยุง่ยากในการ

ด ารงชีวิตของหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์  สังคมหรือรัฐก็ไม่มีทางเลือกอย่างอ่ืน หรือไม่มี

มาตรการใหค้วามช่วยเหลือใด ๆ ในการท่ีจะเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมา หรือหากหญิงซ่ึงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงคต์ดัสินใจท าแทง้ก็จะถูกกีดกนัดว้ยกฎหมาย และหากหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ยืนยนัท่ีจะท าแทง้จริงก็ต้องแลกด้วยสุขภาพ ชีวิต และเสรีภาพ  ท่ีอาจจะได้รับจากการท าแท้ง

เถ่ือน319 

    สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุเป็นสิทธิท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการสร้างความเป็นธรรม

ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง และเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐและสังคมจะตอ้ง “ยอมรับ” 

และให้ “การรับรอง” ทั้งน้ีเพื่อขจดัปัญหาเร่ืองการเลือกปฏิบติัต่อร่างกายของผูห้ญิงให้หมดส้ินไป 

ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งส่งเสริมและให้การคุ้มครองเก่ียวกบัสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ 

ให้แก่ผูห้ญิงทุกคน ป้องกนัไม่ให้มีการละเมิด และด าเนินการให้แก่ผูห้ญิงทุกคนในทุกดา้น ไม่ใช่

                                                        
 316 จาก สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ หัวใจส าคญัของสุภาพ ผูห้ญิง. (น.7). โดย จิตติมา ภานุเตชะ ณัฐยา บุญภกัดี 

และ ธญัญา ใจดี. เล่มเดิม.  

 317 แหล่งเดิม. น. 174.  

 318 แหล่งเดิม. น. 7.  

 319 แหล่งเดิม. 
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การให้ในลกัษณะของการสงเคราะห์ คือให้ก็ไดห้รือไม่ใหก้็ได ้หรือใหแ้ก่หญิงบางคนเท่านั้น320 ซ่ึง

สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุขั้นพื้นฐานท่ีผูห้ญิงตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง และไม่สมควรถูกละเมิด ไดแ้ก่321 

    1.  สิทธิในการคุมก าเนิดและสิทธิในการยุติการตั้ งครรภ์ ซ่ึงมีความหมาย

ครอบคลุมถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี 

      (ก)  ผูห้ญิงทุกคนสามารถตดัสินใจและก าหนดวา่ตอ้งการคุมก าเนิดหรือไม่

ดว้ยตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐและบุคคลอ่ืนใด 

      (ข)  ผูห้ญิงทุกคนสามารถเลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีปลอดภยั โดยไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารอยา่งรอบดา้น 

      (ค)  ผูช้ายตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการคุมก าเนิด 

      (ง)  การยุติการตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ควรเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการ

คุมก าเนิด 

     สิทธิในข้อน้ีสามารถช่วยให้ผูห้ญิงซ่ึงมีเพศสัมพนัธ์ทั้ งท่ีแต่งงานและยงั

ไม่ได้แต่งงาน มีอ านาจในการตดัสินใจต่อการเจริญพนัธ์ุของตนเอง ท าให้ไม่ตอ้งเป็นผูรั้บภาระ

ความเป็นแม่เม่ือตนยงัไม่มีความพร้อม หรือเม่ือตนไม่ตอ้งการ เพราะการคุมก าเนิดสามารถท าไดท้ั้ง

ชายและหญิง เพียงแต่ค่านิยมของสังคมไดผ้ลกัให้เป็นภาระของผูห้ญิงซ่ึงจะเป็นฝ่ายป้องกนัการ

ตั้งครรภ์322 และเม่ือหญิงตกอยูใ่นภาวะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์รัฐควรมีการแกไ้ขปัญหาและให้

ความช่วยเหลือแก่หญิงเหล่าน้ีอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผน เช่น ให้ความช่วยเหลือทางดา้น

บริการท่ีมีคุณภาพ สนบัสนุนทางดา้นการเงิน โดยตระหนกัถึงสิทธิของผู ้หญิงซ่ึงพึงมี  ดงันั้นรัฐ

                                                        
 320  แหล่งเดิม. น. 174. 

 321 จาก ซีดีคุ่ มือการสร้างองค์ความรู้เร่ืองเป็นเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ. โดย นาถฤดี เด่นดวง, 2551,

กรุงเทพฯ:  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. 

 322 แหล่งเดิม. 
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ควรให้ความส าคญักบัสิทธิในการคุมก าเนิดและการยุติการตั้งครรภ์ และให้ความคุม้ครองสิทธิ

ดงักล่าว ดงัน้ี323 

      (1)  ก าหนดให้ชายและหญิงมีส่วนรับผิดชอบในการคุมก าเนิดและการ

เลือกใชว้ธีิการคุมก าเนิดท่ีปลอดภยั และมีผลขา้งเคียงต่อร่างกายนอ้ยท่ีสุด 

      (2)  รัฐตอ้งให้ขอ้มูลและบริการในการคุมก าเนิดต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม

ทั้งชายและหญิง โดยค านึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมรับผดิชอบทั้งชายและหญิง 

      (3)  ให้ผูห้ญิงทุกคนสามารถตดัสินใจเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดไดโ้ดย

อิสระ ไม่ถูกช้ีน า หรือบงัคบัทั้งทางตรงและทางออ้มจากผูใ้หบ้ริการ คู่ครอง สามี หรือคู่รัก 

      (4)  ให้ผูห้ญิงทุกคนสามารถตดัสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยไม่ต้อง

เส่ียงท าแทง้เถ่ือน หรือท าแทง้ท่ีเป็นอนัตราย 

      (5)  ให้ผูห้ญิงทุกคนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ กระบวนการ 

เง่ือนไขกฎหมาย หลกัวิชาทางการแพทยใ์นการยุติการตั้งครรภ์ โดยผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รวมถึงผลกระทบต่อชีวติและสุขภาพจากการท าแทง้เถ่ือน 

    2.  สิทธิการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัและไม่ถูกบงัคบั แมว้า่การมีเพศสัมพนัธ์จะ

เป็นเร่ืองวิถีชีวิตท่ีเป็นปรกติของสังคมระหวา่งชายหญิง แต่การมีเพศสัมพนัธ์อาจจะไม่ไดเ้กิดจาก

ความรักหรือความยินยอมของผูห้ญิงเสมอไป เพราะบางคร้ังอาจมีเร่ืองของการใชอ้  านาจทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสรีระแห่งความเป็นชาย บีบบงัคบัหรือกดข่ีใหผู้ห้ญิงมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย  ดงันั้นเพื่อให้

หญิงมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัและไม่ถูกบงัคบั รัฐควรจะให้ความคุม้ครองสิทธิในการมีเพศสัมพนัธ์

ของผูห้ญิงดงัน้ี324 

                                                        
 323 แหล่งเดิม. 

 324 จาก สิทธอนามยัเจริญพนัธ์ุของผูห้ญิง. (น.175 ). โดย สุณีรัตน์ ย ัง่ยนื. เล่มเดิม. 
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      (ก)  ให้ผูห้ญิงทุกคนมีเพศสัมพนัธ์ด้วยความสมคัรใจ ไม่ถูกบงัคบั ข่มขืน 

หรือล่อลวง 

      (ข)  ให้ผูห้ญิงทุกคนตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยใชอ้ านาจหน้าท่ี

การงาน ความสามารถในการให้คุณให้โทษ เช่น การถูกละเมิดทางเพศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท างาน 

ในโรงเรียน หรือในสถานศึกษา 

      (ค)  ผูห้ญิงทุกคนตอ้งไม่ไดรั้บความรุนแรงต่าง ๆ ในการมีเพศสัมพนัธ์ เช่น

การทุบตี ท าร้ายร่างกาย การใชว้าจารุนแรง การบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การใชส่ื้อลามก 

วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้จบ็ปวด หรือทรมานจิตใจในขณะมีเพศสัมพนัธ์ 

      (ง)  ผูห้ญิงทุกคนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การป้องกนั

การติดเช้ือจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และเอดส์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งชายหญิง และเพศศึกษาท่ี

ทนัสมยั รวมทั้งปัญหาความรุนแรงและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

     3. สิทธิในการรับบริการทางการเจริญพนัธ์ุจากรัฐโดยไม่ถูกเลือกปฏิบติั 

ผูห้ญิงตอ้งมีสิทธิในการไดรั้บบริการต่าง ๆ ทางการเจริญพนัธ์ุท่ีเหมาะสม เช่น การตรวจวนิิจฉยัโรค

ต่างๆ โดยค านึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์และความเป็นส่วนตวั การได้รับความรู้เก่ียวกับการมี

เพศสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสม การไดรั้บบริการและความช่วยเหลือเม่ือไดรั้บความรุนแรงต่าง ๆ ทาง

เพศ เช่น ถูกข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ325  การถูกละเมิดสิทธิท่ีเก่ียวกบัการรับบริการท่ีเก่ียวกบั

อนามยัเจริญพนัธ์ุจากสถานบริการ คือ การรับรู้สิทธิต่าง ๆ ท่ีไม่ทัว่ถึง การไดรั้บความรู้เก่ียวกบั

เพศศึกษาไม่ครบถว้น และอยูใ่นรูปแบบท่ีลา้หลงั การไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือถูก

ข่มขืน การฝากครรภแ์ละการคลอดบุตรท่ีไม่ปลอดภยั การรักษาความลบัและความเป็นส่วนตวัและ

การใหเ้กียรติโดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงในดา้นต่าง ๆ เช่น วฒันธรรม สังคม เช้ือชาติ ศาสนา และ 

                                                        
 325 แหล่งเดิม.  
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เศรษฐกิจ326 เป็นตน้ ดงันั้นรัฐจึงควรให้ความคุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงให้สามารถเขา้ถึงบริการดา้น

สุขภาพอยา่งเป็นธรรม เพื่อใหผู้ห้ญิงมีชีวติดา้นเพศและการเจริญพนัธ์ุท่ีปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี327 

       (ก)  หญิงตั้งครรภทุ์กคนตอ้งไดรั้บการฝากครรภ ์และดูแลครรภอ์ยา่งมี

คุณภาพ 

       ( ข)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือความรู้เก่ียวกบั

วธีิการคลอดท่ีปลอดภยั อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการแพทยแ์ละจริยธรรมของผูใ้หบ้ริการ 

       (ค)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการคลอดได้อย่าง

อิสระ หลงัจากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งครบถว้น รอบดา้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัของแม่และ

บุตร 

       (ง)  หญิงตั้งครรภทุ์กคนตอ้งไดรั้บสิทธิลาคลอด 

       (จ)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนตอ้งไดรั้บบริการการท าคลอดท่ีมีคุณภาพตาม

หลกัการแพทย ์สอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพครรภ ์และความตอ้งการ 

      (ฉ)  หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และไดรั้บการยุติการตั้งครรภห์รือท า

แทง้เถ่ือน หากเกิดปัญหาใด ๆ อนัอาจเป็นอนัตรายจากการยติุการตั้งครรภห์รือท าแทง้ จะตอ้งไดรั้บ

การดูแลและให้บริการอยา่งมีคุณภาพ โดยตระหนกัถึงการเก็บรักษาความลบัและขอ้มูลส่วนตวัของ

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

      (ช)  ผูห้ญิงทุกคนต้องได้ได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเจริญพนัธ์ุ 

ผลประโยชน์ สวสัดิการ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสิทธิในการเก็บรักษาความลบัในการตรวจ

และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัการเจริญพนัธ์ุ 

                                                        
 326 แหล่งเดิม.  

 327 แหล่งเดิม. น. 175-176. 
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    ในประเทศไทยแมว้่าจะได้มีการส่งเสริมสถานภาพสตรีและสิทธิสตรีมาเป็น

เวลานาน  แต่ก็เป็นเพียงการสนบัสนุนหรือเรียกร้องเก่ียวกบัสิทธิสตรีในดา้นอ่ืน ๆ (เช่น สิทธิทาง

การเมือง สิทธิในการท างาน หรือ สิทธิในการศึกษา) ส่วนสิทธิท่ีเก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุของ

ผูห้ญิง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศและ

บทบาทความเป็นหญิงชาย กลบัไม่ไดรั้บความสนใจจากสังคมเลย328 ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากเหตุผล 2 

ประการ คือ 

    1.  ระบบและค่านิยมเก่ียวกบัเร่ืองเพศในสังคมไทย  ท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง

การแสดงออกทางเพศ โดยชายมีอิสระในการแสวงหาประสบการณ์ทางเพศ  ในขณะท่ีหญิงถูก

สังคมจ ากดัสิทธิ ซ่ึงค่านิยมน้ีไดส้นบัสนุนหรือส่งเสริมให้ชายไม่เก็บง าความรู้สึกและไม่รู้จกัยบัย ั้ง

ชัง่ใจเม่ือมีความตอ้งการเพศ ชายจึงสามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดไ้ม่ว่าก่อนแต่งงานหรือหลงัแต่งงาน 

และไม่ถูกจ ากดัวา่จะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์กบัภรรยาเพียงคนเดียว ในทางตรงกนัขา้มหญิงจะถูกสังคม

ก าหนดหรือควบคุมการแสดงออกทางเพศ เช่น มีค่านิยมในเร่ืองการรักนวลสงวนตวั ไม่ควรมี

ประสบการณ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน หลงัแต่งงานตอ้งมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีเพียงคนเดียว ซ่ึง

ความไม่เท่าเทียมทางเพศน้ีท าให้ผูห้ญิงขาดทกัษะและความมัน่ใจในการปฏิเสธและต่อรองกบั

ผูช้ายในการท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ผูห้ญิงจึงไม่กลา้เจรจาใหผู้ช้ายใชถุ้งยางอนามยัเพราะกลวั

จะถูกมองวา่มีความช ่าชองทางเพศ  ซ่ึงค่านิยมและวิธีคิดดงักล่าวท าให้หญิงไทยถูกกนัออกจากการ

แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบอนามยัเจริญพนัธ์ุของตนเอง329  

    2.  แนวคิดเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรับสังคมไทย 

ท่ีหลายฝ่ายยงัขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพราะสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุไม่ไดมี้ความหมายหรือสาระท่ี

เก่ียวกบัสิทธิในการมีเพศสัมพนัธ์เท่านั้น แต่สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุยงัหมายความรวมถึงสิทธิในการ

เลือกคู่ครอง สิทธิในการสร้างและวางแผนครอบครัว สิทธิในการเลือกท่ีจะมีบุตรหรือไม่มีบุตร ซ่ึง

                                                        
 328 แหล่งเดิม. น. 176.  

 329 แหล่งเดิม. น. 172. 
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เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผูห้ญิงทุกคนท่ีจะตอ้งได้รับการส่งเสริมและใดรั้บการคุม้ครอง330  ท าให้

ประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือเขา้ใจ และไม่เห็นความส าคญัของสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ  

     เม่ือสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ คือสิทธิของบุคคลซ่ึงจะตดัสินใจเก่ียวกบัการ

เจริญพนัธ์ุของตน บนพื้นฐานของเสรีภาพและความรับผิดชอบ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบติั หรือถูก

บงัคบั โดยเฉพาะกับผูห้ญิง ทั้ งน้ีสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย ทั้งความ

แตกต่างทางสุขภาพและระบบเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงระบบเจริญพนัธ์ุของผูห้ญิงมีความจ าเพาะ และซบัซอ้น

กวา่เพศชายมาก331 ท าให้หญิงเท่านั้นท่ีเป็นผูซ่ึ้งสามารถตั้งครรภไ์ด ้ดงันั้นสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุจึง

เป็นหัวใจส าคญัด้านสุขภาพทางเพศส าหรับผูห้ญิง จึงควรได้รับการส่งเสริมและคุม้ครองอย่าง

เหมาะสม332 แต่การก าหนดนโยบายเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของสตรีในประเทศไทย ยงัไม่ไดรั้บ

ความสนใจจากสังคมและรัฐเท่าท่ีควร โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีไม่มีการด าเนินการก าหนดนโยบาย

เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุของหญิงอยา่งเป็นรูปธรรม ท าให้ผูห้ญิงไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขาด

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบอนามยัเจริญพนัธ์ุของตนเอง การขาดขอ้มูลและบริการคุมก าเนิดท่ี

ครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งผลใหเ้ม่ือมีการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน ผูห้ญิงจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระ

ในการตดัสินใจวา่จะตั้งทอ้งต่อไปทั้งท่ีไม่มีความพร้อม หรือจะเส่ียงชีวติใชบ้ริการยติุการตั้งครรภท่ี์

ไม่ปลอดภยั ซ่ึงแตกต่างจากประเทศท่ีให้ความส าคญักบัแนวคิดเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของ

สตรี เช่น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีนโยบายส่งเสริมการเกิดไปพร้อม ๆ กบัการสร้างทางเลือกให้แก่หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์โดยมีแนวคิดว่าการจดับริการดูแลเด็กเล็กเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

ในสังคม ไม่ใช่ภาระของหญิงซ่ึงเป็นแม่เท่านั้น ดงันั้นประเทศฝร่ังเศสจึงมีมาตรการแกไ้ขปัญหา

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแทง้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจดัสถานรับเล้ียงเด็กแบบ

เต็มเวลา การจดัระบบการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน โดยแต่ละครอบครัวจะจดัเงินสมทบตามสัดส่วน

รายไดข้องตนประมาณร้อยละ 10 – 15 ของรายได ้เวน้แต่ครอบครัวท่ีมีรายไดไ้ม่ถึงเกณฑ์สามารถ

                                                        
 330 แหล่งเดิม. น.  177. 

 331 จาก สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ หวัใจส าคญัของสุภาพ ผูห้ญิง. (น. 12). โดย จิตติมา ภานุเตชะ ณฐัยา บุญภกัดี 

และ ธญัญา ใจดี. เล่มเดิม. 

 332 แหล่งเดิม. 
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รับบริการไดฟ้รี พร้อมรับเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวเล้ียงเด่ียว ท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคใ์น

ฝร่ังเศสสามารถตดัสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดว้ยเหตุน้ีสิทธิอนามยัเจริญ

พนัธ์ุของสตรี จึงเป็นสิทธิมนุษยชนของสตรีท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นสิทธิหลกัท่ีจะท าให้

ผูห้ญิงไดรั้บความเป็นธรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกบัชายและเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีสากลให้การ

ยอมรับ  ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุของหญิงไทย สามารถท าให้บรรเทาลง

ได ้โดยการท่ีรัฐจะตอ้งตระหนกัวา่สิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และตอ้งส่งเสริมและ

สร้างทกัษะให้สมาชิกในสังคม เรียนรู้และเขา้ใจ ในเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธ์ุ เพื่อให้ประชาชน

ทุกเพศ ทุกวยั มีอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีดี และทราบถึงสิทธิท่ีเป็นหลกัประกนัพื้นฐานของผูห้ญิง ใน

การท่ีจะไม่ถูกล่วงละเมิด333 นอกจากน้ีรัฐจะตอ้งสร้างนโยบายและมาตรการในการให้บริการและ

คุม้ครองสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุ ท่ีเนน้ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัจากการใช้

บริการสุขภาพท่ีเคารพศกัด์ิศรี และใหห้ญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

  2.3.10.5  แนวคิดเร่ืองสิทธิในการท าแทง้ 

    แนวคิดเร่ืองสิทธิท าแทง้ เป็นแนวคิดท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าสิทธิท า

แทง้ควรเป็นสิทธิของใคร  ระหวา่งสิทธิของมารดาในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของตน กบัสิทธิของ

เด็กท่ีจะคลอดออกมามีชีวิต334 ซ่ึงเป็นขอ้ถกเถียงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของปัญหาการท าแทง้ และ

เป็นขอ้ถกเถียงท่ีน าไปสู่การตั้งค  าถามว่า การท าแทง้เป็นสิทธิของหญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์จะจดัการกบั

ร่างกายของตนเอง หรือเป็นการท าลายสิทธิของเด็กในการท่ีจะมีชีวิตอยู ่และสิทธิไหนส าคญักว่า

กนั335 การถกเถียงเร่ืองสิทธิท าแทง้ ท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกในสังคม และท าใหส้ังคม

มีมุมมองต่อการท าแทง้เป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนใหห้ญิงมีสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกาย

ของตนเอง และ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ โดยท่ีแต่ละฝ่ายต่างก็ให้

นิยามของค าว่าสิทธิ  และหาขอ้เสนอและเหตุผลท่ีเป็นประโยชน์แต่เฉพาะกบัแนวคิดของตนมา

                                                        
 333 แหล่งเดิม. น. 13. 

 334 จาก “การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง,” โดย วลิาสินี พนานครทรัพย,์ 2554, (มกราคม-มิถุนายน), สังคม

วิทยามานุษยวิทยา, 30 ,(1), น. 105.  

 335 แหล่งเดิม. 
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อธิบาย336 ซ่ึงจากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถแบ่งแนวคิดในเร่ืองสิทธิในการท าแทง้ออกเป็น 2 แนวคิด 

คือ 

    1.   แนวคิดท่ีเห็นดว้ยกบัสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง  

     กลุ่มน้ีเห็นว่าตวัอ่อนในครรภ์มารดาเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายของผูห้ญิง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอ่อนกบัผูห้ญิงจึงเป็นหน่ึงเดียว ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น

ผูห้ญิงจึงควรมีสิทธิจดัการกบัร่างกายของตนเอง337 เพราะการตดัสินใจท าแทง้เป็นเร่ืองส่วนตวั หรือ

เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของผูห้ญิง ท่ีประสบปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ ซ่ึงมีแต่หญิงซ่ึงตกอยูใ่น

ภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคเ์ท่านั้น ท่ีรู้ถึงปัญหาและความจ าเป็นของตน จนน าไปสู่การตดัสินใจ

ท าแทง้ หญิงเหล่าน้ียอ่มมีสิทธิตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองได ้เพราะผลของการตดัสินใจวา่จะท า

แทง้หรือไม่ มีผลกระทบต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยตรง ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีตวั

อ่อนจะพฒันา หรือเจริญเติบโตจนคลอดออกมาเป็นทารกนั้น ผูซ่ึ้งจะต้องรับภาระคือหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ์ ผูห้ญิงจึงมีสิทธิท่ีจะเลือกว่าจะยินยอมเขา้รับภาระนั้นหรือไม่ การท่ีหญิงจะตดัสินใจท า

แทง้หรือไม่ ไม่ไดเ้ป็นการท าลายจริยธรรมหรือศีลธรรมแต่อยา่งใด แต่เป็นเร่ืองท่ีหญิงซ่ึงตั้งครรภ์

จะรับผิดชอบหรือจดัการกบัร่างกายของตวัเอง  และในการท่ีหญิงจะตดัสินใจท าแทง้หรือไม่นั้น 

หญิงได้ใคร่ครวญหรือไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสียมาอย่างรอบคอบแล้ว เพราะไม่มีผูห้ญิงคนใดมี

เจตนาท่ีจะใหเ้กิดการตั้งครรภเ์พื่อจะไปท าแทง้ แต่การใหสิ้ทธิหญิงในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของ

ตนเอง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคอี์กทางหน่ึง338 นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงั

เห็นวา่ การห้ามการท าแทง้เป็นการพิทกัษสิ์ทธิของเด็กเพียงแค่ให้มีชีวิตรอดเท่านั้น แต่ไม่คุม้ครอง

สิทธิอ่ืน ๆ ของเด็กท่ีจะคลอดออกมาเลย กล่าวคือ กฎหมายห้ามการท าแทง้ไม่ไดม้องถึงเด็กท่ีเกิด

จากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคว์า่จะมีคุณภาพชีวติต ่า ซ่ึงถือวา่เป็นการลิดรอนสิทธิของเด็กในการท่ี

                                                        
 336 แหล่งเดิม. น. 109. 

 337 Susanne Paczensky. (1990). อา้งใน ผูห้ญิงกบันโยบายประชากร และสิทธิในการควบคุมภาวะเจริญพนัธ์ุ. 

(น. 16). โดย กฤตยา อาชีวนิจกลุ ค. เล่มเดิม. 

 338 จาก “การยกเลิกกฎหมายท าแท้ง:ขอ้สนับสนุนและขอ้คดัคา้น,”  โดย รังสรรค์ ชนะพรพนัธ์ ข, 2525,  

นิติศาสตร์, 10 ,(3), น. 202. 
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จะไดรั้บการคุม้ครองในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการได้รับการปกป้องจากครอบครัว สิทธิในการ

ไดรั้บการพฒันาทางการศึกษา สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่าง ๆ 339 

    2.   แนวคิดท่ีเห็นดว้ยกบัสิทธิในการมีชีวติอยูข่องทารกในครรภ ์ซ่ึงสิทธิในการ

มีชีวิตอยู่ของทารก หมายถึง สิทธิท่ีจะได้รับปัจจยัพื้นฐานอนัจ าเป็นต่อการอยู่รอดของชีวิต340 

แนวคิดน้ีเห็นว่าสิทธิในการมีชีวิตของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีค่าสูงสุดในสังคม เพราะแมว้่ามนุษยจ์ะมี

สิทธิท่ีจะท าอย่างไรกบัร่างกายของตนเองได้ก็ตาม แต่สิทธิน้ีในเน้ือตวัร่างกายของตนเองก็ไม่

สามารถลบล้างหรือมีความส าคญัไปกว่าสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของทารก เพราะสิทธิในการมีชีวิต

เป็นสิทธิท่ีไดรั้บการรองรับดว้ยหลกัจริยธรรมทางศาสนา ท่ีมีแนวคิดว่ามนุษยไ์ม่ควรเบียดเบียน

กนั341 ดงันั้นหากยึดถือสิทธิในชีวิตของมนุษย ์คนทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดเท่าเทียมกนั ไม่

วา่คน ๆ นั้นจะเป็นใครก็ตาม ไม่วา่จะเป็นผูใ้หญ่ คนชรา เด็ก หรือทารกในครรภ ์342  แนวคิดน้ีเห็น

วา่ถา้อนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  ก็เท่ากบัยอมรับให้มีการฆ่าทารกในครรภ์ 

ซ่ึงเป็นบุคคลซ่ึงไม่มีทางสู้ไดอ้ย่างเลือดเยน็343 นอกจากน้ียงัเห็นวา่ทารกในครรภมี์สิทธิท่ีจะมีชีวิต

อยูเ่พราะไดรั้บสิทธิน้ีมาโดยตรงจากพระเจา้ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นพ่อ แม่ หรือ ผูมี้อ  านาจในสังคม ไม่

มีสิทธิตดัสินว่าจะให้ทารกมีชีวิตอยู่หรือไม่ เพราะการท าแทง้เป็นการท าลายสิทธิของเด็กท่ีไดรั้บ

จากพระเจา้344 กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัสิทธิในการมีชีวิตอยูข่องทารกในครรภจึ์งมีแนวคิดวา่แมผู้ห้ญิงจะ

                                                        
 339 จาก มาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการท าแท้ง ทางออกอยู่ ท่ีไหน.โดย ธนิยา ชุญเจริญ, 2537 , (29 

มิถุนายน), อา้งถึงใน การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น.111 ). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม. 

 340 From A Defense of Abortion. in Moral Problem. (pp. 93-97), by Judith Thomson, 1971, New York: Hamper 

and Row. 

 341 จาก ท าแท้งตัดสินใจอย่างไร. (น. 25), โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) ก, 2536, กรุงเทพฯ: มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 

 342 จาก การยอมรับของวยัรุ่นต่อการท าแทง้: ศึกษากรณีนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม. (น. 14). โดย คณิตา โพธ์ิชนะพนัธ์. เล่มเดิม. 

 343 จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น. 107). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม. 

 344 แหล่งเดิม. 
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มีสิทธิท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัร่างกายของตนเองได ้แต่สิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของตนเอง

ของผูห้ญิง ก็ไม่ควรรวมถึงสิทธิในการท าลายชีวติของเด็กทารกในครรภ ์ 

     ส าหรับสังคมไทยแมว้่าแนวคิดเร่ืองสิทธิของสตรีจะไดรั้บความสนใจมาก

ข้ึน แต่ก็เป็นการใหค้วามส าคญักบัสิทธิสตรีในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความเท่าเทียมกนักบัเพศชาย แต่สิทธิ

เก่ียวกบัการจดัการเน้ือตวัร่างกายของตนเองยงัเป็นเร่ืองใหม่ และไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร ท า

ให้การพูดถึงสิทธิการท าแทง้ซ่ึงเป็นสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของหญิงประเภทหน่ึง เป็น

เร่ืองท่ีสังคมรับไดย้าก ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมยงัมีความเช่ือว่าผูห้ญิงคือสัญลกัษณ์ของความเป็นแม่ 

เม่ือผูห้ญิงตั้งครรภก์็ตอ้งพร้อมท่ีจะสละทุกอยา่ง การท าแทง้เป็นการท าลายประสบการณ์การคลอด

และความเป็นแม่ นอกจากน้ีสังคมยงัเห็นวา่การท าแทง้เป็นบาป ดงันั้นการเสนอให้แกไ้ขกฎหมาย

ท าแทง้ โดยชูประเด็นเร่ืองสิทธิในเน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง จึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยยอมรับไม่ได้345  

  2.3.10.6  แนวคิดเร่ืองจุดเร่ิมตน้ของชีวติมนุษย ์

     จากแนวคิดเร่ืองสิทธิท าแทง้ท่ีวา่สิทธิในการท าแทง้เป็นสิทธิของใครระหว่าง

หญิงซ่ึงตั้งครรภก์บัทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์โดยเหตุผลท่ีทั้งสองฝ่ายน ามาสนบัสนุนแนวคิดของตน คือ 

“ชีวิตที่อยู่ในครรภ์มารดา” และถกเถียงกนัวา่ส่ิงท่ีอยูใ่นครรภม์ารดานั้น มีชีวิตหรือไม่ หรือมีชีวิต

ตั้งแต่เม่ือไหร่ ดงันั้นจึงท าให้เกิดขอ้ถกเถียงถึงจุดเร่ิมตน้ของชีวิตมนุษย  ์ซ่ึงขอ้ถกเถียงเก่ียวกับ

จุดเร่ิมตน้ของชีวติมนุษยเ์กิดจากเหตุผลท่ีฝ่ายคดัคา้นการท าแทง้ ยกข้ึนมาอา้งวา่ การท าแทง้เป็นการ

ฆาตกรรม เพราะฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ถือว่าตวัอ่อนในครรภ์มารดามีชีวิตตั้งแต่เร่ิมตน้ปฏิสนธิ 

จึงเห็นวา่ผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภเ์ป็นฆาตกร เพราะเป็นผูซ่ึ้งท าลายชีวิต

นั้น346  ซ่ึงขอ้อา้งดงักล่าวเป็นการเช่ือมโยงการท าแทง้เขา้กบัการฆ่า และเป็นการพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่

การท าแทง้เท่ากบัการฆ่ามนุษยผ์ูบ้ริสุทธ์ิ หรือมนุษยท่ี์ไม่มีทางตอบโต ้จึงท าใหมี้ความพยายามท่ีจะ

                                                        
 345 แหล่งเดิม. น. 110. 

 346 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น. 188-214). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. 

เล่มเดิม. 
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ก าหนดว่าชีวิตมนุษยเ์ร่ิมตน้เม่ือใด347 ดงันั้นในการท่ีจะก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา

หรือไม่ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การหาจุดเร่ิมตน้ของชีวติมนุษย์348  

             ประเด็นเร่ืองชีวิตมนุษยเ์ร่ิมตน้ตั้งแต่เม่ือไหร่ ไดมี้ค าอธิบายออกมาจากฝ่ายต่าง ๆ 

มากมาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม349 คือ 

     1.  กลุ่มท่ีเห็นวา่ชีวิตมนุษยเ์ร่ิมตน้ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ กลุ่มน้ีมีแนวคิดว่าชีวิต

มนุษยเ์ร่ิมตน้ทนัทีท่ีเกิดการปฏิสนธิ คือชีวิตของทารกในครรภไ์ดเ้กิดข้ึนเม่ือมีการปฏิสนธิ ดงันั้น

ทารกในครรภจึ์งเป็นมนุษยผ์ูมี้สิทธิในตวัเอง มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัมนุษยท่ี์มีสภาพบุคคล ท าใหก้ลุ่ม

น้ีมีแนวคิดว่าการท าแทง้ไม่ว่าจะไดท้  าในช่วงเวลาใดของการตั้งครรภ์ถือเป็นการฆ่าทั้งส้ิน350 ซ่ึง

เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดทางศาสนาของทุกศาสนา ท่ีเน้นว่าการท าลายชีวิตเป็นบาป 

ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงไดน้ าค  าสอนในศาสนามาเป็นเหตุผลสนบัสนุนแนวความคิดของตน เช่น ศาสนา

คริสต ์หรือศาสนาอิสลาม ถือวา่ชีวิตมนุษยเ์ป็นของพระเจา้ เพราะพระเจา้เป็นผูป้ระทานให้ มนุษย์

จึงไม่มีสิทธิท าลายชีวิตไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ การท าลายชีวิตมนุษยจึ์งเป็นการท าลายหัตถกิจของ

พระเจา้ นอกจากมุมมองทางศาสนาแลว้ มุมมองทางการแพทยส่์วนใหญ่ก็มีความเห็นสอดคลอ้งกบั

หลกัศาสนา เช่น Sir William Liley บิดาแห่งวิชาวา่ดว้ยแพทยด์า้นทารกในครรภ ์ไดแ้สดงความเห็น

ไวว้า่ชีวิตเร่ิมตน้ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ เพราะเม่ืออสุจิผสมกบัไข่แลว้ก็สามารถถ่ายทอดพนัธุกรรมของ

พอ่ แม่ ตลอดจนเพศของทารกมายงัผูเ้ป็นลูก โดยมีระยะเวลาของการพฒันาตั้งแต่วนัท่ี 20 ของการ

ปฏิสนธิ และหัวใจของทารกจะเร่ิมเตน้ตั้งแต่วนัท่ี 21-25 ของการปฏิสนธิ และจะเตน้ตลอดไป

                                                        
 347 จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น.96). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม. 

 348 จาก “ ผสมเทียม: ปัญหาการให้ก าเนิดและการท าแท้ง,” โดย ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ ง, 2538, นิติศาสตร์, 25, 

(2), น. 117. 

 349 จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น. 97). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม.  

 350 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น. 194). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. เล่ม

เดิม. 
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จนถึงวนัท่ีเสียชีวิต351 และแมจ้ะมีแพทยบ์างกลุ่มมีความเห็นแตกต่างจาก Sir William Liley วา่ชีวิต

ไม่ไดเ้ร่ิมตน้เม่ือมีการปฏิสนธิก็ตาม แต่แพทยก์ลุ่มน้ีก็เห็นวา่ชีวิตเร่ิมตน้หลงัจากปฏิสนธิไดผ้า่นไป

ระยะหน่ึงแลว้352 แมว้่าความเห็นเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัแต่ก็เป็นความเห็นท่ียอมรับว่าชีวิตมนุษย์

เร่ิมตน้ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ไม่ใช่หลงัคลอด ดงันั้นกลุ่มท่ีคดัคา้นการท าแทง้จึงใชเ้หตุผลทางศาสนา 

และเหตุผลทางดา้นการแพทยม์าเป็นขอ้สนบัสนุน โดยพยายามเช่ือมโยงค าสอนของศาสนาต่าง ๆ 

และค าอธิบายทางการแพทย ์เขา้กบัเหตุผลของตน โดยช้ีให้เห็นวา่ การท าแทง้ไม่วา่จะไดท้  าในช่วง

ใดของการตั้งครรภก์็เป็นการท าลายชีวิตมนุษยท์ั้งส้ิน เพราะเป็นการท าลายตวัอ่อนในครรภ์ หรือ

เป็นการขดัขวางการพฒันาของชีวติ 

     2.  กลุ่มท่ีเห็นวา่ชีวิตมนุษยเ์ร่ิมเม่ือคลอดจากครรภม์ารดา กลุ่มน้ีเห็นวา่ ชีวิต

มนุษยไ์ม่ไดเ้ร่ิมมาจากการตั้งครรภ ์เพราะตวัอ่อนในครรภม์ารดายงัไม่มีสภาพบุคคล การปฏิสนธิ

เป็นเพียงแค่การท่ีอสุจิของผูช้ายกบัไข่ของผูห้ญิงผสมกนัแล้วเกิดเป็นตวัอ่อน และเจริญเติบโต

ต่อไป ดงันั้นการท าแทง้จึงเป็นแค่การท าลายตวัอ่อนตวัหน่ึง หรือคือการท าลายอสุจิหน่ึงตวั กบัไข่

หน่ึงฟองเท่านั้น ซ่ึงในชัว่ชีวติของผูช้ายคนหน่ึงจะมีการท าลายอสุจิของตนนบัแสนลา้นตวั และใน

ชัว่ชีวติของหญิงคนหน่ึงจะมีการท าลายไข่ท่ีไม่มีการผสมกบัอสุจิอยา่งนอ้น 350 ฟอง ดว้ยเหตุน้ีการ

ท่ีหญิงคนหน่ึงตอ้งท าแทง้โดยการท าลายตวัอ่อน จึงไม่มีเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ใด ๆ ท่ีจะประณาม

หญิงไดว้่า หญิงซ่ึงท าแทง้ไดฆ่้าทารกในครรภ์353 กลุ่มน้ีพยายามอธิบายว่าการท าแทง้ไม่ใช่การฆ่า

มนุษย ์เพราะตวัอ่อนยงัไม่มีความเป็นมนุษย ์แต่เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาท่ีจะไป

เป็นมนุษยไ์ดต่้อไปเท่านั้น เพราะการท่ีจะมีสภาพบุคคลไดน้ั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 

3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และการมีลกัษณะทางกายภาพท่ี

ปรากฏใหเ้ห็น แต่ตวัอ่อนท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาไม่มีลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าวมาเลย ดงันั้นแมศ้าสนาจะ

                                                        
 351 จาก จดหมายเปิดผนึกถึงวฒิุสมาชิกเกี่ยวกับการท าแท้ง. โดย คุณมานา บุญคนัผล, 2524,  อา้งถึงใน การท า

แทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น.96 ). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม. 

 352 แหล่งเดิม. 

 353 จาก ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมบนมิติการเมืองเร่ืองเพศ และร่างกายของผู้หญิง. โดย กฤตยา อาชวนิจ

กลุ และกนกวรรณ ธนาวรรณ, 2543, อา้งถึงใน การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น.101 ). โดย วิลาสินี พนานคร

ทรัพย.์ เล่มเดิม.    
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อธิบายไวว้า่จิตวิญญาณของมนุษยเ์กิดข้ึนตั้งแต่มีการปฏิสนธิก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงความเช่ือในทาง

ศาสนาเท่านั้น ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไดว้า่จิตวิญญาณนั้นเขา้สู่ตวัอ่อนไดอ้ยา่งไร จึงท า

ให้ไม่มีค  าอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทยม์าสนบัสนุน หรือรองรับเลย354 ดงันั้นกลุ่มน้ี

จึงอธิบายว่าการท าแทง้เป็นเพียงแค่การท าลายศกัยภาพของความเป็นบุคคลเท่านั้น ไม่ไดท้  าลาย

ความเป็นมนุษย ์เพราะความเป็นมนุษยย์งัไม่ไดเ้กิดข้ึน และถา้หากมองวา่การท าลายศกัยภาพของ

การเป็นมนุษยเ์ป็นเร่ืองผิด การคุมก าเนิดดว้ยวิธีการต่าง ๆ ก็ตอ้งเป็นความผิดดว้ย เพราะเป็นการ

ยบัย ั้งไม่ใหส้ภาพบุคคลเกิดข้ึน355  

     จากขอ้ถกเถียงเร่ืองจุดเร่ิมตน้ของชีวิตมนุษย ์หรือขอ้ถกเถียงเร่ืองทารก หรือ 

ตวัอ่อนในครรภ์มารดา ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่าไม่ไดเ้ป็นการเถียงกนัว่าส่ิงท่ีอยู่ในครรภ์มารดา 

เป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่ เพราะทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็เห็นตรงกนัวา่ส่ิงท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาถือวา่มีชีวติแลว้ แต่

เป็นการถกเถียงในประเด็นท่ีวา่ส่ิงมีชีวิตในครรภ์นั้นเป็น “ทารกในครรภ์”  หรือเป็นเพียงแค่ “ตัว

อ่อนในครรภ์” เท่านั้น และขอ้ถกเถียงท่ีว่าสภาพอย่างไรท่ีจะถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ของความเป็น

มนุษย์356 ซ่ึงการถกเถียงใน 2 ประเด็นดงักล่าว หาขอ้สรุปไดย้าก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากทั้งกลุ่มท่ีคดัคา้น

การท าแทง้ และกลุ่มท่ีสนบัสนุนการท าแทง้ ต่างนิยามหรือให้ความหมายของจุดเร่ิมตน้ของชีวิต

เพื่อสนบัสนุน และเป็นประโยชน์แก่แนวคิดของตนเท่านั้น357 และแมแ้ต่ผูซ่ึ้งท างานดา้นเดียวกนัแต่

หากมีความเห็นเก่ียวกับการท าแท้งต่างกัน ก็จะนิยามความหมายของจุดเร่ิมต้นของชีวิตมนุษย์

ต่างกัน เช่น กลุ่มแพทย์ท่ีคดัคา้นการท าแท้งก็จะนิยามจุดเร่ิมต้นของชีวิต แตกต่างจากแพทย์ท่ี

สนบัสนุนการท าแทง้358 

                                                        
 354 จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น. 102 ). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม.  

 355 จาก การท าแท้ง: สิทธิของใคร. (น.  97-98), โดย เน่ืองนอ้ย บุณยเนตร ก, 2537, ในประมวลทศันะวา่ดว้ย

การท าแทง้จากมุมมองของนกัสิทธิสตรี ปรัชญา เศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิงและเจนเดอร์เพรส. 

 356 จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น. 103 ). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม.  

 357 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น. 195). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข.  

เล่มเดิม. 

 358  จาก การท าแทง้ : มุมมองท่ีแตกต่าง. (น. 103-104 ). โดย วลิาสินี พนานครทรัพย.์ เล่มเดิม. 
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  2.3.10.7  การสานประโยชน์ระหวา่งสิทธิของหญิงตั้งครรภ ์กบัสิทธิของทารกในครรภ ์

    จากแนวคิดเร่ืองสิทธิท าแทง้ท าให้ฝ่ายท่ีสนบัสนุนการท าแทง้ อา้งว่ารัฐจะตอ้ง

ให้ความคุม้ครองสิทธิของหญิงตั้งครรภใ์นการท่ีจะยติุการตั้งครรภเ์พื่อแกปั้ญหาชีวติของตน เพราะ

สิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของหญิงซ่ึงจะจดัการกบัเน้ือตวัร่างกายของตนเอง  ในขณะท่ี

ฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ก็เรียกร้องว่ารัฐจะตอ้งให้ความคุม้ครองแก่ทารกในครรภ ์เพราะทารกใน

ครรภมี์ชีวิตแลว้ตั้งแต่ไดมี้การปฏิสนธิ ทารกในครรภย์อ่มจะมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่ ดงันั้นในเม่ือทั้ง

สิทธิของหญิงตั้งครรภ์และสิทธิของทารกในครรภ์ ต่างเป็นสิทธิท่ีรัฐจะตอ้งให้คุม้ครองและให้

ความเคารพ เพราะการท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ต่ละคนจะตดัสินใจท าแทง้นั้น หญิงแต่ละคน

ยอ่มมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนั หญิงแต่ละคนควรมีสิทธิท่ีจะถามตวัเองว่าการเป็นแม่ มีความหมายแก่

ตนอยา่งไร หรือแค่ไหน และหญิงจะรับผดิชอบต่ออีกหน่ึงชีวิตท่ีจะคลอดออกมาไดอ้ยา่งไร ถา้หาก

หญิงไม่รู้สึกวา่มีอีกชีวิตหน่ึงอยู่ในครรภ์ หรือรู้สึกว่าไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อชีวิตนั้นได ้หญิง

ย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ให้ชีวิตนั้นคงอยู่ต่อไป ในกรณีเช่นน้ีสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ย่อมเป็นสิทธิตาม

ธรรมชาติของหญิงทุกคน และหญิงย่อมมีสิทธิดงักล่าวอยู่ตลอดเวลาท่ีหญิงนั้นตั้งครรภ์359  สิทธิ

ของหญิงซ่ึงจะตดัสินใจวา่จะตั้งครรภต่์อไปหรือไม่นั้นรัฐจะตอ้งให้ความเคารพเพราะมีเพียงผูห้ญิง

เท่านั้นท่ีสามารถตั้งครรภ์ได้ ดงันั้นหญิงจึงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการท่ีจะใช้ร่างกายของตนใน

วิถีทางท่ีตนต้องการ โดยเฉพาะการตัดสินใจเก่ียวกับร่างกายของตนในกรณีท่ีจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของหญิง ทั้งท่ีเป็นชีวิตส่วนตวั สังคม และเศรษฐกิจ  การท่ีหญิงจะ

ตดัสินใจท าแทง้หรือไม่นั้น เป็นการตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบัจริยธรรมของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์แต่ละคน 

และรัฐควรยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมดงักล่าวของหญิง เวน้แต่ในกรณีท่ีการยุติการตั้งครรภเ์ม่ืออายุ

ครรภ์มาก ซ่ึงหากท าแทง้จะเป็นอนัตรายต่อหญิงนั้นเอง รัฐจึงจะมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปคุม้ครองหรือ

ปกป้องไม่ให้หญิงตอ้งไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ อนัจะท าให้รัฐมีอ านาจบญัญติักฎหมายห้าม

การท าแทง้ได้360  

                                                        
 359 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.197). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. 

 เล่มเดิม. 

 360 แหล่งเดิม. 
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    ส่วนสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ แมว้่ากฎหมายจะให้ความคุม้ครอง 

แต่กฎหมายก็ต้องค านึงถึงสิทธิในการยุติการตั้ งครรภ์ของหญิงด้วย หากกฎหมายประสงค์จะ

คุม้ครองชีวิตทารกในครรภ์ ก็ควรเร่ิมคุม้ครองเม่ือทารกในครรภ์สามารถอยู่รอดภายนอกครรภ์

มารดาไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ช่วงระยะเวลา 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ ์ทารกใน

ครรภจ์ะมีพฒันาการของอวยัวะท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต เช่น หวัใจ ปอด สมอง แขน ขา และ ผลิต

สารเคมีท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของทารก คือ “น ้าหล่อเลีย้งปอด” ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีขยายถุงลมปอด 

และแลกเปล่ียนออกซิเจนภายในปอด หากปราศจากน ้ าหล่อเล้ียงปอดทารกจะไม่สามารถ

แลกเปล่ียนอ๊อกซิเจนได้ ท าให้ทารกขาดออกซิเจน และเสียชีวิตในท่ีสุด ซ่ึงน ้ าหล่อเล้ียงปอดน้ี

ร่างกายทารกจะเร่ิมผลิตเม่ือทารกมีอายุย่างเขา้สู่สัปดาห์ท่ี 20 ของการตั้งครรภ์ และจะถูกน ามาใช้

เม่ือทารกคลอดออกมาสู่โลกภายนอก และตอ้งหายใจดว้ยตวัเอง ดงันั้นถา้ทารกคลอดก่อนก าหนด

ในระยะเวลา 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ทารกนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยูน่อกมดลูกได้

เลย361  ดว้ยเหตุน้ีการตั้งครรภ์ท่ีอายุครรภไ์ม่เกิน 20 สัปดาห์ หรือระยะท่ีทารกยงัไม่สามารถมีชีวิต

อยูร่อดนอกครรภม์ารดาได ้หญิงยอ่มมีสิทธิในการท่ีจะตดัสินใจยุติการตั้งครรภไ์ดอ้ยา่งอิสระหรือ

อย่างเต็มท่ี เพราะถ้าเด็กไม่สามารถมีชีวิตรอดภายนอกครรภ์มารดา การท าแทง้ก็ไม่ใช่เป็นการ

ฆาตกรรม ทั้งน้ีเพราะไม่วา่อยา่งไรทารกนั้นก็จะตอ้งเสียชีวิตอยูดี่362 แต่การใชสิ้ทธิยุติการตั้งครรภ์

ภายหลงัอายคุรรภ ์20 สัปดาห์ หญิงจะใชสิ้ทธิในการตดัสินใจยติุการตั้งครรภอ์ยา่งเต็มท่ีไม่ไดเ้พราะ

สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ย่อมได้รับการคุม้ครอง  เวน้แต่การท าแทง้ในระยะดงักล่าว

จะตอ้งไดก้ระท าไปเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัหญิง หากปล่อยใหมี้การตั้งครรภต่์อไป 

    ดงันั้นเพื่อเป็นการคุม้ครอง หรือเพื่อเป็นการสานประโยชน์ระหว่างสิทธิของ

หญิงตั้งครรภก์บัทารกในครรภ ์จึงควรจะมีกฎหมายท่ียอมรับในสิทธิทั้ง 2 ประการ โดยหาจุดสมดุล

ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยแบ่งการตั้งครรภอ์อกเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วงแรกระหวา่งอายุครรภ ์1 

– 12 สัปดาห์ ซ่ึง เป็นช่วงท่ีรัฐจะตอ้งยอมรับสิทธิในการตดัสินใจท่ีจะเลือกตั้งครรภ์ต่อไปหรือท า

แทง้ ช่วงกลาง ระหว่างอายุครรภ์ 13-24 สัปดาห์ ท่ีสิทธิในการตดัสินใจท าแทง้ของหญิงจะลด

                                                        
 361  จาก การควบคุมการท าแทง้กบัสิทธิสตรีและเด็กในครรภ.์ (น. 60). โดย กฤษฏา พชัราวนิช. เล่มเดิม.  

 362 แหล่งเดิม. 
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นอ้ยลง หรือสิทธิท่ีจะมีชีวติอยูข่องทารกในครรภ ์มีมากข้ึน ดงันั้นหญิงตั้งครรภใ์นช่วงน้ีสามารถท า

แทง้ไดด้ว้ยเหตุผล เก่ียวกบัความจ าเป็นทางสุขภาพของหญิงและสุขภาพของทารกในครรภเ์ท่านั้น 

และช่วงสุดทา้ย ไดแ้ก่ ช่วงอายุครรภม์ากกวา่ 24 สัปดาห์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทารกในครรภส์ามารถ

จะด ารงชีวติไดเ้องนอกครรภม์ารดา ดงันั้นสิทธิในการมีชีวติอยูข่องทารกจะไดรั้บการคุม้ครอง การ

ท าแทง้ในช่วงน้ีจึงเป็นความผดิอาญาและตอ้งรับโทษ 

    การให้สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์เป็นการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภไ์ดสิ้ทธิ ใน

การตดัสินใจ ท่ีจะยุติการตั้งครรภโ์ดยปลอดภยั ภายใตก้ารควบคุมจากรัฐ ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั 

และลดอนัตรายจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อนัเกิดข้ึนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั  และลด

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคม และเพื่อเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างสิทธิในการจดัการ

เน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภ์ และสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ ท าให้หลายประเทศ

บญัญติักฎหมายให้หญิงตั้งครรภ์มีสิทธิยุติการตั้งครรภ์ภายใตเ้หตุเง่ือนไข และเง่ือนเวลา ท่ีเห็นว่า

เหมาะสม363 การยุติการตั้งครรภ์ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือฝ่าฝืนเหตุเง่ือนไข และ

เง่ือนเวลาท่ีก าหนดไว ้ หญิงซ่ึงท าแทง้ หรือยอมใหผู้อ่ื้นท าแทง้ให ้จึงสมควรจะมีความผดิทางอาญา 

2.4  การท าแทง้กบักฎหมายอาญา 

   มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมมีสัญชาติญาณท่ีจะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นพวก เพราะการแยกกนั

อยู่โดยล าพงัคนเดียวไม่สามารถบ าบดัความตอ้งการต่าง ๆ ของตนได้อย่างเพียงพอและไม่อาจ

ปกป้องชีวิตของตนให้รอดพน้จากอนัตรายได้ เม่ือมนุษยม์าอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม ได้มีการสร้าง

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนเพื่อให้การอยู่ร่วมกนัเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ดงันั้นทุกคนจ าตอ้งยอม

เสียสละ หรือยอมถูกจ ากดัเสรีภาพของตนบางประการ และหากผูใ้ดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดงักล่าว ท าให้

เป็นท่ีเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือของหมู่คณะ จะถูกเกลียดชงั ต าหนิติเตียนและอาจถูกลงโทษจาก

สังคมหรือสมาชิกในสังคมคนอ่ืน ๆ และเม่ือมีบุคคลถูกลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ จะท าให้

สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมเกิดความเกรงกลวัวา่หากตนเองประพฤติฝ่าฝืนระเบียบดงักล่าวก็จะถูก

                                                        
 363 From United Nation. World Abortion Policies 2011. สืบคน้เม่ือ 15 มิถุนายน2558, fromhttp://www.un. 

org/en/development/desa/population/publications/abortion/abortion-policies.shtml  
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ลงโทษเช่นเดียวกนั ดงันั้นสังคมจึงยอมปฏิบติัตาม กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ของส่วนรวม หรือละเวน้

ไม่กระท าบางอยา่งเพื่อความสงบสุขในการอยูร่่วมกนั364 ดงันั้นจึงท าให้เกิดการบญัญติักฎหมายข้ึน

เพื่อควบคุมการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในสังคม และเพื่อควบคุมความเรียบร้อยของสังคม กฎหมาย

อาญาเป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบัมากกวา่กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ  ของสังคม และเป็นกฎหมายท่ีกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในสังคม ดงันั้นการใช้กฎหมายอาญาเพื่อคุม้ครองการอยู่ร่วมกนั

ของมนุษยใ์นสังคม จะตอ้งกระท าเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นและไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เพราะหากมี

การบญัญติักฎหมายอาญาอยา่งพร ่ าเพร่ือ ก็จะท าใหสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลถูกกระทบกระเทือน

เกินความจ าเป็น365 ดว้ยเหตุน้ีเน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกฎหมายอาญา

กบัการท าแทง้ เพื่อวิเคราะห์ว่าการใช้มาตรการทางอาญากบัการท าแทง้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่ความหมายของกฎหมายอาญา ท่ีมา  วตัถุประสงค ์ ภารกิจ  ขอบเขต อ านาจ ของ

กฎหมายอาญา และขอบเขตการใช้อ านาจรัฐในการบัญญัติกฎหมายอาญา การกระท าท่ีควร

ก าหนดให้เป็นความผิดอาญา พลวตัของกฎหมายอาญา รวมทั้งศึกษาถึงลักษณะท่ีส าคัญของ

ความผดิฐานท าแทง้ และคุณธรรมทางกฎหมายของความผดิฐานท าแทง้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.4.1  ความหมายของกฎหมายอาญา 

  กฎหมายอาญาเป็นกฎ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดเก่ียวกบัความประพฤติของมนุษยท่ี์

ฝ่าฝืนต่อขอ้บงัคบัในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมหรือเก่ียวกบัความประพฤติของอาชญา

กร366  ท่ีประกาศหรือบงัคบัใชโ้ดยรัฐ ท าให้กฎหมายอาญามีลกัษณะแตกต่างจากขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ใน

สังคม367 ในอดีตนกัมานุษยวิทยาซ่ึงศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมดั้งเดิมไดพ้ยายามนิยามค า

จ ากดัความของกฎหมาย แต่พบวา่การนิยามความหมายของกฎหมายอาญานั้นเป็นส่ิงท่ีกระท าได้

ยาก และนกักฎหมายในส านกัความคิดต่าง ๆ เช่น ส านกักฎหมายธรรมชาติ ปฏิฐานนิยม กฎหมาย

                                                        
 364 จาก อาชญากรรม (การป้องกัน: การควบคุม). (น. 20), โดย นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ, 2538, นนทบุรี:  

พรทิพย.์ 

 365 จาก กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  (น. 31), โดย คณิต ณ นคร ง, 2547, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 

 366 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1. (น. 2), โดย อุททิศ แสนโกศิก, 2528, กรุงเทพฯ: เรือนแกว้. 

 367 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 46). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 
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บริสุทธ์ิ ประวติัศาสตร์ สังคมวิทยากฎหมาย สัจนิยม และสังคมนิยม เป็นต้น และต่างก็ให้

ความหมายของกฎหมายอาญาแตกต่างกนัไปตามทศันะของตน368 ส าหรับประเทศไทยได้มีนัก

กฎหมายไดใ้หค้วามมายของกฎหมายอาญา ไวด้งัน้ี 

  ศ.ดร. คณิต ณ นคร ไดใ้ห้ความหมายของกฎหมายอาญาว่า คือบรรดากฎหมายท่ีระบุถึง

ความผิดอาญา โทษ วธีิการเพื่อความปลอดภยัและมาตรการบงัคบัทางอาญาอ่ืน และเป็นกฎหมายท่ี

ก าหนดใหค้วามผดิอาญาเป็นเง่ือนไขของการใชโ้ทษ วธีิการเพื่อความปลอดภยั และมาตรการบงัคบั

ทางอาญาอ่ืนนั้น369 

  กฎหมายอาญา คือบรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีบญัญติัถึงความผิดและก าหนดโทษไว ้ซ่ึง

รัฐจะเป็นผูล้งไวใ้นกรณีท่ีมีการกระท าผดินั้น ๆ370 

  กฎหมายอาญา ไดแ้ก่ กฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผดิและโทษ371 

  กฎหมายอาญา คือกฎหมายท่ีบญัญติัวา่การกระท าหรือไม่กระท าการอยา่งใดเป็นความผิด 

และก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าผดิไว้372 

  กฎหมายอาญา ไดแ้ก่การกระท าหรืองดเวน้การกระท าท่ีจกัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลใน

ส่ิงท่ีกฎหมายบัญญัติห้ามหรือให้กระท า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน หรือรักษา

ศีลธรรม373 

                                                        
 368 แหล่งเดิม. น. 43.  

 369 จาก กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  (น. 26), โดย คณิต ณ นคร ง. เล่มเดิม. 

 370 จาก กฎหมายอาญา ภาค 1. (น. 2). โดย อุททิศ แสนโกศิก. เล่มเดิม 

 371 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 15. (น.119 ). โดย หยดุ แสงอุทยั ข. เล่มเดิม 

 372 จาก ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 7). (น. 1),  โดย เกียรติขจร วจันะสวัสด์ิ. เล่มเดิม. 

 373 จาก กฎหมายอาญาหลัก และปัญหา. (พิมพ์คร้ังท่ี 3). (น. 3–4), โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ จ, 2540, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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  กฎหมายอาญาเป็นกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดเก่ียวกบัความประพฤติของมนุษย ์ซ่ึง

ประกาศใชบ้งัคบัโดยผูมี้อ านาจทางการเมือง และใชบ้งัคบัแก่บุคคลทุกคน ทุกชนชั้น โดยเสมอกนั 

และการบงัคบันั้นกระท าโดยการลงโทษ โดยรัฐ374 

  จากค านิยามของกฎหมายอาญาดงักล่าว  กฎหมายอาญาจึงหมายถึง กฎหมายท่ีก าหนดถึง

ความผิด และมาตรการบงัคบัทางอาญา กล่าวคือ กฎหมายจะบญัญติัห้ามไวว้า่การกระท าการอยา่ง

ใด หรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด และได้ก าหนดโทษ วิธีการเพื่อความปลอดภยั หรือ

มาตรการบงัคบัทางอาญาอ่ืนไว ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความเสียหายของสังคม หรือเพื่อป้องกนัอนัตราย

ต่ออนามยั ความปลอดภยั และศีลธรรมของส่วนรวม 

 2.4.2  ท่ีมาของกฎหมายอาญา 

  ซีซาร์ เบ็คคาร์เรีย (Cesare Beccaria) นักปรัชญาด้านกฎหมายอาญาคนส าคญัในสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัท่ีมาของกฎหมายอาญาไวว้า่ การท่ีรัฐจะสามารถหรือมี

อ านาจบญัญติักฎหมาย ก าหนดวา่การกระท าใดท่ีรัฐห้ามมิให้กระท า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 

หรือความสงบสุขของสังคมส่วนรวมได้นั้ น เป็นผลมาจาก “ทฤษฎีสัญญาประชาคม” (Social 

Contract) ท่ีประชาชนยินยอมพร้อมใจกนั มอบอ านาจของตนให้กบัรัฐ เพื่อให้รัฐเป็นตวัแทนของ

ตน ในการท าหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  ดังนั้ นประชาชนจึงต้องยินยอมท่ีจะจ ากัด

เสรีภาพของตนเองบางประการ โดยให้สัญญาวา่จะไม่กระท าการบางอยา่ง หรืออาจตอ้งกระท าการ

บางอยา่ง ท่ีจ  าเป็นต่อการรักษาความสงบของสังคมส่วนรวม  และเม่ือรัฐไดรั้บมอบอ านาจดงักล่าว

จากประชาชน รัฐจึงมีความชอบธรรมท่ีจะบญัญติักฎระเบียบท่ีเรียกว่า “กฎหมาย” ออกมา เพื่อ

ก าหนดห้ามกระท า และบงัคบัให้กระท า และก าหนดวา่หากสมาชิกในสังคมคนใดฝ่าฝืนจะตอ้งถูก

ลงโทษ375 

 

                                                        
 374 From Principle of Criminology. 7th. (p. 4), by Edwin Sutherland and Donald Cressey, 1966, New York: JB 

Lippincott. 

 375 จาก ทฤษฎีอาชญาวทิยา: หลกัการ งานวจิยั และนโยบายประยกุต.์ (น. 58). โดย พรชยั ขนัตี. เล่มเดิม. 
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 2.4.3  ภารกิจของกฎหมายอาญา  

  กฎหมายเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ ดงันั้น

กฎหมายแต่ละฉบบัยอ่มมีภารกิจเป็นของตวัเอง โดยในส่วนของกฎหมายอาญามีภารกิจท่ีส าคญั 3 

ประการ คือ376 

  2.4.3.1  การคุม้ครองสังคม  

    กฎหมายอาญามีหนา้ท่ีในการคุม้ครองการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในสังคม เพราะ

กฎหมายอาญามีสภาพบงัคบัมากกวา่ระเบียบของสังคม แต่การใชก้ฎหมายอาญาเพื่อคุม้ครองการอยู่

ร่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมตอ้งกระท าเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น และไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เพราะการ

ใชม้าตรการทางอาญาอย่างพร ่ าเพร่ือ เกินขอบเขต หรือเกินความจ าเป็น จะท าให้สิทธิเสรีภาพของ

บุคคลถูกกระทบกระเทือนจนเกินความจ าเป็น ดงันั้นรัฐจึงไม่ควรมุ่งใชก้ฎหมายอาญาเพียงเพื่อจะ

จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่รัฐตอ้งใชม้าตรการทางอาญาเพื่อเป็นหลกัประกนัการถูกล่วง

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย377 

  2.4.3.2  การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ  

    เม่ือมีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนในสังคม รัฐจ าตอ้งใช้กฎหมายอาญาใน

การปราบปรามการกระท านั้น ซ่ึงการใชก้ฎหมายในการปราบปรามการกระท าความผิดนั้นยงัเป็น

การป้องกนัมิให้ความผิดเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย ดงันั้นการลงโทษหรือการใช้

กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผิดจะต้องกระท าเพื่อให้เกิดความรู้สึกทั้งต่อ

ผูก้ระท าความผิดและบุคคลทัว่ไป คือจะตอ้งท าให้ผูก้ระท าความผิดเห็นว่าสังคมไม่ยอมรับการ

กระท าของเขา และตอ้งท าเพื่อเตือนบุคคลทัว่ไปวา่ถา้ไดก้ระท าเช่นนั้น จะตอ้งไดรั้บโทษ378 

 

                                                        
 376 จาก กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  (น. 31), โดย คณิต ณ นคร ง. เล่มเดิม. 

 377 แหล่งเดิม 

 378 แหล่งเดิม 
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  2.4.3.3  การคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมาย  

    ส่ิงท่ีหล่อหลอมให้การอยู่ร่วมกนัของมนุษยเ์ป็นไปได้โดยปรกติสุขเป็นส่ิงท่ี

เป็นนามธรรม เป็นส่ิงท่ีไม่อาจสัมผสัได้โดยใช้ประสาทสัมผสั แต่เป็นส่ิงท่ีเป็น “คุณค่า” (Wert 

หรือ Value) และเป็นคุณค่าท่ีจ  าเป็น ท่ีเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ เช่น ชีวิต ความ

ปลอดภยัของร่างกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิ เป็นตน้ ซ่ึงคุณค่าพื้นฐานเหล่าน้ีไม่เพียงแต่ไดรั้บ

การรับรองและคุม้ครองในทางแพง่เท่านั้น379 ในทางอาญาก็ไดมี้การรับรองและคุม้ครองชีวิตมนุษย ์

ความปลอดภยัของร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิด้วย  โดยการบญัญติัความผิดต่อชีวิต 

ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ และความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ไวใ้นกฎหมายอาญาดว้ย ซ่ึง

การรับเอาคุณค่าเหล่าน้ีเข้าไวใ้นกรอบแห่งการคุ้มครองของกฎหมาย ท าให้ชีวิตมนุษย์ ความ

ปลอดภยัของร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิ นั้นกลายเป็น “คุณธรรมทางกฎหมาย” 

(Rechtsgut หรือ Legal Interest) บทบญัญติัของกฎหมายอาญาในความผิดฐานต่าง ๆ เป็นบทบญัญติั

ท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมายอนัใดอนัหน่ึงหรือหลายอนั กฎหมายอาญาจึงมี

ภารกิจท่ีจะตอ้งคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมายไม่ให้เป็นอนัตราย หรือไม่ให้ถูกคุกคามให้ตกอยูใ่น

อนัตราย อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมนั้นมีหลายประการ ซ่ึง

จะใชก้ฎหมายอาญาเขา้จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกปัญหาไม่ได ้เพราะปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหา

ท่ีเล็กน้อย  ไม่สมควรหรือไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้มาตรการทางอาญาลงโทษ หรือไม่

จ  าเป็นตอ้งใช้กฎหมายอาญาเขา้จดัการกบัปัญหาเหล่านั้น เพราะฉะนั้นการใช้มาตรการทางอาญา

ควรจ ากดัอยู่แค่การคุม้ครองคุณค่าพื้นฐานของระเบียบทางสังคมเท่านั้น เช่น ชีวิต ความปลอดภยั

ของร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด380 

 

 

                                                        
 379 ประมวลกฎหมายแพง่พาณิชย ์มาตรา 420. 

 380 จาก กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  (น. 31), โดย คณิต ณ นคร ง. เล่มเดิม.  
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 2.4.4 วตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญา 

            จากภารกิจของกฎหมายอาญาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หรือภารกิจของกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาควรมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือ381 

  2.4.4.1  การแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitation)  

    กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายในการใชบ้งัคบัประการหน่ึง คือเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูก้ระท าความผิด ดงันั้นถ้าสังคมน ากฎหมายอาญามาใช้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความ

ประพฤติของผูก้ระท าความผิด ก็จะสามารถท าให้บุคคลนั้นกลับตัวเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีเคารพ

กฎหมายได ้

            2.4.4.2  การเหน่ียวร้ัง (Restraint)  

    หมายถึงกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายท่ีจะเหน่ียวร้ังให้บุคคลเคารพกฎหมาย 

ซ่ึงวตัถุประสงค์ขอ้น้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง

ลงโทษผูก้ระท าความผดิ แต่มีความมุ่งหมายท่ีจะควบคุมผูก้ระท าความผดิมากกวา่ 

            2.4.4.3  การข่มขู่ หรือการยบัย ั้ง (Deterrence)  

    วตัถุประสงค์ของกฎหมายอาญาข้อน้ีเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายอาญา เพราะเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อยบัย ั้งบุคคลอ่ืน ไม่ให้เอาเยีย่งอยา่งโดย

การกระท าความผดิเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผดิ 

            2.4.4.4  การเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolism)  

    การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาเป็นการยืนยนัถึงส่ิงท่ีสังคมยอมรับและส่ิงท่ีสังคม

คดัคา้นหรือต่อตา้น ซ่ึงปรกติบุคคลยอ่มทราบวา่กฎหมายเป็นสัญลกัษณ์ของสังคม และทราบวา่จะ

ไดรั้บผลร้าย หรือถูกลงโทษหากฝ่าฝืนกฎหมาย 

                                                        
 381 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 51-53). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 
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  2.4.4.5  การแกแ้คน้ทดแทน (Retribution)  

    ปัจจุบันวตัถุประสงค์ของกฎหมายอาญาในข้อน้ี ได้รับการสนับสนุนจาก

การศึกษา วิจยั และจากนกัวิชาการน้อยมาก เพราะเป็นวตัถุประสงค์ของกฎหมายอาญาท่ีไม่มีผล

ในทางปฏิบติั อยา่งไรก็ตามกฎหมายอาญาก็ยงัมีความมุ่งหมายในเร่ืองการแกแ้คน้ทดแทนอยู ่เพราะ

ความตอ้งการแกแ้คน้นั้นเป็นเร่ืองสามญัส านึกโดยทัว่ ๆ ไป ท่ีเห็นวา่การแกแ้คน้ทดแทนเป็นเร่ือง

ของความเป็นธรรม 

    นอกจากวตัถุประสงค์ของกฎหมายอาญาดงักล่าวแลว้ ในทศันะของสังคมแลว้

กฎหมายอาญายงัมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอีก 13 ประการคือ382 

    1.  คุม้ครองป้องกนับุคคล (บางคร้ังรวมถึงสัตวด์ว้ย) จากการกระท าโดยเจตนา 

อนัเป็นการทารุณโหดเห้ียม หรือการประกอบอาชญากรรมทางเพศ โดยวธีิการอนัไม่พึงประสงค ์

    2.  คุม้ครองป้องกนับุคคลจากภยับางประการ อนัเกิดจากการกระท าโดยไม่

เจตนา เช่น ภยับนทอ้งถนน ภยัจากยาพิษ โรคระบาด 

    3.  คุม้ครองป้องกนักลุ่มบุคคลซ่ึงอาจถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย เช่น ผูเ้ยาว ์ผู ้

วิกลจริต จากการถูกท าร้าย การกดข่ี หรือการขูดรีด อนัจะเกิดกบับุคคลหรือทรัพยสิ์นของบุคคล

เหล่านั้น เช่น การหลอกใหร่้วมประเวณีดว้ย เป็นตน้ 

    4.  ป้องกนัการกระท าซ่ึงแมว้า่จะเป็นเร่ืองส่วนบุคคลซ่ึงไดย้นิยอมต่อการกระท า

นั้น แต่วา่การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดธรรมชาติ เช่น การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง การมี

ความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีผดิปรกติ 

    5.  ป้องการกระท าบางประเภท ซ่ึงเม่ือได้กระท าต่อหน้าสาธารณชนแล้วจะ

กระทบกระเทือนจิตใจบุคคลอ่ืนเป็นอยา่งมาก เช่น การท าอนาจาร การกล่าวค าผรุสวาท เป็นตน้ 

                                                        
 382 จาก “ขอบเขตของกฎหมายอาญา,” โดย อภิรัตน์ เพชรศิริ ก, 2521,  นิติศาสตร์, 9, (3), น. 103-119. 
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    6.  ป้องกันพฤติกรรมบางประเภท ซ่ึงอาจย ัว่ยุให้เกิดความไม่สงบข้ึนในหมู่

ประชาชน 

    7.  คุม้ครองป้องกนัทรัพยสิ์นของบุคคลจากการลกัขโมย การฉอ้โกง หรือการท า

ใหเ้สียทรัพย ์

    8.  ป้องกนัความไม่สะดวก สบาย ต่าง ๆ เช่น การกีดขวางการจราจร การปิดกั้น

ทางสาธารณะ 

    9.  เพื่อเก็บรวบรวมภาษีอากร และรายไดต่้าง ๆ ให้แก่รัฐ เช่น การมีรถยนต์ไว้

ในความครอบครองโดยไม่มีทะเบียน 

    10.  เพื่อป้องกนัความมัน่คงของรัฐ 

    11.  เพื่อบงัคบัใหส้มาชิกในสังคมมีความเมตตากรุณาท่ีจ าเป็น เช่น ไม่ส่งเด็กไป

โรงเรียนเม่ืออยูใ่นวยัท่ีกฎหมายบงัคบัใหเ้รียน ไม่ช่วยเหลือผูซ่ึ้งอยูใ่นภยนัตราย 

    12.  เพื่อป้องกันรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัพระมหากษตัริย์ 

สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

    13.  เพื่อบงัคบัใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ีจะท าใหว้ตัถุประสงคต่์าง ๆ ของกฎหมายอาญา 

ท่ีกล่าวมา บรรลุผล เช่น การขดัค าสั่งเจา้พนกังาน การใหก้ารเทจ็ เป็นตน้ 

    วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของกฎหมายอาญา คือ การป้องกนับุคคลจากการกระท า

ละเมิดของบุคคลอ่ืนโดยใช้วิธีการลงโทษผูก้ระท าความผิด ทั้งน้ีเพื่อใชข้่มขู่หรือป้องปรามไม่ให้

เกิดอาชญากรรมข้ึนในสังคม วตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญานั้นย่อมสามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึง

บางคร้ังก็เปล่ียนแปลงโดยบทบญัญติัของกฎหมาย และบางคร้ังก็อาจเปล่ียนแปลงโดยนโยบายทาง

อาญา (Criminal Policy) เช่น การเนน้นโยบายทางดา้นการปราบปรามอาชญากรรมท่ีประทุษร้ายต่อ

ร่างกาย ชีวติ และทรัพยสิ์น หรือบางคร้ังเนน้นโยบายการปราบปรามองคก์รอาชญากรรม383 เป็นตน้ 

                                                        
 383 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 50). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 
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 2.4.5  ขอบเขตของกฎหมายอาญา 

  แมว้า่รัฐะมีอ านาจในการบญัญติักฎหมาย เพื่อการป้องกนัสังคมจากภยนัตรายต่าง ๆ และ

เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะสามารถก าหนดกฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายอาญาไดต้ามใจชอบ การท่ีรัฐจะก าหนดให้การกระท าอยา่งใดเป็นความผดิอาญา 

รัฐจะตอ้งค านึงถึง ศีลธรรม จารีตประเพณี และความคิดเห็นของสังคมโดยรวม ท่ีน าเสนอผา่นทาง

ตวัแทนของประชาชนท่ีไปท าหน้าท่ีออกกฎหมาย และแม้ว่าจะอาศัยหลักศีลธรรมและจารีต

ประเพณีมาเป็นแนวทางในการบญัญติักฎหมาย แต่ก็มีการกระท าบางอย่าง ท่ีถึงแมว้่าจะเป็นการ

กระท าท่ีผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีมากมายเพียงใด แต่ก็ไม่เป็นความผิดอาญา เช่น การพูดเท็จ 

หรือ การฆ่าตวัตาย ถือว่าผิดศีลธรรม แต่ไม่ถือว่าผิดกฎหมายอาญา384  ดงันั้นแมก้ารกระท านั้นจะ

เป็นกระท าท่ีผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีมากมายเพียงใดก็ไม่เป็นความผิด จนกวา่จะมีกฎหมาย

บญัญติัวา่การกระท านั้นเป็นความผิด385 การพิจารณาวา่รัฐจะใชห้ลกัเกณฑใ์ด ในการท่ีจะก าหนดให้

การกระท าใด หรือการละเวน้การกระท าใดเป็นความผิดอาญานั้น มีหลักเกณฑ์ หรือทฤษฎีท่ี

น ามาใชใ้นการพิจาณาดงัน้ี 

  2.4.5.1  หลกัความยติุธรรม  

    แมว้่าจะมีความเห็นเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัความยุติธรรมแตกต่างกนั ในหมู่

นกัวิชาการสาขาต่าง ๆ และแนวความคิดเหล่าน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัก็ตาม แต่ส่ิงท่ี

ทุกคนยอมรับและเห็นตรงกนั คือความยุติธรรมและกฎหมายมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และถือวา่

ความยติุธรรมเป็นจุดประสงคอ์นัสูงสุดประการหน่ึงของกฎหมาย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ คุณค่า

ของกฎหมายอยู่ท่ีความยุติธรรม ดงันั้นหัวใจของความยุติธรรม คือการแบ่งสรรปันส่วนระหว่าง

สิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนอยา่งเป็นธรรม และตอ้งใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชนวา่ประชาชนจะ

ได้รับการคุม้ครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกนั ซ่ึงหลกัในเร่ืองความยุติธรรมน้ีจะช่วยป้องกนั

ปัญหาในเร่ืองการใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม หรือการใชอ้  านาจโดยอ าเภอใจ  นั ก ก ฎ หม า ย ส่ ว น

                                                        
 384แหล่งเดิม. น. 16-17. 

 385 แหล่งเดิม. 
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ใหญ่ยอมรับวา่มีหลกัความยติุธรรม อยูน่อกเหนือไปจากหลกัของกฎหมาย และกฎหมายควรจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัความยุติธรรม ดงันั้นเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่กฎหมายจะมีความยติุธรรม รัฐจึงไม่

ควรบญัญติักฎหมายให้ตายตวัจนเกินไป แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ศาลหรือนกักฎหมายไดแ้ปลหรือ

ใชก้ฎหมายใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ในแต่ละกรณี386 

  2.4.5.2  The Anarchistic Principle (หลกัคณาธิปไตย)  

    หลกัคณาธิปไตยมีแนวคิดวา่ สังคมและรัฐควรใหป้ระชาชนทุกคนมีเสรีภาพใน

การท่ีเขาจะกระท าการใด ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่หลกัการน้ีไดถู้กวิพากษว์ิจารณ์วา่เป็นการให้เสรีภาพ

แก่ประชาชนอย่างไม่มีขอบเขต สังคมท่ีจะใช้หลกัคณาธิปไตยได้ มีแต่สังคมท่ีไม่มีความขดัแยง้

เท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถหาได้ในโลกของความเป็นจริง และหากรัฐบญัญติักฎหมายโดยใช้หลัก

คณาธิปไตยจะส่งผลให้เกิดปัญหาข้ึนในกรณีท่ีบุคคลสองคนหรือมากกวา่พยายามท่ีจะให้ไดม้าซ่ึง

ส่ิงท่ีสามารถมีให้ไดแ้ก่บุคคลคนเดียวเท่านั้น ซ่ึงการท่ีบุคคลหน่ึงจะไดม้าซ่ึงส่ิงนั้นจะตอ้งละเมิด

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ดงันั้นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนตามหลกัคณาธิปไตย จึงหมายถึงการท่ีคน

ท่ีแข็งแรงกว่ามีเสรีภาพมาก คนท่ีอ่อนแอมีเสรีภาพน้อย และไม่มีเสรีภาพท่ีมัน่คงส าหรับใครสัก

คน387  

  2.4.5.3  Formalistic Principle  

    หลกั Formalistic Principle มีแนวคิดว่าสังคมและรัฐควรให้เสรีภาพแก่ทุกคน

อย่างเต็มท่ี ในการท่ีจะกระท าส่ิงใด ๆ ตามท่ีเขาปรารถนา ตราบท่ีเขายงัไม่ยุ่งเก่ียวกบัเสรีภาพอนั

เดียวกนันั้นของผูอ่ื้น388 หลกัการน้ีมีขอ้ดีคือส่งเสริมว่าการให้เสรีภาพว่าควรกระท าโดยไม่เลือก

ปฏิบติั แต่มีขอ้เสียคือไม่ไดมี้การพูดถึงแนวคิดเร่ืองการจ ากดัเสรีภาพวา่เม่ือใดบุคคลควรจะถูกจ ากดั

เสรีภาพ389  

                                                        
 386 จาก “ความยติุธรรม,” โดย โสภณ รัตนากร, 2511, บทบัณฑิตย์, 25, (2), น. 375-383. 

 387 From Social Philosophy. (p. 23), by Joel Feinberg. Op.cit. 

 388 From The Element of Social Justice. (p. 60), by L.T. Hobhouse A, 1922, London: George Allen & Unwin. 

 389 From Liberalism. (pp. 63 – 64), by L.T. Hobhouse B. 1911, New York: Holt, Rinehart and Winston. 
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  2.4.5.4   Harm Principle  

    หลัก Harm Principle มีแนวคิดว่ารัฐจะใช้อ านาจบญัญติักฎหมายเพื่อควบคุม

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได ้ก็ดว้ยเหตุผลเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ เพื่อป้องกนัภยัท่ีจะ

เกิดข้ึนแก่บุคคลอ่ืน รัฐจะบญัญติักฎหมายด้วยเหตุผลท่ีว่าเพื่อป้องกนัความเสียหายของบุคคลซ่ึง

กระท าผิดนั้นเองไม่ได ้เพราะบุคคลไม่อาจท่ีจะถูกบงัคบัให้กระท าการใดไม่กระท าการใด โดยอา้ง

วา่เพื่อท าให้เขาปลอดภยัหรือมีความสุข หรือเพราะผูอ่ื้นหรือสังคมเห็นวา่ถา้กระท าหรือละเวน้การ

กระท านั้นแลว้ จะท าใหผู้ก้ระท ามีความสุขหรือมีความชอบธรรม390 เพราะการจ ากดัเสรีภาพเป็นส่ิง

ท่ีไม่ดี และรัฐควรจะจ ากดัเสรีภาพก็ต่อเม่ือมนัเป็นส่ิงจ าเป็นในการป้องกนัผลร้าย  (Harm) ท่ีจะเกิด

จากการกระท านั้นต่อผูอ่ื้น การท่ีรัฐเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัเสรีภาพของบุคคลในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวัผูก้ระท าเองโดยไม่ไดส้ร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นกฎหมาย

ควรจะจ ากดัเสรีภาพของบุคคลก็ต่อเม่ือการกระท าของเขา จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นเท่านั้น391 

กฎหมายไม่ควรบงัคับให้เขากระท าในส่ิงท่ีกฎหมายเห็นว่าดีส าหรับเขา หรือหลีกเล่ียงส่ิงซ่ึง

กฎหมายเห็นวา่เป็นภยัแก่ตวัเขา เพราะส่ิงเหล่าน้ี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูก้ระท าเองและไม่เป็น

ผลร้ายแก่ผูอ่ื้น เช่น ไม่ควรลงโทษบุคคลเพียงเพราะวา่เขาด่ืมสุรา แต่หากทหารหรือต ารวจด่ืมสุรา

ในขณะปฏิบติัหน้าท่ีจึงสมควรถูกลงโทษ เพราะการกระท าของทหารหรือต ารวจนั้นเป็นส่ิงท่ี

ก่อให้เกิดผลร้ายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น กล่าวคือ การกระท าของเขาอาจเปิดโอกาสให้อาชญากร 

และก่อให้เกิดอันตรายแก่พลเมืองโดยทั่วไป และอาจท าให้เขาต้องถูกไล่ออกจากงานซ่ึงมี

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเขา แต่หากคนท่ีเมานั้นเป็นคนโสดและไม่ไดเ้ป็นทหาร

หรือต ารวจ การกระท าของเขาก็ไม่ไดก้ระทบต่อผลประโยชน์ของผูอ่ื้นโดยตรง แมว้า่เขาอาจจะเป็น

คนท่ีมีศกัยภาพสูง และการด่ืมสุราของเขาอาจจะท าใหส้ังคมขาดคนดี มีฝีมือไปคนหน่ึง หรืออาจจะ

ท าให้เพื่อนฝูงเสียใจกบัพฤติกรรมของเขา หรือแมว้า่การกระท าของเขาจะเป็นตวัอยา่งท่ีเลวแก่คน

                                                        
 390 H.L.A. Hart.(1965). Law, Liberty and Morality. P. 4. อา้งถึงใน ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพค์ร้ัง

ท่ี 7). (น. 3),  โดย เกียรติขจร วจันะสวัสด์ิ. เล่มเดิม. 

 391 From Utilitarianism on Liberty Representative Government. (pp. 72-73), by J.S. Mill, 1975, London: Dent 

& Dutton. 
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รอบขา้ง แต่ทั้งหมดน้ีก็เป็นเพียงผลทางออ้ม และไม่มากพอท่ีรัฐจะตอ้งไปแทรกแซงเสรีภาพของ

เขา392  หลกัการน้ีจึงยดึถือหลกัการป้องกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนแก่บุคคลอ่ืน เป็นหลกัในการพิจารณาวา่รัฐ

ควรจะก าหนดกฎหมายอาญามาบงัคบั หรือควบคุมการกระท านั้นหรือไม่เพียงใด กล่าวคือ การท่ีรัฐ

จะบญัญติัใหก้ารกระท าใด ๆ เป็นความผิดอาญา จะตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นการป้องกนัการกระท าท่ีเป็น

ภยนัตรายต่อบุคคลอ่ืน ไม่ใช่เป็นภยนัตรายต่อตนเอง มาเป็นเกณฑ์ในการบญัญติัให้การกระท านั้น

เป็นความผิด นอกจากน้ีแนวคิดของ Harm Principle ยงัเห็นว่า แม้หลักศีลธรรมจะเป็นส่ิงท่ีพึง

ปรารถนาของบุคคลจ านวนมาก แต่การท่ีรัฐน ากฎหมายอาญามาบงัคบักบัหลกัศีลธรรมท่ีไม่มีความ

รุนแรงนั้นไม่มีความชอบธรรม  หลกัศีลธรรมท่ีรัฐควรจะก าหนดให้เป็นความผิดอาญาจะตอ้งเป็น

การละเมิดศีลธรรมท่ีรุนแรงและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชม้าตรการทางอาญามาใช้เท่านั้น  เพราะ

ทศันะต่อการละเมิดศีลธรรมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้าย ดงันั้นรัฐควรให้สมาชิกในสังคมมีสิทธิท่ี

จะเลือกปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมของตนเองได ้ เวน้แต่การเลือกท าตามความเช่ือทางศีลธรรมของ

ตนนั้น จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น เช่น ก่อให้เกิดความเศร้าสลด หรือกระทบกระเทือนต่อมโน

ธรรมของสังคมอยา่งรุนแรง393  

  2.4.5.5  Legal Paternalism (หลกัปิตาธรรม) 

    หลกัปิตาธรรม เป็นหลกัท่ีศาสตราจารย ์ฮาร์ท (H.L.A Hart) ไดน้ าหลกัเกณฑ์

เร่ืองภยนัตรายต่อผูอ่ื้นของ มิลล์ มารวมกบัหลกัเกณฑ์ของตนเอง เรียกวา่หลกัปิตาธรรม เพื่อใชเ้ป็น

เหตุผลรองรับบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมายให้กวา้งขวางข้ึน     และเพื่อปกป้องไม่บุคคลกระท าการ

ใด ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อตวัเขาเอง ดงันั้นหลกัปิตาธรรมจึงไดถู้กน ามาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

แทรกแซงไม่ใหบุ้คคลกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นผลร้ายหรือสร้างความทุกขใ์ห้กบัตนเอง เช่น การห้าม

ไม่ให้เสพยาเสพติด ห้ามเล่นการพนนั หา้มด่ืมสุรา หา้มท าแทง้ หรือ การบงัคบัให้สวมหมวกนิรภยั 

หรือบงัคบัให้รัดเข็มขดันิรภยั เป็นตน้ ซ่ึงการห้าม หรือ การบงัคบัให้กระท าการต่าง ๆ ดงักล่าวตาม

หลกัปิตาธรรมจึงแตกต่างจากหลกัทางศีลธรรม เพราะหลกัเกณฑ์ท่ีเกิดจากความห่วงใย ในท านอง

เดียวกบัท่ีบิดา มารดา มีต่อบุตร และไม่มัน่ใจว่าบุตรจะใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจกระท าการใด

                                                        
 392 Ibid. p. 138. 

 393 Frorm Law Liberty and Morality. (pp. 1-6, 17-24 and 75-83), by H.L.A. Hart.  Op.cit.  
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หรือไม่กระท าการไดถู้กตอ้ง ซ่ึงอาจท าใหต้กเป็นเหยื่อของความเสียหายได้394 หลกัปิตาธรรมจึงเป็น

หลกัท่ีสนับสนุนให้ใช้กฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลกระท าการใด ๆ ท่ีรัฐเห็นว่าน่าจะเป็นภยัแก่ตวั

ผูก้ระท าเอง หรือบงัคบัให้บุคคลกระท าการใด ๆ ท่ีรัฐเห็นวา่เป็นผลดีแก่เขา หลกัการน้ีจึงเห็นชอบ

กบัการท่ีรัฐจะใช้อ านาจตามกฎหมายในการปกป้องปัจเจกบุคคลจากการกระท าท่ีเป็นอนัตรายแก่

ตนเอง โดยการช้ีทางให้เขาปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตวัผูก้ระท าเอง แต่หลกัการน้ีไดถู้กคดัคา้นว่า

การท่ีรัฐหรือกฎหมายช้ีแนะ และก าหนดให้ประชาชนกระท าในส่ิงท่ีรัฐหรือสังคมเห็นวา่เป็นผลดี

แก่ตวัเอง เป็นการท่ีรัฐใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขต และเป็นการลิดรอนสิทธิในการเลือกทางของ

ตนเอง ท าใหป้ระชาชนสูญเสียอ านาจและความสามารถในการตดัสินใจและใชเ้หตุผล ซ่ึงวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะป้องกนับุคคลไม่ให้กระท าการ หรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อตวัเองท่ีดีท่ีสุด คือ 

การใหก้ารศึกษา หรือการควบคุมการโฆษณา ซ่ึงจะเป็นวธีิท่ีดีกวา่การใชม้าตรการทางอาญา395 

  2.4.5.6   Legal  Moralism 

    เป็นหลักท่ีให้อ านาจรัฐใช้กฎหมายอาญาบังคับให้ บุคคลอยู่ในกรอบ หรือ

มาตรฐานทางศีลธรรมท่ีสังคมยึดถืออยู่ เช่น การมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัญาติสืบสายโลหิต

โดยตรง การคา้ประเวณี รวมถึงการท าแทง้ โดยมีแนวคิดวา่ศีลธรรมท่ีสมาชิกในสังคมยดึถือร่วมกนั

เป็นส่ิงส าคญัในการด ารงอยูข่องสังคม เพราะแมว้า่ศีลธรรมจะเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่ก็เป็นส่ิงท่ียึด

โยงบุคคลให้อยูร่่วมกนัในสังคม  การท าลายศีลธรรมจะท าใหส้ังคมอ่อนแอลง ดงันั้นสังคมหรือรัฐ

จึงมีความชอบธรรมท่ีจะปกป้องศีลธรรมท่ีสังคมยึดถือโดยใช้มาตรการทางอาญา อย่างไรก็ตาม

ก่อนท่ีรัฐจะใช้มาตรการทางอาญาเพื่อลงโทษการกระท าท่ีผิดศีลธรรม รัฐควรจะอดทนและเคารพ

ในเสรีภาพส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีสังคมจะยอมรับไดเ้สียก่อน รัฐไม่ควรใชม้าตรการทางอาญา

กบัการกระท าท่ีเป็นการละเมิดศีลธรรม ถ้าการต่อตา้นต่อการกระท านั้นยงัไม่รุนแรงพอ ดงันั้น

                                                        
 394 จาก นิติปรัชญา (พิมพค์ร้ังท่ี 10). (น.201-202). โดย จรัญ โฆษณานนัท.์ เล่มเดิม. 

 395  แหล่งเดิม. น. 202. 
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หลกัการน้ีจึงเห็นวา่รัฐควรจะใชม้าตรการทางอาญากบัการกระท าท่ีผดิศีลธรรมท่ีสังคมต่อตา้น หรือ

รังเกียจการกระท านั้นอยา่งรุนแรงเท่านั้น396   

  2.4.5.7  Limiting Principle   

    หลักการน้ีเห็นว่ากฎหมายอาญามีว ัตถุประสงค์กว้างมากจนครอบคลุม

พฤติกรรมแทบทุกชนิดของมนุษย์ เช่น คุม้ครองป้องกนัตวับุคคลจากการกระท าโดยเจตนาอนัเป็น

การโหดเห้ียมทารุณ คุม้ครองป้องกนัซ่ึงทรัพยสิ์นส่วนบุคคลจากการลกัขโมย การฉ้อโกง หรือการ

ท าให้เสียทรัพย ์และกรณีอ่ืน ๆ  คุม้ครองป้องกนัสาธารณชนจากความไม่สะดวกสบายต่าง ๆ หรือ 

ป้องกนัรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัทางสังคม 397 หากรัฐจะบญัญติักฎหมายให้ครอบคลุมทุกวตัถุประสงค์

ของกฎหมายอาญา ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้นกั

กฎหมาย นกัปรัชญา และนกัสังคมวิทยา ไดพ้ยายามสร้างหลกัเกณฑ์ หรือขอบเขตในการท่ีรัฐจะใช้

อ านาจในการบญัญติักฎหมายอาญาไว ้ซ่ึงเรียกว่า “Limiting Principle” ซ่ึงมีแนวคิดว่าการใช้

มาตรการทางอาญาตอ้งมีขอ้จ ากดั ดงัน้ี398 

      1.  กฎหมายอาญาไม่ควรรวมไวซ่ึ้งขอ้ห้าม ท่ีมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อให้

บุคคลเช่ือฟัง  และผลของการไม่เช่ือฟังก็คือผลร้ายในทางแกแ้คน้ตอบแทนเท่านั้น (รัฐไม่สมควร

บญัญติัความผิดในกฎหมายอาญาโดยมีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อให้เกิดหลักประกันว่าการฝ่าฝืน

กฎหมายจะไดรั้บการลงโทษ เพื่อการแกแ้คน้ตอบแทนดว้ยการลงโทษแต่เพียงอยา่งเดียว) ซ่ึงหลกั

ในข้อน้ีมีท่ีมาจากแนวคิดของ ซีซาร์ เบคคาเรีย ในเร่ืองอรรถประโยชน์ของการลงโทษท่ีว่า 

“เป้าหมายสูงสุดของกฎหมายทีด่ี คือ การป้องกนัอาชญากรรม เพราะการป้องกนัอาชญากรรมดีกว่า 

การปราบปรามอาชญากรรม” 

                                                        
 396 From The Enforcement of Moralspp. (pp. 60-61), by. Patric Devlin. Op.cit.   

 397 From The scope of Criminal Law Sentencing in a Rational Society Pelican Books. by Walker Nigel, 1972,  

อา้งถึงใน ทฤษฎีอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). (น. 49-50), โดย อภิรัตน์ เพช็รศิริ ข, 2522, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 

 398 บทสรุปแนวความคิดของ cf. Walker (1980). อา้งถึงใน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 356-360). 

โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม.  
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      2.  รัฐไม่ควรใชก้ฎหมายอาญาลงโทษพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตราย คือ 

ถ้าการกระท านั้นไม่มีความชั่วร้าย ก็ไม่มีเหตุผลแต่อย่างใดท่ีรัฐจะบญัญติักฎหมายลงโทษการ

กระท านั้น เช่น การไม่บญัญติักฎหมายลงโทษผูซ่ึ้งมีมารยาทเลว หรือส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมเห็นว่า

เป็นความเลว 

     3.  รัฐไม่ควรใชก้ฎหมายอาญาในกรณีท่ีมีมาตรการอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความ

ทุกข์ทรมานน้อยกว่า มีประสิทธิภาพเท่าหรือเกือบเท่าในการลดจ านวนของการกระท านั้น คือใน

กรณีท่ีรัฐสามารถใช้วิธีการอย่างอ่ืน ในการควบคุมอาชญากรรม แทนการลงโทษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รัฐก็ควรใช้วิธีการท่ีเกิดความทุกข์ทรมานน้อยกว่า เช่น การใช้โทษปรับแทนโทษ

กกัขงั 

     4.  กฎหมายอาญาไม่ควรบญัญติัห้ามการกระท าซ่ึงจะก่อให้เกิดผลพลอยได ้

อนัจะเป็นผลร้ายมากกว่าการกระท าท่ีรัฐไม่ส่งเสริม กล่าวคือ การลงโทษจะก่อให้เกิดประโยชน์

หรือไม่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความพอใจกบัความเจ็บปวดท่ีผูก้ระท าความผิดจะ

ได้รับ เช่น กฎหมายห้ามการท าแท้ง ท าให้มีการรับจ้างท าแท้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การท่ี

กฎหมายห้ามการค้าประเวณีก่อให้เกิดการทุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผูรั้กษา

กฎหมายกบัหญิงซ่ึงคา้ประเวณี การบญัญติักฎหมายห้ามการเสพกญัชาได้ก่อให้เกิดตลาดมืดใน

การคา้กญัชา ดงันั้นกฎหมายอาญาจึงควรเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบัการกระท าของบุคคล โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัไม่ใหส้มาชิกในสังคมท าอนัตรายต่อบุคคลอ่ืนเป็นหลกั 

      5.  รัฐไม่ควรใช้กฎหมายอาญาโดยมีวตัถุประสงค์ในการบงัคบัให้บุคคล

กระท าการเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น กล่าวคือรัฐไม่ควรลิดรอนเสรีภาพของประชาชน หรือ

จ ากดัสิทธิของประชาชนโดยบทบญัญ ติของกฎหมาย ถา้การกระท านั้นไม่ไดเ้กิดจากการใชค้วาม

รุนแรง หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น เช่น การเสพสุรา ยาเสพติด การเล่นการพนนั การท าแทง้ การคา้

ประเวณี 

      6.  รัฐไม่ควรใช้กฎหมายอาญาห้ามการกระท าซ่ึงไม่ได้รับการสนับสนุน

อยา่งแขง็ขนัจากสาธารณชน กล่าวคือ การท่ีรัฐบญัญติักฎหมายหา้มการกระท าบางอยา่งท่ีแมจ้ะเป็น

ความผิด แต่ผูก้ระท าไม่ไดรั้บการประณามจากสังคม เพื่อให้บุคคลเปล่ียนแปลงความประพฤตินั้น
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เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดของบา้นเมือง ซ่ึง

มกัจะไดรั้บต่อตา้น จากพอ่คา้หาบเร่ แผงลอย เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวท าไดย้าก และรัฐ

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และมีก าลงัเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงันั้นถา้ประชาชนใม่

ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการกระท าความผดิแลว้ เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจะทราบถึงการ

กระท าความผดิไดน้อ้ยมาก 

      7.  รัฐไม่ควรบญัญติัความผิดซ่ึงบงัคบัใช้ไม่ได ้ไวใ้นกฎหมายอาญา คือรัฐ

ไม่ควรบญัญติักฎหมายอาญาซ่ึงรวมเอาไวซ่ึ้งขอ้หา้มบางประการท่ีเม่ือมีการละเมิดขอ้ห้ามนั้นแลว้

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึนจริง หรือถ้ามีผูฝ่้าฝืนกฎหมายแล้ว มีการถูก

ด าเนินคดีหรือถูกลงโทษเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เช่น มีการกระท าความผิดฐานท าให้แทง้ลูก 100 ราย 

แต่เจา้หนา้ท่ีสามารถหาพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ไดว้า่มีการกระท าความผดิจริงเพียง 1-2 ราย เพราะ

จะท าใหผู้ก้ระท าความผดิจ านวนมากท่ีรอดพน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  2.4.5.8  การก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาตามทฤษฎีอาชญาวิทยา (Criminology 

Theories)  

     ในทางอาชญาวิทยามีทฤษฎี ท่ีอธิบายถึงขอบเขตอ านาจของรัฐในการท่ีจะ

บญัญติัใหก้ารกระท าใด ๆ เป็นความผดิอาญา ไวห้ลายทฤษฎี เช่น 

    1.  ส านกัความคิดอาชญาวทิยาดั้งเดิม (Classical School) 

     แนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม เกิดข้ึนจากสภาพความไม่เป็น

ธรรมของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี 18 โดยมี

แนวคิดท่ีส าคญัคือแนวคิดเร่ืองเจตจ านงอิสระ (Free Will ) ซ่ึงผูก่้อตั้งแนวความคิดน้ี คือ ซีซาร์ แบ็ค

คาเรีย (Cesare Bonesana de Beccaria) ท่ีมีแนวคิดว่ามนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนัโดยไม่จ  ากดั 

เพศ อายุ หรือสถานภาพทางสังคม สามารถคิดค านวนหาเหตุผล และผลไดผ้ลเสีย จากการกระท า

ของตนได ้มีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกประพฤติปฏิบติัใด ๆไดอ้ยา่งเสรี พฤติกรรมของมนุษย ์จึงเป็น

ผลมาจากการไตร่ตรองพิจารณาอยา่งรอบคอบของผูก้ระท าเป็นอยา่งดีแลว้ เพราะมนุษยมี์อิสระท่ีจะ

เลือกกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดทั้งทางดา้นวตัถุและ
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จิตใจ และในการตดัสินใจท่ีจะเลือกการกระท าใดหรืองดเวน้การกระท าใดนั้น มนุษยจ์ะพิจารณา

จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผล เพื่อพิจารณาหรือประเมินถึงผลประโยชน์หรือความ

เสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระท าเหล่านั้น หลงัจากนั้นจึงจะชัง่น ้าหนกัแลว้เลือกวา่จะกระท าหรืองด

เวน้การกระท านั้น399 นอกจากน้ีส านกัอาชญาวทิยาดั้งเดิมยงัเช่ือวา่ในการอยูร่่วมกนัในสังคมจะตอ้ง

มีสัญญาประชาคม ระหวา่งรัฐกบัประชาชนเพื่อป้องกนัความวุน่วายไม่ใหเ้กิดข้ึน และกระบวนการ

ยุติธรรมจะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรม ซ่ึงแนวคิดน้ีมีอิทธิพลต่อการด าเนิน

คดีอาญากบัผูก้ระท าความผิดโดยมุ่งเนน้ให้กระบวนการยุติธรรมมีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

รุนแรง รวดเร็ว และแน่นอน ดงันั้นกฎหมายท่ีดีท่ีจะสามารถใช้ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน

สังคม และป้องกนัความสงบสุขของสมาชิกในสังคมจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี400 

      (ก)  ตอ้งมีความชดัเจนไม่คลุมเครือ เพราะถา้บทบญัญติัของกฎหมายมี

ถ้อยค าท่ีเข้าใจยากหรือเป็นส านวนท่ีประชาชนไม่คุ้นเคย จะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่

สามารถตดัสินใจดว้ยตวัเองวา่สิทธิเสรีภาพของตนหรือของสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคมนั้นมีอยูอ่ยา่งไร

และจะสูญเสียสิทธิไดใ้นกรณีใดบา้งและมากน้อยเท่าไร ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้สมาชิกในสังคมมี

โอกาสท่ีจะก่ออาชญากรรมข้ึนได ้

      (ข)  ต้องมีความเท่าเทียม คือ จะต้องมีการด าเนินคดีกับบุคคลซ่ึงก่อ

อาชญากรรมหรืออาชญากร ไม่วา่ผูก้ระท าความผิดนั้นจะเป็นชนชั้นใด หรือมีหนา้ท่ีต าแหน่งใดใน

สังคม เพราะการกระท าของอาชญากรส่งผลกระทบต่อความสงบสุข หรือเป็นภยนัตรายต่อสังคม 

      (ค)  การลงโทษควรจะต้องได้สัดส่วนกับอาชญากรรมท่ีผู ้กระท า

ความผิดได้กระท า เพราะวตัถุประสงค์ของการลงโทษคือการป้องกันไม่ให้มีการประกอบ

อาชญากรรม และวิธีท่ีจะป้องกนัไม่ให้บุคคลประกอบอาชญากรรมท่ีดีท่ีสุดคือ กฎหมายตอ้งมีบท

ก าหนดโทษท่ีมีเหมาะสม หรือไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด เพื่อให้สมาชิกในสังคมเกรงกลวั

และไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด มากกว่าท่ีจะย ัว่ยุให้คนกระท าความผิด ส านกัอาชญาวิทยาดั้งเดิม

                                                        
 399 แหล่งเดิม น. 160. 

 400 แหล่งเดิม. น. 159-163. 
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เช่ือว่าความรุนแรงของการโทษท่ีไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด อนัจะช่วยป้องกนัหรือยบัย ั้ง

ไม่ให้คนกระท าความผดิไดน้ั้น โทษจะตอ้งมีความรุนแรงมากกวา่ประโยชน์ท่ีผูก้ระท าจะไดรั้บจาก

การกระท าความผิด อย่างไรก็ตามความรุนแรงของการลงโทษท่ีเหมาะสมน้ี จะต้องไม่ใช่การ

ลงโทษท่ีทารุณโหดร้าย เพราะการลงโทษท่ีทรมานหรือโหดเห้ียมทารุณ จะท าให้จิตใจของมนุษย์

เยน็ชาหรือขาดความรู้สึก และหากใชโ้ทษดงักล่าวเป็นเวลานานก็จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมเคย

ชินและไม่เกรงกลัว และเม่ือมนุษย์ไม่เกรงกลัวการถูกลงโทษแล้ว มนุษยก์็จะเลือกท่ีจะกระท า

ความผิด ท าใหก้ฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมกระท าความผิดมากกวา่

ท่ีจะเป็นกฎหมายท่ีป้องกนัการกระท าความผดิ401 

       (ง)  ตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งรวดเร็ว การลงโทษท่ีไดก้ระท าดว้ย

ความรวดเร็ว ฉบัพลนั ใกลเ้คียงกบัการกระท าควาผดิท่ีเกิดข้ึน จึงจะเป็นการลงโทษท่ีเหมาะสมและ

มีประโยชน์มากท่ีสุด เพราะจะท าให้บุคคลทัว่ไปทราบว่า หากกระท าความผิดแล้วก็ไม่อาจท่ีจะ

หลุดพน้จากการท่ีจะตอ้งถูกลงโทษไปได้ ซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลในทางป้องกนัอาชญากรรมท่ีจะ

เกิดข้ึน 

      (จ)  ต้องมีความแน่นอนในการลงโทษ คือ เม่ือมีการกระท าความผิด

เกิดข้ึน กระบวนการยุติธรรมจะตอ้งไดต้วัผูก้ระท าความผิดท่ีแทจ้ริงมาลงโทษทุกคร้ัง จึงจะท าให้

สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมเกิดความเกรงกลวักฎหมายและไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิดหรือละเมิด

กฎหมาย   

    2.  ทฤษฎีควบคุมทางสังคม (Social Control Theories) 

     ทฤษฎีกลุ่มควบคุมทางสังคมมีสมมติฐานว่า พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือ

พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นส่ิงธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ดังนั้ นบุคคลจะประกอบ

อาชญากรรมหากไม่มีกลไกใด ๆ มาควบคุมพฤติกรรมดงักล่าวของมนุษย์402 และเห็นว่ามนุษยมี์

                                                        
 401 แหล่งเดิม. 

 402 Water C. Reckless. (1961). อา้งถึงใน ทฤษฎีอาชญาวทิยา: หลกัการ งานวจิยั และนโยบายประยกุต.์  

(น. 242-243). โดย พรชยั ขนัตี. เล่มเดิม. 
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พฤติกรรมอาชญากรรมเพราะมีครอบครัวไม่ดี มีเพื่อนไม่ดี การขาดการนบัถือศาสนา ขาดการศึกษา 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรม ดงันั้นการท่ีสมาชิกใน

สังคมจะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรมหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัสถาบนัสังคม หาก

สถาบนัทางสังคมอ่อนแอ จะส่งผลให้ศีลธรรมในสังคมอ่อนแอตามไปดว้ย และท าให้สมาชิกใน

สังคมมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรมในท่ีสุด 403 Water C. Reckless นักอาชญา

วิทยาชาวอเมริกนั อธิบายว่าบุคคลไดถู้กอิทธิพลของแรงผลกัดนัหลายประการให้ก่ออาชญากรรม 

แต่ในขณะเดียวกนัก็มีแรงท่ีคอยตา้นหรือขดัขวางไม่ให้บุคคลกระท าความผิด บุคคลจะประกอบ

อาชญากรรมเม่ือแรงต่อตา้นทั้งภายนอกและภายในอ่อนแอหรือไม่สามารถตา้นทานต่อแรงผลกัดนั

และแรงดึงดูดทั้งภายนอกและภายใน ท่ีกระตุ้นหรือจูงใจให้มนุษย์ประกอบอาชญากรรมได้404  

แรงผลกัดนัท่ีท าให้บุคคลกระท าผิดกฎหมาย คือ แรงกดดนัทางสังคม (ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยู่ 

ความขดัแยง้ภายในครอบครัว สถานะทางสังคมต ่า การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตใน

สังคม) แรงดึงดูดใหก้ระท าผดิทางสังคม เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลไม่ยอมรับค่านิยมและบรรทดัฐาน

สังคมในการด ารงชีพ (เช่น การมีครอบครัวและเพื่อนท่ีไม่ดี มีวฒันธรรมรองในการท าผิดกฎหมาย 

หรือแบบอย่างท่ีไม่ดี) และ แรงผลกัดนัให้กระท าผิดทางชีวภาคหรือจิตใจ (ได้แก่ ความไม่พอใจ 

ความเครียด การตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอย่างรวดเร็ว) ส่วนแรงขดัขวางท่ีไม่ให้บุคคลกระท า

ความผดิ ไดแ้ก่ ตวักีดกนัจากภายนอก หรือ External Containment (ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพของ

สถาบนัครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัในสังคม จริยธรรม และการควบคุม

ทางวินยัท่ีมีประสิทธิภาพ) และตวักีดกนัจากภายใน หรือ Inner Containment (ได้แก่ การควบคุม

ตวัเอง การอดทนต่อความผิดหวงั ความรู้สึกรับผดิชอบ ความมุ่งหวงั ความสามารถในการหาส่ิงอ่ืน

มาทดแทนต่อความตอ้งการ)405  ดงันั้นทฤษฎีกลุ่มควบคุมจึงมีความเห็นว่าบุคคลกระท าความผิด 

เพราะปัจจยัท่ีควบคุมหรือขดัขวางไม่ให้บุคคลกระท าความผิดอ่อนแอลง จึงไม่สามารถท างานได้

                                                        
 403 แหล่งเดิม. 

 404 แหล่งเดิม. 

 405 แหล่งเดิม. 
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อยา่งมีประสิทธิภาพจนเป็นเหตุใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอาชญากรรมออกมา  

   

   การก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญานั้นมีเกณฑ์ท่ีใชพ้ิจารณาอยูห่ลายเกณฑ์ และได้

มีการพฒันาเกณฑ์เหล่าน้ีมาตลอด กล่าวคือในอดีตการก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญามกัจะใช้

เกณฑ์ในเร่ืองศีลธรรม หรือการมีขอ้ต าหนิทางศีลธรรม และสิทธิเสรีภาพของบุคคลในอนัท่ีจะไม่

ถูกล่วงละเมิดหรือถูกกา้วก่ายโดยบุคคลอ่ืน ชุมชน สังคม หรือโดยรัฐ ต่อมามีแนวความคิดว่าแม้

ปัจจยัทางดา้นศีลธรรมจะมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกตอบสนองของประชาชนในสังคมก็ตาม  

แต่ปัจจยัทางดา้นศีลธรรมก็ยงัมีความคลุมเครืออยู่มาก ในการน ามาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดขอบเขต

ของกฎหมายอาญา ดงันั้นการก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาจึงไดค้  านึงถึงสภาวะจิตใจของ

ผูก้ระท าความผิด ลกัษณะความน่าต าหนิของการกระท า วตัถุประสงค์ของการลงโทษ และการ

ป้องกนัอาชญากรรม ปัจจุบนัการก าหนดแนวความคิดเก่ียวกบัขอบเขตของกฎหมายอาญาไดพ้ฒันา

โดยอาศยัเกณฑ์ในเร่ืองความชัว่ร้ายของการกระท า ความเป็นอนัตรายต่อสังคม ความรุนแรงของ

การกระท า ผลกระทบต่อสังคม และผลกระทบจากการใชม้าตรการทางอาญา มาเป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา406  

     จากหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการบญัญติักฎหมายอาญาเหล่าน้ี 

แสดงให้เห็นวา่การท่ีรัฐจะใชม้าตรการทางอาญากบัการกระท าใด ๆ อนัเป็นการจ ากดัเสรีภาพของ

บุคคล รัฐจะตอ้งแสวงหาหลกัการท่ีชอบด้วยเหตุผล มาสนับสนุนเสมอ ซ่ึงอาจจะใช้หลกัเกณฑ์

หลายหลกัเกณฑ์มาเสริมกนั เพื่อป้องกนัไม่ใหรั้ฐใชก้ฎหมายแทรกแซงเสรีภาพของประชาชนอยา่ง

เกินขอบเขต จนกา้วล่วงไปจนถึงเร่ืองท่ีเป็นศีลธรรมส่วนตวัโดยแท ้  

 

 

                                                        
 406 จาก การบัญญัติความผิดลหุโทษให้เป็นความผิดอาญาท่ัวไป  : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา. (น. 58), โดย วิภาพร เนติจิรโชติ, 2548, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชานิติศาสตร์. 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
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 2.4.6  อ านาจและขอบเขตการใชอ้ านาจของรัฐในการบญัญติักฎหมายอาญา 

  แม้ว่ารัฐจะได้รับมอบอ านาจมาจากประชาชนตามสัญญาประชาคมให้มีอ านาจออก

กฎระเบียบหรือกฎหมาย เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคมก็ตาม  แต่รัฐก็มีขอบเขตการใช้

อ านาจอยา่งจ ากดั ดว้ยเหตุน้ีในการท่ีรัฐจะบญัญติัใหก้ารกระท าใดเป็นความผดิอาญา มกัจะมีค าถาม

ท่ีส าคญัประการหน่ึงเกิดข้ึนเสมอ คือ พฤติกรรมหรือการกระท านั้นควรถูกควบคุมดว้ยกฎหมาย

หรือไม่  ซ่ึงการท่ีจะหาค าตอบสามารถท าไดโ้ดยการหาขอบเขตของกฎหมายอาญา เพื่ออธิบายว่า

พฤติกรรมใดสมควรใชม้าตรการทางอาญา ดงันั้นรัฐจะตอ้งใชอ้  านาจในการบญัญติักฎหมาย ภายใต้

เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี407  

  2.4.6.1  รัฐตอ้งค านึงวา่รัฐไดรั้บความชอบธรรมในการออกกฎหมาย เพราะประชาชนแต่

ละคนยอมมอบอ านาจให้ ซ่ึงเท่ากบัว่าประชาชนไดจ้ดัตั้งรัฐของพวกเขาข้ึนเอง เพื่อท่ีจะปกป้อง

ความสงบสุขของส่วนรวม โดยยินยอมให้รัฐออกกฎหมาย ท่ีก าหนดหา้มการกระท าบางอยา่ง หรือ

ก าหนดใหก้ระท าการบางอยา่ง และยนิยอมใหรั้ฐลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น 

  2.4.6.2  รัฐตอ้งค านึงวา่ประชาชนตอ้งการเสรีภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้และยนิยอมท่ี

จะถูกจ ากดัเสรีภาพของตน เพียงเพื่อความมัน่คงปลอดภยัของพวกเขาเท่านั้น เพราะฉะนั้นแมรั้ฐจะ

มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ แต่รัฐก็ไม่สามารถใช้อ านาจกระท าทุกส่ิงทุกอย่างได้ ตาม

อ าเภอใจ เพราะอ านาจน้ีถูกจ ากัดโดย “สัญญาประชาคม” (Social Contract) รัฐจะสามารถล่วง

ละเมิดเสรีภาพของประชาชนไดเ้พียงเท่าท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งน้ีดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อรักษา

ความมัน่คงและความปลอดภยัของประชาชน 

  2.4.6.3  จุดมุ่งหมายการใช้อ านาจของรัฐ จะต้องเป็นไปเพื่อดูแลประโยชน์ หรือเพื่อ

ความสุขของส่วนรวม เท่านั้น จากแนวคิดเร่ืองสัญญาประชาคมแสดงให้เห็นได้ว่ารัฐสามารถใช้

อ านาจบญัญติักฎหมายไดเ้ฉพาะท่ีไดรั้บฉันทานุมติัจากประชาชน เพื่อควบคุมความประพฤติของ

สมาชิกในสังคม เพื่อคุม้ครองป้องกนัภยัท่ีเกิดข้ึนแก่สังคม หรือเพื่อให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบ

                                                        
 407 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 160-163). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 
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สุข โดยการออกกฎห้ามมิให้ประชาชนกระท าการบางอยา่ง หรือบญัญติัให้ประชาชนตอ้งกระท า

การบางอยา่ง และหากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรือขอ้หา้มเหล่านั้น จะตอ้งถูกลงโทษ  

 2.4.7  การกระท าท่ีควรก าหนดใหเ้ป็นความผดิอาญา 

  พฤติกรรมหรือการกระท าใดท่ีสมควรถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญา หรือควรก าหนดให้

เป็นอาชญากรรมนั้น ยงัไม่มีค  าตอบเป็นท่ียุติ  และไดมี้นกักฎหมายหลายท่านไดเ้สนอความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองความเหมาะสม ในการบญัญติัให้การกระท าใดเป็นความผิดอาญา ซ่ึงล้วนแต่เป็น

ความเห็นท่ีมีเหตุผล และเป็นประโยชน์ ส าหรับการหาค าตอบดงักล่าว เช่น 

  2.4.7.1  หลกัการก าหนดความผดิของ Robert L Packer  

    Packer เห็นว่ารัฐมีอ านาจท่ีจะบงัคบัประชาชนเพียงเท่าท่ีเขาได้กระท าเท่านั้น 

ไม่ใช่บงัคบัให้เป็นดงัท่ีรัฐตอ้งการ408 และรัฐไม่ควรลงโทษบุคคลซ่ึงการกระท าของเขาไม่อาจถูก

ต าหนิได้อย่างเหมาะสม409 และไม่ควรลงโทษบุคคลโดยเหตุผลทางศีลธรรมเท่านั้น เพราะการ

ลงโทษดว้ยเหตุผลทางศีลธรรมยงัเป็นเร่ืองท่ีคลุมเครือมาก และอาจท าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ใน

สังคมได ้เช่น การกระท าท่ีผิดศีลธรรมนั้น จะตอ้งผดิศีลธรรมแค่ไหนหรือเพียงใด ท่ีจะตอ้งรับโทษ

ทางอาญา ซ่ึงในความเป็นจริงรัฐไม่สามารถจะใชก้ฎหมายอาญากบัการกระท าท่ีผิดศีลธรรมไดทุ้ก

การกระท า และไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดว้่ามาตรการทางอาญา จะสามารถท าให้บุคคลดีข้ึน

หรือเลวลงได้ ดงันั้นการใช้มาตรการทางอาญากบัพฤติกรรมท่ีเป็นเร่ืองศีลธรรมส่วนตวัและไม่

ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม อาจก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ได ้เช่น ความยากล าบากในการ

ควบคุมพฤติกรรมเหล่านั้น ความเป็นไปไดน้้อยในการบงัคบัใช้กฎหมาย และส่งผลให้เป็นปัญหา

ต่อผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย อีกทั้งการท่ีประชาชนพบวา่กฎหมายท่ีใชบ้งัคบันั้นไม่มีสภาพบงัคบัหรือไม่

สามารถใชบ้งัคบัไดจ้ริง ท าให้ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย และยิ่งไปกวา่นั้นอาจท าให้เกิดปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชนัของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย410  Packer  ไดอ้ธิบายหลกัในการพิจารณา

                                                        
 408 From The Limits of the Criminal Sanction. (p. 274), by Herbert L. Packer. Op.cit. 

 409 Ibid. p. 276. 

 410 Ibid. pp. 306-308.  

DPU



179 

 

ว่าการกระท าใดควรจะก าหนดให้เป็นความผิดอาญาหรือไม่ ไวใ้นหนงัสือช่ือ “The Limits of the 

Criminal Sanction” โดยวางหลกัการไว ้6 ประการ ดงัน้ี411 

    1. การกระท านั้ นเป็นท่ีเห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่า เป็นการกระท าท่ี

กระทบกระเทือนต่อสังคม และสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หอ้ภยัแก่การกระท านั้น 

    2.   ถา้บญัญติัใหก้ารกระท าดงักล่าวเป็นความผดิอาญาแลว้ จะไม่ขดัหรือแยง้กบั

วตัถุประสงคข์องการลงโทษประการต่างๆ 

    3.  การถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดอาญา หรือการปราบปรามการกระท า

นั้น จะไม่มีผลเป็นการลดการกระท าท่ีสังคมเห็นวา่ถูกตอ้งใหน้อ้ยลงไป 

    4.  หากการกระท านั้นเป็นความผิดอาญาแลว้ จะมีการใช้บงัคบักฎหมายอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

    5.  การใชก้ระบวนการยุติธรรมทางอาญากบัการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลท าให้

เกิดการใชก้ระบวนการนั้น อยา่งเกินขีดความสามารถทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ 

    6.  ไม่มีมาตรการควบคุมอยา่งสมเหตุสมผลอ่ืน ๆ แลว้ นอกจากการใชก้ฎหมาย

อาญากบักรณีท่ีเกิดข้ึน 

  2.4.7.2  หลกัการก าหนดความผดิของ Tadeusz Grygier 

    Tadeusz Grygier เห็นวา่มนุษยมี์ความเช่ือวา่กฎหมายกบัความยุติธรรมเป็นส่ิงท่ี

มีสถานะเช่นเดียวกบัความเช่ือทางศาสนา และเปรียบเทียบความยุติธรรมว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบั

ความสูงสุดของเทพเจา้ และเป็นสากล ท าให้มนุษยป์ฏิเสธแนวคิดท่ีว่าส่ิงท่ีเป็นความถูกตอ้งใน

สถานท่ีหน่ึงและเวลาหน่ึงอาจไม่ใช่ความถูกต้องในอีกสถานการณ์หน่ึง หรือในอีกเวลาหน่ึง 

Tadeusz Grygier จึงเห็นวา่มนุษยค์วรเปล่ียนแนวคิดท่ีวา่กฎหมายมีหนา้ท่ีควบคุมมนุษยใ์นลกัษณะ

                                                        
 411 Ibid. p. 296.  
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เดียวกบัศาสนา412 ดงันั้นกฎหมายอาญาท่ีดีจึงควรเป็นกฎหมายท่ีใช้มาตรการท่ีมีเมตตาธรรม ใช้

บงัคบักบัประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกนั และไม่ใชก้ารลงโทษท่ีเป็นการทารุณกรรม413   

  2.4.7.3  หลกัการก าหนดความผดิของ Lon Fuller 

    Lon Fuller เห็นว่ากฎหมายและศีลธรรมมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนั ศีลธรรม

เป็นเหตุผลท่ีแฝงอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมาย ดังนั้ นจึงได้วางหลักเกณฑ์ในการท่ีรัฐจะ

ก าหนดใหพ้ฤติกรรมหรือการกระท าใดเป็นความผดิอาญาอยา่งเหมาะสม414 ไวด้งัน้ี 

    1.  ตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์ในการใช้บงัคบั เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายเกิด

ความแน่นอนไม่คลุมเครือวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจ์ะควบคุม 

    2.  เกณฑ์ดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใชบ้งัคบัในอนาคต ไม่มีผลยอ้นหลงัไปบงัคบั

เอากบัพฤติกรรมในอดีตท่ียงัไม่มีการบญัญติัให้พฤติกรรมนั้นเป็นความผิด เพราะหากให้กฎหมาย

อาญามีผลบงัคบัยอ้นหลงั จะเป็นการให้บุคคลตอ้งรับผิดหรือถูกลงโทษในการกระท าในอดีตของ

ตนซ่ึงขณะท่ีกระท านั้นยงัไม่เป็นความผดิ 

    3.  เกณฑใ์นการควบคุมตอ้งมีความเหมาะสม และรัดกุม 

    4.  เกณฑ์ในการควบคุมต้องมีการเผยแพร่หรือประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

เพื่อใหป้ระชาชนทราบวา่การกระท าใดจะถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญา 

                                                        
 412 From Social Protection Code: A New Model of Criminal Justice. (p. xvii), Tadeusz Grygier,1977,  อา้งถึง

ใน กฎหมายอาญาและการลงโทษท่ีเหมาะสม: แนวความคิดทางด้านปรัชญาและความยติุธรรมทางสังคม. (น.40-

46) , โดย สกล นิศารัตน์ ,  2545, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิ ติศาสตร์.  กรุง เทพฯ:  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.   

 413 แหล่งเดิม.  

 414 From Essential Jurisprudence. (p. 68), by Austin M. Chimhengo, 1995, London: Cavendish Publishing 

Limited. 
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    5.  เกณฑ์ในการควบคุมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้

ประชาชนเกิดความสับสน 

    6.  เกณฑ์การควบคุมนั้นจะตอ้งสามารถปฏิบติัตามได้จริง เพราะเกณฑ์ท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามได ้ยอ่มท าใหม้าตรการควบคุมนั้นไร้ประโยชน์ 

    7.  เกณฑ์การควบคุมนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีซ่ึง

รับผิดชอบดูแลและบงัคบัใชเ้กณฑ์ดงักล่าว เพื่อให้สมาชิกในสังคมเห็นว่าหากไม่ปฏิบติัตามจะถูก

ลงโทษ 

    การท่ีรัฐจะบัญญัติกฎหมายก าหนดให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญานั้ น 

นอกจากจะตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาในลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัแลว้ รัฐยงั

จะตอ้งค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนดว้ย วา่พฤติกรรมใดเป็นอนัตรายต่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของสังคม เพราะกฎหมายอาญามีภารกิจท่ีส าคญั คือ การคุม้ครองการอยูร่่วมกนั

ของสมาชิกในสังคม การป้องปรามการกระท าความผิด และการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมาย  

ดงันั้นการใช้กฎหมายอาญาปราบปรามการกระท าความผิด จะตอ้งไดก้ระท าไปเพื่อเป็นการป้อง

ปรามไม่ให้การกระท าความผิดเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนอีกในอนาคต กล่าวคือจะตอ้งท าให้ผูก้ระท า

ความผิดเห็นวา่สังคมไม่ยอมรับการกระท าของเขา และตอ้งท าเพื่อเตือนบุคคลทัว่ไปวา่ถา้ไดก้ระท า

เช่นนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษ เพราะฉะนั้นในการท่ีรัฐจะบญัญติัให้การกระท าใดเป็นความผิดอาญานั้น 

จะตอ้งปรากฏว่าการกระท านั้นสมควรถูกควบคุมดว้ยกฎหมายอาญา และการกระท านั้นเป็นการ

กระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของสังคมเท่านั้น รัฐไม่ควรลงโทษบุคคลซ่ึงการกระท า

ของเขาไม่อาจถูกต าหนิไดอ้ย่างเหมาะสม415 และไม่ควรลงโทษบุคคลโดยเหตุผลทางศีลธรรมแต่

เพียงอยา่งเดียว เพราะการลงโทษดว้ยเหตุผลทางศีลธรรมยงัเป็นเร่ืองท่ีคลุมเครือมาก และอาจท าให้

เกิดขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ในสังคมได ้เช่น การกระท าท่ีผิดศีลธรรมนั้น จะตอ้งผิดศีลธรรมแค่ไหนหรือ

เพียงใด ท่ีจะตอ้งรับโทษทางอาญา ซ่ึงในความเป็นจริงรัฐก็ไม่สามารถจะใช้กฎหมายอาญากบัการ

กระท าท่ีผิดศีลธรรมไดทุ้กการกระท า และไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดว้า่มาตรการทางอาญา จะ

                                                        
 415 From The Limits of the Criminal Sanction. (p. 274), by Herbert L. Packer. Op.cit. 
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สามารถท าให้ศีลธรรมของบุคคลดีข้ึนหรือเลวลงได้416  ดว้ยเหตุน้ีรัฐควรจะใชก้ฎหมายอาญา เพื่อ

คุม้ครองการอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมเท่าท่ีจ  าเป็น และไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เพราะการใช้

มาตรการทางอาญาอย่างพร ่ าเพร่ือ หรือเกินขอบเขต จะท าให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลถูก

กระทบกระเทือนจนเกินความจ าเป็น เม่ือได้วิเคราะห์ความผิดฐานท าให้แท้งลูกตามประมวล

กฎหมายอาญาแลว้ จะพบว่าการท่ีรัฐบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดยไม่มีมาตรการใด 

ๆ ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภซ่ึ์งมีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้เลย เป็นการท่ีรัฐบญัญติัให้การท าแทง้ ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ความรุนแรงต่อผูอ่ื้น และไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคม

ส่วนรวมเป็นความผดิ  เป็นการท่ีรัฐใชอ้  านาจเกินขอบเขต และลิดรอนสิทธิในการในการจดัการเน้ือ

ตวัร่างกาย และการตดัสินใจในการจดัการเก่ียวกบัการมีบุตรของหญิงตั้งครรภ ์กฎหมายท าแทง้จึง

ไม่ ได้ เ ป็นกฎหมาย ท่ี คุ้มครองการอยู่ ร่ วมกันของสมาชิกในสังคม  แ ต่ เ ป็นกฎหมาย ท่ี

กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภ ์ เพราะหญิงไม่สามารถหนี

จากสภาพตามธรรมชาติของร่างกาย ท่ีต้องท าหน้าท่ีในบทบาทของการสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ การ

ตั้งครรภ์ และการมีบุตร หรือบทบาทหน้าท่ีของความเป็นแม่ หญิงจึงมีสิทธิในเน้ือตวัร่างกายของ

ตนเอง ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการท่ีจะยุติการตั้งครรภ ์ และสิทธิในการยติุการตั้งครรภโ์ดยปลอดภยัเป็น

สิทธิขั้นพื้นฐานของหญิง ท่ีรัฐตอ้งให้ความคุม้ครอง เพราะการท่ีหญิงเท่านั้นท่ีเป็นผูซ่ึ้งสามารถ

ตั้งครรภไ์ด ้เป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัท่ีท าใหห้ญิงไม่เท่าเทียมกบัชาย ส่งผลให้หญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งเป็นผู ้

ซ่ึงเผชิญกบัความเส่ียงจากการตั้งครรภ ์และการคลอด ไม่วา่จะเป็นการแทง้หรือตกเลือด417   

 2.4.8  พลวตัของกฎหมายอาญา 

  กฎหมายอาญานั้นมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การกระท าท่ีหรือความประพฤติท่ีเป็น

ความผิดในสมยัหน่ึง อาจไม่เป็นความผิดในอีกสมยัหน่ึง  เช่น การกระท าช าเราผิดมนุษย ์เป็น

ความผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 แต่เม่ือประเทศไทยประกาศใชป้ระมวลกฎหมายอาญา

                                                        
 416 Ibid. pp. 306-308. 

 417 จาก การท าแทง้กบัความเท่าเทียม. โดย ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ ก . สืบคน้เม่ือ  25 มีนาคม 2558, จาก 

http://www.womenhealth.or.th/downloads/document-resource/document-13.pdf 
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ไม่ไดบ้ญัญติัให้การกระท าดงักล่าวเป็นความผิด418 หรือความประพฤติท่ีในสมยัหน่ึงเป็นท่ียอมรับ

ของสังคม แต่ต่อมาอาจมาเป็นเร่ืองท่ีสังคมเห็นว่าไดส้ร้างความเสียหายให้แก่สังคมก็ได ้เช่น การ

กระท าความผิดเก่ียวกบัการจราจร  การกระท าความผิดเก่ียวกบักฎหมายควบคุมโรงงาน  เป็นตน้ 

เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันา ท าให้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีก าหนดแบบแผนชีวิตประจ าวนั

ของมนุษยมี์มากข้ึน มีความซบัซ้อนทางเทคโนโลย ีระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจ และไดส่้งผล

กระทบต่อการเปล่ียนแปลงของระบบกฎหมายดว้ย เพราะไดท้  าให้แนวคิดในการก าหนดความผิด

อาญา แนวความคิดเก่ียวกบัการลงโทษเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการกระท าท่ีเคยเป็นความผดิอาญาใน

อดีต เพราะสังคมสมยันั้นเห็นว่าเป็นภยนัตรายต่อสังคมมาก อาจกลายเป็นการกระท าท่ีไม่เป็น

ความผิดอีกต่อไป เพราะการกระท าดงักล่าวในสังคมสมยัใหม่อาจเป็นการกระท าท่ีเป็นภยนัตราย

ต่อสังคมน้อยหรือไม่เป็นภยนัตรายต่อสังคมเลยก็ได ้เช่น จีนโบราณสมยัราชวงศ์ฮัน่ การฆ่าบุตร

เป็นความผดิอาญาแต่ในสมยัราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มิง กลบัเห็นวา่การฆ่าบุตรท่ีไม่เช่ือฟังบิดา  

มารดา ไม่เป็นความผดิ419 

  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงกฎหมายอาญา420  ไดแ้ก่ 

  2.4.8.1  ระบบสังคม กฎหมายเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อก าหนดแนวทางความประพฤติ

ของมนุษยใ์นการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข เป็นการลดความขดัแยง้และช่วยให้เกิดความ

มัน่คงแก่ส่วนรวม ดงันั้นกฎหมายกบัสังคมจึงมีการพฒันาควบคู่กนัเสมอ กล่าวคือเม่ือระบบสังคม

เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือระบบของกฎหมายก็จะเปล่ียนแปลงไปให้สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน421  เช่น แนวความคิดเร่ืองการท าแทง้แต่เดิมถือว่าเป็นการฆ่าส่ิงมีชีวิต หลกั

ศาสนา หรือกฎหมายจึงหา้มการท าแทง้ แต่ปัจจุบนัแนวความคิดในเร่ืองน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไป

มากโดยเฉพาะในประเทศซ่ึงมีกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกวา้งขวาง ท่ี

                                                        
 418 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 19). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 

 419 จาก กฎหมาย: การลดอัตราเพ่ิมประชากรกับการท าแท้ง. (น. 364). โดย ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ เล่มเดิม. 

 420 จาก การบญัญติัความผิดลหุโทษให้เป็นความผิดอาญาทัว่ไป : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา. (น. 74-77). โดย วภิาพร เนติจิรโชติ. เล่มเดิม.  

 421 แหล่งเดิม. น. 75. 
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สามารถอา้งสิทธิส่วนบุคคลซ่ึงจะไม่ยอมให้ทารกอาศยัครรภ์มาเกิด หรือ อาจอา้งความไม่พร้อม

ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม เพื่อเป็นเหตุในการท าแทง้ นอกจากน้ีหลายประเทศยงัได้

ผ่อนคลายเก่ียวกับเง่ือนไขในการท าแท้ง โดยยอมให้มีการท าแท้งได้เสรี ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ทศันคติ และแนวความคิดเช่นน้ี ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้ได ้ดงันั้น

ยิ่งสังคมพฒันาเจริญก้าวหน้าไปมากเพียงใด กฎหมายก็ตอ้งได้รับการปรับปรุงให้ก้าวหน้ามาก

ยิ่งข้ึน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของมนุษย ์และเพื่อผดุงให้

สังคมมนุษยน์ั้นสามารถด าเนินไปดว้ยความสงบสุข เพราะหากกฎหมายไม่สามารถตอบสนองได้

ดงักล่าว กฎหมายก็น่าจะไดรั้บการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสังคม 

  2.4.8.2  ระบบเศรษฐกิจ กฎหมายมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาควบคู่ไปกบัระบบ

เศรษฐกิจ เพราะกฎหมายจะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการก ากบัเศรษฐกิจ ในลกัษณะต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดงันั้นกฎหมาย

จ าตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

ด้วย การเปล่ียนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงในด้าน

กฎหมายด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายทางเศรษฐกิจให้ด าเนินไปอย่างได้ผลตามเป้าหมาย หรือ

ในทางตรงกนัขา้มรัฐอาจมีความจ าเป็นตอ้งออกกฎหมาย เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจให้เกิดความ

มัน่คงทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้422 

  2.4.8.3   ระบบการเมือง กฎหมายมีส่วนส าคญักบัการพฒันาระบบการเมืองการปกครอง 

และขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงระบบการเมืองการปกครองก็ตอ้งอาศยักฎหมาย เป็นเคร่ืองมือใน

การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว้423  

    เม่ือกฎหมายอาญาไดถู้กสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยในการจดัระเบียบของสังคม หรือ

เพื่อขจัดข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม เม่ือสภาะสังคม แนวคิดของสมาชิกในสังคม

ความกา้วหน้าทางการแพทย ์และสภาพทางเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไป ท าให้กฎหมายท าแทง้ท่ี

                                                        
 422 แหล่งเดิม. น. 76. 

 423 แหล่งเดิม. น. 77. 
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บงัคบัใชอ้ยูไ่ม่มีความเหมาะสมกบัภาวะปัจจุบนั424 ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเปล่ียนแปลง 

แกไ้ข หรือปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระบบสังคม ตลอดจนระบบ

เศรษฐกิจและการเมือง อนัเป็นส่วนหน่ึงของสังคมด้วย เพื่อให้กฎหมายสามารถท าหน้าท่ีรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสังคม และสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สังคม425  

 2.4.9  ลกัษณะของความผดิฐานท าแทง้ 

  ความผิดฐานท าแทง้มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ ท่ีขดัแยง้กนัเอง คือ เป็นความผิดใน

ตวัเอง และเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย จึงท าใหปั้ญหาเร่ืองการท าแทง้ยงัคงมีขอ้โตเ้ถียงกนัมาเป็น

เวลายาวนาน และหาขอ้ยติุไดย้าก 

  2.4.9.1  เป็นความผดิในตวัเอง (Mala in se) 

    ความผดิในตวัเอง หมายถึง ความผดิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ หรือมีความชัว่ร้ายตาม

ธรรมชาติ (Inherently Evil)426 ซ่ึงมนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองว่าการกระท าเช่นนั้ นเป็น

ความผิด427 เช่น ความผิดฐานข่มขืน ความผิดฐานฆ่าคนตาย ความผิด ฐานท าร้ายร่างกาย ความผิด 

ฐานลกัทรัพย ์หรือความผิดฐานท าแทง้ เป็นตน้ ความผิดประเภทน้ีไม่ว่าจะเกิดข้ึนท่ีใดสมาชิกใน

สังคมส่วนใหญ่จะเห็นตรงกนัวา่การกระท านั้นเป็นความผิด เพราะเป็นการฝ่าฝืนต่อความรู้สึกทาง

ศีลธรรมของคนในสังคม การกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนั้นมีทั้งพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งและขดักบัหลกัศีลธรรม และการกระท าท่ีขดักบัหลกัศีลธรรมก็จะมีระดบัของการต าหนิ

ของสังคมหรือสมาชิกในสังคมแตกต่างกนั การท่ีรัฐน าเอาหลกัศีลธรรมมาเป็นเกณฑใ์นการบญัญติั

กฎหมายอาญาบางฐานความผิด เช่น การลกัทรัพย ์การข่มขืน หรือการฆ่าผูอ่ื้น เป็นเร่ืองท่ีสังคมให้

                                                        
 424 จาก รายงานเสวนาวิชาการเร่ืองมาตรการทางกฎหมายกบัปัญหาการท าแทง้: ทางออกอยู่ท่ีไหน. (น. 18),

โดย สุรศกัด ์ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ, 2537, กรุงเทพฯ: สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด. 

 425 จาก การบญัญติัความผิดลหุโทษให้เป็นความผิดอาญาทัว่ไป : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา. (น. 77).โดย วภิาพร เนติจิรโชติ. เล่มเดิม. 

 426 From Criminal Law. 2nded.  (p. 32), by Wayne R. LaFave and Austin W. Scott, Jr., Minnesota: West 

Publishing. 

 427 From General Principle of Criminal Law. 2nd ed. (p. 337), by Jerome Hall, 1960, New York: Indianapolis. 
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การยอมรับหรือสนบัสนุนโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ แต่ในกรณีของการกระท าหรือความประพฤติท่ีเป็น

เร่ืองศีลธรรมส่วนตวัโดยแท ้เช่น การเล่นการพนนั การมีชู ้การคา้ประเวณี และการท าแทง้นั้น ยงัมี

ขอ้ถกเถียงกนัวา่การน ามาตรการทางอาญามาใชบ้งัคบักบัการกระท าดงักล่าว จะเป็นการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลหรือไม่ ดงันั้นความเห็นของสังคมเก่ียวกบัการก าหนดให้พฤติกรรมท่ีเป็นเร่ือง

ศีลธรรมส่วนตวัโดยแทซ่ึ้งเป็นการกระท าท่ีไม่ไดเ้ป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น เป็นความผิดอาญา จึงมีทั้งท่ี

เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย โดยฝ่ายท่ีเห็นดว้ยให้เหตุผลว่าศีลธรรมและกฎหมายมีความสัมพนัธ์กนั

กฎหมายจึงควรสอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรม428 ในขณะฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบญัญติัใหพ้ฤติกรรม

ดงักล่าวเป็นความผิดเห็นว่ารัฐไม่สามารถใชก้ฎหมายอาญาบงัคบัให้บุคคลกระท าการใด หรือไม่

กระท าการใด อนัเป็นการขดัต่อความประสงคข์องพวกเขาได ้แมว้า่การบญัญติักฎหมายนั้นจะเป็น

ผลดี หรือเป็นประโยชน์ กบับุคคลเหล่านั้นก็ตาม เพราะถือวา่ยงัไม่มีความจ าเป็นเพียงพอท่ีรัฐจะไป

จ ากดัสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน429  

   ผูว้ิจยัเห็นว่าการเช่ือในหลกัศีลธรรมแมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งและชอบดว้ยเหตุผล แต่ก็

ไม่อาจเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบนั ดงันั้นจึงควรให้บุคคลแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะ

เลือกปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมของตนได ้เวน้แต่การเลือกท าตามความเช่ือทางศีลธรรมของตนนั้นจะ

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นหรือสังคมอย่างร้ายแรง และแมค้วามผิดฐานท าแทง้จะเป็นความผิดท่ี

เก่ียวกบัศีลธรรม แต่หากการท าแทง้นั้นไดก้ระท าไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อคุณภาพท่ีดีของ

สังคมโดยรวม นอกเหนือไปจากประโยชน์แก่ตวัหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ลว้ ยอ่มมีเหตุผล

เพียงพอท่ีรัฐจะอนุญาตให้มีการท าแทง้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใตเ้ง่ือนไขหรือกฏเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม 

  2.4.9.2  เป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีผูเ้สียหาย (Victimless Crimes)  

     อาชญากรรมไม่มีผูเ้สียหาย หมายถึง การกระท าความผิดท่ีผูก้ระท าความผิดทุก

ฝ่าย ไดก้ระท าความผิดดว้ยความสมคัรใจ เป็นการท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือการซ้ือขาย การ

                                                        
 428 From Abortion in a Crowded World. (p. 68), by Austin M. Chinhengo. Op.cit.  

 429 From Utilitarianism on Liberty, Representative Government. (pp.72-73), by J.S. Mill. Op.cit.  
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แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของบุคคล แต่กฎหมายบญัญติัห้ามการจ าหน่ายหรือ

การให้บริการนั้น430 เพราะผูบ้ญัญติักฎหมายเห็นวา่การกระท านั้นเป็นผลร้ายต่อสังคมส่วนรวมโดย

ทางออ้ม ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 431 มีนกัวชิาการบางส่วนเห็นวา่

อาชญากรรมไม่มีผู ้เสียหาย เป็นอาชญากรรมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยตรง และเป็น

อาชญากรรมท่ีเป็นสังคมในระดบัต ่า432 เพราะการกระท าความผิดเกิดข้ึนจากความสมคัรใจของ

คู่กรณีทุกฝ่าย เช่น ความผดิฐานเสพยาเสพติด การพนนั การเสพสุราในท่ีสาธารณะ โสเภณี และการ

ท าแทง้ นักอาชญาวิทยาได้พยายามอธิบายลกัษณะของความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหายไวว้่ามีลกัษณะท่ี

ส าคญั 4 ประการคือ  

    1.  ผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผิด ยนิยอมใหเ้กิดการกระท านั้น เช่นในกรณี

ของความผิดฐานท าแทง้ เป็นการกระท าความผิดท่ีเกิดจากความยินยอมของผูร่้วมกระท าความผิด 

คือ ของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีตอ้งการท าแทง้ เพราะหากหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่

ยนิยอมแลว้ การท าแทง้ยอ่มเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย และเม่ือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดย้ินยอมให้เกิด

การท าแทง้ข้ึนแลว้ จึงไม่รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด433 

    2.  ผูร่้วมกระท าความผิดไม่รู้สึกวา่การกระท านั้นเป็นอนัตรายต่อตนเอง คือ เม่ือ

ผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผดิไดย้นิยอมใหเ้กิดการกระท าความผดิ พวกเขาจึงไม่รู้สึกวา่ตนเอง

ไดรั้บอนัตรายหรือไดรั้บความเสียหาย จนเป็นเหตุให้ตนเองตอ้งไปแจง้ความร้องทุกขแ์ก่พนกังาน

                                                        
 430 From Crime without Victim: Deviant Behavior and Public Policy.  (p. 169), by Edwin M. Shur A, 1965, 

New Jersey: Prentice Hall Trade.  

 431 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 75). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 

 432 จาก อาชญาพ้ืนฐานกบักระบวนการยติุธรรม. (น. 6), โดย ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2531, กรุงเทพฯ: การ

พิมพพ์ระนคร.   

 433 From Victimless Crimes: Two Sides of a Controversy. (pp. 66 – 68), by Edwin M. Schur and Hugo Adam 

Bedau, 1974, Englewood Cliffs: Prentice Hall.     
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เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจไห้รับทราบ คือผูก้ระท าความผิดไดต้ดัสินไปดว้ยตนเองแลว้ว่าการกระท านั้น

ไม่เป็นอนัตราย434 

    3.  ผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจะไม่ร้องทุกข์ด าเนินคดี  เพราะผูมี้ส่วนร่วมในการ

กระท าความผิดไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อ หรือไม่คิดว่าตนเองไดรั้บความเสียหายจากการกระท า

ความผิด จึงเป็นไปไม่ได้เลยท่ีบุคคลเหล่าน้ีจะไปด าเนินการร้องทุกข์ ดงันั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคจ์ะไม่ด าเนินการร้องทุกข ์เพื่อให้ด าเนินคดีกบับุคคลหรือสถานบริการท าแทง้ท่ีไดท้  าแทง้

ให้แก่หญิง ในท านองเดียวกัน ผูซ่ึ้งท าแท้งให้หญิงหรือสถานบริการท าแท้งจะไม่ร้องทุกข์ให้

ด าเนินคดีกบัหญิงซ่ึงมาท าแทง้ เพราะทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้และสถานบริการ ต่างไดรั้บผลประโยชน์

ตามท่ีตนตอ้งการ การแจง้ความด าเนินคดีเท่ากบัเป็นการตดัโอกาสของหญิงในอนัท่ีจะไดรั้บบริการ 

หรือเป็นการตดัโอกาสของสถานบริการท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์เหล่านั้นอีกในอนาคต435 

    4.  เป็นการกระท าท่ีผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าผดิสมคัรใจแลกเปล่ียนสินคา้และ

บริการ แมก้ารท าแทง้หรือการกระท าความผิดอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย จะเป็นการท า

ธุรกิจหรือการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีผิดกฎหมายก็ตาม แต่สมาชิกในสังคมกลบัมีความ

ตอ้งการสินคา้และบริการเหล่านั้นอยา่งกวา้งขวาง จนก่อให้เกิดความเต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนสินคา้

และบริการเหล่านั้น และการท่ีสินคา้และบริการนั้นเป็นส่ิงผิดกฎหมายจึงท าใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถ

สร้างรายไดอ้ยา่งมากจากกิจการท่ีผดิกฎหมายโดยไม่ตอ้งเสียภาษี436   

     นกักฎหมายส านกัอรรถประโยชน์ เห็นวา่การท่ีรัฐบญัญติักฎหมายเกินความ

จ าเป็น เป็นอนัตรายต่อสังคมมากเพราะเป็นการท่ีรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ซ่ึงเท่ากบัเป็น

การยอมรับการไม่มีสิทธิและเสรีภาพในสังคมนั้น ๆ437 และนกัสังคมวิทยาเห็นโดยทัว่ไปกฎหมาย

อาญามีหน้าท่ีคุม้ครองชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ของพลเมือง และป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบ

หรือการกระท าท่ีมิชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ีอ่อนแอกวา่ ไม่ใช่การกระท าความผิดต่อตนเอง ดงันั้นการท่ี

                                                        
 434 Ibid. p. 69. 

 435 Ibid. p. 68 – 69. 

 436 Ibid. P.68 

 437 จาก ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา. (น. 73). โดย ประธาน วฒันวาณิชย.์ เล่มเดิม. 
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รัฐใชก้ฎหมายอาญาควบคุมอาชญากรรมท่ีไม่มีผูเ้สียหาย เช่น ยาเสพติด การพนนั โสเภณี การท า

แทง้ เป็นการท่ีรัฐใช้กฎหมายควบคุมสินคา้หรือบริการบางอย่างท่ีเกินขอบเขต ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหลายประการ เช่น438 

      (ก)  จะเป็นการส่งเสริมให้ผู ้แสวงหาผลประโยชน์ หรืออาชญากรหา

ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการเหล่านั้น 

     (ข)  ท าให้สินคา้หรือบริการเหล่านั้นมีราคาสูงข้ึน ท าให้ผูซ่ึ้งตอ้งการสินคา้

และบริการ หรือไม่สามารถงดเวน้สินคา้และบริการเหล่านั้น ตอ้งเสาะแสวงหาดว้ยราคาท่ีแพง 

     (ค)  เป็นการผลักดันให้ผูซ่ึ้งต้องการสินค้าและบริการ ต้องร่วมมือกับผู ้

ประกอบอาชญากรรมอ่ืน ๆ และก่อให้เกิดวฒันธรรมยอ่ยในการประกอบอาชญากรรมมากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลใหเ้ป็นการบ่อนท าลายระเบียบสังคมโดยทัว่ไป 

      (ง)  ก่อให้เกิดองค์กรอาชญากรรม ซ่ึงแสวงหาประโยชน์จากการด าเนิน

กิจกรรมท่ีผดิกฎหมาย 

     (จ)  รัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบริหารงานยุติธรรม และการปราบปรามการ

กระท าผดิเหล่าน้ีอยา่งมาก และสูญเสียเวลา โอกาส และงบประมาณในการปราบปรามอาชญากรรม

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น อาชญากรรมประทุษร้ายต่อชีวติ และทรัพยสิ์น 

     (ฉ)  เน่ืองจากอาชญากรรมไม่มีผูเ้สียหาย จะไม่มีผูไ้ปร้องทุกขเ์พื่อขอความ

คุม้ครองจากกฎหมาย ท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐมีอุปสรรค ดงันั้นอาจก่อให้เกิด

การบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยวธีิการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายได ้

     การท่ีการท าแทง้เป็นอาชญากรรมไม่มีผูเ้สียหาย ท าใหห้ญิงซ่ึงท าแทง้ซ่ึงเป็น

ผูมี้ส่วนร่วมในการกระท าความผิดไม่คิดว่าการกระท าของตนเป็นความผิด และไม่คิดว่าตนเป็น

ผูเ้สียหาย ดงันั้นไม่ว่าหญิงนั้นจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้มากเพียงใด หญิงก็จะไม่ร้องทุกข์

ด าเนินคดีกับสถานบริการท าแท้งท่ีผิดกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายท าแท้งไม่มี

                                                        
 438 From Criminal Justice: Introductory Cases and Materials 2nd. (pp. 673-674), by John Kaplan. Op.cit.  
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ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการท่ีรัฐก าหนดให้การท าแทง้ซ่ึงเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหายและเป็น

อนัตรายต่อสังคมต ่า เป็นความผิดอาญา ท าให้กระบวนการยุติธรรมต้องให้ความส าคญักบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีภยนัตรายต่อสังคมในระดบัต ่า และส่งผลใหก้ารใหค้วามส าคญัต่อการควบคุม

อาชญากรรมท่ีมีภยนัตรายต่อสังคมในระดับสูงลดลง ยิ่งไปกว่านั้นยงัท าให้เกิดการส้ินเปลือง

ทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเวลา อยา่งมากมาย เพื่อป้องกนั

อาชญากรรมท่ีมีภยนัตรายต่อสังคมในระดบัต ่า439   

   การท่ีการท าแทง้มีลกัษณะท่ีเป็นความผดิในตวัเอง และเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ซ่ึง

เป็นลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัเอง ท าให้ความคิดเห็นของสังคมท่ีมีต่อการท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพราะการท่ีการท าแทง้เป็นความผิดในตวัเองท าให้สังคมต่อตา้นการท าแทง้และมีทศันคติ

ต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีต้องการท าแทง้ในทางลบ โดยไม่ได้พิจารณาถึงสิทธิในชีวิต 

ร่างกาย  ของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และความจ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ และ

สังคม ท่ีจะเกิดข้ึนกบัหญิงอนัเน่ืองมาจากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และท าให้การแกไ้ขกฎหมาย

การท าแท้งไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความร่วมมือจากสังคม และการท่ีการท าแท้งเป็น

ความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหายท าให้มีสมาชิกในสังคมส่วนหน่ึงเห็นดว้ยกบัการท าแทง้และเห็นวา่การท่ี

รัฐบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา  เป็นการท่ีรัฐใช้กฎหมายอาญาเขา้ไปแทรกแซง หรือ

พยายามควบคุมศีลธรรมและความประพฤติบางประการของบุคคล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม และ

ก่อใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ เพราะท าใหก้ฎหมายอาญาไม่มีสภาพบงัคบั เม่ือทศันคติของสังคมเก่ียวกบั

เร่ืองท าแทง้แตกต่างกนัแบบคู่ตรงขา้ม ท าให้การแกไ้ข ปรับปรุง กฎหมายท าแทง้ไม่เคยประสบ

ความส าเร็จเลย ส่งผลให้กฎหมายท าแทง้จึงยงัคงเป็นกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของปัญหา

การท าแทง้ท่ีแทจ้ริง ไม่ไดช่้วยให้ความตอ้งการท าแทง้หรืออตัราการท าแทง้เถ่ือนลดลงได ้แต่กลบั

เป็นกฎหมายท่ีมีส่วนผลักดันหรือบีบบังคับให้หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีต้องการยุติการ

ตั้ งครรภ์ เพื่อแก้ปัญหาของตน ต้องหันไปพึ่ งบริการท าแท้งเถ่ือน ซ่ึงเป็นการท าแท้งท่ีไม่ได้

มาตรฐานทางการแพทย ์และเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเศรษฐกิจของตวัผูห้ญิงเอง  แต่หาก

รัฐก าหนดใหก้ารท าแทง้สามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยการก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ี

                                                        
439 จาก อาชญาพ้ืนฐานกบักระบวนการยติุธรรม. (น. 6), โดย ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, เล่มเดิม. 
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สามารถตรวจสอบได้ จะท าให้รัฐสามารถควบคุมการให้บริการท าแท้งให้มีคุณภาพและความ

ปลอดภยัได้ง่าย และลดอตัราการไดรั้บการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการท าแทง้เถ่ือนไดเ้ป็น

อยา่งมาก 

 

2.5  คุณธรรมทางกฎหมายของความผดิฐานท าแทง้ 

   คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgueter)  หมายถึง ส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจ์ะคุม้ครอง ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีมีรูปร่าง ไม่ได้เป็นวตัถุ หรือบุคคล ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีสามารถจบัต้องได้ด้วย

ประสาทสัมผสัทั้งห้า แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นภาพในทางความคิดหรือเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม คือเป็นส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์ (Interest) หรือเป็นส่ิงท่ีเป็นคุณค่า (Wert หรือ Value) และเป็นสภาพท่ีพึงปรารถนาท่ี

กฎหมายตอ้งการประกนัจากการถูกล่วงละเมิด440 เช่น ความผิดอาญาฐานฆ่าผูอ่ื้น ส่ิงท่ีกฎหมาย

ประสงค์จะคุ้มครองไม่ใช่บุคคลซ่ึงถูกฆ่าแต่เป็นชีวิตมนุษย์ 441 ในการท่ีมนุษย์จะอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างสงบสุขนั้น มนุษยทุ์กคนจะตอ้งเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์ หรือคุณค่าของการอยู่

ร่วมกนั การละเมิดประโยชน์หรือคุณค่าในการอยูร่่วมกนัจึงเป็นการละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย442   

   คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ443 

 2.5.1  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut) เช่น เสรีภาพต่าง ๆ 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น เกียรติยศช่ือเสียง เป็นตน้ 

 2.5.2  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) เช่น ความปลอดภัยของ

สาธารณชน ความมัน่คงของประเทศ เป็นตน้ 

                                                        
 440 จาก “คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายอาญา,” โดย คณิต ณ นคร จ, 2523, มกราคม,  อยัการ, 3, 

(25), น. 57. 

 441 แหล่งเดิม. น. 58. 

 442 แหล่งเดิม. น. 57-61. 

 443 แหล่งเดิม. น. 60. 
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   การแบ่งคุณธรรมทางกฎหมายออกเป็น 2 ประเภทดงักล่าว มีประโยชน์ 4 ประการ444 คือ 

    1.  ประโยชน์ในการตีความกฎหมาย กล่าวคือ ช่วยให้การบงัคบัใช้กฎหมายมี

ความถูกต้องตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายต้องการคุม้ครอง ว่าคุม้ครองปัจเจกชนหรือบุคคล และ

คุม้ครองสังคม 

    2.  ประโยชน์ในการก าหนดผูเ้สียหาย คือ เม่ือมีการกระท าความผิดในฐาน

ความผดิท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนรวม ยอ่มถือวา่รัฐหรือสังคมเท่านั้นท่ีเป็นผูเ้สียหาย รัฐ

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ไปจดัการเพื่อคุม้ครองสภาวะความปรกติสุขของส่วนรวมดงักล่าว ไม่ใช่หน้าท่ี

ของเอกชน ในทางตรงกนัขา้มถา้มีการกระท าความผิดต่อคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนย่อมกระทบต่อปัจเจกบุคคลโดยตรง ดงันั้นจึงเป็นสิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะ

ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด เพราะบุคคลย่อมมีหน้าท่ีท่ีจะคุม้ครองสภาวะความปรกติสุขของ

ตนเอง เช่น ความผิดฐานหม่ินประมาท คุณธรรมทางกฎหมายคือ เสรีภาพในช่ือเสียงของบุคคล ซ่ึง

เป็นคุณธรรมส่วนบุคคล ผูเ้สียหายจึงมีสิทธิท่ีจะเลือกวา่จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดหรือไม่ก็

ได ้และหากผูเ้สียหายกบัผูก้ระท าความผิดสามารถตกลงกนัได ้ยอ่มสามารถยอมความระหวา่งกนั

ได ้ อย่างไรก็ตามความผิดบางฐานอาจมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นคุณธรรมส่วนบุคคลและ

คุณธรรมท่ีเป็นส่วนรวม เช่น ความผิดฐานชิงทรัพยท่ี์ตอ้งการคุม้ครองทั้งกรรมสิทธ์ิในทรัพย ์และ

ความปลอดภยัในชีวิตของบุคคล รวมถึงตอ้งการป้องกันสังคมไม่ให้เกิดภยัจากการละเมิดด้วย

พฤติกรรมร้ายแรง 

    3.  ประโยชน์ในการจดัหมวดหมู่ความผดิ คือ ช่วยจดักลุ่มความผิดท่ีมีคุณธรรม

ทางกฎหมายเหมือนกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอน และการตีความ

กฎหมายเป็นไปอยา่งมีระบบ 

                                                        
 444 แหล่งเดิม. 

DPU



193 

 

    4.  ประโยชน์ในการวินิจฉัยสิทธิในการป้องกนัตนเองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพราะบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้สียหายยอ่มมีสิทธิท่ีจะปกป้องตนเองจากการถูกคุกคามดว้ยเหตุอนัมิชอบดว้ย

กฎหมายท่ีใกลจ้ะถึง 

     คุณธรรมทางกฎหมาย เป็นแนวคิดท่ีคุม้ครองสภาวะหรือประโยชน์ทั้งในส่วนท่ี

เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ท่ีเป็นส่วนรวม ดงันั้นเม่ือการกระท าความผิดนั้นเป็นการ

กระท าท่ีละเมิดต่อคุณธรรมท่ีเป็นส่วนบุคคลโดยแท ้ผูเ้สียหายยอ่มสามารถสละคุณธรรมนั้นได ้ซ่ึง

การสละคุณธรรมทางกฎหมายสามารถท าไดใ้น 2 กรณี445 คือ 

     (ก)  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีจะสละไดจ้ะตอ้งเป็นคุณธรรมท่ีเป็นส่วนบุคคล

โดยแทเ้ท่านั้น ไม่ใช่คุณธรรมท่ีเป็นส่วนรวมหรือท่ีมีคุณธรรมท่ีเป็นส่วนรวมรวมอยู่ด้วย เพราะ

คุณธรรมดงักล่าวยงัมีส่วนรวมเป็นเจา้ของคุณธรรม หรือเป็นผูเ้สียหาย ร่วมกบัปัจเจกบุคคลดว้ย 

     (ข)  การสละคุณธรรมทางกฎหมายต้องเกิดข้ึนโดยผูเ้สียหายรู้ตวัว่า เม่ือ

ผูเ้สียหายไดส้ละคุณธรรมทางกฎหมายแล้ว จะมีผลประการใดบา้งเกิดข้ึน เช่น การสมคัรใจเขา้

ทะเลาะววิาทกนั ยอ่มท าใหผู้ส้มคัรใจดงักล่าวไม่ใช่ผูเ้สียหาย   

     กล่าวโดยสรุปในทางกฎหมายอาญาเห็นว่าทารกในครรภ์ ยงัไม่มีสภาพ

บุคคลหรือยงัไม่เป็นมนุษย ์ยงัไม่สามารถเป็นกรรมของการกระท าในความผิดต่อชีวิตได ้แต่การท า

แทง้เป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อชีวิตท่ีอยู่ในครรภ์มารดา ดงันั้นส่ิงท่ีกฎหมายอาญามุ่งคุม้ครองใน

ความผิดฐานท าให้แทง้ลูกหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานท าแทง้ คือ “ชีวิตในครรภ์

มารดา” เพราะแมชี้วิตในครรภ์มารดาจะยงัไม่ไดเ้ป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ แต่กฎหมายก็ตอ้งการคุม้ครอง 

เพราะกฎหมายเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด อย่างไรก็ตามคุณธรรมทาง

กฎหมายของชีวิตในครรภ์มารดาเป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีดอ้ยกว่า คุณธรรมทางกฎหมายของ

ชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีกฎหมายอาญาของประเทศท่ีบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา จะ

ก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานท าแทง้ ไวต้  ่ากว่าความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น ผูว้ิจยัเห็นว่าแมคุ้ณธรรม
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ทางกฎหมายของความผดิฐานท าแทง้ จะมุ่งคุม้ครองชีวติท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาก็ตาม แต่หากพิจารณา

ถึงความจ าเป็นท่ีหญิงตั้งครรภซ่ึ์งจะตอ้งรับภาระในการเป็นมารดา ซ่ึงจะตอ้งรับผดิชอบในการเล้ียง

ดูทารกในครรภ์ท่ีจะคลอดออกมา ซ่ึงมีทั้งหน้าท่ีในทางกฎหมายและในทางสังคม เช่น การให้

การศึกษาจนถึงระดบัท่ีดีเพื่อให้บุตรสามารถเล้ียงตวัเองและครอบครัวในอนาคต หรือในกรณีท่ี

ทารกจะคลอดออกมาพิการหรือเจ็บป่วย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปรกติหรือไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ดงันั้นหากมารดามีเหตุผลอนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งสละคุณธรรมทางกฎหมาย

ของความผิดฐานท าแท้งหรือชีวิตในครรภ์ของตนเอง โดยยินยอมให้ผูอ่ื้นท าแท้งให้นั้น หญิง

ตั้งครรภ์ย่อมมีอ านาจกระท าได้ เพราะหญิงตั้ งครรภ์ควรได้รับการคุ้มครองจากคุณธรรมทาง

กฎหมายมากกว่าทารกในครรภ์ เพราะหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิ เสรีภาพในการท่ีจะจดัการกบัเน้ือตวั

ร่างกายของตนเอง ท่ีจะไม่ให้ส่ิงใดมาอาศยัร่างกายของหญิงเพื่อใชใ้นการเจริญเติบโต แต่ทารกใน

ครรภย์งัไม่มีสภาพบุคคลในอนัท่ีจะอา้งสิทธิใด ๆ ได ้
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บทที ่3 

กฎหมายการท าแท้งของต่างประเทศเปรียบเทยีบกบัประเทศไทย 

 

   จากการศึกษากฎหมายท าแทง้ของประเทศต่างๆ สามารถสรุปไดว้่าในช่วงศตวรรษท่ี 

19  ประเทศต่าง ๆ แทบทุกประเทศยงัไม่อนุญาตให้มีการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย จนกระทัง่

ปลายศตวรรรษท่ี 19 บางประเทศไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎหมายอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายมากข้ึน แมแ้ต่ในประเทศท่ีมีความเคร่งครัดในศาสนา แต่ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขหรือ

มูลเหตุท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายไว ้ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วกฎหมายจะ

อนุญาตใหท้ าแทง้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1. การตั้งครรภน์ั้นเป็นอนัตรายร้ายแรงแก่ชีวติหรือสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์

 2. การตั้งครรภน์ั้นเป็นอนัตรายต่อ หรือเส่ียงต่อ สุขภาพทางกายของทารก เช่น มารดาตั้งครรภ์

ขณะท่ีเป็นโรคติดต่ออยา่งร้ายแรง เช่น หดัเยอรมนั เอดส์ หรือมารดารับประทานยาเพื่อพยายามท า

ใหต้นเองแทง้ลูกซ่ึงอาจส่งผลใหท้ารกท่ีคลอดออกมาพิการ เป็นตน้ 

 3.หญิงตั้งครรภใ์นขณะท่ีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เช่น เป็นคนวิกลจริต หรือ ปัญญา

อ่อน เป็นตน้ 

 4. หญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผดิอาญา หรือตั้งครรภก์บัชายซ่ึงร่วมสายโลหิต 

   ในระยะแรกท่ีกฎหมายอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย กฎหมายของ

แต่ละประเทศจะก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีสามารถท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ก่อนท าแทง้ เช่น จะตอ้งไดรั้บการตรวจจาก
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ทีมแพทย ์หรือนักกฎหมาย ท่ีแต่ละประเทศก าหนดไว ้และจะตอ้งท าแทง้ในโรงพยาบาลของรัฐ 

หรือโรงพยาบาท่ีรัฐก าหนดไว ้โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น หรือ จะตอ้งมีอายุครรภ์ในช่วงท่ี

กฎหมายแต่ละประเทศก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น ประเทศสเปนท่ีก าหนดใหส้ามารถท าแทง้ไดเ้ม่ืออายุ

ครรภไ์ม่เกิน  12 สัปดาห์ ประเทศญ่ีปุ่นสามารถท าแทง้ไดเ้ม่ืออายุครรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์ เป็นตน้ 

ซ่ึงแต่ละประเทศจะอนุญาตให้ท าแท้งได้ในระยะแรกของการตั้ งครรภ์ เพราะเป็นระยะท่ีเป็น

อนัตรายนอ้ยท่ีสุด เพราะจากขอ้เท็จจริงทางการแพทยร์ะบุวา่การท าแทง้ท่ีอายุครรภน์อ้ย ๆ มีความ

ปลอดภยัสูงกว่าการคลอดบุตร กฎหมายท าแท้งของหลายประเทศได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และการเปล่ียนแปลงกฎหมายท าแทง้แทบทั้งหมด จะ

เป็นการเปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีเพิ่ม หรือขยายขอบเขตของการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ให้มากข้ึน  และลดขอ้จ ากดัในการท าแทง้ให้นอ้ยลง และแมว้า่ประเทศต่าง ๆ จะไดพ้ยายามแกไ้ข

ปัญหาการท าแทง้เถ่ือนโดยออกกฎหมายควบคุมการท าแทง้ แต่ก็ไม่สามารถลดจ านวนการท าแทง้

เถ่ือนลงได ้เพราะการป้องกนัการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการท า

แทง้เป็นเร่ืองท่ีสมยอมกนัระหว่างหญิงซ่ึงท าแทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิง หญิงซ่ึงท าแทง้จึงคิดว่า

ตนเองไม่ใช่ผูเ้สียหาย และจะไม่แจง้ความด าเนินคดีกบัตนเอง และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่ตนเอง เพราะ

ถือวา่ผูซ่ึ้งท าแทง้ให้เป็นผูซ่ึ้งช่วยแกปั้ญหาให้กบัหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์แต่หลายประเทศ

สามารถลด หรือยบัย ั้งปัญหาการท าแทง้เถ่ือนไดโ้ดยการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

  กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยในอดีตไม่มีแนวคิดท่ีจะเอาผิดแก่หญิงซ่ึงท าให้ตนเอง

แทง้ลูก แต่เร่ิมมีแนวคิดดงักล่าวในสมยัใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 โดยก าหนดให้การท า

แทง้ทุกกรณีเป็นความผิดและไม่มีขอ้ยกเวน้ ปัจจุบนักฎหมายท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ไดผ้่อนคลายความเขม้งวดลงตามกาลเวลา  ยุคสมยั และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็

ตามกฎหมายท าแทง้ปัจจุบนัยงัคงมีแนวคิดในการคุม้ครองชีวิตทารกในครรภ ์โดยยงัคงก าหนดให้

การท าให้เกิดการแทง้ลูกเป็นความผิดเช่นเดียวกบักฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  แต่มีบทบญัญติั 

เหตุยกเวน้ไว ้ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อเหตุผลทางการแพทยแ์ละเหตุผลทางกฎหมาย ซ่ึงการ

แกไ้ขกฎหมายท าแทง้ดั้งเดิมท่ีไม่เอาผดิแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ มาเป็นกฎหมายท่ีหา้มหญิงซ่ึงตั้งครรภท์  า

แทง้ ยกเวน้ในตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก็เพื่อเป็นการคุม้ครองชีวิตของทารกใน

ครรภ์ และเพื่อให้กฎหมายท าแท้งมีความทันสมยั เหมือนกับอารยประเทศ อย่างไรก็ตามก็มี
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ความเห็นวา่กฎหมายท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญาไม่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของ

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแทง้ จึงท าให้ไม่สามารถลดปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน

และปัญหาการไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ได ้เช่น  จากการศึกษาของชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาศึกษาภาวะการท าแทง้ในประเทศไทย พบวา่ชาว

ต่างประเทศดงักล่าว เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาของไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าให้

แทง้ลูก ลอกเลียนแบบมาจากกฎหมายของชาวตะวนัตกมากเกินไป และแมก้ฎหมายจะอนุญาตให้

แพทยส์ามารถท าแทง้ให้หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ด ้เพราะเหตุจ าเป็นเน่ืองจากสุขภาพของ

มารดา แต่ในทางปฏิบติัปรากฏวา่แพทยย์งัมีความเช่ือตามหลกัพุทธศาสนาอยูสู่งมาก และส่วนใหญ่

จะไม่ยอมท าแทง้ให้ แมว้า่กฎหมายจะเปิดช่องให้มารดาร้องขอไดก้็ตาม ดงันั้นแมจ้ะไดมี้การแกไ้ข

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 โดยเพิ่มเติมเหตุท าเหตุท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายก็ไม่เกิด

ประโยชน์1 และจากงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและทศันคติของบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ท าแทง้ เช่น แพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ นกักฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบวา่บุคคลในอาชีพ

ต่าง ๆ เกือบทุกอาชีพไดมี้การเปล่ียนแปลงทศันคติต่อการท าแทง้ จากการท่ีคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ย

กบัการท าแทง้ มาเป็นเห็นดว้ยกบัการท่ีหญิงจะท าแทง้มากเพิ่มมากข้ึน และส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั

การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ นอกจากน้ียงัมีแนวคิดให้ลงโทษผูช้ายซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภท์ั้งในทาง

แพง่และทางอาญา เพื่อให้กฎหมายท าแทง้ของไทยเป็นกฎหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม

ในปัจจุบนั และสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ 

   ปัจจุบันสภาพการทางกฎหมายเก่ียวกับการท าแท้งของทุกประเทศ มีแนวโน้ม

เปล่ียนแปลงไปมาก เพราะแต่เดิมหลายประเทศก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย

ในทุกกรณี และแมใ้นบางประเทศจะอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดก้็ตาม แต่ก็ก าหนดเง่ือนไขในการ

ท าแทง้ไวอ้ยา่งเคร่งครัด แต่เม่ือกาลเวลาผา่นไปท าใหท้ศันคติของสมาชิกในสังคม เก่ียวกบัเร่ืองการ

ท าแทง้เปล่ียนแปลงไป อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ระบบ

การเมือง และความกา้วหนา้ทางการแพทย ์ท าให้สังคมมีทศันคติในการยอมรับการท าแทง้มากข้ึน 

                                         
 1  จาก Welcome Fawcett (1971). “Thailand” Population and Law. (pp. 65, 78-80). อา้งถึงใน กฎหมาย: การ

ลดอตัราการเพ่ิมประชากรและท าแทง้,” (น. 358). โดย ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ เล่มเดิม.  
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ปัจจุบนัองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดแ้บ่งเหตุผลท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้

ได ้ออกเป็น 7 กรณี2 คือ 

 1. เพื่อคุ้มครองชีวิตมารดา (To save the life of the woman) เพราะเห็นว่าหากปล่อยให้หญิง

ตั้งครรภต่์อไป จะเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ ์ซ่ึงกฎหมายของแต่ละประเทศจะก าหนด

เหตุท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตของมารดาไวแ้ตกต่างกนั และมกัจะไม่ก าหนดรายละเอียดไวว้า่ลกัษณะ

อยา่งไรจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์เพียงแต่จะก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี

ทางการแพทยใ์ชดุ้ลพินิจในการวินิจฉัย ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ดว้ยเหตุผลน้ีส่วนใหญ่จะเป็น

ประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศท่ีก าลงัพฒันา ส่วนประเทศท่ีไม่อนุญาตให้ท าแทง้ด้วยเหตุน้ี 

ไดแ้ก่ ชิลี วาติกนั เอลซลัวาดอร์ มอลตา้ นิการากวั และสาธารณรัฐโดมินิกนั 

 2.  เพื่อคุม้ครองสุขภาพทางกายของมารดา (To preserve physical health) ประเทศส่วนใหญ่ใน

โลกอนุญาตให้ท าแท้งได้ เม่ือมีความจ าเป็นเพื่อรักษาสุขภาพทางกายของหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์ คือ

อนุญาตให้ท าแทง้ได ้แมว้า่การตั้งครรภต่์อไปจะไม่ถึงกบัเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

แต่หากเป็นอนัตรายต่อกาย ก็มีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐจะอนุญาตให้ท าแทง้ได ้ซ่ึงการอนุญาตให้ท า

แทง้ดว้ยเหตุน้ี บางประเทศจะก าหนดไวว้า่กรณีเช่นใด ท่ีถือวา่เป็นอนัตรายแก่กายของมารดา หรือ

บางประเทศจะอธิบายลกัษณะของการเป็นอนัตรายแก่กายของหญิงตั้งครรภไ์วอ้ยา่งกวา้ง ๆ เพื่อให้

แพทยส์ามารถตีความได ้ 

 3. เพื่อคุ้มครองสุขภาพจิตของมารดา  (To preserve mental health) ปัจจุบันมีหลายประเทศ

อนุญาตให้หญิงซ่ึงตั้งครรภท์  าแทง้ได ้หากเห็นวา่หากปล่อยให้หญิงตั้งครรภต่์อไปจะเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพจิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์เอง ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ได้ดว้ยเหตุท่ีการตั้งครรภ์เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ส่วนใหญ่จะไม่ก าหนดเหตุท าแทง้ดว้ย

สุขภาพกายและสุขภาพจิตไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ีบางประเทศอนุญาตให้ท าแทง้เพื่อป้องกนัความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพจิตของหญิงไดด้ว้ย 

                                         
 2 จาก http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/. สืบคน้เม่ือ 3 มกราคม 2558. 
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 4. การตั้งครรภท่ี์เกิดจากการข่มขืน และการมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งร่วมสายโลหิต (Rape 

or Incest) คือเป็นการอนุญาตให้ท าแทง้เพราะการตั้งครรภเ์กิดข้ึนเน่ืองจากการกระท าความผิดทาง

อาญา ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจะอนุญาตให้ท าแทง้ดว้ยเหตุน้ี ซ่ึงรวมถึงประเทศท่ีจ ากดัเง่ือนไขการ

ท าแท้งอย่างเคร่งครัดด้วย ในบางประเทศก าหนดให้การถูกข่มขืนกระท าช าเรา และการมี

เพศสัมพนัธ์กบัเครือญาติเป็นเง่ือนไขในการท าแทง้ แต่บางประเทศจะก าหนดเง่ือนไขการท าแทง้ไว้

เพียงว่าการตั้งครรภ์ท่ีเกิดจากการกระท าผิดอาญา โดยไม่ระบุฐานความผิด และมีบางประเทศ

อนุญาตให้ท าแทง้ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีหญิงถูกข่มขืนกระท าช าเราและจะตอ้งไดรั้บความบอบช ้ าทาง

จิตใจดว้ย 

 5. ป้องกันการด้อยค่าของทารก (Foetal Impairment) หรือกรณีท่ีทารกอาจเกิดมาพิการ ทั้งน้ี

เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์ท่ีสามารถตรวจพบความผิดปรกติของทารกในครรภ ์ทั้ง

ท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทางพนัธุกรรม หรือจากการท่ีหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บเช้ือไวรัส ท่ีส่งผลกระทบต่อ

พฒันาการของทารกใจครรภ ์และท าใหท้ารกในครรภเ์กิดความผดิปรกติได้3 ดงันั้นหลายประเทศจึง

ยินยอมให้หญิงตั้งครรภ์สามารถท าแทง้ไดด้ว้ยเหตุน้ี ซ่ึงในบางประเทศไดมี้การก าหนดประเภท 

และระดบัของความบกพร่องของทารกไว ้เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินวา่กรณีใดท่ีควรจะอนุญาต

ใหท้ าแทง้หรือไม่ 

 6. เหตุผลทางเศรษฐกิจ และสังคม (Economic or social reasons) บางประเทศอนุญาตใหท้ าแทง้

ภายไตเ้ง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกวา้งขวาง บางประเทศก าหนดเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และ

สังคมไว ้และหลาย ๆ ประเทศเพียงแต่ก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เพื่อให้เป็นดุลพินิจของเจา้หน้าท่ี

เท่านั้น ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแท้งเน่ืองจากเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ จะถูกมองว่าเป็น

ประเทศท่ีใหเ้สรีภาพในการท าแทง้มาก  

 7. เม่ือมีค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ ์(Available on request) ประเทศท่ีอนุญาตให้มีการท าแทง้

ตามค าร้องขอของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ ซ่ึงจะมีทั้งประเทศท่ีก าหนดไวว้่าหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ไม่

                                         
 3 จาก เหตุท ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย. (น. 55), โดย ปาริชาติ พนัธ์พานิช, 2542, วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต. สาขาวชิานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.    
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จ าเป็นตอ้งแจง้เหตุผลเพื่อประกอบการขออนุญาตวา่จะสามารถท าแทง้ไดห้รือไม่ และก าหนดให้

หญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งระบุเหตุผลในค าขอดงักล่าวดว้ย วา่ตนเองตอ้งอยูใ่นภาวะวิกฤตบางอยา่ง หรือ

ไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งรุนแรง และเม่ือไดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้แลว้ หญิงก็สามารถท าแทง้ได้

ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด ๆ  

   จากเหตุผลท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ขององค์การสหประชาชาติดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง

แบ่งกฎหมายท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  3.1  กลุ่มประเทศท่ีหา้มการท าแทง้เด็ดขาด 

  3.2  กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้โดยมีเง่ือนไข 

  3.3  กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ตามค าร้องขอ 

 

3.1 กลุ่มประเทศท่ีหา้มการท าแทง้เด็ดขาด 

   ไดแ้ก่กลุ่มประเทศท่ีห้ามการท าแทง้ทั้ง 7 กรณี คือ ก าหนดให้การท าแทง้ทุกกรณีเป็น

ความผดิทางอาญา ไดแ้ก่  

 3.1.1 การท าแทง้ของสาธารณรัฐชิลี   

  กฎหมายอาญาของสาธารณชิลี ท่ีบงัคบัใชเ้ม่ือ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1874 ก าหนดให้การ

ท าแทง้เป็นความผิดอาญา  มาตรา 342-345 โดยการห้ามการท าแทง้ทุกกรณี แต่ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัได ้

ว่าการท าแทง้อาจท าไดใ้นกรณีเพื่อรักษาชีวิตหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ และในกฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพท่ี

บงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 1967 ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 119 อนุญาตให้มีการท าแทง้เพื่อการ

รักษาชีวิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ โดยมีเง่ือนไขว่าแพทยท่ี์ท าแทง้จะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากแพทยอ่ื์นอีก 2 คน  แต่ในวนัท่ี 15 กนัยายน 1967 รัฐบาลชิลีได้แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายสุขภาพ มาตรา 119 ห้ามการท าแทง้ในทุกกรณี โดยให้เหตุผลวา่รัฐบาลมีความจ าเป็นตอ้ง

เขม้งวดในการท าแทง้ เพราะเทคโนโลยีทางการแพทยมี์ความเจริญกา้วหน้า ดงันั้นการท าแทง้เพื่อ

รักษาชีวติหญิงตั้งครรภจึ์งไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ดงันั้นในปัจจุบนัการท าแทง้ในประเทศชีลีเป็น

ความผิดอาญาทุกกรณี และมีการก าหนดโทษส าหรับหญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเองและผูท้  าแทง้ให้แก่

หญิงไม่ว่าหญิงจะไดย้ินยอมหรือไม่ก็ตาม แมก้ฎหมายจะไดห้้ามการท าแทง้และมีบทลงโทษทั้ง
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หญิงซ่ึงท าแทง้ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง แต่การร้องทุกข์กล่าวโทษเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้

กลบัมีไม่มาก และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 ไดมี้ความพยายามท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมบทลงโทษของความผิด

ฐานท าแท้งให้สูงข้ึน โดยต้องการให้มีการลงโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานฆ่าทารก หรือการ

ฆาตกรรม แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงจากการท่ีกฎหมายห้ามการท าแทง้อยา่งเขม้งวดดงักล่าว 

ท าให้ประเทศชิลีมีอตัราการท าแทง้เถ่ือนและมีอตัราการตายของหญิงซ่ึงท าแทง้สูงมาก ซ่ึงจากการ

ส ารวจในตน้ปี ค.ศ. 1960 พบวา่หน่ึงในส่ีของสตรีชาวชิลีเคยท าแทง้ ดงันั้นในปี ค.ศ 1960 รัฐบาล

ชิลีจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการวางแผนครอบครัว ท าใหก้ารเจริญพนัธ์ุในสาธารณรัฐชิลี 

ในช่วงปี ค.ศ 1964 – 1979 ลดนอ้ยลง และส่งผลให้การท าแทง้และอตัราการการเสียชีวิตของหญิง

ซ่ึงตั้งครรภจ์ากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ลดลง จาก 118 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย เหลือ

เพียง  24 ราย ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย แต่ในปัจจุบนัประเทศชิลี กลบัมีอตัราของหญิงซ่ึง

เสียชีวติจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้อยูใ่นระดบัสูงมาก คือประมาณร้อยละ 40 ของการตาย

ของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ทั้งน้ีเป็นเพราะบริการวางแผนครอบครัวในประเทศชิลีจะเป็นบริการท่ีมีใหแ้ก่

หญิงซ่ึงสมรสแลว้4 

 3.1.2 การท าแทง้ของสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์ 

  การท าแทง้ในสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ก่อนปี ค.ศ. 1997 จะถูกควบคุมโดยประมวล

กฎหมายอาญา ค.ศ. 1956 ท่ีก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ แต่ภายใต ้

หลกักฎหมายอาญาทัว่ไปในเร่ืองความจ าเป็น การท าแทง้สามารถท าไดใ้นกรณีท่ีการตั้งครรภต่์อไป

จะเป็นอนัตรายต่อชีวติมารดา ซ่ึงจากการก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิอาญาโดยไม่มีขอ้ยกเวน้

น้ีส่งผลให้มีการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนและมีอตัราหญิงตั้งครรภเ์สียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการ

ท าแทง้เป็นจ านวนมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 ประเทศเอลซัลวาดอร์ไดป้ระกาศใช้กฎหมายอาญา

ฉบบัใหม่ ซ่ึงยงัคงก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิ และมีโทษทางอาญา แต่ไดบ้ญัญติัเหตุท าแทง้

ได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไว ้ 3 กรณี คือ เพื่อช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์เกิดจากการถูก

ข่มขืนหรือการตั้งครรภข์องหญิงซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ กรณีท่ีทารกในครรภมี์ความผิดปรกติ  

                                         
 4 การท าแทง้ของสาธารณรัฐชิลี. สืบคน้เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.un.org/esa/population 

/publications/abortion/doc/chiles1.doc 
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แต่จากการส ารวจภาวะการเจริญพนัธ์ุแห่งชาติ ในปี ค.ศ. 1975 ของสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ กลบั 

พบว่าหญิงซ่ึงท าแทง้ส่วนหน่ึงเป็นหญิงซ่ึงมีสถานภาพสมรสแลว้ เพราะจากผลส ารวจพบวา่หญิง

ซ่ึงแต่งงานแล้วมากถึงร้อยละ 20 เคยท าแท้งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในชีวิต  ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับ

กฎหมายท าแทง้ของประเทศเอลซลัวาดอร์  จึงเปล่ียนแปลงกลบัมาสู่การหา้มท าแทง้เด็ดขาดอีกคร้ัง 

โดยประมวลกฎหมายอาญาใหม่ท่ีประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1997 ไดบ้ญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิด

อาญา และลงโทษทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเอง และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง และหากผูซ่ึ้งท าแทง้

ให้แก่หญิงนั้นเป็นแพทย ์หรือผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน โดยไม่มี

เหตุอนุญาตใหท้ าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็ตามการท าแทง้ตามหลกักฎหมายอาญาทัว่ไป

ท่ีไดก้ระท าเพื่อความจ าเป็นในการรักษาชีวติมารดาก็ยงัคงสามารถท าได ้ซ่ึงการท่ีประมวลกฎหมาย

อาญาไม่ไดบ้ญัญติัเหตุท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไว ้แต่สามารถท าแทง้ไดต้ามหลกัทัว่ไปของ

กฎหมายอาญาในเร่ืองความจ าเป็นเพื่อรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภ ์ท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มี

ความชดัเจน เพราะมีบางฝ่ายเห็นวา่กฎหมายหา้มท าแทง้อยา่งเด็ดขาดคือหา้มท าแทง้ทุกกรณีรวมถึง

การท าแทง้เพื่อรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภด์ว้ย5  

 

3.2 กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้แบบมีเง่ือนไข 

 ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยเหตุผล เพื่อช่วยชีวิตมารดา  เพื่อคุม้ครองสุขภาพ

มารดา และกรณีการตั้งครรภ์เกิดจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศหรือถูกข่มขืน และการมี

เพศสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งร่วมสายโลหิต แบ่งออกเป็น 

 3.2.1  ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้แบบมีเง่ือนไขท่ีเคร่งครัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  3.2.1.1 ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้เฉพาะกรณีเพื่อคุม้ครองชีวติมารดา  เช่น 

    1. การท าแทง้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

                                         
 5 การท าแทง้ของสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์. สืบคน้เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.un.org/esa 

/population/publications/abortion/doc/elsalv1.doc 
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     ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก าหนดให้การ

ท าแทง้เป็นความผิดอาญา โดยท่ีหญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเองหรือยอมให้ผูอ่ื้นท าแทง้ให้ตนเอง และผู ้

ซ่ึงท าแทง้ใหแ้ก่หญิง จะตอ้งรับโทษปรับหรือจ าคุก เวน้แต่การท าแทง้จะไดก้ระท าโดยเจตนาดี เพื่อ

ช่วยชีวิตหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ และแมว้า่จะไดมี้การก่อตั้งสมาคมวางแผนครอบครัวข้ึนในปี ค.ศ. 1960 

ก็ตาม แต่ก็ตอ้งปิดด าเนินการลงในปี ค.ศ. 1963 เพราะรัฐบาลพม่าในสมยันั้นมีการควบคุมการ

น าเข้ายาคุมก าเนิดอย่างเข้มงวด และเป็นเร่ืองยากท่ีประชาชนจะเข้าถึงการบริการคุมก าเนิดท่ี

ทนัสมยัอ่ืน ๆ  ดงันั้นจึงท าให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีอตัราการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคสู์ง 

ส่งให้อตัราการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนสูงตามข้ึนไปด้วย  ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1990 สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา มีอตัราการท าแทง้เถ่ือน และอตัราการเสียชีวติของหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์น่ืองจากการท า

แทง้ท่ีไม่ปลอดภยัเพิ่มข้ึนสูงมาก คือ มีอตัราท าแทง้ประมาณ 80 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และ

อตัราการเสียชีวิตจากการท าแท้งเถ่ือนร้อยละ 40 ของการเสียชีวิตของหญิงซ่ึงมีบุตร ซ่ึงสถิติ

ดงักล่าวส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติของรัฐบาล ในการให้บริการด้านการดูแล

สุขภาพการเจริญพนัธ์ุ  จึงได้มีนโยบายก าหนดให้มีวิธีการใช้วิธีการคุมก าเนิดให้ถึงร้อยละ 40 

ภายในปี 2000 โดยการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เก่ียวกบัวิธีการคุมก าเนิด ร่วมมือกบั

องค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปฏิบติังานด้าน

สุขภาพ และจดัท าโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่สามารถช าระค่าบริการอนามยัเจริญ

พนัธ์ุได ้และมีการด าเนินการเก่ียวกบัโปรแกรมการดูแลสุขภาพอนามยัเจริญพนัธ์ุของวยัรุ่น6                         

    2. การท าแทง้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     การท าแทง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1990 โดยลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเอง และผูซ่ึ้งท าแทง้ใหแ้ก่หญิง 

และมีเหตุเพิ่มโทษหากผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงไดก้ระท าเป็นปรกติธุระ หรือหากการท าแทง้เป็นเหตุ

ให้หญิงไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ความตาย ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากในขณะนั้นสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวก าลงัประสบปัญหาอตัราประชากรต ่า เพราะมีสงครามกลางเมือง ท า

                                         
 6 การท าแทง้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. สืบคน้เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557, จากhttp://www.un.org/esa 

/population/publications/abortion/doc/myanmar.doc 
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ให้ประชาชนส่วนใหญ่อพยพออกไปตั้งถ่ินฐานนอกประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลในสมยันั้นตอ้งใช้

นโยบายส่งเสริมการมีบุตร โดยไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็

ตามในทางปฏิบติัท่ีถือเป็นหลกัทัว่ไปก็สามารถท าแทง้ไดใ้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาชีวิตของ

หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ 

    แนวความคิดเก่ียวกบัการท าแทง้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไดมี้การเปล่ียนแปลง เม่ือมีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ส าหรับปี ค.ศ. 1991 - 1995 ท่ีได้

ตระหนกัถึงการเติบโตของประชาชาติ ท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริม

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัน้ี ได้มุ่งเน้นการขยายการ

ให้บริการดา้นสาธารณสุข รวมทั้งการอนามยัแม่และเด็ก และการเวน้ระยะการมีบุตร เพราะเห็นวา่

การมีครอบครัวขนาดใหญ่จะส่งผลดา้นลบต่อสุขภาพมารดาและบุตร และเป็นการลดบทบาทสตรี

ในการพฒันาเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลลาวมีนโยบายสนบัสนุนการเวน้ระยะการมีบุตร เพื่อ

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมารดาและเด็ก และได้ออกกฎหมายควบคุมการจ าหน่ายอุปกรณ์

คุมก าเนิด  และในปี ค.ศ. 1990 กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการสังคม ไดเ้ร่ิมให้บริการการเวน้

ระยะการมีบุตร ดว้ยการใชห่้วงอนามยัในโรงพยาบาลท่ีเวียงจนัทร์ และโรงพยาบาลอีกแห่งหน่ึงท่ี

ต่างจงัหวดั อยา่งจ ากดัรูปแบบ และวธีิการ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาสุขภาพมารดาและบุตร และเพื่อลดปัญหา

การลกัลอบท าแทง้เถ่ือน แต่การให้บริการเก่ียวกบัวางแผนครอบครัวดงักล่าว เป็นการให้บริการอ

ยา่งจ ากดั เพราะอุปกรณ์ในการคุมก าเนิดจะหาซ้ือไดแ้ต่เฉพาะผูซ่ึ้งมีฐานะทางการเงินท่ีจะจดัหาได้

เท่านั้น ตลอดจนไม่มีการเผยแพร่ หรือการให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการคุมก าเนิด และอุปกรณ์การ

คุมก าเนิด ซ่ึงจากกการส ารวจพบวา่สามในส่ีของผูซ่ึ้งให้สัมภาษณ์ไม่ทราบการคุมก าเนิดแมแ้ต่วิธี

เดียว7  

                                         
 7 การท าแทง้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สืบคน้เม่ือ 1 ธนัวาคม 2557,จาก http:// 

www.un.org/esa/population/ publications/abortion/doc/lao.doc 

DPU



205 

 

  3.2.1.2 ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแท้งด้วยเง่ือนไขอ่ืน ๆ คืออนุญาตให้ท าแท้งทั้งเพื่อ

ช่วยเหลือชีวิตมารดา เพื่อคุม้ครองสุขภาพทางกายและจิตของมารดา การท าแทง้เน่ืองจากการถูก

ข่มขืน หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัพี่นอ้งร่วมสายโลหิต เช่น 

    1. การท าแทง้ของราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ 

     ก่อนปี ค.ศ. 1977 กฎหมายท าแทง้ของราชอาณาจกัรนิวซีแลนดไ์ดรั้บอิทธิพล

มาจากกฎหมายของประเทศองักฤษ โดยก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา เวน้แต่ในกรณีท่ี

เป็นการท าแทง้โดยเจตนาดี เพื่อคุม้ครองชีวิตหรือสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ แต่

กฎหมายท าแทง้ของราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ในสมยันั้นไม่ไดมี้การบญัญติัไวช้ดัเจนวา่กรณีใดบา้ง

ท่ีถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต จึงท าให้มีการตีความกฎหมายกันอย่าง 

หลากหลาย  ท าให้เกิดขอ้พิพาทและน าไปสู่แนวคิดท่ีจะปฏิรูปกฎหมายท าแทง้ โดยเฉพาะในช่วง

หลงัจากท่ีประเทศองักฤษและทางตอนใตข้องประเทศออสเตรเลียไดอ้นุญาตใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นในปี ค.ศ. 1977 จึงไดมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา และบงัคบัใช้

กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัการปฏิสนธิ การท าหมนั การท าแทง้ เม่ือเดือน ธนัวาคม 1977 โดยไดมี้

การบญัญติัค านิยามเหตุท่ีจะท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายให้มีความชดัเจนมากข้ึน และอนุญาต

ใหท้ าแทง้ไดใ้นช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ ์ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี8  

     (ก) หากการตั้งครรภ์ต่อไปจะมีผลเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพ

กายและใจ ของหญิงตั้งครรภ ์

      (ข) หากการตั้ งครรภ์นั้ นมีความเส่ียงว่าทารกในครรภ์จะคลอดออกมา

ผดิปรกติ หรือพิการทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจ 

      (ค) หากการตั้งครรภน์ั้นเกิดข้ึนจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือการมี

เพศสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมสายโลหิต 

      (ง) หากหญิงตั้งครรภมี์ระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ปรกติ 

                                         
 8 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์. สืบคน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.un.org/esa 

/population/publications/abortion/doc/newzeal.doc 
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      ซ่ึงในการพิจารณาว่าการตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต

หรือสุขภาพทางกายหรือทางใจของหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์หรือไม่ จะต้องพิจารณาบริบทในเร่ือง

ระยะเวลาท่ีหญิงตั้งครรภ์ว่าอยู่ในช่วงตน้หรือระยะสุดทา้ยของวยัเจริญพนัธ์ุดว้ย และในกรณีการ

ตั้งครรภเ์น่ืองจากการถูกข่มขืน จะตอ้งปรากฎหลกัฐานท่ีสมเหตุสมผลและเพียงพอ ส่วนการท าแทง้

หลังจากอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ จะท าได้แต่เฉพาะกรณีเพื่อช่วยชีวิตของหญิงตั้งครรภ์9 

นอกจากกฎหมายฉบบัน้ีจะไดก้ าหนดเง่ือนไขในการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ยงัไดมี้

การก าหนดให้มีการคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ โดยคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย

สมาชิกทั้งหมด 3 คน และ 2 ใน 3 จะตอ้งเป็นแพทย  ์และการท่ีหญิงจะได้รับอนุญาตให้ท าแท้ง

หรือไม่ จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี10 

       (1) ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากแพทยว์า่ไดต้ั้งครรภ ์

      (2) ตอ้งพบแพทย ์เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ หลงัจากท่ีไดรั้บการ

ยืนยนัว่ามีการตั้งครรภจ์ริง ๆ แพทยจ์ะสอบถามหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ว่าตอ้งการท่ีจะรักษาครรภต่์อไป

แลว้คลอดทารกนั้นออกมาหรือไม่ หากตอ้งการท่ีจะเก็บเด็กเอาไวก้็จะแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพ 

แต่ถา้หากวา่ตอ้งการยุติการตั้งครรภแ์พทยก์็จะถามถึงเหตุผลของการท าแทง้ หรือแพทยอ์าจจะเป็น

คนแนะน าให้ยติุการตั้งครรภห์รือท าแทง้ เพราะเห็นวา่สุขภาพของหญิงตั้งครรภอ์าจจะไม่เหมาะแก่

การตั้งครรภแ์ละอาจมีอนัตรายถึงชีวิตได ้แต่ไม่วา่จะเลือกทางไหนผูซ่ึ้งตั้งครรภก์็จะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจเช็คเลือดและตรวจเช็คทุกอยา่งส าหรับการตั้งครรภเ์หมือนตามปกติ ซ่ึงการพูดคุยกบัแพทยใ์น

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เพราะการท าแทง้ในระยะตน้ของการตั้งครรภ์คือ ไม่เกิน 12 

สัปดาห์ เพราะเป็นระยะท่ีมีความปลอดภยัท่ีสุด 

       (3) จะตอ้งมีใบรับรองจากแพทยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ 

และหน่ึงในสองคนน้ีจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสูตินรี ซ่ึงเม่ือไดรั้บใบรับรองจากแพทยย์ืนยนั

การตั้ งครรภ์ และเห็นด้วยกับการท าแท้งแล้ว คนไข้จะต้องได้รับใบรับรองอีกคร้ังจากแพทย์

                                         
 9 แหล่งเดิม. 

 10 Abortion Services in New Zealand. (2010). สืบคน้เม่ือ 12 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.abortion. 

gen.nz/index.html 
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ผูเ้ช่ียวชาญทางสูตินรี แต่ถา้แพทยท์างสูตินรีคนใดคนหน่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ หญิงตั้งครรภ์

จะตอ้งไปพบกบัแพทยค์นท่ีสาม แต่ถา้ไม่มีแพทยค์นใดเห็นดว้ยกบัการท าแทง้เลย ก็จะไม่สามารถ

ท าแทง้ได ้

      (4) ตอ้งส่งตวัหญิงซ่ึงจะท าแทง้ไปยงัคลินิกเฉพาะ หรือโรงพยาบาลท่ี

ไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้ได ้เม่ือหญิงตั้งครรภ์ไดใ้บรับรองครบทั้ง 2 ใบแลว้ แพทยผ์ูซ่ึ้งรับรอง จะ

นัดหมายวนัและเวลา เพื่อส่งตวัหญิงตั้งครรภ์หรือคนไข้มาพบ Counselling (ถ้าเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทยคือนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์) ท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง กล่าวคือ 

ถา้หากวา่หญิงตั้งครรภไ์ม่ถึง 12 สัปดาห์ จะถูกส่งตวัไปท่ีคลินิก แต่ถา้หากวา่มีการตั้งครรภม์ากกวา่ 

12 สัปดาห์จะถูกส่งตวัไปท่ีโรงพยาบาล11    

       (5) จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทาง เม่ือคนไขถู้ก

ส่งตวัมาท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล คนไขจ้ะตอ้งพบกบัผูใ้หค้  าปรึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงท าหนา้ท่ีเหมือน

นกัจิตวิทยา ท่ีให้ค  าปรึกษาในการหาทางออก ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ และหากหญิงยงัยนืยนัวา่ตอ้งการ

จะท าแทง้ ก็ตอ้งอธิบายถึงสาเหตุ หรือใหเ้หตุผลวา่ท าไมถึงตอ้งการยุติการตั้งครรภ ์ซ่ึงในระหวา่งน้ี

ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทางจะคอยสังเกตของหญิงตั้งครรภ ์วา่อยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีพร้อมจะท าแทง้

หรือไม่  และถา้ผูใ้หค้  าปรึกษาเฉพาะทางเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ การท าแทง้จึงจะเกิดข้ึนได ้

      เม่ือท าครบทั้ง 5 ขั้นตอนดงักล่าวมาแลว้ หญิงตั้งครรภ์จึงจะสามารถท า

แทง้ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายของราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ และคนไขจ้ะตอ้งนดัพบแพทยค์ร้ัง

สุดทา้ย เพื่อไดรั้บการอธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการท่ีจะใช้ในการท าแทง้ และจะตอ้งมีการตรวจ

ร่างกายคร้ังสุดท้ายก่อนท่ีจะมีการท าแท้ง และเม่ือการท าแท้งเสร็จส้ิน หญิงจะได้รับค าแนะน า

วิธีการป้องกนัการตั้งครรภ์ และจะตอ้งกลบัไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอีกคร้ังภายใน 1 – 2 

สัปดาห์ ว่ามีปัญหาอะไรหลังจากท่ีได้ท าแท้งไปแล้ว การท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายใน

ราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ไม่มีค่าใชจ่้าย กล่าวคือหญิงซ่ึงท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย แต่หากเป็นคนต่างชาติจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าแทง้ประมาณ 1,000 – 2,000 เหรียญ

นิวซีแลนด์12 

                                         
 11 แหล่งเดิม. 

 12 แหล่งเดิม. 
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        แมร้าชอาณาจกัรนิวซีแลนด์จะมีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ท่ีเกือบจะ

เสรี แต่การท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะท าแทง้ไดไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ นอกจากน้ีประชาชนชาว

นิวซีแลนด์ยงัได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ งองค์กรปฏิรูปกฎหมายท าแท้ง (Abortion Law Reform 

Association of New Zealand : ALRANZ) ข้ึนมา เพื่อ เ รียก ร้องให้ รัฐบาลออกนโยบายให้คน

นิวซีแลนด์ สามารถไปขอรับค าปรึกษาและการใชอุ้ปกรณ์การป้องกนัการตั้งครรภฟ์รี ไม่วา่จะเป็น

การฉีดยาคุมก าเนิด หรือการรับประทานยาคุม เพราะในราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์เม่ือบุคคลใด

ตอ้งการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่วา่จะเป็นวิธีใดก็ตาม จะตอ้งไปพบแพทยก่์อนเพื่อตรวจร่างกาย ว่า

เหมาะกบัการป้องกนัประเภทไหน เช่น ถา้ตอ้งการจะรับประทานยาคุมก าเนิดจะตอ้งตรวจเช็คความ

ดนัว่าปกติหรือไม่ ประวติัครอบครัวมีการเป็นโรคกรรมพนัธ์ุหรือไม่ และจะตอ้งมีใบสั่งยาจาก

แพทยเ์ท่านั้นจึงจะสามารถซ้ือยาคุมก าเนิดได ้

    2. การท าแทง้ของราชอาณาจกัรสเปน 

     ตามประมวลกฎหมายอาญาของราชอาณาจกัรสเปนท่ีประกาศใช้ในปี ค.ศ. 

1800 ก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผดิอาญา โดยหญิงซ่ึงท าแทง้ให้แก่ตนเองหรือยอมให้ผูอ่ื้นท า

แทง้ให้ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงตอ้งระวางโทษจ าคุก แต่หากผูท้  าแทง้ให้แก่หญิงเป็นบุคลากร

ทางดา้นการแพทยจ์ะตอ้งรับโทษหนักข้ึน โดยไม่ปรากฎว่ามีขอ้ยกเวน้การท าแทง้โดยชอบด้วย

กฎหมายแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตามภายใตห้ลกักฎหมายอาญาทัว่ไปในเร่ืองความจ าเป็น การท าแทง้

โดยเจตนาดีเพื่อช่วยชีวติหญิงตั้งครรภก์็สามารถท าได ้ในปี ค.ศ. 1983 รัฐบาลสเปนไดอ้อกกฎหมาย

ท่ีอนุญาตให้มีการท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีการตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นภยัคุกคาม

ร้ายแรงต่อชีวิต และสุขภาพมารดา การตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกข่มขืน และ กรณีท่ีทารกในครรภ์

ออกมาพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ก่อนท่ีจะประกาศใช ้กฎหมายฉบบัน้ีไดถู้กต่อตา้นจากสภา

นิติบญัญติัท่ีไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 5 

กรกฎาคม ค.ศ. 1985 ราชอาณาจกัรสเปนไดอ้อกกฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม่ท่ีมีเหตุท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายท่ีกวา้งขวางข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี13  

                                         
 13 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรสเปน. สืบคน้ เม่ือ 22 ธนัวาคม 2557, จากhttp://www.un.org/esa/population 

/publications/abortion/doc/spain.doc  
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     (ก) การตั้งครรภ์นั้นมีความเส่ียงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ของหญิงตั้งครรภ์ โดยจะตอ้งมีแพทยรั์บรองมากกว่า 1 คน และการท าแทง้จะตอ้งไดก้ระท าโดย

แพทยท่ี์มีคุณวฒิุและความเช่ียวชาญในดา้นการท าแทง้ 

     (ข) การตั้งครรภ์เกิดจากการถูกข่มขืน โดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้งไดมี้การแจง้

ความกบัต ารวจ และการท าแทง้จะตอ้งท าเม่ืออายคุรรภไ์ม่เกิน 12 สัปดาห์ 

     (ค) หากมีเหตุผลอนัน่าเช่ือถือว่าทารกในครรภ์จะคลอดออกมาแล้วได้รับ

ความทุกขท์รมานจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอยา่งรุนแรง โดยมีเง่ือนไขวา่การท าแทง้

จะตอ้งด าเนินการเม่ืออายุครรภไ์ม่เกิน 22 สัปดาห์ และจะตอ้งมีค ารับรองของแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ

ของโรงพยาบาล หรือศูนยสุ์ขภาพ หรือสถานประกอบการเอกชน ท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐ 2 คน 

      ในวันท่ี 16 มิถุนายน 1986 ได้มีค  าสั่งของกระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดให้ต้องมีการรายงานการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายไปยงัหน่วยงานสุขภาพแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข ของแต่ละชุมชน ทั้งน้ีเป็นการรักษาความลบัของหญิงตั้งครรภท่ี์ท าแทง้ โดย

หญิงซ่ึงท าแทง้ไม่จ  าเป็นจะตอ้งลงช่ือในแบบฟอร์มร้องขอท าแทง้ และในปี ค.ศ. 1991 ไดมี้ความ

พยายามท่ีจะแกไ้ขกฎหมายให้มีการท าแทง้เสรี และโดยมีการเสนอกฎหมายท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ได้

ดว้ยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจไปยงัรัฐสภา แต่กฎหมายฉบบัน้ีก็ตกไป ปัจจุบนัการท าแทง้โดย

ชอบดว้ยกฎหมายในราชอาณาจกัรสเปน จะตอ้งเป็นการท าแทง้ท่ีไดด้ าเนินการหรือกระท าภายใต ้

การดูแลของแพทยใ์นศูนยสุ์ขภาพของรัฐ หรือเอกชน หรือสถานประกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

รัฐ และจะตอ้งให้หญิงมีครรภใ์ห้ความยินยอมโดยชดัแจง้ นอกจากน้ีหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้จะตอ้ง

พบผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีไม่ใช่แพทย ์เพื่อขอใบรับรองวา่หญิงมีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ เพราะ

หากให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปจนครบก าหนดคลอดอาจเป็นอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของหญิง และ

การตั้งครรภน์ั้นเกิดจากการถูกข่มขืน แต่ในกรณีฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งท าแทง้เพื่อรักษาชีวิตของหญิง

ซ่ึงตั้ งครรภ์ การท าแท้งสามารถท าได้โดยไม่จ  าเป็นต้องมีความคิดเห็นของแพทย์ และโดยไม่
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จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์แต่จะตอ้งรายงานการท าแทง้ในกรณีดงักล่าวไป

ยงัหน่วยงานดา้นสุขภาพแห่งชาติ14 

     อยา่งไรก็ตามการท าแทง้ในราชอาณาจกัรสเปนส่วนใหญ่จะเป็นการท าแทง้

ในคลินิกเอกชน เพราะในประเทศสเปนไม่มีคลินิกวางแผนครอบครัว และให้บริการทางดา้นการ

ท าแทง้ท่ีเป็นของรัฐ สถิติการท าแทง้ของประเทศสเปนในปี ค.ศ. 1988 ร้อยละ 94 ของการท าแทง้

ทั้งหมดท าในคลินิกเอกชน และร้อยละ 85 ของการท าแทง้ในคลินิกเอกชน จะเป็นการท าแทง้ดว้ย 

เหตุผลของการหลีกเล่ียงการเส่ียงอนัตรายอยา่งรุนแรง ต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายแจะจิตใจของหญิง

ตั้งครรภ์15 

 3.2.2 ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้แบบมีเง่ือนไขท่ีไม่เคร่งครัด คือ กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ า

แทง้โดยอาศยัเหตุผลทางเศรษฐกิจ และสังคมไดด้ว้ย เช่น 

  3.2.2.1 การท าแทง้ของประเทศองักฤษ 

             กฎหมาย Common Law ของอังกฤษแต่เดิมถือว่าการท าลายทารกในครรภ์

ภายหลงัเด็กด้ินแลว้ เป็นความผิดอาญาร้ายแรง มีโทษถึงประหารชีวติ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอิทธิพลของ

ศาสนาคริสต์ ท่ีเช่ือวา่การด้ินของทารกในครรภแ์สดงถึงการท่ีมีวิญญาณมาจุติในตวัทารกในครรภ์

แลว้ และถา้ทารกนั้นถูกท าลายก่อนท่ีจะเกิดโดยไม่มีโอกาสเขา้รับพิธิรับเป็นคริสเตียน วญิญาณของ

ทารกเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะไปสู่สรวงสวรรค์ได้ ดงันั้นผูท้  าลายท ารกในครรภ์จึงตอ้งรับโทษ

หนกั16 ต่อมาในสมยัพระเจา้ยอร์จท่ี 3 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความรับผดิต่อบุคคล (The 

Offence Against the Person Act 1861) ท่ีก าหนดห้ามการท าแทง้ไวใ้นมาตรา 58 และมาตาม 59 ซ่ึง

มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

                                         
 14 แหล่งเดิม. 

 15 แหล่งเดิม. 

 16From Embryo arrest: the “no-man’s land” between contraception and abortion. (pp. 111-117), by Kirk 

Dc., 1989, London: Medico-Legal. 
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    มาตรา 58 หญิงใดท่ีมีครรภ์ มีเจตนาท่ีจะท าให้ตนเองแทง้ลูก กระท าการโดยผิด

กฎหมายในการรับยาพิษ หรือสารท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ตนเอง หรือใชเ้คร่ืองมือ หรือใชว้ิธีการอ่ืนใด 

กระท าต่อตนเองเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนาดงักล่าว 

    ผูใ้ดมีเจตนาท่ีจะท าให้หญิงใดแทง้ลูก ไม่ว่าหญิงนั้นจะมีครรภ์หรือไม่ก็ตาม 

กระท าการโดยผิดกฎหมาย ในการน ายาพิษ หรือสารท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ร่างกายของหญิงนั้น หรือ

กระท าดว้ยประการใดเพื่อให้หญิงนั้นไดรั้บยาพิษหรือสารท่ีเป็นอนัตราย หรือใชเ้คร่ืองมือกระท า 

หรือกระท าดว้ยวธีิอ่ืนใดต่อหญิงนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนาดงักล่าว 

   ทั้งสองกรณีขา้งตน้ เป็นการท าผดิฐานเฟโลนี (Felony) ตอ้งระวางโทษจ าคุก 

    มาตรา 59 ผูใ้ดกระท าการโดยผิดกฎหมายจดัหายาพิษ หรือสารท่ีเป็นอนัตราย 

เคร่ืองมือหรือส่ิงอ่ืนใด โดยรู้อยูว่า่ของดงักล่าวนั้นน่าจะน าไปกระท าผิดกฎหมาย เพื่อท าใหห้ญิงคน

คนหน่ึงแท้งลูกไม่ว่าหญิงนั้ นจะตั้ งครรภ์หรือไม่ก็ตาม เป็นการท าผิดฐานมิสเดมิ เนอร์ 

(Misdemeanor) ตอ้งระวางโทษจ าคุก 

   ต่อมาไดมี้การประกาศใชก้ฎหมาย The Criminal Justice Act 1967 ท่ีให้เลิกช่ือความผิด

ฐาน Felony และ Misdemeanor โดยให้เรียกวา่เป็นความผิดเฉย ๆ และไดก้ าหนดโทษจ าคุกส าหรับ

มาตรา 58 ไว ้ให้จ  าคุกตั้งแต่สองปีถึงตลอดชีวิต และโทษในมาตรา 59 ให้จ  าคุกไม่เกินสองปี17

หลงัจากนั้นได้มีการบญัญติักฎหมายคุม้ครองชีวิตทารก (The Infant Life Preservation Act 1929) 

มาใชบ้งัคบั ซ่ึงไดก้ าหนดวา่ความผิดฐานท าลายชีวิตเด็ก (Child Destruction) หมายถึง การกระท า

ใด ๆ ท่ีท าให้ทารกตายก่อนท่ีจะคลอดและมีชีวิตเป็นอิสระจากมารดา โดยมีเจตนาท่ีจะท าลายชิวิต

เด็กท่ีอาจจะเกิดมาแลว้มีชีวิตอยู่รอด และไดมี้บทยกเวน้ความผิดท่ีบญัญติัว่า การกระท าความผิด

ดงักล่าวผูก้ระท าความผิดยอ่มไม่มีความผิดถา้พิสูจน์ไดว้า่ผูก้ระท าไดก้ระท าไปโดยเจตนาบริสุทธ์ิ   

และเพื่อปกป้องคุม้ครองชีวิตของมารดา นอกจากน้ีไดมี้บทสันนิษฐานความผิดไวว้า่ ถา้มีหลกัฐาน

                                         
 17 From Taylor’s principles and practice of medical jurisprudence 13th ed. (pp. 322-323), by Mant. K., 

1984, London: Churchill Livingstone. 
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ท่ีแสดงไดว้า่หญิงนั้นตั้งครรภน์านกวา่ 28 สัปดาห์ข้ึนไป ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ในขณะนั้นเด็กใน

ครรภอ์าจจะเกิดมาแลว้มีชีวิตรอดอยู ่ซ่ึงความผิดฐานท าลายชีวิตเด็กเป็นความผิดท่ีแยกออกมาจาก

ความผดิฐานท าแทง้ตามกฎหมายเดิม ดงันั้นการท าให้เด็กทารกในครรภต์ายก่อนท่ีจะคลอดออกมา 

ถา้อายุเด็กในครรภไ์ม่ถึง 28 สัปดาห์ เป็นความผดิฐานท าแทง้ตามมาตรา 58 พระราชบญัญติัวา่ดว้ย

ความผดิต่อบุคคล แต่ถา้ทารกนั้นมีอายใุนครรภต์ั้งแต่ 28 สัปดาห์ข้ึนไปเป็นความผดิฐานท าลายชีวิต

เด็ก  

   หลงัจากใชก้ฎหมายท าแทง้ทั้งสองฉบบัดงักล่าว ไดมี้ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยู่

หลายประการ เช่น ค าว่า “ผิดกฎหมาย” (Unlawfully) ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 58 นั้นหมายถึงอะไร 

และควรจะน าเอาบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ความรับผดิตามกฎหมายคุม้ครองชีวติทารกมาใชใ้น

มาตรา 58 ดว้ยหรือไม่ หรือประเด็นท่ีวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพกบัอนัตรายต่อชีวิตแยกออกจากกนั

ไดห้รือไม่ มีเส้นแบ่งอย่างไร ต่อมาจึงได้มีการใช้พระราชบญัญติัการท าแทง้ (The Abortion Act) 

1970 ซ่ึงบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2511 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

    มาตรา 1 (1) ภายใตบ้ทบญัญติัในมาตราน้ี การกระท าผิดกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การท าแทง้ ถา้ผูก้ระท าเป็นแพทยผ์ูไ้ดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และไดท้ าตาม

เง่ือนไขต่อไปน้ีผูก้ระท าไม่มีความผดิ 

    ถา้แพทยผ์ูไ้ดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนาย มีความเห็น

ร่วมกนัโดยสุจริตวา่ 

     (ก) หากปล่อยให้การตั้งครรภ์ด าเนินต่อไป หญิงตั้งครรภ์อาจตอ้งเส่ียงต่อ

อนัตรายถึงชีวติหรืออนัตรายต่อสุขภาพทางกายหรือทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ ์หรือของบุตรท่ียงัมี

ชีวติอยูข่องหญิงตั้งครรภน์ั้น เพิ่มข้ึนกวา่ท่ีจะท าแทง้ใหห้ญิงนั้นตั้งแต่ตน้  

     (ข) มีหลกัฐานเช่ือว่าเด็กท่ีเกิดมามีโอกาสท่ีจะไดรั้บทุกข์ทรมานจากความ

ผดิปกติทางกายหรือทางจิตใจท่ีจะส่งผลใหเ้ด็กเป็นผูเ้สียเปรียบอยา่งมากในสังคม 
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    (2) การจะตดัสินว่า ถ้าปล่อยให้การตั้งครรภ์ด าเนินต่อไปจะมีผลต่อการเส่ียง

อนัตรายต่อสุขภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นวรรค (ก) ของอนุมาตรา (1) ในมาตราน้ีจ าตอ้งค านึงถึงภาวะ

แวดลอ้มของหญิงนั้นอยา่งแทจ้ริง หรือซ่ึงวญิญูชนอาจคาดหมายได ้

    (3) นอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นอนุมาตรา (4) ของมาตราน้ีการรักษาโดยการท าแทง้

ในทุกกรณีต้องกระท าในโรงพยาบาลท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข หรือกระทรวงกิจการสกอตแลนด์ (Secretary of State) ในสก๊อตแลนด์ ซ่ึงอยู่ภายใน

บงัคบัของกฎหมายว่าด้วยบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service Acts) หรือต้อง

กระท าในสถานท่ีและเวลาท่ีรัฐมนตรีดงักล่าวก าหนด 

     (4) อนุมาตรา (3)  ของมาตราน้ี กบัอนุมาตรา (1) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเห็น

ของแพทยผ์ูซ่ึ้งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนายจะไม่น ามาใช้บงัคบั ถา้การ

ท าแทง้โดยแพทยผ์ูซ่ึ้งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ในกรณีท่ีแพทยน์ั้นมีความเห็น

โดยสุจริตวา่การท าแทง้นั้นมีความจ าเป็นตอ้งท าโดยรีบด่วนเพื่อช่วยชีวิต หรือเพื่อป้องกนัอนัตราย

ร้ายแรงอยา่งถาวรต่อสุขภาพหรือสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ ์

    มาตรา 2 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบในแควน้องักฤษ

และเวลส์ กบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการในสก๊อตแลนด์มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อวาง

ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั  

      (ก) แบบ และวิธีการออกใบรับรองของแพทย์ท่ีจะแสดงความเห็น

เก่ียวกบัการท าแทง้ตามมาตรา 1 รวมทั้งวธีิการและระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาเอกสารดงักล่าว 

      (ข) วธีิการบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก็บไวใ้นรายงานของแพทยท่ี์ท าแทง้ 

      (ค) เง่ือนไขในการยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

ท าแทง้ซ่ึงโดยทัว่ไปตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผย  

    มาตรา 4 ( 1) ภายใตบ้งัคบัของอนุมาตรา (2) ในมาตราน้ี บุคคลซ่ึงมีมโนส านึก

ไม่เห็นด้วยกบัการท าแทง้จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการรักษาใด ๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
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อนุญาตก็ไดไ้ม่วา่ผูน้ั้นจะมีหนา้ท่ีผูกพนัจะโดยสัญญาหรือโดยกฎหมายก็ตาม แต่ในการต่อสู้คดีใน

ศาลผูน้ั้นตอ้งมีหนา้ท่ีพิสูจน์วา่เขามีมโนส านึกเช่นนั้นจริง 

      (2) อนุมาตรา (1) ในมาตราน้ี มิให้น ามาใชบ้งัคบัแก่การปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ี

จะร่วมมือให้การรักษาซ่ึงจ าเป็นตอ้งช่วยชีวิตหรือป้องกนัอนัตรายร้ายแรงอยา่งถาวรต่อสุขภาพกาย 

หรือสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ ์

      มาตรา 5 (1) บทบญัญติัในพราะราชบญัญติัฉบบัน้ีไม่กระทบกระเทือน

ถึงบทบญัญติัในพระราชบญัญติัคุม้ครองชีวิตทารก  

     (2) ภายใต้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการท าแท้ง การกระท าใด ๆ ท่ีมี

เจตนาจะท าให้หญิงแทง้ลูกถือว่าผิดกฎหมายทั้งส้ิน เวน้แต่จะได้กระท าการตามท่ีมาตา 1 แห่ง

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดอ้นุญาตไว ้   

      กฎหมายการท าแทง้ฉบบัน้ีไม่ไดย้กเลิกกฎหมายเดิม แต่เป็นกฎหมายท่ี

บญัญติัข้ึนเพื่อขยายความในส่วนท่ีกฎหมายเก่ามิได้บญัญติัไว ้คือเป็นการเสริมกฎหมายเดิมให้

สมบูรณ์ข้ึน เพื่อลดปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยไดบ้ญัญติัใหมี้การท าแทง้ไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุ

เก่ียวกบัอนัตรายต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ ์  

   นอกจากกฎหมายท าแท้งดังกล่าวแล้วประเทศอังกฤษมีระบบสวสัดิการเด็กและ

ครอบครัว ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี18 

 1)  การจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตร (Child Support)  เป็นมาตรการสวสัดิการเด็กและครอบครัวท่ี

เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงตน้ทศวรรษ 1990 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศองักฤษมีอตัราการแยกทาง 

อตัราการหยา่ร้าง และสถิติจ านวนพ่อ แม่ เล้ียงเด่ียวเพิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก จนถึงขั้นมีความเช่ือวา่

การท่ีจะมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ไปทั้งพ่อและแม่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย ซ่ึงส่งผลให้มีจ  านวนแม่

                                         
 18 จาก นโยบำยสวัสดิกำรครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 13-17), โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย,์ 2554, เอกสาร

การสอนวิชา สค. 632 นโยบายสวสัดิการสังคมเปรียบเทียบ ภาค 2/ 2554, หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาบณัฑิต, กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เล้ียงเด่ียวท่ีตอ้งพึ่งพาเงินประโยชน์ทดแทนเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นในปี ค.ศ. 1990 จึงไดมี้การ

บงัคบัใชก้ฎหมายจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตรจากระบบความมัน่คงของสังคมท่ีจ่ายโดยรัฐ กลบัคืนไปสู่

พ่อของเด็กซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้พ่อท่ีไม่ได้อาศยัอยู่กบัลูก ตอ้งรับภาระตามกฎหมายท่ี

จะตอ้งส่งเงินค่าเล้ียงดูบุตรของตน ต่อมาในปี ค.ศ.2000 ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าเล้ียงดู

เด็กฉบับใหม่ใช้บังคับ คือ Pension and Social Security Act 2000 ท่ีลงโทษพ่อท่ีไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือไม่ยอมส่งเงินค่าเล้ียงดูบุตร เพราะถือวา่การกระท าดงักล่าว เป็นความผดิตามกฎหมาย

ฉบบัน้ี และจะถูกลงโทษโดยการปรับเงิน ยึดใบขบัข่ี หกัเงินรายไดห้รือค่าจา้งท่ีพ่อไดรั้บ เป็นเงิน

ค่าปรับท่ีไม่จ่ายเงินเล้ียงดูบุตร และเงินค่าปรับเพราะการจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตรล่าช้าอีกร้อยละ 25 

ของจ านวนเงินท่ีจ่ายล่าชา้ 

 2)  เงินสงเคราะห์บุตร (Child Benefit) เป็นเงินประโยชน์ทดแทนท่ีรัฐจ่ายให้กบัเด็กทุกคน โดย

ไม่พิจารณาจากระดบัรายไดข้องพ่อแม่ คือเป็นการจ่ายแบบถว้นหนา้ โดยจ่ายให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 

16 ปี และจ่ายให้แก่เด็กท่ีอายุเกิน 16 ปี ท่ีเรียนในระดบัต ่ากวา่อุดมศึกษา แบบเต็มเวลา โดยจะจ่าย

ให้ 16.05 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ส าหรับลูกคนแรก ส่วนลูกตั้งแต่คนท่ีสองเป็นตน้ไปจะจ่ายให้คนละ 

10.75 ปอนด ์ต่อสัปดาห์ 

 3)  นโยบายตลาดแรงงานท่ีเป็นมิตรกับครอบครัว (Family Friendly Labour Market) เป็น

นโยบายท่ีรัฐบาลองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อสร้างความสมดุลระหวา่งการท างานกบัชีวติครอบครัว โดย

การส่งเสริมให้หญิงซ่ึงมีบุตรสามารถเขา้ถึงการจา้งงานไดง่้าย ซ่ึงท าให้ปัญหาเด็กยากจนไดรั้บการ

แกไ้ข นอกจากน้ีรัฐบาลองักฤษยงัมีนโยบายท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหพ้่อแม่ รวมงานกบัการเป็น

ผูดู้แลเด็กเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีนโยบายหลกัท่ีส าคญั 2 นโยบาย คู่ขนานกนั ไดแ้ก่ 

  (I)  นโยบายลดภาระครอบครัวในการเป็นผูดู้แล หรือการใช้ผูดู้แลนอกครอบครัว เป็น

นโยบายท่ีเปล่ียนผา่นหน้าท่ีในการดูแลบุตรของพ่อแม่ไปให้สถานบริการดูแลเด็ก (Child Center) 

โดยมีวตัถุประสงค์ลดบทบาทหรือความรับผิดชอบในการดูแลเด็กของพ่อแม่เพื่อให้พ่อ แม่ หา

รายไดม้าเล้ียงครอบครัว โดยรัฐสนบัสนุนงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายเร่ืองค่าบริการของสถานบริการ

ดูแลเด็ก 
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  (II)  นโยบายเสริมสร้างให้พ่อแม่เป็นผูดู้แล เป็นนโยบายท่ีคู่ขนานไปกับนโยบายลด

ภาระครอบครัวในการเป็นผูดู้แล แต่มีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนัคือ สนับสนุนให้พ่อ แม่ เขา้สู่

ตลาดแรงงานโดยไม่ตอ้งลาออกจากงานมาเล้ียงดูบุตร โดยไดรั้บค่าจา้ง 26 สัปดาห์ ไม่วา่จะท ามา

งานมาเป็นเวลานานเท่าใดก็ตาม โดยจะไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาร้อยละ 90 ของรายไดท่ี้หาได ้ใน 6 

สัปดาห์แรก และจะไดรั้บเงินในอตัราเหมาจ่ายส าหรับการลาหยุด 20 สัปดาห์สุดทา้ย เป็นจ านวน

เงิน 100 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หญิงซ่ึงมีบุตรต้องถูกผลักดันออกจาก

ตลาดแรงงาน ส่วนพอ่สามารถลาหยดุไดภ้ายใน 8 สัปดาห์ หลงัคลอดโดยไดรั้บค่าจา้งในอตัราเหมา

จ่ายเช่นเดียวกบัแม่ ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนให้พ่อ แม่ มีบทบาทในการเป็นผูดู้แลมากข้ึน โดยไม่ตอ้ง

สูญเสียงาน  

   อยา่งไรก็ตามประเทศองักฤษมีแนวโนม้ท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายให้การท าแทง้ทุก

กรณีเป็นการท าแทง้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในองักฤษสนบัสนุนการท าแทง้ 

อยา่งไรก็ตามไดมี้ แพทย ์นกัวิชาการ และประชาชนทัว่ไป ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการจ ากดัอายุ

ครรภใ์นการท าแทง้ และยกเลิกการขออนุญาตท าแทง้ในกรณีตั้งครรภน์อ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ ทั้งน้ีเพื่อ

ป้องกนัความล่าชา้19  

  3.2.2.2  การท าแทง้ของประเทศญ่ีปุ่น 

    การท าแท้งในประเทศญ่ีปุ่นถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ

ประมวลกฎหมายอาญาท่ีประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1880 ซ่ึงห้ามการท าแทง้ทุกกรณี โดยลงโทษจ าคุก

หญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเอง 1 ปี และลงโทษผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง 2 ปี นอกจากน้ียงัมีการลงโทษ

สถานหนกัหากผูซ่ึ้งท าแทง้ใหแ้ก่หญิงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นใน

ขณะนั้นตอ้งการเพิ่มจ านวนประชากรในช่วงคร่ึงหลงัศตวรรษ 19 และช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 

ทั้งน้ีเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศญ่ีปุ่น ส่วนกฎหมายฉบบัท่ีสอง คือ กฎหมายคุม้ครองชาติ

พนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) ท่ีประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1948 ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบักฎหมายสังคม

นิยมของประเทศเยอรมนัในปี ค.ศ. 1930 ท่ีมีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ เพื่อเพิ่มจ านวน

                                         
 19 จาก กฎหมายท าแทง้ของประเทศองักฤษ. โดย ณฎัฐณิชา อเนกสมบูรณ์ผล, 2554, สืบคน้เม่ือ 5 มิถนุายน 

2558, จาก https://www.scribd.com/doc/43584942/Abortion  
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ประชากร และเพื่อก าจดัทารกท่ีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และส่งเสริมประชากรท่ีมี

ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงันั้นกฎหมายฉบบัน้ีจึงอนุญาตให้มีการท าหมนั เพื่อป้องกนัโรคติดต่อทาง

พนัธุกรรม และอนุญาตใหท้ าแทง้ไดใ้นกรณีท่ีจ าตอ้งกระท าเพื่อรักษาชีวิตของสตรีท่ีตั้งครรภ์20 

    เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นตอ้งเผชิญกบัปัญหาวกิฤตเก่ียวกบัความไม่สมดุลระหวา่ง

อตัราการเพิ่มประชากรท่ีสูงข้ึนอยา่งมาก และภาวะเศรษฐกิจท่ีเสียหายยบัเยินเน่ืองจากสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง ท าให้ประชาชนมีความต้องการท่ีจะจ ากัดขนาดครอบครัวของตนเอง ส่งผลให้

เกิดปรากฎการณ์การท าแท้งท่ีผิดกฎหมายข้ึนอย่างมาก และรัฐบาลญ่ีปุ่นในขณะนั้นต้องการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยการส่งเสริมการวางแผนครอบครัว และโดยการออก

กฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้มีการแก้ไขกฎหมายคุม้ครองชาติ

พนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) ในปี ค.ศ. 1949 และ ค.ศ. 1952 และแกไ้ขใหญ่ในปี ค.ศ. 1966 โดย

เพิ่มเติมเง่ือนไขท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ได้อีกสองเง่ือนไข คือ เง่ือนไขทางสังคม และเง่ือนไขทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้นตามกฎหมายคุม้ครองชาติพนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) ฉบบัแก้ไขใหม่ จึงมี

ขอ้ยกเวน้ใหส้ามารถท าแทง้ได ้ใน 5 กรณี คือ21 

    1. เม่ือหญิงตั้งครรภ ์หรือคู่ครองเจบ็ป่วยเน่ืองจากโรคติดต่อทางพนัธุกรรม หรือ

โรคติดต่อเก่ียวกบัสุขภาพจิต 

    2. เม่ือเครือญาติล าดบัท่ีส่ีของแต่ละฝ่ายเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อทางพนัธุกรรม 

    3. เม่ือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นโรคเร้ือน 

    4. เม่ือหญิงตั้งครรภอ์าจไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรงทางดา้นกายภาพ และจาก

สภาพทางเศรษฐกิจ 

    5. ในกรณีท่ีการตั้งครรภเ์กิดข้ึนจากการกระท าความผดิทางเพศ 

 

    ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายท าแท้งฉบับใหม่ น้ี  การท าแท้งต้องท าใน

สถานพยาบาล โดยแพทยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากสมาคมการแพทยป์ระจ าถ่ิน และจะตอ้งไดรั้บความ

                                         
 20 การท าแทง้ของประเทศญ่ีปุ่น. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558, จาก www.un.org/wsa/population 

/publication/doc/japan.doc 

 21 แหล่งเดิม. 
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ยนิยอมจากหญิงซ่ึงตั้งครรภแ์ละคู่ครอง เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถหยัง่รู้ความเห็นของคู่ครอง หรือ

คู่ครองไม่สามารถใหค้วามยนิยอม หรือเสียชีวติไปหลงัจากการปฏิสนธิ และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์

เป็นผูว้ิกลจริตหรือปัญญาอ่อนจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอ้นุบาล จากการท่ีกฎหมายคุม้ครอง

ชาติพนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) ไดก้ าหนดเง่ือนไขให้สามารถท าแทง้ไดเ้น่ืองจากเหตุผลทาง

สังคมและเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. ท าให้การท าแทง้ในประเทศญ่ีปุ่นกลายเป็นเร่ืองปรกติท่ี

สามารถท าไดเ้ม่ือมีการร้องขอของหญิงตั้งครรภ ์ถา้หญิงนั้นสามารถหาแพทยท่ี์แสดงเจตจ านงว่า

พร้อมท่ีจะท าแทง้ใหแ้ก่หญิง นอกจากน้ีกฎหมายฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดอายุครรภท่ี์สามารถท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายไว ้แต่จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ ไดก้  าหนดจ ากดั

ระยะเวลาส าหรับการท าแทง้ไวท่ี้ไม่เกิน 23 สัปดาห์ เพราะเห็นวา่ทารกในครรภ์ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 23 

สัปดาห์ข้ึนไป เป็นทารกท่ีไดมี้การพฒันาอยา่งสมบูรณ์และสามารถอยูร่อดนอกมดลูกไดแ้ลว้ และ

แมก้ าหนดเวลา 23 สัปดาห์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการจะไม่มีผลบงัคบั

ในทางกฎหมายก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัก าหนดระยะเวลาดงักล่าวก็เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า

หากหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 23 สัปดาห์ข้ึนไปจะไม่มีการท าแทง้ให้  ต่อมาในปีค.ศ. 1991 กระทรวง

สาธารณสุขและสวสัดิการของประเทศญ่ีปุ่น ไดล้ดก าหนดระยะเวลาท่ีสามารถท าแทง้ไดเ้หลือเพียง 

22 สัปดาห์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์สามารถรักษาทารก

ท่ีคลอดก่อนก าหนดให้มีชีวิตอยู่รอดได ้และในปีค.ศ. 1996 ไดมี้การแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองชาติ

พนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) โดยยกเลิกกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองและปรับปรุง

ชาติพนัธ์ุ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงได้ถูกยกเลิกไป และเน่ืองจากความ

ทนัสมยัของวิทยาการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย ์และไดมี้การเปล่ียนช่ือกฎหมายคุม้ครองชาติ

พนัธ์ุ เป็น “กฎหมายคุม้ครองมารดา” (Maternal Protection Law) โดยกฎหมายใหม่น้ีอนุญาตให้มี

การท าหมนัแก่สตรีท่ีบกพร่องทางสติปัญญาหรือจิตใจ และไดย้กเลิกการระบุลกัษณะต่าง ๆ ของ

บุคคลซ่ึงเขา้ข่ายจะตอ้งท าหมนัและท าแทง้ ดงันั้นการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎหมาย

คุม้ครองมาดา (Maternal Protection Law) สามารถท าแทง้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี22 

     (ก) จ  าเป็นตอ้งกระท าเพื่อรักษาชีวติของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

                                         
 22 แหล่งเดิม. 

DPU



219 

 

     (ข) จ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางกายของหญิง 

     (ค) จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางจิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

     (ง) หญิงตั้ งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดทางอาญา และการร่วม

ประเวณีระหวา่งหญิงชายซ่ึงมีบิดามารดาเดียวกนั 

     (จ) เหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 

      การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎหมายคุม้ครองมาดา (Maternal 

Protection Law) จะต้องกระท าภายใน 24 สัปดาห์แรกของการตั้ งครรภ์ และต้องกระท าใน

สถานพยาบาล ภายใตดุ้ลพินิจของแพทยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากสมาคมแพทยท์อ้งถ่ิน และจะตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากหญิงซ่ึงตั้งครรภแ์ละ / หรือคู่ครอง (เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่ทราบเจตจ านงของคู่ครอง 

ไม่สามารถหยัง่รู้ความเห็นของคู่ครอง คู่ครองไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้หรือคู่ครองเสียชิวติไป

หลงัจากการปฏิสนธิ) และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์ป็นผูว้กิลจริตหรือปัญญาอ่อน จะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูอ้นุบาล ส่วนการท าแทง้ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าผิดทางอาญา และ

การมีเพศสัมพนัธ์กบัญาติร่วมสายโลหิต การท าแทง้ไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ์23 

      สถานการณ์การท าแทง้ของประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากประกาศใชก้ฎหมาย

คุม้ครองชาติพนัธ์ุ (Eugenic Protection Law) ในปี ค.ศ. 1948 ประเทศญ่ีปุ่นได้ใช้การท าแทง้เป็น

มาตรการหลกัในการควบคุมภาวะการเจริญพนัธ์ุของประเทศ ซ่ึงการท าแทง้ในช่วงน้ีมีบทบาทเป็น

อย่างมากต่อการลดลงของภาวะเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงจากขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ

ของประเทศญ่ีปุ่น พบวา่อตัราการท าแทง้ของประเทศญ่ีปุ่นสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากประกาศใช้

กฎหมายฉบบัน้ี และมีอตัราการท าแทง้สูงสุดในปี ค.ศ. 1955 ซ่ึงมีมากถึง 1,170,000 ราย ในขณะท่ี

การเกิดมีชีพมีเพียง 1,731,000 คน หลงัจากน้ีจ านวนการท าแทง้ก็ไดถึ้งจุดอ่ิมตวัและเร่ิมลดลงในปี 

ค.ศ. 1983 ท่ีมีอตัราการท าแท้งเหลือเพียง 567,000 ราย  การท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 2001 ไดล้ดลงเหลือเพียง 341,588 ราย ซ่ึงเป็นการท าแทง้ภายใตก้ฎหมาย

                                         
 23 แหล่งเดิม. 
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คุม้ครองมารดา (Maternal Protection Law) และเหตุผลของการท าแทง้เกือบทั้งหมด ไดแ้ก่ เหตุผล

ทางการแพทย ์เหตุผลทางสังคม และเหตุผลทางเศรษฐกิจ24      

 

3.3  กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ตามค าร้องขอ 

   การท าแทง้ตามค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ์ โดยถูกตอ้งตามกฎหมายได้เร่ิมมีข้ึนใน

สหภาพโซเวยีต ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2463 ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลของสหภาพโซเวยีตได้

แกไ้ขกฎหมายท าแทง้ โดยไดเ้พิ่มขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการท าแทง้ เพื่อให้มีการท าแทง้ไดอ้ยา่ง

จ ากดัข้ึน และหลงัจากปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลสหภาพโซเวยีตไดก้ลบัมาใชน้โยบายการท าแทง้ค่อนขา้ง

เสรี ส่งผลให้ประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวนัออก ไดห้ันมาใช้นโยบายท าแทง้เสรีเช่นเดียวกบั

สหภาพโซเวียต25  กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้มีการท าแทง้ตามค าร้องขอ หมายถึง ประเทศท่ีอนุญาต

ใหมี้การท าแทง้ดว้ยเหตุทั้ง 7 ประการ ซ่ึงเปรียบเสมือนใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดยเสรี  เช่น 

  3.3.1 การท าแทง้ของสหรัฐอเมริกา 

          สรัฐอเมริกาประกอบดว้ยรัฐต่าง ๆ หลายรัฐ และแต่ละรัฐใชก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนั 

โดยมีศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเป็นผูต้ดัสินช้ีขาดในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ี

ถือเร่ืองปัจเจกนิยม ซ่ึงมีแนวคิดวา่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

เต็มท่ี โดยท่ีรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือจ ากัดความคิดเห็นและความรู้สึกนึกคิด ดังนั้ นใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดแม่บทในเร่ืองสิทธิเสรีภาพไวว้า่การท าแทง้เป็น

เร่ืองท่ีเอกชนจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะท าแทง้หรือไม่ โดยรัฐจะไม่เขา้ไปแทรกแซงวา่การท าแทง้เป็น

การกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่26 

                                         
 24แหล่งเดิม. 

 25 From Abortion Research: International Experience. (pp. 3-12), by Henry P. David, 1974, Lexington: 

D.C. Heath. 

 26 Bates and Zawzki. (1994). อา้งถึงใน ทศันคติต่อการท าแทง้ ศึกษาเปรียบเทียบแพทย ์และนกักฎหมาย. (น. 

43). โดย เกสริน ก าจรศกัด์ิ. เล่มเดิม. 
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    ในปี ค.ศ. 1971 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยคดีระหว่างรัฐกับวุทช์ 

(Vuitch) ของศาลแขวงโคลมัเบีย ซ่ึงกฎหมายท าแทง้ของรัฐโคลมัเบียบญัญติัให้การท าแทง้เป็น

ความผดิ เวน้แต่เป็นการกระท าของแพทยท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนและไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม อนัเน่ืองมาจากความจ าเป็นแก่สุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์ซ่ึงศาลแขวงโคลมัเบียไดตี้ความว่า

การท าแท้งเพื่อการรักษานั้นต้องกระท าเพราะเหตุผลท่ีจ ากัด และต้องกระท าในโรงพยาบาล 

ภายหลังการตัดสินใจของแพทย์ท่ี ร่วมปรึกษาหารือ 2 คน และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของโรงพยาบาลวา่ชีวิตของหญิงตั้งครรภต์กอยู่ในระหวา่งเส่ียงอนัตราย นอกจากน้ี

ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยว่าค าว่า “สุขภาพ” หมายความรวมถึง ความสมบูรณ์ทาง

จิตวิทยา ทางอารมณ์ และทางร่างกาย การท าแทง้จึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นดุลพินิจทางวิชาชีพเวชกรรม 

ดงันั้นการพิจารณาในเร่ืองการท าแทง้ควรพิจารณาเช่นเดียวกบัการผา่ตดัศลัยกรรม ท่ีไดท้  าไปเพื่อ

ความจ าเป็นต่อสุขภาพของผูป่้วยไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจ และแพทยย์่อมเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจ

เป็นประจ าอยูแ่ลว้เม่ือจะท าการผา่ตดั แมว้า่ค  าพิพากษาน้ีจะมีผลผูกพนัเฉพาะแขวงโคลมัเบียก็ตาม 

แต่การวินิจฉัยของศาลสูงในคดีน้ีมีผลต่อปรัชญาหรือแนวคิดในเร่ืองการท าแทง้ทั้งฝ่ายนิติบญัญติั

และฝ่ายตุลาการในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา 

    ต่อมาในปี ค.ศ 1973 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไดต้ดัสินในคดี Roe v Wade 410 

U.S. 113  ซ่ึง Jane Roe27 เป็นหญิงซ่ึงตั้งครรภโ์ดยยงัไม่ไดส้มรส ไดฟ้้องต่อศาลสูงสหรัฐอเมริกาให้

วนิิจฉยัวา่ กฎหมายท าแทง้ของรัฐเทกซสั ท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ไดเ้ฉพาะกรณีเพื่อรักษาชีวิตของหญิง

ตั้งครรภ์เท่านั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ ผูพ้ิพากษา Blackmun ได้วินิจฉัยว่า กฎหมายท าแท้งของรัฐ

เทกซสัขดัต่อรัฐธรรมนูญ เพราะศาลเห็นวา่แมว้า่ สิทธิบุคคล (Right of Privacy) จะไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งแต่ศาลก็ยอมรับมาตั้งแต่อดีตว่าสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิท่ีแฝงตวัอยู่ใน

รัฐธรรมนูญ28 ดงันั้นการท่ีรัฐไม่ยอมรับการตดัสินใจในการท่ีหญิงเลือกจะยุติการตั้งครรภ์ ส่งผล

                                         
 27 รายละเอียดของคดี Roe v Wade 410 U.S. 113 โปรดศึกษาจาก เหตุท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย. โดย 

ปาริชาติ พนัธ์พานิช. เล่มเดิม. 

 28 From Abortion, Policies, and the Court. (p. 15), by Eva R. Rubin, 1982, Westport, Conn: Greenwood 

Press. 
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กระทบต่อหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์เป็นอย่างมาก เพราะความเป็นแม่และภาระในการเล้ียงดูบุตรอาจ

ก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และในท่ีสุดจะส่งผลเสียต่อเด็กท่ีจะคลอด

ออกมา โดยไม่ไดรั้บการเล้ียงดูตามสมควร ดงันั้นการท่ีรัฐปฏิเสธการท่ีหญิงจะท าแทง้จึงเป็นการท่ี

รัฐใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขต29 อย่างไรก็ตามสิทธิในการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ใช่สิทธิ

เด็ดขาด เพราะรัฐมีหนา้ท่ีช่วยเหลือพิทกัษสุ์ขภาพของมารดาได ้หากการท าแทง้อาจเป็นอนัตรายแก่

ชีวิตมารดา ส่วนประเด็นท่ีว่าทารกในครรภ์มีสภาพเป็น “บุคคล” ตามความหมายของกฎหมาย

หรือไม่นั้น ศาลเห็นว่าแมจ้ะยอมรับว่าชีวิตมนุษยไ์ด้เร่ิมตน้ก่อนการคลอด แต่การจะระบุว่าชีวิต

เร่ิมตน้ ณ จุดใด เป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัหรือเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ 

ปรัชญา และเทววิทยา และในปัจจุบนัวิชาการยงัไม่กา้วหนา้พอท่ีจะคน้พบไดว้า่ชีวิตมนุษยเ์ร่ิมตน้

เม่ือใด กฎหมายจึงเห็นวา่ทารกในครรภย์งัไม่เป็น “บุคคล” ตามกฎหมาย  ดงันั้นรัฐจึงสามารถเขา้

ไปคุม้ครองทารกในครรภ์ได้ เฉพาะเม่ือทารกในครรภ์เร่ิมมีการอยู่รอดแล้วเท่านั้น30  ดงันั้นเม่ือ

พิจารณาในแง่หน้าท่ีและอ านาจรัฐแลว้ รัฐสามารถเขา้ไปแทรกแซงหรือห้ามการท าแทง้ไดเ้ฉพาะ

ในกรณีดงัต่อไปน้ี31 

    1. การท าแทง้ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หญิงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ใน

การตดัสินใจท่ีจะท าแทง้หรือไม่ โดยให้ข้ึนอยูก่บัความเห็นของแพทย ์เพราะการท าแทง้ในช่วงน้ีมี

ความปลอดภยั 

    2. การท าแทง้ในช่วงอายุครรภ์ 4 - 6 เดือน อนุญาตให้แต่ละรัฐจ ากดัหรือห้าม

การท าแท้งได้ เพราะเป็นระยะท่ีทารกในครรภ์ใกล้จะมีชีวิตอยู่นอกครรภ์มารดาได้ ดังนั้นแม้

กฎหมายของแต่ละรัฐจะหา้มการท าแทง้ แต่หากหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการตรวจจากแพทย ์และแพทย์

วนิิจฉยัวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้เพื่อรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภ ์และการท าแทง้จะเป็นผลดี

ต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์ก็สามารถท าแทง้ไดโ้ดยไม่เป็นความผดิ 

                                         
 29 From “Abortion Rights in America,” by Joan R. Bullock, 1994, Brigham Young University Law Review 1. 

pp. 72-75. 

 30 เหตุท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย. (น. 88). โดย ปาริชาติ พนัธ์พานิช. เล่มเดิม. 

 31 จาก กฎหมาย : การลดอตัราการเพ่ิมประชากรและท าแทง้,” (น. 376). โดย ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ เล่มเดิม. 
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    3. การท าแทง้ในช่วงอายคุรรภ ์7 – 9  เดือน ซ่ึงเป็นระยะท่ีทารกในครรภส์ามารถ

ใชชี้วิตนอกครรภม์ารดาไดแ้ลว้ เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งส่งเสริมชีวิตมนุษยท่ี์ก าลงัเติบโตข้ึน รัฐ

จึงมีอ านาจหา้มการท าแทง้ได ้เวน้แต่เป็นการท าแทง้เพื่อรักษาชีวติ และสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์

    ตั้งแต่มีค าตดัสินคดีของ Roe v Wade ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้

เปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อการท าแทง้ใหม่ โดยเห็นว่าการท าแทง้ไม่เป็นความผิดอาญาหรือาชญากรรม

อีกต่อไป จากผลของคดีน้ีท าให้หญิงอเมริกนัมีวิธีท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ไดก้วา้งข้ึน ถูกกฎหมายข้ึน 

และ มีความปลอดภยัมากข้ึน  ต่อมาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไดมี้ค าตดัสินคดีของ Parenthood of 

Southern Pennsylvania v. Casey ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีค าพิพากษาวา่หญิงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ี

จะท าแทง้ไดก่้อนทารกในครรรภแ์สดงการมีชีวติ และรัฐสามารถหา้มการท าแทง้ไดห้ลงัจากท่ีทารก

ในครรภ์แสดงการมีชีวิต ดว้ยขอ้ยกเวน้เดียว คือ การตั้งครรภเ์ป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของ

หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ จากค าตดัสินคดีน้ีท าให้กฎหมายท าแทง้ในรัฐต่าง ๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป เช่น ใน

เดือนตุลาคม 1999 มีรัฐต่าง ๆ 40 รัฐ ได้ก าหนดไวใ้นกฎหมายท าแทง้ว่าหญิงผูเ้ยาวท่ี์จะท าแทง้

จะตอ้งได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา ก่อน และมี 36 รัฐ จดัให้มีขั้นตอนทางศาลแทนความ

ยินยอมของบิดา มารดา โดยถือวา่เป็นการท่ีบิดา มารดา ให้ความยินยอมโดยทางออ้ม และมี 11 รัฐ 

ให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีเป็นผูเ้ยาวเ์ป็นผูต้ดัสินใจเลือกวา่ใชว้ิธีใด ระหวา่งความยินยอมของบิดา มารดา 

หรือขั้นตอนทางศาล32 

    ปัจจุบนัการท าแทง้ในสหรัฐอเมริกา สามารถท าไดใ้นทุกรัฐโดยการร้องขอ ก่อน

ทารกในครรภแ์สดงความมีชีวิต เพราะหากทารกในครรภแ์สดงความมีชีวิตแลว้รัฐอาจห้ามการท า

แท้งได้ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของหญิงตั้ งครรภ์ การท าแท้งใน

สหรัฐอเมริกายงัถือวา่เป็นความผดิ ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

     (ก) จ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อความปลอดภยัของชีวติของหญิงตั้งครรภ ์

     (ข) จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ ์

                                         
 32 แหล่งเดิม. 
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     (ค) จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ ์

     (ง) หญิงตั้ งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดฐานข่มขืน และการร่วม

ประเวณีระหวา่งหญิงชายซ่ึงมีบิดามารดาเดียวกนั 

     (จ) จ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของทารกในครรภ ์

     (ฉ) ดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 

  3.3.2  การท าแทง้ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

           กฎหมายเยอรมันเดิมถือว่าการท าแท้งเป็นความผิดอาญาฐานฆ่า โดยได้รับ

แนวความคิดหรืออิทธิพลมาจากคริสตศ์าสนา ประมวลกฎหมาย Constitution Criminalist Carolina 

ในสมยัของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 5 ซ่ึงถือเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแรกของเยอรมนั ได้แบ่ง

ความผิดฐานท าแทง้ออกเป็น 2 กรณี คือ การท าแทง้ภายใน 10 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และ

การท าแทง้ภายหลงัจากนั้น บทบญัญติัวา่ดว้ยความผิดฐานท าแทง้ฉบบัปัจจุบนัไดป้ระกาศไชเ้ม่ือปี 

ค.ศ.1871 ต่อมาไดมี้การแกไ้ขคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 1974 และไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงอีกหลาย

คร้ังทั้งในดา้นเน้ือหาและถอ้ยค า แต่ไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้มีการท า

แทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

    ต่อมาศาลสูงแห่งอาณาจกัรไรซ์ (Reichsgericht) ได้พิพากษาวางหลักเกณฑ์

เก่ียวกบัเหตุท่ีผูก้ระท ามีอ านาจกระท าไดเ้น่ืองจาก “การช่ังน ้าหนักระหว่างคุณธรรมทางกฎหมาย” 

(Rechtsguterab wagung) ข้ึนโดยมีหลกัว่าการท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งล่วงละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย

อนัหน่ึงเพื่อคุม้ครองหรือรักษาคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเหนือกวา่เอาไวถื้อวา่การกระท านั้นไม่เป็น

ความผดิ ดงันั้นท าให้ความผิดอาญาฐานท าแทง้ในกรณีท่ีแพทยจ์  าเป็นตอ้งท าแทง้ใหห้ญิง โดยหญิง

ยนิยอม เพื่อรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภใ์หพ้น้จากอนัตรายและไม่มีทางเลือกอยา่งอ่ืนนั้น ถือวา่การ

กระท าของแพทยไ์ม่เป็นความผิดตามกฎหมาย หลกัการท่ีศาลสูงแห่งราชอาณาจกัรไรซ์วางไวน้ี้

เรียกว่า “ความจ าเป็นที่เหนือกฎหมาย”  และศาลสูงสุดของสหพนัธรัฐซ่ึงเป็นศาลสูงสุดของ

ประเทศเยอรมนัในปัจจุบนั ก็ได้รับรองเหตุท่ีผูก้ระท ามีอ านาจกระท าได ้และจากการยอมรับใน
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หลกัเร่ืองความจ าเป็นท่ีเหนือกฎหมายจึงเท่ากบัว่ากฎหมายไดย้อมรับวา่ “เหตุท าแท้งได้เน่ืองจาก

เหตุผลทางการแพทย์” เป็นเหตุหน่ึงท าใหก้ารท าแทง้เป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

   ปัญหาเร่ืองการบญัญติักฎหมายว่าควรอนุญาตให้การท าแท้งได้หรือไม่นั้น ได้เป็น

ปัญหาท่ีมีการถกเถียงกนัมาโดยตลอด ซ่ึงก่อนการรวมตวักนัระหวา่งประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนั กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนั ทั้งสองประเทศมีหลกักฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ี

แตกต่างกัน ในสหพนัธ์รัฐเยอรมนัแต่เดิมมีประกาศของสหพนัธ์รัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ใช้เป็น

กฎหมาย ต่อมารัฐสภาเยอรมนัไดอ้อกเสียง ให้อิสระในแกก้ฎหมายท าแทง้ แกไ้ขเพิ่มบทบญัญติัวา่

ดว้ย “ การท าแท้งของแพทย์และโดยได้รับความยินยอมจากหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ที่ได้กระท าภายใน 12 

สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ไม่เป็นความผิด” โดยเป็นการวางหลกัการท าแทง้ไวโ้ดยอาศยัเง่ือนไข

เฉพาะเวลาท่ีสามารถท าแทง้ไดอ้ย่างเดียว ซ่ึงเรียกว่า “หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเวลา” (Fristenregelung)  

แต่ก่อนท่ีบทบญัญติัของกฎหมายน้ีจะไดบ้งัคบัใชรั้ฐบาลแห่งมลรัฐ Baden Wurttemberg ไดย้ื่นฟ้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์รัฐว่าบทบญัญติัดงักล่าวขดักบัรัฐธรรมนูญ ท่ีมีหลกัการในการ

ปกป้องสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์รัฐได้วินิจฉัยช้ีขาดเม่ือ

วนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975 ว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 วรรค 2 

ประกอบดว้ยมาตรา 1 เพราะยกเวน้การลงโทษฐานท าแทง้โดยปราศจากเหตุผลท่ีจะพิจารณาไดต้าม

รัฐธรรมนูญอยา่งส้ินเชิง  ผลการตดัสินน้ีท าให้รัฐสภาไดมี้แนวคิดวา่กฎหมายท่ีอนุญาตให้มีการท า

แทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี ได้แก่ หากมีอนัตรายร้ายแรงแก่สุขภาพ

หรือชีวติของหญิงมีครรภ ์หรือหากสันนิษฐานไดว้า่สุขภาพของทารกในครรภมี์อนัตรายท่ีร้ายแรงท่ี

ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ หรือหากการตั้งครรภ์เกิดจากการกระท าผิดอาญาฐานข่มขืนหรือร่วม

ประเวณีระหวา่งหญิงชายซ่ึงมีมารดาหรือบิดาเดียวกนั หรือหญิงมีครรภอ์ยูใ่นสภาพเศร้าโศกไม่อาจ

ท่ีจะทนได ้เช่น เหตุผลทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ในกรณีของความเศร้าโศกท่ีไม่อาจจะทนไดน้ั้น

จะตอ้งไดรั้บการตดัสินโดยแพทยม์ากกว่า 1 คน ร่วมกบัการตดัสินใจของหญิงมีครรภ์และจะตอ้ง

ท าแทง้ในระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภเ์ท่านั้น 

    จากกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ตอ้งมีแพทยใ์ห้ความเห็นชอบในการร้องขอท าแทง้ 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีอา้งเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และกรณีท่ีหญิงเศร้าโศกจนไม่อาจทนได ้
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ส่งผลให้หญิงตั้ งครรภ์ท่ีประสงค์จะท าแท้งได้รับความยุ่งยากและล าบาก ดังนั้ นหลายคนจึง

ตดัสินใจเดินทางไปท าแท้งในประเทศท่ีการท าแท้งสามารถท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ

สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็วกวา่ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ 

    อย่างไรก็ตามแนวความคิดในเร่ืองการบญัญติัเหตุควรท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย ก็ไม่ไดยุ้ติลง อีกทั้งค  าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์รัฐดงักล่าวก็ไม่ไดร้ะบุวา่การ

ท าแทง้เป็นการตอ้งห้าม เพียงแต่หากจะมีการบญัญติัให้มีการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย จะตอ้ง

ระบุเหตุผลท่ีพิจารณาได้ตามรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น หลงัจากนั้นรัฐสภาของสหพนัธ์รัฐได้มีการ

พิจารณาบทบญัญติัของกฎหมายท าแทง้ใหม่และได้ออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมใหม่เม่ือวนัท่ี 12 

กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1976 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนัและถือเป็นบทบญัญติัท่ีชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญ โดยใหส้ามารถมีการท าแทง้ไดโ้ดยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

    1. เหตุท าแทง้ไดโ้ดยเหตุผลทางการแพทย ์หมายถึงการท าแทง้โดยแพทยแ์ละ

หญิงยินยอมเพื่อช่วยให้หญิงพน้จากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชีวิตหญิง หรือเพื่อให้หญิงพน้จาก

อนัตรายร้ายแรงท่ีจะมีต่อสุขภาพของหญิง  

    2. เหตุท าแทง้ไดโ้ดยเหตุผลทางดา้นอาชญากรรม หมายถึงการท าแทง้โดยแพทย์

อนัเน่ืองมาจากการตั้งครรภ์ของหญิงเกิดจากการกระท าความผิดฐานข่มขืนและกระท าช าเรา และ

ความผดิทางเพศอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั และหญิงซ่ึงตั้งครรภย์นิยอม 

    3. เหตุท าแท้งได้โดยเหตุผลทางด้านเด็ก คือการท าแท้งโดยแพทย์และหญิง

ยินยอมและมีเหตุอนัควรเช่ือได้วา่อาจเป็นอนัตรายท าให้เด็กพิการหรือไม่สมประกอบ โดยไม่อาจ

ขจดัให้หมดไปก่อนการคลอดได ้ทั้งการจะไห้มีการตั้งครรภ์ต่อไปนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง

เม่ือพิจารณาทางด้านของหญิงมีครรภ์ การท าแทง้ในกรณีน้ีจะตอ้งท าภายใน 22 สัปดาห์ของการ

ตั้งครรภ ์

    4.  เหตุท าแทง้ไดโ้ดยเหตุผลทางสังคม ซ่ึงในประเด็นน้ีมีปัญหาถกเถียงกนัว่า

ควรจะมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด และในท่ีสุดได้มีความเห็นเป็นท่ียุติกนัได้ว่าล าพงัแค่ความคบั

แคน้ทางเศรษฐกิจอยา่งเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะถือให้เป็นเหตุในการท าแทง้ได ้เพราะปัญหาเศรษฐกิจ
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ของบุคคลในชาติใดชาติหน่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐในชาตินั้นท่ีจะตอ้งให้ความช่วยเหลือหรือร่วม

รับผิดชอบ เหตุผลทางสังคมท่ีจะท าแทง้ไดน้ั้นจะตอ้งประกอบกบัความจ าเป็นดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น 

จ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัอนัตราย และความจ าเป็นนั้นจะตอ้งมีน ้ าหนกัมากพอท่ีไม่สามารถจะ

ปล่อยใหห้ญิงตั้งครรภต่์อไปได ้และจะตอ้งปรากฎดว้ยวา่ไม่สามารถจะป้องกนัดว้ยวธีิอ่ืนไดด้ว้ย 

    บทบญัญติัวา่ดว้ยการท าแทง้ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั มีดงัน้ี 

    มาตรา 218 (การท าแทง้) 

     (1)  ผูใ้ดท าแทง้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ 

     (2)  ในกรณีร้ายแรงพิเศษ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้า

ปี กรณีร้ายแรงพิเศษโดยเฉพาะ ไดแ้ก่กรณีท่ีผูก้ระท า 

      (ก)  ไดก้ระท าโดยหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่ยนิยอม 

      (ข)  ไดก้ระท าโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้หญิงท่ีมีครรภ์นั้นไดรั้บ

อนัตรายถึงแก่ความตาย หรือได้รับอนัตรายสาหัส ศาลอาจสั่งควบคุมความประพฤติผูก้ระท า

ความผดิตามความในมาตรา 86 (1) ขอ้ 2 ได ้

     (3)  หญิงใดท าแทง้ให้ตนเอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือตอ้ง

ระวางโทษปรับ แต่หญิงซ่ึงท าแท้งให้ตนเองไม่ต้องรับโทษดังกล่าว ถ้าการท าแท้งได้กระท า

ภายหลงัท่ีไดมี้การปรึกษาแนะน า (มาตรา 218 ตรี (1 ) (2) ขอ้ (ก) (ข) และการท าแทง้ไดก้ระท าโดย

แพทย ์กบัทั้งการท าแทง้นั้นไดก้ระท าภายในยี่สิบสองสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ศาลจะไม่ลงโทษ

หญิงท่ีท าแทง้ใหต้นเอง ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ก็ได ้ถา้ขณะท าแทง้นั้นหญิงตกอยูใ่นภาวะท่ีถูกกดดนั

เป็นพิเศษ 

     (4) การพยายามกระท าความผิดฐานน้ี เป็นการกระท าท่ีต้องรับโทษตาม

กฎหมายแต่หญิงไม่ตอ้งรับโทษฐานพยายามกระท าความผดิ 

     มาตรา 218 ทว ิ(เหตุท าแทง้ได)้ 
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      (1) การท าแทง้โดยแพทยไ์ม่เป็นความผดิตามมาตรา 218 ถา้ 

             (ก) หญิงซ่ึงตั้งครรภน์ั้นยนิยอม และ 

                  (ข) การท าแทง้นั้น เม่ือค านึงถึงความเป็นไปแห่งชีวิตของ

หญิงซ่ึงมีครรภน์ั้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ตามความรู้ทางแพทยแ์ลว้ควรกระท าเพื่อหลีกเล่ียง

ให้พน้จากอนัตรายต่อชีวติหรืออนัตรายท่ีกระทบกระเทือนอยา่งมากต่อร่างกายหรือจิตใจของหญิง

ซ่ึงมีครรภน์ั้น และอนัตรายนั้นไม่อาจหลีกเล่ียงใหพ้น้โดยทางอ่ืนท่ีสมควรได ้

      (2)  เง่ือนไขตามขอ้ (1) ขอ้ 2 ให้ถือว่าเป็นอนัครบถว้นเช่นเดียวกนัถ้า

ตามความรู้ทางแพทย ์

            (ก)  มีเหตุอนัเช่ือได้ว่าเด็ก อนัเน่ืองมาจากผลทางกรรมพนัธ์ุหรือ

ผลร้ายอยา่งอ่ืนก่อนการคลอดอาจไดรั้บผลร้ายท่ีเก่ียวกบัสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ

ท่ีไม่อาจเยียวยาได ้ซ่ึงผลร้ายท่ีไดรั้บนั้นเป็นผลร้ายท่ีร้ายแรงมากจนไม่อาจจะเรียกร้องให้หญิงตอ้ง

อุม้ทอ้งต่อไปได ้

                 (ข) ไดมี้การกระท าความผิดตามมาตรา 176 ถึงมาตรา 179 ต่อหญิง

ซ่ึงมีครรภน์ั้น และการตั้งครรภน์ั้นเกิดข้ึนเน่ืองจากการกระท าความผดิดงักล่าวนั้น หรือ 

           (ค) การท าแทง้นั้นควรกระท าเพื่อหลีกเล่ียงให้หญิงพน้จากอนัตราย

อนัเกิดจากความจ าเป็นท่ี 

       (I) ร้ายแรงมากท่ีไม่อาจเรียกร้องใหห้ญิงอุม้ทอ้งต่อไปได ้

       (II) อนัตรายนั้นไม่อาจหลีกเล่ียงใหพ้น้โดยทางอ่ืนท่ีสมควรได ้

      (3) การท าแทง้ในกรณี (2) (ก) ตอ้งกระท าภายในยี่สิบสองสัปดาห์ของ

การตั้งครรภ ์การท าแทง้ในกรณี (2) (ข) และ (ค) ตอ้งกระท าภายในสิบสองสัปดาห์ของการตั้งครรภ ์ 

      มาตรา 218 ตรี (การท าแทง้โดยปราศจากค าแนะน าของหญิงซ่ึงตั้งครรภ)์ 

      (1) ผูใ้ดท าแทง้โดยท่ีหญิงมีครรภมิ์ได ้
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            (ก) อยา่งนอ้ยท่ีสุดสามวนัก่อนการท าแทง้ ในปัญหาของการท าแทง้

ติดต่อกบัผูใ้หค้  าแนะน า (ตาม (2)) และรับทราบจากผูน้ั้นเก่ียวกบัการสงเคราะห์ช่วยเหลือท่ีมีอยูน่ั้น 

ทั้งภาครัฐและเอกชนส าหรับหญิงมีครรภ ์แม่และเด็กอ่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการสงเคราะห์

ช่วยเหลือท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระท่ีต้องอุ้มท้องต่อไป และท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของแม่และเด็ก          

และ 

      (ข) รับค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีส าคญัในทางการแพทยก่์อน 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ ถา้การกระท านั้นไม่เป็นความผิดตา

มาตรา 218 หญิงซ่ึงมีครรภน์ั้นไม่ตอ้งรับโทษในกรณีน้ี 

      (2) ผูใ้หค้  าแนะน า ตามความหมายของ (1)  คือ  

            (ก)  องคก์ารใหค้  าแนะน าท่ีทางการรับรอง   หรือ 

                  (ข)  แพทยผ์ูใ้ดผูห้น่ึงท่ีมิใช่แพทยผ์ูท้  าแทง้นั้น  และท่ี 

       (I) เป็นสมาชิกขององคก์ารให้ค  าแนะน าท่ีทางการรับรอง (ขอ้ 1) 

เป็นผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหค้  าแนะน าตามความหมายของ (1) ขอ้ 1 

                 (II) เป็นผูใ้หค้  าแนะน าท่ีทางการรับรอง   หรือ 

                 (III) เป็นผูซ่ึ้งไดรั้บการติดต่อขอความช่วยเหลือท่ีมีอยูเ่ฉพาะกรณี 

โดยการแนะน ากบัสมาชิกขององค์การสงเคราะห์ช่วยเหลือ (ตามขอ้ 1) ท่ีไดรั้บการมอบหมายให้

ค  าแนะน าตามความหมายของ (1) ขอ้ 1 หรือโดยการแนะน ากบัเจา้หนา้ท่ีสังคมสงเคราะห์ หรือโดย

ทางอ่ืนท่ีเป็นไปได ้

      (3) ความใน (1) (ก) ไม่น ามาใช้บงัคบั ถ้าการท าแท้งควรกระท าเพื่อ

หลีกเล่ียงให้หญิงมีครรภ์นั้นพน้จากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเจ็บป่วยทางกาย หรือความ

เสียหายทางกายท่ีเป็นอนัตรายแก่ชีวติ หรือสุขภาพของหญิงซ่ึงมีครรภน์ั้น 

     มาตรา 219   (การท าแทง้โดยปราศจากการตรวจยนืยนัทางการแพทย)์ 

DPU



230 

 

      (1) ผูใ้ดท าแทง้โดยไม่มีค  ารับรองเป็นหนงัสือของแพทยท่ี์มิใช่ผูท้  าแทง้

เอง เก่ียวกบัขอ้ท่ีว่าเง่ือนไขตามมาตรา 218 ทวิ (1) ขอ้ 2 (2) (3) มีอยู่จริงหรือไม่ ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ ถา้การกระท านั้นไม่เป็นความผดิตามมาตรา 218 หญิง

ซ่ึงตั้งครรภไ์ม่ตอ้งรับโทษฐานน้ี 

      (2) แพทยผ์ูใ้ดท่ีถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตาม (1) 

หรือตามมาตรา 218, 218 ตรี, 219, 219 ทวิ, 219 ตรี หรือ 219 จตัวา หรือความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท าแทง้ แพทยน์ั้นจะออกค ารับรองไม่ได ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจมีค าสั่งห้ามมิใหแ้พทยท่ี์ตอ้งหา

วา่กระท าความผดิดงักล่าว ออกใบรับรองไวช้ัว่คราวได ้ถา้คดีนั้นศาลไดป้ระทบัฟ้องแลว้ 

     มาตรา 219 ทว ิ(การรับรองเทจ็) 

      (1) ผูใ้ดเป็นแพทย ์โดยรู้อยู่แก่ใจแล้ว ได้ออกใบรับรองอนัไม่ถูกตอ้ง

เก่ียวกบัเง่ือนไขของมาตรา 218 ทว ิ(1) ขอ้ 2 (2) (3) ส าหรับเป็นหลกัฐานอา้งอิงตามมาตรา 219 (1) 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ ถา้การกระท านั้นไม่เป็นความผิดตาม

มาตรา 218  

      (2) หญิงซ่ึงมีครรภไ์ม่ตอ้งรับโทษตาม (1)   

     มาตรา 219 ตรี (การโฆษณาการท าแทง้) 

      (1) ผูใ้ดเสนอ บอกกล่าว แนะน า หรืออธิบายเน้ือหาของส่ิงนั้นในท่ี

สาธารณะ ในท่ีกลางชุมชน หรือโดยการท าให้แพร่หลายซ่ึงส่ิงบนัทึก (ตามมาตรา 11 (3) ) เพื่อ

ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์น หรือในทางท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี 

              1)  ซ่ึงการท าแท้ง หรือการเรียกร้องให้ท าแท้งโดยตนหรือผูอ่ื้น     

หรือ 

              2)  ซ่ึงปัจจยั วตัถุ หรือวิธีการท่ีใช้ในการท าแทง้ โดยมีการช้ีแจง

สรรพคุณ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ 
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      (2) วรรค (1) ข้อ 1 ไม่ใช้บงัคบัถ้าแพทย์หรือองค์การให้ค  าแนะน าท่ี

ทางการรับรองตามมาตรา 28 ตรี (2) ขอ้ 1 เป็นผูโ้ฆษณา ซ่ึงแพทย ์หรือโรงพยาบาล หรือองค์การ

นั้น ๆ พร้อมท่ีจะรับท าแทง้ภายใตเ้ง่ือนไขของมาตรา 248 ทว ิ

      (3)  วรรค (1) ขอ้ 2 ไม่ใช้บงัคบัแก่แพทย ์หรือบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัปัจจยัหรือวตัถุ ตามท่ีกล่าวใน (1) ขอ้ 2 โดยชอบ หรือการโฆษณาในหนงัสือทางวิชาการ

ทางแพทยห์รือเภสัช 

     มาตรา 219 จตัวา (จ าหน่ายวตัถุท าแทง้) 

      (1) ผูใ้ดเพื่อเรียกร้องให้มีการท าแทง้ตามมาตรา 218 ทุ่มตลาด ซ่ึงปัจจยั

หรือวตัถุท่ีท าแทง้ได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือตอ้งระวางโทษปรับ 

      (2) การร่วมกนักระท าความผดิของหญิงซ่ึงตระเตรียมในการท าแทง้ของ

ตน ไม่เป็นการกระท าท่ีตอ้งรับโทษตาม (1)  

      (3) ปัจจยัหรือวตัถุท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิอาจถูกศาลสั่งริบเสียได ้

           เหตุท าแทง้ตามกฎหมาเยอรมนัในปัจจุบนัยงัมีเง่ือนไขและขอบเขตท่ี

จ ากดั โดยมีการบญัญติัเง่ือนเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ มากมายดงันั้นการท าแทง้ในประเทศเยอรมนัจึง

มีความยุง่ยากมากกวา่ประเทศขา้งเคียง คือนอกจากหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้จะตอ้งหาแพทยท่ี์จะท า

แทง้ให้แลว้ยงัตอ้งมีแพทยอี์กจ านวนหน่ึงให้ค  าปรึกษาดว้ย ดงันั้นจึงมีแพทยจ์  านวนมากท่ียงัลงัเล

ไม่กลา้ตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการท าแทง้โดย

อา้งเหตุผลทางสังคม 

    บทบญัญติัเร่ืองการท าแทง้ของประเทศเยอรมนัได้ถูกบญัญติัไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญา ในมาตรา 218 และมาตรา 219 โดยถือว่าการท าแทง้เป็นความผิดอาญา แต่มีเหตุ

ยกเวน้ความผดิไว ้6 ประการ คือ 

     (ก) จ  าเป็นตอ้งกระท าเพื่อความปลอดภยัของชีวติหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

     (ข) จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางกายของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์
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     (ค) จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางจิตใจของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

     (ง) หญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดอาญาฐานข่มขืน และการร่วม

ประเวณีระหวา่งหญิงชายซ่ึงมีบิดามารดาเดียวกนั 

     (จ) จ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของทารกในครรภม์ารดา 

     (ฉ) เหตุผลทางเศรษฐกิจ และสังคม 

     ยกเวน้กรณีท าแทง้ดว้ยเหตุผลทางการแพทยใ์นกรณีอ่ืน ๆ ก่อนท่ีหญิงจะท าแทง้

จะตอ้งไดรั้บการปรึกษาแพทยก่์อน และจะตอ้งท าแทง้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีไดรั้บ

อนุญาต  

    ส่วนการท าแทง้ในสหพนัธ์รัฐประชาธิปไตยเยอรมนั ข้ึนอยู่กบักฎหมายของ

สังคมนิยมโดยรัฐบาลคอมมิวนิสตใ์หก้ารสนบัสนุนในเร่ืองสิทธิสตรีอยา่งเตม็ท่ี และเห็นวา่สามารถ

ท าแทง้ไดด้งันั้นการท าแทง้ในสหพนัธ์รัฐประชาธิปไตยเยอรมนัจึงสามารถร้องขอไดใ้นระหว่าง

อายคุรรภ ์12 สัปดาห์แต่หากมีเหตุผลอ่ืน ท่ีร้ายแรงซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิง ก็

สามารถร้องขอการท าแท้งได้ในระหว่างท่ีตั้ งครรภ์ แต่กฎหมายท าแท้งของสหพันธ์รัฐ

ประชาธิปไตยเยอรมนั ไม่มีขอ้ยกเวน้เหตุผลกรณีหญิงตอ้งทนทุกขท์รมานต่อความยากล าบากใน

การด าเนินชีวิตหรือข้ึนอยูก่บัค  าตดัสินของแพทย ์เหมือนในสหพนัธ์รัฐเยอรมนั และประเทศอ่ืน ๆ 

ในแถบยโุรปตะวนัออก 

    เม่ือมีการตระเตรียมเพื่อรวมตวักนัของสองประเทศน้ี ไดมี้ความพยายามเจรจา

ท าสนธิสัญญาเพื่อจะให้การบงัคบัใชก้ฎหมายของทั้งสองประเทศเหมือนกนั แต่ก็ไม่สามารถตกลง

กนัไดใ้นเร่ืองของกฎหมายท าแทง้ เพราะทั้งสองรัฐต่างปฎิเสธท่ีจะรับเอากฎหมายของอีกรัฐหน่ึงมา

ใช้บงัคบัและได้มีมติท่ีจะท าความตกลงกนัในเร่ืองน้ีภายใน 2 ปี หลงัจากท่ีได้มีการลงนามใน

สนธิสัญญารวมตวักนัแลว้  และในท่ีสุดไดมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีหลกัวา่การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งท าภายใน 12 สัปดาห์แรกของ

การตั้งครรภ ์และในกรณีของการท าแทง้ดว้ยเหตุผลความกดดนัและสับสนจะตอ้งไดรั้บการปรึกษา

จากผูอ่ื้นนอกจากแพทยก่์อนอย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัท าแทง้ โดยในค าปรึกษานั้น จะตอ้งมีเง่ือนไข
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วา่การท าแทง้ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นไดก้ระท าไปเพื่อปกป้องชีวติของหญิงตั้งครรภ ์และในกรณีท่ีพิสูจน์ได้

แน่นอนวา่เด็กท่ีคลอดออกมาอาจมีขอ้บกพร่องหรือพิการอยา่งรุนแรงก็สามารถขยายระยะเวลาใน

การท าแทง้ออกไปไดถึ้ง 22 สัปดาห์หรือภายในระยะเวลาใดๆ ก็ไดใ้นระหวา่งตั้งครรภเ์พื่อป้องกนั

อนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกาย หรือทางจิตใจ หรือชีวิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ นอกจากน้ีใน

กฎหมายน้ียงัไดมี้ขอ้บญัญติัส าหรับการให้ค  าปรึกษาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และมีการใหข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัสุขภาพ การช่วยเหลือหญิงซ่ึงตั้งครรภด์ว้ย ตลอดจนบทบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาโรคโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย และการคุมก าเนิดส าหรับบุคคลซ่ึงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ยิ่งไปกวา่นั้นไดมี้หลกัการการ

ให้สิทธิแก่ผูห้ญิงซ่ึงมีครรภแ์ละเด็ก และมีการประกนัสิทธิของเด็กทุกคนในอนัท่ีจะไดรั้บการดูแล

จากสถานเล้ียงเด็ก 

    แต่กฎหมายฉบบัน้ีไดถู้กสมาชิกสภานิติบญัญติั และรัฐบาลบาวาเรียคดัคา้นต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนั ว่าบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวละเมิดต่อบทบญัญติัเร่ืองสิทธิท่ีจะมี

ชีวิตอยู่ของมนุษย์ท่ีบญัญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญเยอรมันปี ค.ศ. 1993 และศาลได้มีค  าวินิจฉัยว่า

กฎหมายท่ีอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายในกรณีหญิงมีครรภอ์ยู่ในสถานการณ์

โศกเศร้าและสับสน เป็นกฎหมายท่ีละเมิดต่อสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์ซ่ึงขัดกับ

รัฐธรรมนูญ ดงันั้นการท าแทง้ในกรณีน้ีเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมายเวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการรักษา

โรค และวินิจฉัยวา่การก าหนดให้หญิงมีครรภ์ไดรั้บค าปรึกษาก่อนการท าแทง้อย่างน้อย 3 วนันั้น

เป็นมาตราการท่ียงัไม่เพียงพอต่อการปกป้องชีวติของทารก แต่ศาลก็ไดว้างหลกัวา่แมก้ารท าแทง้ใน

กรณีท่ีหญิงเศร้าโศกและสับสน จะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายก็ตามก็สามารถท าได้ในกรณีท่ี

หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ดรั้บค าปรึกษาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งแสดงวา่หญิงไดร้อ 3 วนัก่อนการ

ท าแทง้ 

    ในท่ีสุดเยอรมนัได้ออกกฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม่ในปี ค.ศ. 1995 โดยได้ใช้

เกณฑ์ตามค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าการท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมายสามารถท าไดใ้น

ระยะเวลา 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ ์และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภต์อ้งการท าแทง้โดยอาศยัเหตุ

เพราะอยูใ่นภาวะเศร้าโศกและสับสนและไดรั้บค าปรึกษาจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่แพทย ์3 วนัก่อนท่ีจะได้

ท าแทง้ถือวา่เป็นความผดิอยูแ่ต่ไดรั้บการยกเวน้โทษ หากเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวคื้อ
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ก่อนท าแทง้หญิงตอ้งได้รับค าปรึกษาก่อนเพื่อปกป้องชีวิตทารกในครรภ์ โดยมีเง่ือนไขว่าผูใ้ห้

ค  าปรึกษาจะตอ้งไดท้  าการโนม้นา้วให้หญิงตั้งครรภต่์อไป แต่ไม่ตอ้งถึงกบัเป็นการบงัคบัให้หญิง

ตอ้งอุม้ทอ้งต่อไป และถ้าหญิงตดัสินใจท่ีจะตั้งครรภ์ต่อไปจะมีการน าบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ตั้งครรภเ์ขา้มาในกระบวนการใหค้  าปรึกษาดว้ย เช่น พ่อของทารกในครรภ ์แต่การท าแทง้ในกรณีท่ี

หญิงตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกหรือสับสนน้ี ไม่สามารถเบิกเงินจากกองทุนประกนัสังคมได ้เวน้แต่

หญิงนั้นยากจนอยา่งมาก กฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม่น้ีไดมี้บทบญัญติัก าหนดโทษแก่บุคคลซ่ึงบงัคบั

ใหห้ญิงท าแทง้ หรือผูซ่ึ้งชกัชวนใหห้ญิงท าแทง้โดยมีเจตนาร้ายไวด้ว้ย33 

   กล่าวโดยสรุปประเทศเยอรมันถือว่าทารกในครรภ์เป็นชีวิตท่ีมีความเป็นมนุษย์ มี

ศกัด์ิศรี และมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่เท่าเทียมกบัทารกท่ีคลอดออกมาแลว้และมนุษยท์ัว่ไป การท า

แทง้จึงเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ยกเว้นแต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น 

กฎหมายท าแทง้ของประเทศเยอรมนัจึงเป็นการอนุญาตให้ท าแทง้แบบมีเง่ือนไข เหตุท าแทง้ตาม

กฎหมายเยอรมนัปัจจุบนันอกจากจะมีขอบเขตดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัไดมี้การเพิ่มเติมเง่ือนไขเร่ือง

เวลาและขั้นตอนการท าแทง้ จึงส่งผลใหก้ารท าแทง้ในประเทศเยอรมนัเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากหรือมีความ

ล าบากในการท ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านขา้งเคียง จึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีตอ้งการจะยุติการ

ตั้งครรภเ์ดินทางไปท าแทง้ในประเทศเนเธอร์แลนด ์และประเทศองักฤษ34 

    การท าแทง้ในประเทศเยอรมนัยงัคงถือว่าเป็นความผิด แต่ประเทศเยอรมนัก็

ไม่ไดป้ฏิเสธสิทธิในการยุติการตั้งครรภ ์โดยกฎหมายจะยดึหลกัเร่ืองประโยชน์สูงสุดของทารกใน

ครรภ์ และหญิงซ่ึงต้องการท าแท้งจะต้องมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะท าแท้งได้ เช่น เหตุผลทาง

การแพทย ์ทางกฎหมายอาญา เหตุทางสังคม และเหตุผลส่วนบุคคลบางประการ โดยมีแพทยเ์ป็นผู ้

พิจารณา มีหน่วยงานท่ีให้ค  าปรึกษา และมีนกัสังคมสงเคราะห์ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัทางเลือกอ่ืนท่ี

ใม่ใช่การท าแทง้ ค่าใช้จ่ายในการท าแทง้ของประเทศเยอรมนัจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรวมอยู่ในระบบ

ประกันสุขภาพ การท าแท้งทุกคร้ังจะต้องมีการลงทะเบียนท่ีเป็นทางการโดยแพทย์ นักสังคม

                                         
 33 การท าแทง้ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. สืบคน้เม่ือ 8 สิงหาคม 2557, จาก http: // www.un.org/wsa 

/population/publication/doc/ germany.doc  

 34 จาก “ทัศนะของนักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรแพทย์,” โดย คณิต ณ นคร ฉ, 2521, ตุลาคม,อยัการ,10,(1) หนา้ 46.   

DPU



235 

 

สงเคราะห์ และโรงพยาบาล อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการท าแทง้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการลงทะเบียน ใน

ปี ค.ศ. 2000 ประเทศเยอรมนัมีการท าแทง้ท่ีลงทะเบียนอยา่งเป็นทางการจ านวน 134,609 ราย ร้อย

ละ 49 เป็นการท าแท้งของหญิงซ่ึงแต่งงานแล้ว ร้อยละ 45 เป็นการท าแท้งของหญิงซ่ึงไม่มี

สถานภาพสมรส และร้อยละ 5 เป็นการท าแทง้ของหญิงซ่ึงมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ส่วนใหญ่ของผูห้ญิง

ซ่ึงมาท าแทง้ หรือร้อยละ 62 เป็นผูซ่ึ้งเคยเป็นแม่มาแลว้ ร้อยละ 26 มีลูกหน่ึงคน ร้อยละ 35 มีลูก

มากกว่าหน่ึงคน แทบทุกคนท่ีท าแท้งล้วนได้รับการให้ค  าปรึกษา และเหตุผลหลักท่ีได้รับการ

ยินยอมให้ท าแทง้ คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นร้อยละ 97 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3 

เป็นเหตุผลทางดา้นคดีอาญา35 

    เยอรมนัไดล้งนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ปี ค.ศ. 1989 (The 

1989 UN Convention on Children’s Rights) ในปี ค.ศ.1992 เพื่อเป็นการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก โดยใหเ้ด็ก

ไดมี้ทางเลือกในการด าเนินชีวิตมากข้ึน ดงันั้นประเทศเยอรมนัจึงมีระบบสวสัดิการครอบครัวและ

นโยบายสังคม ตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มา ซ่ึงสวสัดิการครอบครัวและนโยบายสังคมท่ี

ส าคญัของประเทศเยอรมนั มีดงัน้ี36 

    1. เ งินประโยชน์ทดแทน (Cash Benefit) และการหักลดหย่อยภาษี (Tax 

Allowances) เป็นการท่ีรัฐน าเงินจากบุคคลซ่ึงไม่มีบุตรมาช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีบุตร และน าเงิน

จากครอบครัวท่ีมีรายไดสู้งกวา่มาช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงการให้ประโยชน์ทดแทน

แก่เด็ก ท าได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เป็นเงินสด และการให้โดยการลดหย่อนภาษี ครอบครัวชาว

เยอรมนัทุกครอบครัว ไม่วา่จะมีรายไดเ้ท่าไหร่ จะไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทนส าหรับเด็ก เป็นเงิน 

154 ยูโร ส าหรับลูกคนแรกจนถึงลูกคนท่ีสาม และลูกคนท่ีส่ีเป็นต้นไปจะได้รับเงินประโยชน์

ทดแทนส าหรับเด็กคนละ179 ยโูร 

    2. การลาหยุดงานเพื่อท าหน้าท่ีแม่ (Maternity Leave) ท าหน้าท่ีพ่อ(Faternity 

Leave) และการลาหยุดเพื่อเล้ียงลูก (Parental Leave) โดยแม่มีสิทธิในการลาหยุดเพื่อท าหน้าท่ีแม่

ได ้14 สัปดาห์ (6 สัปดาห์ ก่อนคลอด และ 8 สัปดาห์ หลงัคลอด) โดยไดรั้บค่าจา้งเต็มจ านวน พ่อมี

สิทธิลาไดจ้  านวนหน่ึง นอกจากน้ีการประกนัสุขภาพแห่งชาติของเยอรมนัจะจ่ายเงินใหเ้พื่อเป็นการ

                                         
 35  จาก นโยบายสวสัดิการครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 18-19). โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ เล่มเดิม. 

 36  แหล่งเดิม. น. 19-21. 
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ช่วยเหลือส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีบา้น หลงัจากคลอดในกรณีท่ีมีความจ าเป็น และในกรณีท่ีลูกเจ็บป่วย

พ่อ แม่ มีสิทธิลาหยุดงานโดยไดรั้บค่าจา้งเต็มจ านวนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ และถา้เป็นแม่เล้ียงเด่ียว

สามารถลาหยุดงานเพื่อดูแลลูกไดถึ้ง 20 วนั โดยไดรั้บค่าจา้งเต็มจ านวน ส่วนการลาหยุดงานเพื่อ

เล้ียงลูก เป็นนโยบายท่ีรัฐไดจ้ดัให้มีข้ึนเพื่อให้พ่อ แม่ ยงัคงมีสถานภาพในการท างานตามเดิม โดย

พอ่ แม่ อาจจะใชสิ้ทธิลาหยุดงานเพื่อเล้ียงลูกพร้อมกนัไดไ้ม่เกิน 3 ปี หรืออาจจะแบ่งวนัลาหยุดงาน

เป็นช่วง เช่น ลาหยดุ 2 ปี หลงัจากลูกคลอด และมาลาหยดุอีก 1ปี เม่ือลูกเขา้โรงเรียนก็ได ้

   3. บริการดูแลเด็ก (Child Care) เป็นสถานท่ีรัฐบาลจัดให้ ซ่ึงไม่ใช่สถานท่ีท่ีเป็น

โรงเรียนและสถานท่ีท างานของพ่อ แม่ แต่เป็นสถานท่ีท่ีเด็กสามารถเล่น โดยมีผูดู้แลเด็กซ่ึงมี

สถานะก่ึงนกัวิชาการ โดยใหบ้ริการเด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีอายุมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป โดยใหก้ารดูแลเด็ก

ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเท่ียงวนั พ่อ แม่ ชาวเยอรมนัทุกคนมีสิทธิใช้บริการสถานดูแลเด็กได้ ไม่ว่าจะมี

ฐานะทางเศรษฐกิจเช่นไร โดยรัฐบาลรับผิดชอบในการใหง้บประมาณแก่บริการดูแลเด็ก ซ่ึงแต่ละ

รัฐมีกฎเกณฑ์ในการจดับริการ บริการดูแลเด็กของประเทศเยอรมนัในปัจจุบนัไดจ้ดัให้มีข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงคส์ าคญั 2 ประการ คือ เพื่อเป็นการลงทุนทางสังคมผา่นทางการศึกษาในช่วงอายุตน้ ๆ 

ของเด็ก ท่ีเรียกวา่ “Educare”  หรือการดูแลพร้อมการให้การศึกษา  และ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้

พอ่ แม่ สามารถผนวกรวมการท างานท่ีมีรายไดแ้ละชีวติครอบครัวไดดี้ยิง่ข้ึน 

  3.3.3  การท าแทง้ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

          สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดจ้  ากดัสิทธิของหญิงซ่ึงจะยุติการตั้งครรภ ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1820 

โดยประมวลกฎหมายนโปเลียน ท่ีก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิ ซ่ึงมีบทลงโทษถึงจ าคุก ต่อมา

ในปี ค.ศ. 1920 ไดมี้รัฐบญัญติัก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานสนบัสนุนให้เกิดการท าแทง้และ

การโฆษณาชวนเช่ือให้คุมก าเนิด และเพิ่มโทษหนกัข้ึนเป็นจ าคุก 1 ปี ถึง 5 ปี และในปี ค.ศ. 1923 

ไดมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายเพิ่มโทษแก่หญิงซ่ึงท าแทง้โดยใหล้งโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และ

ในปี ค.ศ. 1942 สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายใตก้ารยึดครองของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เยอรมนั การท าแทง้ถือเป็นอาชญากรรมต่อความมัน่คงของรัฐซ่ึงมีบทลงโทษถึงประหารชีวติ แต่ใน
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ท่ีสุดกฎหมายฉบบัน้ีได้ถูกยกเลิกไปหลงัท่ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดรั้บการปลดปล่อยจากสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 37   

   สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดมี้การต่อสู้เรียกร้องให้มีการท าแทง้ไดอ้ย่างเสรี หรือคลายความ

เขม้งวดของกฎหมายท าแทง้มาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทั้งในกลุ่มสมาคมต่าง ๆ  เช่น ขบวนการ

เพื่อการปลดปล่อยการท าแทง้และการคุมก าเนิดอยา่งเสรี หรือในกลุ่มประชาชนทัว่ไป จนกระทัง่

เม่ือวนัท่ี  2 พฤศจิกายน 1974 สภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมติใหค้วามเห็นชอบร่างรัฐบญัญติัวา่ดว้ยการ

ยกเลิกโทษในความผิดฐานท าแทง้ ท่ีเรียกวา่ รัฐบญัญติั “เวย” (loi « Veil ») ซ่ึงเรียกตามช่ือของนาง

ซีโมนเวย (Simone Veil)38 อนุญาตให้มีการท าแทง้โดยสมคัรใจ โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งเป็นการท า

แทง้ท่ีอายคุรรภไ์ม่เกิน 10 สัปดาห์ และจะตอ้งแจง้ความประสงคต์อ้งการท าแทง้ต่อแพทยผ์ูใ้หค้วาม

เห็นชอบ ก่อนสัปดาห์ท่ี 10 ของการตั้งครรภ ์หากหญิงตั้งครรภต์อ้งการท าแทง้เม่ืออายุครรภเ์กิน 10 

สัปดาห์ สามารถท าไดใ้นกรณีท่ีการตั้งครรภ์ต่อไปอาจท าให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของ

หญิง หรือเม่ือมีความเป็นไปไดอ้ย่างมากว่าเม่ือทารกในครรภค์ลอดออกมาแลว้จะตอ้งไดรั้บความ

ทุกขท์รมานจากความเจ็บป่วยอยา่งร้ายแรง ซ่ึงไม่อาจรักษาให้หายขาดได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีแพทย ์2 

คน รับรองว่าการตั้งครรภ์ต่อไปเป็นอนัตรายหรือเส่ียงต่อสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์หรือของ

ทารกในครรภ ์และในวนัท่ี 18 มกราคม 1975 สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดน้ ากฎหมายดงักล่าวมาทดลอง

ใช้บงัคบัเป็นเวลา 5 ปี แลว้จึงไดน้ ากฎหมายฉบบัน้ีมาใช้เสมือนเป็นกฎหมายถาวร โดยไดมี้การ

แกไ้ขบา้งเม่ือเดือนธนัวาคม 1979  โดยกฎหมายฉบบัน้ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี39 

  3.3.3.1  หญิงจะท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งมีอายุครรภไ์ม่เกิน 10 สัปดาห์ เวน้

แต่ในกรณีท่ีการตั้งครรภอ์าจเป็นอนัตรายต่อหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์หรือมีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงท่ีแสดง

ว่าทารกในครรภ์หากคลอดออกมาแล้วจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยร้ายแรง ซ่ึงไม่

                                         
 37 การท าแทง้ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส.สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2557, จาก  http://www.un.org/wsa/population/ 

publication/doc/ france.doc   

 38 จาก ๓๐ ปีกฎหมำยกำรท ำแท้งเสรีในรร่ังเศส.โดย ปิยะบุตร แสงกนกกุล,2548, สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 

2557,  จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=674 

 39 แหล่งเดิม. 
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สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ก็สามารถท าแทง้ไดใ้นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของการตั้งครรภ ์โดยตอ้ง

มีแพทย ์2 คนรับรอง 

  3.3.3.2  หากหญิงซ่ึงจะท าแทง้เป็นผูเ้ยาว ์ยงัไม่แต่งงาน ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา

หรือมารดา คนใดคนหน่ึง หรือจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

  3.3.3.3  หญิงซ่ึงจะท าแท้งจะต้องได้รับค าปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะห์ หรือผูใ้ห้

ค  าปรึกษาดา้นครอบครัวเก่ียวกบัการยติุการตั้งครรภ ์

  3.3.3.4  หญิงจะตอ้งไดรั้บค ารับรอง หรือใหค้วามเห็นชอบจากแพทยข์องโรงพยาบาลวา่

หญิงอยูใ่นภาวะของความเศร้าโศก (Distress)  

  3.3.3.5  หญิงตอ้งยืน่ค  าร้องเพื่อขอท าแทง้ต่อแพทย ์และแพทยจ์ะตอ้งแจง้เร่ืองความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึน และแจง้ให้หญิงทราบวา่หญิงมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ครอบครัว

ของหญิง และแจ้งให้ทราบว่าหากหญิงไม่ท าแท้งจะมีการรับเอาเด็กท่ีคลอดออกมาเป็นบุตร 

(Adoption) 

  3.3.3.6  การท าแทง้ตอ้งกระท าโดยแพทยเ์ท่านั้น 

   กฎหมายท าแทง้ฉบบัน้ีไดถู้กแกไ้ขเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1979 โดยการบญัญติักฎหมาย

ให้มีความชัดเจนข้ึน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าหญิงซ่ึงต้องการท าแทง้จะได้รับแจง้ขั้นตอนตาม

กฎหมายครบถ้วน ทั้งน้ีเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีตอ้งการท าแทง้ ได้มีหนทางแก้ปัญหาโดยวิธีอ่ืนท่ี

ไม่ใช่การท าแทง้ และเพื่อให้หญิงไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมาย นอกจากน้ียงัไดมี้การแกไ้ข

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 เพื่อลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้หรือพยายามท าแทง้ใหต้นเอง โดยมี

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน  ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 360 ฟรังซ์ ถึง 20,000 ฟรังซ์ และลงโทษ

บุคคลซ่ึงท าแทง้หรือพยายามท าแทง้ใหแ้ก่หญิง ไม่วา่หญิงจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม โดยมีระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,800 ถึง 10,000 ฟรังซ์ และมีบทเพิ่มโทษแก่บุคคลซ่ึงมี

พฤติกรรมดงักล่าวเป็นอาจิณ (Habitually) โดยระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 

18,000 ฟรังซ์ ถึง 250,000 ฟรังซ์        ต่อมาในปี ค.ศ. 1993  รัฐบาลฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัรัฐบญัญติั  “เน

เอิร์ทซ์” (loi « Neiertz ») ก าหนดความผิดฐานการกีดขวางการท าแทง้ โดยมีการบงัคบัใชรั้ฐบญัญติั
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น้ีคร้ังแรก คือ การลงโทษจ าคุกสมาชิกกลุ่มจู่โจมหรือกลุ่ม “ต่อตา้นการท าแทง้” (anti-IVG) และใน

ปี ค.ศ. 2000 ไดมี้การแกไ้ขรัฐบญัญติั “เวย” โดยรัฐบญัญติั “โอบร้ี” (loi « Aubry ») ซ่ึงมีการแกไ้ข

ในประเด็นท่ีส าคญั 2 ประเด็นคือ การขยายระยะเวลาของอายุการตั้งครรภท่ี์สามารถท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายออกไปจากเดิม 10 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ และแกไ้ขในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์ป็น

ผูเ้ยาว์ สามารถท าแทง้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผูป้กครอง แต่ตอ้งพาบุคคลบรรลุนิติภาวะ

ตามแต่ท่ีตนเลือก มาดว้ย40 

   การท าแท้งหรือการยุติการตั้ งครรภ์โดยสมัครใจหรือท่ีเรียกกันในฝร่ังเศสว่า “ 

L’interruption volontaire de grossesse : IVG ” นั้น กฎหมายไดว้างหลกัเกณฑ์ไวว้า่การท าแทง้โดย

ชอบด้วยกฎหมายสามารถท าได้ตามค าร้องขอของหญิงมีครรภ์ ซ่ึงเห็นว่าตนอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ยากล าบากอนัเน่ืองมาจากการตั้งครรภ ์(une situation de détresse) และเฉพาะหญิงซ่ึงมีครรภ์เท่านั้น

ท่ีมีสิทธิตดัสินใจว่าสถานการณ์อย่างไรท่ีเรียกว่า สถานการณ์ท่ียากล าบากอนัเน่ืองมาจากการ

ตั้งครรภ ์ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    1.  การท าแทง้ต้องกระท าโดยแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล

เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักระทรวงสาธารณสุข         

    2.  การท าแทง้สามารถท าไดภ้ายในระยะเวลา 12 สัปดาห์แรกของอายุครรภ ์ซ่ึง

แต่เดิมรัฐบญัญติั “เวย” ก าหนดไวท่ี้ 10 สัปดาห์ต่อมาในปี 2001 รัฐบญัญติั “โอบร้ี” (loi « Aubry ») 

ไดข้ยายระยะเวลาของอายคุรรภท่ี์สามารถท าแทง้ไดอ้อกไปเป็น 12 สัปดาห์  

    3. ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์เป็นผูเ้ยาว์ เดิมจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก

ผูป้กครอง ปัจจุบนัรัฐบญัญติั “โอบร้ี” (loi « Aubry ») แกไ้ขใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

ผูป้กครองแต่ตอ้งพาบุคคลบรรลุนิติภาวะตามแต่ท่ีตนเลือกมาดว้ย         

    4. ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์เป็นคนต่างประเทศ ตอ้งอาศยัในฝร่ังเศสมาไม่น้อย

กวา่ 3 เดือน เวน้แต่เป็นผูล้ี้ภยัทางการเมือง         

                                         
 40 แหล่งเดิม. 
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    5. หญิงซ่ึงร้องขอท าแท้ง ต้องผ่านการปรึกษาหารือจากแพทย์และนักสังคม

สงเคราะห์ โดยเร่ิมจากการปรึกษาแพทยค์ร้ังแรกเพื่อรับทราบขอ้มูลและวิธีการท าแทง้ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ขั้นตอนน้ีใช้เวลาหน่ึงสัปดาห์ ในสัปดาห์เดียวกนันั้น หญิงตอ้งผ่านการสัมภาษณ์โดยนัก

สังคมสงเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ไม่ไดบ้งัคบัให้หญิงตอ้งเปล่ียนใจไม่ท าแทง้ แต่หญิงยงัคงมี

สิทธิในการยืนยนัตามค าร้องเดิม เม่ือผ่านการสัมภาษณ์แลว้หญิงจะไดใ้บรับรอง ปิดทา้ยดว้ยการ

ปรึกษาแพทยค์ร้ังท่ีสองเพื่อให้หญิงยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎหมายก าหนดให้การปรึกษา

แพทยค์ร้ังท่ีสองน้ีตอ้งมีข้ึนอย่างช้า 1 สัปดาห์หลงัการปรึกษาแพทยค์ร้ังแรกและ 2 วนัหลงัการ

สัมภาษณ์โดยนกัสังคมสงเคราะห์ จากนั้นก็ข้ึนทะเบียนรอรับการท าแทง้ต่อไป41         

   จากประวติัศาสตร์กฎหมายท าแท้งของสาธารณรัฐฝร่ังเศส จะเห็นได้ว่าสตรีชาว

ฝร่ังเศสไดมี้การท าแทง้อยา่งเสรีตลอดศตวรรษท่ี 19  ประเทศฝร่ังเศสเร่ิมมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท า 

แทง้หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แต่เหตุผลท่ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสบญัญติักฎหมายหา้มการท าแทง้ ไม่ใช่

เหตุผลในดา้นของศีลธรรม แต่เป็นเหตุผลท่ีประเทศฝร่ังเศสตอ้งการเพิ่มจ านวนประชากร เน่ืองจาก 

ฝร่ังเศสได้สูญเสียประชากรไปเป็นจ านวนมากจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ดังนั้ นรัฐบาลของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศสในขณะนั้นจึงบงัคบัให้หญิงฝร่ังเศสตอ้งให้ก าเนิดบุตร ให้แก่รัฐมาก ๆ  จนถึง

ปลายปี ค.ศ. 1974  ฝร่ังเศสจึงมีมติใหห้ญิงท าแทง้ไดอ้ยา่งเสรี42   

  3.3.4 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรสวเีดน 

          ในศตวรรษท่ี 13 ราชอาณาจกัรสวีเดนมีกฎหมายบญัญติัห้ามการท าแทง้ไวโ้ดย

เด็ดขาด คือห้ามการท าแทง้ในทุกกรณี และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง ต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ไดมี้การ 

เพิ่มโทษของการท าแทง้ถึงประหารชีวติ แต่ในปี ค.ศ. 1864 กฎหมายไดล้ดโทษของความผิดฐานท า

แทง้ลงเหลือเพียงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 ปี เช่นเดียวกบักฎหมายและในปี ค.ศ. 1890 และค.ศ.1921 ซ่ึง

เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีแนวคิดในการยอมรับการท าแทง้ในกรณีท่ีเป็นการรักษาทางการแพทย ์ซ่ึง

จากการห้ามท าแทง้อย่างเขม้งวดน้ีส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1920 มีจ านวนผูซ่ึ้งลกัลอบท าแทง้โดยผิด

                                         
 41 แหล่งเดิม. 

 42 แหล่งเดิม 
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กฎหมายเพิ่มสูงข้ึน  และในระยะตน้ปี ค.ศ. 1930 มีหญิงซ่ึงลกัลอบท าแทง้ถึงแก่ความตายมากถึง 70 

คน ดงันั้นราชอาณาจกัรสวีเดนจึงมีแนวคิดว่าการท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด

อาญา จะส่งผลใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์  านวนมากตอ้งแอบหรือลกัลอบไปท าแทง้เถ่ือน เพื่อ

หลีกเล่ียงการลงโทษ จึงเห็นสมควรว่าควรอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ ตอ้งไปใชบ้ริการท าแทง้เถ่ือนซ่ึงเป็นการท าแทง้โดยบุคคลซ่ึง

ไม่ใช่แพทย ์และอาจท าให้หญิงไดรั้บอนัตรายหรือถึงแก่ความตายได ้เพราะเป็นการท าแทง้ท่ีไม่ถูก

วธีิทางการแพทย ์หรือเป็นการท าแทง้โดยใชเ้คร่ืองมีอท่ีสกปรกหรือไม่ปลอดภยั43 ดงันั้นในปี ค.ศ. 

1934 คณะกรรมมาธิการแห่งชาติจึงไดน้ดัประชุมเพื่อวางแผนในการออกกฎหมายฉบบัใหม่ และ

กระท าส าเร็จเป็นร่างกฎหมายท าแทง้ในปี ค.ศ.1938 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1946 และ

จนกระทัง่ส าเร็จเป็นกฎหมายท าแทง้และประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1963 โดยกฎหมายฉบบัน้ีมีผลเป็น

การยกเลิกกฎหมายท าแทง้ฉบบัก่อน ๆ  กฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม่อนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี44 

    3.3.4.1 เหตุผลทางดา้นการแพทย ์ไดแ้ก่ 

      1. กรณีท่ีการคลอดบุตรจะท าให้มารดาเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต 

หรือท าใหม้ารดาไดรั้บความทรมานจากการเจบ็ป่วย พิการ หรือโรคภยัไขเ้จบ็อ่ืนๆ  

     2. กรณีมีเหตุอนัพึงสันนิษฐานได้ว่า การคลอดบุตร และการเล้ียงดูบุตรจะ

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพจิตของมารดา หรือกระทบกระเทือนต่อการท ามา

หาเล้ียงชีพของมารดา หรือภาวะพิเศษอ่ืน ๆ 

    3.3.4.2  เหตุผลทางดา้นมนุษยธรรม คือในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการถูก

ข่มขืน หรือถูกบงัคบัขู่เข็ญ หรือตั้งครรภ์เน่ืองจากการร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงซ่ึงร่วมบิดา

มารดาเดียวกนั หญิงซ่ึงมีจิตบกพร่องหรือวกิลจริต หรือกรณีท่ีหญิงตั้งครรภมี์อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

                                         
 43 จาก “กฎหมำยเกี่ยวกับกำรท ำแท้งของประเทศสวีเดน,” โดย สดศรี น้าประเสริฐ, 2523, พฤษภาคม-

มิถุนายน, น. 42-47. 

 44  แหล่งเดิม.  
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    3.3.4.3 เหตุผลทางดา้นพนัธุกรรม ไดแ้ก่กรณีท่ีมีเหตุผลน่าสงสัยวา่บิดา มารดา 

ของทารกในครรภอ์าจถ่ายทอดพนัธุกรรมท่ีบกพร่อง เช่น เป็น โรคจิต จิตบกพร่อง เป็นโรคติดต่อ

อยา่งร้ายแรง หรือมีความบกพร่องทางร่างกายท่ีร้ายแรงอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ทารกในครรภ ์

    3.3.4.4  เหตุผลเก่ียวกบัอนัตรายท่ีมีผลกระทบถึงทารกในครรภ ์ไดแ้ก่ กรณีท่ีมี

เหตุอนัสมควรสงสัยว่าทารกในครรภ์อาจได้รับอนัตรายจากโรคร้ายแรง หรืออาจพิการเพราะผล

จากการถูกประทุษร้ายของมารดาของทารกในขณะตั้งครรภ์ หรืออาจพิการเน่ืองจากมารดาไดท้าน

ยาจ าพวกทาลิโดไมด ์หรือมารดาไดรั้บเช้ือโรคหดัเยอรมนั ในขณะตั้งครรภ ์หรือไดรั้บอนัตรายจาก

แสงรังสีเอก็ซเรยท่ี์อาจส่งผลใหท้ารกในครรภพ์ิการได ้

    3.3.4.5  เหตุผลเร่ืองอายคุรรภ ์กฎหมายอนุญาตใหห้ญิงท าแทง้ไดเ้ม่ือมีอายคุรรภ์

ไม่เกิน 20 สัปดาห์ หรือ 5 เดือน เวน้แต่ในกรณีพิเศษจะอนุญาตให้ท าแทง้ไดเ้ม่ืออายคุรรภไ์ม่เกิน 24 

สัปดาห์ เช่น การท าแทง้เน่ืองจากสาเหตุทางพนัธุกรรม เช่น หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคจิต หรือปัญญา

อ่อน กฎหมายระบุใหท้  าหมนัแก่หญิงนั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากการ

ใช้ยา หรือกรณีไม่จ  าเป็นตอ้งท าหมนัเพราะหญิงใกลจ้ะหมดประจ าเดือนตามวยั หรือมีขอ้ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

    การท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายจะท าได้ต่อเม่ือได้ปฏิบัติตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี45 

     1.  ผูข้อท าแทง้จะตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย

แสดงเหตุผลประกอบความประสงคข์องตน พร้อมดว้ยสูจิบตัร 

     2.  หลังจากนั้ นหญิงซ่ึงต้องการท าแท้งจะต้องไปพบกับจิตแพทย์เพื่อ

ตรวจสอบสภาพจิตใจ และร่างกาย โดยผูเ้ช่ียวชาญทางโรคสตรี โดยมีนกัสังคมสงเคราะห์ท าการ

สอบประวติัความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม การศึกษา อาชีพ ชีวิตครอบครัว เพื่อท ารายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงในการน้ีจะมีคณะกรรมาธิการพิเศษอีกชุดหน่ึง ท าการพิจารณา

                                         
 45 แหล่งเดิม. 
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ค าขอ โดยพิจารณาจากรายงานของแพทยผ์ูท้  าการตรวจร่างกาย และรายงานความเห็นของจิตแพทย ์

วา่ควรให้หญิงนั้นท าแทง้หรือไม่ มติช้ีขาดของคณะกรรมาธิการพิเศษถือวา่เป็นท่ีสุด ผูข้อไม่มีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมาธิการพิเศษ แต่อาจขอให้คณะกรรมาธิการพิเศษพิจารณาค าขออีกคร้ัง

หน่ึง โดยยืน่เสนอหลกัฐานใหม่เขา้มา 

     3.  ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษอนุญาตให้ท าแทง้ไดต้ามกฎหมาย การ

ท าแทง้จะตอ้งกระท าท่ีโรงพยาบาลของรัฐ โดยคณะศลัยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท าในโรงพยาบาล

เอกชน ซ่ึงมีคณะศลัยแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพิเศษเพื่อการน้ี 

     4.  ภายหลงัการท าแท้งแพทยท่ี์ท าแท้งจะต้องส่งรายงานและค าแถลงต่อ

คณะกรรมาธิการพิเศษ ซ่ึงเอกสารทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้จะถูกปกปิดเป็นความลบั 

    หลงัจากประกาศใชก้ฎหมายท าแทง้ฉบบัน้ี ปรากฎวา่มีหญิงมาขอใช้บริการท า

แทง้เป็นจ านวนมาก แต่กฎหมายฉบบัน้ีก็ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์วา่ ไดก้  าหนดช่วงระยะเวลาใหท้ า

แท้งมากเกินไป และขั้นตอนในการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายมีหลายขั้นตอน ซ่ึงกว่าท่ี

คณะกรรมาธิการพิเศษจะอนุมติัให้ท าแทง้ได้ บางกรณีท าให้อายุครรภ์เกินระยะเวลาท่ีกฎหมาย

อนุญาตให้ท าแท้งได้แล้ว ดังนั้ นในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลสวีเดนจึงได้ตั้ งหน่วยงานพิเศษเพื่อ

ประสานงานกบัคณะกรรมาธิการ โดยไดว้างมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกนัการท าแทง้ท่ีใชเ้ป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาวิธีการท าแทง้ท่ีปลอดภยั และป้องกนัการท าแทง้ และในขณะเดียวกนัไดมี้

การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ให้มีผลใชบ้งัคบัไดจ้ริง โดยเพิ่มหลกัการในการวางแผนครอบ

ครัวควบคู่กบักฎหมายท าแทง้ กฎหมายท าแทง้ฉบบัปัจจุบนัก็ไดป้ระกาศใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 

1975 ซ่ึงไดร้ะบุหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขในการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไวด้งัน้ี46 

       (1)  การท าแทง้จะท าไดโ้ดยเสรี ต่อเม่ือหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 

สัปดาห์ 

                                         
 46 แหล่งเดิม. 
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       (2)  หญิงซ่ึงต้องการท าแท้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

แพทย ์โดยจะตอ้งขอก่อนการตั้งครรภค์รบ 12 สัปดาห์หลงัจากนั้นจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าปรึกษา

จากนักสังคมสงเคราะห์ แต่ในกรณีท่ีการท าแท้งจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวิตของมารดา 

แพทยอ์าจไม่อนุญาตตามค าขอก็ได ้ 

       (3)  การขอท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องเสนอต่อ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยยื่นค าขอก่อนการตั้งครรภค์รบ 18 สัปดาห์ เพื่อให้การอนุมติัใน

การท าแทง้ หากยืน่ค  าขอหลงัจากก าหนดน้ี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะไม่รับพิจารณา 

       (4)  กรณีท่ีหญิงตั้งครรภม์ากกวา่ 18 สัปดาห์ ประสงคจ์ะท าแทง้

ตอ้งยืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการสุขภาพและบริการสังคม โดยแสดงเหตุผลเป็นพิเศษ ตลอดจนความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ ซ่ึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและบริการสังคมอาจจะอนุมติัตามค าขอ 

แต่หากท่ีประชุมมีมติยืนยนัวา่ทารกในครรภค์วรมีชีวิตอยูต่่อไป การท าแทง้จะกระท าไม่ได ้เวน้แต่

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมารดา เช่น มารดาประสบ

อุบติัเหตุร้ายแรงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้เพื่อช่วยชีวติ 

       (5)  การท าแทง้จะตอ้งท าในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของ

เอกชนอ่ืน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการสุขภาพและบริการสังคม โดยก่อนการท าแทง้

หญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งไดรั้บค าปรึกษาจากนกัสังคมสงเคราะห์และจิตแพทยโ์ดยไม่เสียค่าบริการ 

     เม่ือหญิงได้รับอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แพทย์จะ

ปฏิเสธ ไม่ยอมท าแท้งให้หญิงซ่ึงมาขอท าแทง้ไม่ได้  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นได้ว่าในราชอาณาจกัร

สวีเดนมีการยอมรับในเร่ืองการท าแทง้เสรี ทั้งน้ีเพราะราชอาณาจกัรสวีเดนมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้

พลเมืองท่ีเกิดมามีคุณภาพ อยา่งไรก็ตามแมว้า่ในราชอาณาจกัรสวเีดนจะไดมี้แนวคิดในการยอมรับ

เร่ืองการท าแทง้เสรี  แต่การท าแทง้จะเป็นวิถีทางสุดทา้ยท่ีจะใช้ เพราะราชอาณาจกัรสวีเดนให้

ความส าคญักบัการคุมก าเนิดซ่ึงมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ ์ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เห็นวา่รัฐ

สนับสนุนการท าแทง้อนัเป็นการขดัต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรมของสมาชิกในสังคม  

อตัราการท าแทง้ในประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ. 1960 มีจ านวนสูงถึง 3,000 คน ในปี ค.ศ. 1965 มี

จ านวนผูท้  าแทง้เพิ่มสูงข้ึนถึง 16,000 คน ปี ค.ศ. 1970  มีจ  านวนผูท้  าแทง้เพิ่มข้ึนเป็น 30,600 คน 
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และ เม่ือมีการประกาศใช้กฎหมายท าแทง้ฉบบัปัจจุบนัในปี ค.ศ. 1975 ในปีแรกของการบงัคบัใช้

กฎหมายฉบบัน้ีมีหญิงมาขอใช้บริการท าแทง้ถึง 32,500 คน และในปี ค.ศ. 1977 อตัราผูท้  าแทง้

ลดลงเหลือ 38 คน จากจ านวนประชากร 1,000 คน47  

     นอกจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้ฉบบัดงักล่าวแลว้ราชอาณาจกัรสวีเดน

มีนโยบายดา้นครอบครัวท่ีครอบคลุม ทั้งการใหป้ระโยชน์กบัเด็กและครอบครัว การใหห้ลกัประกนั

กบัพ่อแม่ และการบริการดูแลเด็กอยา่งสมบูรณ์แบบ  ดงันั้นสิทธิของชาวสวีเดนทั้งท่ีตอ้งการมีลูก

และไม่ตอ้งการมีลูกจะไดรั้บการคุม้ครอง กล่าวคือ ราชอาณาจกัรสวีเดนมีทั้งกฎหมายท าแทง้เสรี 

และนโยบายช่วยใหมี้บุตร นโยบายเก่ียวกบัสวสัดิการครอบครัวของประเทศสวเีดน ไดแ้ก่48  

      1) เงินสงเคราะห์บุตร  (Child Allowances) ในราชอาณาจกัรสวีเดนเด็ก

ทุกคนจะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรจนถึงอายุ 16 ปี โดยไม่ตอ้งมีการทดสอบคุณสมบติัว่าเป็นผูซ่ึ้ง

สมควรไดรั้บเงินสงเคราะห์หรือไม่ คือเป็นการให้แบบถว้นหน้า นอกจากน้ีเด็กทุกคนยงัจะไดรั้บ

เงินช่วยเหลือในการศึกษาจนถึงอาย ุ20 ปี โดยจะใหปี้ละ 9 เดือน ตามจ านวนปีการศึกษา 

     2)  เงินสงเคราะห์ท่ีอยู่อาศัย (Housing Allowances) คือเป็นเงินท่ีให้แก่

ครอบครัวท่ีมีบุตรซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ีเงินท่ีจะไดรั้บข้ึนอยู่กบั

ตน้ทุนค่าบา้นและจ านวนเด็กในครัวเรือน 

     3 )   การให้บ ริการดูแล เด็ก  (Childcare) การให้บ ริการดูแล เด็กของ

ราชอาณาจกัรสวีเดนจะมีความสมบูรณ์แบบ โดยท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี จะอยูใ่นความดูแลของพอ่แม่ 

อย่างใกลชิ้ดทุกคน เพราะราชอาณาจกัรสวีเดนอนุญาตให้ทั้งพ่อและแม่ลางานเล้ียงลูกได ้โดยได้

เงินเดือนเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และเด็กจะไดรั้บบริการจาก Childcare จนมีอายุประมาณ 1- 6 ปี ซ่ึง

การบริการดูแลเด็กน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยพ่อแม่ท่ีท างาน หรือท่ียงัศึกษาเล่าเรียน บริการดูแลเด็ก

ของประเทศสวเีดน ไดแ้ก่บริการดงัต่อไปน้ี 

                                         
 47 แหล่งเดิม. 

 48 จาก นโยบายสวสัดิการครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 2-5). โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ เล่มเดิม. 
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      (I)  การบริการดูแลเด็กกลางวนัถึงบา้น (Family Day Care Home) เป็น

บริการท่ีรัฐสนบัสนุนงบประมาณในการจดัให้มีผูดู้แลเด็กโดยไดรั้บค่าตอบแทน ไปดูแลเด็กท่ีบา้น

ซ่ึงพอ่แม่ของเด็กมีความจ าเป็นตอ้งออกไปท างานนอกบา้นหรือเรียนหนงัสือ ซ่ึงการดูแลเด็กท่ีบา้น

น้ีมีทั้งตอนเช้าก่อนเด็กไปโรงเรียน ในกรณีท่ีพ่อแม่ออกไปท างานหรือไปเรียนก่อนท่ีเด็กจะไป

โรงเรียน และหลงัจากเด็กกลบัจากโรงเรียนแต่พอ่แม่ยงัไม่เลิกงานหรือยงัไม่เลิกเรียน 

      (II)  บริการบ้านเปิดส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน (Open Preschool) เป็น

บริการท่ีรัฐจดัใหมี้สถานท่ี ท่ีพอ่แม่และผูดู้แลเด็กสามารถพาลูก หรือเด็กในความดูแลไปเล้ียง 

      (III)  บริการศูนยเ์พื่อการใชเ้วลาวา่งของเด็ก (Leisure-time Open Center) 

เป็นบริการส าหรับเด็กโตท่ีมีอายรุะหวา่ง 10 – 12 ปี ท่ีใชเ้วลาหลงัเลิกเรียนมาเขา้ศูนยด์งักล่าว 

  เด็กในราชอาณาจกัรสวีเดนร้อยละ 95 จะใช้เวลาอยู่กบัหน่วยงานท่ีให้บริการดูแลเด็ก 

มากกวา่ 30 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงการให้บริการดูแลเด็กดงักล่าวเป็นประโยชน์ทั้งต่อตวัพ่อแม่เด็ก 

เพราะท าให้สามารถท าหน้าท่ีพ่อแม่ ไปพร้อม ๆ กบัการท างานหรือการเรียนหนังสือได้ โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งออกจากงานหรือออกจากโรงเรียนกลางคนั ท าให้ประชากรของราชอาณาจกัรสวีเดนมี

คุณภาพเพราะมีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณ์ เด็กไดรั้บการดูแลและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผล

ใหเ้ป็นการป้องกนัปัญหาสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  

  ราชอาณาจักรสวีเดนมีการปรับเปล่ียนกฎหมายท าแท้งอย่างต่อเน่ือง โดยมีการลด

ขอ้จ ากดัในการท าแทง้ลง และมีการอนุญาตให้ท าแทง้ได้โดยชอบดว้ยกฎหมายมากข้ึน ซ่ึงน่าจะ 

ส่งผลให้อตัราการท าแทง้เพิ่มมากข้ึน แต่ปรากฎว่าราชอาณาจกัรสวีเดนกลบัมีอตัราท าแทง้ลดลง

แมว้า่รัฐจะไดใ้ห้บริการท าแทง้แก่พลเมืองชาวสวเีดนโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ี 

ราชอาณาจกัรสวีเดนไดมี้การปรับปรุงกฎหมายท าแทง้โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม 

และเป็นการแกก้ฎหมายท่ีเนน้ให้ส่งเสริมทางเลือกอ่ืนให้แก่หญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้งการคลอดบุตรแต่มี 

ปัญหาในการเล้ียงดู และส่งเสริมให้ประชากรใช้วิธีการคุมก าเนิดหากไม่ตอ้งการตั้งครรภ์ ท าให้

ราชอาณาจกัรสวีเดนเป็นประเทศท่ีไดช่ื้อวา่มีการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนอยู่ใน
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ระดบัสูง ส่งผลให้การในราชอาณาจกัรสวีเดนแทบจะไม่มีปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และ

ปัญหาหญิงไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้49 

  3.3.5 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรเดนมาร์ก  

          ตั้งแต่อดีตการท าแทง้ในราชอาณาจกัรเดนมาร์กเป็นส่ิงผดิกฎหมาย เวน้แต่ เป็นการ

ท าแทง้เพื่อป้องกนัอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1959 

ราชอาณาจกัรเดนมาร์กอนุญาตใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยเหตุผล 4 ประการคือ50  

    3.3.5.1  เพื่อความจ าเป็นส าหรับสุขภาพ และชีวติของมารดา 

    3.3.5.2  เม่ือการตั้งครรภเ์กิดข้ึนเพราะหญิงถูกกระท าความผดิทางอาญา หรือถูก

ข่มขืน 

    3.3.5.3  เม่ือเด็กคลอดออกมาอาจบกพร่องทางกาย หรือจิต 

    3.3.5.4  เม่ือหญิงอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมท่ีจะเล้ียงดูบุตร เช่น มีความบกพร่อง

อย่างร้ายแรงทั้งทางกาย หรือ จิตใจ หรือมีเหตุผลทางการแพทยอ์ย่างอ่ืน เช่น เป็นโรคปัญญาอ่อน 

เป็นตน้ 

    การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งกระท าภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี51 

     1.  หญิงซ่ึงจะท าแทง้ไดต้อ้งเป็นหญิงซ่ึงมีสัญชาติเดนมาร์ก หรือคนต่างชาติ

ท่ียา้ยมาอยูอ่ยา่งถาวร (Resident) เท่านั้น 

     2.  ตอ้งแจง้ความประสงค์จะท าแทง้ต่อศูนยช่์วยเหลือมารดา (Mother Aid 

Center) เพื่อให้ทางศูนยไ์ดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงของหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ ทั้งในดา้นการแพทย ์

สังคม ครอบครัว และสามีของหญิงนั้น 

                                         
 49 จาก สิทธิเสรีภำพในกำรท ำแท้งของหญิง.  (น. 146), โดย เพียงจิต ตนัติจรัสวโรดม, 2551, วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

 50 จาก การท าแทง้ของราชอาณาจกัรเดนมาร์ก. สืบคน้เม่ือ 12 กนัยายน 2557, จาก http://www.un.org/esa  

/population/publications/abortion/doc/denmar1.doc 

 51 แหล่งเดิม.  
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     3.  จะท าแท้งได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตให้ท าแท้ง จากคณะกรรมการ ซ่ึง

ประกอบดว้ยนกักฎหมาย นกัสังคมสงเคราะห์ แพทย ์และจิตแพทย ์

    ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ประเทศเดนมาร์กไดบ้ญัญติักฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ได ้

และไดย้กเลิกกฎหมายท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดภ้ายใน 12 สัปดาห์นบัตั้งแต่วนัตั้งครรภ ์และอนุญาต

ใหท้ าแทง้ไดด้ว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัสุขภาพทางกายและจิตใจของมารดา และเพื่อช่วยชีวติของหญิง

ซ่ึงตั้งครรภเ์ท่านั้น โดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของสามี52 

    นอกจากกฎหมายท าแทง้แล้วราชอาณาจกัรเดนมาร์กยงัมีนโยบายสวสัดิการ

ครอบครัวและนโยบายทางสังคมท่ีมีแนวคิดพื้นฐานท่ีใหเ้สรีภาพในการเลือก (Free Choice) ซ่ึงเป็น

แนวคิดหรือนโยบายท่ีประนีประนอมระหวา่งการท างานและชีวิตครอบครัว โดยการสนบัสนุนให้

พอ่ แม่ สามารถเลือกบริการดูแลเด็ก (Child Care) ท่ีมีใหบ้ริการอยูอ่ยา่งหลากหลายได ้เช่น นโยบาย

ให้ประโยชน์ทดแทนแก่พ่อ แม่ ท่ีตอ้งการดูแลลูกดว้ยตนเอง นโยบายการลาคลอดและการลาหยุด

เพื่อเล้ียงลูก นโยบายสวสัดิการครอบครัวของเดนมาร์ก ไดแ้ก่53 

      (1)  การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว (Family Allownance) โดยรัฐจะให้

เงินกบัครอบครัวชาวเดนมาร์กทุกครอบครัวท่ีมีบุตรอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่วา่จะมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัใด 

หรือมีเงินออมมากนอ้ยเท่าใด โดยเงินสงเคราะห์ท่ีรัฐใหน้ี้จะไม่ข้ึนอยูก่บัภาษีท่ีครอบครัวเสียให้แก่

รัฐ 

      (2)  เงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินประโยชน์ทดแทนท่ีรัฐบาลเดนมาร์กจ่าย

ใหป้ระชาชนเฉพาะกลุ่ม เช่น พอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียว พ่อหรือแม่ท่ีรับเงินบ านาญหรือมีรายจ่ายสูง เช่น 

พ่อ แม่ ท่ีมีลูกแฝด โดยพ่อ แม่ ท่ีเล้ียงลูกโดยล าพงัจะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเป็นพิเศษ จ านวน 

4,108 โครนเดนมาร์กต่อปีไม่วา่จะมีเด็กก่ีคน หากเด็กไม่มีทั้งพอ่และแม่จะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตร

เพิ่มเป็น 20,610 โครนเดนมาร์กต่อปี หรือในกรณีพิเศษ อาจไดเ้พิ่มอีก 2,644 โครนเดนมาร์กต่อปี 

      (3)   การบริการดูแลเด็ก  (Child Care) เ ป็นนโยบายท่ี รัฐบาลของ

ราชอาณาจกัรเดนมาร์กสนบัสนุนใหพ้่อ แม่ เขา้สู่ตลาดแรงงาน และสร้างประชากรชาวเดนมาร์กท่ี

                                         
 52 จาก ประชากรกบัการอยูร่อด การเปล่ียนแปลงกฎหมาย และนโยบายเก่ียวกบัการท าแทง้. (น. 150),โดย 

ทวรัีสม์ิ ธนาคม, 2518, กรุงเทพฯ: มิตรนรา. 

 53 จาก นโยบายสวสัดิการครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 5-8). โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ เล่มเดิม. 
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มีคุณภาพ โดยให้ศูนยบ์ริการเด็กท าหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีสร้างหรือหล่อหลอมทางสังคมท่ีส าคญั 

ศูนยบ์ริการดูแลเด็กเปิดบริการใหแ้ก่พ่อ แม่ ท่ีท  างานทั้งกะกลางวนัและกะดึก โดยรัฐบาลเดนมาร์ก

จะให้งบประมาณสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พ่อ แม่ เด็กร้อยละ 70 ของค่าบริการท่ีพ่อ แม่ ตอ้งจ่าย

ใหแ้ก่สถานบริการดูแลเด็ก ซ่ึงบริการดูแลเด็กของราชอาณาจกัรเดนมาร์กจะใหค้วามส าคญักบัเร่ือง

คุณภาพของการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยเปิดโอกาสให้เด็กร่วมรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การพฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพทางสั งคมกบัเด็ก

คนอ่ืน ๆ ไม่ใช่เป็นการน าเด็กไปเก็บตวัไวเ้พื่อไม่ใหเ้ด็กเกะกะการท างานของพอ่  

      (4)  นโยบายการลาหยดุงานเพื่อท าหนา้ท่ีพ่อ แม่ และการลาหยดุงานเพื่อ

เล้ียงลูกท่ียดืหยุน่ คือ แม่สามารถลาหยุดงานเพื่อไปท าหนา้ท่ีแม่ได ้14 สัปดาห์นบัแต่คลอดลูก และ

พ่อมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อไปท าหนา้ท่ีพ่อได ้2 สัปดาห์ และพ่อและแม่มีสิทธิลาหยุดงานรวมกนัได้

อีก 32 สัปดาห์ เพื่อไปท าหนา้ท่ีเล้ียงลูก โดยพ่อและแม่สามารถแยกกนัลาหยุดงาน หรือจะลาหยุด

งานรวมกนัก็ได ้โดยไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทนการวา่งงานเตม็จ านวน54 

 

  3.3.6 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 

          ในอดีตราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์จะไม่ให้การสนบัสนุนการวางแผนครอบครัว 

เพราะถือว่าเป็นเร่ืองของการส าส่อน หรือเป็นเร่ืองท่ีขดักบัหลกัการของการสมรส เพราะบุคคล

สมรสกนัก็เพื่อตอ้งการมีบุตร ดงันั้นท าให้รัฐบาลในสมยันั้น ประชาชนส่วนใหญ่ และนกัวิชาการ

ทางด้านสาธารณสุข ไม่ให้การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว ส่งผลให้วิธีการคุมก าเนิดและ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคุมก าเนิดไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้แพทยล์งัเลท่ีจะให้บริการวางแผนครอบครัว 

เพราะกลวัวา่จะตอ้งรับผิดชอบท่ีเกิดจากการคุมก าเนิดผิดพลาด ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 ไดมี้การน ายา

เม็ดคุมก าเนิดท่ีไดมี้การปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพมาใช ้ท าให้ยาเม็ดคุมก าเนิดไดรั้บการยอมรับ 

                                         
 54 จาก การท าแท้งของราชอาณาจักรเดนมาร์ก. แหล่งเดิม. และ จาก “Abortion Legislation in Denmark.” 

Abortion and the Law. (p. 144), form Ver Skalts and Magna Norgaard., 1976, อา้งใน กฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำแท้ง. 

(น.69), โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ, 2523, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
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และมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 เป็นตน้มา การวางแผนครอบครัวถือเป็น

บริการอยา่งหน่ึงท่ีใชค้วบคู่กบับริการสุขภาพทัว่ไป และแมว้า่ในช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 บริการ

วางแผนครอบครัวจะเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ แต่ปัญหาเก่ียวกบัการท า

แท้งยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะแม้กฎหมายจะอนุญาตให้หญิงท าแท้งได้ด้วยเหตุผลทาง 

การแพทยเ์พื่อช่วยชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ไดก้็ตาม แต่ก็มีความเห็นของนกัวิชาการทางกฎหมายว่า 

กฎหมายควรจะอนุญาตให้หญิงท าแทง้ไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลทางการแพทยอ่ื์น ๆ 

นอกจากเพื่อช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น และควรอนุญาตให้มีการท าแทง้ดว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ ดว้ย 

นอกจากน้ีสมาคมจิตเวชของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ยงัเห็นว่า ผูซ่ึ้งสมควรเป็นผูต้ดัสินใจว่า

จ าเป็นจะตอ้งท าแทง้หรือไม่จะตอ้งเป็นหญิงซ่ึงตั้งครรภ์เท่านั้น โดยมีแพทยเ์ป็นผูใ้ห้ความเห็นว่า 

การท าแทง้ในรายนั้น ๆ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือชีวติของหญิงซ่ึงตั้งครรภห์รือไม่ จากแนวคิดน้ี

ท าใหเ้กิดการเรียกร้องใหมี้การอนุญาตใหท้ าแทง้ไดต้ามค าร้องขอ 

   ต่อมีในปี ค.ศ.1981 ไดมี้การบญัญติักฎหมายท าแทง้ฉบบัใหม่มาใชบ้งัคบั โดยอนุญาต

ใหห้ญิงสามารถท าแทง้โดยการร้องขอได ้ในกรณีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 13 สัปดาห์ แต่หากการตั้งครรภ์

นั้นเป็นเหตุท าให้หญิงตั้งครรภ์เป็นทุกข์หรือเดือดร้อน ก็สามารถร้องขอท าแทง้ได้แมว้่าจะได้

ตั้งครรภ์เกิน 13 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามการท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายฉบบัน้ีได้

ก าหนดเง่ือนไขในการท าแทง้ไว ้ คือ การท าแทง้จะตอ้งไดก้ระท าในโรงพยาบาล หรือคลินิกท่ีจด

ทะเบียนตามกฎหมาย  จะตอ้งมีระยะเวลารอการท าแทง้ 5 วนั นบัแต่วนัท่ีไดเ้ร่ิมปรึกษาแพทย ์ซ่ึงใน

ระยะเวลา 5 วนัน้ี หญิงตั้งครรภจ์ะไดรั้บค าแนะน าวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการตั้งครรภโ์ดยวธีิอ่ืนท่ี

ไม่ใช่การท าแทง้ และหากหญิงยงัคงยืนยนัท่ีจะท าแทง้ก็จะไดรั้บบริการการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึนอีก 

   ในปี ค.ศ. 1984 หญิงชาวเนเธอร์แลนดส์ามารถท าแทง้ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพราะรัฐ

จะเป็นผูจ่้ายเงินส่วนน้ีให้จากระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ และหากการท าแทง้ไดก้ระท าในคลินิก

จะมีเงินกองทุนแพทยพ์ิเศษ ท่ีจ่ายเป็นค่าท าแทง้ให ้แมก้ารท าแทง้ในราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์จะ

เป็นบริการท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ก็ไม่ไดส่้งผลให้จ  านวนการท าแทง้ของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์

สูงข้ึน  เพียงแต่มีผลท าให้หญิงหนัไปใชบ้ริการท าแทง้จากคลินิกมากกวา่ท่ีจะท าในโรงพยาบาล ใน
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ปี ค.ศ. 1984 มีหญิงชาวเนเธอร์แลนดท์ าแทง้เพียง 18,700 คน และในปี ค.ศ. 1990 อตัราการท าแทง้

ของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ลดลงเหลือเพียง 5.2 คน ต่อหญิงอายุ 15 - 44 ปี 1,000 คน  ซ่ึงเป็น

อัตราท่ีต ่ า ท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้อัตราการท าแท้งของ ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์อยูใ่น ระดบัต ่าเพราะมีการใชว้ธีิการคุมก าเนิดค่อนขา้งสูง คือร้อยละ 75 ของกลุ่มหญิง

ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ปัจจุบนัราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีมี

นโยบายการท าแทง้แบบเสรี คือสามารถท าแทง้ไดต้ามค าร้องขอ55 

   นอกจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้แลว้ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ยงัมีการใชร้ะบบ

สวสัดิการครอบครัวและเด็ก ท่ีเป็นนโยบายท่ีประนีประนอมระหวา่งการท างานกบัชีวิตครอบครัว  

เพราะหญิงชาวเนเธอร์แลนด์มีความตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากข้ึน จึงไดมี้การเรียกร้อง

ให้รัฐอ านวยความสะดวกในเร่ืองการบริการดูแลเด็ก ดังนั้นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จึงมี

นโยบายท่ีเรียกวา่ “The Work and Care Policy” ซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญั คือ การผนวกรวมการท างาน 

กบัการดูแลครอบครัวเขา้ดว้ยกนั การร่วมกนัท างานและการดูแลในครัวเรือน และการบริการรับ

ช่วงการดูแลเด็กไปสู่การใชบ้ริการของสถาบนั นอกจากนโยบายดงักล่าวแลว้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์

ยงัมีการสร้างแรงจูงใจ หรือสนบัสนุนแนวคิดเร่ืองการรวมการท างานเขา้กบัการดูแลครอบครัวเขา้

ด้วยกัน โดยการอนุญาตให้ท างานชั่วคราว การให้เงินช่วยเหลือค่าใช้บริการการดูแลเด็ก การ

อนุญาตให้ลาหยุดเล้ียงลูกโดยไดค้่าจา้ง การลดหยอ่ยภาษี การสงเคราะห์ช่วยเหลือทางสังคม การ

ส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการดูแลเด็ก และการลดหยอ่นภาษีในส่วนของค่าจา้งการ

ท างานบา้นและการจา้งผูดู้แลเด็ก  

   นโยบายสวสัดิการครอบครัวและเด็กของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์ไดแ้ก่56  

    1.  การลาหยดุงานของผูซ่ึ้งมีบุตร แบ่งออกเป็น 

                                         
 55 จาก “นโยบำยกำรท ำแท้งในทวปียโุรปตะวนัตก,” โดย นพวรรณ จงวฒันา, 2540,  มีนาคม, ประชากร 

ศาสตร์,13, (1), น. 11-13. 

 56 จาก นโยบายสวสัดิการครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 22-24). โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ เล่มเดิม. 
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     (ก) การลาหยุดงานเพื่อท าหนา้ท่ีแม่ โดยท่ีหญิงซ่ึงมีบุตรสามารถลาหยุดงาน

เพื่อท าหนา้ท่ีแม่ได ้16 สัปดาห์ โดยไดค้่าจา้งเต็มจ านวน ซ่ึงจ่ายให้โดยสถาบนัเพื่อการประกนัของ

ลูกจา้ง และในกรณีทีลูกมีปัญหาเจ็บป่วย หญิงสามารถลาหยุดงานเพื่อท าหนา้ท่ีแม่ได ้52 สัปดาห์ 

โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน แต่ตอ้งมีแพทยรั์บรอง  

     (ข) การลาหยุดเพื่อเล้ียงลูกโดยไดรั้บค่าจา้ง ซ่ึงรัฐจะจ่ายให้แก่หญิงซ่ึงเป็น

ราชการและแรงงาน ท่ีอยูภ่ายใตข้อ้ตกลง หรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเท่านั้น 

     (ค)  การลาหยุดงานเพื่อไปดูแลลูกท่ีป่วย หญิงซ่ึงมีลูกท่ีป่วยสามารถลาหยุด

งานไดเ้ป็นเวลา 2 เท่าของชัว่โมงการท างานเฉล่ียในช่วงเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา 

    2.  การให้เงินประโยชน์ทดแทนแก่เด็ก (Child Benefit) ซ่ึงเป็นการให้แบบถว้น

หนา้ คือใหพ้อ่ แม่ ท่ีมีเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี โดยเป็นการให้แบบเหมาจ่ายต่อเด็กรายคน โดยใหทุ้ก ๆ 

3 เดือน และเม่ือเด็กมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์แลว้ พ่อแม่จะไม่ไดรั้บเงินดงักล่าว แต่หากเด็กดงักล่าว

เป็นผูว้่างงาน ก็จะไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าบุคคลดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูซ่ึ้ง

ก าลงัแสวงหางานท าอยู ่

    3.  ศูนยบ์ริการดูแลเด็ก (Child Center) โดยรัฐจะให้เงินสนบัสนุนแก่พอ่แม่ท่ีใช้

บริการของศูนยบ์ริการดูแลเด็ก 

  3.3.7  การท าแทง้ของราชอาณาจกัรนอร์เวย ์

           ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 การท าแทง้ในราชอาณาจกัรนอร์เวยเ์ป็นความผดิอาญาซ่ึงมีโทษ

จ าคุก เวน้แต่เป็นการท าแทง้ด้วยเหตุผลทางการแพทยเ์ท่านั้น แต่ก็ได้มีความพยายามท่ีจะขยาย 

ขอบเขตของการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายให้มากข้ึน  แต่ก็ไม่ครอบคลุมถึงการท าแท้งอนั

เน่ืองมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้จากคณะกรรมการ ดงันั้น

ในปี ค.ศ. 1975 จึงไดมี้การแกไ้ขกฎหมายใหสิ้ทธิแก่หญิงตั้งครรภท่ี์คณะกรรมการไม่อนุญาตใหท้ า

แทง้สามารถยืน่อุทธรณ์ค าตดัสินของคณะกรรมการได ้
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   กฎหมายท าแทง้ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัของราชอาณาจกัรนอร์เวย ์ไดต้ราข้ึนตั้งแต่ปี 

ค.ศ 1978 โดยอนุญาตใหห้ญิงตั้งครรภ ์สามารถท าแทง้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี  

    1.  หญิงตั้ งครรภ์ ท่ีอยู่ ในสถานการณ์ ท่ียากล าบากแสนสาหัส  (Serious 

Difficulties) สามารถขออนุญาตท าแทง้ได้จนอายุครรภ์ถึง 12 สัปดาห์ โดยหญิงตั้งครรภ์จะตอ้ง

ไดรั้บค าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทางการแพทย ์และรับทราบถึงการช่วยเหลือจากรัฐหลงัการท าแทง้ 

เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

    2. การท าแทง้เม่ืออายคุรรภเ์กินกวา่ 12 สัปดาห์ จะท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

     (ก) ถา้การตั้งครรภ ์การคลอดบุตร หรือการเล้ียงทารก จะส่งผลให้หญิงเกิด

ความเครียดเกินกว่าเหตุ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของหญิง หรือท าให้หญิงนั้นตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ียากล าบาก 

     (ข) ถา้มีความเส่ียงวา่ทารกในครรภมี์ความพิการอนัเกิดจากโรคร้าย 

     (ค) ถา้การตั้งครรภเ์กิดจากการกระท าความผดิทางอาญา 

     (ง) ถา้หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บความทุกขท์รมานจากความเจ็บป่วยทางจิตใจ หรือ

ปัญญาอ่อน 

      การท าแท้งดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการซ่ึง

ประกอบดว้ยแพทย ์จ านวน 2 คน และการท าแทง้ในกรณีขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2  คณะกรรมการจะตอ้ง

พิจารณาถึงสถานการณ์และภาวะแวดลอ้มของหญิงตั้งครรภ ์รวมถึงการเล้ียงดูทารกดว้ย 

    3. การท าแทง้ท่ีอายคุรรภม์ากกวา่ 18 สัปดาห์ ไม่อาจท าไดเ้ลย เวน้แต่จะมีเหตุผล

ท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นจะตอ้งท าแทง้ อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีเหตุผลส าคญัท่ีสมควรอนุญาตให้หญิงท าแทง้

ภายหลงั 18 สัปดาห์ไดก้็ตาม แต่หากมีเหตุผลท่ีสันนิษฐานไดว้า่ทารกในครรภอ์าจจะเจริญเติบโตได ้

คณะกรรมการจะไม่อนุญาตใหท้ าแทง้ก็ได ้

    4. หญิงตั้งครรภเ์ท่านั้นท่ีสามารถร้องขอท าแทง้ได ้แต่ถา้หญิงตั้งครรภมี์อายุต  ่า

กวา่ 16 ปี หรือ ปัญญาอ่อน บิดา มารดา หรือ ผูป้กครองสามารถขออนุญาตให้มีการท าแทง้ได ้กรณี
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ท่ีหญิงตั้งครรภเ์ป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้

จากผูป้กครอง 

    5. การท าแทง้ จะตอ้งท าในโรงพยาบาล และกระท าโดยแพทยเ์ท่านั้น 

   กฎหมายท าแทง้ของราชอาณาจกัรนอร์เวย ์เป็นกฎหมายท าแทง้เสรีเพราะหญิงสามารถ

ท าแทง้ไดต้ามค าร้องขอ โดยท่ีหญิงซ่ึงตั้งครรภมี์สิทธิในการตดัสินใจในการท าแทง้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

เวน้แต่กรณีท่ีหญิงตั้งครรภอ์ายุต  ่ากวา่ 16 ปี หรือ มีภาวะสติปัญญาบกพร่อง ท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาต

จาก บิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง แมว้า่กฎหมายท าแทง้ของราชอาณาจกัรนอร์เวยจ์ะเป็นแบบท าแทง้

เสรีก็ตาม แต่การท าแทง้จะเป็นมาตรการสุดทา้ยท่ีถูกน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ เพราะราชอาณาจกัรนอร์เวยใ์ห้ความส าคญักบัการป้องกนั หรือการควบคุมจ านวนการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด57  

   นอกจากราชอาณาจกัรนอร์เวย์จะมีการบงัคบัใช้กฎหมายท าแท้งดงักล่าวแล้ว ยงัมี

นโยบายเก่ียวกบัสวสัดิการครอบครัวดงัต่อไปน้ี58 

    1. เงินประโยชน์ทดแทนเพื่อเด็ก (Child Benefit) เป็นเงินประโยชน์ทดแทนเพื่อ

ความมัน่คงทางสังคมส าหรับครอบครัวท่ีมีบุตร คือประชาชนชาวนอร์เวยท่ี์มีบุตรหรือตอ้งดูแลเด็ก

อายุต  ่ากวา่ 18 ปี มีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทนเพื่อเด็ก โดยมีสิทธิไดรั้บตั้งแต่เด็กมีอายุครบ 1 

เดือน และจะไดรั้บเงินน้ีไปจนถึง 1 เดือน ก่อนเด็กจะอายคุรบ 18 ปี แต่หากเด็กแต่งงาน หรือใชชี้วิต

ก่อนครบอาย ุ18 ปี บิดา มารดา จะไม่มีสิทธิไดรั้บดงักล่าว 

    2. เงินประโยชน์ทดแทนส าหรับแม่เล้ียงเด่ียว หรือพ่อเล้ียงเด่ียว ซ่ึงจะบญัญติัไว้

ในกฎหมายประกนัแห่งชาติ (National Insurance Act) มาตรา 15 ซ่ึงจะก าหนดให ้แม่เล้ียงเด่ียว หรือ

พอ่เล้ียงเด่ียว มีสิทธิไดรั้บเงินประกนัรายได ้และการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ท างาน ทั้งงานแบบเต็ม

                                         
 57 จาก การท าแทง้ของราชอาณาจกัรนอร์เวย.์ สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://www.un.org/esa 

/population/publications/ abortion/ doc/Norway.doc  

 58 จาก นโยบายสวสัดิการครอบครัวใน 10 ประเทศ. (น. 13-17). โดย กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย.์ เล่มเดิม. 
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เวลา และงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)  ซ่ึงตามกฎหมายฉบบัน้ี แม่เล้ียงเด่ียว หรือ พ่อเล้ียงเด่ียว 

มีสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  เงินสงเคราะห์เพื่อการเปล่ียนผ่าน เป็นเงินท่ีช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพ

ให้กบัแม่เล้ียงเด่ียวหรือพ่อเล้ียงเด่ียว ท่ีมีลูกคนสุดทอ้งไม่เกิน 3 ปี โดยจะให้ก่อนคลอดลูก 2  เดือน 

โดยมีเง่ือนไขวา่ แม่เล่ียงเด่ียว หรือพ่อเล้ียงเด่ียวจะตอ้งท างานหรือท่ีเรียนหนงัสือ อยา่งนอ้ยร้อยละ 

50 หรือตอ้งเป็นผูล้งทะเบียนวา่ตอ้งการท างานท่ีส านกังานจดัหางาน โดยแม่เล้ียงเด่ียวหรือพ่อเล้ียง

เด่ียวจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการเปล่ียนผ่านประมาณ 1.85 เท่า ของจ านวนเงินช่วยเหลือ

มาตรฐานท่ีก าหนดโดยส านกังานประกนัแห่งชาติ (ประมาณ 56,861 โครนนอร์เวย)์ และหากแม่

เล้ียงเด่ียวหรือพ่อเล้ียงเด่ียว มีรายไดสู้งกวา่คร่ึงหน่ึงของเงินมาตรฐานท่ีส านกังานประกนัแห่งชาติ

ก าหนด จะไดรั้บเงินสงเคราะห์เพื่อการเปล่ียนผา่ยลดลง 

     (ข)  เงินทดแทนการดูแลเด็ก (Child Care Benefit) เป็นเงินท่ีให้แม่เล้ียงเด่ียว 

หรือพ่อเล้ียงเด่ียว ท่ีตอ้งท างาน เรียนหนงัสือ หรือหางานท า จนไม่อาจเล้ียงลูกไดแ้ละตอ้งหาบริการ

ดูแลเด็ก หรือในกรณีท่ีแม่เล้ียงเด่ียวหรือพ่อเล้ียงเด่ียวลม้ป่วย โดยจะจ่ายให้ในอตัราร้อยละ 70 ของ

ค่าบริการดูแลเด็กท่ีรัฐก าหนดไว ้

     (ค)  เงินประโยชน์ทดแทนเพื่อการศึกษา เป็นเงินท่ีจ่ายให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว

หรือพ่อเล้ียงเด่ียว ท่ีเรียนหนังสือหรือเขา้รับการอบรม เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปท างานหรือ

ประกอบอาชีพ โดยรัฐจะให้เงินประโยชน์ทดแทนเพื่อการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี เพราะถือวา่เป็นเวลา

ท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาท่ีจ าเป็น ซ่ึงเงินดงักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา 

ค่าเดินทาง 

     (ง)  เงินค่าขนยา้ย เป็นเงินท่ีจ่ายให้แก่ให้แก่แม่เล้ียงเด่ียวหรือพ่อเล้ียงเด่ียว ท่ี

จะตอ้งยา้ยท่ีอยูเ่พื่อไปท างาน โดยมีสิทธิไดรั้บค่าขนยา้ย 

     (จ)  เงินช่วยเล้ียงดูบุตรล่วงหน้า (Child Support Advance) เป็นเงินท่ีรัฐจ่าย

ให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว ในกรณีท่ีไม่ปรากฎวา่ใครเป็นพ่อเด็ก หรือในกรณีท่ีพ่อเด็กไดรั้บการยกเวน้ไม่

ตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูบุตรเพราะมีรายได้ต ่า  โดยรัฐจะให้เงินช่วยเหลือเล้ียงดูบุตรล่วงหน้าจ านวน 
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13,440 โครนนอร์เวยต่์อปี ส่วนแม่เล้ียงเด่ียวในกรณีอ่ืน ๆ ส านกังานประกนัแห่งชาติจะตามไปเก็บ

เงินจ านวนน้ีจากพอ่เด็กท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายตามค าสั่งศาล 

    3. บริการดูแลเด็ก ซ่ึงมีอยู ่2 ระบบ คือ 

     (ก)  ศูนยเ์ล้ียงเด็กกลางวนั (Day-Care Center) เป็นบริการทางการศึกษาท่ีจดั

ไวเ้พื่อให้เด็กไดมี้พฒันาการทางวุฒิภาวะ กระตุน้ความพร้อม และดูแลความปลอดภยัของเด็กช่วง

ก่อนวยัเรียน ซ่ึงด าเนินการโดยเทศบาลและเอกชน โดยเทศบาลเป็นผูอ้นุมติั ก ากบัดูแล และนิเทศ

งาน ให้กบัศูนยเ์ล้ียงเด็กกลางวนัทุกแห่งในเขตเทศบาล และกฎหมายอนุญาตให้เด็กพิการสามารถ

ใชบ้ริการศูนยเ์ล้ียงเด็กกลางวนัได ้หากเห็นวา่เด็กจะไดรั้บประโยชน์ โดยเด็กจะไดรั้บการช่วยเหลือ

ดา้นการศึกษาเป็นพิเศษ 

     (ข) โรงเรียนอนุบาล (Kinder Garden) ราชอาณาจักรนอร์เวย์มีกฎหมาย

อนุญาตใหป้ระชาชนชาวนอร์เวยล์างาน เพื่อท าหนา้ท่ีพ่อและแม่ และลางานเพื่อเล้ียงดูลูกได ้โดยมี

สิทธิลาได ้42 สัปดาห์ คือ แม่ตอ้งลาหยุดงานก่อนคลอด 3 สัปดาห์ หากแม่ไม่ลางานภายในก าหนด

น้ีจะไม่ไดรั้บเงินทดแทน และเม่ือคลอดแลว้สามารถลาไดอี้ก 6 สัปดาห์ ส่วนพ่อสามารถลาได ้4 

สัปดาห์ และท่ีเหลืออีก 29 สัปดาห์ พ่อและแม่จะแบ่งกนัลาหยุดเล้ียงลูกไดต้ามตอ้งการ โดยพ่อแม่

จะได้รับค่าจา้งเต็มจ านวน แต่หากพ่อแม่เลือกท่ีจะลาหยุดรวมกนัเป็นเวลา 52 สัปดาห์ (1 ปี) จะ

ไดรั้บค่าจา้งร้อยละ 80 ของค่าจา้งเต็มเวลา นอกจากน้ีกฎหมายยงัอนุญาตให้พ่อ แม่ ท่ีมีลูกอายุไม่

เกิน 12 ปี สามารถลาหยดุไปดูแลลูกได ้หรือลาหยดุไปท าหนา้ท่ีผูซ่ึ้งดูแลลูกซ่ึงป่วย โดยไดสิ้ทธิลา

หยุดปีละ 10 วนั แต่ถา้พอ่ แม่ ท่ีมีลูกมากกวา่ 2 คน มีสิทธิลาไดสู้งสุดถึง 15 วนั หรือถา้เป็นแม่เล้ียง

เด่ียวหรือพ่อเล้ียงเด่ียว มีสิทธิลาหยุดไดถึ้ง 20 วนัต่อปี หรือ 30 วนั ถา้เป็นแม่เล้ียงเด่ียวหรือพอ่เล้ียง

เด่ียวท่ีมีลูกมากกวา่ 2 คน หรือในกรณีลูกป่วยเร้ือรัง สามารถลาหยุดได ้20 วนัต่อปี ถา้เป็นแม่เล้ียง

เด่ียวหรือพอ่เล้ียงเด่ียวสามารถลาหยดุไดถึ้ง 40 วนั   

  3.3.8 การท าแทง้ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

          ก่อนปี ค.ศ. 1969 กฎหมายท าแทง้ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดรั้บมรดกตกทอดมา

จากการเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ การท าแทง้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา 312 – 316 เวน้แต่เป็นการท าแทง้เพื่อรักษาชีวิตของหญิงตั้งครรภ ์กฎหมายท่ีให้สิทธิในการ 

ท าแทง้แก่หญิงสิงคโปร์เป็นฉบบัแรกไดป้ระกาศใช้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 1970 โดยไดข้ยายเหตุท า

แทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายใหม้ากข้ึน และอนุญาตใหท้ าแทง้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์พนัธุกรรม 

สังคม และเศรษฐกิจ โดยจะอนุญาตใหห้ญิงท าแทง้ไดใ้นช่วงอายคุรรภด์งัต่อไปน้ี59 

    1. อายคุรรภไ์ม่เกิน 16 สัปดาห์ ไดแ้ก่ กรณีดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  เม่ือการตั้งครรภจ์ะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต และสุขภาพทางกายและ

ทางจิตของหญิงตั้งครรภ ์

     (ข)  เม่ือสภาพแวดลอ้มของมารดาจะเลวลงในขณะคลอด หรือในอนาคต 

    2. อายคุรรภไ์ม่เกิน 24 สัปดาห์ ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  เม่ือมีเหตุผลท่ีเช่ือถือไดว้า่เด็กท่ีเกิดมาจะพิการอยา่งร้ายแรงทางร่างกาย 

หรือจิตใจ 

     (ข)  เม่ือการตั้งครรภ์เกิดจากการถูกข่มขืน หรือเป็นการตั้งครรภ์กบับุคคล

ร่วมสายโลหิต เม่ือหญิงตั้งครรภเ์ป็นคนวกิลจริต หรือปัญญาอ่อน 

   การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี60 

    1. หญิงซ่ึงต้องการท าแท้งจะต้องยื่นค าขออนุญาตท าแท้งต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติัการท าแทง้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 11 คน เพื่อพิจารณาอนุญาตใหท้ าแทง้

ตามเง่ือนไขโดยมีหนงัสือรับรองจากแพทย ์แต่หากเป็นการท าแทง้ตามเง่ือนท่ีกฎหมายก าหนดแลว้

และไดก้ระท าในโรงพยาบาลของรัฐ หรือท่ีรัฐรับรอง โดยแพทยท่ี์จะท าแทง้ให้ไดป้รึกษาแพทยอี์ก

คนหน่ึง และแพทย์ทั้ งสองคนมีความเห็นตรงกันว่าหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเส่ียงหรือเป็น

อนัตรายอยา่งมากต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ ์หรือ หญิงอาจไดรั้บอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกาย

                                         
 59 จาก การท าแทง้ของสาธารณรัฐสิงคโปร์. สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.un.org/esa/ 

population/publications/abortion/ doc/singapore.doc  

 60 แหล่งเดิม. 
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หรือจิตใจ แต่การท าแทง้ในกรณีน้ีจะตอ้งมีการรายงานการท าแทง้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

การท าแทง้ ภายใน 2 สัปดาห์ 

    2. ถา้หญิงตั้งครรภเ์ป็นหญิงซ่ึงมีสามีแลว้ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมให้ท าแทง้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสามี แต่ถา้หญิงตั้งครรภ์มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

บิดา มารดา หรือผูป้กครอง และหากหญิงอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีนั้น ไม่มีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง หรือ

เป็นหญิงซ่ึงสติไม่ดีหรือปัญญาอ่อน คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการท าแทง้มีอ านาจให้ความ

ยนิยอม 

   ในปี ค.ศ. 1974 ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์ ได้ยกเลิก

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการท าแทง้และไดก้ าหนดเง่ือนไขการท าแทง้เพิ่มเติมวา่ การท าแทง้

จะตอ้งไดก้ระท าในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลท่ีไดรั้บความเห็นชอบ โดยแพทย ์ท่ีจะท า

แทง้ในกรณีอายคุรรภไ์ม่เกิน 16 สัปดาห์ จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์ข้ึนทะเบียนภายใต ้Medical Regulation 

Act และมีประสบการณ์ในการเป็นสูตินรีแพทยไ์ม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน ส่วนแพทยท่ี์จะท าแทง้เม่ืออายุ

ครรภม์ากกวา่ 16 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 24 สัปดาห์ จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์จบในระดบัปริญญาโททางดา้น

สูตินารีเวช หรือ Master of Medicine (Obstetrics and Gynecology) จาก  University of Singapore 

หรือ  National University of Singapore หรือเป็นสมาชิกของ  Royal College of Obstetricians and 

Gynecology  และจะตอ้งได้รับอนุญาตให้ท าแทง้จากสถาบนัเหล่าน้ีทุก ๆ 2 ปี ยกเวน้การท าแทง้

โดยใชย้า ซ่ึงไม่ตอ้งกระท าในโรงพยาบาล ผูซ่ึ้งสั่งยาจะตอ้งเป็นแพทยท่ี์ข้ึนทะเบียน61 ซ่ึงเหตุผลท่ี

สาธารณรัฐสิงคโปร์ไดแ้กก้ฎหมายให้มีการให้มีการท าแทง้ได้โดยชอบดว้ยกฎหมายมากข้ึน คือ 

รัฐบาลสิงคโปร์ในขณะนั้นเห็นวา่การหา้มการท าแทง้ไม่ไดช่้วยยบัย ั้ง  ความตอ้งการท าแทง้ไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง แต่การมีกฎหมายหา้มการท าแทง้ดงักล่าวกลบักลายเป็นการท่ีรัฐหรือกฎหมายบงัคบัหญิงซ่ึง

ตอ้งการท าแทง้ไปท าแทง้ในสถานท่ีท่ีผดิกฎหมายและเป็นอนัตราย62 

                                         
 61แหล่งเดิม.   

 62 จาก ท าไมสตรีไทยตอ้งมีสิทธิท าแทง้เสรี. โดย ใจ อ้ึงภากรณ์, 2553, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558, จาก 

www.prachathai.com  
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   ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 สาธารณรัฐสิงคโปร์ เร่ิมเปล่ียนนโยบาย โดยออกกฎหมายบงัคบั

ให้หญิงซ่ึงตอ้งท าแทง้จะตอ้งไดรั้บค าปรึกษาจากนกัจิตวิทยาก่อน เพื่อให้หญิงไดรั้บขอ้มูลวา่หญิง

ควรจะตั้งครรภต่์อไป หรือหากหญิงตอ้งการท าแทง้แลว้จะมีวิธีป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ซ ้ าไดอ้ยา่งไร หลงัจากไดรั้บค าปรึกษาเสร็จแลว้หญิงจะตอ้งรอให้ครบ 24 ชัว่โมงก่อนจึงจะท าแทง้

ได ้เวน้แต่กรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตหรือป้องกนัอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทางกาย หรือจิตใจ ของ

หญิงตั้งครรภ์63 

  3.3.9 การท าแทง้ของราชอาณาจกัรกมัพูชา 

          การท าแทง้ในราชอาณาจกัรกมัพูชา เป็นความผิดทางอาญา โดยท่ีกฎหมายท าแทง้

ของราชอาณาจกัรกมัพูชาไดรั้บการสืบทอดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส

ในสมยัท่ีเป็นอาณานิคมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส แมว้า่ในกฎหมายจะไม่ไดมี้การบญัญติัเหตุท าแทง้

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายไวก้็ตาม แต่ภายใตห้ลกัของกฎหมายอาญาทัว่ไป หญิงก็สามารถท าแทง้ได้

ในกรณีท่ีการตั้งครรภต่์อไปจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ์64 ราชอาณาจกัรกมัพูชาเผชิญ

กบัปัญหาในดา้นจ านวนการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดบัสูง และกระทรวงสาธารณสุข

ของราชอาณาจกัรกมัพูชาคาดวา่หน่ึงในสามของการตายของหญิงตั้งครรภเ์กิดจากการท าแทง้ท่ีไม่

ปลอดภยั หรือเกิดจากการท าแทง้ท่ีผูท้  าแทง้ใหไ้ม่ไดเ้ป็นแพทยห์รือผูซ่ึ้งมีความรู้หรือความช านาญ65 

ดังนั้นในปี ค.ศ. 1997 รัฐบาลของราชอาณาจกัรกัมพูชาในขณะนั้นได้ตดัสินใจท่ีจะเสนอร่าง

กฎหมายท าแทง้ เพื่อควบคุมการท าแทง้ให้เป็นไปอย่างปลอดภยั โดยหวงัวา่กฎหมายน้ีจะช่วยลด 

อตัราการตายของหญิงตั้งครรภใ์ห้ลดนอ้ยลงร้อยละห้าสิบ ภายในปี ค.ศ. 2010 โดยบทบญัญติัหรือ

วตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัน้ี คือ การเสริมสร้างและพฒันาระบบสวสัดิการครอบครัว กล่าวคือ

เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบสวสัดิการสังคมให้แก่ประชาการ โดยไดมี้การ

อา้งอิงถึงรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกมัพูชาในขณะนั้นไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณภาพ

                                         
 63 แหล่งเดิม. 

 64  จาก การท าแทง้ของราชอาณาจกัรกมัพชูา. สืบคน้เม่ือ 5 มกราคม 2558, จาก http://www.un.org/esa 

/population/publicationsabortion/doc/cambod1.doc 

 65แหล่งเดิม.  

DPU



260 

 

ชิวิตของประชาชนในดา้นท่ีเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัและสวสัดิการของประชาชน และในช่วงตน้เดือน

ตุลาคม ปี ค.ศ. 1997 ก็ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายท าแทง้ใหม่ ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีหญิงสามารถ

ร้องขอใหท้ าแทง้ไดใ้นช่วงอายคุรรภ ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ การท าแทง้เม่ืออายคุรรภเ์กิน 12 สัปดาห์จะ

ท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ีเท่านั้น คือ66  

    1. มีความน่าจะเป็นไปไดว้่าการตั้งครรภ์นั้นมีการพฒันาไปอยา่งผิดปรกติ หรือ

การตั้งครรภต่์อไปจะเป็นอนัตรายต่อชีวติของหญิงตั้งครรภ ์

    2. ทารกท่ีคลอดออกมาจะเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้

    3. การตั้งครรภท่ี์เกิดจากการข่มขืน 

    การท าแทง้ในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก แพทย ์2 ใน 3 คน โดย

หญิงซ่ึงตั้งครรภ์จะตอ้งไดรั้บค าอธิบายเก่ียวกบัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าแทง้ และ

ขอ้ดีของการเวน้วรรคในการตั้งครรภ์ การท าแทง้จะตอ้งได้รับความยินยอมจากหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ 

เฉพาะแพทยแ์ละผูช่้วยทางการแพทยห์รือผดุงครรภเ์ป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการท าแทง้ และการ

ท าแทง้จะตอ้งกระท าในโรงพยาบาล หรือคลินิกศูนยสุ์ขภาพ หรือศูนยสู์ติกรรมของรัฐ หรือเอกชน

ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  การท าแทง้ท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าวเป็นความผิดอาญา 

ซ่ึงมีโทษทั้งโทษปรับและโทษจ าคุก และหากการท าแทง้เป็นเหตุให้หญิงซ่ึงท าแทง้เจ็บป่วยเร้ือรัง 

พิการ หรือเสียชีวิต ตอ้งรับโทษหนักข้ึน อย่างไรก็ตามการบริการด้านสุขภาพในราชอาณาจกัร

กมัพูชายงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ท าใหป้ระชาชนจ านวน

มากไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพหรือการคุมก าเนิด ประชาชนเพียงร้อยละ 13 เท่านั้นท่ีใช้

วธีิการคุมก าเนิด ส่งผลใหมี้ปัญหาในเร่ืองการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ นอกจากน้ีการ

ขาดแคลนบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการท าแทง้อย่างปลอดภยั ท าให้การท า

แทง้ในราชอาณาจกัรกมัพูชายงัคงเป็นการท าแทง้โดยบุคคลซ่ึงไม่มีความรู้หรือการท าแทง้ท่ีไม่

ปลอดภยั67 

                                         
 66 แหล่งเดิม.  

 67 แหล่งเดิม. 
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  3.3.10 การท าแทง้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

            แต่เดิมสาธารณรัฐเวียดนามถือวา่การท าแทง้เป็นบาป และผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้จะถูก

ประณามอย่างรุนแรง ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 เม่ือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เหนือได้รับ

อิสรภาพ การท าแทง้จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  เพราะถือวา่การท าแทง้เป็น

ส่วนหน่ึงของการวางแผนครอบครัว อย่างไรก็ตามการให้ความส าคญักบัการวางแผนครอบครัวมี

ความแตกต่างกนัมากระหวา่งทางตอนเหนือและตอนใตข้องสาธารณรัฐเวียดนามก่อนรวมประเทศ  

โดยการวางแผนครอบครัวของทางตอนใตเ้ร่ิมมีข้ึนในปี ค.ศ. 1960  เพื่อแกปั้ญหาการตายของหญิง 

ตั้งครรภแ์ละทารก และการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นรัฐบาลของเวียดนามใตจึ้งไม่ได้

สนบัสนุนให้มีการท าแทง้ การท าแทง้จะท าไดแ้ต่โดยเหตุผลทางการแพทยเ์ท่านั้น อย่างไรก็ตาม

ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1970 คลีนิควางแผนครอบครัวไดมี้นโยบายท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงมีบุตรตั้งแต่ 5 

คนข้ึนไป และหลงัจากนั้นก็ไดมี้การขยายการใหบ้ริการแก่หญิงซ่ึงมีบุตรเพียงคนเดียวดว้ย โดยตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากคู่ครองหรือสามี68 และกลางปี ค.ศ.1970 รัฐบาลของเวียดนามใตไ้ดป้ระกาศ

ให้การวางแผนครอบครัวเป็นนโยบายของรัฐ แต่ก็ประสบปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองมือท่ี

จะน าแผนไปบูรณาการใช้ ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนเวียดนามเหนือในปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลได้มี

นโยบายในการลดอตัราการเพิ่มของประชากร โดยการสนบัสนุนการใช้วิธีการคุมก าเนิดระยาวท่ี

เหมาะสม เช่น การใส่ห่วงอนามยั รวมถึงการท าแทง้โดยการร้องขอของหญิงตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากสามีหรือคู่ครอง และเม่ือมีการรวมประเทศ การวางแผนครอบครัวได้ถูก

ก าหนดใหเ้ป็นนโยบายส าคญั ซ่ึงมีวิธีการคุมก าเนิดหลากหลายวิธี รวมถึงการท าแทง้ดว้ย และในปี 

ค.ศ. 1982 ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการประชากรและการวางแผนครอบครัว ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 

รัฐบาลของสาธารณรัฐเวียดนามไดก้ าหนดให้ครอบครัวหน่ึงมีบุตรไดเ้พียง 2 คน และมีการสร้าง

แรงจูงใจให้ประชากรหันมาใช้บริการคุมก าเนิด จากการส่งเสริมและบูรณาการระบบวางแผน

                                         
 68 จาก การท าแทง้ของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม. สืบคน้เม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2558. จาก http://www.un. 

org/esa/population/publications/abortion/doc/vietnam.doc.  
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ครอบครัวท าให้สาธารณรัฐเวียดนามประสบความส าเร็จในการลดอตัราการเจริญพนัธ์ุ ในช่วงปี 

ค.ศ. 1970 – 2000 จากอตัราเด็กต่อสตรี 5.9 เหลือเพียง 2.669      

   การท าแท้งในสาธารณรัฐเวียดนามมีกฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบบั เช่น กฎหมาย

คุม้ครองสาธารณสุข ค.ศ. 1989  (The Law on The Protection of Public Health) ท่ีก าหนดวา่หญิงมี

สิทธิท าแทง้ไดห้ากสมคัรใจ แต่ตอ้งท าในสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐเท่านั้น  และขอ้ตกลงของ

คณะรัฐมนตรีท่ี 602 ระบุใหรั้ฐมีหนา้ท่ีใหบ้ริการสาธารณสุข และอุปกรณ์คุมก าเนิด เพื่อการท าแทง้

โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายแก่ผูซ่ึ้งท างานใหแ้ก่รัฐท่ีมีสิทธิ ผูซ่ึ้งรัฐระบุไวต้ามนโยบาย และผูซ่ึ้งยากจนท่ีได้

ข้ึนทะเบียนไว ้นอกจากน้ียงัมีกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีไดมี้การกล่าวหรือระบุถึงเง่ือนไขในการท าแทง้ เช่น 

กรณีท่ีตอ้งการยติุการตั้งครรภโ์ดยความจ าเป็นดา้นสุขภาพของหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ ์การ

ท าแทง้จะตอ้งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ และหญิงสามารถลาป่วยเน่ืองจากการท าแทง้

ได ้ท่ีส าคญัไปกว่านั้นคือไม่มีขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาของ

สาธารณรัฐเวียดนาม สถิติการท าแทง้ของสาธารณรัฐเวียดนามในปี ค.ศ. 1980 มีประมาณ 170,000 

ราย หรือคิดเป็นอตัราการท าแทง้ 15 รายต่อหญิงอายุ 15 – 44 ปี จ  านวน 1,000 คน  และเพิ่มข้ึนเป็น 

100 ราย ต่อหญิง 1,000 ราย ในปี ค.ศ. 1992 ซ่ึงท าใหส้าธารณรัฐเวยีดนามมีอตัราการท าแทง้สูงเป็น

อนัดบั 3 ของโลก รองมาจากโรมาเนีย และสหภาพโซเวยีต ซ่ึงมีอตัราการท าแทง้อยูท่ี่ 199 ราย และ 

112 ราย ตามล าดบั ทงัน้ีเน่ืองมาจากการให้บริการคุมก าเนิดโดยภาครัฐไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

การแจกจ่ายเคร่ืองมือในการคุมก าเนิดท่ีไม่สม ่าเสมอหรือไม่ต่อเน่ือง และข้อจ ากัดของวิธีการ

คุมก าเนิดแต่ละวธีิ  ท าใหห้ญิงซ่ึงไม่ตอ้งการจะมีบุตร และไม่ไดรั้บวธีิคุมก าเนิดมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน 

และท าใหเ้กิดปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้เพิ่มสูงข้ึน70  

 

 

 

                                         
 69 แหล่งเดิม.  

 70 แหล่งเดิม.  
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3.4 กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย 

   ในการศึกษากฎหมายท าแท้งของประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับ

วิวฒันาการของกฎหมายท าแท้งของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แนวทางการแก้ไข

กฎหมายท าแทง้ ปัญหาและ อุปสรรคของการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้ และพยายามหาแนวคิดใน

การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และ รูปแบบของกฎหมายท าแทง้ท่ี

เหมาะสมกับประเทศไทย ทังน้ีเพื่อให้กฎหมายท าแท้งเป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคับ และเป็น

กฎหมายท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และปัญหาการไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อน

จากการท าแทง้เถ่ือน 

  3.4.1  ววิฒันาการกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย  

           ววิฒันาการของกฎหมายท าแทง้ของไทย แบ่งออกเป็น 3 ยคุ คือ 

    3.4.1.1 การท าแทง้ตามกฎหมายตราสามดวง หรือการท าแทง้ในยุคท่ีหญิงท า

แทง้ไม่มีความผดิ  

   กฎหมายตราสามดวง เ ป็นกฎหมาย ท่ีบังคับใช้ ในสมัยต้นก รุง

รัตนโกสินทร์71 เป็นกฎหมายท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ โปรดให้ช าระข้ึนและ

ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 234872 เพื่อแกไ้ขความคลาดเคล่ือนและความไม่ยุติธรรมท่ีมี

อยู่ในกฎหมายเก่า ท่ีเรียกกฎหมายฉบบัน้ีว่า “กฎหมายตราสามดวง” เพราะมีประทบัตรา คชสีห์ 

ราชสีห์ และบวัแกว้ ซ่ึงเป็นตราของสมุหนายก สมุหกลาโหมและโกษาธิบดี ต่อมากลายเป็นตรา

ของกระทรวงมหาดไทย กลาโหมและต่างประเทศตามล าดบั73 ซ่ึงตามกฎหมายตราสามดวงจะเอา

โทษแก่ ผูซ่ึ้งให้ยาแก่หญิงตั้งครรภกิ์น จนเป็นเหตุให้ทารกในครรภต์ายหรือท าใหห้ญิงตั้งครรภแ์ละ

                                         
 71 จาก ขอ้เท็จจริงก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้ในประเทศไทย. (น. 15). โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม.  

 72 จาก กฎหมำยตรำสำมดวง: แว่นส่องสังคมไทย. (น. 1), โดย วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2547, ผลงานการวิจยัฉบบั

สมบูรณ์ ล าดบัท่ี 1. สถานภาพกฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ :  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

 73 จาก http://elearning.aru.ac.th/2561102/soc56/topic4/linkfile/print5.htm. สืบคน้เม่ือ 5 มิถุนายน 2558. 
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ทารกตาย74 และเอาผิดแก่ผูซ่ึ้งทะเลาะวิวาทกบัหญิงตั้งครรภ ์หรือท าร้ายหญิงตั้งครรรภ ์จนเป็นเหตุ

ให้ทารกในครรภ์ตาย มารดาบาดเจ็บ หรือท าให้ทั้ งหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์ตาย75 แต่ไม่

ปรากฎว่ากฎหมายเอาผิดแก่หญิงซ่ึงท าให้ตวัเองแทง้ลูกแต่อย่างใด จึงไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่าในสมยัน้ี

หญิงมีครรภมี์สิทธิหรืออ านาจในการท าแทง้หรือไม่ หรือถา้หากมีจะมีขอบเขตเพียงใด ประเด็นท่ีวา่

กฎหมายตราสามดวงให้อ านาจหรือให้สิทธิในการท าแทง้แก่หญิงหรือไม่นั้น กรมหลวงราชบุรี

ดิเรกฤทธ์ิ ทรงมีความเห็นว่ากฎหมายสมยันั้นไม่มีบทบญัญติัว่าด้วยความผิดฐานท าให้แท้งลูก

โดยตรง และกฎหมายไม่เอาผิดกบัหญิงซ่ึงท าให้ตนเองแทง้ลูก76 แมว้่าพระองค์จะไม่ทรงเช่ือโดย

สนิทใจก็ตาม77 

   การท่ีไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้หญิงท าแทง้ ไม่อาจตีความไปได้ว่าหญิง

ตั้งครรภจ์ะมีสิทธิหรือมีอ านาจในการท าแทง้ เพราะในอดีตการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสเกิดข้ึน

นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปัจจุบนั และหากชายหญิงมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส สังคมก็จะใชว้ิธีการ

สมรสเป็นเคร่ืองมือป้องกนัไม่ให้เกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากสถานภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจในสมยัก่อนเอ้ืออ านวย หรือส่งเสริมให้การสมรสเป็นไปได้ง่าย เพราะไม่มี

กฎหมายก าหนดอายุขั้นต ่าของชายหญิงซ่ึงจะสมรส ท าให้การสมรสเป็นไปได้อย่างง่าย ๆ78 

นอกจากน้ีสังคมในอดีตยงัเปิดโอกาสให้ชายมีภรรยาไดห้ลายคน และชายในอดีตก็สามารถเล้ียงดู

ภรรยาใหม่และบุตรซ่ึงเกิดใหม่ไดจ้  านวนมาก จึงไม่เกิดปัญหาภาระในการรับผิดชอบ ท าให้บุตร

                                         
 74 มาตรา 10 ผูใ้ดให้ยาแก่ท่านกิน ลูกในทอ้งตาย ให้เอาตวัแม่มนัก่ึงหน่ึง ตั้งไหม ทวีคูณ เปนสินไหมก่ึงพินยั

ก่ึง แทง้ใหท้วน 60 ที เอาข้ึนขาอยา่งประจานแลว้จ าไวข้ณะคุก ถา้ตายทั้งแม่ทั้งลูก ใหม้นัตายตกไปตามกนั 

 75มาตรา 15 ผูใ้ดวิวาทกบัหญิงมีครรภ ์ตีฟันแทงหญิงมีครรภลู์กในทอ้งตาย แม่มีบาดเจ็บ ให้ปรับไหมผูตี้ฟัน

แทงโดยขนาด ถา้ตายทั้งแม่ทั้งลูกใหฆ่้าผูตี้ฟันแทงใหต้กไปตามกนั  

 76 จาก กำรท ำแท้งกับปัญหำทำงกำรแพทย์และสังคม.  (น. 46), โดย สุวฒัน์ จนัทรจ านง, 2525, กรุงเทพฯ: 

รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ ์

 77 จาก ขอ้เท็จจริงก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้ในประเทศไทย. (น. 16). โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 

 78 จาก ควำมคิดเห็นในแง่สังคมวิทยำและประชำกรศำสตร์เกี่ยวกับกำรท ำแท้ง.  โดย ปราโมทย ์ประสาทกุล, 

2523, อา้งถึงใน ขอ้เท็จจริงก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้ในประเทศไทย. (น. 86). โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 
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เหล่าน้ียงัคงเป็นบุตรซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของบิดามารดา เช่นเดียวกบับุตรซ่ึงเกิดจากภรรยาหลวง79 อีก

ทั้งในสมยัก่อนปัญหาเก่ียวกบัหญิงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศมีไม่มากนกั จึงไม่ได้มีการ

บญัญติัเหตุผลทางกฎหมายเป็นขอ้ยกเวน้ให้มีการท าแทง้ได้80 ดงันั้นจึงอาจเป็นไปไดว้า่สาเหตุท่ีไม่

มีกฎหมายห้ามท าแทง้ เน่ืองจากในสมยันั้นไม่มีหญิงมีครรภ์คนใดคิดท่ีจะท าแทง้ หรือไม่รู้วิธีท า

แทง้ก็อาจเป็นได ้ประกอบกบัในสมยันั้นโครงสร้างทางสังคมจะให้อ านาจความเป็นใหญ่แก่ผูช้าย 

ผูห้ญิงยงัไม่มีบทบาทมากนักในสังคม ท าให้หญิงต้องตกอยู่ในสภาพท่ีเป็นรอง มีการก าหนด

กฎเกณฑ์วิถีชีวิตของผูห้ญิงให้ด าเนินไปในสภาพท่ีไม่สามารถเลือกก าหนดแบบแผนชีวิตของ

ตนเองได ้มีการปลูกฝังให้ผูห้ญิงเตรียมตวัส าหรับการเป็นแม่หรือถูกคาดหวงัในบทบาทน้ี ดงันั้น

ผูห้ญิงจึงไม่มีโอกาสท่ีจะคิดหรือเลือกวา่ตนเองตอ้งการท่ีจะเป็นแม่หรือไม่81 ต่อมาเม่ือมีการท าแทง้

ข้ึนในสังคม จึงไดเ้ร่ิมมีแนวคิดในการบญัญติักฎหมายข้ึนมาเพื่อควบคุมหรือห้ามการท าแทง้ โดย

การบญัญติักฎหมายควบคุมหรือห้ามการท าแทง้ ซ่ึงในระยะแรกจะเป็นการห้ามการท าแทง้อย่าง

เด็ดขาดหรือหา้มการท าแทง้ในทุกกรณีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

  3.4.1.2  การท าแทง้ตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  หรือการท าแทง้ในยคุท่ีหญิงท า

แทง้มีความผดิโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

   การท าแท้งกลายเป็นความผิดอาญา เม่ือเร่ิมมีการปรับปรุงกฎหมายไทยให้มีความ

ทนัสมยัเหมือนกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยไดป้ระกาศยกเลิกกฎหมายลกัษณะผวัเมีย และบงัคบั

ใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ซ่ึงไดน้ าแนวคิดมาจากกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ ทั้งหมด 5 มาตรา คือ 

มาตรา 260 -264  ซ่ึงมีใจความดงัน้ี 

                                         
 79 แหล่งเดิม. 

 80 จาก การศึกษากฎหมายกบัปัญหาผูป่้วยลกัลอบท าแทง้. โดย ลกัษณา สิเวชประเสริฐ. (น. 69) . เล่มเดิม. 

 81 จากทางเลือกท่ีจะท าแทง้: การพิทกัษ์สิทธิผูห้ญิงของวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง. (น. 31-36). โดย อารดี ประสม

ทรัพย.์ เล่มเดิม. 
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   “มาตรา 260 หญิงใดรีดลูกให้แทง้ก็ดี ยินยอมให้คนอ่ืนรีดลูกให้แทง้ก็ดี ท่านว่ามนัมี

ความผดิ ตอ้งระวางโทษ...” 

   “มาตรา 261 ผูใ้ดรีดลูกให้เขาแทง้ แมว้า่หญิงยินยอมให้มนัรีดก็ดี ท่านวา่มนัมีความผิด 

ตอ้งระวางโทษ...” 

   “มาตรา 262 ถา้ผูก้ระท าความผดิเช่นวา่ในมาตรา 261 นั้นเป็นแพทยห์รือผดุงครรภ ์หรือ

เป็นคนท าโดยเห็นแต่สินจา้งรางวลัก็ดี ท่านให้ลงโทษมนัตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดเช่นนั้น 

ทวข้ึีนอีกหน่ีงในสามส่วน” 

   “มาตรา 263 ผูใ้ดรู้ว่าหญิงมีครรภ์และหญิงมิได้อนุญาตให้มนัรีดลูก ถ้ามนัแลกระท า

ร้ายดว้ยก าลงักาย หรือดว้ยประการหน่ึงประการใด ให้หญิงนั้นแทง้ลูกไซร้ ท่านว่ามนัมีความผิด 

ตอ้งระวางโทษฐานประทุษร้ายร่างกายถึงสาหสั...” 

   “มาตรา 264 ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิอยา่งใดใด ท่ีท่านบญัญติัไวใ้นมาตรา 260 และ

มาตรา 261 นั้น ท่านวา่เป็นการไม่ส าคญั อยา่ใหเ้อาโทษแก่มนัเลย” 

   บทบญัญติัของกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ดงักล่าวไดบ้ญัญติัแสดงให้เห็นอย่าง

ชดัเจนว่าให้เอาผิดแก่หญิงซ่ึงท าให้ตนเองแทง้ลูกหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นท าให้ตนเองแทง้ลูก  ผูซ่ึ้งท า

ให้หญิงแทง้ลูกไม่วา่หญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม ซ่ึงเป็นการห้ามการรีดลูกหรือการท าแทง้ตั้งแต่

เร่ิมปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด โดยไม่มีบทยกเว้นโทษในทุกกรณี82 แสดงให้เห็นว่าในช่วงน้ี 

กฎหมายเร่ิมมีแนวคิดและวตัถุประสงค ์ท่ีให้หญิงซ่ึงท าให้ตนเองแทง้ลูกหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นท าให้

ตนเองแทง้ลูกตอ้งรับผดิ นอกจากน้ีตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 การพยายามรีดลูกหรือการ

พยายามท าแทง้ ท่ีหญิงท าเองหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นท าให้ และหญิงไม่ไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่

ความตาย ไม่เป็นความผดิเช่นเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304   ท่ีส าคญัอยา่งยิ่งกฎหมาย

ลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ไม่มีเหตุยกความรับผิดให้แก่แพทยซ่ึ์งเป็นผูท้  าแทง้ เหมือนกบัมาตรา 305 

แห่งประมวกฎหมายอาญา ในทางตรงกนัขา้มกฎหมายลงโทษบุคคลซ่ึงมีอาชีพในทางการแพทย ์

                                         
 82 จาก ค ำอธิบำยกฎหมำยลกัษณะอำญำ ( พิมพค์ร้ังที 5). (น. 106), โดย หยดุ แสงอุทยั ค, 2497,  กรุงเทพฯ : 

วญิญูชน. 
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ผดุงครรภ ์หรือผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง โดยเห็นแก่สินจา้งรางวลั หนกัข้ึนอีกหน่ึงในสาม ทั้งน้ีเพราะ

ในสมยันั้นผูซ่ึ้งจะท าแทง้ได้ และหญิงให้ความเช่ือถือ ก็คือแพทย์และผูป้ระกอบอาชีพในด้าน

การแพทยเ์ท่านั้น เน่ืองจากผูร่้างกฎหมายเห็นวา่บุคคลเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีในการป้องกนัและบ าบดัโรค  

และช่วยเหลือชีวิตมนุษย ์แต่การท าแทง้ไม่ใช่การบ าบดัโรค เพราะการตั้งครรภ์ไม่ใช่การเจ็บป่วย 

แต่การท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นการกระท าท่ีผดิจรรยาบรรณ สมควรท่ีจะตอ้งรับโทษหนกั

ข้ึน83 ประกอบกบัรัฐบาลในสมยันั้นมีนโยบายเพิ่มจ านวนประชากร เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั

ประเทศ โดยมีค าขวญัวา่ “การมีบุตรมากเป็นการสร้างร้ัวของชาติ”  ดงันั้นหากอนุญาตให้มีการท า

แทง้ไดเ้ท่ากบัเป็นการลดจ านวนประชากร ดงันั้นรัฐจึงบญัญติักฎหมายห้ามการท าแทง้ทุกกรณีโดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัไม่ใหมี้การท าแทง้ 

  3.4.1.3  การท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือยุคหญิงท าแทง้มีความผิด เวน้แต่เขา้

ขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย 

   หลงัจากประกาศใช้ประมวลกฎหมายลกัษณะอาญามาแล้วประมาณ 38 ปี รัฐบาลใน

สมยันั้นไดพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมในขณะนั้น 

จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการแกไ้ขกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 

127  ซ่ึงในระหวา่งด าเนินการพิจารณาแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว นายอาร์. กี ยอง ท่ีปรึกษากฎหมาย

ชาวฝร่ังเศส ได้ท าบนัทึกความเห็นเก่ียวกบัการท าแทง้ข้ึนโดยละเอียด โดยไดก้ล่าวถึงสถานภาพ

ของการท าแทง้ในต่างประเทศ ตั้งแต่สมยัสาธารณรัฐกรีกโบราณ จนถึงกลางปีพุทธศกัราช 2482 

เพื่อแจกให้แก่สมาชิกคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายท าแท้งใช้ในการประกอบการ

พิจารณาในวาระแรก84 ซ่ึงจากบนัทึกดงักล่าวไดช้ี้ให้เห็นว่ากฎหมายท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ มี

บทบญัญติัห้ามการท าแทง้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในประเทศท่ีใชน้โยบายเพิ่มจ านวนประชากร 

โดยจะมีบทลงโทษส าหรับการท าแทง้ไวสู้งมาก ส าหรับประเทศไทยนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  ไดมี้มติวา่ในการบญัญติักฎหมายวา่ดว้ย

                                         
 83 จาก ทศันะของนกักฎหมายเก่ียวกบัการแพทย.์ (น.46) โดย คณิต ณ นคร ฉ. เล่มเดิม. 

 84 จาก ข้อกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดฐำนท ำให้แท้งลกู. (น. 5), โดย พิศวาท สุคนธพนัธ์, 2524, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.                                                               
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ความผิดฐานท าให้แทง้ลูกนั้นควรจะได้มีการพิจารณาถึงนโยบายของรัฐในเร่ืองการเพิ่มจ านวน

ประชากรดว้ย85 

   จากบนัทึกของนายอาร์.กี ยอง พบว่าแนวคิดในการบญัญติัความผิดฐานท าแทง้ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มี 3 แนวคิด86 คือ 

    1.  ถือวา่การท าแทง้ (เท่ากบั) เป็นการฆ่าคน 

    2.  บญัญติัให้การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย คือไม่ถือ

วา่การท าแทง้เป็นอาชญากรรม 

    3.  บญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา แต่มีขอ้ยกเวน้บางประการ เช่น 

เหตุผลทางการแพทย ์

   ซ่ึงในท่ีประชุมอนุกรรมการพิจารณาตรวจแกไ้ขกฎหมาย เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2482 นายอาร์.กี ยอง ไดเ้สนอวา่ ประเทศไทยหรือกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย ควรอนุญาตให้

มีการท าแท้งได้ในกรณีท่ีจ าเป็น โดยมีหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ได้เสนอว่ากฎหมายควร

เดินทางสายกลาง87 ในท่ีสุดท่ีประชุมได้ลงมติให้บญัญติัว่าการท าแทง้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

เวน้แต่จะไดก้ระท าเพื่อช่วยชีวิต หรือเพื่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์88 ส่วนเหตุยกเวน้การท าแทง้ได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายได้มีการเสนอเพิ่มเติมในช่วงหลงัของการแก้ไข

ประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ในมาตรา 289 ทวิ ของร่างประมวลกฎหมายแห่งปี 2494 

                                         
 85 มติของท่ีประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 คร้ังท่ี 54,164 / 

2482 หนา้ 3. 

 86แหล่งเดิม. น. 13.   

 87 จาก รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127.  คร้ังท่ี 

53, 162 / 2482  หนา้ 13. 

 88 มติของท่ีประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 คร้ังท่ี 54,164 / 

2482 หนา้ 1. 
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ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขแลว้ และท่ีจะน าเสนอต่อรัฐสภา โดยบญัญติัถึงเหตุยกเวน้โทษดว้ยเหตุผลทาง

กฎหมายในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภอ์นัเน่ืองมาจากการถูกกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ89 

    ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท าแท้งปัจจุบัน มีบทบัญญัติเก่ียวกับ

ความผิดฐานท าให้แทง้ลูก 5 มาตรา คือ มาตรา 301 ถึ ง มาตรา 305    ซ่ึงเหตุผลในการบญัญติั

ความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลูก ในประมวลกฎหมายอาญา มี 2 ประการ คือ90  

     (ก) กฎหมายมีสมมติฐานวา่การท าแทง้เป็นฆาตกรรม 

     (ข) กฎหมายมีสมมติฐานวา่การท าแทง้จะท าใหศี้ลธรรมในสังคมเส่ือมโทรม 

    ความผิดฐานท าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นบทบัญญัติท่ีมีความ

แตกต่างกบัความผิดฐานท าให้แทง้ลูกในกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ 127 เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ 

ประมวลกฎหมายอาญามีหลกัว่าผูใ้ดจะท าให้เกิดการแทง้ลูกไม่ได้ เวน้แต่จะท าด้วยเหตุผลทาง

การแพทย ์(จ าเป็นตอ้งท าเพื่อสุขภาพของแม่) ตามมาตรา 305 (1) หรือเหตุผลทางกฎหมาย (การ

ตั้งครรภเ์กิดข้ึนเพราะถูกกระท าความผิดทางอาญา) ตามมาตรา 305 (2) และไม่ลงโทษฐานพยายาม

ท าใหต้นเองแทง้ลูก และฐานพยายามท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงยนิยอม และหญิงไม่ไดรั้บอนัตราย

สาหัส หรือถึงแก่ตวามตาย ตามมาตรา 304 แต่หลกัการท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจน คือ นอกจาก

ประมวลกฎหมายอาญาจะไม่ลงโทษแพทยท่ี์ท าแทง้ให้แก่หญิงโดยหญิงยอมหนกัข้ึนแลว้ ในทาง

ตรงกนัขา้มประมวลกฎหมายอาญา บญัญติัยกเวน้ให้แพทยส์ามารถท าแทง้ให้แก่หญิงไดใ้นกรณีท่ี

จ าเป็นเพื่อสุขภาพของหญิง และเม่ือหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการถูกกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ ตาม

มาตรา 305  เหตุผลท่ีกฎหมายท าแทง้ปัจจุบนัไม่ลงโทษแพทยผ์ูท้  าแทง้หนักกว่าบุคคลธรรมดา 

เช่นเดียวกบักฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127  เพราะรัฐเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมจ านวน

ประชากร ท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แมว้่าจะยงัมีความจ าเป็นในเร่ืองการป้องกนัประเทศอยู่ก็

                                         
 89 มติของท่ีประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไ้ขประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 คร้ังท่ี 54,164 / 

2482 หนา้ 1.  

 90 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.132). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. เล่ม

เดิม. 
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ตาม  นอกจากน้ีรัฐยงัเห็นถึงความจ าเป็นตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นรัฐจึงตอ้งยอมให้

มีการท าแทง้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  

   สาระส าคญัของความผิดฐานท าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา สามารถแบ่งได้ 4 

ประการ คือ 

    1. บุคคลซ่ึงตอ้งรับผดิฐานท าใหแ้ทง้ลูก  ไดแ้ก่ 

     (ก)  หญิงซ่ึงตั้ งครรภ์ ตามท่ีบญัญัติไวใ้นมาตรา 301 ซ่ึงเป็นการบัญญัติ

กฎหมายท่ีขดักบัหลกักฎหมายอาญาโดยทัว่ไป ซ่ึงจะลงโทษหรือเอาผิดกับบุคคลซ่ึงกระท าต่อ

บุคคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็นการกระท าต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์น เพราะมาตรา 301 

เอาผดิแก่หญิงซ่ึงกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายของตนเอง  

     (ข)  บุคคลซ่ึงท าแทง้ให้หญิงมีครรภ ์ไดแ้ก่บุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีไดท้  าแทง้ให้

หญิงตั้งครรภ ์ไม่ว่าจะเป็น ญาติ พี่น้อง พ่อ แม่ ผูป้กครอง สามี คนรัก แพทย ์พยาบาล และบุคคล

เหล่าน้ีจะตอ้งรับผิดเสมอไม่ว่าหญิงตั้งครรภ์จะไดย้ินยอมให้ท าแทง้หรือไม่ก็ตาม เพียงแต่ความ

ยนิยอมของหญิงตั้งครรภท์  าใหผู้ซ่ึ้งท าแทง้ใหไ้ดรั้บโทษนอ้ยลง   

    2. การกระท าท่ีเป็นความผิด คือการกระท าใด ๆ ท่ีมีผลท าให้หญิงตั้งครรภแ์ทง้

ลูก หรือท าให้ทารกในครรภค์ลอดออกมาในสภาพท่ีปราศจากชีวิต เช่นใช้ยาขบั ใชเ้คร่ืองมือ หรือ

ใช้ก าลังกาย แต่ทั้งน้ี หญิงซ่ึงท าแทง้หรือผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงจะตอ้งมีเจตนาให้ทารกนั้นคลอด

ออกมาโดยปราศจากชีวติ ไม่วา่จะเป็นเจตนาประสงคต่์อผลหรือเจตนาเล็งเห็นผล 

    3. การยกเวน้โทษ ในกรณีท่ีเป็นการพยายายามท าแทง้ อนัไดแ้ก่กรณีท่ีหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ ์หรือผูซ่ึ้งท าแทง้ใหห้ญิงตั้งครรภ ์ไดล้งมือกระท าความผดิฐานแทง้ลูกไปแลว้ แต่ปรากฎวา่

ไม่แทง้ เช่น ยาขบัไม่แรงพอ หรือทารกคลอดออกมาแต่มีชีวิตรอดอยู่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วการ

พยายามกระท าความผิด ผูก้ระท าจะตอ้งรับโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้

ส าหรับความผิดนั้น แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304 ไดบ้ญัญติัให้ผูซ่ึ้งกระท าความผิดฐาน

พยามยามท าแทง้ไม่ตอ้งรับโทษ อยา่งไรก็ตามกฎหมายก็ไม่ไดย้กเวน้โทษใหแ้ก่ผูพ้ยายามท าแทง้ใน

ทุกกรณี ผูพ้ยายามกระท าความผดิฐานท าแทง้ท่ีจะไดรั้บยกเวน้โทษ มี 2 กรณีเท่านั้นคือ 
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     (ก)  หญิงซ่ึงพยายามท าแทง้ใหต้นเองแทง้ลูก ตามมาตรา 301 

     (ข)  ผูซ่ึ้งพยายามท าแทง้ให้หญิงตั้งครรภ์โดยหญิงยินยอม และการพยายาม

ท าแทง้นั้นไม่เป็นเหตุใหห้ญิงไดรั้บอนัตรายสาหสั หรือถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 302 วรรคแรก 

     การพยายามท าแทง้ในกรณีอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ การพยายามท าแทง้ให้หญิงโดย

หญิงไม่ยนิยอม และการพยายามท าแทง้ให้หญิงโดยหญิงยนิยอม แต่การกระท านั้นเป็นเหตุใหห้ญิง

ตั้งครรภไ์ดรั้บอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 302 วรรคสอง และวรรคสาม ผูก้ระท า

ไม่ไดรั้บยกเวน้โทษ 

    4. การยกเวน้ความผิด มาตรา 305 บญัญติัให้สามารถท าแทง้ได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย สามารถท าไดโ้ดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  เป็นการกระท าของนายแพทย์ คือผู ้ซ่ึงท าแท้งให้หญิงได้โดยไม่มี

ความผิดจะต้องเป็นแพทย์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ตาม

พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม ดงันั้นหากหญิงตั้งครรภ์จะท าแทง้ให้ตนเองโดยไม่มีความผิด 

หญิงซ่ึงตั้งครรภจ์ะตอ้งเป็นแพทยเ์ท่านั้น 

     (ข)  หญิงตั้งครรภต์อ้งยินยอมให้ท าแทง้ หากหญิงตั้งครรภ์ไม่ยินยอม แมว้่า

ผูท้  าแทง้จะเป็นนายแพทย ์ก็ตอ้งรับผดิ 

     อน่ึงการท าแทง้ของนายแพทยโ์ดยความยินยอมของหญิงตั้งครรภ ์อนัจะท า

ใหก้ารท าแทง้นั้นไม่เป็นความผดิ จะตอ้งเป็นการท าแทง้ใน 2 กรณีน้ีเท่านั้น คือ  

      (1)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิง เช่น ถา้ปล่อยให้หญิง

ตั้งครรภต่์อไปหรือถา้มีการคลอดทารกออกมา หญิงอาจจะไดรั้บอนัตราย หรือถึงแก่ชีวติ 

      (2) การตั้ งครรภ์เกิดจากการกระท าความผิดอาญา ได้แก่ ตั้ งครรภ์

เน่ืองจากถูกข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 และมาตรา 277  (อนัไดแ้ก่ การตั้งครรภเ์พราะถูก

ชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามีข่มขืน และการตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกสามีข่มขืน) และการตั้งครรภเ์น่ืองจากถูก
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ล่อลวงไปเพื่อส าเร็จความใคร่ของผูอ่ื้น ตามมาตรา 282  มาตรา 283 และ มาตรา 284   

    

   เหตุผลท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305ได้บญัญติัเหตุท าแท้งได้โดยชอบด้วย

กฎหมายโดยยอมให้มีการท าแทง้ไดใ้นบางกรณีนั้น เพราะกฎหมายเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

อนุญาตให้มีการท าแทง้ได ้เพราะถา้ไม่อนุญาตแลว้จะส่งผลร้ายกบัหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์เกิดจากการชัง่

น ้ าหนกัของประโยชน์ระหว่างสองส่ิงท่ีขดัแยง้กนั คือ ชีวิตมารดากบัชีวิตของทารกท่ีอยู่ในครรภ์ 

กล่าวคือถา้ปล่อยใหห้ญิงนั้นคลอดบุตรออกมา หญิงนั้นจะมีอนัตรายถึงแก่ชีวติ และกฎหมายเห็นวา่

ชีวิตมารดามีประโยชน์สูงกวา่ชีวิตท่ีอยูใ่นครรภม์ารดา91 และการท่ีกฎหมายอนุญาตให้หญิงท าแทง้

ไดใ้นกรณีท่ีหญิงตั้งครรภอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีหญิงถูกข่มขืนกระท าช าเรา หรือมีการล่อลวงให้ร่วม

ประเวณีโดยหญิงไม่ไดส้มคัรใจ เพราะเห็นวา่หากหญิงไม่ประสงคจ์ะอุม้ครรภเ์ด็กท่ีเกิดจากการใช้

ก าลงับงัคบัหญิง ก็ควรยอมให้แพทยท์  าแทง้ให้แก่หญิงได ้เพื่อป้องกนัความเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียง

ของหญิง92 ถา้กฎหมายไม่อนุญาตให้หญิงท าแทง้และปล่อยใหห้ญิงคลอดทารกออกมา จะท าใหเ้ด็ก

นั้นไม่เป็นท่ีตอ้งการของมารดา และอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมได ้ 

  จะเห็นไดว้า่กฎหมายท าแทง้ของไทยทั้ง 2 ฉบบั คือ กฎหมายลกัษณะอาญา และประมวล

กฎหมายอาญา ได้จ  ากัดสิทธิหรืออ านาจท าแท้งของหญิงตั้งครรภ์อย่างเคร่งครัด โดยกฎหมาย

ลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดห้้ามการท าแทง้ทุกกรณี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ต่อมาจึงไดมี้การบญัญติัเหตุ

ให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไว ้2 กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั เหตุท่ีกฎหมายได้จ  ากัดสิทธิในการท าแท้งของหญิงน่าจะสืบเน่ืองมาจากการก าหนด

บทบาทหน้าท่ีระหว่างเพศหญิงและชายในสังคมไทยซ่ึงถือปฏิบติักันมาตั้งแต่อดีต และเหตุผล

ในทางศาสนาหรือการละเมิดศีลธรรม93 แมว้า่ปัจจุบนักฎหมายจะไดอ้นุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 305  แต่ก็เป็นการอนุญาตให้ท าแทง้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเคร่งครัด เฉพาะ

กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์และกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการ

                                         
 91 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.74). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 92 แหล่งเดิม. 

 93 จาก อ ำนำทท ำแท้งตำมกฎหมำย. (น. 88- 89). โดย อุษณีย ์เมธสุทธ์ิ. เล่มเดิม.  
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กระท าความผิดอาญาเท่านั้น แต่ความจ าเป็นในการท าแทง้ในปัจจุบนัมีมากกวา่ 2 ประการดงักล่าว 

เช่น การตั้งครรภเ์กิดจากการคุมก าเนิดผิดพลาด การตั้งครรภก่์อนสมรส การตั้งครรภเ์พราะถูกชาย

หลอกลวงวา่ยงัไม่มีคู่สมรส  ความจ าเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีหญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะตอ้งตดัสินใจท าแทง้ เพื่อแกปั้ญหาให้กบัตนเอง เม่ือหญิงตั้งครรภเ์หล่าน้ี

ไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเพราะไม่เขา้เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด ประกอบกบั

รัฐหรือสังคมไม่มีมาตรการช่วยเหลือใด ๆ ท่ีจะช่วยเหลือให้หญิงสามารถแกปั้ญหาของตนเองได ้

หญิงเหล่าน้ีจึงไม่มีทางเลือกอ่ืนในการแก้ปัญหา นอกจากการท าแทง้เถ่ือน โดยไม่ค  านึงว่าการ

กระท าของตนจะเป็นความผิดหรือไม่   จึงท าให้มีแนวคิดหรือขอ้เรียกร้องจากสมาชิกในสังคม

บางส่วนว่า ควรจะได้มีการแก้ไขกฎหมายท าแท้งให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เพื่อช่วยลดความตึงเครียด และช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

สามารถแกไ้ขปัญหาวกิฤตของตนได ้

  3.4.2 การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ 

          การเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกับ

ความผิดฐานท าแทง้ในประเทศไทย ไดเ้กิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขอ้เรียกร้องดงักล่าวท าให้สังคมมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้แตกต่างกนัออกไปหลายฝ่าย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ีต่อตา้นการท าแทง้ทุกกรณี กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ทุกกรณี และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ห็น

ดว้ยกบัการห้ามการท าแทง้ทุกกรณี และไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัการอนุญาตให้ท าแทง้ไดทุ้กกรณี ซ่ึงการ

ท่ีสังคมมีความเห็นเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้ท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาถกเถียงกนั

อยา่งกวา้งขวางในสังคม และมีผลต่อการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ 

  3.4.2.1  การเคล่ือนไหวการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้  

    ประเทศไทยไดมี้การเรียกร้องใหผู้ห้ญิงมีสิทธิ หรือสามารถยุติการตั้งครรภท่ี์ไม่

พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด โดยการเคล่ือนไหวเพื่อให้มีการแก้ไข

ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผดิฐานท าแทง้ตามมาตรา 301 – 305 มาเป็นเวลานาน 
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คือตั้งแต่พ.ศ. 2517  จวบจนปัจจุบนั  ซ่ึงการเคล่ือนไหวเพื่อแกไ้ขกฎหมายอาญาเร่ืองความผิดฐาน

ท าใหแ้ทง้ลูก ตามมาตรา 301-305 แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดงัน้ี94  

1.  การเคล่ือนไหวคร้ังท่ีหน่ึง 

     การถกเถียงเร่ืองปัญหาการท าแทง้เถ่ือน ไดมี้การบนัทึกไวว้า่เกิดข้ึนในช่วงปี 

พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2518 ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศกัด์ิ ไดมี้การเสนอแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ แต่

กฎหมายดงักล่าวไดต้กไป และในปี พ.ศ. 2521 ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ข้ึน

อีกคร้ัง ในการสัมมนาวิชาการแห่งชาติเร่ือง ประชากรของประเทศไทย คร้ังท่ี 4 เม่ือปี พ.ศ. 2521  

โดยใชแ้นวคิดทางประชากรศาสตร์ ในประเด็นเก่ียวกบัการควบคุมอตัราการเกิดของประชากร โดย

เห็นว่าการท าแทง้เป็นวิธีการคุมก าเนิดอย่างหน่ึง ดงันั้นกฎหมายควรอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์อนั

เน่ืองมาจากการคุมก าเนิดผิดพลาด สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพราะคาดการณ์วา่ท า

แทง้ในแต่ละคร้ังจะป้องกนัการเกิดได ้0.8 คน และเม่ือคิดเป็นระดบัประเทศแลว้จะช่วยลดอตัรา

การเกิดไดป้ระมาณร้อยละ 1095 

    2. การเคล่ือนไหวคร้ังท่ีสอง  

     การเรียกร้องให้มีการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาวา่ดว้ยความรับผดิฐานท า

แทง้ ไดมี้ข้ึนอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.2522 เป็นตน้มา สืบเน่ืองมาจากการท่ีสมาคม

นกักฎหมายเอเชีย ไดจ้ดัใหมี้การประชุมในกรุงเทพมหานคร และไดน้ าเสนอประเด็นเร่ืองกฎหมาย

ท าแทง้ในท่ีประชุม รัฐบาลในสมยันั้นจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการท าการศึกษา และปรับแกก้ฎหมาย  

เพื่อให้กฎหมายท าแทง้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความเป็นจริงของสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา   โดยมีนายแพทย ์

สุพร เกิดสว่าง จากหน่วยงานวิจยัวางแผนครอบครัว คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลศิริราช เป็น

ประธาน และคณะกรรมาธิการชุดน้ีไดห้ยิบยกประเด็นปัญหาเร่ืองการท าแทง้มาศึกษา นอกจากน้ี 

                                         
 94 จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html.  สืบคน้ เม่ือ 20 สิงหาคม 2557.   

 95 Cook and Boonlert. (1974). pp. 26 -29 อา้งถึงใน การท าแทง้และสิทธิในความเป็นเจา้ของร่างกาย. (น. 6).

โดย สุชาดา รัชชุกุล ข. เล่มเดิม.  
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ได้มีการเชิญผูซ่ึ้งมีความรู้ในวงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้มาให้ขอ้มูลและรับฟังความ

คิดเห็น ในท่ีประชุมมีกรรมาธิการบางท่านไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขกฎหมาย       แต่เม่ือนายแพทย ์

สุพร เกิดสว่าง ได้น ามดลูกท่ีมีสภาพทะลุซ่ึงเป็นของหญิงซ่ึงเสียชีวิตจากการท าแท้งเถ่ือน ให้

กรรมาธิการดู และอธิบายถึงความจ าเป็นในการท่ีตอ้งท าแทง้ให้หญิงตั้งครรภร์ายน้ี และรายอ่ืน ๆ 

ท าใหก้รรมาธิการซ่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ เขา้ใจและกลบัมาสนบัสนุน โดยไม่มี

กระแสการคดัคา้นในประเด็นทางดา้นศีลธรรมเลย96 

     ซ่ึงในร่างกฎหมายท่ีเสนอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา ในปี พ.ศ. 2524 ไดมี้

การเพิ่มเติมเง่ือนไขในมาตรา 305 เป็น 4  ประการคือ97 

     (ก) จ  าเป็นตอ้งกระท าเพื่อสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพทางจิตของหญิงนั้น 

หรือ 

     (ข) หากทารกในครรภค์ลอดออกมา จะพิการทางกาย หรือทางจิต หรือ 

     (ค) เม่ือการคุมก าเนิดของหญิงหรือมีสามี ซ่ึงได้รับบริการจากแพทย ์หรือ

โดยค าสั่งของแพทย ์แลว้ไม่ไดผ้ล  หรือ 

     (ง) หญิงมีครรภเ์น่ืองจากการกระท าผดิทางอาญา 

    ในท่ีสุดคณะกรรมาธิการซ่ึงมีตวัแทนจากทุกพรรคการเมือง มีมติเห็นชอบต่อ

การแก้ไขกฎหมายท าแท้งโดยให้ขยายโอกาสในการท าแท้งเพิ่มมากข้ึน และเสนอร่าง

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....  โดยกรรมาธิการทุกคนไดล้งนาม ใน

ฐานะผูเ้สนอกฎหมาย แลว้ส่งไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร ร่างกฎหมายฉบบัน้ีไดผ้่านการพิจารณาของ

สภาผูแ้ทนราษฎรวาระแรกในการประชุมคร้ังสุดทา้ยสมยัสามญั เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2524 และ

ผา่นวาระสอง และวาระสามในการประชุมสมยัวิสามญัในวนัท่ี 29 กนัยายน 2524 ดว้ยคะแนนเสียง 

174 ต่อ 2 แต่เม่ือร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมาถึงการพิจารณาของวุฒิสภา พลเอกจ าลอง ศรีเมือง 

                                         
 96 จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html.  สืบคน้ เม่ือ 20 สิงหาคม 2557.   

 97 แหล่งเดิม. 
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(ยศในขณะนั้น)  ซ่ึงด ารงต าแหน่งวุฒิสภาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากต าแหน่ง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประกาศจุดยืนคดัคา้นในเร่ืองน้ีจนถึงท่ีสุด และจดัตั้งกลุ่ม “ชมรม

ส่งเสริมคุณค่าชีวิต” ข้ึน ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มศาสนาต่าง ๆ นักสังคมสงเคราะห์ และสูตินรี

แพทย ์โดยมีนายแพทยเ์สม พร้ิงพวงแกว้ เป็นประธาน ในการคดัคา้นกลุ่มชมรมส่งเสริมคุณค่าชีวิต

ไดย้กประเด็นค าวา่ “ การท าแท้งเสรี” มาเป็นขอ้คดัคา้น โดยให้เหตุผลวา่การเปิดโอกาสใหมี้การท า

แทง้เพราะเหตุผลทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ เป็นการอนุญาตให้มีการท า

แทง้ไดทุ้กกรณี ซ่ึงเท่ากบัเป็นการแกไ้ขกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ไดอ้ยา่งเสรี และเหตุผลหลกัใน

การคดัคา้นของชมรมส่งเสริมคุณค่าชีวิต คือ เหตุผลทางดา้นศีลธรรม เพราะกลุ่มน้ีเห็นว่าการท า

แทง้เป็นการฆ่าส่ิงมีชีวติ ดงันั้นการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้โดยขยายโอกาสการท าแทง้ให้มากข้ึน จะ

ท าให้ศีลธรรมของสังคมเส่ือมโทรมลง และจะส่งผลให้คนทัว่ไปมวัเมาในเร่ืองเพศมากข้ึน เพราะ

เห็นวา่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยง่าย และไม่มีความผดิ98 

    ดงันั้นในช่วงน้ีจึงไดมี้การรณรงค์ของกลุ่มท่ีสนับสนุนการท าแทง้ (อนัได้แก่ 

แพทยแ์ละนกัวิชาการ) และกลุ่มท่ีคดัคา้นการท าแทง้ (ซ่ึงน าโดยพลตรี จ าลอง ศรีเมือง)  กนัอย่าง

กวา้งขวาง และไดมี้การสัมมนาระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย หลายคร้ัง โดยฝ่ายท่ีสนบัสนุนการท าแทง้ โดย

คณะกรรมการสาธารณสุข ไดจ้ดัสัมมนาข้ึนในช่วงปิดสภา เพื่อระดมความคิดความเห็นในเร่ือง 

“ร่วมกนัสร้างสังคมไทย โดยแก้ไขกฎหมายท าแท้ง” ข้ึนในรัฐสภา ซ่ึงเอกสารประกอบการสัมมนา

ไดร้ะบุเหตุผลท่ีสนบัสนุนการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ ไว ้4 ประการ99 คือ 

      1)  ขอ้สนบัสนุนในแง่ของตวัอ่อนในครรภ์มารดา ตวัอสุจิของชายเป็น

ส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัไข่ของหญิง อสุจิหน่ึงตวัผสมกบัไข่จึงเกิดเป็นตวัอ่อนข้ึนมาและเจริญเติบโต

ต่อไป การท าแทง้คือการท าลายตวัอ่อน ซ่ึงเท่ากบัเป็นการท าลายชีวิตอสุจิหน่ึงตวัและไข่หน่ึงฟอง

เท่านั้น  ตลอดชีวิตของชายทุกคนในโลกจะท าลายอสุจินบัแสนลา้นตวั และหญิงทุกคนในโลกน้ีจะ

ท าลายชีวิตของไข่ท่ีไม่มีการผสมอยา่งนอ้ย 350 ฟอง เพราะฉะนั้นการท่ีหญิงคนหน่ึงจ าเป็นตอ้งท า

                                         
 98 แหล่งเดิม. 

 99 จาก เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการเร่ือง ร่วมกันสร้างสังคมไทย โดยแก้ไขกฎหมายท าแท้ง. โดย

คณะกรรมาธิการสาธารณสุข.  
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แทง้โดยท าลายตวัอ่อน จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะประณามไดเ้ลยว่าหญิงนั้นเป็น

ฆาตรกร 

      2)  ข้อสนับสนุนในแง่ของหญิงมีครรภ์ สตรีควรจะอยู่ในสภาพท่ี

สามารถควบคุมสรรพส่ิงท่ีเกิดแก่ร่างกายของเธอให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ดงันั้นหญิงควรจะ

สามารถใชร่้างกายของเธอในวิถีทางท่ีเธอตอ้งการได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีการใชร่้างกายของ

สตรีในทางหน่ึงทางใด อนัจะก่อใหเ้กิดผลอนัล ้าลึกและยาวนานต่อลกัษณะแห่งการใชชี้วิตของเธอ 

สตรีจึงควรมีสิทธิอิสระท่ีจะตดัสินใจไดว้า่จะยอมอุม้ทอ้งตวัอ่อนต่อไปจนกวา่จะคลอด หรือจะท า

แทง้เพราะไม่ยอมใหต้วัอ่อนใชร่้างกายของเธอเพื่อการเจริญเติบโต 

      3)  ขอ้สนบัสนุนในแง่ของครอบครัวของหญิงมีครรภ์  เสรีภาพในการ

เลือกท่ีจะมีลูกเป็นเสรีภาพพื้นฐานของสถาบนัครอบครัว สามีภรรยาจะมีเสรีภาพในการก าหนด

ขนาดของครอบครัวของตน การตดัสินใจท่ีจะมีลูกควรเกิดจากเจตจ านงของทั้งสามีและภรรยา  

หากภรรยาเกิดตั้งครรภโ์ดยท่ีครอบครัวยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะรับภาระ ก็ควรมีสิทธิท่ีจะท าแทง้ได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่อยูใ่นระดบัท่ีเอ้ืออ านวยใหส้มาชิก

ในครอบครัวมีความสุขตามสมควรได ้

      4)  ขอ้สนบัสนุนในแง่ของสังคมโดยส่วนรวม  โดยเห็นวา่หากไม่มีการ

ยอมรับทางกฎหมายให้มีการท าแทง้ได ้จะมีทารกจ านวนมากคลอดดว้ยความจ าเป็นของมารดา เด็ก

เหล่าน้ีจะมีปมดอ้ยแห่งชีวิต ไม่เป็นท่ีตอ้งการของมารดา และในหลายกรณีผูเ้ป็นมารดาไดทิ้้งทารก

ไวเ้ป็นเด็กอนาถา ซ่ึงจะกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปในอนาคต แต่หากยอมรับให้มีการท าแทง้

ได ้ โดยถือวา่การท าแทง้เป็นวิธีหน่ึงของการควบคุมจ านวนประชากร อนัจะเป็นการช่วยลดปัญหา

การทิ้งหรือการฆ่าเด็กแรกคลอด หรือเด็กขาดรัก และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการ

ตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแท้ง เช่น ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาการ

หลอกลวงขายยาท าแทง้ เป็นตน้   

     นอกจากน้ีในเอกสารดงักล่าวไดล้งขอ้ความท่ีหนงัสือพิมพไ์ดตี้พิมพข์่าว ท่ี

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชทานวโรกาสใหส้มาชิกสโมสรนกัข่าวหญิงเขา้เฝ้าทูลละอองพระ

บาท เพื่อรับประทานเล้ียงน ้ าชา และพระราชทานพระกระแสสัมภาษณ์เป็นเวลาถึง 4 ชัว่โมงเต็ม  
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ซ่ึงในพระกระแสช่วงหน่ึง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงตอบค าถามของนกัข่าวเก่ียวกบักฎหมาย

ท าแทง้ ท่ีเป็นข่าวอยูใ่นช่วงนั้น โดยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสวา่ ในการท าแทง้พระองค์

ไม่ทรงทราบในดา้นกฎหมาย แต่ทรงเห็นวา่ถา้มีกฎหมายท าแทง้ก็จะดี ทรงตรัสวา่ “ในทางพระแล้ว

การท าแท้งถือว่าเป็นบาป แต่การให้โอกาสท าแท้งเป็นการช่วยเหลือผู้หญิงซ่ึงเคราะห์ร้ายได้ เพราะ

การท าแท้งอย่างลบั ๆ เป็นอนัตรายทั้งแม่และลูก ดังน้ันผู้ซ่ึงผดิพลาดไปชีวติ ควรเร่ิมต้นใหม่ได้”100 

     ส่วนฝ่ายท่ีคดัค้านการท าแท้ง ได้ใช้เหตุผลทางศีลธรรม และน าเสนอว่า

ตวัเลขสถิติท่ีเก่ียวกบัจ านวนหญิงซ่ึงท าแทง้ปีละประมาณ 400,000 คน วา่เป็นตวัเลขท่ีเช่ือถือไม่ได ้

เพราะหากเป็นไปตามจ านวนตวัเลขดงักล่าวเท่ากบัวา่ผูห้ญิงในกลุ่มอาย ุ15–44 ปี ทุกหน่ึงในสิบคน

ตอ้งเคยท าแทง้101 

     และเม่ือร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเขา้สู่การพิจารณาของวุฒิสภา ในวนัท่ี 18 

ธนัวาคม 2524 และวุฒิสมาชิก ส่วนใหญ่มีความเห็นเกือบเป็นเอกฉนัทไ์ม่ผา่นร่างพระราชบญัญติัน้ี

ดว้ยเสียง 147 ต่อ 1 ดงันั้นร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะตอ้งถูกส่งกลบัไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรให้

พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงภายใน 180 วนั และถา้สภาผูแ้ทนราษฎรยืนยนัตามความเห็นเดิมภายใน 180 

วนั ด้วยเสียงเกินก่ึงหน่ึงของสภาก็จะท าให้ร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีสามารถใช้

บงัคบัได ้แต่การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ในคร้ังน้ีไดล้ม้เหลวลง เน่ืองจากไดมี้การยบุสภาเสียก่อน จึง

ท าให้ร่างพระราชบญัญติัตอ้งตกไป ตามขอ้บญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในสมยั

นั้น102 

    3. การเคล่ือนไหวคร้ังท่ีสาม 

     ในปี พ.ศ. 2530-2531 ไดมี้แนวคิดในการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้อีกคร้ังโดย

พรรคประชากรไทยและพรรคชาติไทย ไดเ้สนอร่างกฎหมายท าแทง้เขา้สู่สภาอีกคร้ัง โดยพรรค

ประชากรไทยไดเ้สนอเพิ่มเติมเง่ือนไขในกรณีท่ีทารกในครรภค์ลอดออกมาอาจพิการหรืออาจเป็น

                                         
 100 ต าวนัสยาม ฉบบัวนัท่ี 30 สิงหาคม 2523. น. 8. 

 101 จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html. แหล่งเดิม. 

 102 แหล่งเดิม. 
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พาหะน าโรคร้าย และพรรคชาติไทยได้เสนอร่างท่ีเพิ่มเติมเง่ือนไข การคุมก าเนิดอย่างถาวรของ

หญิงลม้เหลวหรือผิดพลาด โดยไดรั้บความยินยอมจากสามี ซ่ึงร่างกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวได้

ถูกส่งไปให้แพทยสภา ผ่านกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ในปลายปีพ.ศ. 2531 แพทยสภามีมติ

เห็นชอบเฉพาะเง่ือนไขของพรรคประชากรไทย โดยปรับแกข้อ้ความใหม่วา่ “เม่ือมีพยานหลักฐาน

ทางวทิยาศาสตร์ที่เช่ือได้ว่า หากทารกในครรภ์คลอดออกมาจะพิการ หรือเป็นพาหะน าโรคร้ายแรง 

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) อย่าง

น้อย 2 คน” แต่รัฐบาลในสมยันั้นไม่ได้แจ้งกลับมาว่า ได้น าข้อเสนอของแพทยสภาเข้าสู่การ

พิจารณาหรือไม่ ไดผ้ลเป็นประการใด103 และก็เหมือนกบัการเคล่ือนไหวกฎหมายคร้ังท่ี 2 เพราะ

การเคล่ือนไหวขอแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ในคร้ังน้ีไดรั้บการคดัคา้นจากพนัเอกจ าลอง ศรีเมือง ซ่ึงใน

ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการโจมตีในประเด็นเร่ืองการท าแทง้

เสรี และเสนอให้ฝ่ายท่ีสนับสนุนการท าแทง้ หาวิธีแก้ปัญหาการท าแทง้เถ่ือนโดยการแก้ปัญหา

สังคม ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ เช่น การควบคุมสถานเริงรมย ์ส่ิงตีพิมพล์ามกอนาจาร และส่ือ

ย ัว่ยุกามารมณ์ และควรใช้มาตรการควบคุมการท าแทง้ท่ีเขม้งวด และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง แทน

การแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ โดยการอนุญาตใหมี้การท าแทง้หรือการฆ่าทารก104 

    ในช่วงเวลาน้ีประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกับการระบาดของโรคเอดส์ 

(AIDS) หรือเช้ือเอชไอวี (HIV) ซ่ึงมีการระบาดไปสู่หญิงทัว่ไปซ่ึงเป็นแม่บา้น และมีแนวโน้มว่า

ปัญหาเร่ืองโรคเอดส์จะระบาดจากแม่ไปสู่ลูก ท าให้มีความกงัวลว่าน่าจะมีหญิงตั้งครรภซ่ึ์งติดเช้ือ

เอดส์จ านวนหน่ึงตอ้งการท าแทง้ เน่ืองจากหญิงเหล่าน้ีมีสิทธิท่ีจะท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ตามมาตรา 305 (1)  จึงไดมี้การส่งเร่ืองเสนอต่อแพทยสภาให้ตีความ และท่ีประชุมแพทยสภาไดมี้

มติให้ส่งเร่ืองดงักล่าวไปหารือกบัคณะกรรมการกฏษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ

ร่างกฎหมายคณะท่ี 5) ไดตี้ความวา่ แพทยไ์ม่สามารถท าแทง้ให้แก่หญิงตั้งครรภซ่ึ์งเป็นโรคเอดส์

โดยอา้งมาตรา 305 (1) ได ้เพราะมาตรา 305 เป็นบทยกเวน้ความผดิ ดงันั้นในการตีความมาตรา 305 

(1) ท่ีว่า “จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิง” นั้น ตอ้งตีความอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ

                                         
 103 จดหมายข่าวแพทยสภา เดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2537. น. 7 – 8. 

 104  จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html. แหล่งเดิม.   
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แพทยส์ามารถท าแทง้ให้หญิงไดโ้ดยไม่มีความผิดเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็น เน่ืองจากการมีครรภ์จะ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของหญิงเท่านั้น บทบญัญติัของมาตรา 305 (1) ไม่รวมถึงการท าแทง้อนั

เน่ืองมาจากสุขภาพของทารกซ่ึงจะเกิดมาแต่อยา่งใด ประกอบกบัขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏจากค าช้ีแจง

ของผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขและผูแ้ทนแพทยสภาวา่ในปัจจุบนัยงัไม่มียาท่ีจะรักษาโรคเอดส์ให้

หายได ้ดงันั้นถึงอยา่งไรผูซ่ึ้งเป็นโรคเอดส์ก็จะตอ้งตายเน่ืองจากโรคดงักล่าว การท าให้หญิงซ่ึงเป็น

โรคเอดส์แทง้ลูก จึงไม่ใช่กรณีจ าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงนั้น เพราะแมจ้ะท าให้

หญิงนั้นแท้งลูกแล้ว หญิงซ่ึงเป็นโรคเอดส์ก็จะไม่หายจากการเป็นโรคเอดส์ และก็จะต้องตาย

เน่ืองจากโรคดงักล่าวในท่ีสุด105 

    เม่ือสถานการณ์การระบาดของโรคเอดส์จากแม่สู่ลูกมีมากข้ึนอยา่งชดัเจน นบั

แต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา แนวทางท่ีใชแ้กปั้ญหาคือ การโนม้นา้วให้ผูห้ญิงซ่ึงท าแทง้ท าหมนัไป

ด้วย และในปี พ.ศ. 2538 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้แพทยสภา

พิจารณาร่างกฎหมายน้ีอีกคร้ัง ด้วยเหตุผลท่ีว่าทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีติดเช้ือเอชไอวี (HIV) มี

แนวโนม้สูงข้ึนถึงปีละประมาณ 17,000 ราย และมีหญิงมีครรภท่ี์ติดเช้ือเพียงหน่ึงในส่ีเท่านั้นท่ียอม

ท าหมนัทนัทีหลงัคลอด ร่างกฎหมายฉบบัน้ีใช้เวลาพิจารณาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา

ยาวนานถึง 4 รัฐบาล คือ รัฐบาลนายชวน หลีกภยั (ชวนหน่ึง) (พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2538) รัฐบาลนาย

บรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2539) รัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539- พ.ศ. 2540) 

และรัฐบาลนายชวน หลีกภยั (ชวนสอง) (พ.ศ. 2540- พ.ศ. 2543) และไดมี้การส่งร่างกฎหมายฉบบั

น้ีมายงักระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาสรุปปรับเง่ือนไขท่ีอนุญาตให้

ท าแทง้ไดเ้ป็น “จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากหลกัฐานทางวิชาการแจ้งชัดว่า ทารกในครรภ์คลอดออก

มาแล้วอาจจะมีความพิการจนถึงข้ันทุพพลภาพ หรือเป็นพาหะน าโรคร้าย”  และในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2541 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดห้ยิบยกร่างกฎหมายน้ีมาพิจารณา แต่ไดมี้การคดัคา้นจากท่ี

                                         
 105 แหล่งเดิม. 
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ประชุมจนท าให้ถูกถอนออกไป และไม่ได้มีการน าร่างกฎหมายน้ีมาพิจารณาอีกเลย จนส้ินสมยั

รัฐบาลนายชวน หลีกภยั (ชวนสอง)106 

 อน่ึงแมว้า่การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีจะใชเ้วลาต่อเน่ืองยาวนานหลายรัฐบาล แต่ก็ไม่ปรากฏเป็นข่าว

ให้สาธารณชนไดรั้บรู้ เพราะเป็นท่ีรับรู้กนัอยูใ่นเฉพาะผูซ่ึ้งเกาะติดปัญหาการท าแทง้ในแวดวงของ

ผูท้  างานเร่ืองเอดส์เท่านั้น107 

    4. การเคล่ือนไหวคร้ังท่ีส่ี 

     ปัญหาเร่ืองการท าแทง้เถ่ือนกลบัมาไดรั้บความสนใจอีกคร้ัง เม่ือปลายเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ท่ีนายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวดั

กรุงเทพมหานคร สังกดัพรรคพลงัธรรม ซ่ึงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข

ในขณะนั้ น น านักข่าวจากส่ือมวลชนต่าง ๆ ทั้ งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เข้าทลาย

โรงพยาบาลท่ีให้บริการท าแท้งในย่านคลองตนั จนกลายเป็นข่าวใหญ่ท่ีอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีได้ก่อให้เกิดปฏิกริยาในกลุ่มองค์กรสตรี แพทย์ และนัก

กฎหมาย ท่ีให้ความสนใจในปัญหาน้ีอย่างกวา้งขวาง มีการจดัประชุมโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ

หาทางออกให้กบัปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน รวมทั้งมีการเคล่ือนไหวผลกัดนัให้รัฐบาลน า

ขอ้เสนอขององค์กรเหล่าน้ีไปปฏิบติั และในวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2537 คณะท างานเพื่อสิทธิ

มนุษยชนของสตรีซ่ึงเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยการรวมตวัเฉพาะกิจขององค์กรสตรี นกัวิชาการ 

และนกักิจกรรมดา้นสิทธิสตรี ไดย้ื่นหนงัสือต่อนายแพทยอุ์ดมศิลป์ ศรีแสงนาม พร้อมเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหาการท าแทง้ให้แก่รัฐบาล  และเรียกร้องให้มีการท าแทง้ท่ีปลอดภยัและถูกกฎหมาย 

โดยเปล่ียนความคิดของการท าแทง้จากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ใหเ้ป็นการกระท าเพื่อสุขภาพของ

สตรี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งมีการพิจารณาขอ้บ่งช้ีทางการแพทยว์่าในระยะเวลาของการตั้งครรภ์ก่ี

สัปดาห์ ท่ีผูห้ญิงในฐานะเจา้ของร่างกายมีสิทธิในการตดัสินใจท่ีจะยุติการตั้งครรภ์หรืออุม้ครรภ์

                                         
 106 จาก สรุปผลการส ารวจสถานการณ์การแทง้ ในประเทศไทยปี  2542. โดย สุวรรณา วรคามิน และนงลกัษณ์ 

บุญไทย. แหล่งเดิม. 

 107 จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html. แหล่งเดิม. 
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ต่อไปจนครบก าหนดคลอด และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ละเลยสิทธิของทารกในครรภท่ี์จะมีชีวิตอยู่ 

ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขในเร่ืองความปลอดภยัของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์108  

     ท่ามกลางขอ้เสนอของฝ่ายต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัตั้ง “คลินิกดาว

พระศุกร์” ข้ึน เพื่อให้ค  าปรึกษา และบรรเทาปัญหาให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ โดยเปิดท า

การคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ซ่ึงจากรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของคลินิกดาวพระ

ศุกร์ พบวา่ในระยะเวลาด าเนินงานหน่ึงปีของการเปิดให้บริการ มีหญิงตั้งครรภม์าขอรับค าปรึกษา

จ านวน 1,123 คน และทุกรายเป็นหญิงตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์และตอ้งการให้แพทยท์  าแทง้ให้ 

และจากการศึกษาติดตามผลปรากฏว่า ในจ านวนท่ีมาขอรับค าปรึกษาทั้งหมด กลบัมาคลอดเพียง 

69 คน และท าแทง้เพื่อการรักษา จ านวน 16 คน ท่ีเหลืออีก 1,038 คน ไม่กลบัมาติดต่อท่ีคลินิกอีก

เลย109 แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาก าหนดให้การท าแท้งเป็นความผิด ท าให้นักสังคม

สงเคราะห์ประจ าคลินิกดาวพระศุกร์ ไม่มีช่องทางช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมาขอ

ค าปรึกษา นอกจากแนะน าใหห้ญิงเหล่านั้นอุม้ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอดและคลอดทารกนั้น

ออกมา ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีหญิงเหล่านั้นไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ในท่ีสุดท าให้คลินิกดาวพระศุกร์

ตอ้งปิดตวัลง เพราะไม่มีผูม้ารับบริการ110 

     การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีได้ยุติลงเม่ือ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้ลาออกจาก

ต าแหน่งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมารับต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ท าให้มีการปรับ

รัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลงัธรรมจ านวนหน่ึงออกไป ซ่ึงรวมทั้งนายแพทยอุ์ดมศิลป์ ศรีแสง

นามดว้ย และไดแ้ต่งตั้งนายทินวฒัน์ มฤคพิทกัษ ์มารับต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข

แทน แต่นายทินวฒัน์ มฤคพิทกัษ์ ไม่ไดส้านต่องานเร่ืองคลินิกดาวพระศุกร์ และการผลกัดนัการ

                                         
 108 จาก มาตรการต่อการแกปั้ญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค.์ โดย คณะท างานเพ่ือสิทธิมนุษยชนของสตรี, 

2537, เอกสารการประชุม. 

 109 ทศพร และคนอ่ืน ๆ. ( 2538).  อา้งใน  การตั้งครรภไ์ม่พึงปรารถนาและการตดัสินใจท าแทง้. สุชาดา  

รัชชูกลุ ก. เล่มเดิม.  

 110 จาก http://watthepsurin.blogspot.com/p/blog-page.html. แหล่งเดิม. 
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แก้ไขกฎหมายท าแท้งต่อ ส่วนนายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม เม่ือถูกปรับออกจากต าแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ก็ไดย้ติุบทบาทในการผลกัดนัเร่ืองกฎหมายท าแทง้ไปดว้ย111 

     การเคล่ือนไหวขอแก้ไขกฎหมายท าแท้งในคร้ังท่ี 4 แตกต่างจากการ

เคล่ือนไหวการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ท่ีผา่นมา เพราะการเคล่ือนไหวขอแกไ้ขกฎหมายท าแทง้คร้ังท่ี 

1 ถึงคร้ังท่ี 3 เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นไปตามสถานการณ์ของปัญหา แต่การเคล่ือนไหวคร้ังท่ี 4 

เป็นการเคล่ือนไหวท่ีไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนทัว่ไปเป็นอยา่งมาก112 

    5.  การเคล่ือนไหวคร้ังหา้ 

     การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีมีเป้าหมาย 2 ประการ113 คือ 

     (ก)  การท าแทง้ไม่ใช่อาชญากรรม แต่เป็นการกระท าเพื่อสุขภาพของหญิง  

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นเจา้ของปัญหา มีสิทธิท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองท่ีจะท าแทง้หรือ

ตั้งครรภต่์อไป ภายใตร้ะบบท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีรอบดา้น มีการให้ค  าปรึกษาส าหรับผูซ่ึ้ง

ตอ้งการ และภายใตร้ะบบบริการของรัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 

     (ข)  ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ถึงมาตรา 305 และร่าง

พระราชบญัญติัใหม่ท่ีมีเน้ือหาท่ีเอ้ือประโยชน์แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาเอ้ือสิทธิประโยชน์แก่หญิงตั้งครรภท่ี์ประสงคจ์ะท าแทง้  

     การเคล่ือนไหวในคร้ังท่ี 5 น้ีแบ่งออกเป็น 2 ระยะ114 คือ 

      (1) การเคล่ือนไหวท่ีต่อเน่ืองกบัการเคล่ือนไหวคร้ังท่ี 4  ในปลายปี พ.ศ. 

2537 ไดมี้การประชุมเก่ียวกบัการท าแทง้ 2 คร้ัง โดยเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเพิ่มเติมแนวคิดการแกไ้ข

ปัญหาการท าแทง้ จากการแกไ้ขกฎหมายเพียงอยา่งเดียว มาเป็นเสนอแนวทางเชิงป้องกนัและการ

                                         
 111 แหล่งเดิม.  

 112 แหล่งเดิม. 

 113 แหล่งเดิม. 

 114 แหล่งเดิม. 
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ให้บริการทางดา้นสาธารณสุข แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ท่ีประสงค์จะท าแทง้ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเสนอขอทุน

จากองคก์รทุนต่าง ๆ ในการสัมมนาคร้ังแรกเป็นการประชุมกลุ่มเล็ก เฉพาะผูซ่ึ้งท างานเก่ียวขอ้งกบั

การท าแทง้ ในหัวขอ้ “ทิศทางใหม่ของการบริการวางแผนครอบครัวและเพศศึกษา : ทางออกของ

การตั้งครรภไม่พึงประสงค์” มีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน หัวขอ้สัมมนาแบ่งออกเป็น 4 

หวัขอ้115 คือ 

           1)  จริยธรรมกบัยุติธรรม : ทางเลือกหรือทางแยกในการแกไ้ขปัญหา

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

           2)  เพศศึกษา : รากเหงา้ของการแกปั้ญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

           3)  ทิศทางใหม่ของการวางแผนครอบครัว : ส่ิงท้าทายนโยบาย

สาธารณสุข  

           4)  การปรับเปล่ียนกฎหมาย : ฐานเสริมการแกปั้ญหาการตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค ์

      ส่วนการสัมมนาคร้ังท่ีสอง เป็นการประชุมระดับชาติ เร่ือง “การ

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : ประเด็นท้าทายการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ” มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประมาณ 250 คน โดยเป็นการน าเสนอเอกสาร 3 เร่ือง116ไดแ้ก่ 

     1.  ทอ้งกบัแทง้ในมิติสุขภาพและการใหบ้ริการ 

     2.  ทอ้งกบัแทง้ในบริบทเร่ืองเพศศึกษา 

     3.  พี่ท  าทอ้ง นอ้งท าแทง้ 

                                         
 115 แหล่งเดิม. 

 116 แหล่งเดิม.  
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    ซ่ึงเอกสารในการสัมมนาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

หรือการตั้งครรภเ์ม่ือไม่พร้อม เกิดจาก  ความลม้เหลวของสังคมในการจดัการเก่ียวกบับรรทดัฐาน

ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความ

ไร้ประสิทธิภาพในการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาแก่ประชาชน ทั้งท่ีเป็นวยัรุ่น เยาวชน และผูใ้หญ่ 

และการไม่สามารถให้บริการในเร่ืองการควบคุมการตั้งครรภ ์ท่ีมีประสิทธิภาพใหแ้ก่ประชาชน ได้

อย่างทัว่ถึง และในการประชุมคร้ังน้ีได้มีการระดมความคิดเห็นจากผูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในท่ี

ประชุมเห็นด้วยกับการสร้างทางเลือกให้แก่หญิงตั้ งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เพราะเห็นว่าหญิง

ตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นเหยื่อของความล้มเหลวของการจัดการกลไกทางสังคมให้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีสมควรท่ีจะไดรั้บการบริการจากสังคมหรือรัฐ 

ทั้งในดา้นการให้ค  าปรึกษาแนะน า การดูแลให้ไดรั้บความปลอดภยัในร่างกาย และการสนบัสนุน

ทางดา้นจิตใจ แต่จากเง่ือนไขทางสังคมท าให้หญิงเหล่าน้ีตอ้งกลายเป็นผูรั้บผิดชอบและแบกภาระ

ต่าง ๆ ทั้งความเจ็บปวดทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยปราศจากความช่วยเหลือและ

สนับสนุนจากสังคมอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีตดัสินใจยุติการ

ตั้งครรภ ์ตอ้งช่วยตวัเองเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ในการแสวงหาบริการท าแทง้117 

    แมว้่าทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีมีแนวโน้มไปในทางท่ีเห็นดว้ยกบั

การสร้างทางเลือกให้กบัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ท่ีตอ้งการท าแทง้ให้มากข้ึน แต่เน่ืองจากการ

เคล่ือนไหวในระยะน้ีเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเน้นไปในทางวิชาการ และไดจ้ดัให้มีข้ึนเฉพาะแวดวง

ของผูซ่ึ้งสนใจปัญหาการท าแทง้เถ่ือน และผู ้ซ่ึงท างานเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้เท่านั้น  ท าให้การ

รับรู้ของสาธารณชนทัว่ไปมีนอ้ยมาก118   

      (2)   การเคล่ือนไหวตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2543  จนถึงปัจจุบัน  เป็นการ

เคล่ือนไหวโดยการรวมตวัขององค์กรภาครัฐ เอกชน และนกัวิชาการ โดยตั้งเป็นคณะท างานท่ีใช้

ช่ือวา่ “ผู้หญิงกับการตั้งท้องที่ไม่พร้อม” ซ่ึงเป็นผลมาจากการเคล่ือนไหวรณรงค์เพื่อสิทธิอนามยั

เจริญพนัธ์ุในประเทศไทย  การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเนน้ยุทธศาสตร์ในเร่ือง “สิทธิ
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การท าแท้งของสตรี”  เพราะจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการ

ตั้งครรภเ์ม่ือไม่พร้อม เกิดจากสาเหตุหลายประการ และแตกต่างกนั และสามารถเกิดข้ึนไดก้บัหญิง

ทุกคน ไม่ว่าหญิงโสด หรือหญิงซ่ึงสมรสแลว้ ดงันั้นสังคมจึงไม่ควรใชม้าตรฐานในเร่ือง “ความ

พร้อมของตน”มาตดัสินสถานการณ์ความ “ความพร้อมของผู้อ่ืน”  เพราะความพร้อมส าหรับคน

คนหน่ึง อาจจะไม่ใช่ความพร้อมของคนอีกคนหน่ึง แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 

ดงันั้นการตั้งครรภ์เม่ือไม่พร้อมไม่ใช่เป็นเร่ืองของความไม่ตอ้งการ  หรือเป็นความเลวร้าย หรือ

ผิดพลาด ความรักสนุก ความไม่เอาใจใส่ หรือความลม้เหลว การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อ

เปล่ียนความเขา้ใจผิดต่าง ๆ เก่ียวกบัผูห้ญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเน้น

ประเด็นเร่ืองสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ท่ีตอ้งการท าแท้ง และเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้อง

ทางเลือก ส าหรับหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงทางเลือกดงักล่าวไม่ใช่แค่การท าแทง้เสมอไป แต่

เป็นการเสนอทางเลือกท่ีครบวงจร โดยมีขอ้เสนอเป็นชุดของความช่วยเหลือ โดยมีการระดมสร้าง

เครือข่ายจากกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ ทั้งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัการท าแทง้ โดยใช้องค์

ความรู้ใหม่ และขอ้มูลท่ีรอบดา้น มาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์ เพื่อแกปั้ญหา  โดยให้ความส าคญั

หรือเน้นให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเป็นเจา้ของปัญหามีสิทธิตดัสินใจด้วยตนเองว่าจะอุม้

ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด หรือจะยุติการตั้งครรภ ์ภายใตร้ะบบท่ีมีขอ้มูลรอบดา้น มีการให้

ค  าปรึกษา และภายใตร้ะบบบริการของรัฐ และองค์กรพฒันาเอกชน นอกจากน้ียงัไดมี้การเสนอ

แนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้ว่าไม่ตอ้งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรา 

305 แต่เป็นการเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 – 305 ทั้ งหมด แล้วร่าง

พระราชบญัญติัฉบบัใหม่ท่ีมีเน้ือหาท่ีเอ้ือสิทธิประโยชน์ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ

ผลกัดนัใหบ้รรจุประเด็นเร่ืองสุขภาพหญิง ไวใ้นร่างพระราชบญัญติัปฏิรูประบบสุขภาพนั้น119 

  3.4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการเคล่ือนไหวแกไ้ขกฎหมายการท าแทง้ 

    แมว้่าจะได้มีการเคล่ือนไหวให้มีการแก้ไขกฎหมายท าแทง้ ให้สอดคล้องกบั

สภาพสังคม เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบท าแท้งเ ถ่ือน และปัญหาหญิงได้รับอันตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้เถ่ือน มาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ก็ตาม แต่การ
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เคล่ือนไหวให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการท าแท้งก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้ งน้ี

เน่ืองจาก120 

    1.  การเคล่ือนไหวการท าแทง้ทุกคร้ัง แมว้่าจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีไดก้ระท า

อย่างต่อเน่ือง แต่ก็เป็นการเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นระบบ เพราะไม่ได้เป็นการเคล่ือนไหวในรูปของ

ขบวนการ ท่ีมีการจดัตั้งเป็นองคก์ร หรือมีกลุ่มองคก์รมารองรับ หรือร่วมสนบัสนุนดว้ย การท างาน

จึงมีลักษณะท่ีต่างคนต่างท า ประกอบกับองค์กรท่ีเข้ามาเคล่ือนไหวไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อ

เรียกร้องสิทธิใหผู้ห้ญิงสามารถมีสิทธิตดัสินใจท าแทง้ไดอ้ยา่งอิสระ หรือเรียกร้องให้หญิงมีสิทธิใน

การควบคุมดูแลร่างกายของตนเอง แต่เป็นการเคล่ือนไหวเพราะเห็นวา่กฎหมายท าแทง้ท่ีใชอ้ยูไ่ม่มี

สภาพบงัคบั ท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคบ์างกลุ่ม เช่น หญิงซ่ึง

ติดเช้ือเอดส์ หรือหญิงซ่ึงทราบวา่ทารกท่ีคลอดออกมาจะไม่ปรกติ  

    2.  การเคล่ือนไหวทุกคร้ัง มีองค์กรผูห้ญิงเข้ามามีบทบาทน้อยมากในการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพราะ กลุ่มองค์กรหญิงเห็นวา่หากผูห้ญิงมาเคล่ือนไหวขอสิทธิให้

ตนเองท าแทง้ได ้จะท าใหถู้กสังคมตั้งค  าถามถึงความชอบธรรมในการเคล่ือนไหว 

    3 .การเคล่ือนไหวในแต่ละคร้ังไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการรวมพลงัของภาค

ประชาชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเคล่ือนไหว และละเลยความส าคญัในการให้ความรู้ 

และข้อเท็จจริงท่ีรอบด้านเก่ียวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แก่ประชาชน ท าให้ไม่มีข้อมูลท่ี

เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ในการเคล่ือนไหว ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงนอกจากจะท า

ให้ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากภาคประชาชนแลว้ ยงัท าให้ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกบัการท าแทง้ สร้าง

ขอ้มูลท่ีผิด และสร้างภาพเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีเกินจริง จนท าให้เกิดความเขา้ใจไขวเ้ขวในกลุ่มท่ีมี

ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าแทง้ไม่รอบดา้น และเกิดการต่อตา้นการท าแทง้ ผดิจากหลกัความเป็นจริงโดย

ไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ฟังเหตุผล  และทศันคติ หรือตดัสินประเด็นท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ไปในเชิง

ลบ 
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    4.  ไม่ไดส้ร้างความเขา้ใจใหก้บัประชาชน เก่ียวกบัขอ้จ ากดัของกฎหมายท าแทง้

ในประมวลกฎหมายอาญา วา่เป็นกฎหมายท่ีไม่มีสภาพบงัคบั หรือมีผลบงัคบัใชไ้ดน้อ้ยมากในทาง

ปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นการควบคุมปริมาณการท าแทง้ใหล้ดลง หรือการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด 

อตัราการไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั ความขดัแยง้ของกฎหมายท่ีไม่

สามารถจะท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์บางกรณีสามารถรักษาครรภ์ไวไ้ด้ เช่น ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยห์้ามมิให้พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั 

จดทะเบียนสมรส ท าให้หญิงซ่ึงตั้งครรภก์บับุคคลร่วมสายโลหิตไม่สามารถท่ีจะอุม้ครรภต่์อไปจน

ครบก าหนดและคลอดทารกออกมา เป็นตน้ 

  3.4.2.3 ทิศทางการเคล่ือนไหวการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ในอนาคต 

    การล้มเหลวของการแก้ไขกฎหมายท าแท้งหลายคร้ังท่ีผ่านมา เกิดข้ึนเพราะ

เหตุผลทางสังคม วฒันธรรม และการเมือง กล่าวคือสมาชิกในสังคมมองวา่การท าแทง้เป็นปัญหา

ส่วนตวัของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ประกอบกบัไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอตัราการบาดเจ็บและเสียชีวิต

อนัเน่ืองจากการท าแทง้ จึงท าให้เป็นการยากท่ีจะสร้างความตระหนกั เร่ืองความส าคญัและความ

จ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา ดงันั้นการเคล่ือนไหวการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ในอนาคต มีความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชน เก่ียวกบัปัญหาการท าแทง้ และตอ้งหากลยุทธ์ท่ีจะลบ

ลา้งความเขา้ใจของประชาชนในเร่ือง “การท าแท้งเสรี” ออกไป และสร้างกรอบหรือกลยุทธ์ใหม่ใน

การต่อสู้ ให้เป็นเร่ืองของการเพิ่มโอกาสหรือทางเลือกใหม่ ให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์โดย

ตอ้งมีการเตรียมองคค์วามรู้หรือขอ้มูลให้มากพอในการอธิบายหรือสร้างความเขา้ใจกบัประชาชน

ว่า การท าแทง้เท่ากบัการฆ่าหรือไม่เท่ากบัการฆ่าอย่างไร การท าแทง้เป็นบาปหรือไม่เป็นบาป

อย่างไร จริยธรรมของสังคมเก่ียวกบัการท าแทง้คืออะไร ควรเป็นอย่างไร และเพราะอะไร และ

จะตอ้งอธิบายให้ไดว้่าการแก้ไขกฎหมายท าแทง้โดยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคจ์ะไม่ท าใหก้ารท าแทง้กลายเป็นการท าแทง้อยา่งเสรีไดอ้ยา่งไร121 
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   ผูว้ิจยัเห็นวา่กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยและต่างประเทศทั้งประเทศท่ีใชก้ฎหมาย

อนุญาตให้ท าแทง้แบบมีเง่ือนไขเคร่งครัดและแบบไม่เคร่งครัด มีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก กล่าวคือ 

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้การท าแท้งเป็นความผิด และอนุญาตให้ท าแท้งได้ด้วยเหตุผลทาง

การแพทย ์พนัธุกรรม และการตั้งครรภท่ี์เกิดจากการกระท าความผดิทางอาญา ซ่ึงท าใหป้ระเทศไทย

ประสบปัญหาเร่ืองการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ปัญหาหญิงลกัลอบท าแทง้ไดรั้บอนัตรายหรือเสียชีวิต

จากการท าแทง้ ปัญหาการทิ้งหรือฆ่าทารกแรกคลอด และปัญหาบงัคบัใช้กฎหมาย เป็นตน้ และ

เช่นเดียวกบัต่างประเทศ ประเทศไทยไดพ้ยายามหาหนทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการขอแกไ้ข

กฎหมายท าแทง้ เพื่อขยายมูลเหตุท่ีอนุญาตใหห้ญิงตั้งครรภส์ามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เช่น กรณีท่ีทารกพิการทางกายและทางจิต การคุมก าเนิดผิดพลาด การตั้ งครรภ์กับบุคคลร่วม

สายโลหิต เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรไดมี้การน าอุปสรรค และปัญหาเก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน 

ทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทยมาวิเคราะห์ร่วมกนัว่า เพราะเหตุใดกฎหมายท าแทง้ของ

ประเทศไทยจึงมีปัญหา หรืออุปสรรคในการบงัคบัใช้  ท่ีส่งผลให้กฎหมายท าแท้งของไทยไม่

สามารถลดอตัราการลักลอบท าแท้งเถ่ือนลงได้ และมีประเด็นใดบ้างท่ีควรได้รับการแก้ไขให้

เหมาะสมกบัสภาพของสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาสังคมหรือปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ ท่ี

ตามมา เช่น ปัญหาเด็กขาดรัก ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทอดทิ้งเด็ก  
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บทที ่4 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาการท าแท้งของประเทศไทย 

    

   การท าแทง้มีปัญหาตน้ตอมาจากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุหลาย

ประการ ไดแ้ก่ ความอ่อนแอทางศีลธรรม การขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการเจริญพนัธ์ุและ

การคุมก าเนิด การมีเพศสัมพนัธ์โดยท่ีหญิงไม่ได้คาดการณ์ไวล่้วงหน้าท าให้ไม่ได้ใช้วิธีการ

คุมก าเนิด การใชว้ิธีการคุมก าเนิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ความผิดพลาดจากการคุมก าเนิด   ปัญหาสุขภาพของ

มารดาและความผิดปกติของทารก  สภาพสังคม เศรษฐกิจ  ขอ้บกพร่องทางการแพทย ์ และการ

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ประกอบกบัสังคมไทยมีบรรทดัฐานทางเพศของ

ผูห้ญิงซ่ึงตอ้งอยู่ภายใตส้ถาบนัครอบครัว ท าให้สังคมไม่ยอมรับการตั้งครรภน์อกสมรส ส่งผลให้

หญิงซ่ึงตั้งครรภ์เน่ืองจากสาเหตุดงักล่าว ตอ้งหาทางออกด้วยการท าแทง้ ทั้ง ๆ ท่ีการท าแทง้ใน

สังคมไทยเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย และมีการปราบปรามกนัอยูเ่ป็นระยะ ๆ แต่ก็ยงัมีข่าวเก่ียวกบัการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนปรากฏให้เห็นตามหนา้หนงัสือพิมพ ์และส่ือต่าง ๆ อยูเ่สมอ ๆ ดงันั้นจึงเป็นส่ิง

สะทอ้นให้เห็นว่ากฎหมายห้ามการท าแทง้ของประเทศไทย ไม่มีสภาพบงัคบั คือ นอกจากจะไม่

สามารถลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ไดแ้ลว้ แต่กลบัเป็นกฎหมายท่ีมี

ส่วนผลกัดนัให้หญิงซ่ึงประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตอ้งแก้ปัญหาดว้ยการท าแทง้

เถ่ือน และเม่ือมีการท าแทง้เถ่ือนเกิดข้ึนกฎหมายก็ไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษได ้ 
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4.1  สถานการณ์การท าแทง้ของประเทศไทย 

   ปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศไทย

ในระดบัตน้ ๆ ท่ีควรจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เป็นปัญหาท่ีมีมายาวนาน เป็นปัญหาท่ีมี

การโตเ้ถียงกนัอย่างกวา้งขวาง และเป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนชีวิตและสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ 

และยงัก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุน้ีหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาการ

ลกัลอบท าแทง้ ไม่วา่จะเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ นกัอาชญาวิทยา  แพทย ์นกัวิชาการ นกักฎหมาย 

องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทัว่ไป ไดมี้ความพยายามท่ีจะหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการท า

แทง้ แต่ก็ไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้ทั้งน้ีเพราะความคิดเห็นของสังคมท่ีมีต่อการท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั ท าให้เกิดความขดัแยง้ อย่างไรก็ตามแมว้่าจะไดมี้การโตเ้ถียงกนัรุนแรงเพียงใด 

แต่ทุกฝ่ายในสังคมต่างก็ยอมรับว่า มีการลกัลอบท าแท้งผิดกฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก และมี

แนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึน แต่การหาค าตอบว่าการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด

นั้น ไม่สามารถหาค าตอบได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะการท่ีกฎหมายบญัญติัใหก้ารท าแทง้เป็นความผิดอาญา 

ท าใหก้ารท าแทง้ท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นความลบัของหญิงซ่ึงท าแทง้ และสถานให้บริการท าแทง้1 จึงท า

ให้การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการท าแทง้ท าไดย้าก ส่งผลให้ไม่สามารถทราบสถานการณ์การท า

แทง้ท่ีแทจ้ริงของประเทศไทยได ้วา่มีจ  านวนหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท์  าแทง้จ านวนเท่าใด เป็น

กลุ่มประชากรกลุ่มใดบา้ง ส่งผลให้การหาสถิติการท าแทง้ท่ีแทจ้ริงของประเทศไทยท าไม่ไดเ้ลย 

สถิติการท าแท้งท่ีรวบรวมได้จึงเป็นเพียงการวิเคราะห์ขอ้มูลเท่าท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตามได้มีผูซ่ึ้ง

เก่ียวขอ้งหลายกลุ่ม พยายามเก็บรวบรวมตวัเลขของการท าแทง้ในประเทศไทย โดยใช้การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากหญิงซ่ึงเขา้มารักษาตวัจากภาวะแทรกซ้อน จากขอ้มูลการท าแทง้จากกองอนามยั

เจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้ท าการส ารวจหญิงซ่ึงเขา้มารักษาตวัเน่ืองจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ในโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 787 แห่ง ตลอดปี 2542 พบว่ามี

ทั้งส้ิน 45,990 คน ในขณะท่ีสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ระบุว่าตวัเลขจากการส ารวจในปี พ.ศ. 

2539 มีสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ แทง้บุตรถึงร้อยละ 86 หรือประมาณ 1,711,500 คน โดยหน่ึงในห้า หรือ

                                         
 1 จาก ความคิดเห็นในแง่สงัคมวทิยาและประชากรศาสตร์เก่ียวกบัการท าแทง้. (น.83), โดย ปราโมทย ์

ประสาทกลุ. เล่มเดิม.   
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ประมาณ 350,000 คนเป็นการแท้งท่ีเกิดจากการตั้งใจ และในปี พ.ศ. 2542 มีสตรีท าแท้งเฉล่ีย 

300,000 – 400,000 คน นอกจากน้ีจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสถานการณ์การท าแทง้ของประเทศ

ไทยจ านวน มากพบวา่หญิงซ่ึงมีอายุนอ้ย และสถานภาพโสด จะมีจ านวนท่ีท าแทง้ใกลเ้คียงกบัสตรี

ในกลุ่มท่ีมีอายมุากและสมรสแลว้ ถึงแมว้า่จ  านวนตวัเลขของการท าแทง้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะ

ยงัไม่มีตวัเลขท่ีแน่นอน แต่จากผลการศึกษาต่าง ๆ พบวา่สถานการณ์การท าแทง้เถ่ือนของประเทศ

ไทยไดมี้การขยายตวัอยา่งกวา้งข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน กลุ่มช่วงอายุท่ีกวา้งข้ึน และในกลุ่ม

อาชีพท่ีหลากหลายข้ึน   

   จากการท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแท้งเป็นความผิดอาญา ท าให้สถานการณ์การ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท่ีหน่วยงานของรัฐไดท้  าการกวาดลา้งสถานบริการ

ท าแทง้เถ่ือน ตามท่ีปรากฏตามส่ือประเภทต่าง ๆ ทั้งทางหนา้หนงัสือพิมพ ์วิทยุ และโทรทศัน์ เช่น 

ข่าวการพบซากตวัอ่อนจากการท าแทง้ 2,000 ศพภายในวดัไผเ่งิน ข่าวการทลายคลินิกท าแทง้เถ่ือน 

รวมถึงการเปิดเผยแนวโนม้สถานการณ์ และวิธีการท าแทง้ใหม่ ๆ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่สถานการณ์

การท าแท้งภายใต้เง่ือนไขทางกฎหมายปัจจุบนั ท่ีถูกครอบง าด้วยวาทกรรม “ท าแท้งเสรี” ไม่

สามารถลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรรภ์ไม่พึงประสงค์ไดเ้ลย ในทางตรงกนัขา้มการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนกลบัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุก ๆ ปี2 และจากข่าวการพบศพเด็กทารกจ านวน 

2,000 ศพ ภายในวดัไผ่เงินไดส้ร้างความตกตะลึงและสลดใจให้แก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก และ

กลายเป็นประเด็นร้อนท่ีสังคมไทยไห้ความสนใจในขณะนั้น   โดยเฉพาะเม่ือสัปเหร่อในวดัยอม

สารภาพวา่ ไดรั้บเงินจากคลินิกท าแทง้ 5 แห่งให้น าศพมาทิ้งไว ้ท าให้คนในสังคมไทยตอ้งกลบัมา

คิดทบทวนกนัใหม่วา่ขนบธรรมเนียมประเพณี  บรรทดัฐาน และวฒันธรรมของสังคมไทย ในเร่ือง

การมีเพศสัมพนัธ์และการท าแทง้ ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และจะมีแนวทาง

ป้องกนัแก้ไขปัญหาการท าแท้งเถ่ือนได้หรือไม่ อย่างไร  ซ่ึงหลงัจากเหตุการณ์น่าสลดใจน้ีได้

เกิดข้ึน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตได้สอบถามความเห็นของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  และเขตปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 1,458  คน  ระหว่างวนัท่ี  18-21 พฤศจิกายน 

2553 สรุปผลไดด้งัน้ี ประชาชนร้อยละ 62.18  ตกตะลึงและตกใจว่าท าไมถึงไดมี้การท าแทง้เป็น

                                         
 2 จาก ทศันคติของครูท่ีมีต่อการท าแทง้ของวยัรุ่น. (น. 43). โดย จุฑามาศ เดชกิตติขจร. เล่มเดิม. 

DPU

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ศพเด็กทารก


293 

 

จ านวนมากมายขนาดน้ี และ ร้อยละ 15.24  เห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม เป็นการท าบาป และผิด

กฎหมาย และเม่ือถามความเห็นของประชาชนว่า คิดว่าการท าแทง้เป็นสิทธิส่วนบุคคล และเป็น

ความจ าเป็นของบุคคลหรือไม่ ไดผ้ลวา่ประชาชนเห็นวา่เป็นสิทธิส่วนบุคคลถึงร้อยละ 17.17   แต่มี

ประชาชนเพียงร้อยละ 22.64  ท่ีเห็นวา่ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคล ในขณะท่ีประชาชนร้อยละ 30.19  ยงั

ไม่แน่ใจ เม่ือให้ประชาชนตอบค าถามว่าถ้ามีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์น้ี 

ประชาชนเห็นดว้ยหรือไม่ พบว่ามีประชาชนเห็นดว้ยมากถึงร้อยละ 65.62  (เพราะสังคมไทยใน

ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก การมีเพศสัมพนัธ์โดยขาดการป้องกนัเกิดข้ึนไดง่้าย บางคนคิดวา่การ

ท าแทง้เป็นเร่ืองปกติ หรือเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด ) ในขณะท่ีมีประชาชนเพียงร้อยละ 12.66  ไม่เห็น

ดว้ยกบัการแกไ้ขปัญหา (เพราะข้ึนอยูก่บัความคิดและวิจารณญาณของแต่ละคน กฎหมายหรือขอ้

หา้มต่าง ๆ เก่ียวกบัการท าลายชีวติ ท าผดิศีลธรรม ก็มีระบุไวอ้ยูแ่ลว้ ) ส่วนประชาชนจ านวนร้อยละ 

21.72  ไม่แน่ใจ (เพราะการแกไ้ขกฎหมายอยา่งเดียวคงไม่ไดผ้ล ควรใหค้วามรู้หรือให้การศึกษาใน

เร่ืองน้ีควบคู่ไปดว้ยจะดีกวา่) จากผลส ารวจดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อการท า

แทง้ ไดเ้ปล่ียนแปลงไป เพราะประชาชนท่ีเห็นวา่ การท่ีหญิงจะท าแทง้หรือไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคล 

และเป็นความจ าเป็นของหญิงซ่ึงจะตดัสินใจมีถึงร้อยละ 47.17  ส่วนประชาชนท่ีเห็นวา่การท าแทง้

เป็นเร่ืองผิดศีลธรรม หรือเป็นบาปนั้นมีไม่ถึงร้อยละ 16  ในขณะท่ีประชาชนมากกว่าร้อยละ 65  

เห็นวา่ควรแกไ้ข และปรับปรุง กฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม3 

   ประเทศไทยมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท าแทง้มาเป็นระยะเวลายาวนาน คือ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชน ท าให้การแก้ไขกฎหมายท าแท้งไม่เคย

ประสบความส าเร็จเลย ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าแทง้ในสังคม จะเป็นการแสดง

ความคิดเห็นท่ีเนน้ในเร่ืองศีลธรรม และความรู้สึกส่วนตวั มาเป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น 

กล่าวคือเป็นการใชค้วามรู้สึกของผูแ้สดงความคิดเห็นเป็นศูนยก์ลาง ช้ีน า และตดัสิน หญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ท่ีท าแท้ง โดยปราศจากความรับผิดชอบ และไม่ยุติธรรม เพราะเป็นการแสดง

ความเห็นท่ีไม่ไดเ้สนอทางออกใหแ้ก่หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้แต่อยา่งใดเลย  

                                         
 3 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค. 

DPU



294 

 

4.2  ผลกระทบของการก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิอาญา 

   จากการท่ีรัฐก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิดอาญา ส่งผลใหไ้ม่มีสถานบริการท าแทง้

ท่ีถูกกฎหมายและไดม้าตรฐานทางการแพทย ์ แต่กลบัมีส่วนผลกัดนัให้มีการใหบ้ริการท าแทง้เถ่ือน 

ซ่ึงรัฐไม่สามารถเขา้ไปควบคุมและตรวจสอบคุณวฒิุและทกัษะ ของผูซ่ึ้งจะท าแทง้ และไม่สามารถ

ให้หลกัประกนัสวสัดิภาพแก่ผูท้  าแทง้ได ้ดงันั้นเม่ือพูดถึงการท าแทง้ในประเทศไทย จึงหมายถึง

การท าแท้งท่ีมีลักษณะท่ีผู ้ให้บริการท าแท้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อหญิงซ่ึงท าแท้ง ส่งผลให้ผู ้

ให้บริการการท าแทง้ไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูท้  าแทง้ และไดก่้อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่หญิงซ่ึงตอ้งการยติุการตั้งครรภ ์และสังคมดงัต่อไปน้ี 

  4.2.1  ความเสียหายต่อหญิงซ่ึงท าแทง้ (Directly Harm)  ไดแ้ก่  

           4.2.1.1  ความเสียหายต่อชีวติและร่างกาย การท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็น

ความผิดอาญา ส่งผลให้การท าแทง้ในประเทศไทยเป็นการท าแทง้ท่ีผิดกฎหมาย หรือเป็นการท า

แทง้ท่ีไม่มีความปลอดภยัหรือไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์ท าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีตอ้งการท าแทง้

ไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีจ าเป็นตามสิทธิของตน ซ่ึงต่างจากประเทศท่ีการท าแทง้เป็นการกระท าท่ี

ชอบดว้ยกฎหมายท่ีผูท้  าแทง้จะไดรั้บบริการท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานหรือปลอดภยั ซ่ึงก่อนท่ีหญิงจะ

ตดัสินใจรับบริการท าแทง้ หญิงจะได้รับทราบขอ้มูลเพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจ ได้แก่ 

ข้อมูลท่ีหญิงต้องได้รับทราบก่อนการท าแท้ง (เช่น ผูซ่ึ้งจะท าแท้งให้  อตัราค่าบริการ  มีผูใ้ห้

ค  าปรึกษาก่อนหรือหลังการท าแท้งหรือไม่ จะใช้วิธีการท าแท้งแบบใด มีขั้นตอนอย่างไร เจ็บ

หรือไม่ ตอ้งพกัผ่อนนานเท่าไหร่ หรืออาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจากการท าแทง้มีอะไรบา้ง) และ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตนหลงัการท าแทง้ (เช่น การสังเกตวา่มีอาการแทรกซ้อน ห้ามวา่ยน ้ า หา้ม

ยกของหนกั งดการมีเพศสัมพนัธ์ประมาณ 2 -3 สัปดาห์)4 ซ่ึงในประเทศท่ีการท าแทง้สามารถท าได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้มีแนวโนม้ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าวอยา่งครบถว้น 

แต่ในประเทศท่ีการท าแท้งเป็นความผิด หญิงซ่ึงต้องการท าแท้งจะได้รับทราบเฉพาะข้อมูลท่ี

                                         
 4 From “Abortion” in The New Our Bodies, Ourselves, The Boston Women’s Health Book Collective. (pp. 

291 -308), by Ruth Webber, 1984, New York: Simon & Schuster. 
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เก่ียวกบัสถานท่ีตั้ง เวลาท าการ และราคาเท่านั้น ไม่มีโอกาสทราบขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั

ผูซ่ึ้งจะท าแท้งให้ การให้ค  าปรึกษาก่อนและหลังการท าแท้ง และผูห้ญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ไม่มี

โอกาสท่ีจะเรียกร้อง วา่ตอ้งการทราบขอ้มูลเหล่าน้ีประกอบการตดัสินใจ  เพราะอาจไม่รู้เก่ียวกบั

สิทธิของตนเอง หรือหากรู้ถึงสิทธิของตน ก็ไม่กลา้เรียกร้องหรือสอบถาม เพราะรู้สึกวา่ตนเองเป็น

ผูล้ะเมิดกฎหมาย5  

    ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ เป็นภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัหญิงซ่ึงท าแทง้ทุก

คน แมว้า่การท าแทง้จะไดท้  าโดยวธีิท่ีไดม้าตรฐานทางการแพทย ์และหากเป็นการท าแทง้เถ่ือนหรือ

การท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์โอกาสท่ีหญิงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้มี

สูงมาก เพราะผูท้  าแทง้จะไม่อธิบายให้หญิงทราบว่าจะตอ้งสังเกตอาการของตนเองอย่างไร และ

ร่างกายจะมีอาการอยา่งไรหลงัท าแทง้ ดงันั้นหญิงซ่ึงมีเลือดออกมากในลกัษณะการตกเลือดหลงัท า

แทง้ มกัคิดวา่เป็นอาการทัว่ ๆ ไปของการท าแทง้ และมกัไม่คิดวา่จะตอ้งไปโรงพยาบาลหรือไปหา

แพทย ์ผูห้ญิงหลายคนจะรอและปล่อยใหเ้ลือดออกจนเกิดอาการช็อค6 การท าแทง้ท่ีเป็นอนัตรายต่อ

ชีวิตและร่างกายของหญิงซ่ึงท าแทง้ มกัเกิดจากการท่ีผูใ้ห้บริการท าแทง้ไม่มีความเช่ียวชาญหรือไม่

มีทกัษะ และแม้ว่าผูใ้ห้บริการจะมีความเช่ียวชาญในการท าแท้ง แต่หากหญิงซ่ึงท าแท้งอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม7 เช่น ออกจากสถานท่ีท าแทง้ทนัที ท าให้ไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาล

ให้อยู่ในภาวะปลอดภยัเสียก่อน และเม่ือหญิงกลับไปพกัฟ้ืนหรือรักษาตัวท่ีบ้านไม่ได้รับการ

รักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้ง หญิงซ่ึงท าแทง้ก็อาจไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและชีวิตจากการช็อคเพราะ

เสียเลือดมาก เส้นเลือดอุดตัน ติดเ ช้ือในกระแสโลหิต หรือโลหิตเป็นพิษได้8 โดยทั่วไป

                                         
 5 จาก ทอ้งกบัแทง้ในมิติสุขภาพและการใหบ้ริการ. (น. 15), โดย นภาภรณ์ หะวานนท ์ก. เล่มเดิม. 

 6 แหล่งเดิม. น. 17. 

 7 From Crime without Victim: Deviant Behavior and Public Policy. (pp. 28-29), by  Edwin M. Schur A.  

Op.cit. 

 8 จาก อาชญากรรมท่ีไม่มผีู้ เสียหาย: ศึกษาเฉพาะความผิดฐานท าให้แท้งลกู.  (น. 28), โดย จกัรกฤษณ์ คงแกว้, 

2555, วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการท าแท้ง ซ่ึงเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย และชีวิต ของหญิงซ่ึงท าแท้ง 

ไดแ้ก่9 

      (1)  การตกเลือด (Hemorrhage) เกิดจากการท าแทง้ท่ีเอาเศษรกหรือเยื่อ

หุ้มเด็กออกไม่หมด หรือเกิดจากการฉีกขาดของปีกมดลูก เพราะการใส่เคร่ืองมือเขา้ไปถ่างขยาย

ปากมดลูกมากเกินไป โดยอาการของผูป่้วยจะสัมพนัธ์กบัปริมาณเลือดท่ีเสียไป แต่จะเป็นอนัตราย

มากข้ึนหากเกิดภาวะมดลูกทะลุ เพราะจะท าใหป้ริมาณเลือดท่ีเสียไปไม่สัมพนัธ์กบัปริมาณเลือดท่ี

ออกมาให้เห็น ซ่ึงจะท าให้ผูซ่ึ้งช่วยเหลือผูป่้วยไม่ทนั และอาจเสียชีวิตจากภาวะช็อค เน่ืองจากเสีย

เลือดมากเกินไป 

      (2)  การติดเช้ือหรือการอกัเสบ (Septic)  เกิดจากการท่ีผูใ้หบ้ริการท าแทง้

ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่สะอาดเพียงพอ ท าใหมี้การติดเช้ือในอุง้เชิงกราน ซ่ึงผูป่้วยจะมีอาการไขสู้งร่วมกบั

การปวดทอ้งนอ้ย มีเยือ่เมือกปนเลือดออกมาทางช่องคลอด และหากไม่ไดรั้บการรักษาใหท้นัท่วงที 

อาจตอ้งตดัมดลูกทิ้ง หรือหากเช้ือกระจายเขา้สู่กระแสเลือดอาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้

      (3)  มดลูกทะลุ (Uterus Perforate) เกิดจากการท่ีผูใ้ห้บริการท าแทง้ไม่มี

ความเช่ียวชาญ หรือเกิดในหญิงซ่ึงมีความผิดปรกติของมดลูกอยูก่่อนแลว้ หรือผูใ้ห้บริการท าแทง้

สอดใส่วตัถุหรือเคร่ืองมือลึกจนเกินไป จนท าให้มดลูกส่วนบนฉีกขาดและมีการตกเลือดภายใน

ช่องทอ้ง และอาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้

      (4)  รกคา้ง (Retained Placenta) พบในกรณีท่ีผูท้  าแทง้ใช้วิธีการท าแทง้

โดยการกินยา ฉีดยา หรือการบีบเคน้มดลูกผ่านผนงัหนา้ทอ้ง ท าให้มดลูกบีบรัดตวัและขบัทารกท่ี

ตายแลว้ออกมา แต่ขบัรกหรือเยื่อหุ้มเด็กออกมาไม่ครบ ซ่ึงท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้มีอาการตกเลือด

ตลอดเวลา และหากมาโรงพยาบาลหรือไดรั้บการรักษาไม่ทนัท่วงที อาจท าให้ผูป่้วยเสียชีวิตจาก

การเสียเลือดมาก หรือจากการติดเช้ือในกระแสโลหิตได ้

                                         
 9 แหล่งเดิม. น. 14-19. 
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      (5)  บาดทะยกั (Tetanus) เกิดในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการท าแทง้ใส่วตัถุหรือ

เคร่ืองมือท่ีไม่สะอาดเขา้ไปในช่องคลอด ท าใหผู้ท้  าแทง้ติดเช้ือ ซ่ึงหากผูป่้วยมาพบแพทยเ์ม่ืออาการ

บาดทะยกัรุนแรงแลว้ ก็สามารถท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้

      (6)  การอุดตนัของเส้นเลือด (Embolism) พบในการท าแทง้โดยการฉีด

ยาเขา้มดลูก หรือการใส่สารเขา้ไปในถุงน ้ าคร ่ า และมีฟองอากาศหรือล่ิมเลือดในขณะท าแทง้ หลุด

เขา้ไปในกระแสเลือด และเขา้ไปอุดตนัตามอวยัวะท่ีส าคญัของร่างกาย เช่น หวัใจ ไต หรือ สมอง 

ซ่ึงในรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจท าใหเ้สียชีวติได ้

     กล่าวโดยสรุปในประเทศท่ีก าหนดให้สามารถท าแท้งได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย  หลงัจากท่ีหญิงตั้งครรภ์ตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ กฎหมายจะก าหนดให้หญิงจะตอ้งเขา้รับ

การให้ค  าปรึกษาก่อน เพื่อให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท าแทง้ ตั้งแต่กระบวนการในการท าแทง้ เช่น 

จะท าแทง้อย่างไร เจ็บมากน้อยแค่ไหน ตอ้งใช้ยาอะไรบา้ง จะมีภาะวะแทรกซ้อนอะไรบา้ง ทั้งน้ี

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความประสงคจ์ะท าแทง้ไดไ้ตร่ตรอง หรือใคร่ครวญให้รอบคอบ เพื่อท่ีจะ

ไม่ได้เสียใจในภายหลงั  และเม่ือผ่านกระบวนการท าแท้งเสร็จแล้วจะตอ้งได้รับค าปรึกษาคร้ัง

สุดทา้ย ซ่ึงจะรวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกบัการคุมก าเนิดท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เป็นหลกัประกนัว่าหญิง

ซ่ึงผ่านการท าแท้งไปแล้วจะมีความรู้ในเร่ืองการคุมก าเนิด และสามารถเข้าถึงการบริการการ

คุมก าเนิดไดม้ากข้ึนอนัเป็นการป้องกนัการท าแทง้ซ ้ า 

  4.2.1.2  ความเสียหายทางดา้นจิตใจ ในประเทศท่ีการท าแทง้เป็นความผิดอาญา หญิงซ่ึง

ลกัลอบท าแทง้จะถูกตรีตราทางสังคมอยา่งรุนแรง ท าให้หญิงซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าแทง้เถ่ือนไม่เพียงแต่

จะตอ้งเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายทางดา้นร่างกายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ หญิงซ่ึงท าแทง้เถ่ือนยงัตอ้งเผชิญ

กบัภาวะความเครียด อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกผิด ละอายใจเพราะรู้วา่ตนเองละเมิดศีลธรรม อบัอาย 

กลวับุคคลอ่ืนจะล่วงรู้ความลบัท่ีตนไปแอบท าแทง้มา หรือวิตกกงัวลวา่จะไม่สามารถมีบุตรไดอี้ก 

เป็นตน้ 

  4.2.1.3  ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น จากการท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผิด

อาญา ท าให้ไม่มีสถานบริการท าแทง้ท่ีถูกกฎหมาย และท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์คิดว่า

ตนเองไม่มีอ านาจต่อรองในเร่ืองค่าบริการ ดงันั้นค่าบริการการท าแทง้ท่ีผิดกฎหมายจึงถูกก าหนด
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หรือข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการท าแทง้เป็นส าคญั ส่งผลให้หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็นมาก และไม่มีหลกัประกนัเลยวา่ตนจะไดรั้บการบริการท่ีปลอดภยั  

 4.2.2  ความเสียหายต่อสังคม (Secondary Harm)  

  แมว้า่การท าแทง้เป็นความผดิท่ีไม่มีผูเ้สียหาย (Victimless Crime) เพราะเป็นการกระท าท่ี

ผูก้ระท าความผิด กระท าต่อตนเอง แต่การท าแทง้ไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือสังคม

ส่วนรวม เพราะรัฐหรือสังคมตอ้งเสียค่าใชจ่้าย อนัเน่ืองมาจากการกระท าของผูก้ระท าความผดิท่ีไม่

มีผูเ้สียหาย และผูก้ระท าความผดิเหล่าน้ีไม่สามารถชดเชยให้กบัสังคมได ้ค่าเสียหายท่ีสังคมหรือรัฐ

ตอ้งจ่ายส าหรับการท าแทง้ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย10 ไดแ้ก่ 

   4.2.2.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อสวสัดิการสังคม (Welfare Payments) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับ

ความเป็นอยู่ท่ีดีของหญิงซ่ึงท าแทง้เถ่ือนและได้รับอนัตรายจากการท าแทง้ และตอ้งเขา้สู่ระบบ

สาธารณสุขของรัฐเพื่อเขา้รับการรักษา ซ่ึงท าให้รัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณไวใ้ห้เพียงพอ ถึงแมว้า่ผู ้

เขา้รับการรักษาจากบริการทางการแพทยข์องรัฐจะตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามอตัราท่ีก าหนดก็

ตาม แต่ก็ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงท่ีรัฐตอ้งจ่ายไป ดงันั้นการท าแทง้เถ่ือนจึงท าให้

รัฐตอ้งสูญเสียงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งไป ดงันั้นหากมีการก าหนดให้การท าแทง้เป็นการกระท าท่ี

ชอบดว้ยกฎหมาย จะท าให้การให้บริการท าแทง้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากรัฐ และเป็นการท าแทง้ท่ี

มีความปลอดภยั ท าให้อนัตรายหรือภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งลดลง และรัฐสามารถน า

งบประมาณส่วนน้ีไปใชใ้นดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็นกวา่ 

   4.2.2.2  ภาษีอาชญากรรม (Crime Tariff) การท่ีรัฐก าหนดให้การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิด

กฎหมาย ท าให้ผูใ้ห้บริการท าแทง้ก าหนดอตัราค่าท าแทง้ไวสู้ง เพื่อให้คุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีจะถูก

จบักุมด าเนินคดี โดยรัฐไม่สามารถเขา้ไปควบคุมราคาได ้ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการท าแทง้มีรายไดม้าก 

แต่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่รัฐเพราะไม่อยูใ่นระบบภาษี ท าใหรั้ฐตอ้งสูญเสียรายไดใ้นส่วนน้ีไป 

                                         
 10 From Criminal Justice: Introductory Cases and Materials 2nd. (pp. 673-679), by John Kaplan. Op.cit.  
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  4.2.2.3  การทุจริตคอร์รัปชนั  การท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา 

ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการ ตอ้งหาวิธีหลีกเล่ียงการจบักุม โดยการให้สินบนแก่เจา้พนกังานท่ีบงัคบัใช้

กฎหมาย หรือท่ีเรียกวา่ “การจ่ายค่าคุ้มครอง” เพื่อใหผู้ใ้ห้บริการท าแทง้ไม่ตอ้งถูกตรวจคน้ ในช่วง

ระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงตามท่ีได้ตกลงกนั นอกจากน้ีเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย อาจใช้

มาตรการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการเรียกรับสินบนจากผูใ้หบ้ริการท าแทง้ท่ีผิดกฎหมาย เช่น 

อาจเขา้ตรวจคน้สถานบริการท าแทง้เถ่ือนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงผูใ้ห้บริการท าแทง้เถ่ือนอาจ

ไม่ทราบว่าเป็นการคน้ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และอาจยอมจ่ายค่าคุม้ครองให้แก่เจา้พนกังาน เพื่อ

ป้องกนัการจบักุมหรือการแกลง้จบักุม 

  4.2.2.4  ท าให้สมาชิกในสังคมไม่เคารพกฎหมาย ความเสียหายต่อสังคมในขอ้น้ีเป็น

ความเสียหายต่อสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะการไดพ้บเห็นหรือทราบข่าวเก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้

อยูเ่ป็นนิจสิน ส่งผลให้สังคมไม่เช่ือถือหรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ทั้งกฎเกณฑ์ของศีลธรรม 

และกฎหมาย  

    การท่ีประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิด โดยมีขอ้ยกเวน้

ท่ีเคร่งครัดนั้น เท่ากบัเป็นการท่ีสังคมไทยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการท าแทง้ หรือห้ามมิให้มีการท า

แทง้อยา่งเด็ดขาด ซ่ึงการหา้มท าแทง้ตามกฎหมายน้ีไม่ไดห้มายความเพียงแต่ห้ามการท าแทง้เท่านั้น 

แต่การห้ามท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญาน้ียงัหมายความรวมถึงการห้ามจดัให้มีสถานบริการ

การท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยัดว้ย ดงันั้นเม่ือพูดถึงการท าแทง้ในสังคมไทยในปัจจุบนั จะ

มีความหมายถึงการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั และไม่ไดม้าตรฐานเท่านั้น เพราะเม่ือกฎหมายก าหนดให้

การท าแท้งเป็นความผิด จึงไม่สามารถท่ีจะจดัตั้ งสถานบริการท าแท้งหรือสถานพยาบาลหรือ

อนามยั ท่ีมีมาตราฐานและเปิดเผยได ้จึงเท่ากบัเป็นการท่ีรัฐบงัคบัให้การท าแทง้ในประเทศไทยเป็น

การท าแทง้ท่ีไม่มีมาตรฐานความปลอดภยั ไม่มีมาตรฐานทางสาธารณสุข และไม่มีมาตรฐานทาง

จริยธรรมและศีลธรรม    

   ดงันั้นการก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิอาญา โดยมีขอ้ยกเวน้อยา่งเคร่งครัด ส่งผล

กระทบต่อสังคมไทยดงัน้ี 
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     1.  ท าให้อตัราการท าแทง้เถ่ือนมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี เพราะเม่ือมีการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์มากข้ึน ความต้องการท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ก็เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย และการท่ี

กฎหมายห้ามการท าแทง้ไม่ไดมี้ผลท าให้ความตอ้งการท าแทง้ลดลง ในทางตรงกนัขา้มเม่ือความ

ตอ้งการท าแทง้มีมากข้ึนแต่ไม่สามารถท าแทง้ได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์เหล่าน้ีจะ

แสวงหาการท าแทง้เพื่อแกปั้ญหาใหก้บัตนเองโดยการท าแทง้เถ่ือน 

     2.  ท าให้อตัราการเสียชีวิต หรือไดรั้บอนัตราย จากภาวะแทรกซ้อนจากการท า

แทง้เถ่ือนสูงข้ึน เพราะการท าแทง้เถ่ือนเป็นการท าแทง้ท่ีปราศจากเง่ือนไขควบคุมทางการแพทย ์

เป็นการท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานในเร่ืองความปลอดภยั เป็นการท าแทง้ท่ีปราศจากค าแนะน าหรือ

การไดรั้บค าปรึกษา เป็นการท าแทง้ท่ีผูท้  าแทง้ไม่มีโอกาสไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีควรจะทราบก่อนและ

หลงัการท าแทง้ เพราะเม่ือการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายผูท้  าแทง้ไม่มีโอกาสท่ีจะเรียกร้องว่า

ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ีได ้

    3.  ท าให้เกิดการฆ่าหรือทิ้งทารกแรกคลอดสูงข้ึน เพราะการท่ีกฎหมายบงัคบัให้

หญิงตั้งครรภท่ี์ไม่พร้อมท่ีจะดูแลเด็กท่ีจะคลอดออกมาตอ้งอุม้ทอ้งต่อจนคลอดโดยไม่มีมาตรการ

ช่วยเหลือใด ๆ ท าใหห้ญิงเหล่าน้ีไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งทนอุม้ทอ้งจน

คลอด แต่เม่ือคลอดออกมาแลว้ไม่มีศกัยภาพท่ีจะเล้ียงดูเด็กได ้หญิงเหล่าน้ีจึงตอ้งตดัสินใจน าลูก

ของตนไปทิ้งตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือฆ่าเพื่อใหต้นสามารถด ารงชีวติอยา่งปรกติสุขต่อไปได ้

    4.  ก่อให้เกิดอาชญากรรมใหม่ ๆข้ึนในสังคม เช่น การหลอกลวงขายยาท าแทง้ 

การคา้อวยัวะมนุษย ์การขโมยซากทารก และการคา้ซากทารกท่ีตายแลว้   

 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหาการท าแทง้ของประเทศไทย 

   แมว้่าประเทศไทยจะก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา และก าหนดให้หญิงซ่ึง

ท าแทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงตอ้งรับโทษ โดยมีขอ้ยกเวน้ให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายได้

ใน 2 กรณี คือกรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และในกรณีท่ีหญิง

ตั้งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศก็ตาม แต่ปรากฏว่ากฎหมายห้ามการท าแท้ง
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ดงักล่าวไม่สามารถลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคล์งได ้เพราะกฎหมาย

อนุญาตให้หญิงท าแท้งได้อย่างจ ากัด ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เข้าข้อยกเวน้ของ

กฎหมาย ซ่ึงตอ้งการท าแทง้ ไม่สามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  หรือแมแ้ต่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ให้ท าแทง้ได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่สามารถท าแทง้ได้ เน่ืองจาก

แพทยไ์ม่ยอมท าแทง้ให้ ตอ้งหาทางออก โดยการไปท าแทง้ท่ีผิดกฎหมายหรือท าแทง้เถ่ือน ซ่ึงเป็น

การท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้หญิงเหล่าน้ีตอ้งเส่ียงต่อการไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจาก

การท าแทง้เถ่ือน และการตกเป็นอาชญากร ดงันั้นนอกจากกฎหมายห้ามการท าแทง้จะไม่สามารถ

ลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ลว้ กฎหมายดงักล่าวยงัเป็นกฎหมายท่ีมี

ส่วนผลกัดนัให้หญิงซ่ึงประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งหาวิธีแกปั้ญหา ดว้ยการท า

แทง้ท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้อตัราการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และอตัราของหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตราย หรือ

เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้เถ่ือน ของประเทศไทยมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แมว้า่จะ

ไดมี้แนวคิดในการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้มาเป็นระยะเวลายาวนาน คือ ตลอดระยะเวลาท่ีบงัคบัใช้

กฎหมายท าแทง้ แต่ก็ลม้เหลวมาตลอด  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั ท่ีท าให้การแกไ้ข

ปัญหาการท าแทง้ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่ประสบความส าเร็จออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ปัญหาและอุปสรรคทางดา้นขอ้เทจ็จริง และปัญหาและอุปสรรคทางดา้นกฎหมาย 

 4.3.1  ปัญหาและอุปสรรคดา้นขอ้เทจ็จริง                           

  อุปสรรคในการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ในดา้นขอ้เทจ็จริง เกิดข้ึนเน่ืองจากกฎหมายท าแทง้

เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เช่น ศาสนา ความเช่ือ ทศันคติของสังคม 

จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และลกัษณะของความผดิฐานท าแทง้ และมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

   4.3.1.1 ป ญหาและอุปสรรคดา้นทศันคติของสังคม  

    อคติของสังคมไทยท่ีประณามหญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ว่า

เป็นหญิงซ่ึงมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่รับผิดชอบ โดยสังคมไทยใชม้าตรฐานทางศีลธรรมท่ีเขม้งวด ใน

การตัดสินว่าหญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซ่ึงท าแท้งเป็นหญิงซ่ึงไม่ดี ซ่ึงอคติดังกล่าวท าให้

สังคมไทยมองปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ เป็นเพียงผลของการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไร้วุฒิภาวะ 
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หรือเป็นผลของความรักสนุก ท่ีขาดความยบัย ั้งชัง่ใจของเด็กวยัรุ่นใจแตกเท่านั้นทั้ง ๆ ท่ีในความ

เป็นจริงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีความหมายกวา้งขวาง และมีความซบัซ้อนเกินกว่าท่ีจะจ ากดั

ไวเ้ป็นเพียงเร่ืองของศีลธรรมแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการท่ีการตั้งครรภ์ของหญิงคนหน่ึง จะ

กลายเป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ  เช่น สาเหตุทางสังคมท่ี

เก่ียวกบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม ปัญหาดา้นศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ปัญหาความ

จ า เป็นส่วนตัว ปัญหาทางด้านสุขภาพของหญิงตั้ งครรภ์และทารกในครรภ์ ปัญหาความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความผิดพลาดในการคุมก าเนิด ปัญหาทางด้านสังคม และ ปัญหาทาง

เศรษฐกิจ เป็นตน้ อคติดงักล่าวนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ลว้ 

ยงัท าใหส้ังคมไทยไม่มีทางออกท่ีหลากหลาย และท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

แต่ละคน ให้หลุดพน้จากภาวะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จนสามารถเปล่ียนการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ให้เป็นการตั้งครรภท่ี์พึงประสงค ์อนัจะท าให้หญิงเหล่าน้ีตดัสินใจรักษาครรภไ์วจ้นครบ

ก าหนด และคลอดทารกออกมา 

   การท่ีสังคมยงัมองเร่ืองการท าแทง้วา่เป็นเร่ือง “ผิด” หรือเป็น “บาป”  และมองผูห้ญิง

ซ่ึงท าแทง้วา่เป็น “แม่ใจแตก” “แม่ใจร้าย” หรือ “แม่ใจยกัษ์” ท าให้การท าแทง้ถูกโยงเขา้กบัศาสนา 

ศีลธรรม วฒันธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี ความเช่ือ และทศันคติเร่ืองเพศ ส่งผลให้เม่ือหญิงตก

อยูใ่นสถานการณ์การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์การจะตดัสินใจวา่จะรักษาครรภไ์ว ้หรือท าแทง้ เป็น

เร่ืองท่ียากล าบากเพราะหากตดัสินใจตั้งทอ้งต่อไปและคลอดทารกนั้นออกมาทั้ง ๆ ท่ีตนเองไม่มี

ความพร้อม ก็จะกระทบต่ออนาคตของตนและเด็กท่ีจะคลอดออกมา หรือหากตดัสินใจท าแทง้ก็จะ

ถูกสังคมตีตราวา่เป็นหญิงไม่ดี ซ่ึงความลงัเลน้ีจะท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์หลือทางเลือก

ในการแกปั้ญหานอ้ยลง เพราะเม่ืออายุครรภม์ากข้ึนวิธีการท าแทง้ และผูซ่ึ้งจะรับบริการท าแทง้ให้

หญิงจะมีนอ้ยลง ในขณะท่ีอนัตรายจากการท าแทง้กลบัเพิ่มสูงข้ึน และจากอคติดงักล่าวท าให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จ  านวนหน่ึงจ าตอ้งตดัสินใจรักษาครรภไ์ว ้และคลอดออกมา แลว้จึงน าเด็ก

ไปทิ้งหรือฆ่าเด็กหลงัจากท่ีคลอดออกมาไดไ้ม่นาน  ดงันั้นหากสังคมไม่ตีตราหญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค ์ท่ีจ  าใจตอ้งเลือกวธีิแกปั้ญหาชีวติของตนเองดว้ยการท าแทง้ วา่เป็นหญิงไม่ดี เป็นแม่ใจร้าย 

หรือแม่ใจแตกแลว้ จะท าให้หญิงตดัสินใจแกปั้ญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของตนเองไดง่้าย

ข้ึน ไม่ลงัเลจนอายคุรรภม์ากข้ึน จนท าใหก้ารท าแทง้เป็นอนัตราย 
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  4.3.1.2 ปัญหาและอุปสรรคดา้นศาสนา 

    เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย นบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์

และศาสนาอิสลาม ซ่ึงศาสนาดงักล่าวเหล่าน้ีมีความเช่ือว่าการท าแทง้เป็นบาป ไม่วา่จะไดท้  าแทง้

ดว้ยสาเหตุใด 

    1.  ศาสนาพุทธไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกับความผิด หรือบาปของการท าแท้งไว้

โดยตรง แต่จากหลกัค าสอนของศาสนาท่ีไดใ้ห้ความส าคญัต่อชีวิต โดยมีหลกัว่าสัตวย์่อมรักชีวิต

ของตนไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์การท าลายชีวิตย่อมเป็นบาป ท าให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่

เช่ือวา่การท าแทง้เป็นบาป เป็นการฆ่ามนุษย ์เพราะเห็นวา่ชีวติเร่ิมตน้ตั้งแต่การปฏิสนธิ กล่าวคือเช่ือ

วา่เม่ือเช้ืออสุจิผสมกบัไข่แลว้ จะมีวิญญาณเขา้มาปฏิสนธิดว้ย ดงันั้นชีวิตจึงเร่ิมตน้ข้ึนทนัทีท่ีมีการ

ปฏิสนธิ หากมีใครไปท าลายก็ถือว่าเป็นการท าลายชีวิตแลว้ อยา่งไรก็ตามการท าบาปเก่ียวกบัการ

ฆ่าหรือท าลายชีวติ ตามศีลขอ้ท่ีหน่ึงนั้น ในทางพุทธปรัชญาถือวา่มีโทษไม่เท่ากนั ซ่ึงการกระท าใด

จะมีโทษมากหรือน้อย หรือเป็นบาปมากหรือน้อย จะตอ้งดูด้วยว่าชีวิตท่ีได้ท าลายหรือฆ่าไปนั้น 

เป็นสัตวใ์หญ่ หรือสัตวเ์ล็ก เป็นสัตวช์ั้นสูงหรือเป็นสัตวช์ั้นต ่า เป็นสัตวท่ี์มีคุณหรือมีโทษ หากส่ิงท่ี

ไดฆ่้านั้นเป็นสัตวเ์ล็ก เป็นสัตวช์ั้นต ่า หรือเป็นสัตวท่ี์มีโทษ การท าลายชีวิตสัตวเ์หล่าน้ีก็เป็นบาป

นอ้ย แต่หากไดฆ่้า บิดา มารดา หรือ สัตวใ์หญ่ สัตวท่ี์มีคุณมาก ก็เป็นบาปหนกั หรือการฆ่ามนุษย์

ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีศกัยภาพในการท าความดีมาก ก็เป็นบาปมากกวา่การฆ่าสัตวเ์ดรัจฉานซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มี

ศกัยภาพในการท าความดีไดน้อ้ย นอกจากน้ีการกระท าท่ีจะเป็นบาปมากหรือนอ้ยจะตอ้งดูท่ีเจตนา

ของผูก้ระท าประกอบดว้ย หากผูก้ระท าไดก้ระท าโดยมีเจตนาท่ีรุนแรง มีความรู้สึกเกลียดชงั  มุ่ง

ร้าย หรือมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะกระท า เช่น วางแผนฆ่า ก็เป็นบาปมาก แต่หากผูก้ระท าได้

กระท าไปโดยอารมณ์ชัว่วบูก็เป็นบาปนอ้ย  

    2.  ศาสนาคริสต์ แมว้า่ศาสนาคริสตจ์ะมีหลายนิกาย แต่คริสตศ์าสนาทุกนิกายมี

หลกัการร่วมกนัอยูว่า่พระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษยโ์ดยประทานชีวิตให้แก่มนุษย ์และมีศกัด์ิศรี มีสิทธิ

เสรีภาพ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครอง และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัจากมนุษย ์ ดงันั้นในมุมมองของ

คริสตศ์าสนา เด็ก คือ ชีวิตท่ีประเสริฐและเป็นของขวญัอนัล ้าค่าของพระเจา้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถจะ

ก าจดักนัไดอ้ยา่งง่าย ๆ หรืออยา่งไร้ศีลธรรม และชีวิตในครรภมี์สิทธิเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป คือมี
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สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด ดงันั้นการท าแทง้เท่ากบัเป็นการท าลายหตัถกิจของพระองคโ์ดยตรง จึงถือ

วา่การท าแทง้เป็นการล่วงละเมิดต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 

     3.  ศาสนาอิสลาม ไม่ไดมี้การบญัญติัเร่ืองการท าแทง้ไวใ้นคมัภีร์อลักุระอาน

โดยตรง แต่เน่ืองจากหลกัการของศาสนาอิสลามท่ีเนน้หนกัในเร่ืองการเพิ่มพลเมืองอิสลามให้มาก  

ดงันั้นศาสนาอิสลามจึงไม่อนุญาตให้มีการท าแทง้เลยนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีตั้งครรภ์ เพราะถือวา่ชีวิต

ไดถื้อก าเนิดข้ึนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เช่น หญิงซ่ึงตั้งครรภ์เป็นโรคท่ีรักษาให้หายได้

ยาก หรือมีอุปสรรคอนัจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ก็สามารถท าแทง้ได ้แต่ภายในเง่ือนไขท่ีวา่อายุครรภต์อ้ง

ไม่เกิน 40 วนันับแต่วนัตั้งครรภ์ เพราะถือว่ายงัไม่มีการส่งวิญญาณของเด็กลงมาในครรภ์มารดา  

การท าแทง้ในระยะเวลาหลงัจากน้ืไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ถือวา่เป็นการฆาตกรรม นอกจากน้ีศาสนา

อิสลามยงัมีแนวความคิดเร่ืองพระเจา้เป็นผูส้ร้างมนุษย ์และการท าแทง้เป็นบาป เช่นเดียวกบัศาสนา

คริสต ์ 

   ตามหลกัศาสนาทุกศาสนาถือวา่การท าแทง้เป็นบาปเพราะเป็นการท าลายชีวิตของผูอ่ื้น 

ดงันั้นประเทศท่ีเคร่งศาสนาจะหา้มการท าแทง้ทุกกรณี อยา่งไรก็ตามในแต่ละศาสนาจะมีระดบัของ

ความเป็นบาปมากหรือบาปน้อย ซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าชีวิตท่ีถูกท าลายนั้นเป็นอะไร  เช่น การฆ่ายุงเป็น

บาปน้อยกว่าการฆ่ามนุษย ์การกินซากสัตวท่ี์ตายแลว้เป็นบาปน้อยกว่าการฆ่าสัตวเ์พื่อน ามาเป็น

อาหาร ผูว้ิจยัเห็นวา่ความเช่ือในหลกัศาสนา หรือศีลธรรม แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งและมีเหตุผล แต่

ล าพงัแต่หลกัศาสนาแต่เพียงอยา่งเดียว ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาของสังคมในปัจจุบนั

ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนได ้ ดงันั้นจึงควรให้บุคคลแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะเลือกปฏิบติัตามศีลธรรมของ

ตนได ้เวน้แต่การเลือกกระท าตามความเช่ือทางศีลธรรมของตนจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น หรือ

สังคมอยา่งรุนแรง เพราะการให้บุคคลแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะเลือกปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมของตนได ้

ย่อมเป็นการดีกว่าท่ีจะบญัญติักฎหมาย บงัคบัให้คนท่ีไม่เช่ือในหลกัศีลธรรมนั้น ๆ ตอ้งเช่ือหรือ

เห็นดว้ยกบัหลกัศีลธรรมดงักล่าว เพราะผูซ่ึ้งเช่ือว่าการท าแทง้เป็นบาป หรือเป็นการท าลายชีวิต 

หรือ เป็นการกระท าท่ีผดิศีลธรรม ก็ยอ่มจะไม่ท าลายหลกัศีลธรรมท่ีตนยดึถือโดยการท าแทง้ ดงันั้น

การท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตน เช่น ปัญหา

เก่ียวกบัสุขภาพของทารกในครรภ ์ ปัญหาทางดา้นสังคมหรือเศรษฐกิจ ใหห้มดไป  เพื่อไม่ใหเ้ด็กท่ี
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จะคลอดออกมาตอ้งได้รับทุกข์ทรมาน อนัเน่ืองมาจากความพิการ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 

หรือเพื่อไม่ไห้เด็กท่ีจะคลอดออกมาเป็นเด็กขาดรัก หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่เหมาะสมหรือต ่ากว่า

มาตรฐาน โดยการขออนุญาตท าแทง้ในช่วยอายุครรภท่ี์เด็กยงัไม่สามารถมีชีวติอยูร่อดดว้ยตวัเองได้

นอกครรภม์ารดา แมว้า่การท าแทง้ดงักล่าวจะเป็นการกระท าท่ีขดักบัศีลธรรม แต่ก็เป็นการกระท าท่ี

ไดก้ระท าไปเพื่อประโยชน์แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพื่อประโยชน์ของสังคม เพื่อคุณภาพ

ท่ีดีของสังคมโดยรวม  ก็มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะอนุญาตให้มีการท าแทง้ได้ภายใตเ้ง่ือนไขหรือ

หลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพราะฉะนั้นการคดัคา้นการท าแทง้โดยใช้เหตุผลทางศีลธรรม ท่ีว่าหากมี

การอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ จะท าให้ศีลธรรมของสังคมเส่ือมทรามลงนั้น 

ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบนั ท่ีมีสถานบริการท าแทง้อยูม่ากมาย มีข่าว

การฆ่าหรือทิ้งทารกแรกเกิดทุกวนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ศีลธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ส่ือม

ทรามอยู่แล้ว แต่การอนุญาตให้หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์สามารถท าแท้งได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย โดยมีการเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ ท่ีตรงกบัปัญหาหรือความตอ้งการของ

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แต่ละคน เพื่อให้หญิงเหล่าน้ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปรกติสุขและมีศกัด์ิศรี และมัน่ใจว่าบุตรท่ีจะคลอดออกมาจะไดรั้บการเล้ียงดูและมีคุณภาพชีวิต

อย่างเหมาะสม เพื่อเปล่ียนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ให้เป็นการตั้งครรภ์ท่ีพึงประสงค ์อนัจะท า

ให้หญิงเหล่าน้ีเปล่ียนใจมารักษาครรภ์ไวจ้นครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา น่าจะเป็น

ทางออกท่ีดีกวา่ในการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน 

  4.3.1.3 ปัญหาและอุปสรรคดา้นจริยธรรม   

    การท าแทง้จะถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัทศันะของ

บุคคลแต่ละคน และกฎหมายของแต่ละสังคม  แม้ว่าสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่จะมีความเห็น

เก่ียวกบัการท าแทง้ไปในทางท่ีถือวา่การท าแทง้เป็นความผิด อยา่งไรก็ดีทุก ๆ สังคมต่างมีความเห็น

ต่อการท าแทง้ไปทั้งในทางท่ีคดัคา้นและสนับสนุนการท าแทง้ ดงันั้นประเทศต่าง ๆ และรวมถึง

ประเทศไทยดว้ย  

    การท่ีสังคมมีทัศนะต่อการท าแท้งท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถแบ่งทัศนะ

เก่ียวกบัจริยธรรมในการท าแทง้ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย  ไดแ้ก่ 
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    1.  ฝ่ายอนุรักษ์นิยม หรือฝ่ายท่ีคดัค้านการท าแท้ง ถือว่าการท าแทง้เป็นการ

กระท าท่ีผิดจริยธรรม เพราะทารกในครรภมี์สถานภาพทางจริยธรรมท่ีสมบูรณ์ คือมีชีวติแลว้ ดงันั้น

จึงมีสิทธิในชีวติเท่ากบัมนุษยท่ี์สมบูรณ์แลว้ 

    2.  ฝ่ายเสรีนิยม หรือฝ่ายสนับสนุนการท าแทง้ เห็นว่าการท าแทง้ไม่เป็นการ

กระท าท่ีผิดจริยธรรม เพราะทารกในครรภ์ยงัไม่มีสถานภาพทางจริยธรรมท่ีสมบูรณ์ คือไม่มีสิทธิ

ในชีวติเท่ากบั หรือเหมือนกบัมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

    3.  ฝ่ายยืดหยุ่น หรือฝ่ายเป็นกลาง เห็นว่าการท าแท้งจะเป็นการกระท าท่ีผิด

จริยธรรมหรือไม่จะตอ้งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้หญิง

ตั้งครรภ์ตอ้งตดัสินใจท าแทง้ เช่น สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ สุขภาพของทารกในครรภ์ หรือ การ

ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ในกรณีท่ีหญิงไดท้  าแทง้เน่ืองจากสุขภาพของหญิงเอง 

ตามมาตรา 305  เป็นการท าแทง้ท่ีสมาชิกในสังคมยอมรับโดยทัว่ไปวา่ไม่ผดิจริยธรรม 

   การท าแทง้จะเป็นการกระท าท่ีผดิจริยธรรมหรือไม่ เป็นปัญหาท่ีหาค าตอบหรือขอ้สรุป

ท่ีชดัเจน และเป็นท่ียุติไดย้าก ปัญหาเร่ืองจริยธรรมของการท าแทง้ จึงเป็นปัญหาท่ีมีความขดัแยง้

ของสมาชิกในสังคมหลายฝ่าย ดงันั้นในการพิจารณาว่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรม

หรือไม่ จะตอ้งพิจารณาดว้ยใจท่ีเป็นกลาง และพิจารณาดว้ยใจท่ีเป็นธรรม ต่อผูซ่ึ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการท าแทง้ทุกฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อหาทางประนีประนอมความเห็นเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั

เป็นอย่างมากของทุกฝ่าย ให้แต่ละฝ่ายมีทศันะท่ีเป็นกลาง จึงจะสามารถแกปั้ญหาเร่ืองจริยธรรม

ของการท าแทง้ได ้

  4.3.1.4 ปัญหาและอุปสรรคดา้นสิทธิมนุษยชน  

    อุปสรรคในดา้นน้ี คือปัญหาในประเด็นท่ีว่าสิทธิในการท าแทง้ ควรเป็นสิทธิ

ของใคร ระหวา่งสิทธิในการจดัการร่างกายของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์หรือสิทธิในการมีชีวติอยูข่องทารก

ในครรก์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความขัดแยง้ในทางความคิดของสมาชิกในสังคม และท าให้

แนวความคิดของสังคมท่ีมีต่อการท าแทง้ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนการท าแทง้ และ

ฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ โดยท่ีฝ่ายท่ีสนบัสนุนให้มีการท าแทง้เห็นว่าตวัอ่อนในครรภม์ารดา เป็น
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เพียงส่วนหน่ึงของร่างกายของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ ดงันั้นหญิงจึงควรมีสิทธิจดัการกบัร่างกายของตน 

เพราะสิทธิในการจดัการร่างกายของตนของหญิงตั้งครรภ ์เป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของหญิง การ

ท่ีหญิงซ่ึงตั้งครรภ์จะตดัสินใจว่าจะท าแทง้หรือไม่ท าแทง้ เป็นส่ิงท่ีหญิงแต่ละคนจะเลือกทางออก 

หรือวิธีทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัชีวิตของตนเอง หญิงจึงควรมีสิทธิในการใช้ร่างกายของ

ตนตามวิถีทางท่ีตนตอ้งการ โดยเฉพาะในเร่ืองการมีบุตร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ หรือ

ก่อภาระ และความรับผิดชอบ ต่อหญิงอย่างมากและยาวนาน หญิงจึงสมควรท่ีจะมีสิทธิอย่าง

อิสระเสรีท่ีจะตดัสินใจวา่จะตั้งครรภต่์อไปหรือจะยุติการตั้งครรภ ์โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

รัฐ ว่าจะตอ้งตั้งครรภ์ต่อไปเท่านั้น หากท าแทง้จะมีความผิดและถูกลงโทษ ในขณะท่ีฝ่ายคดัคา้น

การท าแทง้เห็นวา่ทารกในครรภมี์ชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ และชีวิตของทารกในครรภก์็มีค่าเช่นเดียวกบั

บุคคลทัว่ไป ดงันั้นไม่ว่าชีวิตของบุคคลทัว่ ๆ ไป หรือชีวิตของทารกในครรภ์ก็มีสิทธิท่ีจะอยูร่อด

เท่าเทียมกนั ฝ่ายน้ีเห็นวา่แมว้า่หญิงตั้งครรภจ์ะมีสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของตนเองก็ตาม 

แต่สิทธิดงักล่าวของหญิงตั้งครรภก์็ไม่ไดมี้ความส าคญัหรือมีค่ามากไปกวา่สิทธิในการจะมีชีวิตอยู่

ของทารกในครรภ ์ดงันั้นสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภต์ามความเห็นของฝ่าย

ท่ีต่อตา้นการท าแทง้จึงไม่รวมถึงสิทธิในการท าลายชีวติทารกในครรภห์รือสิทธิในการท าแทง้  

   อุปสรรคของการท าแทง้ในด้านสิทธิมนุษยชน ท าให้การแก้ไขกฎหมายท าแทง้ของ

ประเทศไทยลม้เหลวมาตลอด แมว้า่จะไดมี้การพยายามแกไ้ขกฎหมายท าแทง้มาเป็นเวลาเกือบ 60 

ปีแลว้ก็ตาม ส่งผลให้กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยเป็นกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

ของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแทง้เถ่ือน ท าให้ประเทศไทยมีอตัราการท าแทง้เถ่ือน 

และอตัราหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตราย หรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั อยู่

ในระดบัสูงมาก นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงคแ์ละการท าแทง้เกิดข้ึนอีกมากมาย เช่น ปัญหาการทิ้งหรือฆ่าทารกแรกคลอด ปัญหาท าร้าย

ร่างกายเด็ก ปัญหาเด็กขาดรัก ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาหลอกลวงขายยาท าแทง้ ปัญหาคอร์รัปชั่น

ของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิฐานท าแทง้ เป็นตน้  

   ผูว้ิจ ัยเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีบุคคลมีความเป็นมนุษย์โดย

สมบูรณ์ และเป็นสิทธิท่ีไดรั้บการรับรองโดยอตัโนมติั โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ละโดยกฎหมาย 
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ดงันั้นการท่ีหญิงซ่ึงประสบปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ตอ้งการจะยุติการตั้งครรภ ์หญิงยอ่ม

มีสิทธิท าได้ เพราะสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชนของหญิง และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิตของหญิง หญิงย่อมมีเสรีภาพและมีความมัน่คงทางกายภาพและจิตใจในการท่ีจะใช้

ร่างกาย และในการวางแผนครอบครัวของตน  โดยมีสิทธิและเสรีภาพในการตดัสินใจอยา่งอิสระ

ดว้ยตนเอง ท่ีจะก าหนดขนาดครอบครัวของตนเอง วา่ตอ้งการมีบุตรหรือไม่ มีเม่ือไร หรือตอ้งการมี

บุตรก่ีคน และก าหนดหน้าท่ีท่ีตนเองจะสามารถรับผิดชอบไดต้ามศกัยภาพของตน โดยปราศจาก

การแทรกแซงจากรัฐ ในอนัท่ีจะห้ามหญิงยุติการตั้งครรภ์หรือการท าแทง้ โดยท่ีรัฐไม่มีมาตรการ

ช่วยเหลือใด ๆ  เพราะหญิงเป็นผูซ่ึ้งจะตอ้งรับภาระรับผิดชอบเล้ียงดูทารกในครรภ์ ตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ์ จนคลอดออกมา ไปจนถึงเวลาท่ีเด็กสามารถดูเล้ียงดูตวัเองได ้ซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีท่ียิ่งใหญ่ 

และมีค่าใช้จ่ายมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ซ่ึงหญิงบางคนอาจจะไม่มี

ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรับภาระหนา้ท่ีดงักล่าว จึงท าให้หญิงเหล่าน้ีไม่สมคัรใจท่ีจะรับภาระน้ี การท่ี

รัฐหรือกฎหมายบงัคบัให้หญิงซ่ึงตั้งครรภแ์ต่ไม่มีความพร้อมในการเป็นแม่ หรือไม่มีความพร้อม

ในการรับภาระท่ีจะเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมา ให้อุม้ครรภต่์อไปจนครบก าหนด และคลอดทารก

นั้นออกมา ไม่วา่หญิงนั้นจะมีศกัยภาพในการดูแลเด็กหรือไม่ก็ตาม โดยรัฐไม่มีมาตรการช่วยเหลือ

ใด ๆ หรือรัฐไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กท่ีจะคลอดออกมาเลย โดยเหตุผลเพียงเพราะว่า

รัฐตอ้งการให้ทารกในครรภ์ไดมี้ชีวิตรอด นั้นยอ่มไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐจะบญัญติักฎหมายเพื่อ

เพิกถอนสิทธิในการจดัการเน้ือตวัร่างกายของหญิงตั้งครรภ ์เพราะเม่ือหญิงไม่มีความพร้อมในการ

เป็นแม่ หรือไม่พร้อมท่ีจะรับภาระเล้ียงดูเด็ก ถึงแมจ้ะไดค้ลอดเด็กนั้นออกมา ก็ไม่ท าให้หญิงซ่ึงไม่

มีความพร้อมในการรับภาระดงักล่าว กลายเป็นผูซ่ึ้งมีความพร้อมข้ึนมาได้ โดยไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐหรือสังคม ดงันั้นการท่ีรัฐก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็นความผดิ โดยไม่ค  านึงถึง

สิทธิของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ค  านึงถึงความจ าเป็นของหญิงซ่ึงจะตอ้งท าแทง้  ท าให้เกิดปัญหาสังคม

อ่ืน ๆ ตามมา เช่น การทอดทิ้งเด็ก การท าร้ายเด็ก หรือการฆ่าเด็กแรกคลอด ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวให้

สังคมไดรั้บทราบอยู่แทบทุกวนั จริงอยู่แมก้ฎหมายห้ามการท าแทง้จะช่วยให้ทารกในครรภ์ ไดมี้

ชีวิตรอด จนครบก าหนดคลอด และไดค้ลอดออกมามีชีวิตก็ตาม แต่จะมีประโยชน์อะไรหากเด็กท่ี

คลอดออกมานั้นสามารถมีชีวิตรอดไดเ้พียงไม่ก่ีนาที ไม่ก่ีชัว่โมง หรือไม่ก่ีวนั แลว้ก็ตอ้งมาจบชีวิต

ลงด้วยการถูกฆ่า หรือถูกทิ้งไว ้ตามสถานท่ีต่าง ๆ  เช่น ป่า ห้องน ้ า ถงัขยะ ล าคลอง เพื่อให้เด็ก
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เหล่านั้นค่อย ๆ หมดลมหายใจลงในท่ีสุด โดยเง้ือมมือของแม่ตวัเอง เพราะวา่แม่ไม่ตอ้งการเด็กนั้น

มาตั้งแต่แรก แต่ท าอะไรไม่ได ้เพราะรัฐหรือกฎหมายบงัคบัให้คลอดเด็กนั้นออกมา โดยรัฐก็ไม่

ช่วยเหลือ หากรัฐเห็นวา่เด็กในครรภมี์สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่และเห็นวา่หญิงจะท าแทง้ไม่ได ้รัฐจะตอ้ง

มีมาตรการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ให้เหมาะสมกบัปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์แต่ละคน เช่น ให้หลกัประกนัแก่หญิงเหล่าน้ีว่าหากตั้งครรภ์ต่อไปจนครบก าหนด และ

คลอดเด็กออกมา รัฐจะช่วยให้หญิงสามารถเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้

เท่ากบัเด็กทัว่ไป และหญิงกบัเด็กจะสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปรกติและมีศกัด์ิศรี หรือ

หากหญิงไม่ต้องการท่ีจะเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมา รัฐก็จะรับเล้ียงดูให้เด็กได้เติบโตอย่างมี

คุณภาพและมีศักด์ิศรี เป็นต้น ถ้ารัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือหญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ แต่หญิงยงัคงยนืยนัวา่จะท าแทง้ การท าแทง้ของหญิงในกรณีเช่นน้ี 

จึงสมควรจะเป็นความผดิและถูกลงโทษ   

  4.3.1.5  ปัญหาและอุปสรรคดา้นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐหรือสังคม 

    การท่ีการตั้งครรภ์ของหญิง จะกลายเป็นการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เกิดจาก

สาเหตุหลายประการ  เช่น สาเหตุทางสังคมท่ีเก่ียวกบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคมเก่ียวกบั

เร่ืองเพศ ปัญหาความจ าเป็นส่วนตวั ปัญหาทางดา้นสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 

ปัญหาความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความล้มเหลวในการคุมก าเนิด ปัญหาสังคม และปัญหาทาง

เศรษฐกิจ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาความ

บกพร่องทางศีลธรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ภาวะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

แสดงใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของสังคม ในการปรับเปล่ียนบรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิงให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ความไร้ประสิทธิภาพในการให้ความรู้เร่ือง

เพศศึกษาแก่ประชากร  และการไม่สามารถให้บริการเร่ืองการควบคุมการตั้ งครรภ์หรือการ

คุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง และสะทอ้นถึงความไม่ยุติธรรมท่ีสังคมผลกั

ภาระใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในผลท่ีเกิดจากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ทั้งความเจบ็ปวดทั้ง
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ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แต่เพียงผูเ้ดียว11 ดังนั้นหญิงซ่ึงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ จึงเป็นเหยื่อของความลม้เหลวของการจดัการกลไกทางสังคม หญิงเหล่าน้ีจึงมีสิทธิหรือ

สมควรท่ีจะไดรั้บการบริการจากสังคม ทั้งในดา้นการให้ค  าปรึกษา การแนะน า การดูแลให้ไดรั้บ

ความปลอดภยั และการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ แต่ในความเป็นจริงหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ 

ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แต่เพียงล าพงั เช่น ตอ้ง

รับผิดชอบต่อครรภ์ท่ีเกิดข้ึน รับผิดชอบต่อปฏิกริยาของคนในสังคม และรับผิดชอบในการเล้ียงดู

บุตรท่ีจะคลอดออกมา โดยปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสังคมหรือรัฐ และ

นอกจากสังคม หรือรัฐ จะไม่ให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีแลว้ สังคมและ

รัฐ ยงัใชว้ธีิการลงโทษท่ีรุนแรงกบัหญิงเหล่าน้ี โดยการประณาม หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย12 

   จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบวา่เม่ือหญิงตกอยูใ่นสถานการณ์การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

ส่ิงแรกท่ีหญิงเหล่าน้ีนึกถึงไม่ใช่การท าแทง้ แต่ส่ิงท่ีหญิงเหล่าน้ีตอ้งการเป็นอนัดบัแรก คือ การ

ไดรั้บความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ท่ีพกัชัว่คราวระหว่างการตั้งครรภ์และพกัฟ้ืนหลงัคลอด 

การฝากครรภ ์และการคลอด ความช่วยเหลือในการดูแลเด็ก อนัดบัรองลงมาคือ ความตอ้งการดา้น

อ่ืน ๆ ได้แก่ การได้รับการปฏิบติัจากสังคมอย่างเป็นธรรม ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเก่ียวกับ

หน่วยงาน ความช่วยเหลือเก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการ

วางแผนการด าเนินชีวติ และความช่วยเหลือในการจดัการเก่ียวกบัเด็ก ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ การยกเด็ก

ให้เป็นบุตรบุญธรรมเพราะไม่สามารถรับภาระในการเล้ียงดูเด็กให้มีอนาคตท่ีดีได้ หรือในกรณี

หญิงซ่ึงตอ้งการหาสถานท่ีเล้ียงดูเด็กชัว่คราว และเม่ือมีความพร้อมจะกลบัมารับบุตรไปดูแลต่อไป 

ตอ้งการค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูเด็ก ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก สถานท่ีรับเล้ียงเด็กในเวลากลางวนั 

เป็นต้น13 ดังนั้ นแม้ว่าจะมีกฎหมายอนุญาตให้หญิงท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หญิง

                                         
       11 จาก ทิศทางใหม่ของการวางแผนครอบครัวและเพศศึกษา.  โดย กฤตยา อาชวนิจกุล และนภาภรณ์ หะวา

นนท์, 2537,  อา้งใน เพศวิถีท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงในสังคมไทย ใน จุดเปล่ียนประชากร จุดเปล่ียนสังคมไทย. (น. 

61). โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ง, 2554, สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์ (บรรณาธิการ), นครปฐม: ประชากร

และสงัคม. 

 12 แหล่งเดิม. 

 13 จาก บริการสงัคมท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงปรารถนาตอ้งการ. โดย ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร. เล่มเดิม.      
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ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็จะไม่เลือกวิธีการท าแทง้เป็นการแกปั้ญหา หากรัฐไดใ้ห้ความช่วยเหลือ

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์จนท าหญิงเหล่าน้ีมัน่ใจไดว้า่หากตนเองตั้งครรภจ์นครบก าหนดและ

คลอดทารกออกมา หญิงและทารกท่ีจะคลอดออกมาจะสามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งปรกติสุข 

และมีศกัด์ิศรี 

   การท่ีสังคมไม่สามารถแกไ้ขตน้เหตุปัญหาของการท าแทง้ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเหตุผล

หลายประการ แต่เลือกใชว้ิธีแกปั้ญหาโดยการบงัคบัให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ตอ้งรับผิดชอบ

อุม้ครรภ์ท่ีหญิงไม่ตอ้งการจนครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา ไม่ว่าหญิงจะมีความพร้อม

ในการท่ีจะดูแลเด็กท่ีคลอดออกมานั้นหรือไม่ก็ตาม และก าหนดใหต้อ้งรับโทษทางอาญา หากไดท้ า

แท้ง โดยไม่ได้สร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ให้แก่หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือไม่ได้สร้าง

กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการให้ค  าปรึกษา กลไกหรือกติกา ท่ีจะท าให้หญิงเหล่าน้ีสามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมไดอ้ย่างปรกติสุขและมีศกัด์ิศรี และไม่ไดมี้ความพยายามในการสร้างความเขา้ใจกบั

สังคม เก่ียวกบัการยอมรับภาวะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพื่อใหส้มาชิกในสังคมเปล่ียนทศันคติท่ี

มีต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง และท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์จ  านวนมาก ตอ้งตดัสินใจท าแทง้ทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการละเมิดกฎหมาย 

เพราะฉะนั้นการใช้มาตรการทางกฎหมายอาญา โดยก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด โดยไม่มี

บริการทางสังคมใด ๆ ให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ลย จึงไม่สามารถยบัย ั้งความ

ตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคไ์ด ้แต่กลบัส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

จ  านวนมากท่ีไม่มีทางออกอ่ืน ๆ ในการแกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการการท าแทง้เถ่ือน 

 4.3.2  ปัญหาและอุปสรรคดา้นขอ้กฎหมาย  

  แนวความคิดของทฤษฎีป้องกนั (Deterrence Theory) มีความเห็นในเร่ืองของกฎหมายวา่

หากรัฐบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง โอกาสท่ีสมาชิกในสังคมจะประกอบ

อาชญากรรมจะต ่า เพราะผูซ่ึ้งจะประกอบอาชญากรรมไม่กล้ากระท าความผิด เน่ืองจากเห็นว่า

โอกาสท่ีจะกระท าความผิดส าเร็จมีน้อย เน่ืองจากมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั และเห็นว่า

โทษท่ีจะไดรั้บ หากถูกจบักุมสูงหรือรุนแรงกวา่ประโยชน์หรือความสุขท่ีจะไดรั้บจากการประกอบ

อาชญากรรม นอกจากน้ีนกัอาชญาวิทยาส านกัอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) มีแนวคิดใน
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ประเด็นเร่ืองของกฎหมายสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของทฤษฏีป้องกนั (Deterrence Theory) โดยมี

ความเห็นและหลกัปรัชญาเก่ียวกบักฎหมายวา่ กฎหมายมีไวเ้พื่อสร้างและสนบัสนุนความสุขของ

สมาชิกในสังคม ดงันั้นในการบญัญติักฎหมายรัฐจ าเป็นจะตอ้งชั่งน ้ าหนักในเร่ืองความสุขหรือ

ความพึงพอใจ  ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับจากการกระท า

ความผดิ เพื่อเป็นแรงจูงใจใหส้มาชิกในสังคมเคารพกฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคมส่วนรวม 

   ส านกัอาชญาวทิยาดั้งเดิมมีความเห็นวา่กฎหมายท่ีดีตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

    1.  มีความชดัเจนไม่คลุมเครือ คือเป็นกฎหมายท่ีมีถอ้ยค าท่ีชดัเจนเขา้ใจง่ายหรือ

เป็นถอ้ยค าท่ีประชาชนคุน้เคย ตอ้งไม่มีความหมายหลายนยั เพราะถา้บทบญัญติัของกฎหมายเป็น

ส่ิงท่ีสมาชิกของสังคมท าความเขา้ใจไดย้ากหรือตอ้งตีความ จะท าให้สมาชิกในสังคมไม่สามารถ

ตดัสินใจไดว้่าสิทธิเสรีภาพของตนและของคนอ่ืน ๆ ในสังคมนั้นมีอยู่อย่างไรและจะเป็นสาเหตุ

ส าคญัท่ีท าใหส้มาชิกในสังคมมีโอกาสท่ีจะก่ออาชญากรรมข้ึนได ้

    2.  มีความแน่นอน คือตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถน าตวั

ผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลนั ใกล้เคียงกบัการกระท าความผิดท่ีผูก้ระท า

ความผิดไดก้ระท าไปเพราะจะท าให้คนในสังคมเห็นว่าหากกระท าความผิดแลว้ ก็ไม่สามารถท่ีจะ

หลีกเล่ียงจากการท่ีจะตอ้งถูกลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกในสังคมเกรงกลวักฎหมาย

และไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผดิหรือละเมิดกฎหมาย 

     3.  มีความเสมอภาค คือเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัคนทุกคนเม่ือมีอาชญากรรม

เกิดข้ึนรัฐจะตอ้งด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดทุกคน ไม่ว่าผูก้ระท าความผิดนั้นจะเป็นชนชั้นใด

หรือมีต าแหน่งหนา้ท่ีใดในสังคม ดงันั้นกฎหมายท่ีดีจึงตอ้งเป็นกฎหมายท่ีไม่เลือกปฏิบติั 

    4.  โทษจะตอ้งมีความเหมาะสม คือโทษจะตอ้งมีความรุนแรงมากกวา่ประโยชน์

ท่ีผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บจากการกระท าความผดิ แต่ความรุนแรงของการลงโทษน้ีไม่ไดห้มายถึง

การลงโทษท่ีทารุณโหดร้าย เพียงแต่โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดนั้นตอ้งมีความรุนแรงมาก
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พอท่ีจะท าให้ผูก้ระท าความผิด ไม่กลา้กระท าความผิดซ ้ าอีก และสมาชิกอ่ืนในสังคมเกรงกลวัการ

ถูกลงโทษจนไม่กลา้กระท าความผดิ 

   ส านักอาชญาวิทยาดั้ งเดิมมีแนวคิดว่าวิธีป้องกันไม่ให้สมาชิกในสังคมประกอบ

อาชญากรรมคือ กฎหมายจะตอ้งมีความเป็นธรรม และตอ้งมีบทก าหนดโทษท่ีไดส้ัดส่วนกบัการ

กระท าความผิด เพื่อท่ีว่าเม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมแล้ว จะท าให้สมาชิกในสังคมเช่ือฟังหรือ

เคารพกฎหมาย มากกว่าท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมาย และวตัถุประสงค์ของการออกกฎหมายคือการ

ป้องกนัใม่ให้สมาชิกในสังคมท าผิดกฎหมาย ดงันั้นกฎหมายจะตอ้งก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม

กบัความผิดเพื่อท่ีจะท าให้บุคคลไม่กลา้กระท าความผิด และหลกัของการลงโทษท่ีดี ท่ีมีผลต่อการ

ป้องกนัอาชญากรรมนั้นตอ้งเป็นการลงโทษท่ีรวดเร็ว รุนแรง และแน่นอน เม่ือน าทฤษฎีของส านกั

อาชญาวิทยาดั้ งเดิม (Classical School) และแนวคิดของทฤษฎีป้องกัน (Deterrence Theory) มา

เปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ของไทย ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 301 – 305 พบวา่กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะของกฎหมายท่ีดีดงัท่ีไดก้ล่าวมา คือ เป็นกฎหมายท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ไม่

มีความชดัเจน ขดักบักฎหมายอ่ืน ไม่มีความเป็นธรรม ไม่มีความเสมอภาค และโทษท่ีก าหนดไว้

ส าหรับความผิดฐานท าให้แทง้ลูกก็ไม่เหมาะสม นอกจากน้ีกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยยงัได้

ก าหนดมูลเหตุของการท าแทง้ไวอ้ย่างเคร่งครัด ไม่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของการท าแทง้ท่ี

แทจ้ริง และยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายท าแทง้มิได้ก าหนดเง่ือนไขประกอบการท าแทง้โดยชอบด้วย

กฎหมายไว ้ซ่ึงส่งผลให้กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบั

นอ้ยมาก หรือไม่มีสภาพบงัคบัหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดเ้ลย เพราะกระบวนการยุติธรรมน าตวั

ผูก้ระท าความผดิมาลงโทษไดย้าก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการหาพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดวา่

ผูก้ระท าความผิดนั้นไดก้ระท าความผิดจริง ท าไดย้ากหรือการน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ มี

อตัราส่วนน้อยกว่าความผิดท่ีได้กระท าจริง ๆ เช่น มีกระท าความผิดฐานหน่ึงจ านวนมาก แต่

เจา้หน้าท่ีสามารถหาพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด หรือน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได้

เพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงหากเป็นกรณีเช่นน้ี ก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะบญัญติัให้การกระท านั้นเป็น

ความผิด เพราะการด าเนินคดีหรือเอาผิดกบัผูก้ระท าผิดท่ีถูกจบักุมไดแ้ต่นอ้ยราย ดูจะไม่เป็นธรรม
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หรือเป็นการเลือกปฏิบติั และท าให้กฎหมายไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ14 ประเทศไทยมีการประกาศใชป้ระมวล

กฎหมายอาญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ซ่ึงไดบ้ญัญติัความผิดฐานท าใหแ้ทง้ลูกไวใ้น มาตรา 301- มาตรา 

305 โดยท่ีผา่นมาพบปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้ ดงัต่อไปน้ี 

  4.3.2.1  ปัญหาและอุปสรรคดา้นกฎหมายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  

    การท่ีการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนของไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากอดีตมากนั้น สืบ

เน่ืองมาจากการท่ีสังคมไทย มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม ท่ีผลิตผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อการยงัชีพ ซ่ึงท าให้โครงสร้างของสถาบนัครอบครัวของสังคมไทยในสมยัน้ี เป็นครอบครัว

ใหญ่หรือครอบครัวขยาย ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวจ านวนมาก เช่น พอ่ แม่ ลูก หลาน เหลน ปู่ ยา่ ตา 

ยาย ลุง ป้า น้า อา อยู่ในบ้านเดียวกันและมีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด15 และแต่ละคนจะมี

บทบาทในครอบครัว เช่น พอ่ เป็นหวัหนา้ครอบครัว ตอ้งท างานเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว เช่น ท า

นา ท าไร่ ท าสวน แม่เป็นแม่บา้น ท างานบา้น ดูแลครอบครัว อบรมบุตรหลาน และญาติผูใ้หญ่ช่วย

ดูแลลูกหลาน ท าให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลาน ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น การเอาใจ

ใส่ ทั้งทางดา้นอารมณ์และจิตใจ ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาข้ึนในครอบครัว ทุกคนจะหันหนา้เขา้หากนั 

พูดคุย ปรึกษา หารือ ช่วยกันคิดหาทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน เน่ืองจากในยุคน้ีผู ้ซ่ึง

รับผิดชอบในการเล้ียงดูครอบครัวคือพ่อหรือเพศชาย ท าให้มีค่านิยมในเร่ืองเพศระหวา่งชายหญิง

ซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั คือ หญิงจะตอ้งรักนวลสงวนตวั ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีสังคมไดก้ าหนดบทบาทและ

หนา้ท่ีให้หญิง วา่จะตอ้งรักษาพรหมจารีของตนไวใ้ห้กบัชายผูเ้ป็นสามี และจะมีเพศสัมพนัธ์ไดก้บั

สามีเท่านั้น หากหญิงไปมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามีจะ

ถูกประณามวา่เป็นหญิงไม่ดี มีพฤติกรรมส าส่อน หรือร่าน ในทางตรงกนัขา้มสังคมก าหนดใหผู้ช้าย

ไทยสามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดก่้อนการสมรส และสามารถมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงก่ีคนก็ได ้หรือมี

                                         
 14 จาก กฎหมายอาญาควรมขีอบเขตกว้างขวางเพียงใด. (น. 12), เอกสารประกอบการ บรรยายวชิาอาชญาวิทยา

และทัณฑวิทยาชั้ นสูง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551,โดย พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธ์, 2551, กรุงเทพฯ:  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 15 จาก ความเกี่ยวพันของครอบครัวกับปัญหาทางอารมณ์. (น.16), โดย จนัจิรา ครุธมงคล, 2518, วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เพศสัมพนัธ์กับหญิงซ่ึงไม่ใช่ภริยาก็ได้  ดังนั้ นเม่ือชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส  หรือมี

เพศสัมพนัธ์กบัหญิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ภริยา นอกจากจะไม่ไดรั้บการประณามจากสังคมแลว้ สังคมยงัช่ืน

ชมชาย โดยการขนานนามว่าเป็น “คาสโนวา” หรือ “ขุนแผน” ซ่ึงค่านิยมดงักล่าวได้กลายเป็น

บรรทดัฐานของสังคม ท่ีไดก้ าหนดสิทธิและเสรีภาพของผูห้ญิง ในการท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ว่า หญิง

จะมีเพศสัมพนัธ์ได ้จะตอ้งไดมี้การสมรสก่อน การท่ีหญิงมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรสเป็นเร่ืองท่ี

ผิดหรือเป็นเร่ืองท่ีอบัอายขายหน้า มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท่ีผลิตผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ

การค้า ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป และมีการเคล่ือนยา้ยคนเข้าสู่เมือง เพื่อ

การศึกษา เพื่อท างาน ไม่วา่จะเป็นกรรมกรในโรงงาน  เด็กรับใชต้ามบา้น พนกังานในร้านอาหาร

หรือภตัตาคาร หรือในสถานบนัเทิงต่าง ๆ  ส่งผลให้หญิงซ่ึงเคยตอ้งเก็บตวัอยู่ในบา้น ท างานบา้น 

งานเรือน เป็นแม่ศรีเรือนท่ีดีภายหลงัแต่งงาน ตอ้งออกไปศึกษาหาความรู้ หรือท างานนอกบา้นมาก

ข้ึน ท าให้หญิงและชายมีเสรีภาพในทางเพศเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการด าเนินชีวิตแบบน้ีไดส่้งผลกระทบ

ต่อโครงสร้างของสถาบนัครอบครัว กล่าวคือ ท าให้ครอบครัวแบบขยายลดจ านวนลงเร่ือย ๆ และ

กลายมาเป็นครอบครัวเด่ียว ท่ีสมาชิกในครอบครัวมีเพียง พ่อ แม่ ลูก  และความผูกพนักนัระหวา่ง

สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยใกลชิ้ด พ่อ แม่ ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการอบรมสั่งสอนบุตร เพราะ

ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น หาเงิน หารายได ้มาจุนเจือครอบครัว เม่ือบุตรซ่ึงเป็นเด็ก เป็นวยัท่ีไม่รู้

เดียงสาหรืออ่อนต่อโลก ไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนตามสมควร ท าให้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ไม่รู้ผิด

ชอบชั่วดี และเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การเป็นเด็กใจแตก หรือเสียคน ได้โดยง่ายหรือด้วยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ นอกจากน้ีการท่ีสังคมไทยเปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมทุน

นิยม ท่ีมีความเป็นโลกาภิวฒัน์ มีความเจริญทางดา้นวตัถุ และมุ่งเน้นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

จนประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ท าให้มีการละเลยการพฒันาทางดา้น

จิตใจให้แก่สมาชิกในสังคม ท าให้สังคมไทยตกอยูใ่นภาวะศีลธรรมเส่ือมถอย ไม่เวน้แมแ้ต่สถาบนั

ศาสนาท่ีเส่ือมทรามลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะแมแ้ต่พระภิกษุสงฆ์เอง ก็ยงัท าผิดศีลธรรม การท่ี

สถาบนัทางศาสนาไม่มีความเขม้แข็งพอ ย่อมส่งผลให้คนในสังคมประพฤติชั่วโดยไม่มีความ

ละอายต่อบาป เพราะ ศาสนาไม่สามารถสอนหรือขดัเกลาให้สมาชิกในสังคมมีสติ รู้จกัระงับ

อารมณ์หรือหกัหา้มตวัเองได ้ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการใชชี้วติไดง่้าย   
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    การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวท าให้ บรรทัดฐาน 

สถานภาพ ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม บทบาทของสมาชิกใน

สังคม การด ารงชีพ ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ของสังคมไทยในอดีตเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัการท่ี

ประเทศไทยไดมี้การติดต่อกบัต่างประเทศ ท าให้เกิดการขยายตวัของวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ เขา้

มาสู่สังคมไทย ไม่ว่าจะเกิดจากการท าธุรกิจ การศึกษาท่ีนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ การ

ส่ือสารไร้พรมแดน หรือความทนัสมยัของเทคโนโลยี จนเกิดการรับเอาวฒันธรรมของต่างชาติมา

ใช้แบบผสมผสานก็ดี หรือเลียนแบบก็ดี ซ่ึงการรับเอาวฒันธรรมของต่างชาติซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ี

ไม่ไดมี้การปลูกฝังในเร่ืองการรักนวลสงวนตวั แต่กลบัมีค่านิยมในเร่ืองของการอยู่ก่อนแต่ง ได้

ส่งผลให้ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ ความเช่ือ และรสนิยม ของคนในสังคมไทยเปล่ียแปลงไปจาก

เดิม ท่ีเคยมีการปลูกฝังค่านิยมการรักนวลสงวนตวัให้แก่หญิงไทยอยา่งจริงจงั จนท าใหแ้ทบจะไม่มี

ให้ปัญหาเร่ืองการทอ้งก่อนแต่ง มาเป็นค่านิยมท่ีเห็นว่าการมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองปรกติ ท าให้

ทศันคติของคนไทยทุกเพศ ทุกวยั ท่ีมีต่อเร่ืองเพศ และการมีเพศสัมพนัธ์เปล่ียนไปจากเดิมมาก 

เพราะสังคมไทยเร่ิมมีมุมมองวา่การมีเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองปรกติ ไม่ใช่เร่ืองเสียหายหรือน่าอาย โดย

จะเห็นไดจ้ากท่ีปัจจุบนัหญิงไทย ไม่ว่าจะในวยัเรียน หรือวยัท างาน มีเพศสัมพนัธ์ก่อนการสมรส

หรืออยู่ก่อนแต่งเยอะข้ึนมาก ซ่ึงส่ิงท่ียืนยนัทศันคติในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย

ไดดี้ท่ีสุด คือ การท่ีบุคคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคม ไม่วา่จะเป็นดารา นกัแสดง นกัร้อง หรือบุคคล

ซ่ึงมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ไดอ้อกมาประกาศสมรสโดยยอมรับต่อสังคมวา่หญิงไดต้ั้งครรภ์ก่อนสมรส ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีได้สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดเร่ืองการรักนวลสงวนตวั หรือความคิดเร่ืองการรักษา

พรหมจารีของหญิงไทยไวจ้นกว่าจะแต่งงานได้ผ่อนคลายลงไปมาก ในขณะเดียวกนัการอยู่ก่อน

แต่ง มีแนวโนม้จะกลายเป็นบรรทดัฐานของคนวยัท างาน และหนุ่มสาวในวยัเรียน  สภาพสังคมไทย

ในปัจจุบนัจึงเป็นสังคมท่ีอ่อนแอ ท่ีมีแต่ความเจริญทางดา้นวตัถุ แต่ศีลธรรมของสมาชิกในสังคม

กลบัเส่ือมถอยลง และท าใหส้ถาบนัต่าง ๆ ในสังคมอ่อนแอตามไปดว้ย ไม่วา่จะเป็นสถาบนัศาสนา 

สถาบนัครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เพราะไม่สามารถตา้นกระแสวตัถุนิยมได ้เม่ือโครงสร้างทาง

สังคมในดา้นสถาบนัครอบครัว และสถาบนัทางศาสนา ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม ยอ่มจะส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิต ความเช่ือ ทัศนคติ ของสมาชิกในสังคม ท าให้มีปัจจัยท่ีเอ้ือให้สมาชิกในสังคมมี

เพศสัมพนัธ์ไดม้ากและง่ายข้ึน จนเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคข้ึ์น และน าไปสู่ปัญหาของการท า
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แทง้เถ่ือนท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ และเม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การท่ี

หญิงจะตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยการท าแทง้ หญิงมีเหตุผลมากมายหลายประการ เช่น มีความจ าเป็น

อนัเน่ืองมาจากสุขภาพของหญิงและสุขภาพของทารกในครรภ์ (เช่น หญิงตั้ งครรภ์เป็นบุคคล

วิกลจริตท่ีไม่มีความสามารถท่ีจะเล้ียงดูทารกท่ีคลอดออกมาได ้การตั้งครรภต่์อไปจะเป็นอนัตราย

ต่อชีวติของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ทารกในครรภเ์ป็นพาหะของโรคร้าย หรืออาจคลอดออกมาพิการ) การ

ตั้งครรภ์เกิดข้ึนเน่ืองจากการคุมก าเนิดผิดพลาด ตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกชายซ่ึงสมรสแลว้หลอกลวง 

ตั้งครรภเ์น่ืองจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ การตั้งครรภเ์ป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ มีบุตรมาก

พอแลว้ หรือมีฐานะยากจนไม่สามารถท่ีจะดูแลทารกในครรภไ์ด ้เป็นตน้ ซ่ึงจากผลการศึกษาสภาพ

ปัญหาของการท าแทง้ของประเทศไทย พบวา่สาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีท าใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ตดัสินใจท าแทง้ คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีมากถึงร้อยละ 56.8 การคุมก าเนิดผิดพลาด ร้อยละ 15.6 

และถูกข่มขืน ร้อยละ 3.1 ดงันั้นการท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ก าหนดเง่ือนไขให้หญิง

ตั้งครรภ์สามารถท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายได้เพียง 2 กรณี คือ กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท า

เน่ืองจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์หรือ กรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดเก่ียวกบั

เพศ จึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ ท าให้

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ในการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือแมแ้ต่

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคท่ี์เขา้เง่ือนไขท่ีท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่สามารถท าแทง้

ได้เน่ืองจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ตอ้งลกัลอบไปท าแท้งเถ่ือน ซ่ึงมีความเส่ียงและเป็น

อันตรายต่อหญิงตั้ งครรภ์ และส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บ ป่วย พิการ หรือเสียชีวิตจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั และไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์เช่น การตกเลือด 

การติดเช้ือในกระแสเลือด มดลูกทะลุ เป็นตน้ 

   ผูว้จิยัเห็นวา่เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  305 มีความไม่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง ท าให้มีการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงและเป็นอนัตรายต่อหญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้ง

ไปใช้บริการท าแท้งเถ่ือน และส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บ  ป่วย  พิการ  หรือเสียชีวิตจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย  ์และการท่ีสถิติของการลกัลอบท า

แทง้เถ่ือนของประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายท าแทง้
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ของประเทศไทยเป็นกฎหมายท่ีลา้หลงักวา่การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นกฎหมายท่ีไม่เหมาะสม

กบัสังคม โดยจะเห็นได้จากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาการลกัลอบท าแทง้

เถ่ือน โดยเสนอให้แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 โดยเพิ่มเง่ือนไขในการท าแทง้โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การตั้งครรภเ์พราะการคุมก าเนิดผิดพลาด การตั้งครรภข์องผูห้ญิงซ่ึงติดเช้ือ

โรคเอดส์ การตั้งครรภ์กบัพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือในกรณีท่ีทราบแน่นอนว่าทารกใน

ครรภ์จะคลอดออกมาแล้วพิการ เป็นต้น ทั้ งน้ีเพื่อให้กฎหมายท าแท้งเป็นกฎหมายท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของการท าแทง้ท่ีแทจ้ริง แต่การขอแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ก็ไม่เคยท าได้

ส าเร็จ ทั้งน้ีเน่ืองจากการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก ประกอบกบักฎหมาย

ห้ามท าแทง้เป็นกฎหมายท่ีมีความละเอียดอ่อน ต่อความรู้สึกในเชิงศีลธรรม ของสมาชิกในสังคม 

จึงส่งผลให้เกิดกระแสการต่อต้านมากกว่าการสนับสนุน และเม่ือกฎหมายท าแท้งของไทยใน

ปัจจุบนั ยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของการท าแทง้ ท าให้กฎหมายท าแทง้ของ

ไทยเป็นกฎหมายท่ีลา้หลงักว่าการเปล่ียนแปลงของสังคม จึงท าให้สมาชิกในสังคมละเลยหรือไม่

ยอมปฏิบติัตามกฎหมาย  

  4.3.2.2  ปัญหาและอุปสรรคดา้นลกัษณะของความผดิฐานท าแทง้ 

    เน่ืองจากกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผิดและมาตรการบงัคบั

ทางอาญา เพื่อป้องกันความเสียหายของสังคม หรือเพื่อป้องกันอนัตรายต่ออนามยั และความ

ปลอดภยัและศีลธรรมของส่วนรวม เพราะกฎหมายอาญามีหน้าท่ีคุ ้มครองชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์น ของพลเมือง และป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบ หรือการกระท าท่ีมิชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ี

อ่อนแอกว่า ไม่ใช่การกระท าความผิดต่อตนเอง ดงันั้นรัฐจะบญัญติัให้พฤติกรรมใดเป็นความผิด

อาญา ดว้ยเหตุผลเพียงเพื่อวา่ เพื่อป้องกนัความเสียหายของบุคคลซ่ึงกระท าผิดนั้นเองไม่ได ้เพราะ

บุคคลไม่อาจท่ีจะถูกบงัคบัให้กระท าการใดไม่กระท าการใด โดยอา้งวา่เพื่อท าใหเ้ขาปลอดภยัหรือมี

ความสุข หรือเพราะผูอ่ื้นหรือสังคมเห็นว่าถ้ากระท าหรือละเวน้การกระท านั้ นแล้ว จะท าให้

ผูก้ระท ามีความสุข หรือมีความชอบธรรม ถึงแม้ว่าในการท่ีรัฐจะก าหนดให้พฤติกรรมใดเป็น

ความผิดอาญา รัฐตอ้งค านึงถึงศีลธรรม จารีตประเพณี และความเห็นของสังคมโดยรวมก็ตาม แต่รัฐ

ก็ไม่ควรลงโทษบุคคลโดยเหตุผลทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียว เพราะทศันะต่อการละเมิดหลัก
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ศีลธรรมอาจเปล่ียนแปลงได ้และการลงโทษดว้ยเหตุผลทางศีลธรรมเป็นเร่ืองท่ีคลุมเครือมากว่า 

การกระท าท่ีผิดศีลธรรมท่ีจะก าหนดให้เป็นความผิดอาญาจะตอ้งผิดศีลธรรมแค่ไหน หรือเพียงใด 

และไม่มีอะไรพิสูจน์ไดว้า่มาตรการทางอาญาจะสามารถท าให้บุคคลดีข้ึนหรือเลวลงได ้ ดว้ยเหตุน้ี

พฤติกรรมท่ีละเมิดหลกัศีลธรรม ท่ีรัฐควรจะก าหนดให้เป็นความผิดอาญา จะตอ้งเป็นการละเมิด

ศีลธรรมท่ีรุนแรง และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้มาตรการทางอาญาเท่านั้น เพราะการใช้มาตรการ

ทางอาญากับพฤติกรรมท่ีเป็นเร่ืองศีลธรรมส่วนตวั และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 

นอกจากจะท าให้สมาชิกในสังคมไม่เคารพกฎหมายแลว้ ยงัอาจก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ได ้เช่น มี

ความยากล าบากในการควบคุมพฤติกรรมเหล่านั้น  ท าให้กฎหมายไม่มีสภาพบงัคบั หรือท าให้เกิด

ปัญหาคอร์รัปชนัของเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายได ้ ดงันั้นการท่ีรัฐจะบญัญติัให้การกระท าใด

เป็นความผดิอาญานั้น รัฐจะพิจารณาแต่เพียงวา่เพราะการกระท านั้นเป็นความผดิในตวัเอง หรือเป็น

ความผิดตามหลกัศีลธรรม แต่เพียงอย่างเดียว ย่อมท าให้กฎหมายนั้นไม่มีความชอบธรรม เพราะ

การใช้ศีลธรรมเป็นตวัก าหนดวา่ การกระท าใด หรือไม่กระท าการใดเป็นความผิดอาญา เป็นส่ิงท่ี

เล่ือนลอย และเป็นการท่ีรัฐมุ่งแต่จะควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยใช้กฎหมาย

อาญาเป็นเคร่ืองมือ โดยไม่ค  านึงถึงประสิทธิภาพและความสามารถของกลไกของรัฐ ท่ีจะบงัคบัใช้

กฎหมาย ซ่ึงจะท าให้กฎหมายไม่มีสภาพบงัคบั ไม่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นการเปิดโอกาสให้เจา้

พนกังานของรัฐแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองจากกฎหมายดงักล่าว และหากจะมีการบงัคบัใช้

กฎหมายดังกล่าวข้ึนมาอย่างจริงจงัในภายหลัง จะท าให้ผูถู้กใช้บงัคบัในภายหลงัเกิดปฏิกริยา

หรือไม่ยอมรับ เพราะถือว่าตนเองถูกเลือกปฏิบติั ส่งผลท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบัใช้

กฎหมายกบัชุมชนเสียไป 

   การท าแทง้มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการท่ีขดัแยง้กนัเอง คือ เป็นความผิดในตวัเอง และ

เป็นความผิดซ่ึงไม่มีผูเ้สียหาย ซ่ึงการเป็นความผิดในตวัเองท าให้ ผูซ่ึ้งเคร่งครัดในหลกัศาสนา มี

ทศันคติต่อหญิงซ่ึงท าแทง้ในทางลบ โดยไม่ไดน้ าความจ าเป็นหรือเหตุผลท่ีท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค์ตอ้งตดัสินใจท าแทง้ สิทธิในชีวิตและร่างกายของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  หรือ

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น เก่ียวพนักบั

ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาเก่ียวกบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ

จ าเป็นส่วนตัว ปัญหาทางด้านสุขภาพของหญิงตั้ งครรภ์และทารกในครรภ์  ปัญหาความ
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความลม้เหลวในการคุมก าเนิด เป็นตน้ มาพิจารณาประกอบ เม่ือมีการพูดถึง

การท าแทง้หรือกฎหมายท าแทง้ และการท่ีการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีไม่มีผูเ้สียหาย เพราะเป็นการ

กระท าท่ีหญิงไดก้ระท าต่อตนเอง หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท าต่อตนเอง หญิงจึงไม่คิดวา่ตนเองเป็น

ผูเ้สียหาย ไม่วา่หญิงจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้มากเท่าไหร่ หญิงตั้งครรภท่ี์ท าแทง้ก็จะไม่ร้อง

ทุกขด์ าเนินคดีกบัคลินิกท าแทง้เถ่ือน ท าให้กฎหมายท าแทง้ไม่มีสภาพบงัคบั เพราะไม่สามารถน า

ตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษได ้ 

   ผูว้ิจยัเห็นว่าแมก้ารท าแทง้จะเป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อหลกัหลกัศีลธรรม แต่ก็เป็น

พฤติกรรมท่ีหญิงตั้งครรภ์ได้กระท าความผิดต่อตนเอง จึงเป็นการละเมิดศีลธรรมส่วนตวั ไม่ใช่

ศีลธรรมส่วนรวม จึงเป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ไม่ใช่การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสังคม

ส่วนรวม การท าแทง้จึงไม่ใช่พฤติกรรมท่ีรัฐจะตอ้งก าหนดให้เป็นอาชญากรรม ดงันั้นการท่ีรัฐ

บญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดยปราศจากมาตรการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความ

จ าเป็นในดา้นต่าง ๆ จนตอ้งตดัสินใจท าแทง้ เป็นการท่ีรัฐใชก้ฎหมายควบคุมพฤติกรรมของหญิง

ตั้งครรภ์ท่ีเกินขอบเขต หรือเป็นการท่ีรัฐใช้กฎหมายอาญาเขา้ไปแทรกแซง หรือพยายามควบคุม

ศีลธรรมและความประพฤติบางประการของบุคคล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดผลเสีย

มากกว่า เช่น เป็นการส่งเสริมให้มีผูแ้สวงหาประโยชน์จากบริการท าแทง้ท่ีผิดกฎหมาย เป็นการ

ผลกัดนัให้หญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้งการท าแทง้ตอ้งประกอบอาชญากรรม หรือท าใหก้ฎหมายท าแทง้ไม่มี

สภาพบงัคบั เป็นตน้  อีกทั้งปัญหาการท าแทง้ ก็สามารถแกไ้ขให้เบาบางลงไดด้ว้ยมาตรการทาง

สังคมอยา่งอ่ืน ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้มาตรการทางอาญา หรือก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด

อาญา เช่น การให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ท่ีตรงตามความต้องการ และ

เหมาะสมกบัปัญหาของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงแต่ละคนอนัไดแ้ก่   การให้ค  าปรึกษา การจดัหาท่ีพกัพิง

ชัว่คราวระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอด การใหเ้งินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูบุตร การจดัหา

ครอบครัวอุปการะ หรือสถานรับฝากลูกชัว่คราว การจดัหาครอบครัวท่ีจะรับเด็กไปเป็นบุตรบุญ

ธรรม เป็นตน้ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีจะช่วยท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามารถแก้ปัญหาของ

ตนเอง และสามารถเล้ียงดูทารกในครรภใ์หมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีได ้ซ่ึงการใชม้าตรการเหล่าน้ีจะท าให้

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เปล่ียนใจจากการท าแทง้ มาเป็นการรักษาครรภ์ไวแ้ละคลอดทารก

ออกมา และจะท าใหปั้ญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนในสังคมไทยลดลงไปโดยปริยาย   
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  4.3.2.3  ปัญหา และอุปสรรคดา้นความชดัเจนของกฎหมาย  

    การท่ีประมวลกฎหมายอาญาก าหนดเหตุยกเวน้ความรับผิดในความผิดฐานท า

ให้แทง้ลูก เพราะเหตุท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท าเพื่อสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ตามมาตรา 305 (1) นั้น 

กฎหมายไม่มีความชดัเจนวา่ค าวา่ “สุขภาพของหญิง” มีขอบเขตแค่ไหน หมายถึงสุขภาพกายหรือ

สุขภาพทางดา้นจิตใจ ท าใหมี้การตีความเหตุท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายอนัเน่ืองมาจากสุขภาพ

ของหญิงไว ้ดงัน้ี 

    1.  การตีความตามค าพิพากษาของศาล ศาลไดเ้คยมีค าพิพากษาว่าการท าแทง้

โดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) หรือไดก้ระท าเน่ืองจากสุขภาพ

ของหญิงนั้น หมายถึงสุขภาพจิตด้วย ในคดีแพ่งหมายเลขคดีท่ี 1815 / 2528 หมายเลขคดีแดงท่ี 

24539 / 2528 คือค าพิพากษาฎีกาท่ี 5637 / 2533 ซ่ึงเป็นคดีท่ีโจทก์ซ่ึงเป็นหญิงตั้งครรภ ์ไดใ้หแ้พทย์

ท าแทง้ให้แก่ตน เพราะไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัหดัเยอรมนัจากแพทยอี์กท่านหน่ึง เพราะขณะท่ี

โจทก์รับบริการฉีดวคัซีนป้องกนัหัดเยอรมนั โจทก์ไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ และโจทก์กงัวลว่า

หากตั้งครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด ทารกจะคลอดออกมาพิการ และเม่ือแพทยไ์ดท้  าแทง้ใหแ้ก่

โจทกแ์ลว้ โจทก์จึงมาฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่ กบัแพทยท่ี์ฉีดวคัซีนใหแ้ก่โจทก ์โดยศาลชั้นตน้

ไดมี้ค าวินิจฉยับางตอนวา่ การท่ีแพทยท์  าแทง้ให้แก่โจทก ์ก็เน่ืองจากโจทกมี์สุขภาพจิตแยม่าก จาก

ค าพิพากษาน้ีแสดงให้เห็นวา่ศาลยอมรับวา่ “สุขภาพจิต” เป็นส่วนหน่ึงของสุขภาพของหญิง ตามท่ี

บญัญติัไวใ้น มาตรา 305 (1) ดงันั้นเท่ากบัเป็นการท่ีศาลยอมรับว่าความจ าเป็นทางสุขภาพจิต ของ

หญิงตั้งครรภ ์เป็นเหตุท่ีจะท าใหห้ญิงสามารถท าแทง้ได ้ตามมาตรา 305 (1)16 

    2.  การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา สืบเน่ืองจากความไม่ชัดเจนของ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) ท่ีวา่สุขภาพของหญิง วา่จะหมายความรวมถึงสุขภาพทางจิต

ด้วยหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้แพทยสภาเสนอแนะแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับหญิง

ตั้งครรภ์ท่ีติดเช้ือโรคเอดส์ วา่แพทยจ์ะสามารถท าแทง้ให้แก่หญิงดงักล่าว โดยอาศยัเหตุท าแทง้ได้

                                         
 16 จาก กฎหมายท าแท้ง ข้อโต้แย้งท่ีไม่ยติุ. (น. 124-135), โดย วฑิูรย ์อ่ึงประพนัธ์ ง, 2527, กรุงเทพฯ : เจนเดอร์

เพรส. 
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โดยชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 305 (1) ไดห้รือไม่ แพทยสภาจึงไดมี้หนงัสือปกปิดด่วนท่ีสุดท่ี 

พส. 01 / 484 ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม 2532 ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา มีใจความส าคญัวา่ ในภาวะท่ีเช้ือ

โรคเอดศ์แพร่ระบาด แพทยสภาซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมีวตัถุประสงค์ให้การช่วยเหลือ แนะน า 

และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอ่ืน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุข และ

ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้แพทยสภาเสนอแนะแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัผูติ้ด

เช้ือโรคเอดส์ท่ีตั้งครรภใ์ห้แก่กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมแพทยสภาเห็นวา่หญิงตั้งครรภท่ี์ติด

เช้ือโรคเอดส์ เป็นผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงแพทยสภาเห็น

ว่าค าว่า “สุขภาพ” น่าจะมีความหมายเช่นเดียวกบัค าว่า “สุขภาพ” ตามความหมายขององค์การ

อนามยัโลก ท่ีใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ การมีสุขภาพท่ีดี วา่ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะการปราศจากโรค 

และความพิการเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ความสุข ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอยู่

ในสังคมได้อย่างปรกติสุข คณะกรรมการแพทยสภาจึงมีมติหารือกบัคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า 

แพทยจ์ะสามารถท าแทง้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ท่ีติดเช้ือโรคเอดส์ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพจิต 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) ไดห้รือไม่  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพ้ิจารณาแลว้มี

ความเห็นวา่ ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัใหห้ญิงซ่ึงท าแทง้ให้ตนเอง หรือยอมให้ผูอ่ื้นท าแทง้

ให้แก่ตน และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรือไม่ มีความผิดและตอ้งรับโทษทาง

อาญา ตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 301 มาตรา 302 และ มาตรา 303 และประมวลกฎหมายอาญาได้

บญัญติัเหตุยกเวน้ให้ผูก้ระท าความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามมาตรา 301 และมาตรา 302 ไม่มี

ความผิดตามมาตรา 305 ถ้าการท าแทง้นั้นเป็นการกระท าของนายแพทย ์และจ าเป็นตอ้งกระท า

เน่ืองจากสุขภาพของหญิง หรือ หญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดทางอาญา ตามท่ีบญัญติั

ไวใ้นมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือ มาตรา 284  ซ่ึงการตีความมาตรา 305 ซ่ึง

เป็นบทยกเวน้ความรับผิดดงักล่าวในประมวลกฎหมายอาญา จะตอ้งตีความโดยเคร่งครัด ซ่ึงบท

ยกเวน้โทษในกรณี “จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิง” ตามความในมาตรา 305 (1) นั้น 

หมายความว่า แพทยส์ามารถท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไดโ้ดยไม่มีความผิด เฉพาะในกรณีท่ี

จ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากการตั้งครรภ์จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของหญิงเท่านั้น ไม่รวมถึง

สุขภาพของทารก และเม่ือข้อเท็จจริงปรากฏตามค าช้ีแจงของผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขและ

ผูแ้ทนแพทยสภาวา่ โรคเอดส์เป็นโรคท่ีรักษาไม่หาย และผูซ่ึ้งเป็นโรคเอดส์จะตอ้งเสียชีวิตจากโรค
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ดงักล่าวในท่ีสุด การท าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีเป็นโรคเอดส์แทง้ลูก จึงไม่ใช่เป็นกรณีท่ีจ าเป็นต้อง

กระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิง ตามความในมาตรา 305 (1) เพราะแมว้า่จะท าใหห้ญิงซ่ึงเป็นโรค

เอดส์แทง้ลูก หญิงนั้นก็จะไม่หายจากโรคเอดส์ได ้และในท่ีสุดหญิงดงักล่าวก็จะตอ้งตายดว้ยโรค

เอดส์ ดงันั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงมีความเห็นวา่แพทยจ์ะท าแทง้ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภท่ี์เป็นโรค

เอดส์ โดยอาศยัเหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) ไม่ได้ ดงันั้นการตีความเก่ียวกบั

สุขภาพของหญิง ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงหมายถึงสุขภาพทางกายของหญิง

เท่านั้น ไม่รวมถึงสุขภาพทางจิต  

   นอกจากความไม่ชัดเจนในการตีความเร่ืองสุขภาพของหญิงแล้ว ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 305 (1) ยงัมีความไม่ชัดเจนในเร่ืองของ “ความจ าเป็น” ท่ีต้องท าแท้งให้หญิงซ่ึง

ตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ว่า “ความจ าเป็น” ดังกล่าวจะถือเอาความเห็นของใครเป็นผูพ้ิจารณา 

ความเห็นของแพทย ์หรือวา่ความเห็นของผูพ้ิพากษา และแมว้า่จะถือเอาความเห็นของแพทย ์ก็อาจ

มีความเห็นไม่ตรงกนัได ้เช่นในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภป่์วยดว้ยโรคบางอยา่งท่ีแพทยผ์ูท้  าแทง้อาจเห็น

วา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ เน่ืองจากสุขภาพของหญิงแต่แพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะโรคนั้นอาจจะ

ให้เหตุผลวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งท าแทง้ก็ได ้ดงันั้น “ความจ าเป็น”  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 305 (1) จึง

เป็นบทบญัญติัท่ีไม่ชดัเจนหรือคลุมเครือเพราะไม่มีมาตรการใด ๆ ท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือตดัสินได ้

ซ่ึงความไม่แน่นอนในประเด็นเหล่าน้ี ท าให้แพทยไ์ม่สามารถตดัสินใจไดว้่าตนมีสิทธิเสรีภาพใน

การท าแทง้ตามกฎหมายได้เพียงใด และส่งผลให้แพทยไ์ม่กล้าตดัสินใจท่ีจะท าแท้งให้หญิงซ่ึง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ท่ีตอ้งการยุติการตั้งครรภแ์ละอยูใ่นเง่ือนไขท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ได ้

ท าใหห้ญิงตั้งครรภเ์หล่าน้ีไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย และในท่ีสุดหญิงเหล่าน้ีตอ้ง

หาทางออกดว้ยการไปท าแทง้เถ่ือน ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรม 

   ส่วนความไม่ชดัเจนของกฎหมายท าแทง้ในกรณีเหตุยกเวน้ความผดิ เพราะการตั้งครรภ์

ของหญิงเกิดข้ึน เน่ืองจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ไดแ้ก่ ถูกข่มขืน หรือถูกล่อลวงให้ไป

คา้ประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (2) ในทางปฏิบติัหญิงซ่ึงตั้งครรภ์แทบไม่มี

โอกาสท่ีจะไดท้  าแทง้เลย เพราะหญิงเหล่าน้ีไปแจง้ความด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดน้อยมาก 

เน่ืองจากอบัอายหรือกลวัวา่จะเป็นข่าว หรือกลวัการถูกสอบสวนในเชิงท่ีท าให้ตนรู้สึกวา่ถูกข่มขืน
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ซ ้ าอีก ดงันั้นหญิงจึงไม่มีหลกัฐานใบบนัทึกประจ าวนัท่ีจะน าไปแสดงแก่แพทยไ์ด ้ซ่ึงท าให้แพทย์

ไม่สามารถท าแทง้ให้กบัหญิงได ้หรือในกรณีท่ีหญิงไดมี้การแจง้ความไวก้็ตาม แพทยก์็ไม่สามารถ

ท่ีจะท าแทง้ให้แก่หญิงได้เลย แมว้่ากฎหมายจะอนุญาตก็ตาม เพราะต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าถูก

ข่มขืนจริงหรือไม่ เพราะเพียงแค่ใบบนัทึกประจ าวนันั้นไม่เพียงพอท่ีจะให้แพทยย์ุติการตั้งครรภไ์ด้

ถา้ไม่มีค  าสั่งศาล  

   หรือในกรณีท่ีมีการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด  แต่มาตรา 305 (2) บญัญติัให้แพทย์

ท าแทง้ไดเ้ม่ือมีการกระท าความผิดอาญาเก่ียวกบัเพศ ซ่ึงการท่ีจะถือว่าจ าเลยไดก้ระท าความผิดก็

ต่อเม่ือศาลได้มีค  าพิพากษาว่าเขาได้กระท าความผิด เพราะตามหลกักฎหมายถือว่าจ าเลยเป็นผู ้

บริสุทธ์ิจนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด ดังนั้ นแพทย์จะท าแท้งได้ก็ต่อเม่ือจ าเลยถูกศาล

พิพากษาว่าได้กระท าความผิดจริง ซ่ึงในทางปฏิบติัโอกาสท่ีแพทยจ์ะท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงเป็น

ผูเ้สียหายเป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะกว่าท่ีศาลจะมีค าพิพากษาวา่จ าเลยมีความผิด หญิงก็ครบก าหนด

คลอดก่อนแลว้ เน่ืองจากความไม่ชดัเจนของกฎหมายว่าแพทยส์ามารถท าแทง้ให้หญิงซ่ึงถูกล่วง

ละเมิดทางเพศท่ีตั้งครรภไ์ดเ้ม่ือไหร่ เช่น เม่ือมีพยานหลกัฐานชดัเจนแน่นอนวา่หญิงถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ เม่ือมีการแจง้ความ เม่ือมีใบบนัทึกประจ าวนัมาแสดง หรือเม่ือศาลมีค าสั่ง จึงท าให้แพทย์

ไม่สามารถท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงประสบปัญหาดงักล่าวได ้และท าให้หญิงเหล่าน้ีหมดโอกาสท่ีจะ

ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และในท่ีสุดปัญหาความไม่ชัดเจนเหล่าน้ีได้ผลักดันหญิงซ่ึง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ให้ตอ้งไปประกอบอาชญากรรม คือใช้บริการการท าแทง้ท่ีไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

  4.3.2.4 ปัญหาและอุปสรรคดา้นความแน่นอนของกฎหมาย  

    ความแน่นอนของกฎหมาย หมายความวา่ เม่ือมีการกระท าความผิดอาญาฐานใด

ฐานหน่ึงข้ึน กฎหมายจะตอ้งสามารถน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใกลเ้คียงกบัเวลาท่ี

ความผิดได้เกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้ว่าหากได้กระท าความผิด จะต้องถูก

ลงโทษ ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกในสังคมเกรงกลวั ไม่กลา้ละเมิดกฎหมาย แต่จากการท่ีประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 304  ไดมี้บทบญัญติัเร่ืองเหตุยกเวน้โทษส าหรับหญิงซ่ึงพยายามท าให้ตนเองแทง้ลูก 

และผูซ่ึ้งพยายามท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงยนิยอม และการพยายามท าแทง้นั้นไม่เป็นเหตุใหห้ญิง
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ไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตาย ซ่ึงบทบญัญติัของกฎหมายมาตราน้ี เป็นเหตุให้แมจ้ะไดมี้

การจบักุมผูก้ระท าความผิดในฐานดงักล่าวได้แบบคาหนังคาเขาก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถลงโทษ

ผูก้ระท าความผิดได ้เช่น จบัไดใ้นขณะท่ีหญิงข้ึนขาหยัง่และแพทยก์ าลงัจะขูดมดลูกหญิงเพื่อท า

แทง้ให้หญิง ก็ไม่สามารถลงโทษทั้งหญิงซ่ึงท าแท้งและผูใ้ห้บริการหรือคลินิกท าแท้งเถ่ือนได้ 

ดงันั้นท าให้คนในสังคมทราบหรือเรียนรู้ว่าหากการกระท าความผิดฐานท าแทง้อยู่ในขั้นพยายาม

กระท าความผิด แม้จะถูกจบัได้ก็จะไม่ถูกลงโทษ ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกในสังคมไม่เกรงกลัว

กฎหมาย และกลา้ท่ีจะกระท าความผดิ หรือละเมิดกฎหมาย ดงันั้นมาตรา 304 จึงเป็นบทบญัญติัท่ีท า

ให้กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยไม่มีสภาพบงัคบัเลย เพราะไม่สามารถน าตวัหญิงซ่ึงท าแทง้

และคลีนิคท าแทง้เถ่ือนมาลงโทษได ้ในทางตรงกนัขา้มมาตรา 304 กลบัเป็นเคร่ืองมือท่ีคลินิกท า

แทง้เถ่ือนใชต่้อสู้เพื่อให้ตนไม่ตอ้งรับผิด และถึงแมว้า่จะสามารถลงโทษผูท้  าแทง้ให้แก่หญิงโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  2525 ได้ก็ตาม แต่โทษท่ีจะลงแก่

แพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพทางเวชกรรมนั้นเป็นเพียงโทษทางวินยัหรือโทษเก่ียวกบัจรรยาบรรณหรือ

วชิาชีพเท่านั้น อนัไดแ้ก่ การวา่กล่าวตกัเตือน การภาคทณัฑ ์การพกัใชใ้บอนุญาต และการเพิกถอน

ใบอนุญาต17  

   4.3.2.5 ปัญหาและอุปสรรคดา้นความเสมอภาคของกฎหมาย  

    เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา และ

แมว้่ากฎหมายจะยกเวน้ความผิดไวใ้นมาตรา 305 ซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์บางคน

สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม แต่มาตรา 305 ท าใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคบ์าง

คนท่ีเข้าเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น ท่ีสามารถขอรับบริการท าแท้งโดยชอบด้วย

กฎหมายได ้ส่วนหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพราะสาเหตุอ่ืน เช่น การคุมก าเนิดผิดพลาด ฐานะ

ยากจน หรือมีความจ าเป็นทางสังคมอ่ืน ๆ  ไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงในกลุ่ม

ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย บางคนกลบั

สามารถท าแทง้ได ้หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีฐานะทางสังคมหรือ

เศรษฐกิจดี สามารถท าแทง้ไดไ้ดโ้ดยง่ายและสะดวก เช่น เดินทางไปท าแทง้ในประเทศท่ีกฎหมาย

                                         
 17 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 39 
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อนุญาตใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดยชอบ ซ่ึงเป็นการท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัการแพทยแ์ละมีความ

ปลอดภยัสูง ยิ่งไปกวา่นั้นหญิงซ่ึงไปท าแทง้ในต่างประเทศยงัไม่มีความผิดฐานท าแทง้ เพราะเป็น

การกระท าความผิดฐานท าให้แท้งลูกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงไม่อยู่ในข่ายท่ีจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจกัร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 8 แต่หากหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีฐานะ

ทางการเงินไม่ดีหรือยากจน ตอ้งการจะยุติการตั้งครรภ ์โอกาสท่ีหญิงเหล่าน้ีจะไดรั้บบริการการท า

แทง้อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายไม่มีเลย และจ าเป็นตอ้งเลือกใชบ้ริการท าแทง้เถ่ือน ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจ

กล่าวไดว้า่กฎหมายท าแทง้ฉบบัเดียวกนัแต่ท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์มีฐานะแตกต่างกนั

ไดรั้บบริการการท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั เพราะเป็นกฎหมายท่ีช่วยเหลือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์

มีฐานะร ่ ารวยให้มีโอกาสท าแทง้ในสถานบริการท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานทางการแพทยแ์ละมีความ

ปลอดภยั แต่เป็นกฎหมายท่ีบงัคบัให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีฐานะยากจนตอ้งท าแทง้ใน

สถานบริการท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์และไม่ปลอดภยั ดงันั้นบทบญัญติัในมาตรา 

305 ดงักล่าว ท่ีอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์บางกรณีท าแทง้ไดก้็ดี บางกรณีท าแทง้ไม่ไดก้็ดี หรือใน

ระหวา่งกลุ่มท่ีไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคมี์ฐานะ

ยากจนจะตอ้งท าแทง้เถ่ือนในประเทศและมีความผิดก็ดี หรือถา้หากหญิงนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

ก็สามารถเดินทางไปท าแท้งในประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มี

ความผดิก็ดี ท าใหป้ระมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผดิฐานท าแทง้เป็นกฎหมายท่ีไม่มีความ

เสมอภาค หรือเป็นกฎหมายท่ีเลือกปฏิบติั เพราะไม่สามารถใชบ้งัคบักบัหญิงตั้งครรภใ์นสังคมไทย

ไดทุ้กคน   

   4.3.2.6  ปัญหาและอุปสรรคดา้นความเป็นธรรมของกฎหมาย   

    การตั้งครรภ์เกิดจากการกระท าของทั้งหญิงและชาย เพราะหญิงไม่สามารถ 

ตั้งครรภไ์ดเ้ลยหากไม่มีผูช้าย และสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหก้ารตั้งครรภข์องหญิงกลายเป็น

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คือ การท่ีชายทอดท้ิงไม่ยอมรับผิดชอบ ท าให้หญิงไดรั้บความกดดนั 

หรือถูกประณามจากสังคม เน่ืองจากการตั้งครรภน์อกสมรสโดยไม่มีผูรั้บเป็นบิดาเด็กในครรภ ์ถือ

เป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายส าหรับหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นอยา่งมาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีสังคมไม่ยอมรับ ส่งผล 

ให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์  านวนมาก จ าตอ้งเลือกตดัสินใจท าแทง้ แมว้า่การท าแทง้จะไม่ใช่
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เร่ืองสนุก และไม่มีหญิงคนไหนอยากจะท าแทง้ก็ตาม และเม่ือกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็น

ความผิดอาญา ท าให้หญิงไม่สามารถหาบริการท าแทง้ท่ีถูกกฎหมาย ท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐานทางการแพทยไ์ด ้ส่งผลให้หญิงตั้งครรภเ์หล่าน้ีจ  าตอ้งหาทางออกโดยการไปท าแทง้เถ่ือน 

และตอ้งเป็นผูซ่ึ้งรับผลโดยตรงต่ออนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการท าแทง้ เช่น  การตกเลือด การติดเช้ือ

หรือการอกัเสบ มดลูกทะลุ ท าใหมี้บุตรยากหรือไม่สามารถมีบุตรไดอี้ก แต่ชายซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

ก่อให้เกิดการตั้งครรภแ์ต่ไม่รับผิดชอบต่อการตั้งครรภ ์นอกจากจะไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ไม่วา่จะ

เป็นความเจ็บปวดทางดา้นร่างกาย ไม่ตอ้งไดรั้บความกดดนัหรือไม่ตอ้งถูกประณามจากสังคม และ

ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการท าให้หญิงตกอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้ว ชายกลับมี

โอกาสมีบุตรกบัหญิงอ่ืนไดอี้กในอนาคต ซ่ึงต่างจากหญิงซ่ึงท าแทง้ท่ีอาจสูญเสียโอกาสในการมี

บุตร อนัเน่ืองมาจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั  ปัจจุบนัไม่มีกฎหมายฉบบัใดเอาผิดกบัชายซ่ึงท าให้

หญิงทอ้ง และไม่รับผิดชอบจนท าให้หญิงตอ้งไปท าแทง้  แมว้่าในทางแพ่งหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์จะสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกค่าอุปการะเล้ียงดูจากบิดาไดก้็ตาม แต่ก็เป็นการเพิ่ม

ภาระให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีก เพราะหากบุตรเป็นบุตรนอกสมรส (ไม่จดทะเบียน

สมรส)  และหญิงต้องการฟ้องเรียกค่าเล้ียงดูบุตร  หญิงจะต้องฟ้องคดีขอให้บิดารับเป็นบุตร

เสียก่อน  มิฉะนั้น จะฟ้องเรียกค่าอุปการะเล้ียงดูจากบิดาไม่ได้  ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการท่ีจะ

ก าหนดฐานความผิดใหม่ท่ีให้ผูช้ายต้องมีความผิดและรับโทษหากท าให้หญิงตกอยู่ในภาวะ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์เม่ือไม่พร้อม ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

พบวา่กวา่ร้อยละ 90 เห็นดว้ยกบักรณีเอาผดิผูช้ายซ่ึงท าใหห้ญิงทอ้ง ในทางกฎหมายทั้งทางแพง่และ 

อาญา18  

   ผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีประมวลกฎหมายอาญาของไทย ก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด 

อาญา โดยเลือกลงโทษแต่เฉพาะหญิงซ่ึงท าแทง้ และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง แต่ละเลยท่ีจะเอาผิด

และลงโทษกบัผูช้ายซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งท าใหห้ญิงตั้งครรภ ์จึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในสังคมไทย หญิง 

ตั้งครรภเ์ป็นจะผูถู้กกระท าฝ่ายเดียว หรือเป็นผูซ่ึ้งตอ้งรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคแ์ต่

                                         
 18 จาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=5456. สืบคน้เม่ือ 5 มกราคม 2559. 
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เพียงผูเ้ดียว เพราะตอ้งเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บความเจบ็ปวดทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 

ตอ้งเส่ียงกบัการท่ีจะไดรั้บอนัตรายต่อร่างกายและชีวิต จากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ เช่น   

การตกเลือด การติดเช้ือหรือการอกัเสบ มดลูกทะลุ ซ่ึงการท่ีกฎหมายก าหนดให้หญิงซ่ึงท าแทง้มี

ความผิดและตอ้งรับโทษ โดยไม่มีมาตรการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งไม่มี 

ความพร้อมท่ีจะเป็นแม่ และไม่มีความสามารถจะเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมาได ้จึงไม่เป็นธรรม

แก่หญิงอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการท่ีรัฐบญัญติักฎหมายเอาผิดแก่หญิง เพียงเพราะหญิงเท่านั้นเป็นผูซ่ึ้ง 

สามารถตั้งครรภไ์ด ้ซ่ึงการบญัญติัห้ามไม่ให้หญิงท าแทง้เท่ากบัเป็นการท่ีรัฐบญัญติักฎหมายโดยไม่

ค  านึงถึงความแตกต่างทางกายภาพระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง และเป็นการท่ีรัฐบงัคบัใหห้ญิงตอ้ง 

ตกเป็นผูก้ระท าความผิด หลายฐานความผิด กล่าวคือ ถา้หากหญิงท าแทง้ หญิงจะมีความผิดฐานท า

แทง้ และหากคลอดลูกออกมาแลว้ไม่มีความสามารถท่ีจะเล้ียงดูไดแ้ละไม่เล้ียงดูก็จะมีความผดิฐาน 

ทอดทิ้งเด็ก และหากไม่ดูแลเล้ียงดูจนเด็กถึงแก่ความตายก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตาย ดงันั้นไม่ว่า

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะตดัสินใจท าแทง้ หรือคลอดทารกนั้นออกมาทั้ง ๆ ท่ีไม่สามารถเล้ียง 

ดูได ้หญิงก็มีโอกาสเป็นอาชญากรไดท้ั้ง 2 กรณี ในขณะท่ีชายไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ เลย และหาก

หญิงตอ้งติดคุกเพราะไดก้ระท าความผิดดงักล่าวแลว้ หญิงตอ้งไดรั้บความยากล าบาก ทุกขท์รมาน  

และสูญเสียอนาคต ในขณะท่ีชายนอกจากจะไม่ตอ้งติดคุกแล้ว ชายอาจมีความโล่งใจท่ีไม่ตอ้ง

รับภาระเล้ียงดูบุตร และมีโอกาสแต่งงานกบัหญิงอ่ืน หรือสร้างครอบครัวในอนาคตไดอี้กมากมาย  

ดงันั้นหากรัฐบญัญติักฎหมายเอาผิดและลงโทษแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ รัฐก็จะตอ้งลงโทษชายซ่ึงท าให้ 

หญิงตั้งครรภจ์นท าให้หญิงตอ้งตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคด์ว้ย เพราะในเม่ือผูช้ายมีส่วน

ร่วมในการก่อใหเ้กิดการตั้งครรภ ์และชายไม่รับผิดชอบในการท่ีจะเล้ียงดูทารกในครรภ ์จึงสมควร 

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหช้าย มีส่วนรับผดิชอบเช่นเดียวกบัหญิง จึงจะท าให้กฎหมายท าแทง้เป็นกฎหมาย 

ท่ีมีความเท่าเทียม หรือมีความเป็นธรรม และจะเป็นกฎหมายท่ีมีผลท าให้ชายมีความตระหนกัและ 

ระมดัระวงัไม่ให้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ และหากมีความผิดพลาดจนท าให้หญิงตั้งครรภ์ข้ึนมา ชาย 

จะตอ้งรับผดิชอบ เพราะหากไม่รับผดิชอบก็จะมีความผดิและตอ้งรับโทษ 
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  4.3.2.7  ปัญหาและอุปสรรคดา้นความความเหมาะสมของการลงโทษ  

    ตามแนวคิดทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา เห็นวา่หากรัฐบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

รุนแรงหรือเหมาะสมกับการกระท าความผิดฐานต่าง ๆ โอกาสท่ีสมาชิกในสังคมจะประกอบ

อาชญากรรมก็จะต ่า เน่ืองจากผูซ่ึ้งจะประกอบอาชญากรรมไม่กล้ากระท าความผิด เพราะเห็นว่า

โทษท่ีจะได้รับหากถูกจบักุม มีมากกว่าผลประโยชน์ หรือความสุขท่ีจะได้รับจากการประกอบ

อาชญากรรม แต่เม่ือไดว้ิเคราะห์ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ตาม 

มาตรา 301 –  มาตรา 305 และพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พบว่าโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท า

ความผิดฐานท าแทง้ ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด หรือไม่มีความ

รุนแรงเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งไม่ให้บุคคลดงักล่าวกระท าความผิดได ้ส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายกนั

อยา่งแพร่หลาย 

    1.  โทษตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดโทษ

ส าหรับความผดิฐานท าแทง้ไวมี้ดงัน้ี 

     (ก)  จ  าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส าหรับ

หญิงซ่ึงท าแทง้ใหต้นเองหรือยอมใหผู้อ่ื้นท าแทง้ให้ (มาตรา 301) 

     (ข)  จ  าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส าหรับ

ผูซ่ึ้งท าแทง้ใหห้ญิงโดยหญิงยนิยอม (มาตรา 302 วรรคแรก) 

     (ค)  จ  าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส าหรับ

ผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงโดยหญิงยินยอมและการท าแทง้นั้นเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตรายสาหสั และผู ้

ซ่ึงท าแทง้ใหห้ญิงโดยหญิงไม่ยนิยอม (มาตรา 302 วรรคสอง และมาตรา 303 วรรคแรก) 

     (ง)  จ  าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ 

ส าหรับผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิงโดยหญิงยนิยอม    และการท าแทง้นั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 

( มาตรา 302 วรรคทา้ย) 
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     (จ) จ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

ส าหรับผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงโดยหญิงไม่ยินยอมและการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตราย

สาหสั (มาตรา 303 วรรคสอง) 

     (ฉ)  จ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 40,000 บาท 

ส าหรับผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงโดยหญิงไม่ยินยอมและการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 

(มาตรา 303 วรรคทา้ย) 

   บทก าหนดโทษในประมวลกฎหมายอาญาดงักล่าว ไม่มีความรุนแรงเพียงพอท่ีท าให้ผู ้

ซ่ึงตอ้งการท าแทง้มีความเกรงกลวัต่อกฎหมาย เพราะหากหญิงท าแทง้ให้ตนเอง จะมีโทษเพียง

จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพนับาท ซ่ึงโทษจ าคุกดงักล่าวหญิงอาจจะไม่ถูกลงโทษเลยก็

ได ้เม่ือศาลไดค้  านึงถึงอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 

นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม หรือสภาพแห่งความผิด แลว้ศาลเห็นสมควร ศาลมีอ านาจรอการลงโทษ

จ าคุกหญิงผูก้ระท าความผิดไดต้ามมาตรา 56 ส่วนโทษปรับหกพนับาทนั้นเป็นโทษท่ีไม่มีความ

รุนแรงเลย  เพราะหากหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้เปรียบเทียบระหวา่งผลกระทบท่ีตนจะไดรั้บจากการ

ท าแทง้ เช่น ความวิตกกงัวล ความรู้สึกถูกรังเกียจ ความรู้สึกอบัอาย ความรู้สึกเสียใจ ความทุกขใ์จ 

ความรู้สึกโล่งใจท่ีไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเงินและเวลา ท่ีจะตอ้งใชเ้ล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมาจนโตเป็น

ผูใ้หญ่ซ่ึงใชเ้วลาและเงินเป็นจ านวนมาก กบัผลท่ีจะถูกลงโทษคือเสียค่าปรับเพียงหกพนับาทนั้น

แตกต่างกนัมาก ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จึงไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายหรือการลงโทษ

ดงักล่าว และกลา้ท่ีจะท าแทง้โดยไม่ลงัเล 

   ส่วนกรณีของผูท้  าแทง้ให้หญิงโดยหญิงยินยอม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคลีนิคเถ่ือนท่ีเก็บ

ค่าบริการจากหญิงซ่ึงท าแทง้เถ่ือน ท่ีมีโทษตามขอ้ 2 ถึง ขอ้ 4 นั้นเป็นโทษท่ีไม่ไดมี้ความรุนแรงเลย

ส าหรับคลีนิคท าแทง้เถ่ือน เพราะเม่ือค านวณรายไดท่ี้คลินิกจะไดรั้บ กบัความเส่ียงท่ีจะถูกจบักุม

แลว้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก ท าใหค้ลีนิคท าแทง้เถ่ือนไม่เกรงกลวักฎหมายและกลา้ท่ีจะกระท า

ความผดิ 

   ในกรณีของผูท้  าแท้งให้หญิงโดยหญิงไม่ยินยอมท่ีมีบทก าหนดโทษตามขอ้ 3 ขอ้ 5  

และขอ้ 6 นั้น ก็มีความรุนแรงน้อยมาก เม่ือเทียบกบัความรุนแรงของการกระท าความผิดท่ีเป็น
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พฤติกรรมท่ีท าต่อเน้ือตวัร่างกายของหญิงซ่ึงมีครรภแ์ละกระท าต่อชีวิตของทารกในครรภ ์ท าให้ผู ้

ซ่ึงตอ้งการท าใหห้ญิงแทง้ลูก กลา้ท่ีจะกระท าโดยไม่เกรงกลวักฎหมาย 

    2.  โทษตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  พระราชบญัญติัวชิาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 2525 ไดก้  าหนดโทษส าหรับผูท้  าแทง้โดยมิชอบดว้ยกฎหมายใหแ้ก่หญิง ไวด้งัน้ี 

     (ก)  กรณีท่ีผูท้  าแทง้ใหแ้ก่หญิงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หากแพทยซ่ึ์ง

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ท าแท้งให้แก่หญิง โดยไม่เข้าเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแพทยสภา ถือว่าแพทยผ์ู ้

นั้นไม่ไดรั้กษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามขอ้บงัคบัของแพทยสภา ซ่ึงคณะกรรมการแพทย

สภามีอ านาจกล่าวโทษผูป้ระกอบวิชาชีพผูน้ั้นวา่ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม19 ซ่ึงมี

บทระวางโทษ ดงัน้ี20 

      (1)  วา่กล่าวตกัเตือน 

      (2)  ภาคทณัฑ ์

      (3)  พกัใชใ้บอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 ปี 

      (4)  เพิกถอนใบอนุญาต 

     ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีถูกถอนใบอนุญาตสามารถขอรับใบอนุญาต

ไดใ้หม่ เม่ือพน้ก าหนด 2 ปี นบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และหากคณะกรรมการแพทยสภา

ปฏิเสธการขอออกใบอนุญาตใหม่น้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตไดอี้กคร้ัง

เม่ือส้ินระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการแพทยสภาได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ้า

คณะกรรมการแพทยสภาปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นคร้ังท่ี 2 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวเวชกรรมไดอี้ก21 

     (ข)  กรณีท่ีผูท้  าแทง้ใหห้ญิงไม่ใช่ผูป้ระกอบวชิาชีพ  มีบทลงโทษดงัน้ี  

                                         
 19 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 31 และ มาตรา 32. 

 20 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 39 (2) (3) (4) (5). 

 21พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 42. 
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      (1)  กรณีท่ีผูท้  าแทง้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงตวัดว้ยวิธีใด ๆ 

วา่พร้อมท่ี จะประกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม22 ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ23 

      (2)  กรณีท่ีผู ้ท  าแท้งอ้างว่า เป็นแพทย์โดยใช้ค  าน าหน้าว่า  แพทย์ 

นายแพทย ์แพทยห์ญิง หรือนายแพทยห์ญิง หรือใช้อกัษรยอ่ของค าดงักล่าว หรือแสดงวฒิุการศึกษา

ทางแพทยศาสตร์ หรือใชอ้กัษรยอ่ของวุฒิดงักล่าวประกอบช่ือหรือนามสกุลของตน หรือใชค้  าหรือ

ขอ้ความอ่ืนใดแสดงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ตนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมทั้งการใช ้จา้งวาน หรือยินยอม

ให้ผูอ่ื้นกระท าการดงักล่าวให้แก่ตน24 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ25 

                   (3)  กรณีท่ีผูท้  าแทง้ใชค้  าหรือขอ้ความใด ๆ ท่ีแสดงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ ตน

เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการใช ้จา้งวาน 

หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการดงักล่าวใหแ้ก่ตน26 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 

10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ27 

      จะเห็นไดว้่าโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับผูท้  าแทง้ให้แก่หญิงตามพระราช

บญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ทั้งท่ีลงโทษแก่แพทยผ์ูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม และผูซ่ึ้งไม่ใช่

ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมนั้นไม่มีความรุนแรงเพียงพอ หรือไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด 

อนัจะท าใหค้ลีนิคท าแทง้เถ่ือนเคารพกฎหมายหรือเกรงกลวักฎหมายจนไม่กลา้กระท าความผดิ  

                                         
 22 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 26.  

 23 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 43. 

 24 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 27. 

 25 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 44. 

 26 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 28. 

 27 พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 44. 
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   เม่ือบทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานท าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา และ

พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความรุนแรงของการกระ

ท าความผิด ส่งผลใหห้ญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้และสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคมไม่เกรงกลวักฎหมาย ดงันั้น

เม่ือสมาชิกในสังคมประสบปัญหาเร่ืองการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และตอ้งการยุติการตั้งครรภ์ 

สามารถตดัสินใจท าแทง้ไดโ้ดยง่ายและไม่ลงัเล ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

   ดังนั้ นแม้ประมวลกฎหมายอาญาจะได้ระบุความผิดฐานท าแท้งไว้ และก าหนด

บทลงโทษทั้งหญิงซ่ึงตั้งครรภแ์ละผูซ่ึ้งท าแทง้ให้หญิงหรือสถานให้บริการท าแทง้ไวก้็ตาม แต่เม่ือ

การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการท าแทง้เป็นอาชญากรรมท่ี

ปราศจากผูเ้สียหาย (Crime without Victim) จึงท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปไดย้าก เม่ือการ

บงัคบัใช้กฎหมายห้ามการท าแทง้ท าไดย้ากท าให้ความเป็นไปไดท่ี้ผูซ่ึ้งท าแทง้และผูใ้ห้บริการท า

แทง้จะถูกลงโทษเป็นไปไดน้อ้ยหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส่งผลใหมี้การท าแทง้โดยผิดกฎหมายเกิดข้ึน

เป็นจ านวนมาก  และการท่ีกฎหมายถือวา่การท าแทง้เป็นอาชญากรรมท าให้หญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ท่ีตอ้งการท าแท้ง แต่ไม่เข้าข้อยกเวน้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวป้ระมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 305  ไม่สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้เก่ียวกบับริการท าแทง้ หรือการเขา้ถึงองคค์วามรู้ดงักล่าว

เป็นไปอย่างยากล าบาก และหากสามารถหาขอ้มูลได้ก็เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

นอกจากน้ีการห้ามการท าแทง้ยงัส่งผลให้หมอเถ่ือนหลอกลวงหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ได ้ ท าให้

หญิงซ่ึงตั้งครรภต์อ้งประสบอนัตรายจากการท าแทง้ และส่วนหน่ึงตอ้งถึงแก่ความตาย เพราะการ

ท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์  
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  4.3.2.8  ปัญหาและอุปสรรคดา้นมูลเหตุในการท าแทง้  

    กฎหมายท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกท่ีบญัญติัเหตุท าแทง้โดยชอบด้วย

กฎหมายจะก าหนดมูลเหตุท่ีหญิงตั้งครรภส์ามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายไว ้ซ่ึงมูลเหตุใน

การท าแทง้ท่ีก าหนดไว้28  ไดแ้ก่ 

    1.  มูลเหตุทางการแพทย์ สิทธิท่ีหญิงตั้งครรภ์จะท าแทง้ไดใ้นกรณีมูลเหตุทาง

การแพทย ์ได้แก่ กรณีท่ีการตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ซ่ึงกฎหมาย

ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดย้อมรับหลกัการน้ี และไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ไวใ้นกฎหมายท าแทง้วา่ให้

สามารถท าแทง้ไดห้ากมีความจ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อช่วยชีวิตมารดา และในเวลาต่อมาเหตุท าแทง้

โดยชอบด้วยเหตุผลทางการแพทย์ได้ขยายครอบคลุมถึงอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจของหญิง

ตั้งครรภด์ว้ย 

    2.  มูลเหตุดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ กรณีท่ีการตั้งครรภ์ของหญิงเกิดจากการกระท า

ความผดิอาญา หรือถูกข่มขืน เน่ืองจากกฎหมายเห็นวา่หญิงซ่ึงถูกข่มขืนนั้นยอ่มไดรั้บความเจบ็ปวด

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และตอ้งเสียช่ือเสียงมามากพอแลว้ หากกฎหมายยงับงัคบัใหห้ญิงดงักล่าวตอ้ง

อุม้ครรภ์บุตรท่ีเกิดจากการท่ีตนถูกข่มขืนต่อไปจนครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมา ย่อม

ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของหญิงนั้นอย่างร้ายแรง ดงันั้นจึงมีเหตุอนัสมควรท่ีจะอนุญาตให้

หญิงซ่ึงตั้งครรภใ์นกรณีน้ีสามารถท าแทง้ได ้

    3.  มูลเหตุในการรักษาชาติพนัธ์ุไดแ้ก่ กรณีท่ีทารกในครรภมี์ความผิดปรกติทั้ง

ทางร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง และไม่สามารถรักษาได ้ซ่ึงจะท าให้ทารกในครรภ์ไม่สามารถ

ชีวิตได้ตามปรกติ เน่ืองจากกฎหมายเห็นว่าทารกในครรภ์ย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่เกิดมาเป็นคนท่ีมี

ร่างกายและจิตใจท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้นกฎหมายท าแทง้ของหลายประเทศจึงบญัญติัให้การท าแทง้ใน

กรณีน้ีไม่เป็นความผดิ 

                                         
 28 จาก อ านาจท าแทง้ตามกฎหมาย. (น. 63-70). โดย อุษณีย ์เมธสุทธ์ิ. เล่มเดิม.  
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    4.  มูลเหตุทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เน่ืองจากการท่ีหญิงตั้งครรภ์มีปัญหา

ทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลให้หญิงไม่สามารถเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาให้ไดรั้บ

ประโยชน์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดของทารกได ้ซ่ึงอาจท าใหท้ารกท่ีคลอดออกมานั้นมีระดบัคุณภาพชีวิต

ท่ีต ่ากว่ามาตรฐานมาก จนอาจท าให้ชีวิตของทารกนั้นเป็นชีวิตท่ีไร้ค่า ดงันั้นทารกในครรภย์่อมมี

สิทธิท่ีจะไม่เกิดได ้เพราะหากปล่อยใหท้ารกเหล่าน้ีคลอดออกมาโดยท่ีพวกเขาไม่สามารถบรรลุถึง

ประโยชน์เหล่าน้ีได ้ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะไม่เกิดของทารก 

   ผูว้ิจยัเห็นวา่การท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ไดก้  าหนดมูลเหตุท่ีจะท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายไวเ้พียง 2 กรณี คือ มูลเหตุทางการแพทย ์และมูลเหตุทางดา้นศีลธรรมเท่านั้น 

ทั้ ง ๆ ท่ีมูลเหตุในการท าแท้งมีทั้ งมูลเหตุทางด้านการแพทย์ มูลเหตุทางด้านศีลธรรม มูลเหตุ

ทางด้านการรักษาชาติพนัธ์ุและมูลเหตุทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ท่ีไม่เขา้มูลเหตุท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 305 เช่น ตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกชายซ่ึงสมรสแล้ว

หลอกลวง ตั้ งครรภ์เน่ืองจากการคุมก าเนิดผิดพลาด ทารกในครรภ์มีความผิดปรกติ มีปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถจะเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาได ้เป็นตน้ ไม่สามารถท าแทง้ได ้

และขณะเดียวกนัรัฐหรือสังคมก็ไม่มีมาตรการช่วยเหลือ หรือทางออกใด ๆ ให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค์เหล่าน้ี ในอนัจะท าให้หญิงตั้งครรภ์เหล่าน้ีสามารถดูแลตนเองและทารกท่ีจะคลอด

ออกมาได ้ท าให้หญิงเหล่าน้ีไม่มีทางเลือกอ่ืนใด นอกจากการลกัลอบไปท าแทง้เถ่ือน ดงันั้นการท่ี

กฎหมายท าแทง้ของไทยก าหนดมูลเหตุในการท าแทง้ไวอ้ย่างจ ากดั ไม่ครอบคลุมกบัมูลเหตุของ

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท าแท้ง จึงท าให้กฎหมายท าแท้งของไทยเป็นกฎหมายไม่

สอดคล้องกับสภาพสังคม และปัญหาของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนข้ึนในสังคมเป็นจ านวนมาก 

  4.3.2.9  ปัญหาและอุปสรรคดา้นเง่ือนไขประกอบการท าแทง้  

    นอกจากกฎหมายท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ จะไดก้ าหนดมูลเหตุในการท าแทง้

ไวแ้ล้ว หลายประเทศยงัไดก้  าหนดเง่ือนใขในการท าแทง้ไวด้้วย ซ่ึงขอ้พิจารณาเก่ียวกบัเง่ือนไข

ประกอบการท าแทง้ท่ีทัว่โลกใชก้นั ไดแ้ก่ 
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    1.  เง่ือนไขเร่ืองอายุครรภ์ เน่ืองจากในปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางดา้นการแพทยมี์ความเจริญกา้วหน้าเป็นอย่างมาก และสามารถตรวจสอบถึงการเจริญเติบโต

ของทารกในครรภ์ในแต่ละช่วงได้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า จึงได้มีการน าเง่ือนไขเร่ืองอายุครรภ์เป็น

ตวัก าหนดเง่ือนไขในการท าแทง้ ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของหญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์ตอ้งการท า

แทง้ เพราะยิ่งท าแทง้ในช่วงท่ีอายุครรภน์้อยยิ่งมีความปลอดภยัสูง เช่นการท าแทง้ในช่วงแรกของ

การตั้งครรภ ์คืออายุครรภร์ะหวา่ง 1 – 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน แรกของการตั้งครรภ ์ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

ทารกในครรภ์ยงัไม่มีรูปร่างเป็นคน การท าแทง้ในช่วงน้ีจะมีความปลอดภยัต่อหญิงตั้งครรภ์มาก 

ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายท าแทง้ของหลายประเทศ จึงยอมใหสิ้ทธิในการตดัสินใจท าแทง้เป็นของหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ์ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งน้ีเพราะในช่วงน้ีส่ิงท่ีอยู่ในครรภ์เรียกว่า “ตัว

อ่อน” หรือ “Fetus” เป็นแค่ส่ิงท่ีพร้อมจะมีชีวิต ดงันั้นช่วงน้ีความมีชีวิตหรือการเจริญเติบโตของ

ตวัอ่อนจะตอ้งอาศยัมดลูกของหญิงตั้งครรภ์29  เพราะยงัไม่สามารถด ารงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง ยงัตอ้ง

อาศยัพึ่งพาครรภ์มารดาเพื่อให้ตวัเองมีชีวิตรอดอยู่ได ้ดงันั้นหากจบัส่ิงท่ีอยู่ในครรภ์แยกออกจาก

ครรภม์ารดา ก็ไม่สามารถด ารงอยูต่่อไปได ้แต่ในกรณีท่ีทารกในครรภจ์ะพิการหรือเป็นโรคร้ายแรง 

อาจท าแทง้ไดใ้นช่วงอายุครรภ์ท่ีมากข้ึน คือประมาณ 4 – 5 เดือน เพราะเป็นช่วงท่ีสามารถตรวจ

สุขภาพทารกในครรภ์ท่ีรู้ผลแน่นอนว่าทารกนั้นจะพิการหรือไม่สมประกอบ30 ดงันั้นกฎหมายท า

แทง้ของหลายประเทศ จึงไดก้  าหนดอายคุรรภท่ี์สามารถท าแทง้ไว ้เช่น อายุครรภไ์ม่เกิน 12 สัปดาห์ 

13 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ หรือ 18 สัปดาห์ เป็นตน้  

   การก าหนดอายุครรภใ์นการท าแทง้จึงมีความส าคญัมาก เพราะยิ่งท าแทง้ในระยะท่ีอายุ

ครรภม์ากข้ึนเท่าใด ก็จะมีความเสียงท่ีหญิงซ่ึงท าแทง้จะไดรั้บภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้สูงข้ึน

เท่านั้น ในการก าหนดอายุครรภใ์นการท าแทง้นั้นควรก าหนดอายุครรภป์ระกอบกบัมูลเหตุในการ

อนุญาตให้ท าแทง้อยา่งอ่ืนดว้ย ๆ เช่น ในกรณีอนุญาตให้ท าแทง้อนัเน่ืองมาจากสุขภาพของทารก

                                         
 29 จาก พ่ีท าทอ้งนอ้งท าแทง้. การประชุมระดบัชาติ เร่ืองการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์: ประเด็นการทา้ทายการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของรัฐ, (น. 5). โดย ธาวติ สุขพาณิช. เล่มเดิม. 

 30 จาก “ปุจฉา-วิฉัชนา: มาตรการทางกฎหมายกับปัญหาท าแท้ง,” โดย กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ก, 2537, รพี 37,  

น. 75 – 79. 
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ในครรภ์ สมควรก าหนดว่าสามารถท าแท้งได้ในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ (6 เดือน)

เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีสามารถตรวจทราบถึงสุขภาพของทารกใน

ครรภไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา 

โดยมีขอ้ยกเวน้ในกรณีการท าแทง้เพื่อสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์ท่ีเกิดจากการ

กระท าความผิดฐานข่มขืนและการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศเท่านั้น แต่ไม่ไดจ้  ากดัอายุครรภ์ใน

การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไว ้ดงันั้นหากเป็นการตั้งครรภท่ี์เขา้เง่ือนไขตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 305 แลว้ หญิงก็สามารถท าแทง้ไดแ้มว้า่จะไดต้ั้งครรภจ์นใกลค้ลอด หรือครบก าหนด

คลอดแลว้ ซ่ึงเป็นอนัตรายกบัหญิงซ่ึงท าแทง้เป็นอยา่งมาก 

    2.  การพบ หรือการได้รับค าปรึกษาจากจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 

นกัจิตวทิยา หรือนกักฎหมาย หลายประเทศไดก้ าหนดเป็นเง่ือนไขไวว้า่ในการท าแทง้โดยชอบดว้ย

กฎหมาย หญิงซ่ึงจะท าแทง้จะตอ้งไดพ้บจิตแพทย ์เพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจและตรวจร่างกาย โดย

ผูเ้ช่ียวชาญทางโรคสตรี โดยมีนักสังคมสงเคราะห์สอบถามประวติั ความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม 

การศึกษา อาชีพ ชีวติครอบครัว เพื่อท ารายงานต่อคณะกรรมการอนุญาตท าแทง้ เช่น ราชอาณาจกัร

สวีเดน  ประมวลกฎหมายอาญา ไม่ไดก้  าหนดไวว้่าในกรณีท่ีสามารถท าแทง้ไดม้าตรา 305 หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะตอ้งไดรั้บค าปรึกษาจากจิตแพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา หรือ

นกักฎหมาย เพื่อสอบถามประวติัความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม การศึกษา อาชีพ ชีวิตครอบครัว หรือ

ไดต้รวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจโดยผูเ้ช่ียวชาญ วา่หญิงมีความพร้อมท่ีจะท าแทง้หรือไม่ 

    กฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยไม่มีเง่ือนไขท่ีก าหนดให้หญิงซ่ึงจะท าแท้ง 

ตอ้งได้รับค าปรึกษาจากจิตแพทย ์นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือนักกฎหมาย เพื่อตรวจ

สภาพจิตใจและตรวจร่างกาย หรือเพื่อทราบประวติัความเป็นอยู ่สภาพแวดแลอ้ม การศึกษา อาชีพ 

ชีวิตครอบครัว วา่หญิงมีความจ าเป็น หรือความพร้อมท่ีจะท าแทง้หรือไม่ ส่งผลให้การตดัสินใจท า

แทง้ของหญิง อาจเป็นเพียงการตดัสินใจท่ีไม่รอบคอบ หรือไม่ไดผ้า่นการใคร่ครวญอยา่งรอบดา้น 

ซ่ึงหากหญิงได้รับค าปรึกษาจากบุคคลดงักล่าวอาจท าให้หญิงทราบถึงสภาวะร่างกายของตนเอง 

ความเส่ียงจากการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ หรือท าให้หญิงพบทางออกหรือวิธีแกปั้ญหา

อยา่งอ่ืน ซ่ึงอาจไม่ใช่การท าแทง้ก็ได ้
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    3.  ความเห็นหรือค ารับรองของแพทย์ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นค าร้องขอ

อนุญาตท าแทง้ หลายประเทศไดก้  าหนดให้การท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบให้ท าแท้งหรือค ารับรองเห็นสมควรให้ท าแท้ง โดยมีแพทย์อย่างน้อย 2 คน ให้ความ

เห็นชอบ เช่น ประเทศเคนยา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฝร่ังเศส สวีเดน และ องักฤษ เป็นตน้ ประมวล

กฎหมายอาญาของไทยไม่ไดบ้ญัญติัใหก้ารท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 305 จะตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบหรือค ารับรองจากแพทยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน ดงันั้นแมแ้พทยเ์พียงคนเดียวเห็นชอบ

ก็สามารถท าแทง้ได ้

    4.  ความยินยอมจากสามี บิดา มารดา หรือผูป้กครอง กฎหมายท าแทง้ของบาง

ประเทศจะมีเง่ือนไขก าหนดให้หญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์มีสามีวา่การท าแทง้จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

สามี หรือกรณีท่ีหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์เป็นผูเ้ยาว์ว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ

ผูป้กครองก่อน เช่น ประเทศญ่ีปุ่น นอร์เวย ์สิงคโปร์ ประเทศไทยไม่ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขการท า

แทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายวา่จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของสามี บิดา มารดา หรือผูป้กครองไว ้หาก

การตั้งครรภ์นั้นเขา้เง่ือนท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 305 แล้ว แมว้่าหญิงนั้นจะมีสามี หรือเป็นผูเ้ยาว ์

วิกลจริต ไร้ความสามารถ ปัญญาอ่อน ก็สามารถท าแทง้ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากบุคคล

ดงักล่าว 

    5.  การก าหนดคุณวุฒิและประสบการณ์ของแพทยท่ี์จะท าแทง้ เช่น กฎหมายท า

แทง้ของประเทศสิงคโปร์ท่ีก าหนดไวว้่าแพทย ์ท่ีจะท าแทง้ในกรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ 

จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์ข้ึนทะเบียนภายใต ้Medical Regulation Act และ มีประสบการณ์ในการเป็นสูติ

นรีแพทยไ์ม่นอ้ยกว่า 24 เดือน ส่วนแพทยท่ี์จะท าแทง้เม่ืออายุครรภม์ากกวา่ 16 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 

24 สัปดาห์ จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์จบในระดบัปริญญาโททางดา้นสูตินรีเวช หรือ Master of Medicine 

(Obstetrics and Gynecology) จาก  University of Singapore หรือ  National University of Singapore 

หรือเป็นสมาชิกของ Royal College of Obstetricians and Gynecology  และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้

ท าแทง้จากสถาบนัเหล่าน้ีทุก ๆ 2 ปี ส าหรับการท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย 

กฎหมายก าหนดไวแ้ต่เพียงว่าจะตอ้งเป็นการท าแทง้โดยแพทยเ์ท่านั้น โดยไม่มีการก าหนดคุณวุฒิ

วา่จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์จบการศึกษาในระดบัใด หรือจะตอ้งเป็นแพทยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้  
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     6.  การขออนุญาตท าแทง้ต่อคณะกรรมการพิจารณาการท าแทง้ หลายประเทศ

ไดก้ าหนดไวว้า่การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้จะตอ้งยื่นค าร้องขอนุญาต

ต่อคณะกรรมการพิจารณาท าแทง้ หรือคณะกรรมการสุขภาพ เช่น ราชอาณาจกัรสวีเดน  หรือ 

สิงคโปร์ แต่การท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย เม่ือแพทยเ์ห็นว่ามีความจ าเป็น

จะตอ้งท าแทง้ และการท าแทง้นั้นเขา้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ล้ว แพทยก์็สามารถท าแทง้

ให้แก่หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เลย โดยท่ีหญิงไม่ต้องยื่นค าร้องขออนุญาตท าแท้งจาก

คณะกรรมการพิจารณาการท าแทง้ หรือองคก์รใด 

    7.  สถานท่ีท าแท้ง จากการศึกษากฎหมายท าแท้งของต่างประเทศในเร่ือง

สถานท่ีท่ีท าแทง้ พบว่าเกือบทุกประเทศจะมีการก าหนดสถานท่ีท่ีท าแทง้ไวใ้นกฎหมาย โดยบาง

ประเทศอนุญาตให้ท าแทง้ไดเ้ฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาต 

บางประเทศเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการท าแทง้ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของรัฐ เช่น ในสหรัฐอเมริกาตอ้งกระท าในโรงพยาบาลของรัฐ หรือในประเทศตูนิเซียการ

ท าแทง้ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ตอ้งกระท าในโรงพยาบาล หรือในองค์กรอนามยั หรือ

คลินิกท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้ น ในกรณีมีอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือนข้ึนไปจะต้องกระท าใน

โรงพยาบาลท่ีได้รับอนุญาตเพื่อการท าแทง้โดยเฉพาะ ซ่ึงการท าแท้งในต่างประเทศจะก าหนด

สถานท่ีให้หญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้สามารถเลือกใชบ้ริการท าแทง้ไดห้ลายแห่ง ทั้งท่ีเป็นของรัฐบาล

และเอกชน ทั้งน้ีจะได้สอดคล้องกบัความตอ้งการของหญิงซ่ึงต้องการท าแทง้แต่ละคน ซ่ึงการ

ก าหนดสถานท่ีท าแทง้ไวน้อกจากจะท าให้หญิงไดท้  าแทง้ในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยั เพราะมี

บุคลากรทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์ท่ีครบถว้น ทนัสมยั สะอาดแลว้ การก าหนดสถานท่ีท าแทง้จะ

เป็นการช่วยป้องกนัผูซ่ึ้งไม่ใช่แพทยห์รือหมอเถ่ือนไปท าแทง้ให้แก่หญิง ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้

หญิงไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัหรือไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์ดงันั้นกฎหมาย

ท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ ท่ีอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามมูลเหตุต่าง ๆ จะ

ก าหนดสถานท่ีท าแทง้ไวว้่าจะตอ้งกระท าในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลท่ีอยู่ใตก้  ากบั

ควบคุมของรัฐ หรือโรงพยาบาลท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการสุขภาพและบริการสังคม เช่น 

ประเทศองักฤษ สวเีดน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่น นอร์เวย ์สิงคโปร์ กมัพูชา และเวยีดนาม เป็นตน้   
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   ประเทศไทยไม่ไดก้  าหนดว่าการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 305 วา่จะตอ้งท าในโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานท่ีใด ดงันั้นหากการท าแทง้นั้นเขา้

เง่ือนไขของการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หญิงก็สามารถท าแท้งได้ทุกท่ี ไม่ว่าจะเป็น

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน บ้านของแพทยท่ี์ท าแทง้ บา้นของหญิงซ่ึงท า

แทง้ หรือสถานท่ีอ่ืนไดก็ได้ ซ่ึงการท าแทง้ในสถานท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่โรงพยาบาล เป็นการท าแทง้ท่ี

ไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์เพราะไม่ไดเ้ป็นการท าแทง้กบัแพทยท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญ ไม่ได้

ท าในสถานท่ีท่ีมีเคร่ืงมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ครบถว้น ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั และอาจ

ท าใหห้ญิงซ่ึงท าแทง้ไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ได ้

    8.  การแจ้งทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงจะท าแท้งทราบ  

กฎหมายท าแทง้ของหลาย ๆ ประเทศจะก าหนดเง่ือนไขให้คณะกรรมการพิจารณาท าแทง้ หรือ 

แพทย ์หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศก าหนดไว ้จะตอ้งแจง้เร่ืองความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการท าแทง้ แจง้สิทธิท่ีหญิงตั้งครรภจ์ะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ และแจง้ทางเลือกอ่ืน

ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ เช่น ท่ีพกัพิงชัว่คราวระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอด การให้เงิน

ช่วยเหลือเล้ียงดูบุตร การให้จดัสถานบริการเล้ียงเด็กอ่อน การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  การจดัหา

ครอบครัวอุปการะ การจดัหางานใหห้ญิงตั้งครรภท่ี์ตกงาน เป็นตน้ ให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ทราบ เพื่อใหห้ญิงตั้งครรภใ์ชป้ระกอบการตดัสินใจ เช่น ประเทศนิวซีแลนด ์ ฝร่ังเศส 

   เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีมาตรการทางสังคมใด ๆ ท่ีจะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์แกปั้ญหา เพื่อท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์รักษาครรภ์จนครบก าหนด และคลอด

ทารกนั้นออกมา แลว้เล้ียงดูใหเ้ติบใหญ่โดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป ท าให้เม่ือมีเหตุ

ท่ีท าให้หญิงสามารถท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 305  หมอจึงไม่จ  าต้องแจ้ง

ทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ใหห้ญิงทราบ ดงันั้นหากหมอยนิยอมท าแทง้ใหแ้ก่หญิง หญิงก็จะไม่

มีทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้มาประกอบการตดัสินใจว่าจะท าแทง้หรือไม่ ท าให้หญิงเหลือ

ทางเลือกเดียว คือ ตอ้งท าแทง้ 

    9.  ผูซ่ึ้งมีอ านาจตดัสินใจวา่ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ กฎหมายท าแทง้ของ

บางประเทศจะก าหนดไวว้า่ผูซ่ึ้งมีอ านาจตดัสินใจวา่ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากล าบากอนัเน่ืองจาก
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การตั้งครรภ ์และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ คือ หญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ท่านั้น เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) ก าหนดให้หญิงท าแทง้ไดใ้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเน่ืองจาก

สุขภาพของหญิง แต่กฎหมายก็ไม่ไดบ้ญัญติัวา่ผูซ่ึ้งจะเป็นผูซ่ึ้งตดัสินว่าหญิงมีความจ าเป็นตอ้งท า

แทง้หรือไม่ คือใคร ระหวา่งหญิงซ่ึงท าแทง้ หรือแพทยท่ี์ท าแทง้ใหห้ญิง  หรือในกรณีเหตุท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 305 (2) ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์เน่ืองจากถูกข่มขืน ว่าผูซ่ึ้งจะมี

อ านาจตดัสินใจวา่หญิงมีความจ าเป็นท่ีจะท าแทง้คือใคร ระหวา่งหญิง หรือศาล ท าให้เกิดความไม่

ชดัเจน ซ่ึงความไม่ชดัเจนดงักล่าว ท าให้แพทยไ์ม่สามรถตดัสินใจไดว้่าตนมีสิทธิและเสรีภาพใน

การท าแทง้ตามกฎหมายไดเ้พียงใด ส่งผลให้แพทยไ์ม่กลา้ตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ให้หญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค ์แมว้่าจะเขา้เง่ือนไขการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงคด์งักล่าวไม่สามารถท าแทง้ได ้และในท่ีสุดหญิงเหล่าน้ีก็ตอ้งหาทางออกดว้ยการท าแทง้

เถ่ือน ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมายและเป็นอนัตราย  

    10 .   แพทย์จะต้องท าแท้งให้แ ก่หญิง ซ่ึงได้ รับอนุญาตให้ท าแท้ง  เ ช่น 

ราชอาณาจกัรสวีเดน  ท่ีได้ก าหนดเป็นเง่ือนไขไวว้่า เม่ือหญิงตั้งครรภ์ท่ีประสงค์จะท าแทง้ได้

กระท าครบขั้นตอนของการร้องขอท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย คือ ยืน่ค  าร้องขออนุญาตท าแทง้ต่อ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พบจิตแพทย ์และนกัสังคมสงเคราะห์ และไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้

แลว้ แพทยจ์ะปฏิเสธไม่ท าแทง้ไม่ได ้     

    กฎหมายท าแทง้ของไทยก าหนดแต่เพียงว่าการท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

จะตอ้งเป็นการท าแทง้โดยแพทยเ์ท่านั้น ไม่ไดก้  าหนดวา่หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ตอ้งการ

ท าแทง้นั้น เป็นการท าแทง้ตามเง่ือนไขของการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ แพทยจ์ะตอ้งท า

แทง้ให้แก่หญิงเท่านั้น แพทยไ์ม่มีสิทธิปฏิเสธการท าแทง้ ท าให้แมห้ญิงตั้งครรภจ์ะสามารถท าแทง้

ได้ตามกฎหมาย แต่หากแพทยไ์ม่ท าแทง้ให้แก่หญิง และหากหญิงยงัคงตอ้งการท าแทง้เพราะมี

ความจ าเป็นหญิงก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากตอ้งแกปั้ญหาโดยไปท าแทง้เถ่ือน 
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  4.3.2.10   ปัญหาและอุปสรรคดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

       จากการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอตัราการท าแทง้ในประเทศไทย พบวา่

การท าแทง้ผดิกฎหมายของไทยมีจ านวนมากถึงปีละ 300,000 ราย31 แต่สถิติการจบักุมและสอบสวน

ในระหวา่งปีพ.ศ. 2545 – 2550 มีจ านวนนอ้ยมาก คือมีเพียง 8 ราย และจากรายงานสอบถามแผนก

ธุรการคดีในสถานีต ารวจนครบาล 85 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอีกจ านวน 3 แห่ง 

และมีคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัรในปีพ.ศ. 2544 จ านวน 10 คดี และข้ึนสู่

ศาลฎีกาจ านวน 2 คดี32 ในปีพ.ศ.  2556 มีคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร

จ านวน 51 คดี ไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 933  และในปีพ.ศ.  2557 มี

คดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัรจ านวน 57 คดี ไม่มีการอุทธรณ์และฎีกา34 

ดงันั้นเม่ือมองในแง่ของกฎหมายแลว้ จะเห็นไดว้า่กฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ ไม่มี

ผลในทางใช้บังคับเลย เพราะไม่มีผลในการยบัย ั้งท่ีการกระท าผิดได้เลย การท่ีกฎหมายจะมี

ประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย การบญัญติักฎหมายท่ีเหมาะสม มีการปฏิบติัตาม

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด และมีการลงโทษผูล้ะเมิดกฎหมายอยา่งเฉียบขาดและรวดเร็ว35 แต่เน่ืองจาก

การบงัคบัใช้กฎหมายท าแทง้เป็นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีผูก้ระท าความผิดท่ีทุกฝ่ายมีเจตนาจะฝ่า

ฝืนกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้ และสถานบริการท าแทง้เถ่ือน  เพราะหญิงซ่ึงท าแทง้จะ

สมคัรใจท าแทง้และยินยอมจ่ายเงินให้แก่สถานบริการท าแทง้เถ่ือน  ดงันั้นแมจ้ะมีผูเ้ห็นวา่หญิงซ่ึง

ท าแทง้เป็นผูเ้สียหาย เพราะท าให้หญิงไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ก็ตาม แต่หญิงซ่ึงท าแทง้เองไม่

รู้สึกว่าตนเองเป็นผูเ้สียหาย ดว้ยเหตุน้ีไม่ว่าหญิงซ่ึงท าแทง้จะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้มาก

                                         
 31 จาก รายงานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอัตราการท าแท้งในประเทศไทย. เอกสารประกอบการ

สัมนาระดบัชาติ เร่ืองทางเลือกของผูห้ญิงซ่ึงตั้งทอ้งไม่พร้อม ภาค 2 ตอนร่วมกนัสร้างทางเลือกให้หลายหลาย, 

โดย ณฐัยา บุญภกัดี และดุสิตา พ่ึงส าราญ,  เล่มเดิม.  

 32 จาก รายงานสถิติคดีศาลยติุธรรม ปี 2544, โดย ส านกังานศาลยติุธรรม, 2544. 

 33 จาก รายงาสถิติคดีศาลยติุธรรม ปี 2556, โดย ส านกังานศาลยติุธรรม, 2556. 

 34 จาก รายงาสถิติคดีศาลยติุธรรม ปี 2557, โดย ส านกังานศาลยติุธรรม, 2557. 

 35 จาก “ท าอย่างไรกฎหมายจึงจะมปีระสิทธิภาพ,” โดย กลุพล พลวนั, 2522, ตุลาคม, อยัการ, 2(22), น. 101-

102. 
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เพียงใด หญิงเหล่าน้ีก็ไม่ตอ้งการท่ีจะร้องทุกขด์ าเนินคดีกบัผูใ้ห้บริการท าแทง้เถ่ือน เพราะการร้อง

ทุกขใ์หด้ าเนินคดีกบัสถานบริการท าแทง้เถ่ือน จะท าใหห้ญิงตอ้งถูกด าเนินคดีตามกฎหมายไปดว้ย 

นอกจากน้ีการท่ีหญิงยินยอมให้ผูอ่ื้นท าให้ตนเองแทง้ลูก จนเป็นเหตุให้หญิงไดรั้บอนัตรายสาหัส 

หรือถึงแก่ความตายนั้น ถือว่าหญิงมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดดงักล่าวดว้ย บิดา มารดาของ

หญิงจึงไม่ใช่ผูเ้สียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)  ท่ีจะฟ้องคดีได ้

แมว้า่พนกังานอยัการจะยงัมีอ านาจฟ้อง เพราะไม่ใช่คดีความผดิต่อส่วนตวัก็ตาม แต่การท่ีหญิงยอม

ให้ผูอ่ื้นท าแทง้ ท าให้หญิงตอ้งรับผิดตามมาตรา 301 หากหญิงร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนยอ่ม

เป็นการยอมรับโดยปริยายว่าตนเองยินยอมให้ผูอ่ื้นท าให้หญิงแทง้ลูก ซ่ึงพนกังานสอบสวนตอ้ง

ด าเนินคดีกบัหญิงนั้นตามกฎหมาย ดงันั้นจึงแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีหญิงซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการ

ท าแท้งเถ่ือนจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน จึงส่งผลให้กฎหมายท าแท้งเป็น

กฎหมายท่ีไม่มีสภาพบงัคบั หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จากการศึกษาของ

อมรรัษฏ์ บุนนาค และพวก เร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานท าให้แท้งลูกของ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายของ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นไปอยา่งไม่เคร่งครัด ทั้งน้ีเน่ืองจาก36 

    1. ความผิดฐานท าแทง้เป็นความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย จึงท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้ไม่

ร้องทุกข์ด าเนินคดีกบัคลินิกท าแทง้เถ่ือน ไม่ว่าหญิงจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้มากแค่ไหน 

เพราะการร้องทุกข์ด าเนินคดี เท่ากบัเป็นการร้องทุกข์ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจด าเนินคดีกบัตนเองดว้ย 

และถือวา่คลินิกท าแทง้เถ่ือนเป็นผูช่้วยแกปั้ญหาใหก้บัหญิง 

                                         
 36 จาก การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานท าให้แท้งลูกของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ : กรณีศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (น. 1-2). โดย อมรรัษฏ ์บุนนาค, สุเทพ ศิลปานนัทกลุ วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์   และ

พีระ ครึกคร้ืนจิตร. เล่มเดิม.   
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    2.  การจบักุมคดีท าแทง้ ตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะทางจากแพทยใ์นการร่วมกนั

ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ท าให้เกิดความไม่คล่องตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีบงัคบั

ใชก้ฎหมายนอ้ยลง 

    3.  เม่ือมีการจบักุมแล้วการด าเนินคดีในความผิดฐานท าให้แท้งลูก ไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากพยานบุคคล เพราะความผิดฐานท าแทง้เกิดจากความยนิยอมของทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้ 

และสถานใหบ้ริการท าแทง้เถ่ือน 

    4. ในการสอบสวนคดี ไม่สามารถเอาผิดกับผูซ่ึ้งท าแท้งโดยผิดกฎหมายได้ 

เพราะแมเ้ป็นการจบักุมในคลินิกท าแทง้เถ่ือน ผูใ้หบ้ริการก็จะอา้งวา่เป็นการท าแทง้ท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 

    5. ความผิดฐานท าแท้งไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ คือเป็นความผิดท่ีมองไม่เห็น

ผูเ้สียหายอย่างชดัเจนหรือไม่มีผูเ้สียหาย ไม่ใช่ความผิดท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของสังคม

โดยส่วนรวม ท าให้รัฐหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจซ่ึงมี ขีดจ ากัดทั้ งทางด้านทรัพยากรบุคคล และ

งบประมาณ ตอ้งเร่งรัดแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีมีความเร่งด่วน และเป็นภยัร้ายแรงมากกวา่ เช่น 

คดีฆาตกรรม คดีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงการท่ีเจา้หนา้ท่ีมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ เหล่าน้ี ประกอบกบัมีการละเมิด

กฎหมายในความผิดฐานอ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากในสังคม จึงท าให้เกินก าลงัความสามารถของเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ ท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายไดห้มด ท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจตอ้งเลือกบงัคบัใชก้ฎหมาย เฉพาะ

กรณีความผดิอาญาท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนในสังคมโดยส่วนรวม 

    6. เจา้หน้าท่ีต ารวจเห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้อย่างเคร่งครัด เป็นการ

สร้างปัญหาซ ้ าเติมหญิงซ่ึงไม่มีความพร้อมจะมีบุตร เพราะขณะจบักุมเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะเห็นสภาพ

ของหญิงซ่ึงท าแทง้ ท่ีตอ้งเจ็บตวั นอนร้องครวญคราง มีเลือดออกท่วมตวั ท าให้รู้สึกสงสารท่ีหญิง

ตอ้งตกเป็นผูรั้บภาระในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพียงฝ่ายเดียว เพียงเพราะเด็กอยู่ในทอ้งของ

ผูห้ญิงไม่ใช่ผูช้าย 

    ดงันั้นจะเห็นได้ว่าทั้งงานกลไกของรัฐ คือ กฎหมายและเจา้หน้าท่ีต ารวจ ไม่

เอ้ืออ านวยต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้ เพราะเป็นการยากท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย
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มีทศันคติต่อการท าแทง้ไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลให้มีเจา้หน้าท่ีบางส่วนเพิกเฉยต่อเหตุการณ์

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนโดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย และให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ 

หรือเพื่อช่วยปลดเปล้ืองภาระของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์37   

 

4.4 ขอ้โตเ้ถียงการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้  

   ขอ้โตเ้ถียงว่าการท าแทง้เป็นความผิดหรือไม่ เกิดจากความแตกต่างทางทศันคติของ

บุคคลแต่ละคนในสังคม หรือระหวา่งสังคมแต่ละสังคม ซ่ึงขอ้โตเ้ถียงเร่ืองความถูกผิดของการท า

แทง้ มีท่ีมาจากสาเหตุท่ีส าคญั 5 ประการคือ38 

   1.  ศาสนา ศาสนาเป็นสาเหตุส าคญัของการโตแ้ยง้ในเร่ืองความถูกผิดของการท าแทง้ 

เพราะศาสนามีบทบาทส าคญัในการท่ีบุคคลจะใชก้ าหนดความถูกผิด ความดี ความชัว่ หรือ ความ

ควรหรือไม่ควร ของการกระท าต่างๆ ของสมาชิกในสังคม39 ทุกศาสนาจะให้ความส าคญักบัชีวิต

มนุษย ์ท าให้ผูซ่ึ้งนบัถือศาสนาอยา่งเคร่งครัด เห็นวา่การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผิดหรือเป็นบาป 

เพราะบุคคลเหล่าน้ีถือวา่ทารกในครรภเ์ป็นชีวติท่ีสังคมจะตอ้งเคารพในคุณค่า เช่นเดียวกบัชีวิตอ่ืน 

ๆ40 อย่างไรก็ตามสมาชิกในสังคมแต่ละสังคมจะมีความเคร่งครัดในการนบัถือศาสนาไม่เท่ากนั41 

ส่งผลใหส้มาชิกในสังคมมีทศันะเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีทั้งท่ีคดัคา้นการท าแทง้ และ

สนบัสนุนการท าแทง้ 

   2.  กฎหมาย กฎหมายเป็นเคร่ือมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีสังคมใชค้วบคุมความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสังคม และมีบทบาทในการตดัสินวา่พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีถูกหรือผิด ดงันั้น

                                         
 37 จาก การศึกษากฎหมายกบัปัญหาผูป่้วยลกัลอบท าแทง้. (น. 85) .โดย ลกัษณา สิเวชประเสริฐ. เล่มเดิม. 

 38 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าแทง้. (น.17-22). โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 

 39 แหล่งเดิม. น. 18.  

 40 แหล่งเดิม. 

 41 แหล่งเดิม. 
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กฎหมายจึงเป็นท่ีมาส าคญัอย่างหน่ึงของปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองความถูกผิดของการท าแทง้ 42 

เม่ือสังคมยอมรับกฎหมายท่ีถือว่าการท าแทง้เป็นความผิดเป็นเวลานาน จะท าให้สมาชิกในสังคม

เคยชินว่าการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีผิด โดยเฉพาะเม่ือกฎหมายห้ามการท าแทง้เป็นกฎหมายท่ี

สอดคล้องกบัความเช่ือทางศาสนา หรือธรรมเนียม ประเพณีท่ีสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ยึดถือหรือ

ปฏิบติัสืบต่อกนัมานาน ก็จะยิ่งท าให้สมาชิกในสังคมมีความเห็นว่าการท าแทง้นอกจากจะเป็น

ความผดิตามกฎหมายแลว้ยงัเป็นส่ิงท่ีผดิจริยธรรมดว้ย43 ส่งผลใหไ้ม่ยอมรับความคิดเก่ียวกบัการท า

แทง้ท่ีแตกต่างจากตน และน าไปสู่การต่อตา้นฝ่ายท่ีให้การสนบัสนุนการท าแทง้ โดยเห็นว่าการ

ยอมรับการท าแทง้เป็นการละเมิดจริยธรรม ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะมีกฎหมายท าแทง้ท่ีเป็นท่ี

พอใจของทุกฝ่าย เพราะทั้งฝ่ายท่ีสนบัสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ ต่างตอ้งการให้กฎหมายท า

แทง้เป็นไปตามทศันะท่ีตนเห็นวา่ถูกตอ้ง เหมาะสม44 ท าให้เกิดปัญหาหลายประการในการบญัญติั

กฎหมายท าแทง้ เช่น การบญัญติักฎหมายท าแทง้ กฎหมายควรจะยึดหลกัศีลธรรมหรือศาสนาอยา่ง

เคร่งครัดหรือไม่ การท าแทง้เป็นการฆาตกรรมหรือไม่ สิทธิของหญิงซ่ึงท าแทง้ควรจะถูกจ ากดั

หรือไม่ แค่ไหน ทารกในครรภเ์ป็นบุคคลซ่ึงจะมีสิทธิเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไปหรือไม่ หรือกฎหมาย

ควรจะคุม้ครองทารกในครรภแ์ค่ไหน อยา่งไร45 เป็นตน้ 

   3.  การเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคระหวา่งเพศ  สังคมมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ผูช้ายเป็นเพศท่ีมีอ านาจทางสังคมเหนือกวา่ผูห้ญิง การออกกฎหมายจะสะทอ้นถึงการขดข่ีทางเพศ 

เพราะผูอ้อกกฎหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กฎหมายจึงไม่ยุติธรรมต่อเพศหญิง46 ในปัจจุบนัไดมี้

การเคล่ือนไหวเรียกร้องความเสมอภาคระหวา่งเพศชาย และเพศหญิง จึงท าใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ในเร่ือง

ความถูกผิดของการท าแทง้เป็นอยา่งมาก เพราะหลายกลุ่มในสังคมเห็นวา่ การมีกฎหมายท าแทง้ท่ี

เขม้งวดเป็นการแสดงออกอย่างหน่ึงของการกดข่ีทางเพศ เพราะผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก

กฎหมายท าแทง้คือผูห้ญิง  กฎหมายท าแทง้ท่ีเขม้งวดจึงเป็นการลิดรอน สิทธิของสตรี เพราะเป็น

                                         
 42 แหล่งเดิม. 

 43 แหล่งเดิม. 

 44 แหล่งเดิม. น. 18-19. 

 45 แหล่งเดิม. น. 19. 

 46 แหล่งเดิม. 
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กฎหมายท่ีบงัคบัให้ผูห้ญิงตอ้งยอมรับการตั้งครรภไ์ม่วา่จะเต็มใจหรือไม่47 โดยฝ่ายท่ีเรียกร้องสิทธิ

สตรีเห็นว่าหากการตั้งครรภ์นั้นไม่เป็นท่ีตอ้งการของหญิง หญิงก็ควรมีสิทธิท่ีจะท าแทง้ไดเ้พราะ

การตดัสินใจยุติการตั้งครรภเ์ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิในร่างกายของหญิงโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีฝ่าย

น้ียงัเห็นว่าความเสมอภาคหรือความยุติธรรมระหว่างเพศจะมีไดก้็ต่อเม่ือหญิงมีสิทธิเต็มท่ีในการ

ตดัสินใจ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิส่วนตวัของตวัเอง โดยเฉพาะในเร่ืองของการท าแทง้48 

   4.  การแพทย ์  จรรยาแพทย์เป็นเร่ืองท่ีท าให้แพทย์ล าบากใจในการตดัสินใจท าแท้ง

ให้แก่คนไขท่ี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ เพราะหน้าท่ีโดยตรงของแพทยคื์อการให้การรักษา หรือช่วยชีวิต

คนไข ้หากแพทยย์อมรับการท าแทง้ เท่ากบัแพทยไ์ดท้  าลายชีวิต ไม่ใช่รักษาชีวิต49 ดงันั้นเม่ือเกิด

สถานการณ์ขดัแยง้เกิดข้ึนในการรักษาคนไขท่ี้เป็นหญิงตั้งครรภ ์และพบวา่การท าแทง้เป็นวิธีเดียว

ท่ีจะรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภไ์วไ้ด ้แพทยจ์ะเกิดความสับสนในเร่ืองจริยธรรมส่วนตวัของแพทย ์

และจะตอ้งกงัวลว่าการท าแทง้ให้แก่หญิงนั้นจะท าให้ตนมีความผิดทางอาญาหรือไม่ ท าให้แพทย์

ขาดความคล่องตวัในการท าหนา้ท่ี โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะตอ้งตดัสินใจอยา่งเร่งด่วน50 นอกจากน้ี

ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์ท่ีท าให้สามารถตรวจพบไดว้่าหากทารกในครรภ ์คลอดออกมา

จะไม่สมประกอบอยา่งแน่นอน ก็จะท าใหแ้พทยเ์กิดความสับสนวา่จะท าลายทารกในครรภเ์พื่อประ

โยชน์ของสังคม และเพื่อให้เด็กไม่ตอ้งเกิดมาทรมานดีหรือไม่51 ดงันั้นจึงท าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้ใน

วงการแพทย ์ว่าหากแพทยย์อมรับการท าแทง้จะท าให้แพทยป์ฏิบติัขดัแยง้กบับทบาทหน้าท่ีใน

วชิาชีพของตน  

   5.  ปัญหาด้านประชากร เน่ืองจากสังคมตอ้งเผชิญกบัปัญหาประชากรเกิน ท าให้เกิด

แนวคิดของฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ว่าควรใช้การท าแทง้เป็นมาตรการในการลดและควบคุม

                                         
 47 แหล่งเดิม. น. 19-20. 

 48 The Abortion Controversy. (pp .1-3), by Betty Sarvis and  Heyman Rodman. (1973), New York: Columbia 

University Press. 

 49 จาก ปัญหาทางจริยธรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัการท าแทง้. (น.20). โดย ปรีชา เพชรรงค.์ เล่มเดิม. 

 50 แหล่งเดิม. น. 21. 

 51 แหล่งเดิม. 
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จ านวนประชากร52 เพราะการคุมก าเนิดท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีใดท่ีมีประสิทธิภาพหรือ

ป้องกนัการตั้งครรภไ์ดร้้อยเปอร์เซ็นต ์ดงันั้นจึงควรใชก้ารท าแทง้เป็นการแกปั้ญหาเม่ือการตั้งครรภ์

เกิดจากการคุมก าเนิดผิดพลาด53 เพราะแมว้า่การท าแทง้จะไม่ใช่วิธีการคุมก าเนิดแต่ก็เป็นวิธีการท่ี

ใกลเ้คียงกนั และมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกนั คือ เพื่อควบคุมอตัราการเกิด54 ซ่ึงแนวคิดน้ีท าให้เกิด

ความขดัแยง้กบักลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ เพราะฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ เห็นว่าปัญหาเร่ือง

ประชากรเกินไม่ไดมี้ความร้ายแรงถึงขนาดท่ีจะตอ้งใชม้าตรการอนุญาตใหท้ าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย เพราะมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีรุนแรง และหากยอมให้ใช้การท าแทง้เพื่อลด

จ านวนประชากรไดแ้ล้ว หากต่อไปในอนาคตเกิดปัญหาท่ีรุนแรงกว่า สังคมก็จะน ามาตรการท่ีมี

ความรุนแรงกวา่การท าแทง้มาใชแ้กปั้ญหา55  

   ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองความถูกผิดของการท าแทง้ จึงเป็นผลมาจากความสงสัยในเร่ือง

หลกัศีลธรรมท่ียอมรับกนัมานานวา่การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีผดิ หรือเป็นบาป ประกอบกบัความตอ้งการ

ของสมาชิกในสังคมบางกลุ่ม ท่ีตอ้งการให้กฎหมายเป็นอิสระจากกฎเกณฑท์างศีลธรรม ในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัประโยชน์ของสังคม ด้วยเหตุน้ีทั้งฝ่ายท่ีสนับสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ จึงได้

พยายามเสนอเหตุผลเพื่อสนบัสนุนแนวความคิดของตน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม จึงท าให้

ความขดัแยง้ในเร่ืองความถูกผิดของการท าแทง้มีมากข้ึน และยึดเยื้อต่อไปอีกนาน56 ซ่ึงในการ

เรียกร้องให้มีการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย ทั้งฝ่ายท่ีสนบัสนุนและคดัคา้นการแกไ้ข

กฎหมายท าแทง้ มีขอ้ถกเถียงหรือความเห็นแตกต่างกนัใน 4 ขอ้ ดงัน้ี57 

                                         
 52 แหล่งเดิม. 

 53 แหล่งเดิม. 

 54 แหล่งเดิม. น. 22. 

 55 แหล่งเดิม. 

 56 แหล่งเดิม.  

 57 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.75-77 ). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

และจาก การยกเลิกกฎหมายห้ามท าแทง้ : ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.395-404 ).  โดย รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ 

ข. เล่มเดิม. 
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   (1)  ข้อพิจารณาในเร่ืองตวัอ่อนในครรภ์มารดา  โดยท่ีฝ่ายสนับสนุนเห็นว่า รัฐควร

แกไ้ขกฎหมายท าแทง้ โดยมีแนวคิดวา่ชีวิตถือก าเนิดข้ึนโดยตวัอสุจิของชาย 1 ตวั ผสมกบัไข่ของ

หญิง 1 ฟอง แลว้จึงเกิดตวัอ่อนและเจริญเติบโตต่อไป การท าแทง้เป็นเพียงแค่การท าลายตวัอ่อน ซ่ึง

เท่ากบัเป็นการท าลายชีวิตอสุจิ 1 ตวั และไข่ 1 ฟอง เท่านั้น ทุกคร้ังท่ีชายหลัง่น ้ ากามจะท าลายอสุจิ

นบัร้อยลา้นตวั และทุกรอบเดือนของหญิงเม่ือไข่สุกหากไม่มีการผสมเกิดข้ึน ไข่นั้นก็จะถูกท าลาย

ไปดว้ยเหตุผลทางชีววิทยา58 ดงันั้นการท่ีหญิงคนหน่ึงจ าเป็นตอ้งท าแทง้โดยการท าลายตวัอ่อน59จึง

ไม่ใช่การฆาตกรรม60 ส่วนฝ่ายท่ีคดัคา้นเห็นวา่ รัฐไม่ควรแกไ้ขกฎหมายท าแทง้เพราะชีวติถือก าเนิด

ข้ึนเม่ืออสุจิผสมกบัไข่ ดงันั้นตวัอ่อนในครรภ์มารดาจึงเป็นส่ิงมีชีวิตแล้ว เป็นมนุษยผ์ูบ้ริสุทธ์ิ มี

สิทธิ มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัมนุษยท่ี์มีสภาพบุคคลแล้วทุกประการ61 นอกจากน้ีฝ่ายคดัคา้นแก้ไข

กฎหมายท าแทง้ยงัเห็นวา่ศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษยไ์ม่ท าลายชีวิต ส่ิงมีชีวิต หรือฆ่าคน การ

ท าแทง้เป็นการฆ่าคนเพราะตวัอ่อนในครรภม์ารดาซ่ึงมีสภาพเป็นมนุษยแ์ลว้ ดงันั้นการท าแทง้จึงมี

สภาพเสมือนการฆาตกรรม เป็นความผิดทางจริยธรรมและศีลธรรม 62 การถกเถียงกนัในประเด็นน้ี 

เป็นการถกเถียงวา่ “ชีวติ” คืออะไร และสภาพการณ์อยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นการมีชีวติ และผูถ้กเถียง

ต่างฝ่ายต่างใหนิ้ยามของค าวา่ชีวติ ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ในการสนบัสนุนความเห็นของตน   

   (2)  ขอ้พิจารณาในแง่ของหญิงมีครรภ์ การถกเถียงในประเด็นน้ี เป็นการถกเถียงใน

เร่ืองอ านาจการตดัสินใจว่าจะท าแทง้หรือไม่นั้น ควรจะเป็นการตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัจริยธรรมของ

หญิงซ่ึงตั้งครรภฝ่์ายเดียวเท่านั้น หรือควรจะตอ้งค านึงถึงสิทธิของตวัอ่อนในครรภม์ารดาดว้ย ซ่ึง

ฝ่ายท่ีสนบัสนุนให้แกไ้ขกฎหมายท าแทง้เห็นว่า การท าแทง้เป็นสิทธิตามธรรมชาติของหญิง คือ

หญิงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้ร่างกายของหญิงตามท่ีตนเองตอ้งการได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กรณีท่ีการใชร่้างกายของตนในทางท่ีก่อให้เกิดผลอนัล ้าลึกและยาวนานต่อการใชชี้วติของตน ไม่วา่

                                         
 58 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.75 ). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 59 จาก การท าแทง้กบัปัญหาทางการแพทยแ์ละสงัคม. (น. 24). โดย สุวฒัน์ จนัทรจ านง. เล่มเดิม. 

 60 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.75 ).โดย  ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 61 จาก จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน. (น. 8), โดย เน่ืองนอ้ย บุญเนตร ข, 2529, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

 62 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.75 ). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 
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จะเป็นในดา้นชีวิตส่วนตวั สังคม และเศรษฐกิจ63 ดงันั้นหญิงควรมีอิสระท่ีจะตดัสินใจไดว้า่จะอุม้

ทอ้งต่อไปจนครบก าหนดคลอดหรือจะยุติการตั้งครรภ์ โดยการท าแทง้หรือไม่ยอมให้ตวัอ่อนใช้

ร่างกายของหญิงเพื่อการเจริญเติบโตของตวัอ่อน64 นอกจากน้ีฝ่ายท่ีสนบัสนุนการแกไ้ขกฎหมายท า

แทง้ยงัเห็นวา่ตวัอ่อนในครรภม์ารดาเกิดจากการเสพสังวาสของหญิงผูเ้ป็นมารดา ตวัอ่อนจึงเป็นหน้ี

ชีวิตของผูเ้ป็นมารดา65 ดว้ยเหตุน้ีการท่ีตวัอ่อนจะด ารงอยูต่่อไปจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความทุกขห์รือ

ความยากล าบากแก่มารดา หากหญิงตั้งครรภเ์ห็นวา่การด ารงอยู่ของตวัอ่อนจะก่อความยากล าบาก

ให้แก่หญิงไม่วา่ในทางใด ๆ หญิงยอ่มมีสิทธิท่ีจะหยุดย ั้งการมีชีวิตของตวัอ่อนดว้ยการท าแทง้ได้66 

ดงันั้นจึงมีเหตุผลอนัสมควรท่ีรัฐจะแกไ้ขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้หญิงท าแทง้ได้67 ในขณะท่ีฝ่ายท่ี

คดัคา้นการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้เห็นวา่ หากสังคมยอมรับว่าตวัอ่อนในครรภ์มารดาเป็นส่ิงมีชีวิต 

แต่ถือว่าสิทธิในการท าแทง้ของหญิงผูเ้ป็นมารดาอยู่เหนือสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดของทารก เรา

ควรยอมรับดว้ยวา่หญิงผูเ้ป็นมารดามีสิทธท่ีจะฆ่าบุตรธิดาของตนได้68 ซ่ึงเท่ากบัสังคมให้สิทธิแก่

หญิงซ่ึงตั้งครรภฆ่์าลูกของตนได้69 ฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้จึงเห็นว่าแมห้ญิงตั้งครรภ์จะมีสิทธิใน

การยติุตั้งครรภ ์แต่สิทธิดงักล่าวของหญิงไม่สามารถลบลา้ง หรือมีความส าคญั มากกวา่สิทธิในชีวิต

ของตวัอ่อนในครรภ ์เพราะตวัอ่อนในครรภม์ารดาเป็นมนุษยแ์ลว้เหมือนกนั70 ดงันั้นหากมีการฆ่า

ตวัอ่อนในครรภถื์อวา่เป็นการขดัต่อจริยธรรม ศีลธรรม และจิตส านึกอนัดีงามของมนุษย์71 และหาก

ปล่อยให้มีการท าแทง้ไดม้ากข้ึน อาจท าให้เกิดการมัว่สุมในทางกามมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งกงัวลใน

                                         
 63 แหล่งเดิม. น. 76. 

 64 แหล่งเดิม. 

 65 แหล่งเดิม. 

 66 From Abortion and Sanctity of Human Life: A Philosophical View.  (pp. 26), by Baruch Brody, Op.cit.   

 67 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น.76). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 68 จากการยกเลิกกฎหมายหา้มท าแทง้ : ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.400 ). โดย รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ ข. 

เล่มเดิม. 

 69.จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 76). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 70 จาก จริยศาสตร์กบัปัญหาปัจจุบนั. (น. 41). โดย เน่ืองนอ้ย บุญเนตร ข. เล่มเดิม. 

 71 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 76). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 
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เร่ืองการตั้งครรภ์อีกต่อไป เพราะสามารถอา้งไดว้่ามีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ ดงันั้นรัฐจึงไม่ควร

แกไ้ขกฎหมายท าแทง้72   

   (3)  ขอ้พิจารณาในแง่ของครอบครัวของหญิงตั้งครรภ ์ขอ้ถกเถียงในประเด็นน้ีจะมุ่งไป

ยงัประเด็นท่ีเก่ียวกับเสถียรภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะเห็นว่าสถาบัน

ครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานของสังคม หากสถาบนัครอบครัวไร้เสถียรภาพ ยอ่มก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อสังคมโดยส่วนรวมดว้ย73  ฝ่ายท่ีสนบัสนุนให้แกไ้ขกฎหมายท าแทง้เห็นวา่รัฐควรแกไ้ขกฎหมาย

ท าแทง้ เพราะเห็นวา่สามีภริยาควรมีเสรีภาพในการก าหนดขนาดของครอบครัวตวัเอง การตดัสินใจ

ท่ีจะมีลูกหรือไม่ควรเกิดจากความตอ้งการหรือความประสงคข์องสามีภริยา มิฉะนั้นจะท าให้เด็กท่ี

คลอดออกมาโดยไม่ได้ตั้ งใจ หรือไม่เป็นท่ีต้องการ มีปมด้อย ไม่เป็นท่ีรักของบิดามารดา74 

เพราะฉะนั้นหากภริยาตั้งครรภโ์ดยท่ีครอบครัวไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความสามารถในการเล้ียง

ดู ก็ควรจะมีสิทธิในการท าแทง้ได้75 โดยเฉพาะในกรณีท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่อยูใ่น

ฐานะท่ีจะเอ้ืออ านวยใหส้มาชิกในครอบครัวมีความสุขไดต้ามสมควร76 ส่วนฝ่ายท่ีคดัคา้นการแกไ้ข

กฎหมายเห็นวา่ สถาบนัครอบครัวเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัการมีเพศคู่ การอนุญาตให้ท าแทง้โดยเหตุผล

ท่ีวา่ครอบครัวไม่อยู่ในฐานะท่ีเอ้ือความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัว เป็นเหตุผลท่ีฟังไม่ข้ึน และ

เป็นการท าลายสถาบนัครอบครัว77 การอนุญาตให้ท าแทง้ดว้ยเหตุดงักล่าวไม่ใช่เป็นวิธีแกปั้ญหา

สังคมท่ีถูกตอ้ง78 แต่การอนุญาตให้ท าแทง้ดว้ยเหตุดงักล่าวจะท าลายส านึกและความรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีของผูเ้ป็นมารดา ดงันั้นรัฐจึงไม่ควรอนุญาตใหมี้การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้79  

                                         
 72 แหล่งเดิม. 

 73.จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น. 402). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. เล่ม

เดิม. 

 74 แหล่งเดิม 

 75 แหล่งเดิม. 

 76 จาก การท าแทง้กบัปัญหาทางการแพทยแ์ละสงัคม. (น. 25). โดย สุวฒัน์ จนัทรจ านง. เล่มเดิม. 

 77 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 76).โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 78 แหล่งเดิม. 

 79 แหล่งเดิม. 
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   (4)  ขอ้พิจารณาในแง่ของสังคมโดยส่วนรวม ฝ่ายท่ีสนบัสนุนให้มีการแกไ้ขกฎหมาย

ท าแทง้เห็นวา่ การท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นแค่ปัญหาระหวา่งหญิงซ่ึงตั้งครรภก์บัตวัอ่อนในครรภเ์ท่านั้น80 

เพราะหากยอมรับให้มีการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อตวัหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคเ์ท่านั้น แต่ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมดว้ย81 กล่าวคือการ

อนุญาตใหท้ าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายจะช่วยลดจ านวนเด็กท่ีขาดความอบอุ่น และความรักจาก

ครอบครัวท่ีมีปมดอ้ยในชีวิต ซ่ึงจะกลายเป็นปัญหาของสังคม และช่วยลดจ านวนเด็กท่ีถูกมารดา

ทอดทิ้งให้เป็นเด็กอนาถา ซ่ึงจะกลายเป็นภาระให้สังคมตอ้งรับผิดชอบ82 ดงันั้นรัฐจึงมีความชอบ

ธรรมท่ีจะแกไ้ขกฎหมายท าแทง้83 ในขณะท่ีฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้เห็นวา่รัฐไม่ควรอนุญาตให้มี

การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ เพราะการอนุญาตให้ท าแทง้เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ การท่ีหญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคล์กัลอบไปท าแทง้นั้น ถือเป็นปัญหาสังคม ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาควรมุ่งแกไ้ข

ท่ีตน้เหตุ โดยการอบรมสั่งสอนคนในครอบครัว และสถาบนัการศึกษา การขจดัสภาพแวดลอ้มของ

สังคมท่ีส่งเสริมหรือย ัว่ยุกามารมณ์ และจดัใหมี้การใหค้วามรู้ทางเพศศึกษาอยา่งถูกตอ้ง84  การท่ีรัฐ

อนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาการท าแทง้เถ่ือนได้ หากว่า

แพทยห์รือสูตินรีแพทยท่ี์ท าแทง้ยงัมีจ านวนเท่าเดิม เพราะจะท าให้มีแพทยไ์ม่เพียงพอกบัความ

ต้องการ85 และในท่ีสุดหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์ก็ต้องหาทางออกด้วยการไปท าแท้งเถ่ือนเหมือนเดิม 

นอกจากน้ีฝ่ายน้ียงัเห็นว่าการพิจารณาเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิง หรือความพิการของ 

เด็กท่ีจะคลอดออกมา ควรเป็นหนา้ท่ีของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ซ่ึงในปัจจุบนัมีจ านวนนอ้ย

                                         
 80 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.402). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. 

 เล่มเดิม. 

 81 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 77). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 82 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น.402). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. 

 เล่มเดิม. 

 83 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 77). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

 84 จาก การยกเลิกกฎหมายท าแทง้:ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้น. (น. 403). โดย รังสรรค ์ชนะพรพนัธ์ ข. 

 เล่มเดิม. 

 85 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 77).โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 
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มาก ดงันั้นหากมีการแกไ้ขกฎหมายโดยอนุญาตให้ท าแทง้ไดใ้นกรณีดงักล่าว จะเกิดความยุ่งยาก

ในทางปฏิบติั และในการตดัสินพิจารณาของแพทยท่ี์จะท าแทง้ และอาจน าไปสู่ปัญหาแพทยใ์ช้

ดุลพินิจผดิพลาดได้86  

   ทศันคติของสังคมไทยเก่ียวกบัการท าแทง้ ไดมี้การหยิบยกข้ึนมาพิจารณาหรือถกเถียง

กนัมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นการถกเถียงกนัระหวา่งกลุ่มบุคคลซ่ึงมีความเห็นแตกต่างกนั และ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่นเดียวกบัการถกเถียงเร่ืองการท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก คือ 

  4.4.1  กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ กลุ่มน้ีเห็นวา่ตวัอ่อนในครรภม์ารดาเป็นส่ิงมีชีวิต

แลว้ รัฐจึงไม่ควรอนุญาตให้มีการท าแทง้ในทุกกรณี ดงันั้นกลุ่มน้ีจะต่อตา้นการท าแทง้ทุกรูปแบบ 

ไม่วา่การท าแทง้นั้นจะไดก้ระท าไปดว้ยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายใด เพราะเห็นวา่การท าแทง้เป็นการ

ท าลายชีวิต เป็นบาป เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจริยธรรม เป็นการฆาตกรรม เป็น

การละเมิดสิทธิของทารกในครรภ์ และเป็นการท าลายศีลธรรม วฒันธรรม และประเพณี โดยมี

พื้นฐานความคิดมาจากหลกัในทางศาสนาท่ียึดหลกัในเร่ืองคุณค่าของชีวิต และเห็นวา่หากอนุญาต

ให้ท าแทง้ได ้อาจท าให้มีการมัว่สุมทางเพศมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งหวัน่กลวัเร่ืองการตั้งครรภ ์เพราะ

หากตั้งครรภ์ก็สามารถท าแทง้ได้โดยไม่มีความผิดใด ๆ อนัจะส่งผลให้ศีลธรรมของสมาชิกใน

สังคมเส่ือมลง 

  4.4.2  กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ เห็นว่าตวัอ่อนท่ีอยู่ในครรภ์ไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต ดงันั้น

การท าแท้งจึงไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะทารกในครรภ์ยงัไม่มีสภาพบุคคล แต่การท่ีหญิงจะ

ตดัสินใจตั้งครรภ์ คลอด หรือท าแทง้ เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของหญิงซ่ึงจะใช้ร่างกายของตนใน

วิถีทางท่ีตนเองตอ้งการได ้รัฐหรือสังคมไม่มีอ านาจบงัคบั หรือช้ีน าให้หญิงตอ้งตดัสินใจอย่างใด

อยา่งหน่ึงท่ีขดักบัความตอ้งการของตน หรือหากจะถือวา่ตวัอ่อนในครรภ์เป็นส่ิงท่ีมีชีวิตแลว้ รัฐก็

ยงัมีเหตุผลท่ีจะตอ้งสนบัสนุนให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพราะรัฐควรค านึงถึงชะตา

กรรมของตวัอ่อนในครรภด์ว้ยวา่หลงัจากคลอดออกมาจากครรภ ์ดว้ยวา่ทารกนั้นจะมีสภาพการณ์

อยา่งไร เช่น เป็นคนพิการ ปัญญาอ่อน ซ่ึงจะกลายเป็นภาระแก่ตวัเด็กเอง มารดา และสังคมต่อไป

                                         
 86 แหล่งเดิม. 
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ในอนาคต ดังนั้นกลุ่มน้ีจึงเห็นว่าการอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ท าแท้งได้ จะช่วยลดปัญหาการ

ลักลอบท าแท้งเถ่ือน การบาดเจ็บ และการตายจากการท าแท้งเถ่ือนซ่ึงเป็นการท า แท้งท่ีไม่ได้

มาตรฐานทางการแพทยแ์ละไม่ปลอดภยัได ้

  4.4.3  กลุ่มท่ีมีความเห็นไม่คดัคา้นการท าแทง้ในทุกกรณี และไม่สนบัสนุนการท าแทง้

ในทุกกรณี กลุ่มน้ีเห็นวา่ตวัอ่อนในครรภ์มารดาไม่ไดมี้ชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ แต่เร่ิมมีชีวิตหลงัจากท่ี

มารดาตั้งครรภ์ไปแลว้ระยะหน่ึง เช่น 3 เดือน ดงันั้นจึงสมควรอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดห้ากตวั

อ่อนในครรภย์งัไม่มีชีวิต นอกจากน้ีฝ่ายน้ียงัเห็นวา่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น กฎหมายควรอนุญาตให้

มีการท าแทง้ได ้เช่น ถา้หญิงอุม้ครรภต่์อไปจนครบก าหนดคลอด หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์และ/หรือทารก

ในครรภอ์าจตอ้งตาย เป็นต้น ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงเห็นวา่การจะอนุญาตให้ท าแทง้หรือไม่ควรตอ้งดูเป็น

กรณีไป  

   จากขอ้โตเ้ถียงในการแก้ไขกฎหมายท าแทง้ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นว่าสังคมไทย มี

ความเช่ือและมุมมอง เก่ียวกบัปัญหาการท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั แต่ละฝ่ายจะหาขอ้เทจ็จริง และเหตุผล

มาสนบัสนุน และคดัคา้น การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ เช่น ฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้จะน าเสนอขอ้มูล 

ตวัเลขท่ีแสดงจ านวนการท าแทง้ท่ีสูงข้ึนของแต่ละประเทศ  โดยให้เหตุผลวา่การแกไ้ขกฎหมายท า

แทง้ โดยอนุญาตใหมี้การท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายจะท าให้มีการท าแทง้เพิ่มมากข้ึน ในขณะ

ท่ีฝ่ายท่ีตอ้งการให้มีการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ จะยกตวัอยา่งของประเทศท่ีมีอตัราการท าแทง้ลดลง

หลงัจากท่ีไดมี้การแกไ้ขกฎหมายให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่การเปิดโอกาส

ให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ไดท้  าให้อตัราการท าแทง้เพิ่มข้ึน และช้ีให้เห็นวา่การ

อนุญาตใหท้ าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ท าใหห้ญิงไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้นอ้ยลง ดงันั้น

จะเห็นได้ว่าทั้ งฝ่ายท่ีคดัค้านและฝ่ายท่ีสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายท าแท้ง ต่างพยายามท่ีจะ

แกปั้ญหาการท าแทง้ตามความเช่ือ มุมมอง และแนวทางของตน จึงท าให้การโตเ้ถียงหรือการหา

เหตุผลในการแก้ไขกฎหมายท าแท้ง ไม่ได้เป็นการโต้แยง้กันในปัญหาข้อเท็จจริง แต่เป็นการ

โตเ้ถียงกนัในส่ิงท่ีแต่ละฝ่ายยดึถือมากกวา่ ท าใหก้ารแกไ้ขกฎหมายท าแทง้เป็นไปไดย้าก 

   อย่างไรก็ตามแมแ้ต่ละฝ่ายจะมีมุมมองเก่ียวกบัปัญหาท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั และท าให้

การถกเถียงเร่ืองปัญหาการท าแท้งในสังคมไทยไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็ตาม แต่ทุกฝ่ายก็มี
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วตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัคือ การพยายามท าให้ปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ในสังคมไทยลดลง 

ดงันั้นวธีิการส าคญัท่ีจะยติุการโตเ้ถียงเร่ืองการท าแทง้ คือ การพยายามคน้หาจุดร่วมกนัในสังคม ซ่ึง

เป็นจุดร่วมกนัท่ีท าให้ทุกฝ่ายท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัยอมรับได ้เพื่อท าให้การแกไ้ขกฎหมายท า

แท้งสามารถเกิดข้ึนได้ หรือเพื่อท าให้กฎหมายท าแท้งสามารถบงัคบัใช้ได้จริงในสังคม หรือ

สามารถแกไ้ขปัญหา หรือลดปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ลงได ้ไม่ใช่เป็นเพียง

ตวัอกัษรท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายเท่านั้น 

 

4.5  ผลของการยกเลิกกฎหมายท าแทง้ 

   หากมีการปฎิรูปกฎหมาย โดยยกเลิกความผิดฐานท าให้แทง้ลูกตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 301 – 305 จะก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างนั้นได้มีนักเศรษฐศาสตร์ใช้เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์87 และสามารถสรุปไดว้่าหากมีการอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย การยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะส่งผลกระทบ 7 ดา้น88 คือ 

 4.5.1  ผลกระทบท่ีมีต่อตน้ทุนสารสนเทศ จากการท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด

อาญา ท าให้สารสนเทศเก่ียวกบัการท าแทง้เป็นสารสนเทศท่ีไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผูซ่ึ้งท าแทง้ตอ้ง

เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าท่ีควรจะเป็น การยกเลิกกฎหมายท าแท้งจะเอ้ืออ านวยให้การแสวงหา

สารสนเทศเก่ียวกบับริการท าแทง้เป็นไปไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ผูซ่ึ้งตอ้งการท าแทง้สามารถสอบถาม

แพทยห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว โดยเสียค่าใช้จ่ายแต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่

เสียเลย 

                                         
 87 จาก ขอ้เทจ็จริงก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้ในประเทศไทย. (น. 70). โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 

 88 จาก ปัญหากฎหมายการท าแทง้แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง. (น. 158-159). โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. 

และจาก ปุจฉา0-วฉิชันา: มาตรการทางกฎหมายกบัปัญหาท าแทง้. (น.75-79). โดย กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ก. เล่มเดิม. 
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 4.5.2  ผลกระทบท่ีต่ออุปสงคก์ารท าแทง้ การยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้ความเส่ียงท่ีหญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะถูกจบักุมด าเนินคดีและถูกลงโทษหมดไป เพราะการท าแทง้กลายเป็นการ

กระท าท่ีสามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

 4.5.3  ผลกระทบท่ีมีต่ออุปทานในการเสนอบริการท าแทง้ เม่ือยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้

การเสนอขายบริการท าแทง้ท าได้โดยเปิดเผย จะท าให้แพทยท่ี์มีใบประกอบโรคศิลป์เสนอขาย

บริการในตลาดการให้บริการท าแทง้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้การท าแทง้โดยหมอเถ่ือนค่อย ๆ 

หมดไป เพราะหญิงซ่ึงต้องการท าแท้งย่อมจะเลือกท าแท้งกับแพทย์ท่ีมีใบประกอบโรคศิลป์

มากกวา่ท าแทง้กบัหมอเถ่ือน นอกจากน้ีการยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะส่งผลท าให้ การท าแทง้เป็น

การท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานทางการแพทยแ์ละปลอดภยั และท าให้การท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทาง

การแพทย์หรือการท าแท้งเถ่ือนต้องเสนอขายบริการในราคาท่ีต ่ากว่าการบริการท าแท้งท่ีได้

มาตรฐาน ซ่ึงจะท าให้สถานบริการท าแทง้เถ่ือนไดรั้บประโยชน์จากการประกอบกิจการไม่คุม้กบั

ความเส่ียงในการท่ีจะถูกจบักุมและถูกลงโทษตามกฎหมาย 

 4.5.4  ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราการตายของหญิงซ่ึงท าแทง้ การยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้

การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นผูซ่ึ้งตอ้งการท าแทง้สามารถหาสารสนเทศ

เก่ียวกบับริการท าแทง้ไดง่้ายและสมบูรณ์มากข้ึน และจากการท่ีบริการท าแทง้ท่ีท าโดยแพทยท่ี์มีใบ

ประกอบโรคศิลป์จะเขา้ไปแทนท่ีการใหบ้ริการท าแทง้เถ่ือน ท าให้การใหบ้ริการท าแทง้มีคุณภาพดี

ข้ึน ซ่ึงจะท าให้รัฐและกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมคุณภาพของการให้บริการท าแทง้ได ้

อนัจะท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไปท าแทง้มีหลกัประกนัขั้นต ่าในสวสัดิภาพแห่งชีวิต 

และในท่ีสุดจะท าใหอ้ตัราการตายของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ท าแทง้ลดนอ้ยลง 

  4.5.5  ผลกระทบท่ีมีต่อนโยบายการวางแผนครอบครัว การท าแท้งถือเป็นวิธีการ

คุมก าเนิดอยา่งหน่ึงเพราะการท าแทง้เป็นการชะลอ การเกิด ดงันั้นแมก้ารยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะ

ท าให้อตัราการตายของหญิงซ่ึงตั้งครรภล์ดลง และขณะเดียวกนัก็ท าให้อตัราการเกิดของประชากร

ลดลงด้วย ซ่ึงหากอตัราการเกิดลดลงสูงกว่าอตัราการตายท่ีลดลง ก็จะท าให้อตัราการเพิ่มของ

ประชากรลดลงด้วยก็ตาม แต่ปัญหาดงักล่าวไม่ใช่ปัญหาท่ีรุนแรงเพราะสถานการณ์ดงักล่าวจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือประชากรโดยทัว่ไปยอมรับวิธีการชะลอ การเกิดดว้ยวิธีการท าแทง้เท่านั้น หาก
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ประชากรใชว้ิธีการชะลอ การเกิดโดยวธีิอ่ืน เช่น การคุมก าเนิด อตัราการเพิ่มของประชากรก็จะไม่

ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ีการยกเลิกกฎหมายท าแทง้ จะช่วยลดจ านวนประชากรท่ีไม่เป็นท่ี

ตอ้งการได ้

  4.5.6  ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราค่าบริการท าแทง้   การยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้อุป

สงคห์รือความตอ้งการท าแทง้ และอุปทานหรือความตอ้งการให้บริการท าแท้งเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้

อตัราค่าบริการท าแทง้ลดลง  

  4.5.7  ผลกระทบท่ีมีต่อภาระรายจ่ายของรัฐบาล  การท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้

เป็นความผดิอาญา ท าใหรั้ฐมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั 4 ประการ89คือ 

  4.5.7.1  รายจ่ายในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ รายจ่ายในดา้นการต ารวจ และรายจ่ายใน

ดา้นการยติุธรรม 

   4.5.7.2  รายจ่ายในดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม เพราะการห้ามการท า

แทง้ท าให้เด็กทารกท่ีคลอดออกมาจากมารดาท่ีไม่ต้องการหรือไม่สามารถเล้ียงดูแล อบรม ให้

การศึกษาไดต้ามสมควร อาจกลายเป็นปัญหาของสังคม และหากเด็กกลุ่มน้ีประกอบอาชญากรรม

ยอ่มท าใหรั้ฐตอ้งมีภาระรายจ่าย ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมมากกวา่ท่ีควรจะเป็น 

  4.5.7.3  รายจ่ายในการจดัสรรบริการสาธารณะต่าง ๆ หากหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

น าเด็กท่ีคลอดออกมาไปทิ้งตามสถานท่ีต่าง ๆ จะท าใหเ้ด็กเหล่าน้ีกลายเป็นภาระของสังคมท่ีจะตอ้ง

เล้ียงดู ดงันั้นรัฐตอ้งมีภาระในการจดัสรรการศึกษาและบริการสังคมอ่ืน ๆ ให ้

  4.5.7.4  รายจ่ายในการรักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไดรั้บอนัตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ เพราะหญิงตั้งครรภ์ท่ีลกัลอบท าแทง้เถ่ือนและไดรั้บอนัตรายจาก

การตกเลือด หรือโรคแทรกซอ้น มกัจะเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการใช้

                                         
 89 จาก ขอ้เทจ็จริงก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้ในประเทศไทย. (น. 74).โดย สุพร เกิดสวา่ง. เล่มเดิม. 
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บุคลากรทางการแพทย์เพื่อการน้ีเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้จ  านวนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ

ใหบ้ริการสุขภาพอนามยัอ่ืน มีจ านวนลดลง 

   ในปัจจุบนัภาระค่าใช่จ่ายของรัฐในขอ้ 4.5.7.2 ขอ้ 4.5.7.3 และขอ้ 4.5.7.4 มีความส าคญั

มาก แต่ภาระค่าใชจ่้ายในขอ้ 4.5.7.1 หรือภาระค่าใชจ่้ายในการบงัคบัใชก้ฎหมายมีความส าคญันอ้ย

มาก เน่ืองจากรัฐไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้มากนกั ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากมี

ปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ ท่ีร้ายแรงมากกวา่การท าแทง้ และการบงัคบัใชก้ฎหมายท าแทง้ท าไดย้าก 

การยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้ภาระรายจ่ายของรัฐทั้ง 4 ประการลดลง แต่จะลดลงไดม้ากหรือ

นอ้ยข้ึนอยู่กบันโยบายเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีจะก าหนดข้ึน เช่น หากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ

ให้บริการท าแทง้โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ จะท าให้ภาระรายจ่ายของรัฐในดา้นน้ีเพิ่มข้ึนเป็นอยา่ง

มาก แต่หากรัฐเรียกเก็บค่าท าแทง้ตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย รัฐก็จะไม่มีภาระรายจ่ายดา้นน้ีเลย 

 4.5.8  ท าให้รัฐสามารถก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ใดอ้ยา่งเหมาะสม โดยรัฐสามารถ

สร้างระบบการให้ค  าปรึกษาแก่ผูซ่ึ้งมีความประสงคจ์ะท าแทง้ และสร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

ใหก้บัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

 4.5.9  ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ซ่ึงไม่มีความพร้อมท่ีจะมีบุตร ไดมี้โอกาสเลือกท่ีจะวางแผนชีวิต

ของตนเอง และช่วยลดปัญหาสังคมท่ีเกิดจากเด็กท่ีเกิดมาโดยพอ่แม่ไม่ตอ้งการและไม่มีความพร้อม

ท่ีจะอบรมเล้ียงดู  

   ผูว้จิยัเห็นวา่หากรัฐยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะก่อใหเ้กิดผลดี คือ จะท าใหผู้ซ่ึ้งตอ้งการท า

แทง้มีสารสนเทศเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีสมบูรณ์ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจท าแทง้ หรือการอุม้

ครรภต่์อไปจนครบก าหนดและคลอดทารกออกมา ท าให้คุณภาพของการให้บริการท าแทง้จะสูงข้ึน 

และส่งผลให้อตัราการไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท าแทง้ลดลง หรือท าให้อตัราการเพิ่ม

ประชากรมีแนวโนม้ลดลง และประการสุดทา้ยจะท าให้ภาระค่าใชจ่้ายของรัฐท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้

ลดลง แมว้่าการยกเลิกกฎหมายท าแทง้อาจท าให้สมาชิกในสังคม เขา้ใจว่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ

สังคม คือการยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าใหจ้ริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมลดลงก็ตาม แต่

ข้อเสียในประเด็นน้ีเป็นเร่ืองยากท่ีจะประเมินได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดสามารถยืนยนัได้ว่า

กฎหมายอาญา สามารถท าให้ศีลธรรมของสมาชิกในสังคมดีข้ึนได ้ แต่การอนุญาตให้มีการท าแทง้
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ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย จะท าให้อตัราการท าแทง้ และการสูญเสียจากการท าแทง้ลดลง เพราะจะ

ท าใหส้มาชิกในสังคมสามารถเขา้ถึงบริการคุมก าเนิดมากข้ึน เพราะเม่ือการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีสามารถ

ท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย จะท าให้รัฐหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนไดม้าก

ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนจ านวนหน่ึงเลือกจะใชว้ธีิการป้องกนัการตั้งครรภ ์และจะส่งผลให้การ

ท าแทง้ลดลงโดยอตัโนมติั  

 

4.6  แนวคิดในการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ 

   ประเทศไทยไดมี้การศึกษาทศันคติของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเกือบจะทุก

สาขาอาชีพ พบวา่บุคคลเกือบทุกอาชีพไดมี้การเปล่ียนแปลงทศันคติต่อการท าแทง้จากการท่ีคดัคา้น

หรือไม่เห็นด้วยกับการท าแท้ง มาเห็นด้วยกับการท าแท้งมากข้ึน เช่น การศึกษา ของมณีฉัตร  

ทรัพยวนิช เร่ือง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต่อกฎหมายท าแท้ง” พบว่า 

เจา้หน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการแก้ไขปัญหาการท าแทง้ โดยการให้

การศึกษาในเร่ืองเพศ การอบรมศีลธรรม และการจดัให้มีสวสัดิการแก่ครอบครัวยากจน เพื่อให้มี

ฐานะพอท่ีจะเล้ียงดูบุตรได ้ส่วนความเห็นท่ีเก่ียวกบักฎหมายท าแทง้เห็นวา่กฎหมายควรลงโทษผู ้

ซ่ึงพยายามท าแทง้ และชายซ่ึงเป็นตน้เหตุให้หญิงตั้งครรภ์จนตอ้งตดัสินใจท าแทง้ และเห็นควร

แก้ไขกฎหมายให้หญิงสามารถท าแทง้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีทราบแน่นอนว่าหาก

ทารกคลอดออกมาแลว้จะพิการทางกายหรือจิตใจ90 

   การศึกษาทศันคติของแพทยแ์ละนกักฎหมายต่อการท าแทง้ ของเกสริน ศกัด์ิก าจร เร่ือง 

“ทัศนคติต่อการท าแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์และนักกฎหมาย” พบวา่ ทศันคติของแพทยแ์ละ

ทนายความท่ีมีต่อการท าแท้ง กฎหมายท าแท้ง เง่ือนไข และการเพิ่มขอบเขตในการท าแท้ง ได้

เปล่ียนแปลงไป โดยเห็นดว้ยกบัการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมใน

ปัจจุบนั โดยเห็นวา่กฎหมายควรขยายขอบเขตการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายให้มากข้ึน เพราะ

                                         
 90  จาก ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมต่อกฎหมายท าแท้ง.  โดย มณีฉัตร ทรัพยวนิช, 2533, 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัทิต. สาขาวชิาสงัคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหิดล.  
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สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากขณะท่ีมีการประกาศใชก้ฎหมายท าแทง้ไปมาก 

การท่ีกฎหมายยงัคงอนุญาตให้ท าแทง้โดยเหตุผลเพียง 2 ประการ ตามประมวลกฎหมายอ าญา 

มาตรา 305 นั้นยงัไม่เพียงพอ91 

   การศึกษาของบุษยา ใจสวา่ง เร่ือง “การยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อหญิงท า

แท้ง” พบว่านกัสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีความสนใจในปัญหาสังคม บางส่วน

ตอ้งติดต่อเก่ียวขอ้งกบัหญิงซ่ึงท าแทง้ นักสังคมสงเคราะห์ทั้งท่ีเคยให้บริการท าแทง้และไม่เคย

ใหบ้ริการท าแทง้ ยอมรับการท าแทง้ไดไ้ม่แตกต่างกนั92 

   การศึกษาเร่ือง “การยอมรับของวัยรุ่นต่อการท าแท้ง : ศึกษากรณีนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม” ของคณิตา โพธ์ิชนะพนัธ์ พบว่านกัเรียนส่วน

ใหญ่ยอมรับการท าแทง้ไดใ้นระดบัปานกลาง ซ่ึงเง่ือนไขท่ีควรอนุญาตให้ท าแทง้ท่ีนกัเรียนเห็นดว้ย

มากท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ีหญิงตั้งครรภติ์ดเช้ือเอดส์ รองลงมาคือเง่ือนไขการตั้งครรภท่ี์เป็นสาเหตุให้

ตอ้งออกจากโรงเรียน โดยตวัแปรเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับของนกัเรียน คือ การมีเพื่อน

หรือญาติท่ีเคยท าแทง้มาก่อน93 

   การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์: ศึกษาเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกฎหมายท าแท้ง” ของวราภรณ์ กษีรรัตน์ พบวา่นกัสังคมสงเคราะห์ทาง

                                         
 91 จาก ทศันคติต่อการท าแทง้ ศึกษาเปรียบเทียบแพทย ์และนกักฎหมาย. โดย เกสริน ก าจรศกัด์ิ. เล่มเดิม. 

 92 จาก การยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อหญิงซ่ึงท าแท้ง.  โดย บุษยา ใจสว่าง, 2539, วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต. คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 93 จาก การยอมรับของวยัรุ่นต่อการท าแทง้: ศึกษากรณีนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม. (น. 14). โดย คณิตา โพธ์ิชนะพนัธ์. เล่มเดิม. 
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การแพทยส่์วนใหญ่เห็นด้วยกบัการแก้ไขกฎหมาย และเห็นว่าการแกไ้ขกฎหมายให้ท าแทง้โดย

ชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม94 

   กล่าวโดยสรุปบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ต่างมีทศันคติหรือความเห็นต่อการท าแทง้ ไป

ในทางท่ีเห็นดว้ยกบัการท่ีหญิงจะท าแทง้เพิ่มมากข้ึน และส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขกฎหมาย

ท าแท้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นว่าการแก้ไข

กฎหมายท าแท้งเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ และเห็นว่าส่ิงท่ีจะสามารถคล่ีคลายหรือ

แก้ปัญหาเร่ืองการท าแทง้ คือ การให้ความรู้ในเร่ืองเพศศึกษา การคุมก าเนิด และการให้บริการ

คุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ หรือทัว่ถึง 

 

4.7  รูปแบบของกฎหมายท าแทง้ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 

   ในการศึกษาถึงรูปแบบของกฎหมายท าแทง้ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

โดยการเปรียบเทียบรูปแบบของกฎหมายท าแทง้ของต่างประเทศ กบัประเทศไทย เพื่อหาแนวทาง

ในการหาขอ้ยุติในการแกปั้ญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอกฎหมาย

ท าแทง้ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เทจ็จริง และสภาพปัญหา  

 4.7.1  รูปแบบของกฎหมายต่างประเทศ  

  กฎหมายท าแทง้ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

  4.7.1.1  กฎหมายหา้มการท าแทง้เด็ดขาด  ไดแ้ก่ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์ 

นครรัฐวาติกนั และ สาธารณรัฐมอลตา ประเทศท่ีใชก้ฎหมายหา้มการท าแทง้เด็ดขาดจะต่อตา้นการ

ท าแทง้รูปแบบ โดยมีพื้นฐานความคิดมาจากหลกัศาสนาเร่ืองคุณค่าของชีวติมนุษย ์ดงันั้นจึงบญัญติั

                                         
 94 จาก การศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์: ศึกษาเฉพาะนักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกฎหมายท าแท้ง.  โดยวราภรณ์ 

กษีรรัตน์, 2525,  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์.    
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กฎหมายห้ามการท าแทง้ทุกกรณี เพราะเห็นวา่การท าแทง้เป็นการท าลายชีวิต เป็นบาป เป็นส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้ง เป็นการกระท าท่ีโหดร้าย ฝ่าฝืนจริยธรรม และเป็นการฆาตกรรม และเห็นวา่หากอนุญาตให้

มีการท าแทง้ได ้อาจท าให้มีการมัว่สุมทางเพศมากข้ึน เพราะสมาชิกในสังคมจะไม่กงัวล หรือไม่

กลวัการตั้งครรภ์ เพราะหากตั้งครรภ์ก็สามารถท าแทง้ได้โดยไม่มีความผิดใด ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้

ศีลธรรมของสังคมเส่ือมลง ประเทศท่ีใชก้ฎหมายห้ามการท าแทง้เด็ดขาดจะประสบปัญหาในเร่ือง

การท าแทง้เถ่ือน และปัญหาหญิงไดรั้บอนัตรายและเสียชีวิต จากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้

เถ่ือนสูงมาก เพราะการท่ีกฎหมายห้ามไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคท์  าแทง้ ไม่ไดท้  าให้ความ

ตอ้งการท าแทง้ของหญิงเหล่าน้ีลดลงหรือหมดไป  แต่การห้ามการท าแทง้กลบัส่งผลให้หญิงซ่ึง

ตอ้งการท าแทง้เสาะแสวงหาสถานท่ีท าแทง้เพื่อแก้ปัญหาของตน แมว้่าจะเป็นการท าแทง้ท่ีผิด

กฎหมายหรือการท าแทง้เถ่ือนก็ตาม และเม่ือการท าแทง้นั้นเป็นการท าแทง้เถ่ือน จึงเป็นการท าแทง้

ท่ีไม่ได้มาตรฐานทางการแพทยห์รือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภยั ท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้ได้รับ

อนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้ง ซ่ึงบางรายร้ายแรงถึงเสียชีวิต นอกจากน้ีประเทศ

เหล่าน้ียงัตอ้งประสบปัญหาในเร่ืองการทิ้งหรือฆ่าทารกแรกเกิด เพราะการท่ีกฎหมายบงัคบัใหห้ญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งตั้งครรภ์จนครบก าหนดและคลอดทารกนั้นออกมา ทั้ง ๆ ท่ีหญิงไม่มี

ความพร้อมหรือไม่มีศกัยภาพในการเล้ียงทารกก็ตาม ท าให้หญิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งน าลูกของตนไป

ทิ้งไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ หรือฆ่าทิ้ง เพื่อใหต้นเองสามารถด ารงชีวติต่อไปได ้

  4.7.1.2  กฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งโดยมีเง่ือนไข  เช่นราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ 

ราชอาณาจกัรสเปน ประเทศองักฤษ สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 

ประเทศเหล่าน้ีจะไม่คดัคา้นการท าแทง้ทุกกรณี และไม่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ทุกกรณี เพราะเห็น

วา่ตวัอ่อนในครรภม์ารดาไม่ไดมี้ชีวิตตั้งแต่มีการปฏิสนธิ แต่เร่ิมมีชีวิตหลงัจากท่ีมารดาตั้งครรภไ์ป

ไดแ้ลว้ระยะหน่ึง เช่น 3 เดือน  ดงันั้นประเทศท่ีอนุญาตใหมี้การท าแทง้โดยมีเง่ือนไขจึงมีแนวคิดวา่

รัฐควรอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดห้ากตวัอ่อนในครรภย์งัไม่มีชีวติ และเห็นวา่การท าแทง้จะเป็นการ

กระท าท่ีถูกหรือผิดก็ได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีจ าเป็นจนน าไปสู่การตดัสินใจท าแทง้ 

ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยมีเง่ือนไข แบ่งออกเป็น ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแท้งแบบมี

เง่ือนไขอยา่งเคร่งครัด และเง่ือนไขท่ีไม่เคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้โดยมีเง่ือนไข
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อย่างเคร่งครัดจะประสบปัญหาเช่นเดียวกบักลุ่มประเทศท่ีห้ามการท าแทง้เด็ดขาด คือ มีอตัราการ

ท าแทง้เถ่ือนและจ านวนหญิงซ่ึงไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติจากการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนสูงมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากมูลเหตุท่ีท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และตอ้งตดัสินใจท าแทง้มีหลายสาเหตุ เช่น 

มูลเหตุทางการแพทย ์ทางดา้นกฎหมายอาญา การคุม้ครองชาติพนัธ์ุและมูลเหตุทางดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจ แต่ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ไดอ้ยา่งมีเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัดส่วนใหญ่จะอนุญาตใหท้ า

แทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไดเ้ฉพาะมูลเหตุทางดา้นการแพทยห์รือเพื่อรักษาชีวติมารดา และมูลเหตุ

ทางดา้นกฎหมายอาญาหรือการตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดอาญาฐานข่มขืนหรือความผิด

เก่ียวกบัเพศเท่านั้น ท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์น่ืองจากสาเหตุอ่ืน เช่น ทารกในครรภ์เป็น

โรคร้ายแรงหรือพิการ การตั้งครรภ์กับบุคคลร่วมสายโลหิต หรือมีความจ าเป็นทางสังคมและ

เศรษฐกิจจนไม่สามารถท่ีจะรับผิดชอบเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาได ้ไม่สามารถท าแทง้ไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ท าให้หญิงเหล่าน้ีจ  าตอ้งหาทางออกให้กบัตวัเองดว้ยการท าแทง้เถ่ือน ส่งผลให้

กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้โดยมีเง่ือนไขเคร่งครัดประสบปัญหาเร่ืองการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน 

ปัญหาหญิงไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้เถ่ือน และปัญหาเร่ืองการทิ้งหรือฆ่า

ทารกแรกเกิดสูงเช่นเดียวกบักลุ่มประเทศท่ีห้ามท าแทง้อยา่งเด็ดขาด ส่วนกลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้

ท าแทง้โดยมีเง่ือนไขไม่เคร่งครัด คือกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ไดด้ว้ยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงเหตุผล

ทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจดว้ย  ท าใหก้ฎหมายท าแทง้ของประเทศเหล่าน้ี เป็นกฎหมายท่ีสามารถ

ช่วยแกปั้ญหาใหก้บัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดค้รอบคลุมทุกปัญหาหรือทุกคน ส่งผลบริการท า

แทง้ในประเทศเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย และไดม้าตรฐานทางการแพทยแ์ละความปลอดภยั ท า

ให้ปัญหาในเร่ืองการลักลอบท าแท้งเถ่ือนและปัญหาหญิงได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตจาก

ภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้มีไม่มากนกั 

  4.7.1.3  กฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งตามค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ สหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์ราชอาณาจกัรสวีเดน ราชอาณาจกัร

เดนมาร์ก สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ

เหล่าน้ีเห็นว่าตวัอ่อนในครรภ์มารดาไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต การท าแทง้จึงไม่ใช่การกระท าท่ีผิดศีลธรรม 

และในบางกรณีการท าแทง้ยงัเป็นส่ิงท่ีควรท าหากมีความจ าเป็น ดงันั้นประเทศท่ีอนุญาตให้มีการ

ท าแท้งเม่ือหญิงร้องขอจึงเห็นด้วยกับการท าแท้งทุกกรณี เพราะเห็นว่าการท าแท้งไม่ใช่การ
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ฆาตกรรม ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด เพราะการท าลายทารกในครรภ์ไม่ใช่เป็นการท าลายชีวิตมนุษย ์และแม้

หากจะถือว่าทารกในครรภ์เป็นส่ิงมีชีวิต ก็เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ได้มีความเป็นมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี แต่

ทารกในครรภ์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของร่างกายมารดาท่ีเปรียบไดก้บัใส้ต่ิงหรือเน้ืองอกในร่างกาย

เท่านั้ น ดังนั้ นแม้การท าแท้งจะเป็นการกระท าท่ีขัดกับหลักความเช่ือทางศาสนา แต่ก็ไม่ได้

หมายความวา่การท าแทง้จะเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายไปดว้ย เพราะการกระท าท่ีผดิศีลธรรมหลายเร่ืองก็

ไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ดงันั้นจึงไม่สามารถน าหลกัศีลธรรมมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน

ความดี หรือความชัว่ ไดใ้นทุกเร่ือง และการท่ีรัฐจะบญัญติัให้การกระท าใด ๆ เป็นความผิดอาญา

นั้นรัฐไม่ควรใช้เกณฑ์ในเร่ืองศีลธรรมทางศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีกลุ่มประเทศท่ี

อนุญาตให้ท าแทง้โดยเสรียงัเห็นวา่การท่ีหญิงจะตดัสินใจท าแทง้หรือไม่เป็นเร่ืองส่วนตวัของหญิง 

เพราะทารกในครรก์เป็นชีวิตท่ีข้ึนอยู่กบัชีวิตมารดา เป็นชีวิตท่ีอยู่ในร่างกายมารดา ดงันั้นมารดา

ยอ่มมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจวา่จะท าแทง้หรือจะอุม้ครรภต่์อไปและคลอดทารกนั้นออกมา เพราะมารดา

ย่อมมีสิทธิในร่างกายของตน หากหญิงคนใดตดัสินใจไม่ท าแทง้ก็ถือว่าหญิงนั้นมีจิตใจดีงาม แต่

หากหญิงใดตดัสินใจท่ีจะท าแทง้เพื่อผลดีแก่ตวัหญิงซ่ึงตั้งครรภ์เองก็เป็นสิทธิท่ีจะท าไดโ้ดยไม่มี

ความผิด การห้ามการท าแทง้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของหญิงตั้งครรภ ์และเป็นการไม่ยุติธรรม

อยา่งยิ่ง ท่ีกฎหมายจะบงัคบัให้หญิงรักษาครรภท่ี์หญิงไม่ตอ้งการเอาไวแ้ละคลอดทารกนั้นออกมา 

นอกจากน้ีกลุ่มประเทศเหล่าน้ียงัเห็นวา่การท่ีรัฐอนุญาตใหท้ าแทง้ไดต้ามค าร้องขอจะเกิดประโยชน์

ต่อสังคมมากกว่า เช่น ท าให้หญิงทุกฐานะหรือทุกชนชั้นมีความเท่าเทียมกนัในการท าแทง้ เพราะ

การท่ีสังคมไม่ยอมรับการท าแทง้ท าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถเขา้ถึงบริการท า

แทง้ท่ีปลอดภยั และตอ้งเส่ียงต่ออนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั และตอ้งเส่ียงต่อ

การตกเป็นอาชญากร การท าแทง้เป็นการช่วยลดปัญหาเด็กขาดรักหรือเด็กท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของ

พ่อแม่ และการอนุญาตให้ท าแทง้ย่อมส่งผลดีต่อเด็กท่ีจะเกิดมา เพราะหากเด็กเกิดมาแล้วพิการ 

เจ็บป่วยเร้ือรังรักษาไม่หาย หรือไม่เป็นท่ีตอ้งการของครอบครัว ยอ่มจะไดรั้บความทุกขท์รมานใน

ชีวติ 

   ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้เสรี จะมีบริการท าแทง้ท่ีไดม้าตรฐานและทัว่ถึง ท าให้มี

หญิงซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บจากการท าแทง้อยู่ในอตัราท่ีต ่ามาก เช่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ท่ีไดมี้การ

แกไ้ขกฎหมายให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเม่ือปี พ.ศ. 2539 ส่งผลให้ผูป่้วยจากการท า
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แท้งท่ีไม่ปลอดภยัในปี พ.ศ. 2543 ลดลง จากปี พ.ศ. 2538 ถึงร้อยละห้าสิบ ซ่ึงกลุ่มประเทศท่ี

อนุญาตให้ท าแทง้ไดต้ามค าร้องขอหรือท าแทง้เสรี ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงจะใช้

ระบบสวสัดิการครอบครัวและเด็ก ควบคู่ไปกบักฎหมายท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยเสรี คือ รัฐจะ

ใหค้วามช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภห์รือหญิงซ่ึงมีลูก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตร 

เงินสงเคราะห์บุตร  เงินสงเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยั เงินประโยชน์ทดแทน การลดหยอ่นภาษี การอนุญาต

ให้ลาหยุดงานเพื่อไปท าหน้าท่ีเล้ียงลูก โดยได้รับค่าจ้างเต็มจ านวน การให้บริการดูแลเด็ก ซ่ึง

สวสัดิการเหล่าน้ีสามารถท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคส์ามารถเล้ียงดูทารกในครรภท่ี์จะคลอด

ออกมา ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเทียบเท่ากบัเด็กทัว่ ๆ ไป ดงันั้นนโยบายเหล่าน้ึจึงมีผลต่อการตดัสินใจ

ท่ีจะท าแทง้ของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้อย่าง

เสรีมกัจะใชก้ารท าแทง้เป็นมาตรการสุดทา้ย ในการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพราะ

กลุ่มประเทศเหล่าน้ีจะให้ความส าคญักบัการป้องกนัหรือการควบคุมจ านวนการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ให้เกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด โดยใช้มาตรการในดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา และการ

คุมก าเนิด   

  4.7.2  แนวทางการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทย กฎหมายท าแทง้ของประเทศ

ไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ถึง มาตรา 305 เป็นกฎหมายท่ีอนุญาตให้ท าแทง้แบบมี

เง่ือนไขอย่างเคร่งครัด คืออนุญาตให้มีการท าแทง้ดว้ยเง่ือนไข 2 กรณี คือ กรณีจ าเป็นตอ้งกระท า

เน่ืองจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และ กรณีหญิงตั้งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดอาญา

เก่ียวกบัเพศ แต่เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคต์อ้งตดัสินใจท าแทง้มี

มากกว่า 2 กรณีดังกล่าว เช่น ตั้ งครรภ์เน่ืองจากถูกชายซ่ึงสมรสแล้วหลอกลวง การคุมก าเนิด

ผิดพลาด ทารกในครรภ์อาจคลอดออกมาพิการ มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นตน้ ท าให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีบญัญติัไวม้าตรา 305 ไม่สามารถท าแทง้ได้ หรือ

แมแ้ต่หญิงตั้งครรภ์ท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่

แพทยไ์ม่ท าแทง้ให้ ต้องหาทางออกโดยการไปท าแทง้เถ่ือน ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหา

เช่นเดียวกับประเทศท่ีห้ามการท าแท้งเด็ดขาด และประเทศท่ีห้ามการท าแท้งแบบมีเง่ือนไข

เคร่งครัดประเทศอ่ืน ๆ  คือ มีอัตราการลักลอบท าแท้งเถ่ือน อัตราของหญิงซ่ึงเสียชีวิตจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย และอัตราการฆ่าหรือทิ้งทารกแรกคลอดอยู่ใน
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ระดบัสูงมาก แมว้่าจะไดมี้ความพยายามแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกบัความผิดฐานท าให้

แทง้ลูกมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี นบัตั้งแต่กฎหมายน้ีมีผลบงัคบั แต่ก็ไม่สามารถ

ท่ีจะแก้ไขได้ส าเร็จ ทั้ งน้ีเน่ืองจากลักษณะของความผิดฐานท าแท้งมีลักษณะขดัแยง้กันเอง 2 

ประการ คือ เป็นความผดิในตวัเองท่ียดึโยงกบัศาสนาและศีลธรรม และเป็นความผดิท่ีไม่มีผูเ้สียหาย 

ซ่ึงผูก้ระท าความผิดและผูเ้สียหายเป็นบุคคลเดียวกนั ส่งผลให้ความคิดเห็นของคนในสังคมท่ีมีต่อ

การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท าแทง้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายท่ีสนบัสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้นการท า

แทง้  เน่ืองจากเหตุผลท่ีฝ่ายสนบัสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท าแทง้ น ามา

สนบัสนุนความเห็นของตน เป็นเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือและมีงานวิจยัต่าง ๆ สนบัสนุนเป็นจ านวนมาก  

ส่งผลใหก้ารท่ีสังคมจะเลือกเช่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก อยา่งไรก็ตามการท่ีกลุ่มต่อตา้น

การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ไดส้ร้างวาทกรรมท่ีวา่ “แก้กฎหมายท าแท้ง เท่ากบัท าแท้งเสรี” หรือ “ท า

แท้งเสรี เท่ากบัฟรีเซ็กส์” ท าใหก้ารต่อตา้นการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม

เป็นอย่างมาก และท าให้การแก้ไขกฎหมายท าแทง้ไม่สามารถท าได้ มาจวบจนถึงปัจจุบนั จาก

ขอ้เสนอต่าง ๆ ของประชาชน นกัวิชาการ องคก์รต่างๆ และผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้ ท่ีไดมี้การ

เสนอเม่ือมีแนวคิดในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท าแทง้ท่ีผา่นมา แบ่งออกเป็น 4 แนวทางคือ 

  4.7.2.1  การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา ใน 2 ประเด็น คือ  

    1. การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304 โดยก าหนดให้การพยายยามท า

แทง้เป็นความผดิ แต่ก าหนดใหห้ญิงซ่ึงพยายามท าแทง้ไม่ตอ้งรับโทษ และ 

    2. การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 โดยขยายมูลเหตุการท าแทง้โดย

ชอบดว้ยกฎหมายให้ครอบคลุมกบัสภาพปัญหาของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบั

การแกไ้ขแนวทางน้ี เห็นว่าการยกเลิกกฎหมายท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก เพราะเท่ากบัเป็นการ

เปล่ียนแนวคิดจากเดิมท่ีก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด กลายเป็นไม่เป็นความผิด ดงันั้นผูซ่ึ้ง

เสนอแก้ไขกฎหมายท าแทง้ ตามแนวทางน้ีจึงเห็นว่าควรก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดตาม

กฎหมายเหมือนเดิม แต่ขยายเง่ือนไขหรือเหตุท าแทง้ชอบดว้ยกฎหมายให้มากข้ึน ดงันั้นกลุ่มน้ีจึง

เห็นวา่ควรปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายท าแทง้โดย  
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    (ก)  การขยายมูลเหตุการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 305   การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าให้แทง้ลูกท่ี

ผ่านมา มีความพยามยามท่ีจะขอแกไ้ขใน 2 กรณี คือ กรณีท่ีทารกในครรภ์จะคลอดออกมาพิการ 

และกรณีการคุมก าเนิดผดิพลาด เพราะเห็นวา่บทบญัญติัในมาตรา 305 ของประมวลกฎหมายอาญา 

ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เพราะแมห้ญิงตั้งครรภจ์ะทราบวา่เด็กท่ีจะคลอดออกมาจะตอ้ง

พิการอยา่งแน่นอน ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะท าแทง้ได ้และในกรณีท่ีหญิงไดป้้องกนัการตั้งครรภ์แลว้

โดยการคุมก าเนิด แต่เกิดความผิดพลาดท าให้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ข้ึน หญิงก็ไม่สามารถท่ีจะท า

แทง้ได ้ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงเห็นว่าสมควรท่ีจะไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริง โดยเพิ่มเหตุท าแทง้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบญัญติัเพิ่มเหตุสุขภาพของเด็ก

ทารกในครรภ ์และ การตั้งครรภท่ี์เกิดจากการคุมก าเนิดผดิพลาด ไวใ้นมาตรา 305 ดว้ย 

    (ข)  การให้แพทยสภาออกระเบียบวา่ดว้ยการท าแทง้แทนการยกเลิกกฎหมายท า

แท้ง  โดยให้แพทยสภาและอัยการสูงสุด ร่วมมือกันหาแนวทางปฏิบัติ โดยขยายขอบเขต

ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ตามมาตรา 305 (1) ให้ครอบคลุมทั้ ง “สุขภาพกาย” และ 

“สุขภาพจิต” ของหญิงตั้งครรภ ์และก าหนดเง่ือนไขการใหบ้ริการท าแทง้ใหมี้ความรอบคอบ รัดกุม 

และครอบคลุม สภาพปัญหาของการท าแทง้ โดยไม่ตอ้งแก้ไขกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกับ

ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ปัจจุบันแพทยสภาได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของมารดา โดยประกาศใชข้อ้บงัคบัแพทย

สภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย ์ตามมาตรา 305 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. 254895 ซ่ึงขอ้บงัคบัน้ีไดข้ยายค าจ ากดัความของค าวา่ “สุขภาพ” ตามค านิยาม

ขององคก์รอนามยัโลก โดยนิยามค าวา่สุขภาพ ใหห้มายความรวมถึง สุขภาพกายและสุขภาพจิต ซ่ึง

การขยายค าจ ากดัความดงักล่าวท าให้แพทยส์ามารถท าแทง้ใหแ้ก่หญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์มีสุขภาพทางจิต

ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากแพทยซ่ึ์งไม่ใช่แพทยท่ี์เป็นผูท้  าแทง้ อีกอยา่งนอ้ย 2 คนนอกจากน้ี

ขอ้บงัคบัของแพทยสภาดงักล่าว ยงัเพิ่มเติมเหตุท าแทง้ในกรณีท่ีตรวจพบวา่ทารกในครรภ์มีความ

เส่ียงสูงท่ีจะพิการหรือเป็นโรคทางพนัธุกรรมอย่างร้ายแรง เพราะถือว่าการท่ีหญิงตั้งครรภ์ไดรั้บ

                                         
 95 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
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การตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะน าทางพนัธุศาสตร์ และมีการลงนามรับรองในเร่ืองดงักล่าว 

โดยผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ีมิใช่ผูท้  าแท้งอย่างน้อยหน่ึงคน เป็นหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิต 

    แมว้่าขอ้บงัคบัของแพทยสภาฉบบัน้ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการตีความ

เร่ืองสุขภาพตามมาตรา 305 (1) ได ้และขยายเง่ือนไขใหก้รณีท่ีทารกในครรภจ์ะคลอดออกมาพิการ 

หรือเป็นโรคทางพนัธุกรรมร้ายแรง สามารถท าแทง้ไดก้็ตาม แต่การน าขอ้บงัคบัของแพทยสภามา

ปฏิบติัได ้จ  าเป็นจะตอ้ง มีการประสานงานร่วมกนัทั้งแพทยสภา ส านกังานอยัการสูงสุด กระทรวง

สาธารณสุข และส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพราะการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์รต่าง ๆ เหล่าน้ีจะ

เป็นหลกัประกนั ให้แพทยส์ามารถท าแทง้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล

หรือกลวัวา่จะถูกจบักุมด าเนินคดี การแกไ้ขปัญหาเร่ืองการท าแทง้ตามขอ้บงัคบัของแพทยสภา จะ

เน้นการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขทางการแพทย์เป็นส าคญั โดยไม่มีเง่ือนไขทางสังคม และ

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงในทางขอ้เทจ็จริงพบวา่การท่ีแพทยจ์ะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัการ

ตดัสินใจของแพทยแ์ต่ละคน และแพทยส่์วนใหญ่ก็ไม่กลา้ตดัสินใจท าแทง้ให ้แมว้า่จะเขา้เง่ือนไขท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแพทยสภาก็ตาม ทั้งน้ีเพราะตามหลกัปฏิญญา “ฮิปโปเครติส” ท่ีใชเ้ป็น

หลกัแห่งจรรยาวชิาชีพของแพทย ์ถือวา่แพทยมี์หนา้ท่ีช่วยชีวติ ไม่ใช่ท าลายชีวิต แมว้า่จะไดรั้บการ

ร้องขอก็ตาม   

    (ค)  การออกพระราชบญัญติัอนามยัเจริญพนัธ์ุ กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางน้ีเห็น

วา่แมจ้ะไดมี้การขยายเง่ือนไขการท าแทง้ใหค้รอบคลุมถึงปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

และกรณีท่ีทารกในครรภจ์ะคลอดออกมาพิการ หรือเป็นโรคทางพนัธุกรรมอยา่งร้ายแรงก็ตาม แต่

การขยายเง่ือนไขของการท าแทง้ตามขอ้บงัคบัดงักล่าว ให้อ านาจการตดัสินใจท่ีจะท าแทง้หรือไม่

เป็นของแพทยท่ี์จะท าแทง้ โดยละเลยความรู้สึกหรือไม่ให้อ านาจในการตดัสินท่ีจะท าแทง้หรือไม่

ท าแทง้แก่หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ ท าให้สมาชิกในสังคมบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มองคก์รท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง 

พยายามเสนอให้ภาครัฐออกพระราชบญัญติัอนามยัเจริญพนัธ์ุ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ และภาวะ

อนามยัเจริญพนัธ์ุของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์โดยการสร้างทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ใหแ้ก่หญิง

ซ่ึงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เช่น บา้นพกัฉุกเฉิน บา้นพกัรอคลอด หรือครอบครัวบุญธรรม เป็นตน้   
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   ผูว้ิจยัเห็นวา่แมจ้ะไดมี้การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้โดยการขยายเง่ือนไข เหตุท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายท าแทง้ ตามมมาตรา 305 ให้หญิงตั้งครรภซ่ึ์งมีปัญหาในเร่ืองสุขภาพจิตของ

มารดา และในกรณีท่ีทารกในครรภจ์ะคลอดออกมาพิการ หรือเป็นโรคทางพนัธุกรรมอยา่งร้ายแรง 

สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม แต่การบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญามารตรา 305 

ยงัมีขอ้จ ากดัอยูม่าก เพราะผูซ่ึ้งตดัสินใจวา่จะท าแทง้หรือไม่  ไดแ้ก่แพทย ์ดงันั้นแมว้า่จะเขา้เง่ือนไข

ท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หากแพทยไ์ม่ท าแทง้ให้ หญิงก็ไม่สามารถท่ี

จะท าแทง้ได ้นอกจากน้ีการขอแกไ้ขโดยการขยายเหตุท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ท่ีผ่านมาก็ไม่

ครอบคลุมทุกปัญหาของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์หากจะแกไ้ขกฎหมายดว้ยวิธีการน้ี ก็จะตอ้งมี

การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายขยายเหตุท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายอยูเ่นือง ๆ เช่น เหตุผลทางสังคม 

ทางเศรษฐกิจ หรือการตั้งครรภก์บับุคคลร่วมสายโลหิต  

  4.7.2.2  การเพิ่มโทษทางอาญา กลุ่มท่ีสนับสนุนแนวทางน้ีเห็นว่ากฎหมายท าแท้ง

ปัจจุบนัไม่มีสภาพบงัคบั การบงัคบัใชก้ฎหมายท าไดล้  าบาก เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

304 ก าหนดใหก้ารพยายามท าแทง้ ไม่ตอ้งรับโทษ      ดงันั้นแมจ้ะจบักุมผูก้ระท าความผดิไดแ้บบคา

หนงัคาเขาก็ไม่สามารถลงโทษผูก้ระท าความผดิได ้นอกจากน้ียงัเห็นวา่โทษส าหรับความผดิฐานท า

ให้แทง้ลูก ไม่มีความรุนแรงเพียงพอท่ีจะยบัย ั้งหรือข่มขู่ หรือป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าความผิด

ได ้ดงันั้นจึงเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะยกเลิกกฎหมายท าแทง้ เพราะหากยกเลิกกฎหมายไปแลว้ ก็ไม่

สามารถท่ีจะเอาผิดได้อีก แต่เห็นสมควรให้เพิ่มอตัราโทษทางกฎหมาย และแก้ไขกฎหมายให้

สามารถจบักุมผูก้ระท าความผดิไดง่้ายข้ึน 

   ผูว้จิยัเห็นวา่การแกไ้ขกฎหมายท าแทง้โดยการเพิ่มโทษผูก้ระท าความผดิ ไม่สามารถจะ

แกไ้ขปัญหาเร่ืองการท าแทง้เถ่ือนได ้เน่ืองจากความผิดฐานท าแทง้ เป็นความผดิท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ซ่ึง

เป็นการกระท าความผิดท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งถูกฝ่าย ทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่หญิง 

ดงันั้นจึงท าให้หญิงซ่ึงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีตอ้งการท าแทง้ไม่คิดว่าตนได้รับความเสียหาย 

ดงันั้นหญิงจะไม่ด าเนินการร้องทุกขด์ าเนินคดีกบัตนเอง และผูซ่ึ้งท าแทง้ให้แก่ตนเพราะหญิงเห็น

วา่ผูท้  าแทง้ให้แก่ตนเป็นผูซ่ึ้งช่วยเหลือแกปั้ญหาให้แก่หญิง ในท านองเดียวกนัสถานบริการท าแทง้

เถ่ือนก็จะไม่ด าเนินการร้องทุกขใ์ห้ด าเนินคดีกบัหญิงซ่ึงท าแทง้ เพราะการแจง้ความด าเนินคดีกบั
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หญิง จะท าให้สถานบริการท าแทง้เถ่ือนขาดรายไดใ้นอนาคต ดงันั้นแมจ้ะแกไ้ขกฎหมายให้ลงโทษ

ผูก้ระท าความผิดสูงข้ึน หรือไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผดิก็ตาม แต่เม่ือไม่มีผูเ้สียหายด านินการ

ร้องทุกข์ การบงัคบัใช้กฎหมายก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากน้ีการท่ีประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 304 ก าหนดให้ผูซ่ึ้งพยายามท าแทง้ไม่ตอ้งรับโทษ ท าให้ไม่สามารถน าตวั

ผูก้ระท าความผดิมาลงโทษได ้แมว้า่จะจบัผูก้ระท าความผดิไดแ้บบคาหนงัคาเขา ดงันั้นไม่วา่จะเพิ่ม

โทษส าหรับความผิดฐานท าแทง้สูงมากข้ึนเพียงใดก็ตาม หากการกระท าของผูก้ระท าความผิดอยู่

เพียงในขั้นพยายาม ผูก้ระท าความผดิก็จะไม่ถูกลงโทษ 

  4.7.2.3  การเพิ่มฐานความผดิเพื่อลงโทษผูช้ายซ่ึงท าใหห้ญิงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ กลุ่มท่ีเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายท าแท้งตามแนวทางน้ี เห็นว่าการตั้งครรภ์และ

ความผดิเก่ียวกบัการท าแทง้ ถูกโยนให้เป็นภาระความรับผดิชอบของผูห้ญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ี

ผูช้ายซ่ึงมีส่วนร่วมดว้ยไม่มีความรับผิดใด ๆ เลย ทั้ง ๆ ท่ีการตั้งครรภเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติระหว่าง

ชายกบัหญิง แต่กฎหมายกลบัก าหนดให้หญิงซ่ึงเป็นฝ่ายตั้งครรภจ์ะตอ้งรับผิดชอบ รับผิด หรือรับ

โทษแต่เพียงฝ่ายเดียว ดงันั้นกลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางน้ีจึงเห็นวา่หากกฎหมายเอาผิดและลงโทษ

แก่หญิงซ่ึงท าแทง้ กฎหมายก็ควรก าหนดโทษส าหรับชายซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภแ์ลว้ไม่รับผิดชอบ

จนท าใหห้ญิงตอ้งหาทางออกดว้ยการท าแทง้ดว้ย  เพราะการตั้งครรภเ์กิดข้ึนจากชายและหญิง การท่ี

กฎหมายลงโทษแต่หญิงซ่ึงท าแทง้แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นการไม่ยติุธรรม 

   ซ่ึงจากการศึกษาของผู ้วิจ ัยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่ต้องการให้มีการ

ลงโทษจ าคุกชายซ่ึงท าให้ตนเองตั้งครรภ ์เพราะการลงโทษชายจะท าให้ปัญหาเร่ืองการตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงค์ของตนเองเป็นเร่ืองเปิดเผย ซ่ึงจะส่งผลกระทบกระเทือนต่ออนาคตของตนเอง 

ประกอบกบัหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นหญิงซ่ึงสมรสแลว้ แต่มีปัญหาในดา้นการ

คุมก าเนิด หรือเป็นผูซ่ึ้งมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนั และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การจบัสามีไป

จ าคุกจะยิ่งท าให้ครอบครัวล าบากมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กลุ่มน้ีจะไม่

ยอมไปพบแพทย ์เพราะเกรงว่าสามีจะถูกลงโทษ ในท่ีสุดหญิงเหล่าน้ีก็จะตดัสินใจท าแทง้เถ่ือน 

ดงันั้นหากจะมีกฎหมายลงโทษชายซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภ ์จนเป็นเหตุให้หญิงตอ้งไปท าแทง้ ควร
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เป็นการลงโทษให้ชายเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และบุตรท่ีจะคลอด

ออกมา โดยใหมี้ขั้นตอนด าเนินการเรียกร้องค่าใชจ่้ายจากชายใหส้ะดวก และรวดเร็ว 

  4.7.2.4  การยกเลิกความผิดฐานท าแทง้ และออกกฎหมายท าแทง้ใหม่ แนวทางน้ีเห็นว่า

ควรยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานท าให้แทง้ลูกโดยออกเป็นกฎหมายเฉพาะ 

และเพิ่มมาตรการอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ เพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฝ่ายน้ีไม่

เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้โดยการขยายเง่ือนไขให้หญิงสามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมายมากข้ึน เพราะกฎหมายท าแทง้ไม่ไดใ้หอ้  านาจในการตดัสินใจวา่จ าเป็นท่ีจะท าแทง้หรือไม่ 

กบัหญิงซ่ึงตั้งครรภซ่ึ์งเป็นเจา้ของปัญหา ดงันั้นไม่วา่กฎหมายจะไดข้ยายเง่ือนไขในการท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายให้ครอบคลุมเพียงใดก็ตาม แต่ทา้ยท่ีสุดการท่ีหญิงจะไดท้  าแทง้หรือไม่ กลบั

ข้ึนอยู่กบัแพทยท่ี์จะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะท าแทง้ให้หญิงหรือไม่ นอกจากน้ีฝ่ายน้ียงัเห็นว่าการท่ี

กฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญานั้นเป็นการไม่ยุติธรรม และไม่สอดคล้องกับ

ลกัษณะของกฎหมายอาญา เพราะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเอาผิดแก่บุคคลซ่ึงสร้างความ

เสียหายให้แก่ผูอ่ื้น เช่น ความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น หรือความผิดฐานท าร้ายร่างกาย แต่การท าแทง้เป็น

ปัญหาท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุข ซ่ึงเก่ียวพนักบัสุขภาพของหญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์ก าลงัประสบปัญหาวกิฤต

ในชีวิต  ดงันั้นจึงเห็นวา่การยกเลิกกฎหมายท าแทง้ จะท าให้หญิงตั้งครรภมี์สิทธิท่ีจะตดัสินใจท่ีจะ

รักษาครรภห์รือยุติการตั้งครรภไ์ดด้ว้ยตนเอง และเสนอทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ ให้แก่หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์อนัจะช่วยใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละเด็กท่ีจะคลอดออกมาสามารถ

ท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปรกติสุขและมีศกัด์ิศรี เพื่อเปล่ียนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคน์ั้น 

ใหก้ลายเป็นครรภท่ี์พึงประสงคแ์ละคลอดทารกนั้นออกมา 

   ผูว้ิจยัเห็นว่าแมต้ามหลกัศาสนาพุทธ การฆ่าจะเป็นบาป แต่พฤติกรรมใดจะเป็นบาป

มาก หรือบาปน้อย ตอ้งดูท่ีเจตนาของผูก้ระท าด้วย การท่ีหญิงตอ้งตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคน์ั้น เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภาวะอนามยัเจริญพนัธ์ุและโอกาสเส่ียงใน

การตั้งครรภ ์ความผิดพลาดจากการคุมก าเนิด หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้หญิงไม่สามารถท่ี

จะเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมาได้ การท่ีหญิงต้องตัดสินใจท าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ ก็เพื่อ

แกปั้ญหาซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อให้ตวัเองและลูกท่ีจะคลอดออกมาสามารถมี
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ชีวิตอยู่ได้ในสังคม ไม่ได้มีเจตนาท าร้ายใคร แต่เป็นการท่ีหญิงได้กระท าต่อเน้ือตวัร่างกายของ

ตนเอง และไดก้ระท าไปดว้ยความจ าเป็น เพื่อความอยูร่อดของทั้งตวัเอง และเด็กท่ีจะคลอดออกมา 

หญิงไม่ไดต้ั้งใจท าใหต้วัเองตั้งครรภเ์พื่อจะท าแทง้  เพราะการท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีสร้างความเจ็บปวด

ให้แก่หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตอ้งถูกตีตราหรือถูกประณามจากสังคม  และเส่ียงท่ีจะไดรั้บ

อนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ซ่ึงอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์จึงไม่ใช่อาชญากร เช่นเดียวกบัพวกท่ี ปล้น ฆ่า หรือท าร้ายผูอ่ื้น อนัจะท าให้รัฐจะตอ้ง

ลงโทษ ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขกฎหมายท าแทง้ตามแนวทางน้ี เพราะการออกกฎหมาย

ท าแทง้ใหม่จะเป็นผลดีมากกวา่ เพราะจะท าให้กฎหมายท าแทง้เป็นกฎหมายท่ีทนัสมยั สอดคลอ้ง

กบัสภาพความเป็นจริงของสังคม และสภาพปัญหาของการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ 

และการออกกฎหมายท าแท้งใหม่จะเป็นการออกกฎหมายท่ีได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ครอบคลุมปัญหาทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดีกวา่

การแกไ้ข หรือปรับปรุงกฎหมายท าแทง้เก่า ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของความเป็นจริงและไม่มี

สภาพบงัคบั แต่แนวคิดเร่ืองการยกเลิกกฎหมายท าแทง้ เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากในสังคมไทย  เพราะ

รากฐานของกฎหมายท าแทง้ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั สอดคล้องกบักรอบความคิดในเร่ืองของ

ศีลธรรมและศาสนา ประกอบกบัมีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงการยกเลิกกฎหมายท าแทง้เขา้กบัวาท

กรรมเร่ือง “การท าแท้งเสรี” ดงันั้นหากจะยกเลิกกฎหมายท าแทง้ รัฐจ าเป็นจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ

ให้กบัประชาชนเก่ียวกบัปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ขอ้จ ากดัของกฎหมายท าแทง้ท่ีใชบ้งัคบัอยู่

ในปัจจุบนั และสร้างกลยุทธ์ท่ีจะช่วยลบลา้งความเขา้ใจของประชาชนในเร่ืองการท าแทง้เสรี ท า

ความเขา้ใจกบัสังคมวา่การอนุญาตใหท้ าแทง้ เป็นการเพิ่มโอกาสหรือทางเลือกอยา่งอ่ืน ท่ีไม่ใช่การ

ท าแทง้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์และช้ึให้ประชาชนและสังคมเห็นว่าการแกไ้ขกฎหมาย

ท าแทง้ โดยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์จะไม่ท าให้การท าแทง้กลายเป็น

การท าแทง้เสรี  
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป  

   การท าแท้งเป็นพฤติกรรมท่ีพบได้ในสังคมนุษย์ตั้ งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั โดย

ค่านิยมท่ีเห็นวา่การท าแทง้เป็นความผิดหรือไม่ จะข้ึนอยูก่บัประเพณี วฒันธรรม และทศันะในทาง

ศาสนาของแต่ละสังคม ซ่ึงศาสนาต่าง ๆ ไม่ไดมี้การบญัญติัเร่ืองการห้ามการท าแทง้ไวโ้ดยตรง  แต่

ส่ิงท่ีท าให้สมาชิกในสังคมต่อต้านการท าแท้ง เพราะทุกศาสนาให้ความส าคัญกับชีวิตมนุษย์ 

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าศาสนิกทุกคน ในทุกศาสนาจะเห็นว่าการท าแท้งเป็นความผิดทั้ งหมด 

เพราะศาสนิกแต่ละคนก็เคร่งครัดในศาสนาไม่เท่ากนั ส่วนทศันะเก่ียวกบัการท าแทง้ตามแนวคิด

ทางประวติัศาสตร์ เชิงปรัชญา แนวคิดทางดา้นมนุษยวทิยา อาชญาวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

และแนวคิดทางกฎหมาย มีทั้งฝ่ายท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ โดยแต่ละฝ่ายไดเ้สนอ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือและมีงานวิจยัต่าง ๆ สนบัสนุน  ส่งผลให้การตดัสินวา่สังคมควร

จะเช่ือความเห็นของฝ่ายใด เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก ปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนมีตน้ตอหรือสาเหตุ

มาจาก การท่ีหญิงซ่ึงตั้งครรภไ์ม่ตอ้งการทารกในครรภ ์หรือไม่มีความพร้อมในการท่ีจะเล้ียงดูทารก

ในครรภ์ หรือไม่มีความพร้อมในการรับภาระความเป็นแม่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัญหา ทางดา้น

สุขภาพ ปัญหาดา้นการคุมก าเนิดผิดพลาด ปัญหาการตั้งครรภก่์อนสมรส การตั้งครรภเ์น่ืองจากถูก

หลอกลวง การตั้งครรภเ์น่ืองจากถูกละเมิดทางเพศ หรือประสบปัญหาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 

เช่น ไม่มีงานท า ไม่รายไดเ้พียงพอท่ีจะดูแลทารกท่ีคลอดออกมา ท าให้หญิงตั้งครรภ์เหล่าน้ีตอ้ง

หาทางแกปั้ญหาใหก้บัตวัเอง แมว้า่วธีิการแกปั้ญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์ะไม่ไดมี้แค่การท า

แทง้ก็ตาม แต่หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ม่สามารถหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืนได ้เช่น ไม่ได้
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รับความช่วยเหลือจนสามารถท าใหต้นเองสามารถรับผิดชอบดูแลเด็กท่ีจะคลอดออกมาได้ ไม่วา่จะ

เป็นจากชายซ่ึงเป็นบิดาของเด็ก ครอบครัว หรือจากรัฐ หญิงเหล่าน้ีก็จะเหลือทางแกปั้ญหาเพียงทาง

เดียว คือ การท าแทง้  

   เม่ือหญิงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หญิงจะได้รับความกดดนัทั้งภายใน

จิตใจของตนเอง และสังคม เพราะการตั้งครรภข์องตนเป็นการตั้งครรภท่ี์ไม่เหมาะสม หรือเป็นการ

ตั้งครรภเ์ม่ือตนไม่มีความพร้อมในการเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมา ประกอบกบัทางออกหรือวิธี

แก้ปัญหาของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีเพียง 2 วิธี คือ การยุติการตั้งครรภ์ หรือการตั้งครรภ์

ต่อไปจนครบก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมาไม่วา่หญิงจะมีความสามารถหรือศกัยภาพในการ

เล้ียงทารกท่ีจะคลอดออกมาหรือไม่ก็ตาม การท่ีกฎหมายก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา 

ไม่ได้ท าให้ความตอ้งการท าแท้งของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลดลง แต่กลบัส่งผลให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ตอ้งเสาะแสวงหาการท าแทง้เพื่อแกปั้ญหาของตน และเม่ือไม่สามารถหา

สถานบริการท าแทง้ท่ีถูกกฎหมายหรือท่ีได้มาตรฐานทางการแพทยแ์ละความปลอดภยัได ้หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์อ้งหาทางออกดว้ยการท าแทง้เถ่ือน แมว้า่จะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

และมีความเส่ียงท่ีหญิงอาจไดรั้บอนัตรายต่อสุขภาพ พิการ หรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจาก

การท าแทง้เถ่ือนก็ตาม จากงานวจิยัต่าง ๆ พบวา่เม่ือหญิงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ส่ิงท่ี

หญิงเหล่าน้ีตอ้งการไม่ใช่การท าแทง้ แต่ส่ิงท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์เหล่าน้ีตอ้งการ ไดแ้ก่ ท่ี

พกัชัว่คราวทั้งในระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอดและหลงัคลอด การดูแลจากแพทยใ์นระหวา่งการ

ตั้งครรภ ์การคลอดและหลงัคลอด บริการใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจเพื่อให้

มีอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูตนเองและเพื่อสวสัดิภาพของตนเองและบุตร ความรู้เก่ียวกบัสิทธิทาง

กฎหมาย ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการคลอด การคุมก าเนิด 

การเล้ียงดูเด็ก ค าแนะน าเก่ียวกบับริการช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม และตอ้งการโอกาสจาก

สังคม เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีรัฐก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดยไม่มีบริการทางสังคม

ใดๆ ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เลย จึงเป็นการไม่ยุติธรรม เพราะหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงคท่ี์มีความจ าเป็นต่าง ๆ จนตอ้งตดัสินใจท าแทง้ไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นเหยื่อของสังคมหรือ 

เป็นเหยื่อของความลม้เหลวในการจดัการกลไกทางสังคมของรัฐ ท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนบรรทดั

ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิงให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง หรือในการให้
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ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา และการให้บริการคุมก าเนิดแก่ประชาชนท่ีไร้ประสิทธิภาพและไม่ทัว่ถึง  

ดงันั้นการท่ีรัฐใชม้าตรการทางอาญาโดยก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา โดยไม่มีบริการ

ทางสังคมใด ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เลย จึงไม่สามารถยบัย ั้งความ

ตอ้งการท าแทง้ของหญิงเหล่าน้ีได ้แต่กลบัส่งผลให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคจ์  านวนมากท่ีไม่มี

ทางออกอ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหา จ าเป็นตอ้งแก้ปัญหาด้วยการท าแทง้เถ่ือน ดงันั้นหากรัฐตอ้งการ

แกไ้ขปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน รัฐตอ้งจดัให้มีมาตรการทางสังคม เพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค ์ให้มีทางออกในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย และเหมาะสม เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงคส์ามารถเล้ียงดูตวัเองและบุตรท่ีจะคลอดออกมาได ้โดยมาตรการเหล่าน้ีอาจด าเนินการ

ในรูปแบบขององคก์รรัฐ หรือองค์กรเอกชนโดยทุนการด าเนินงานส่วนหน่ึงมาจากการสนบัสนุน

จากองค์กรของรัฐ ซ่ึงในการจดับริการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทุก

รูปแบบ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทุกฝ่ายควรเขา้ใจสภาพปัญหา ลกัษณะเฉพาะของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ ระเบียบต่าง ๆ และวิธีการท่ียืดหยุ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์มีความเป็นไปได้ และเพื่อท าให้ผูม้าใช้บริการเกิดความมัน่ใจ ว่าจะสามารถจดัการกบั

ปัญหาในการเล้ียงดูบุตร ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  เม่ือศึกษาถึงความสอดคลอ้งของกฎหมายอาญากบัการท าแทง้ ทั้งในดา้นแนวคิดเก่ียวกบั

กฎหมายอาญา ขอบเขต ภารกิจ วตัถุประสงค์ของกฎหมายอาญา และอ านาจรัฐในการก าหนดให้

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเป็นความผิดอาญา กบัลกัษณะของความผิดฐานท าแทง้พบวา่กฎหมาย

อาญามีหน้าท่ีคุม้ครองชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของพลเมือง และป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบ 

หรือการกระท าท่ีมิชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ีอ่อนแอกว่า ไม่ใช่การกระท าความผิดต่อตนเอง นอกจากน้ี

กฎหมายอาญายงัมีภารกิจท่ีส าคญั คือ การคุม้ครองการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในสังคม การป้อง

ปรามการกระท าความผิด และการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมาย  ดงันั้นการท่ีรัฐจะก าหนดให้

พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญา พฤติกรรมนั้นจะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

ทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน จนรัฐเห็นวา่มีความจ าเป็น

อย่างยิ่งยวดท่ีจะตอ้งใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท านั้น เพื่อเป็นการป้องกนัหรือ

ป้องปรามไม่ให้การกระท าความผิดเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนอีกในอนาคต  และเพื่อเตือนบุคคลทัว่ไป

วา่ถา้ไดก้ระท าเช่นนั้นจะตอ้งไดรั้บโทษ ดงันั้นในการท่ีรัฐจะใชม้าตรการทางอาญากบัพฤติกรรมใด 

DPU



376 
 

จะตอ้งปรากฏวา่การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของสังคม และ

สมควรถูกควบคุมดว้ยกฎหมายอาญาเท่านั้น เพราะการใช้มาตรการทางอาญาอย่างพร ่ าเพร่ือ หรือ

เกินขอบเขต จะท าให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลถูกกระทบกระเทือนจนเกินความจ าเป็น แต่ความผิด

ฐานท าแทง้มีลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีควรก าหนดให้เป็นความผิดอาญา เพราะแมว้่า

การท าแท้งจะเป็นความผิดในตวัเอง (Mala in se) หรือความผิดต่อศีลธรรมก็ตาม แต่ก็เป็นการ

กระท าความผิดต่อศีลธรรมส่วนตวั ไม่ใช่ศีลธรรมส่วนรวม เพราะเป็นการท่ีหญิงไดก้ระท าต่อเน้ือ

ตวัร่างกายของตนเอง ไม่ใช่กระท าต่อผูอ่ื้น และไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  การท่ี

รัฐใช้กฎหมายอาญาห้ามหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคท์  าแทง้ เป็นการท่ีรัฐใช้อ านาจบงัคบัให้หญิง

เหล่าน้ีกระท าในส่ิงท่ีรัฐตอ้งการ หรือเป็นการบงัคบัให้บุคคลเหล่าน้ีกระท าการอนัเป็นขดัต่อความ

ประสงค์ของตนเอง แมว้่าการบญัญติักฎหมายเช่นน้ีจะเป็นผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อตวัหญิงซ่ึง

ตั้งครรภก์็ตาม แต่ก็เป็นการท่ีรัฐลงโทษหญิงซ่ึงท าแทง้ดว้ยเหตุผลทางศีลธรรมแต่เพียงอยา่งเดียว 

ซ่ึงการลงโทษบุคคลดว้ยเหตุผลทางศีลธรรม ยงัเป็นเร่ืองท่ีคลุมเครือมาก เพราะยงัไม่สามารถพิสูจน์

ไดว้า่กฎหมายอาญาสามารถท าใหบุ้คคลมีศีลธรรมดีข้ึนได ้นอกจากน้ีการท่ีความผิดฐานท าแทง้เป็น

ความผิดท่ีไม่มีผูเ้สียหาย (Victimless Crime)  หรือเป็นความผิดท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้

กระท าความผิดดว้ยความสมคัรใจ หญิงเหล่าน้ีจึงไม่รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บอนัตรายหรือเป็นผูเ้สียหาย 

และจะไม่ร้องทุกขเ์พื่อใหด้ าเนินคดีกบัตนเอง และสถานบริการท าแทง้ท่ีไดท้  าแทง้ให้แก่หญิง และ

ในท านองเดียวกนัสถานบริการท าแทง้เถ่ือนซ่ึงเป็นผูร่้วมกระท าผิดกบัหญิงซ่ึงท าแทง้ ก็จะไม่ร้อง

ทุกข์ด าเนินคดีกบัหญิงซ่ึงมาท าแทง้ เพราะทั้งหญิงซ่ึงท าแทง้และสถานบริการท าแทง้เถ่ือนต่าง

ไดรั้บประโยชน์ตามท่ีตนตอ้งการ การท่ีรัฐก าหนดใหค้วามผิดฐานท าแทง้เป็นความผิดอาญา จึงเป็น

การท่ีรัฐบญัญติักฎหมายเกินความจ าเป็น เป็นการใชก้ฎหมายอาญาควบคุมการตดัสินใจของหญิง

ซ่ึงเก่ียวกบัการจดัการเน้ือตวัและร่างกายของหญิงอย่างเกินขอบเขต  เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นการคุม้ครองการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในสังคม แต่เป็นการท่ีรัฐยอมรับว่า

หญิงตั้งครรภไ์ม่มีสิทธิและเสรีภาพในการตดัสินใจท่ีจะยุติการตั้งครรภท่ี์ก่อปัญหาใหก้บัตน ซ่ึงการ

บญัญติักฎหมายเช่นน้ีนอกจากจะไม่ช่วยลดปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนแลว้ ยงัก่อให้เกิดผลเสีย

มากกวา่ เช่น ท าใหบุ้คคลเสาะแสวงหาประโยชน์จากการท าแทง้ ท าใหบ้ริการท าแทง้มีราคาสูง เป็น

การผลักดันให้บุคคลท่ีต้องการท าแท้งต้องร่วมมือกับบุคคลอ่ืนประกอบอาชญากรรม ท าให้
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กฎหมายไม่มีสภาพบงัคบั และท าให้รัฐตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารงานยุติธรรม และการ

ปราบปรามการลักลอบท าแท้งเถ่ือน ท าให้เสียเวลา เสียโอกาส และเสียงบประมาณในการ

ปราบปรามอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีความรุนแรงมากกวา่  เช่น อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัร่างกาย 

ชีวติ และทรัพยสิ์น ดงันั้นการท่ีประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญาโดย

มีข้อยกเวน้ให้ท าแท้งได้ เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าเน่ืองจากสุขภาพของหญิง หรือหญิง

ตั้งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดอาญาเท่านั้น ส่งผลให้กฎหมายท าแทง้ไม่สามารถลดความ

ตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคไ์ดเ้ลย ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบให้มีอตัราการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัส่งผลให้หญิงซ่ึงท าแทง้เถ่ือนไดรั้บอนัตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ นอกจากน้ีกฎหมายท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 

ถึงมาตรา 305 มีปัญหาในการบงัคบัใช้หลายประการเช่น ปัญหาเร่ืองความชัดเจนของกฎหมาย 

ปัญหาท่ีไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษได ้ปัญหาเร่ืองความเสมอภาคทางกฎหมาย 

ปัญหาเร่ืองความเป็นธรรมของกฎหมาย และปัญหาเร่ืองความเหมาะสมของการลงโทษ  ยิ่งไปกวา่

นั้นประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกับความผิดฐานท าแท้ง ไม่ได้มีการก าหนดเง่ือนไข

ประกอบการท าแทง้ไว ้ซ่ึงส่งผลให้การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 305 เป็นการท า

แทง้ท่ีท าไดใ้นทุกสถานท่ี หรือท าเม่ืออายุครรภเ์ท่าไหร่ก็ได ้ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อหญิงซ่ึงท าแทง้

ได ้

   จากการศึกษาถึงวิธีการท าแท้งพบว่า ในปัจจุบนัการท าแท้งสามารถท าได้โดยง่าย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากได้มีการคิดค้นตวัยา และเคร่ืองมือ

ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัมาใช้ในการท าแทง้ แต่การน ายาท า

แทง้ หรือเคร่ืองมือทางการแพทยเ์หล่าน้ีมาใช ้จะตอ้งค านึงถึงอายุครรภด์ว้ย เพราะการท าแทง้แต่ละ

วธีิ จะมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยั ในอายคุรรภท่ี์แตกต่างกนั เช่น การท า

แทง้ในระยะแรกของการตั้งครรภ ์สามารถท าไดโ้ดยการใชย้า และหญิงตั้งครรภส์ามารถท าเองไดท่ี้

บา้น เพราะวิธีการใช้ยาจะไดผ้ลดี และมีความปลอดภยัสูง วิธีการใช้ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน มีความ

เส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้น้อยมาก หรือไม่ไดก่้อให้เกิดอนัตรายท่ีร้ายแรงจน

จะตอ้งมีการเฝ้าระวงัในระหวา่งการใชย้า แต่มีความปลอดภยัสูงมากเม่ือเทียบกบัอตัราการเสียชีวิต

ของหญิงซ่ึงคลอดบุตร กล่าวคือ ในประเทศท่ีการคลอดบุตรมีความปลอดภยัสูง อตัราการเสียชีวิต
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ระหวา่งการคลอดของหญิงอยูท่ี่ 1 คน ต่อหญิงซ่ึงคลอดบุตร 10,000 คน ในขณะท่ีหญิงซ่ึงใชย้าท า

แทง้มีอตัราการเสียชีวิตน้อยกว่ามาก คือ 1 คน ต่อหญิงซ่ึงใช้ยาท าแทง้ 100,000 คน1 หรือหากเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ก็เป็นอนัตรายท่ีไม่รุนแรง และสามารถดูแลรักษาไดโ้ดยง่าย  หรือ

การท าแทง้ในระยะท่ีมีอายุครรภม์ากข้ึน สามารถท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองดูดสูญญากาศแบบมือถือ ซ่ึงมี

ความสะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภยั ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ยาระงบัความรู้สึกทัว่ร่างกาย และหญิงซ่ึงท า

แทง้ไม่จ  าเป็นตอ้งนอนพกัท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถท าไดใ้นสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิ คลินิกท า

แทง้ หรือโรงพยาบาล ดว้ยเหตุน้ีแพทยท่ี์จะท าแทง้จะตอ้งใชอ้ายุครรภม์าเป็นเกณฑ ์วา่สมควรจะใช้

วิธีการท าแทง้แบบใด จึงจะเหมาะสมกบัอายุครรภข์องหญิงซ่ึงจะท าแทง้แต่ละคน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยแก่หญิงซ่ึงท าแท้งให้มากท่ีสุด ซ่ึงการท าแท้งท่ีเป็นท่ียอมรับทั่วไปว่ามีความ

ปลอดภยัสูง คือการท าแทง้ท่ีไดก้ระท าในไตรมาสแรก หรือในช่วงอายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์ เพราะ

เป็นช่วงท่ีทารกยงัไม่มีสภาพเป็นมนุษย์ ดังนั้ นหากจะมีการท่ีจะอนุญาตให้มีการท าแท้ง ควร

อนุญาตให้ท าแทง้เม่ืออายุครรภไ์ม่เกิน 12 สัปดาห์ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ในขณะ

อายุครรภเ์กิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ซ่ึงยงัเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสามารถท าแทง้ได ้แมว้า่

จะเป็นการท าแทง้เม่ือมีอายุครรภม์ากกวา่การท าแทง้ในไตรมาสแรกก็ตาม แต่ก็มีอตัราเส่ียงท่ีจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนน้อยมากเหมือนกบัไตรมาสแรก ถา้หากไดท้  าแทง้โดยวิธีการท่ีปลอดภยั เช่น ใช้

เคร่ืองดูดสูญญากาศ แบบไฟฟ้า หรือ เคร่ืองดูดแบบมือถือ  

   นอกจากน้ีจากการศึกษากฎหมายท าแทง้ของต่างประเทศ พบวา่ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ 

เกือบทัว่โลกไดมี้การแก้ไขกฎหมายท าแทง้โดยอนุญาตให้มีการท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

มากข้ึน แมแ้ต่ในประเทศท่ีมีความเคร่งครัดในศาสนา โดยได้มีการก าหนดเง่ือนไขหรือเหตุท่ี

กฎหมายอนุญาตให้ท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายไว ้ซ่ึงเหตุท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายท่ี

ประเทศต่าง ๆ และองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุญาตใหท้ าแทง้ 

มี 7 ประการ ได้แก่ การคุ้มครองชีวิตมารดา การคุ้มครองสุขภาพกายของมารดา การคุ้มครอง

สุขภาพจิตของมารดา การคุม้ครองความผดิปรกติของทารกในครรภ ์การตั้งครรภเ์กิดจากการข่มขืน

หรือการกระท าความผิดทางอาญา หรือการมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต เหตุผลทาง

                                                        
 1 ยาท าแทง้ นวตักรรมใหม่ท่ีสะดวกและปลอดภยั.  แหล่งเดิม. 
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สังคมและเศรษฐกิจ และเม่ือมีค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ ์โดยบางประเทศอาจอนุญาตให้ท าแทง้

โดยเหตุผลประการใดประการหน่ึง เช่น เพื่อการคุม้ครองชีวติมารดา เพียงอยา่งเดียวเช่น สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บางประเทศอนุญาตให้ท าแทง้ดว้ย

เหตุผลหลายประการรวมกนั เช่น การคุม้ครองสุขภาพกายของมารดา การคุม้ครองสุขภาพจิตของ

มารดา การตั้งครรภ์เกิดจากการข่มขืนหรือการกระท าความผิดทางอาญา ได้แก่ ราชอาณาจกัร

นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสเปน   และหลายประเทศได้อนุญาตให้มีการท าแท้งโดยชอบด้วย

กฎหมายด้วยเหตุผลทั้ ง 7 ประการ  เช่น ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์ เป็นตน้ ซ่ึงจากเกณฑ์ในการอนุญาตให้ท าแทง้ทั้ง 7 ประการ ท าให้สามารถ

แบ่งรูปแบบของกฎหมายท าแทง้ออกเป็นกฎหมายท าแทง้ของประเทศท่ีห้ามท าแทง้เด็ดขาด (ไม่

อนุญาตให้ท าแทง้เลย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ) กฎหมายท าแทง้ของประเทศท่ีห้ามท าแทง้แบบมี

เง่ือนไข ทั้งท่ีมีเง่ือนไขอยา่งเคร่งครัด (อนุญาตให้ท าแทง้เฉพาะบางเหตุผลแต่ไม่รวมถึงเหตุผลทาง

สังคมและเศรษฐกิจ) และมีเง่ือนไขแบบไม่เคร่งครัด (อนุญาตใหท้ าแทง้โดยเง่ือนไขทางสังคมและ

เศรษฐกิจดว้ย แต่ไม่รวมถึงการท าแทง้ตามค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ์) และกฎหมายท าแทง้ของ

ประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ตามค าร้องขอ (อนุญาตให้ท าแทง้ครบทั้ง 7 ประการ) ซ่ึงการใชรู้ปแบบ

ของกฎหมายท าแทง้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อปัญหาเก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน ปัญหา

การเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ และปัญหาสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท าแทง้ เช่น การทิ้งหรือ

ฆ่าทารกแรกคลอด ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ประเทศท่ีห้ามท าแทง้อยา่งเด็ดขาด จะประสบปัญหาใน

เร่ืองการท าแทง้เถ่ือน ปัญหาหญิงไดรั้บอนัตรายและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้

เถ่ือน และปัญหาสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท าแทง้สูงมาก เพราะการท่ีกฎหมายห้ามไม่ให้หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท์  าแทง้ ไม่ไดท้  าให้ความตอ้งการท าแทง้ของหญิงเหล่าน้ีลดลงหรือหมดไป  

แต่การห้ามการท าแท้งกลับส่งผลให้หญิงซ่ึงต้องการท าแท้ง เสาะแสวงหาสถานท่ีท าแท้งเพื่อ

แกปั้ญหาของตน แมว้า่จะเป็นการท าแทง้ท่ีผิดกฎหมายหรือการท าแทง้เถ่ือนก็ตาม และเม่ือการท า

แทง้นั้นเป็นการท าแทง้เถ่ือน จึงเป็นการท าแทง้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางการแพทย ์หรือไม่ไดม้าตรฐาน

ความปลอดภยั ท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้ไดรั้บอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ซ่ึงบางราย

ร้ายแรงถึงเสียชีวิต และการท่ีกฎหมายบงัคบัให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตอ้งตั้งครรภ์จนครบ

ก าหนด และคลอดทารกนั้นออกมาทั้ง ๆ ท่ีหญิงไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศกัยภาพในการเล้ียงทารก 
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ท าให้หญิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งน าลูกของตนไปทิ้งไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ หรือฆ่าทิ้ง เพื่อให้ตนเอง

สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ ส่วนประเทศท่ีใช้กฎหมายท าแท้งแบบมีเง่ือนไขแบบเคร่งครัด จะ

ประสบปัญหาเช่นเดียวกบักลุ่มประเทศท่ีห้ามการท าแทง้เด็ดขาด คือ มีอตัราการท าแทง้เถ่ือนและ

จ านวนหญิงซ่ึงไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติจากการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และปัญหาสังคมท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการท าแทง้สูงมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมูลเหตุท่ีท าใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละตอ้งตดัสินใจท า

แทง้มีหลายสาเหตุ แต่ประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ไดอ้ยา่งมีเง่ือนไขเคร่งครัด ส่วนใหญ่จะอนุญาต

ให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายไดเ้ฉพาะมูลเหตุทางดา้นการแพทยห์รือเพื่อรักษาชีวิตมารดา และ

มูลเหตุทางดา้นกฎหมายอาญาหรือการตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดอาญาฐานข่มขืน หรือ

ความผิดเก่ียวกบัเพศเท่านั้น ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เน่ืองจากสาเหตุอ่ืน เช่น ทารกใน

ครรภเ์ป็นโรคร้ายแรงหรือพิการ การตั้งครรภก์บับุคคลร่วมสายโลหิต หรือมีความจ าเป็นทางสังคม

และเศรษฐกิจจนไม่สามารถท่ีจะรับผิดชอบเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาได ้ไม่สามารถท าแทง้ได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย ท าให้หญิงเหล่าน้ีจ  าตอ้งหาทางออกให้กบัตวัเองดว้ยการท าแทง้เถ่ือน แต่ใน

กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้โดยมีเง่ือนไขไม่เคร่งครัด คือกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ไดด้ว้ย

เหตุผลต่าง ๆ รวมถึงเหตุผทางด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วย  ท าให้กฎหมายท าแทง้ของประเทศ

เหล่าน้ีเป็นกฎหมายท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาให้กบัหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ครอบคลุมทุก

ปัญหาหรือทุกคน ส่งผลให้บริการท าแทง้ในประเทศเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย และไดม้าตรฐาน

ทางการแพทยแ์ละความปลอดภยั ท าให้ปัญหาในเร่ืองการลกัลอบท าแทง้เถ่ือนและปัญหาหญิง

ไดรั้บอนัตรายหรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้อยู่ในอตัราต ่ามาก ส่วนประเทศท่ี

อนุญาตให้ท าแท้งได้ตามค าร้องขอ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว และจะใช้ระบบ

สวสัดิการครอบครัวและเด็ก ควบคู่ไปกบักฎหมายท่ีอนุญาตใหท้ าแทง้ไดโ้ดยเสรี คือ รัฐจะใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงซ่ึงมีลูก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตร เงิน

สงเคราะห์บุตร  เงินสงเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยั เงินประโยชน์ทดแทน การลดหยอ่นภาษี การอนุญาตให้

ลาหยดุงานเพื่อไปท าหนา้ท่ีเล้ียงลูก โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน การใหบ้ริการดูแลเด็ก ซ่ึงสวสัดิการ

เหล่าน้ีสามารถท าใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคส์ามารถเล้ียงดูทารกในครรภท่ี์จะคลอดออกมา ให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เทียบเท่ากบัเด็กทัว่ ๆไป นโยบายเหล่าน้ึจึงมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ของ

หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามกลุ่มประเทศท่ีอนุญาตให้ท าแทง้ตามค าร้อง
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ขอจะใชก้ารท าแทง้เป็นมาตรการสุดทา้ย ในการแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพราะกลุ่ม

ประเทศเหล่าน้ีจะให้ความส าคญักบัการป้องกนัหรือการควบคุมจ านวนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

ให้เกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด โดยใชม้าตรการในดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา และการคุมก าเนิด 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่ประเทศในกลุ่มท่ีใช้กฎหมายท าแทง้แบบมีเง่ือนไขแบบไม่เคร่งครัด หรือแบบ

อนุญาตใหท้ าแทง้เม่ือมีค าร้องขอของหญิงตั้งครรภ ์ซ่ึงเป็นการอนุญาตให้ท าแทง้ไดเ้กือบทุกมูลเหตุ

ของการท าแทง้ก็ตาม แต่การท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีจะกระท าไดง่้าย ๆ  การท าแทง้จะเกิดข้ึนได ้เม่ือ

มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีแต่ละประเทศก าหนดไว ้ ซ่ึงเง่ือนไขประกอบการท าแท้งท่ี

ประเทศต่าง ๆ นิยมใชไ้ดแ้ก่  

   1. ก าหนดให้หญิงซ่ึงท าแท้งจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศตน หรือหากเป็นคน

ต่างชาติจะต้องยา้ยมาอยู่ในประเทศอย่างถาวร เช่น ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก หรือยา้ยมาอยู่ใน

ประเทศของตนไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งน้ีเพื่อให้การท าแทง้เป็นบริการท่ีได้

จดัใหแ้ก่ประชากรของตน และเพื่อเป็นการป้องกนัการใหบ้ริการท าแทง้ในเชิงการคา้  

   2.  ก าหนดอ านาจของผูซ่ึ้งมีสิทธิตดัสินใจวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ คือ หญิงซ่ึง

ตั้งครรภ์เท่านั้น เพราะเห็นว่าหญิงควรมีสิทธิตดัสินใจว่าต้องการท าแท้งเพราะมีเหตุจ าเป็นอนั

หลีกเล่ียงไม่ได ้หรือตอ้งการท่ีจะเก็บรักษาครรภไ์วจ้นครบก าหนดคลอดและคลอดทารกนั้นออกมา 

เพราะหญิงเป็นฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดชอบหรือรับภาระในการเล้ียงดูทารกท่ีจะคลอดออกมาจนส้ินชีวิต 

ซ่ึงภาระผูกพนัระหว่างลูกกับแม่ ผูซ่ึ้งรับภาระคือแม่ ไม่ใช่คนในสังคม ด้วยเหตุน้ีผูรั้บภาระจึง

สมควรอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นผูมี้สิทธิเลือกวา่จะยินยอมเขา้รับภาระนั้นหรือไม่ ไม่ใช่บุคคลอ่ืนท่ีจะเขา้มา

จดัการหรือก าหนดวา่ไม่สมควรท าแทง้   

   3.  ก าหนดใหมี้ใบรับรองจากแพทย ์วา่หญิงตั้งครรภ ์ 

   4.  ก าหนดว่าการท าแทง้จะตอ้งไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้ จากหญิงซ่ึงจะท าแทง้ 

ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายท าแทง้ของต่างประเทศ ในเร่ืองการให้ความยินยอมในการท าแทง้ พบวา่

กฎหมายท าแทง้ของหลาย ๆ ประเทศ จะก าหนดการใหค้วามยนิยอมใหท้ าแทง้ไวด้งัน้ี 
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        4.1 กรณีท่ีหญิงท าแทง้ไม่มีสามี กฎหมายจะก าหนดให้หญิงซ่ึงท าแทง้ตอ้งให้ความ

ยนิยอมโดยชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

          4.2 กรณีท่ีหญิงท าแท้งเป็นหญิงมีสามี กฎหมายท าแท้งของหลายประเทศจะ

ก าหนดให้การท าแทง้นั้นตอ้งได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสามีดว้ย เช่น ประเทศ

ญ่ีปุ่น ประเทศศมองโกเลีย  เพราะประเทศเหล่าน้ีเห็นวา่ชายซ่ึงเป็นสามีควรมีสิทธิ หรือมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจกบัหญิง ในฐานะท่ีชายเป็นคู่ชีวิตของหญิงซ่ึงตอ้งใช้ชีวิตร่วมกนั ตอ้งอาศยัพึ่งพา

กัน และท่ีส าคญัทารกในครรภ์ของหญิงก็เป็นบุตรของชายเช่นเดียวกับหญิง หากหญิงมีความ

ประสงค์ท่ีจะไม่ให้เด็กเกิดมาไม่วา่จะดว้ยเหตุผลทางสุขภาพทางกายหรือทางจิตของหญิง เหตุผล

ทางดา้นสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืนใด ชายผูเ้ป็นสามีควรจะได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจกบัหญิง ไม่ใช่ใหห้ญิงตดัสินใจแต่เพียงล าพงั ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายท าแทง้ของหลายประเทศ

จะก าหนดเง่ือนไขการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภซ่ึ์งมีสามี วา่จะตอ้งไดรั้บความยินยอมใหท้ าแทง้จาก

สามีของหญิงดว้ย เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถหยัง่รู้ความเห็นของสามี หรือสามีไม่สามารถใหค้วาม

ยนิยอม หรือเสียชีวติ  

        4.3 กรณีท่ีหญิงซ่ึงท าแทง้เป็นผูเ้ยาว ์กฎหมายท าแทง้ของบางประเทศไดก้  าหนดไว้

วา่ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์ป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง คน

ใดคนหน่ึง ยิง่ไปกวา่นั้นบางประเทศไดก้ าหนดวา่ในกรณีท่ีหญิงซ่ึงประสงคจ์ะท าแทง้เป็นผูเ้ยาว ์ไม่

จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผูป้กครอง และก าหนดใหผู้เ้ยาวส์ามารถท าแทง้

ได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากผูป้กครอง แต่ตอ้งพาบุคคลบรรลุนิติภาวะตามแต่ท่ีตนเลือกมาดว้ย 

เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส แมว้า่ในทศันะของนกัสตรีนิยมจะเห็นวา่การยุติการตั้งครรภ์ หรือการท า

แทง้เป็นสิทธิของหญิงซ่ึงตั้งครรภท่ี์จะตดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง วา่จะตั้งครรภต่์อไปหรือจะยุติการ

ตั้งครรภ์ เพราะความจ าเป็นหรือเหตุผลในการท าแทง้มีหลายสาเหตุ เช่น ความผิดพลาดในการ

คุมก าเนิด ความยากจน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ สุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะ

ให้หญิงซ่ึงตั้งครรภ์แต่ละคนมีอิสระท่ีจะตดัสินใจ โดยปราศจากการครอบง าจาก ศาสนา สังคม 

แพทย ์หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม แต่ในกรณีการท าแทง้ของผูเ้ยาวห์ากให้หญิงผูเ้ยาวต์ดัสินใจท าแทง้

เพียงล าพงั ยอ่มไม่เป็นการดี เน่ืองจากผูเ้ยาวมี์วุฒิภาวะในการคิด หรือการตดัสินใจท่ีไม่รอบคอบ 
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หรือไม่เพียงพอ ซ่ึงหากหญิงผูเ้ยาวต์ดัสินใจท าแทง้โดยไม่มีใครใหค้  าปรึกษา อาจเป็นการตดัสินใจ

ท่ีไม่ใช่ทางแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดส าหรับหญิงผูเ้ยาวก์็ได ้เพราะทางออกในการแกปั้ญหาตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ไม่ไดมี้เพียงแค่การท าแทง้เท่านั้น หากหญิงผูเ้ยาวต์ดัสินใจผิดนอกจากจะไม่เป็นผลดีกบั

หญิงผูเ้ยาวแ์ลว้ อาจจะส่งผลเสียให้กบัหญิงผูเ้ยาวใ์ห้ไดรั้บความทุกขท์รมานใจจากการฆ่าลูกตวัเอง 

และหากเกิดข้อผิดพลาดในการท าแท้งอาจท าให้หญิงผู ้เยาว์ได้รับอันตรายอันเน่ืองมาจาก

ภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ ดงันั้นหากกฎหมายก าหนดใหเ้พียงแต่หญิงผูเ้ยาวเ์ท่านั้นท่ีสามารถ

ยินยอมให้แพทยท์  าแทง้ให้แก่ตนได ้ ย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่หญิงผูเ้ยาว ์ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายท าแทง้

ของไทยควรจะมีบทบญัญติัใหบิ้ดา มารดา หรือผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมกบั

ผูเ้ยาว ์เพื่อช่วยพิจารณาไตร่ตรองหาทางแกปั้ญหาอย่างรอบคอบ และถูกตอ้ง และเกิดผลดีแก่ทั้ง

หญิงผูเ้ยาวแ์ละเด็กท่ีจะเกิดมา  เช่น หากหญิงผูเ้ยาวต์ดัสินใจท าแทง้เพราะบิดาของเด็กในครรภจ์ะ

ไม่รับผิดชอบ บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ของผูเ้ยาวอ์าจจะพูดคุย และปรึกษาหารือหาทางออกกบั

ครอบครัวของบิดาของเด็กในครรภ ์จนบิดาของเด็กในครรภย์อมรับผดิชอบได ้หรือหากหญิงผูเ้ยาว์

ตดัสินใจท าแทง้เน่ืองจากไม่สามารถเล้ียงดูเด็กท่ีจะคลอดออกมาได ้บิดา มารดา หรือผูป้กครอง 

อาจจะยื่นมือช่วยเหลือ โดยช่วยเล้ียง หรือรับเล้ียงดูเด็ก ซ่ึงจะส่งผลให้หญิงผูเ้ยาวเ์ปล่ียนใจและ

ตดัสินใจคลอดทารกนั้นออกมาได ้

        4.4 กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

หลายประเทศก าหนดใหก้ารท าแทง้ของหญิงดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก ผูป้กครอง 

        4.5 กรณีท่ีหญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือตั้งครรภก์บัญาติ

ร่วมสายโลหิต การท าแทง้ไม่จ  าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดาของเด็กในครรภ ์

   5.  ก าหนดตวับุคคลท่ีมีอ านาจในการท าแทง้ เน่ืองจากในปัจจุบนัการท าแทง้เป็นส่ิงท่ี

ท าไดง่้าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัสูง อีกทั้งวธีิการท าแทง้บางวธีิ เช่น การใชย้า

ท าแทง้ เป็นวธีิท าแทง้ท่ีไดผ้ลดี ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการ

ท าแทง้ต ่า ท าให้ผูท้  าแทง้สามารถท าเองได้ท่ีบา้น โดยไม่จ  าตอ้งอยู่ในความดูแลของแพทย ์หรือ

โรงพยาบาล ดงันั้นในหลายประเทศจะไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของผูซ่ึ้งจะท าแทง้ไวแ้ตกต่างกนั
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ไป ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายท าแทง้ของต่างประเทศ และวิธีการท าแทง้ สามารถแบ่งผูซ่ึ้งมีอ านาจ

ในการท าแทง้ออกเป็น ประเภท 3 ประเภท คือ 

        5.1 หญิงตั้งครรภ์ ไดแ้ก่กรณีท่ีหญิงท าแทง้ในช่วงตน้ของการตั้งครรภ์ หรือช่วง 3 

เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซ่ึงสามารถท าไดด้ว้ยการใชย้าชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดรวมกนั เพื่อท า

ให้การตั้งครรภย์ุติลง และยาท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดบ้รรจุไวใ้นบญัชียาหลกั เพื่อใชใ้นการยุติการ

ตั้งครรภ์ ได้แก่ Mifepristone (RU 486)  และยา Misoprostol (Cytotec) และไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา 

Misoprostol (Cytotec) เพียงอยา่งเดียว หรือจะใชร่้วมกบัยา Mifepristone (RU 486)  ก็เป็นวิธีการท า

แทง้ท่ีดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการยติุการตั้งครรภใ์นไตรมาสแรก และไตรมาสท่ีสอง 

และหญิงตั้งครรภ์สามารถท าเองไดท่ี้บา้น เพราะวิธีการใช้ยาไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ไดก่้อให้เกิด

อนัตรายท่ีร้ายแรงจนจะตอ้งมีการเฝ้าระวงัในระหวา่งการใชย้า แต่มีความเส่ียงต ่า เทียบเท่ากบัความ

เส่ียงของการแทง้โดยธรรมชาติ ดงันั้นหลายประเทศจึงก าหนดให้การท าแทง้ท่ีอายุครรภไ์ม่เกิน 12 

สัปดาห์ ไม่จ  าต้องกระท าในโรงพยาบาล หรือโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดก้ าหนดไวว้า่การท าแทง้โดยใชย้า ไม่ตอ้งกระท าในโรงพยาบาล แต่ผูซ่ึ้งสั่ง

ยาจะตอ้งเป็นแพทยท่ี์ข้ึนทะเบียน 

        5.2  บุคลากรทางการแพทย ์ในบางประเทศนอกจากจะก าหนดให้แพทย ์และสูตินรี

แพทย ์เป็นผูมี้อ  านาจในการท าแทง้แลว้ ยงัไดก้  าหนดให้บุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ๆ   อนัไดแ้ก่ 

ผูช่้วยแพทย ์พยาบาล ผดุงครรภ์ สามารถท าแทง้ไดด้้วย เช่น กฎหมายท าแทง้ของราชอาณาจกัร

กมัพูชาไดก้ าหนดไวว้า่เฉพาะแพทย ์ผูช่้วยทางการแพทย ์หรือผดุงครรภ์เท่านั้น ท่ีเป็นผูมี้อ านาจใน

การด าเนินการท าแทง้  

        5.3  สูตินรีแพทย์ หลายประเทศได้ก าหนดคุณสมบติัของแพทย์ท่ีจะท าแท้งไว้

โดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่แพทยท่ี์สามารถท าแทง้ไดดี้ท่ีสุด จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงไดแ้ก่สูตินรีแพทย ์เพราะเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้เก่ียวกบัสรีระของหญิง และการ

คลอดบุตรซ่ึงจะส่งผลดีแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ให้ไดรั้บความปลอดภยัในชีวิต และร่างกาย หากตนมี

ความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ เช่น กฎหมายของราชอาณาจกัรนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 

ไดก้  าหนดไวว้า่แพทยผ์ูท้  าแทง้ตอ้งเป็นสูตินรีแพทยเ์ท่านั้น หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ก าหนดไวว้่า

DPU



385 
 

แพทย์ ท่ีจะท าแท้งในกรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ จะตอ้งเป็นแพทย์ท่ีข้ึนทะเบียนภายใต้ 

Medical Regulation Act และมีประสบการณ์ในการเป็นสูตินรีแพทย์ไม่น้อยกว่า 24 เดือน ส่วน

แพทยท่ี์จะท าแทง้เม่ืออายคุรรภม์ากกวา่ 16 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 24 สัปดาห์ จะตอ้งเป็นแพทยท่ี์จบใน

ระดับปริญญาโททางด้านสูตินรีเวช หรือ Master of Medicine (Obstetrics and Gynecology) จาก 

University of Singapore หรือ National University of Singapore หรือเป็นสมาชิกของ Royal College 

of Obstetricians and Gynecology  และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้จากสถาบนัเหล่าน้ีทุก ๆ 2 ปี 

ยกเวน้การท าแท้งโดยใช้ยา ซ่ึงไม่ต้องกระท าในโรงพยาบาล ผูซ่ึ้งสั่งยาจะต้องเป็นแพทยท่ี์ข้ึน

ทะเบียน   

 6.  ก าหนดอายคุรรภท่ี์สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย การก าหนดอายุครรภใ์นการท า

แทง้ไวมี้ความส าคญัมาก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดของสังคมท่ีมีต่อการท าแทง้ ท่ีแบ่งออกเป็น 3 

ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีคดัคา้นการท าแทง้ ฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ และฝ่ายท่ีเป็นกลางคือไม่เห็นดว้ยกบั

การท าแทง้ทุกกรณีและไม่ไดค้ดัคา้นการท าแทง้ทุกกรณี ซ่ึงเหตุผลท่ีแต่ละฝ่ายน ามาพิจารณาและ

น ามาสนบัสนุน ความคิดเห็นของตน ก็คือ “ชีวิตที่อยู่ในครรภ์มารดา” โดยถกเถียงกนัวา่ส่ิงท่ีอยูใ่น

ครรภ์มารดานั้น มีชีวิตหรือไม่ หรือมีชีวิตตั้งแต่เม่ือไหร่ ซ่ึงขอ้ถกเถียงดงักล่าวหาขอ้สรุปได้ยาก 

ทั้งน้ีเพราะแต่ละฝ่ายต่างนิยามหรือให้ความหมายของจุดเร่ิมตน้ชีวิต เพียงเพื่อสนบัสนุนและเป็น

ประโยชน์แก่แนวคิดของตนเท่านั้น กล่าวคือ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนการท าแทง้อา้งวา่รัฐจะตอ้งให้ความ

คุม้ครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ในการท่ีจะยุติการตั้งครรภ์เพื่อแกปั้ญหาชีวิตของตน เพราะสิทธิ

ดงักล่าวเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของหญิงซ่ึงจะจดัการกบัเน้ือตวัร่างกายของตนเอง  ในขณะท่ีฝ่ายท่ี

คดัคา้นการท าแทง้มีแนวคิดว่ารัฐจะตอ้งให้ความคุม้ครองแก่ทารกในครรภ์ เพราะทารกในครรภ์มี

ชีวติแลว้ตั้งแต่ไดมี้การปฏิสนธิ ทารกในครรภย์อ่มจะมีสิทธิท่ีจะมีชีวติอยู ่ ดงันั้นในเม่ือทั้งสิทธิของ

หญิงตั้งครรภแ์ละสิทธิของทารกในครรภ์ ต่างเป็นสิทธิท่ีรัฐจะตอ้งให้คุม้ครองและให้ความเคารพ 

กล่าวคือ การท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคแ์ต่ละคนจะตดัสินใจท าแทง้หรือไม่นั้น หญิงแต่ละคน

ยอ่มมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนั หญิงแต่ละคนควรมีสิทธิท่ีจะถามตวัเองว่าการเป็นแม่ มีความหมายแก่

ตนอยา่งไร หรือแค่ไหน และหญิงจะรับผิดชอบต่ออีกหน่ึงชีวติท่ีจะคลอดออกมาไดห้รือไม่อยา่งไร 

ถา้หากหญิงไม่รู้สึกวา่มีอีกชีวิตหน่ึงอยูใ่นครรภ ์หรือรู้สึกวา่ไม่สามารถจะรับผดิชอบต่อชีวิตนั้นได ้

หญิงย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ให้ชีวิตนั้นคงอยู่ต่อไป ในกรณีเช่นน้ีสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ย่อมเป็นสิทธิ

DPU



386 
 

ตามธรรมชาติของหญิงทุกคน และหญิงยอ่มมีสิทธิดงักล่าวอยูต่ลอดเวลาท่ีหญิงนั้นตั้งครรภ ์ดงันั้น

รัฐจะตอ้งให้ความเคารพในการท่ีหญิงจะใชร่้างกายของตนในวิถีทางท่ีตนตอ้งการ โดยเฉพาะการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัร่างกายของตน ในทางท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของหญิง ทั้งท่ี

เป็นชีวติส่วนตวั สังคม และเศรษฐกิจ  การท่ีหญิงจะตดัสินใจท าแทง้หรือไม่นั้น จึงเป็นการตดัสินใจ 

ท่ีข้ึนอยู่กบัจริยธรรมของหญิงซ่ึงตั้งครรภ์แต่ละคน และรัฐควรยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมดงักล่าว

ของหญิง เวน้แต่ในกรณีท่ีการยุติการตั้งครรภ์เม่ืออายุครรภ์มาก ซ่ึงหากท าแทง้จะเป็นอนัตรายต่อ

หญิงนั้นเอง รัฐจึงจะมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปคุม้ครองหรือปกป้องไม่ให้หญิงตอ้งไดรั้บอนัตรายจากการท า

แทง้ อนัจะท าใหรั้ฐมีอ านาจบญัญติักฎหมายหา้มการท าแทง้ได ้ส่วนสิทธิท่ีจะมีชีวติอยูข่องทารกใน

ครรภ ์แมว้า่กฎหมายจะให้ความคุม้ครอง แต่กฎหมายก็ตอ้งค านึงถึงสิทธิในการยุติการตั้งครรภข์อง

หญิงดว้ย หากกฎหมายประสงคจ์ะคุม้ครองชีวิตทารกในครรภ ์ก็ควรเร่ิมคุม้ครองเม่ือทารกในครรภ์

สามารถอยูร่อดภายนอกครรภม์ารดาไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ช่วงระยะเวลา 20 สัปดาห์

แรกของการตั้งครรภ ์ทารกในครรภ์จะมีพฒันาการของอวยัวะท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต เช่น หวัใจ 

ปอด สมอง แขน ขา และ ผลิตสารเคมีท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของทารก คือ “น ้าหล่อเลีย้งปอด” 

ซ่ึงจะท าหน้าท่ีขยายถุงลมปอด และแลกเปล่ียนออกซิเจนภายในปอด หากปราศจากน ้ าหล่อเล้ียง

ปอดทารกจะไม่สามารถแลกเปล่ียนอ๊อกซิเจนได ้ท าให้ทารกขาดออกซิเจน และเสียชีวติในท่ีสุด ซ่ึง

น ้ าหล่อเล้ียงปอดน้ีร่างกายทารกจะเร่ิมผลิต เม่ือทารกมีอายุยา่งเขา้สู่สัปดาห์ท่ี 20 ของการตั้งครรภ์ 

และจะถูกน ามาใชเ้ม่ือทารกคลอดออกมาสู่โลกภายนอก และตอ้งหายใจดว้ยตวัเอง ดงันั้นถา้ทารก

คลอดก่อนก าหนดในระยะเวลา 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ ์ทารกนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอด

อยู่นอกมดลูกได ้ ดว้ยเหตุน้ีการตั้งครรภ์ท่ีอายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์ซ่ึงเป็นระยะท่ีทารกยงัไม่

สามารถมีชีวิตอยู่รอดนอกครรภ์มารดาได ้หญิงยอ่มมีสิทธิในการท่ีจะตดัสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้

อยา่งอิสระหรืออยา่งเต็มท่ี แต่การใช้สิทธิยุติการตั้งครรภภ์ายหลงัอายุครรภ ์20 สัปดาห์ หญิงจะใช้

สิทธิในการตดัสินใจยุติการตั้งครรภ์อย่างเต็มท่ีไม่ได ้เพราะสิทธท่ีจะมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์

ยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง  เวน้แต่การท าแทง้ในระยะดงักล่าวจะตอ้งไดก้ระท าไปเพื่อป้องกนัอนัตราย

ท่ีจะเกิดกบัหญิง หากปล่อยให้มีการตั้งครรภต่์อไปดงันั้นเพื่อเป็นการคุม้ครอง หรือเพื่อเป็นการสาน

ประโยชน์ระหวา่งสิทธิของหญิงตั้งครรภก์บัทารกในครรภ ์ควรจะมีกฎหมายท่ียอมรับในสิทธิทั้ง 2 

ประการ โดยหาจุดสมดุลท่ีเหมาะสม  
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   จากการศึกษาพบวา่ประเทศต่าง ๆ อนุญาตให้มีการท าแทง้ในช่วงอายุครรภ์ท่ีแตกต่าง

กันไป เช่น ราชอาณาจักรนอร์เวย์  อนุญาตให้ท าแท้งได้เ ม่ืออายุครรภ์ไม่ เกิน 12 สัปดาห์ 

ราชอาณาจกัรสวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ อนุญาตให้ท าแทง้ไดเ้ม่ืออายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ 

เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ยายามรวบรวมช่วงอายุครรภ์ท่ีกฎหมายต่างประเทศอนุญาตให้ท าแทง้ได ้มา

จดัเป็นหมวดหมู่  และสามารถแบ่งอายุครรภ์ท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าแทง้ไดอ้อกเป็น 3 ไตรมาส 

คือ ไตรมาสแรก คือ ช่วงระหว่างอายุครรภ์ 1– 12 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีรัฐจะตอ้งยอมรับสิทธิใน

การตดัสินใจของหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงจะเลือกตั้งครรภ์ต่อไปหรือท าแท้ง ไตรมาสท่ีสอง  คือ ช่วง

ระหว่างอายุครรภ์ 13-24 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทารกในครรภ์ใกลจ้ะมีชีวิตอยูน่อกครรภ์มารดาได ้

ดงันั้นสิทธิในการตดัสินใจท าแทง้ของหญิงจะลดนอ้ยลง หรือสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูข่องทารกในครรภ ์

มีมากข้ึน หญิงตั้งครรภ์ในช่วงน้ีสามารถท าแทง้ไดด้ว้ยเหตุผล ท่ีเก่ียวกบัความจ าเป็นทางสุขภาพ

ของหญิงและสุขภาพของทารกในครรภเ์ท่านั้น และไตรมาสท่ีสาม  ไดแ้ก่ ช่วงอายคุรรภม์ากกวา่ 24 

สัปดาห์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทารกในครรภส์ามารถจะด ารงชีวิตไดเ้องนอกครรภม์ารดา สิทธิในการ

มีชีวิตอยู่ของทารกจะไดรั้บการคุม้ครอง จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งส่งเสริมชีวิตมนุษยท่ี์ก าลงั

เติบโตข้ึน ดงันั้นรัฐจึงมีอ านาจห้ามการท าแทง้ได ้เวน้แต่ในกรณีท าแทง้เพื่อรักษาชีวิตของหญิง

ตั้งครรภ์ กรณีท าแทง้ให้แก่หญิงวิกลจริตหรือปัญญาอ่อน กรณีท่ีการตั้งครรภ์เกิดจากการกระท า

ความผิดอาญา หรือเป็นการตั้งครรภก์บับุคคลร่วมสายโลหิต หรือกรณีท่ีมีเหตุผลเช่ือไดว้า่เด็กท่ีจะ

คลอดออกมาจะพิการอย่างร้ายแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือจะไดรั้บความทุกข์ทรมานจาก

ความเจ็บป่วยร้ายแรงและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้เพราะช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีแพทยส์ามารถ

ตรวจพบความผิดปรกติของทารกในครรภไ์ดแ้น่นอนแลว้ วา่ทารกในครรภจ์ะสมประกอบหรือไม่  

อีกทั้งการก าหนดระยะเวลาการท าแทง้ไวใ้นกฎหมายท าแทง้ดงักล่าว จะส่งผลดีต่อหญิงซ่ึงจะท า

แทง้เพราะหากการท าแทง้ไดก้ระท าระยะตน้ของการตั้งครรภ์จะมีความปลอดภยัสูง เพราะยิ่งอายุ

ครรภม์ากข้ึนเท่าใดความเส่ียงท่ีหญิงจะไดรั้บอนัตรายจากการท าแทง้ก็มีมากข้ึนเท่านั้น ดงันั้นหากมี

การอนุญาตให้ท าแทง้ได ้โดยไม่จ  ากดัอายุครรภไ์ว ้อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวติ และร่างกาย ของ

หญิงซ่ึงท าแทง้ได ้ 

 7.  ก าหนดสถานท่ีท าแทง้ไวว้่าจะตอ้งกระท าในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหท้ าแทง้ได ้เพราะการท าแทง้ในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ า
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แท้งได้ เป็นการท าแท้งกับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้ความ ความสามารถ และมีความ

เช่ียวชาญ และเป็นการท าแท้งในสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีครบถ้วน 

ทนัสมยั สะอาด และปลอดภยั ซ่ึงจะท าให้หญิงซ่ึงมารับบริการไดรั้บความปลอดภยัมากกวา่การท า

แทง้ในสถานท่ีอ่ืน การก าหนดสถานท่ีท าแทง้ไวด้งักล่าว จะท าให้รัฐสามารถเขา้ไปควบคุม และ

ตรวจสอบคุณวุฒิ ทกัษะ ของผูซ่ึ้งจะท าแทง้ และมาตราฐานของสถานให้บริการท าแทง้ได ้ซ่ึงจะ

เป็นการใหห้ลกัประกนัสวสัดิภาพของผูท้  าแทง้ได ้

   8.  ตอ้งขออนุญาตท าแทง้จากคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ ส่วนใหญ่การร้องขอ

อนุญาตท าแทง้เป็นเง่ือนไขส าหรับการท าแทง้ในช่วงอายุครรภท่ี์อยูใ่นช่วงไตรมาสท่ีสอง และไตร

มาสท่ีสาม ซ่ึงเป็นการท าแทง้เม่ืออายุครรภม์าก จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท า

แทง้สูง  ประเทศต่าง ๆ จึงไดก้ าหนดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษา และในการตดัสินใจของหญิงซ่ึงจะท าแทง้ คณะกรรมการตรวจสอบ

การท าแทง้ประกอบไปดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขาสูตินรีแพทย ์จิตแพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ 

นกัจิตวิทยา นกักฎหมาย และนกัให้ค  าปรึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นผูซ่ึ้งสามารถให้ค  าปรึกษาไดต้รง

ตามปัญหาของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ และ

ในการยืน่ค  าร้องขออนุญาตท าแทง้ หญิงจะตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไข และขั้นตอนต่อไปน้ี 

        8.1 หญิงตั้งครรภ์เท่านั้นท่ีสามารถร้องขอท าแทง้ได ้เวน้แต่ ในกรณีท่ีหญิงมีครรภ์

เป็นผูเ้ยาว ์หรือไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา หรือผูป้กครอง สามารถขออนุญาตให้มีการท าแท้ง

แทนได ้ 

        8.2 จะต้องมีใบรับรองจากท่ีปรึกษาเฉพาะทางให้ท าแท้งได้ หญิงซ่ึงจะท าแท้ง

จะตอ้งไปพบท่ีปรึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงท าหนา้ท่ีเหมือนนกัจิตวิทยา ท่ีใหค้  าปรึกษาในการหาทางออก 

ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ และหากหญิงยงัยืนยนัว่าตอ้งการจะท าแทง้ หญิงตอ้งอธิบายถึงสาเหตุ หรือให้

เหตุผลวา่ท าไมถึงตอ้งการยุติการตั้งครรภ ์ซ่ึงในระหวา่งนั้นผูใ้หค้  าปรึกษาเฉพาะทางจะคอยสังเกต

หญิงตั้งครรภ ์วา่อยูใ่นสภาพอารมณ์ท่ีพร้อมจะท าแทง้หรือไม่  และถา้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทางเห็น

ดว้ยกบัการท าแทง้ การท าแทง้จึงจะเกิดข้ึนได ้
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        8.3 หญิงซ่ึงจะท าแทง้จะตอ้งพบแพทย ์เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์ซ่ึงการพูดคุย

กบัแพทยใ์นขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เพราะแพทยจ์ะไดต้รวจร่างกายและสภาพจิตใจ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญทางโรคสตรี และมีนกัสังคมสงเคราะห์สอบถามประวติั ความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้ม 

การศึกษา อาชีพ ชีวิตครอบครัว เพื่อวิเคราะห์ว่าหญิงมีความพร้อมท่ีจะท าแทง้หรือไม่ และเสนอ

ทางเลือกอ่ืน ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงตอ้การท าแทง้  แลว้จึงสอบถามหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ว่า

ตอ้งการท่ีจะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ไดต้ดัสินใจอยา่งรอบคอบ อย่างมีความรู้

และความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ละการท าแทง้ หากหญิงเปล่ียนใจท่ีจะตั้งครรภต่์อไป แพทย์

จะได้แนะน าวิธีการดูแลสุขภาพทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และหลงัคลอด สิทธิทางกฎหมาย ความรู้

เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการคลอด  การเล้ียงดูเด็ก แต่ถ้าหากว่าหญิงตอ้งการยุติการ

ตั้งครรภ์แพทยก์็จะถามถึงเหตุผลของการท าแทง้ และอธิบายถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท า

แทง้  และใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษา วิธีป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคซ์ ้ าหรือการคุมก าเนิด และ

ข้อดีของการเวน้วรรคในการตั้ งครรภ์ เม่ือเสร็จขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ีแล้วแพทย์จะต้องออก

ใบรับรอง โดยมีแพทยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน วา่เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ โดยหน่ึงในสองจะตอ้งเป็นแพทย์

ทางดา้นสูตินรี เพื่อให้หญิงน าไปใช้ประกอบค าร้องขออนุญาตท าแทง้  และเพื่อเป็นการคุม้ครอง

สิทธิในชีวติและร่างกายของหญิงตั้งครรภ ์

    เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ไดรั้บค าร้องขออนุญาตท าแทง้ ใบรับรองจาก

ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทาง ใบรับรองจากแพทยย์ืนยนัการตั้งครรภ์ และเห็นดว้ยกบัการท าแทง้แลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้อาจจะอนุมติัตามค าขอ เวน้แต่เห็นวา่การร้องขออนุญาตท าแทง้

ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีกฎหมายท าแทง้ของบางประเทศจะก าหนด 

ให้คณะการการตรวจสอบการท าแทง้ตอ้งพิจารณาค าขอท าแทง้ อยา่งรวดเร็ว โดยใหมี้ค าวนิิจฉยัให้

แลว้เสร็จภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอท าแทง้ หากคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้

ไม่มีค  าวินิจฉยัภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่คณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้อนุญาตให้

ท าแทง้ได ้เพราะเห็นว่าหากคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้พิจารณาล่าช้า อาจจะท าให้เกิน

ก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าแทง้ 

 9. การแจง้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท าแทง้ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ใหแ้ก่หญิง

ซ่ึงจะท าแทง้ทราบ โดยอาจจะก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการท าแท้ง แพทย ์จิตแทพย์ 
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นกัจิตวิทยา หรือ นกัสังคมสงเคราะห์ เป็นผูแ้จง้ให้หญิงซ่ึงจะท าแทง้ทราบ ทั้งน้ีเพื่อให้หญิงไดใ้ช้

ประกอบการตดัสินใจ 

 10.  การพบแพทยค์ร้ังสุดทา้ยก่อนการท าแทง้ เม่ือท าครบขั้นตอนดงักล่าวมาแลว้ หญิงตั้งครรภ์

จึงจะสามารถท าแท้งได้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และก่อนท่ีจะมีการท าแทง้หญิงซ่ึงจะท าแทง้ 

จะตอ้งพบแพทยอี์กคร้ังเพื่อตรวจร่างกายเป็นคร้ังสุดทา้ย และเพื่อให้แพทยอ์ธิบายถึงขั้นตอน และ

วิธีการ ท่ีจะใช้ในการท าแทง้ และเม่ือการท าแทง้เสร็จส้ิน หญิงจะไดรั้บค าแนะน าวิธีการป้องกนั

การตั้งครรภ์ และจะตอ้งกลบัไปพบแพทยเ์พื่อตรวจเช็กร่างกายอีกคร้ังภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ว่ามี

ภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้หรือไม่ 

 11.  แพทยจ์ะตอ้งท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้ แพทยจ์ะปฏิเสธการท าแทง้ให้

หญิงไม่ได ้ 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

  เม่ือการท าแทง้เป็นปัญหาสังคมซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัญหาหลาย ๆ ประการ ปัญหาเร่ือง

การท าแทง้ จึงไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยมาตรการทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งแกไ้ข

โดยใชม้าตรการอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เพราะทางออกหรือการแกปั้ญหาของการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 

ไม่ไดมี้แค่การท าแทง้เพียงเท่านั้น แต่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงค ์ใหต้รงตามความตอ้งการของแต่ละคน ซ่ึงจะท าใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคมี์ความ

มัน่ใจวา่เด็กท่ีคลอดออกมาจะไดรั้บการเล้ียงดูและมีคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เหล่าน้ีเปล่ียนใจ ท่ีจะตั้งครรภ์ต่อไปจนครบก าหนดและคลอดทารกนั้น

ออกมา ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน จึงสามารถท าได ้2 ช่วง คือ การป้องกนั

ก่อนเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และการแกไ้ขปัญหาหลงัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

 5.2.1  การป้องกนัก่อนการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 

  การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เป็นสาเหตุส าคญัของการท าแทง้ เพราะการตั้งครรภด์งักล่าว

เป็นการตั้งครรภ์ท่ีหญิงไม่ตอ้งการ หรือหญิงยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะเป็นแม่หรือรับผิดชอบเล้ียงดู

ทารกในครรภ์ ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้รับแรงกดดนัทั้งจากภายในจิตใจของตนเอง
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และสังคม และในท่ีสุดจะน าไปสู่การตดัสินใจท าแทง้ ดงันั้นการลดปัญหาการท าแทง้สามารถท าได้

ดว้ยการลด หรือป้องกนั ไม่ไห้เกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ซ่ึงการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงคส์ามารถท าไดโ้ดย 

   5.2.1.1  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเพศศึกษา และการคุมก าเนิด  

     เพื่อให้บุคคลทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสรีวิทยาและหนา้ท่ีของระบบ

สืบพันธ์ุ  เพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองการตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยช้ีให้เห็นข้อเสียของการมี

เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การสูญเสียโอกาสในการศึกษา 

การประกอบอาชีพ หรือการงานท่ีดี และเผยแพร่อนัตรายของการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน       

  5.2.1.2  การให้บริการวางแผนครอบครัว หรือการคุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอ  

    โดยรัฐควรจดัใหมี้หน่วยงานวางแผนครอบครัวท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการคุมก าเนิด

ท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ มีวิธีการคุมก าเนิดท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผูซ่ึ้งตอ้งการใช้

วิธีการคุมก าเนิดเลือกใช้ตามความเหมาะสม และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจ และ

แนะน าวิธีการใชเ้คร่ืองมือคุมก าเนิดแต่ละวิธีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอธิบายถึงผลขา้งเคียงของการใช้

วธีิการคุมก าเนิดแต่ละวธีิ 

  5.2.1.3  ปลูกฝังค่านิยมท่ีดี  

    เช่น การรักนวลสงวนตัวตั้ งแต่วยัเด็ก การแต่งกายสุภาพ ไม่ล่อแหลม ย ัว่ยุ

อารมณ์เพศตรงขา้ม และสอนให้รู้จกัการปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การปฏิเสธท่ีจะ

ไปไหนกบัผูช้ายตามล าพงั การไม่เปิดโอกาสใหเ้พศตรงขา้มถูกเน้ือตอ้งตวั 

  5.2.1.4  ยกระดบัของศีลธรรมในสังคม  

    โดยลดอบายมุขและส่ิงย ัว่ยุต่าง ๆ เช่น สถานเริงรมย ์ไนท์คลบั บาร์ และการ

แสดงการย ัว่ยวน หรือลดการเผยแพร่ส่ิงท่ีย ัว่ยุทางกามารมณ์ทางด้าน ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 

ภาพยนตร์ 
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  5.2.1.5  ปรับเปล่ียนบรรทดัฐานท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิงให้สอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริง 

   5.2.1.6  การสร้างความเขา้ใจกบัสังคม เก่ียวกบัการยอมรับภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ 

เพื่อใหส้มาชิกในสังคมเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

 5.2.2  การแกไ้ขปัญหาหลงัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์  

  เป็นการแกปั้ญหาเม่ือเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคข้ึ์นแลว้ เพื่อช่วยหญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ ให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายและเหมาะสม ในการแก้ปัญหา และในการด าเนินชีวิตของ

ตนเองและบุตรท่ีจะคลอดออกมา ซ่ึงจะท าให้หญิงเหล่าน้ีไดมี้โอกาสใคร่ครวญและไตร่ตรองอยา่ง

รอบคอบ ก่อนตดัสินใจท าแทง้  และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคมี์ความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ 

หญิงจะไดเ้ขา้ถึงบริการท าแทง้ท่ีปลอดภยั และไดม้าตรฐานทางการแพทย ์การแกไ้ขปัญหาการท า

แทง้ ภายหลงัท่ีเกิดการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ลว้ สามารถท าได ้2 กรณี คือ การใชม้าตรการทาง

สังคม และมาตรการทางกฎหมาย 

  5.2.2.1 การแกไ้ขปัญหาโดยใชม้าตรการทางสังคม  

            โดยใชแ้นวคิดท่ีว่าหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละเด็กในครรภ ์เป็นประชากรผู ้

อ่อนแอ สมควรได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองจากสังคม เช่นเดียวกบัต่างประเทศท่ีมารดานอก

สมรสมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือการยงัชีพจากรัฐ ท่ีอยูอ่าศยัระหว่างท่ีตั้งครรภ์จนถึงคลอด บริการ

ทางการแพทย ์บริการใหค้  าปรึกษาและให้ความรู้ทางเพศศึกษาและการคุมก าเนิด  ทั้งน้ีเพื่อใหห้ญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ตดัสินใจคลอดทารกในครรภแ์ละเล้ียงดูบุตรให้ไดรั้บความช่วยเหลือตาม

สมควร และในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคต์ดัสินใจคลอดทารกออกมา แต่ไม่รับเล้ียงดูบุตร 

จะไดรั้บบริการจดัหาบิดามารดาบุญธรรมให้ ทั้งน้ีเพื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นแก่หญิงซ่ึง

ก าลงัประสบปัญหาโดยรีบด่วน ทนัต่อเหตุการณ์และดว้ยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อช่วยให้ผูป้ระสบ

ปัญหาสามารถใชว้ิจารณญาณในการเขา้ถึงปัญหา และหาวธีิแกปั้ญหาท่ีตนก าลงัเผชิญอยูโ่ดยอาศยั

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคมและ เพื่อช่วยให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคซ่ึ์งเป็นผูป้ระสบ

ปัญหามีความพอใจในชีวิต และสามารถด ารงชีวิตต่อไปได ้ดว้ยความหวงัท่ีมีทางเป็นไปไดจ้ริงใน
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อนาคต  และเพื่อส่งเสริมให้เ ด็กนอกสมรสได้มีโอกาสพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามวัย ตาม

ความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคน ทั้งน้ีเพื่อเป็นพิทกัษ์สิทธิและปกป้องเด็ก ตลอดจนคุม้ครอง

สิทธิในการเป็นบิดามารดาของชายหญิงคู่กรณี อนัเป็นการช่วยเหลือใหคู้่กรณีสามารถท าหนา้ท่ีของ

บิดามารดาไดโ้ดยสมบูรณ์  บริการทางสังคมท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ ท่ีรัฐควรจดัหา

ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์เพื่อช่วยลดความตอ้งการท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

แต่ละคน ไดแ้ก่ 

    1. มาตรการช่วยเหลือทางดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 

     (ก)  เงินสงเคราะห์ค่าท่ีอยูอ่าศยั โดยจ่ายให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว หรือแม่ท่ีเล้ียงลูก

โดยล าพงั ท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั โดยจ่ายตามจ านวนจริง แต่ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด  

     (ข)  เงินประโยชน์ทดแทนส าหรับแม่เล้ียงเด่ียว โดยก าหนดใหแ้ม่เล้ียงเด่ียวมี

สิทธิไดรั้บเงินประกนัรายได ้และไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนใหท้ างาน ทั้งงานแบบเต็มเวลา และ

งานแบบไม่เตม็เวลา  

     (ค)  เงินทดแทนการดูแลเด็ก เป็นเงินท่ีให้แก่แม่เล้ียงเด่ียวท่ีตอ้งท างาน เรียน

หนงัสือ หางานท า หรือลม้ป่วย จนไม่อาจเล้ียงลูกได ้และตอ้งพึ่งพาบริการดูแลเด็ก โดยจะจ่ายให้

บางส่วน เช่น ร้อยละ 50 หรือ ร้อยละ70 ของค่าบริการดูแลเด็กท่ีรัฐก าหนดไว ้เป็นตน้ 

     (ง)  เงินประโยชน์ทดแทนเพื่อการศึกษา เป็นเงินท่ีจ่ายให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว ท่ี

เรียนหนงัสือ หรือเขา้รับการอบรม เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปท างานหรือประกอบอาชีพ โดยรัฐ

จะให้เงินประโยชน์ทดแทนเพื่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น 

ไม่เกิน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี เป็นตน้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัการศึกษาท่ีจ าเป็น ซ่ึงเงิน

ดงักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

     (จ)  เงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินท่ีรัฐจ่ายให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว โดยจ่ายให้เป็น

รายเดือน โดยอาจพิจารณาจากรายไดข้องแม่เล้ียงเด่ียว หรืออาจจ่ายแบบเหมาจ่าย และอาจจะจ่ายให้

จนเด็กมีอายุถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 16 ปี 18 ปี หรือ 20 ปี  เป็นตน้ แต่หากเด็กแต่งงาน 

หรือใชชี้วติคู่ก่อนอายคุรบก าหนด มารดาจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวอีก 
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      (ฉ)  เงินค่าเล้ียงดูบุตร  โดยก าหนดให้บิดาท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับลูก ต้อง

รับภาระตามกฎหมายท่ีจะต้องส่งเงินค่าเล้ียงดูบุตรของตน และหากบิดาของเด็กไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือไม่ยอมส่งเงินค่าเล้ียงดูบุตร หญิงสามารถฟ้องต่อศาลให้บิดาของเด็กจ่ายเงินค่าเล้ียงดู

บุตรได ้เพราะถือว่าการกระท าดงักล่าว เป็นความผิดและตอ้งถูกลงโทษ โดยการปรับเงิน หักเงิน

รายไดท่ี้พอ่ไดรั้บ เป็นเงินค่าปรับท่ีไม่จ่ายเงินเล้ียงดูบุตร และเงินค่าปรับเพราะการจ่ายเงินค่าเล้ียงดู

บุตรล่าชา้ อีกร้อยละ 25 ของจ านวนเงินท่ีจ่ายล่าชา้  

     (ช)  เงินช่วยเล้ียงดูบุตรล่วงหนา้ เป็นเงินท่ีรัฐจ่ายให้แก่แม่เล้ียงเด่ียว ในกรณี

ท่ีไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือกรณีท่ีพ่อเด็กไม่รับผิดชอบ โดยรัฐจะให้เงินช่วยเหลือเล้ียงดูบุตร

ล่วงหนา้เป็นรายเดือน และรัฐจะตามไปเก็บเงินจ านวนน้ีจากพอ่เด็กท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายตามค าสั่งศาล 

    2. มาตรการช่วยเหลือทางดา้นการท างาน  คือมีบริการการจดัหางาน ส าหรับแม่

เล้ียงเด่ียวท่ีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือไม่มีงานท า จนท าให้ต้องตดัสินใจท าแท้ง โดยการ

ส่งเสริมให้หญิงซ่ึงมีบุตรสามารถเข้าถึงการจ้างงานได้ง่าย ทั้ งน้ีเพื่อให้แม่เล้ียงเด่ียวมีอาชีพท่ี

สามารถเล้ียงดูตนเอง เพื่อสวสัดิภาพของตนเองและบุตร 

    3. มาตรการช่วยเหลือทางดา้นการดูแลเด็ก  เป็นการสนบัสนุนให้แม่เล้ียงเด่ียว

เขา้สู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้แม่เล้ียงเด่ียวไปหารายไดม้าเล้ียงครอบครัว โดยไม่จ  าเป็นตอ้งลาออกจาก

งานมาเล้ียงดูบุตร และเป็นลดภาระแม่เล้ียงเด่ียวในการเป็นผู ้ดูแลเด็ก โดยรัฐจะสนับสนุน

งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าบริการของสถานบริการดูแลเด็ก บริการดูแลเด็กท่ีรัฐควรจดั

ใหแ้ก่แม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้ก่บริการดงัต่อไปน้ี 

     (ก)  การให้บริการสถานเล้ียงเด็กอ่อนในราคาถูก ทั้งท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 

โดยสถานเล้ียงเด็กอ่อนในราคาถูกจะท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รท่ีเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็ก

มีภาวะการเจริญเติบโต มีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั ตามมาตรฐานส่งเสริมการจดัสวสัดิการ

ส าหรับเดก็ 

     (ข)  ศูนยเ์ล้ียงเด็กกลางวนั เป็นบริการท่ีรัฐให้การสนบัสนุนในการจดัให้มี

ผูดู้แลเด็ก แก่แม่ท่ีตอ้งออกไปท างานนอกบา้น หรือเรียนหนงัสือ เป็นบริการทางการศึกษาท่ีจดัไว้
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เพื่อใหเ้ด็กเล็ก ก่อนท่ีจะเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล เพื่อใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการทางวุฒิภาวะ กระตุน้

ความพร้อม และเพื่อดูแลความปลอดภยัของเด็กช่วงก่อนวยัเรียน ซ่ึงอาจด าเนินการโดยรัฐบาล หรือ

เอกชน หรือองคก์รการกุศล 

     (ค)  โรงเรียนอนุบาล เป็นสถานศึกษาส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน   หรือเด็กอายุ 

5 – 6 ปี  เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้การส่ือสาร การเล่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม โดยมีครู

ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้ความรู้ ดูแล และน าเด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อจูงใจให้เด็ก ๆ เรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ 

เช่น ภาษา การฟัง การพูด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และพฤติกรรมทางสังคม  เป็น

การศึกษาเพื่อส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย ความคิด สติ ปัญญา สังคม และอารมณ์ เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการจะไปเรียนขั้นประถมศึกษาต่อไป 

    การบริการดูแลเด็กท่ีรัฐจดัให้แก่แม่เล้ียงเด่ียวเหล่าน้ี จะท าหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ี

สร้างหรือหล่อหลอมทางสังคมท่ีส าคญัให้แก่เด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็กร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ การพฒันาทกัษะทางสังคม และความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพทาง

สังคมกบัเด็กคนอ่ืน ๆ ไม่ใช่เป็นการน าเด็กไปเก็บตวัไว ้เพราะเห็นวา่เด็กเป็นอุปสรรคในการท างาน

ของแม่ ซ่ึงการให้บริการดูแลเด็กดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตวัแม่เล้ียงเด่ียวและเด็ก เพราะท า

ใหแ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีพอ่แม่ไปพร้อม ๆ กบัการท างาน หรือการเรียนหนงัสือได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

ออกจากงานหรือออกจากโรงเรียนกลางคนั ซ่ึงจะท าให้ทั้งแม่และเด็กมีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณ์ 

เพราะจะเด็กได้รับการดูแล และการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และส่งผลให้เด็กเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี

คุณภาพ และเป็นการป้องกนัปัญหาสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

     4. มาตรการช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ  นอกจากความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

การท างาน และการดูแลเด็กแลว้ ความช่วยเหลือจากรัฐท่ีอาจจะท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์

เปล่ียนใจจากการท่ีจะท าแทง้ มาเป็นการรักษาครรภไ์วแ้ละคลอดทารกออกมา ไดแ้ก่ 

     (ก)  ท่ีพกัพิงชั่วคราว หรือบา้นพกัฉุกเฉิน ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด 

และหลงัคลอด ซ่ึงเป็นบริการท่ีจดัให้แก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์มีปัญหาครอบครัว ถูกข่มขืน 

ติดเช้ือ AIDS สามีทิ้งหรือท าร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ โดยเป็นสถานท่ีท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นท่ี

อยูอ่าศยั อาหาร การดูแลสุขภาพอนามยั การฝากครรภ ์การฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพตาม
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ความสนใจ เช่น ตดัเยบ็เส้ือผา้ ท าผม คอมพิวเตอร์ นวด ท าอาหาร รวมทั้งการให้ค  าปรึกษาแนะน า 

การให้ทกัษะการใช้ชีวิตและก าลงัใจ การดูแลเด็ก และการติดตามให้ความช่วยเหลือทางดา้นคดี 

โดยหลกัการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจดักลุ่มบ าบดัทางจิต เพื่อน าไปสู่ความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง เพื่อใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคส์ามารถด าเนินชีวติในสังคมต่อไปไดอ้ยา่งปรกติสุข โดย

มีนกัสังคมสงเคราะห์และนกัจิตวทิยาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 

     (ข)  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิทางกฎหมาย เพราะมีหญิงซ่ึงตั้งครรภจ์  านวน

ไม่นอ้ยท่ีไม่ทราบถึงสิทธิท่ีตนควรไดรั้บตามกฎหมาย ซ่ึงการไม่รู้เก่ียวกบัสิทธิทางกฎหมายน้ีอาจ

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้หญิงตดัสินใจท าแทง้ เพราะไม่ทราบว่าหากตนคลอดบุตรออกมาแล้วจะ

ไดรั้บประโยชน์ทางกฎหมายอะไรบา้ง ท าให้เกิดความกงัวลในการดูแลเล้ียงดูบุตร  ดงันั้นการให้

ความรู้เก่ียวกบัสิทธิของหญิงตั้งครรภ ์เช่น สิทธิท่ีจะไม่ถูกเลิกจา้งเพราะเหตุตั้งครรภ ์สิทธิท่ีจะไม่

ถูกให้ท างานในวนัหยุด หรือท างานล่วงเวลา สิทธิในการลาเพื่อคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 90 วนั โดยมี

สิทธิไดรั้บค่าจา้ง หรือสิทธิตามกฎหมายประกนัสังคมอ่ืน ๆ หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์เป็น

ผูก้ประกนัตน เช่น สิทธิในการไดรั้บค่าบ าบดัทางแพทย ์ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าท าคลอด ค่ารักษาใน

สถานพยาบาล เป็นตน้ 

     (ค)  การให้ความรู้เก่ียวกบัคุมก าเนิด การปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการคลอด 

และการเล้ียงดูเด็ก  

     (ง)  การจดัหาครอบครัวอุปถมัภ ์หรือสถานรับฝากลูกชัว่คราว  ท่ีรับอุปการะ

เด็กท่ีคลอดจากแม่ท่ีไม่มีความพร้อมในการท่ีจะดูแลลูกหลงัคลอด ให้แก่หญิงซ่ึงไม่ตอ้งการท าแทง้

และไม่ตอ้งการยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมของใคร จนกวา่หญิงจะมีความพร้อม แลว้กลบัมารับลูก

ไปเล้ียงเอง ซ่ึงการจดัใหมี้ครอบครัวอุปถมัภจ์ะท าใหเ้ด็กไดรั้บการเล้ียงดูในครอบครัว ซ่ึงเป็นสภาพ

ท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีสุด เพราะจะท าให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด ได้รับความรัก ความ

อบอุ่น ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อพฒันาการทางร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก และเติบโตข้ึนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม โดยครอบครัวท่ีท า

หนา้ท่ีเป็นครอบครัวอุปถมัภจ์ะไดรั้บการอบรม เพื่อท าความเขา้ใจและเตรียมความพร้อมในการท่ี

จะรับเด็กไปเล้ียงดู และจะได้รับค่าตอบแทน เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเก่ียวกับเด็ก (เช่น ค่า
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รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน)  และส่ิงของท่ีจ าเป็นในการดูแลเด็ก (เช่น นมผง ขวดนม แป้ง สบู่  เส้ือผา้ 

ถุงมือ ถุงเทา้ ท่ีนอน ผา้ออ้ม ผา้ห่ม)  

     (จ)  การจดัให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คือบริการทางสังคมท่ีจดัให้แก่

หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงคท่ี์ไม่ตอ้งการจะเล้ียงดูบุตรท่ีจะคลอดออกมา เพราะไม่สามารถให้การ

อุปการะเล้ียงดูเด็กได ้เพื่อช่วยให้เด็กไดมี้โอกาสเติบโตอยา่งเหมาะสม ในสภาพครอบครัวท่ีแทจ้ริง

ในครอบครัวท่ีมีความพร้อมในการท าหน้าท่ีเป็นบิดามารดาให้แก่เด็ก ซ่ึงจะช่วยให้เด็กได้มี

พฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  การศึกษา ใหส้ามารถเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ

ของสังคมต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะต้องเป็นการด าเนินการท่ีมีรูปแบบคล่องตัว ภายใต้เง่ือนไข

กฎหมาย ซ่ึงการจัดให้มีการรับบุตรบุญธรรมสามารถท าให้หญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่

ตอ้งการท าแทง้ แต่ไม่สามารถเล้ียงดูเด็กดว้ยตนเอง  มีทางออกในการแกปั้ญหา นอกจากการท าแทง้ 

ดงันั้นจะท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคใ์นกรณีน้ี จะเปล่ียนใจไม่ท าแทง้ และเต็มใจท่ีจะคลอด

ทารกนั้นออกมา แลว้ส่งต่อไปใหแ้ก่ครอบครัวบุญธรรม 

   บริการสังคมหรือสวสัดิการเหล่าน้ี เป็นหนา้ท่ีหรือเป็นส่ิงท่ีรัฐจะตอ้งจดัหาให้แก่หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพราะการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์มีสาเหตุประการหน่ึงมาจากการท่ีรัฐไม่

สามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการปรับเปล่ียนบรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้าย

กบัผูห้ญิงให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ความไร้ประสิทธิภาพในการใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษาและ

การคุมก าเนิดแก่ประชากร  และการไม่สามารถให้บริการเร่ืองการควบคุมการตั้งครรภ์หรือการ

คุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง ดงันั้นหญิงซ่ึงตกอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค ์จึงเป็นเหยือ่ของความลม้เหลวของการจดัการกลไกทางสังคมของรัฐ หญิงเหล่าน้ีจึงมีสิทธิ

หรือสมควรท่ีจะไดรั้บการบริการจากสังคม ทั้งในด้านการให้ค  าปรึกษา การแนะน า การดูแลให้

ไดรั้บความปลอดภยั และการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ หากหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดรั้บการ

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือสังคม จะท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เปล่ียนใจท่ีจะ

ตั้งครรภต่์อไป เพราะสามารถเล้ียงดูทารกในครรภท่ี์จะคลอดออกมา ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เทียบเท่า

กบัเด็กทัว่ ๆไปได ้ ดงันั้นนโยบายเหล่าน้ึจึงมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะท าแทง้ของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค ์เป็นอยา่งมาก และนอกจากมาตรการทางสังคมเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยแกปั้ญหาการลกัลอบ
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ท าแทง้เถ่ือนแลว้ ยงัเป็นนโยบายท่ีช่วยป้องกนัปัญหาสังคมในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการท าแทง้ 

เช่น ปัญหาการทอดทิ้งหรือการฆ่าเด็กหรือทารกแรกคลอด ปัญหาเด็กขาดรัก ปัญหาเด็กเร่ร่อน 

ปัญหายาเสพติด หรือ ปัญหาการหลอกลวงขายยาท าแทง้ เป็นตน้  

  5.2.2.2  การแกไ้ขปัญหาโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย  

    จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน 

สภาพบังคับของกฎหมายท าแท้งของประเทศไทยกับบริบทของสังคมไทย ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และทศันคติในของสังคมต่อการท าแทง้ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงจาก

ช่วงเวลาท่ีมีการบญัญติัความผดิฐานท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญาไปมาก และความผดิฐานท า

ให้แทง้ลูกไดมี้การบงัคบัใชม้าเป็นเวลาเกือบ 60 ปีแลว้  ดงันั้นจึงเห็นว่าถึงเวลาแลว้ท่ีประเทศไทย

จะไดมี้การปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายท าแทง้ โดยการออกเป็นพระราชบญัญติัใหม่ ซ่ึงรับผิดชอบดว้ย

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูดู้แลในเร่ืองรายละเอียดโดยเฉพาะการออกกฎกระทรวง ซ่ึงจะสามารถ

ท าไดเ้ร็วกวา่การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา2 โดยน าขอ้ดีของกฎหมายท าแทง้ของประเทศต่าง ๆ 

ท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมาพิจารณาประกอบ ในการท่ีจะบญัญติัเปล่ียนแปลงแก้ไข

กฎหมายท าแทง้ ทั้งน้ีเพื่อให้กฎหมายท าแทง้มีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของการ

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการท าแทง้จะตอ้งมีกฎหมาย

มารองรับ และเป็นกฎหมายท่ีอยู่บนปรัชญาท่ีว่า “ผู้หญิงซ่ึงท าแท้งไม่ใช่อาชญากร” โดยยึดหลกั

ของการให้ค  าปรึกษาบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และมีทางเลือกอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่

การท าแทง้ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งการท าแทง้3 เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนการท าแทง้ ซ่ึง

จะช่วยให้หญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไดต้ดัสินใจบนทางเลือกท่ีเกิดประโยชน์

สูงสุดกบัตนเอง โดยอิสระ ปราศจากการครอบง าจากรัฐหรือสังคม โดยสังคมจะให้ความช่วยเหลือ

                                                        
 2 จาก รายงานการเสวนาทางวิชาการเร่ืองมาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการท าแท้ง: ทางออกอยู่ ท่ีไหน. (น. 

41). โดย สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ. เล่มเดิม. 

 3 จาก การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการท าแท้งในสังคมไทย. (น.  2), โดย สุจริต จิตตะมาลา, 2540, วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาการวเิคราะห์และวางแผนทางสงัคม คณะพฒันาสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒั-

นบริหารศาสตร์. 
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หรือบรรเทาปัญหา และสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการท าแท้งให้กับสังคมไทย ดังนั้ น

กฎหมายท าแทง้ใหม่ควรมีเน้ือหาและรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

    1. ก าหนดวา่หญิงซ่ึงจะท าแทง้ได ้ตอ้งเป็นหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยหรือคนต่างชาติ

ท่ียา้ยมาอยูใ่นประเทศไทยอยา่งถาวรเท่านั้น  ทั้งน้ีเพื่อให้การท าแทง้เป็นการบริการท่ีจดัไวส้ าหรับ 

คนไทย และคนต่างชาติท่ียา้ยมาอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรเท่านั้น และเป็นการป้องกนัไม่ให้มี

บริการท าแทง้ในเชิงพาณิชย ์

    2.  ก าหนดมูลเหตุในการท าแทง้โดยชอบด้วยกฎหมาย  คือ ก าหนดมูลเหตุท่ี

หญิงตั้งครรภ์สามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายให้ครอบคลุมทุกปัญหาของการตั้งครรภไ์ม่

พึงประสงคแ์ละการท าแทง้  ไดแ้ก่ 

     (ก)  มูลเหตุทางด้านการแพทย์ ได้แก่กรณีท่ีการตั้ งครรภ์ต่อไปจะเป็น

อนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย และจิตใจ ของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

     (ข)  มูลเหตุทางดา้นศีลธรรม หรือมูลเหตุทางดา้นกฎหมายอาญา ไดแ้ก่กรณี

ท่ีการตั้งครรภเ์กิดจากการกระท าความผดิทางอาญา 

     (ค)  มูลเหตุในการรักษาชาติพันธ์ุ  ได้แก่ กรณีท่ีทารกในครรภ์มีความ

ผดิปรกติทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจอยา่งรุนแรง และไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้

     (ง)  มูลเหตุทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่มี

ความสามารถหรือศกัยภาพในการท่ีจะเล้ียงดูทารกในครรภใ์ห้ไดรั้บประโยชน์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุด

ของทารกได ้

    3.  ก าหนดใหห้ญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้จะตอ้งมีใบรับรองจากแพทยว์า่ตั้งครรภ ์ 

    4.  ก าหนดใหอ้ านาจในการตดัสินใจวา่มีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ เป็นอ านาจของ

หญิงตั้งครรภเ์ท่านั้น เพราะหญิงตั้งครรภ์เท่านั้นท่ีจะรู้วา่สถานการณ์เช่นใด ท่ีท าให้ตนเองมีความ

จ าเป็นถึงตอ้งตดัสินใจยติุการตั้งครรภ ์ 
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    5.  ก าหนดให้การท าแทง้จะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

หญิงตั้งครรภ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์มีสามี  หรือเป็นผูเ้ยาว ์หรือไร้ความสามารถ จะตอ้ง

ไดรั้บยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก สามี บิดา มารดา หรือผูป้กครอง แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกับหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงมีสามี หญิงผูเ้ยาว ์หญิงไร้

ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ดไ้ตร่ตรองปัญหาอย่างรอบคอบ 

และถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่ตวัหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ครอบครัว และเด็กท่ีจะคลอดออกมา 

    6.  ก าหนดอายุครรภท่ี์สามารถท าแทง้ได ้การก าหนดอายุครรภใ์นการท าแทง้ไว้

มีความส าคญัมาก เพราะนอกจากจะท าให้รัฐสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิ ทั้งสิทธิของหญิง

ตั้งครรภ์ และสิทธิของทารกในครรภ์ อนัเป็นเป็นการสานประโยชน์ระหวา่งสิทธิทั้งสองประการ

แลว้ ยงัจะส่งผลดีต่อหญิงซ่ึงจะท าแทง้ เพราะหากการท าแทง้ไดก้ระท าระยะตน้ของการตั้งครรภจ์ะ

มีความปลอดภยัสูง เพราะยิ่งอายุครรภม์ากข้ึนเท่าใดความเส่ียงท่ีหญิงจะไดรั้บอนัตรายจากการท า

แทง้ก็มีมากข้ึนเท่านั้น ดงันั้นหากมีการอนุญาตให้ท าแทง้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัอายุครรภไ์ว ้อาจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อชีวิต และร่างกาย ของหญิงซ่ึงท าแทง้ได ้ซ่ึงในการก าหนดอายุครรภใ์ห้ท าแทง้ได ้ควร

จะแบ่งอายุการตั้งครรภ์ออกเป็น 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 หรือ ช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 1 – 12 

สัปดาห์ ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการตั้งครรภ์ และเป็นช่วงท่ีทารกในครรภ์ยงัไม่มีสภาพเป็นทารก

สมบูรณ์ ทารกยงัไม่สามารถมีชีวติอยูร่อดนอกครรภม์ารดาได ้หญิงยอ่มมีสิทธิในการท่ีจะตดัสินใจ

ยติุการตั้งครรภไ์ดอ้ยา่งอิสระหรืออยา่งเตม็ท่ี แต่ตอ้งอยูภ่ายใตค้  าแนะน าของแพทย ์ไตรมาสท่ี 2 คือ 

ช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 13 – 24 สัปดาห์ เป็นช่วงท่ีทารกใกลจ้ะอยู่รอดนอกครรภ์มารดาได ้ท าให้

หญิงจะใชสิ้ทธิในการตดัสินใจยุติการตั้งครรภอ์ยา่งเต็มท่ีไม่ได ้เพราะสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูข่องทารก

ในครรภย์อ่มไดรั้บการคุม้ครอง  เวน้แต่การท าแทง้ในระยะดงักล่าวจะตอ้งไดก้ระท าดว้ยเหตุผล ท่ี

เก่ียวกบัความจ าเป็นทางสุขภาพของหญิงและสุขภาพของทารกในครรภ์เท่านั้น ส่วนการตั้งครรภ์

ในไตรมาสท่ี 3 ได้แก่ ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทารกสามารถจะ

ด ารงชีวิตได้เองนอกครรภ์มารดา ดังนั้ นสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของทารกจะได้รับการคุ้มครอง 

กฎหมายจึงจะหา้มการท าแทง้ได ้เวน้แต่เป็นการท าแทง้เพื่อรักษาชีวติของหญิงตั้งครรภ ์การท าแทง้

ให้แก่หญิงวิกลจริตหรือปัญญาอ่อน กรณีท่ีการตั้งครรภ์เกิดจากการกระท าความผิดอาญา หรือเป็น

การตั้งครรภก์บับุคคลร่วมสายโลหิต หรือเม่ือมีเหตุผลเช่ือไดว้า่เด็กท่ีจะคลอดออกมาจะพิการอยา่ง
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ร้ายแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือจะไดรั้บความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยร้ายแรงและไม่

สามารถรักษาให้หายขาดได ้เพราะช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีแพทยส์ามารถตรวจพบความผิดปรกติของทารก

ในครรภไ์ดแ้น่นอนแลว้วา่ ทารกในครรภจ์ะสมประกอบหรือไม่   

    7.  ก าหนดผูมี้อ านาจในการท าแทง้ เน่ืองจากปัจจุบนัการท าแทง้เป็นส่ิงท่ีท าได้

ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัสูง อีกทั้งวิธีการท าแทง้บางวิธี เช่น การใช้ยาท า

แทง้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท าแทง้สามารถท าเองได้ท่ีบา้น โดยไม่จ  าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ หรือ

โรงพยาบาล ดงันั้นในหลายประเทศจะไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของผูซ่ึ้งจะท าแทง้ไวแ้ตกต่างกนั

ไป ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายท าแทง้ของต่างประเทศ และวิธีการท าแทง้ ผูว้ิจยัสามารถแบ่งผูซ่ึ้งมี

อ านาจในการท าแทง้ออกเป็น ประเภท 3 ประเภท คือ  

      (ก)  หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ไดแ้ก่การท าแทง้ในไตรมาสแรก ซ่ึงสามารถท าได้

โดยการใช้ยา และเป็นวิธีท าแท้ง ท่ีได้ผลดี ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความเส่ียงท่ีจะเกิด

ภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ต ่า ท าใหผู้ท้  าแทง้สามารถท าเองไดท่ี้บา้น โดยไม่จ  าตอ้งอยูใ่นความ

ดูแลของแพทย ์หรือโรงพยาบาล หรือตอ้งท าโดยบุคลากรทางการแพทย  ์ดงันั้นหญิงซ่ึงตั้งครรภจึ์ง

สามารถท าแทง้โดยการใชย้าไดด้ว้ยตนเองท่ีบา้น แต่ตอ้งใชภ้ายใตค้  าแนะน าของแพทย ์ 

     (ข)  บุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ กรณีการท าแทง้ในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงเป็น

การท าแทง้โดยการใช้เคร่ืองมือทางศลัยกรรม หรือเคร่ืองดูดสูญญากาศ ซ่ึงใช้ง่าย สะดวก และมี

ความปลอดภยัสูง เพราะโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งอยู่ในระดับต ่า  และ

เน่ืองจากการท าแทง้โดยการดูดมดลูกจะท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บความเจบ็ปวดนอ้ยกวา่การขดูมดลูก 

จึงไม่จ  าเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย และผูรั้บบริการไม่จ  าเป็นต้องนอนพักใน

โรงพยาบาล หลงัไดรั้บบริการ ดงันั้นผูซ่ึ้งจะท าแทง้ให้แก่หญิงจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแพทย ์เพียงแต่

เป็นบุคลากรทางการแพทย ์เช่น ผูช่้วยแพทย ์พยาบาล หรือผดุงครรภ ์ท่ีมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

และช่วยเหลือสตรีในวยัเจริญพนัธ์ุ  สตรีตั้งครรภ์ สตรีหลงัคลอด ทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ 

การท าคลอด ซ่ึงจะท าให้หญิงซ่ึงท าแทง้ก็จะไดรั้บความปลอดภยั  

     (ค)  สูตินรีแพทย ์ไดแ้ก่ การท าแทง้ในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงเป็นการท าแทง้ในช่วง

ท่ีทารกในครรภ์สามารถด ารงชีวิตได้นอกครรภ์มารดาแลว้ เป็นการท าแทง้ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะ
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ไดรั้บภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ดงันั้นการท าแทง้ให้แก่หญิงในช่วงน้ีจะตอ้งไดก้ระท าโดย

แพทยท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงไดแ้ก่สูตินรีแพทย ์เพราะเป็นผูซ่ึ้งมีความรู้เก่ียวกบั

สรีระของหญิง และการคลอดบุตรซ่ึงจะส่งผลดีแก่หญิงซ่ึงท าแทง้ให้ไดรั้บความปลอดภยัในชีวิต 

และร่างกาย หากตนมีความจ าเป็นตอ้งท าแทง้ 

    8.  ก าหนดสถานท่ีท าแทง้วา่การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งกระท าใน

โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้ได้

เท่านั้น เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ดท้  าแทง้กบักบับุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ และมี

ความเช่ียวชาญ และในสถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ครบถว้น ทนัสมยั สะอาด 

และปลอดภยั ซ่ึงจะท าให้หญิงซ่ึงมารับบริการไดรั้บความปลอดภยั นอกจากน้ีการก าหนดสถานท่ีท่ี

ท าแทง้ไวจ้ะท าให้รัฐสามารถเขา้ไปควบคุม และตรวจสอบคุณวุฒิ ทกัษะ ของผูซ่ึ้งจะท าแทง้ และ

มาตราฐานของสถานใหบ้ริการท าแทง้ได ้ซ่ึงจะเป็นการใหห้ลกัประกนัสวสัดิภาพของผูท้  าแทง้ได ้ 

    9.  ก าหนดให้หญิงตั้งครรภใ์นไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ท่ีจะท าแทง้จะตอ้ง

ขออนุญาตท าแทง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวประกอบไป

ดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขาสูตินรีแพทย ์จิตแพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา นกักฎหมาย 

และนกัให้ค  าปรึกษาเฉพาะทาง โดยก าหนดให้หญิงตั้งครรภเ์ท่านั้นท่ีสามารถร้องขอท าแทง้ได ้เวน้

แต่ ในกรณีท่ีหญิงมีครรภเ์ป็นผูเ้ยาว ์หรือไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา หรือผูป้กครอง สามารถ

ขออนุญาตใหมี้การท าแทง้แทนได ้และหญิงตั้งครรภจ์ะตอ้งไปพบผูป้รึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงท าหนา้ท่ี

เหมือนนกัจิตวิทยา ท่ีให้ค  าปรึกษาในการหาทางออก ท่ีไม่ใช่การท าแทง้ และหากหญิงยงัยืนยนัว่า

ตอ้งการจะท าแทง้ หญิงตอ้งอธิบายถึงสาเหตุ หรือให้เหตุผลวา่ท าไมถึงตอ้งการยุติการตั้งครรภ ์ซ่ึง

ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทางจะคอยสังเกตุหญิงตั้งครรภ์ ว่าอยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีพร้อมจะท าแท้ง

หรือไม่  และถา้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทางเห็นด้วยกบัการท าแทง้ การท าแทง้จึงจะเกิดข้ึนได ้และ

สุดทา้ยหญิงซ่ึงจะท าแทง้จะตอ้งพบแพทยเ์พื่อตรวจร่างกายและสภาพจิตใจ โดยผูเ้ช่ียวชาญทางโรค

สตรี และมีนกัสังคมสงเคราะห์สอบถามประวติั ความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม การศึกษา อาชีพ ชีวิต

ครอบครัว เพื่อวิเคราะห์วา่หญิงมีความพร้อมท่ีจะท าแทง้หรือไม่ และเสนอทางเลือกอ่ืน ท่ีไม่ใช่การ

ท าแท้งให้แก่หญิงซ่ึงตอ้งการท าแท้ง  แล้วจึงสอบถามหญิงซ่ึงตั้งครรภ์ว่าต้องการท่ีจะตั้งครรภ์
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ต่อไปหรือไม่ เพื่อใหห้ญิงตั้งครรภไ์ดต้ดัสินใจอยา่งรอบคอบ อยา่งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั

การตั้งครรภ์และการท าแทง้ หากหญิงเปล่ียนใจท่ีจะตั้งครรภ์ต่อไป แพทยจ์ะไดแ้นะน าวิธีการดูแล

สุขภาพทั้งในระหวา่งตั้งครรภ์และหลงัคลอด สิทธิทางกฎหมาย ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัก่อน

และหลงัการคลอด  การเล้ียงดูเด็ก แต่ถ้าหากว่าหญิงตอ้งการยุติการตั้งครรภ์แพทย์ก็จะถามถึง

เหตุผลของการท าแทง้ และอธิบายถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าแทง้  และให้ความรู้เร่ือง

เพศศึกษา วธีิป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคซ์ ้ าหรือการคุมก าเนิด และขอ้ดีของการเวน้วรรคใน

การตั้งครรภ ์เม่ือเสร็จขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ แพทยจ์ะตอ้งออกใบรับรอง โดยมีแพทยอ์ยา่งนอ้ย 

2 คน ว่าเห็นด้วยกับการท าแทง้ โดยหน่ึงในสองจะต้องเป็นแพทย์ทางด้านสูตินรี เพื่อให้หญิง

น าไปใชป้ระกอบค าร้องขออนุญาตท าแทง้  คณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้อาจจะอนุมติัตาม

ค าขอ เวน้แต่เห็นวา่การร้องขออนุญาตท าแทง้ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด โดยจะ

มีค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอท าแท้ง หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบการท าแทง้ไม่มีค  าวินิจฉยัภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่คณะกรรมการตรวจสอบ

การท าแทง้อนุญาตให้ท าแท้งได้ เพราะหากคณะกรรมการตรวจสอบการท าแท้งพิจารณาล่าช้า 

อาจจะท าใหเ้กินก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าแทง้ได ้

    10.  ก าหนดให้มีการแจ้งเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าแท้ง และ

ทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การท าแท้งให้แก่หญิงซ่ึงจะท าแท้งทราบ โดยอาจจะก าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบการท าแท้ง แพทย์ จิตแทพย ์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือท่ี

ปรึกษาเฉพาะทาง  เป็นผูแ้จง้ให้หญิงซ่ึงจะท าแทง้ทราบ เพื่อให้หญิงไดใ้ช้ประกอบการพิจารณา 

ก่อนตดัสินใจท าแทง้ 

    11.  ก าหนดให้หญิงซ่ึงได้รับอนุญาตให้ท าแท้งแล้ว ต้องพบแพทย์เป็นคร้ัง

สุดทา้ยก่อนการท าแทง้ เพื่อตรวจร่างกาย และเพื่อทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการท าแทง้  

    12. ก าหนดให้แพทยจ์ะตอ้งท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้ เม่ือ

หญิงซ่ึงประสงคจ์ะท าแทง้ไดด้ าเนินการครบขั้นตอนในการขออนุญาตท าแทง้ และไดรั้บอนุญาต

ให้ท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ แพทยจ์ะปฏิเสธไม่ท าแทง้ไม่ได ้เพราะการท่ีกฎหมายก าหนด
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ไวเ้ช่นน้ีจะท าให้แพทยก์ลา้ท่ีจะท าแทง้ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภซ่ึ์งไดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้แลว้ เน่ืองจาก

ไม่ตอ้งกลว้วา่จะตอ้งถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  

   ผูว้จิยัเห็นวา่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายท าแทง้ จะตอ้งไดก้ระท าในส่วน 2 ส่วน คือ 

     (1) การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ 

ไดแ้ก่  

      (ก)  เพิ่มเติมบทบญัญติัในมาตรา 301 ว่า “ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของ

กฎหมายคุม้ครองมารดา” 

           (ข)  แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 304 เป็น “การพยายามท าแท้งเป็น

ความผดิ แต่หญิงซ่ึงพยายามท าแทง้ไม่ตอ้งรับโทษ” 

      (ค)  เพิ่มเติมฐานความผิดแก่ชายซ่ึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ จนเป็นเหตุให้

หญิงตอ้งไปท าแทง้ โดยก าหนดโทษให้ชายตอ้งจ่ายค่าอุปการะเล้ียงดูทารกในครรภ์ท่ีจะคลอด

ออกมา หากชายไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือไม่ยอมส่งเงินค่าเล้ียงดูบุตร จะตอ้งถูกปรับเงิน โดยรัฐ

มีอ านาจหกัเงินรายไดห้รือค่าจา้งของชายไดต้ามค าสั่งศาล และชายตอ้งจ่ายค่าปรับท่ีไม่จ่ายเงินเล้ียง

ดูบุตร และค่าปรับในการจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตรล่าช้าอีกร้อยละ 25 ของจ านวนเงินท่ีจ่ายล่าช้า 

เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ 

     (2)  การออกกฎหมายท าแท้งใหม่ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีอยู่บนปรัชญาท่ีว่า 

“ผู้หญิงซ่ึงท าแท้งไม่ใช่อาชญากร” โดยยึดหลกัของการให้ค  าปรึกษาบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น ชดัเจน และมีทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ ให้แก่หญิงตั้งครรภซ่ึ์งตอ้งการท าแทง้ 

ใชป้ระกอบการตดัสินใจก่อนการท าแทง้  และมีรายละเอียดและเน้ือหาครอบคลุมสภาพป ญหาของ

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

      1) ก าหนดให้การท าแท้งเป็นบริการท่ีจดัให้แก่หญิงไทยเท่านั้น หรือ 

หากเป็นคนต่างชาติจะตอ้งยา้ยมาอยูใ่นประเทศอยา่งถาวร 
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      2) ก าหนดให้หญิงซ่ึงต้องการท าแทง้จะต้องมีใบรับรองจากแพทยว์่า 

ตั้งครรภ ์

      3) ก าหนดให้การท าแทง้ตอ้งได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

จากหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์ในกรณีหญิงมีสามีตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากสามี หรือหากหญิงตั้งครรภเ์ป็น 

ผูเ้ยาว ์หรือไร้ความสามารถ จะตอ้งได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง คนใดคน 

หน่ึง 

      4) ก าหนดมูลเหตุการท าแทง้ให้ครอบคลุมทุกปัญหาของการตั้งครรภไ์ม่ 

พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ อนัไดแ้ก่ มูลเหตุทางดา้นการแพทย ์มูลเหตุทางดา้นศีลธรรม มูลเหตุใน 

การรักษาชาติพนัธ์ุ มูลเหตุทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ  

      5) ก าหนดให้ผูซ่ึ้งมีอ านาจตดัสินใจว่ามีความจ าเป็น ท่ีจะตอ้งท าแท้ง 

หรือไม่ ไดแ้ก่ หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

      6) ก าหนดอายคุรรภท่ี์สามารถท าแทง้ไดใ้นแต่ละมูลเหตุไวใ้หช้ดัเจน  

      7) ก าหนดตวับุคคลผูมี้อ านาจท าแทง้ในแต่ละช่วงอายคุรรภ ์  

      8) ก าหนดสถานท่ีท าแทง้ใหช้ดัเจน วา่จะตอ้งกระท าในโรงพยาบาลของ  

รัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้ได ้

      9) ก าหนดใหก้ารท าแทง้ในช่วงอายคุรรภต์ั้งแต่ 13 สัปดาห์ข้ึนไป จะตอ้ง 

ขออนุญาตท าแทง้จากคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ และก าหนดให้คณะการการตรวจสอบ

การท าแทง้ตอ้งพิจารณาค าขอท าแทง้โดยเร็ว 

      10) ก าหนดให้มีการแจง้ทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ และแจง้ความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าแทง้ ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภ ์ เพื่อใหห้ญิงใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

      11) ก าหนดขั้นตอนในการท าแทง้ใหช้ดัเจน 
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      12) ก าหนดให้หญิงซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้แลว้ ตอ้งพบแพทยเ์ป็น

คร้ังสุดทา้ยก่อนการท าแทง้ 

      13) ก าหนดให้แพทยจ์ะตอ้งท าแทง้ให้แก่หญิงซ่ึงได้รับอนุญาตให้ท า

แทง้ เม่ือหญิงซ่ึงประสงคจ์ะท าแทง้ไดด้ าเนินการครบขั้นตอนในการขออนุญาตท าแทง้ และไดรั้บ

อนุญาตใหท้ าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

 

   การออกกฎหมายท าแทง้ใหม่ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งท า เพื่อลดปัญหาการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และเพิ่มการเขา้ถึงบริการอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ อนัจะเป็น

การช่วยแกปั้ญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์และการยุติการตั้งครรภท่ี์ไม่ปลอดภยั  ซ่ึงเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญติัท าแทง้ใหม่ คือการท าให้หญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ไดเ้ขา้มาสู่ระบบบริการ

สาธารณสุข เพื่อท่ีจะไดใ้ห้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและครบวงจร กล่าวคือ การท าให้หญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคไ์ดรั้บค าปรึกษาท่ีดี ร่วมกนัแกปั้ญหาโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งหาทางออกดว้ย

การท าแทง้ ซ่ึงการบญัญติักฎหมายท าแทง้ใหม่ตามแนวทางน้ี เป็นการขยายโอกาสการตดัสินใจ

ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้ตดัสินใจเก่ียวกับการจดัการกับครรภ์ของตนเอง ภายใต้

ทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าแทง้ตามขอ้ 5.2.2.1  ท่ีเหมาะสมกบัหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ต่

ละคน ไม่ใช่เป็นการบญัญติัหรือเปล่ียนแปลงกฎหมายท าแทง้ จนถึงขนาดท่ีจะท าให้มีการท าแทง้

ไดอ้ยา่งเสรี เพราะการท าแทง้โดยเสรีหมายถึงการยกเลิกกฎหมายหา้มการท าแทง้ทั้งหมด และท าให้

หญิงตั้งครรภส์ามารถท าแทง้ไดต้ามอ าเภอใจ ซ่ึงการออกกฎหมายการท าแทง้ใหม่ ท่ีมีเน้ือหาแกไ้ข

ปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคใ์หค้รอบคลุมทุกดา้นจะท าใหเ้กิดผลดี ดงัต่อไปน้ี 

   1.  ท าให้มีสารสนเทศเก่ียวกบัการท าแทง้ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้หญิงตั้งครรภ์

สามารถแสวงหาสารสนเทศเก่ียวกบับริการท าแทง้ไดง่้าย และสะดวกยิ่งข้ึน โดยสามารถสอบถาม

จากแพทยห์รือหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว และเสียค่าใชจ่้ายแต่เพียงเล็กนอ้ยหรือไม่

เสียเลย 
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   2.  ลดความเส่ียงของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีจะถูกจบักุมด าเนินคดี และถูก

ลงโทษใหห้มดไป เพราะการท าแทง้เป็นการกระท าท่ีสามารถท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

   3.  ท าใหห้ญิงซ่ึงตกอยูใ่นภาวะตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ท่ีประสบปัญหาและเขา้เง่ือนไข

ท่ีสามารถท าแทง้ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไดรั้บบริการท าแทง้ท่ีปลอดภยั โดยไดรั้บบริการดูแล 

รักษาการยุติการตั้ งครรภ์อย่างปลอดภัย และครบวงจร  อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ของหญิงซ่ึงท าแท้ง ส่วนหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงไม่สามารถท าแทง้ได้

เพราะไม่เขา้เง่ือนไขการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น มีอายุครรภม์ากกว่าท่ีกฎหมายอนุญาต

ให้ท าแทง้ จะไดรั้บการช่วยเหลือจากมาตรการทางสังคมต่าง ๆ ของรัฐตามขอ้ท่ีจะไดจ้ดัใหมี้ข้ึนใน

อนาคต ทั้งน้ีเพื่อให้หญิงเหล่าน้ีสามารถดูแลตวัเอง และบุตรท่ีจะคลอดออกมา ให้สามารถด าเนิน

ชีวติไดต้ามปรกติสุขและมีศกัด์ิศรี  

   4.  ท าให้การเสนอขายบริการท าแท้งท าได้โดยเปิดเผย ซ่ึงจะส่งผลให้แพทยท่ี์มีใบ

ประกอบโรคศิลป์เสนอขายบริการในตลาดการให้บริการท าแทง้เพิ่มมากข้ึน และการท าแทง้โดย

หมอเถ่ือนจะค่อย ๆ หมดไป เพราะหญิงซ่ึงตอ้งการท าแทง้ย่อมจะเลือกท าแท้งกบัแพทยท่ี์มีใบ

ประกอบโรคศิลป์มากกวา่ท าแทง้กบัหมอเถ่ือน นอกจากน้ีการยกเลิกกฎหมายท าแทง้จะท าให้การ

ท าแทง้เป็นการท าแทง้ท่ีได้มาตรฐานทางการแพทยแ์ละปลอดภยั และท าให้การท าแทง้ท่ีไม่ได้

มาตรฐานทางการแพทย์ หรือการท าแทง้เถ่ือนตอ้งเสนอขายบริการในราคาท่ีต ่ากวา่การบริการท า

แทง้ท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงจะท าใหส้ถานบริการท าแทง้เถ่ือนไดรั้บประโยชน์จากการประกอบกิจการไม่

คุม้กบัความเส่ียงในการท่ีจะถูกจบักุมและถูกลงโทษตามกฎหมาย ในท่ีสุดจะท าให้สถานบริการท า

แทง้เถ่ือนหมดไปจากสังคม 

   5.  ท าให้คุณภาพของการใหบ้ริการท าแทง้จะสูงข้ึน ซ่ึงเท่ากบัเป็นการลดการใชว้ิธีการ

ท าแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั และเพิ่มการใชว้ิธีการท าแทง้ท่ีปลอดภยั ดว้ยการรักษาท่ีใชเ้ทคนิค และวธีิการ

ทางการแพทยส์มยัใหม่ เช่น การท าแทง้โดยใช้ยา หรือ ระบบสูญญากาศ เพื่อลดความเส่ียงจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแทง้ ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการไดรั้บบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการ

ท าแทง้ลดลง 
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   6. เพิ่มจ านวนแพทยท่ี์เต็มใจ หรือยินดี ให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภยั ทั้งน้ี

เพื่อสร้างกลไกปกป้องแพทยท์ั้งทางดา้นกฎหมายและสังคม 

   7.  ท าใหรั้ฐและกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการท าแทง้

ได ้โดยก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการท าแทง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสร้างระบบการใหค้  าปรึกษาแก่

ผูซ่ึ้งมีความประสงค์จะท าแทง้ และสร้างทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมให้กบัหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ซ่ึงจะท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไปท าแทง้ มีหลกัประกนัขั้นต ่า ในสวสัดิภาพ

แห่งชีวติ และในท่ีสุดจะท าใหอ้ตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ลดนอ้ยลง 

   8. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในดา้นการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น รายจ่ายในดา้นการ

ต ารวจและดา้นการยุติธรรม รายจ่ายในดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอนัจะเกิดจาก

เด็กท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของพ่อแม่ เช่น ยาเสพติด ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์รายจ่ายในดา้นการจดัสรร

บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การจดัสรรการศึกษา และบริการสังคมอ่ืน ๆ อนัเน่ืองมาจากการทิ้งเด็ก

ไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ และรายจ่ายในการรักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคท่ี์ไดรั้บอนัตราย

จากภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ ทั้งการใชบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละงบประมาณแผน่ดิน 

   9.  ลดปัญหาการฆ่า หรือทอดทิ้งเด็กแรกเกิด  ปัญหาการท าร้ายและทารุณเด็ก ปัญหา

เด็กเร่ร่อนและขอทาน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท าแทง้เถ่ือนอ่ืน 

ๆ เช่น การหลอกลวงขายยาท าแทง้เถ่ือน ปัญหาการคอรัปชัน่ของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ลกัลอบท าแทง้เถ่ือน เป็นตน้ 

 10. ลดปัญหาข่าวท่ีน่าสะเทือนใจจากการท าแทง้เถ่ือน การฆ่า หรือทิ้งทารกแรกเกิด 

 

แมว้า่กฎหมายท าแทง้ใหม่จะไดอ้นุญาตให้มีการท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยเหตุผล

ท่ีกวา้งขวางกวา่ท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ก็ตาม แต่ก็จะไม่ส่งผลใหป้ระเทศ

ไทยกลายเป็นประเทศท่ีมีการท าแทง้เสรี เพราะการท าแทง้เสรี หมายถึงการเปิดโอกาสให้หญิงซ่ึง

ประสงค์จะท าแทง้สามารถท าแทง้ได้โดยไม่มีขอ้จ ากดั กล่าวคือ เป็นการท าแทง้ท่ีสามารถท าใน

ขณะท่ีอายุครรภเ์ท่าไหร่ก็ได ้ท าท่ีสถานท่ีใดก็ได ้ท ากบัใครก็ได ้และท าดว้ยวิธีใดก็ได ้ซ่ึงเป็นการ
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ท าแทง้ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองอายุครรภ ์สถานท่ีท่ีท าแทง้ และแพทยผ์ูท้  าแทง้ เป็นการท าแทง้ท่ีไม่มี

มาตรการตรวจสอบดูแลหรือให้ค  าปรึกษา หรือเสนอทางเลือกอ่ืน ท่ีไม่ใช่การท าแท้ง ให้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พิจารณาประกอบการตดัสินใจก่อนการท าแท้ง4 แต่การออกกฎหมาย

อนุญาตให้หญิงท าแทง้ไดโ้ดยเง่ือนไขท่ีครอบคลุมทุกปัญหาของหญิงตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ต่ละ

คน เป็นการเพิ่มทางเลือกอย่างอ่ืนนอกจากการท าแทง้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพื่อใช้

แกปั้ญหาให้เหมาะสมแก่การด าเนินชีวิตของตนเองและบุตรท่ีจะคลอดออกมา ซ่ึงจะท าให้ทั้งหญิง

ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์และทารกในครรภ ์ไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ดงันั้นการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

บทบญัญติัเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญาดงักล่าว และออกกฎหมายท า

แทง้ใหม่ดงัท่ีกล่าวมา จะท าให้ปัญหาการลกัลอบท าแทง้เถ่ือน และการสูญเสียจากภาวะแทรกซ้อน

จากการท าแทง้เถ่ือนลดลง เพราะจะท าให้หญิงตั้งครรภ์เขา้ถึงบริการคุมก าเนิดมากข้ึน เพราะเม่ือ

การท าแทง้เป็นการกระท าท่ีไม่ผดิกฎหมาย จะท าใหรั้ฐหรือองคก์รต่าง ๆ สามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบั

เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว และการคุมก าเนิด แก่ประชาชนไดอ้ย่างสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ประชาชนจ านวนหน่ึง เลือกท่ีจะใช้วิธีการป้องกนัการตั้งครรภห์รือการคุมก าเนิด และท า

ให้การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคล์ดลง และส่งผลให้การท าแทง้ลดลงไปโดยปริยาย นอกจากน้ีการใช้

มาตรการใหม่กบัการท าแทง้ ยงัจะช่วยลดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

และการท าแทง้ เช่น การทิ้งหรือฆ่าทารกแรกเกิด ปัญหาเด็กขาดรัก ยาเสพติด เด็กเร่ร่อน หรือ การ

หลอกลวงขายยาท าแทง้ เป็นตน้ 

 

                                                        
 4 จาก รายงานการเสวนาทางวชิาการเร่ืองมาตรการทางกฎหมายกบัปัญหาการท าแทง้: ทางออกอยูที่ไหน. (น.  

136), โดย กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ข, 2537, กรุงเทพฯ: สถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการัั กฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพระราชบญญต
วิชาชีพเวชกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๒๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ่ีั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหไว ณ วนท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
เปนปท่ี ๓๗ ในรัชกาลปจจบุัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ


ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกลาฯ ใหประกาศวา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัิ กาั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยนยอมของรฐสภา ดงตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัีกา สานักงานคณะกรรั มการิิั กฤษฎี ีกามาตรา ๑ พระราชบญญติน้ีเรียกวา “พระราชบญญตวชาชพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕” 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการาชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิ ักงานคณะกรรั มการิิั กฤษฎี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓ ใหยกเลกพระราชบญญตวชาชพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติ ไวแลวใน

สั ําน้ีิ ักงานคณะกรรมการกฤษฎัืั่ึื ีกา สํานั ักงานคณะกรร ้ีิั มการกฤษฎั ีกาพระราชบัญญตน หรอซงขดหรอแยงกบบทแหงพระราชบญญตน ใหใชพระราชบญญติน้ีแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร้ีิัั มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ีกา สํานีักงานคณะกรรํ่ี มการุกฤษฎ ่ี ีกา
มาตรา ๔ ในพระราชบญญตน
“วชาชพเวชกรรม” หมายความวา วิชาชพทกระทาตอมนษยเกยวกับการตรวจ

โรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ็ัั ีกา สํานื่ักงานคณะกรรัํ มการื กฤษฎ่ื ีกาั สํานักงานคณะกรรมการึกฤษฎีกาสมผส การแทงเขมหรอการฝงเข็มเพอบาบดโรคหรอเพอระงบความรูสึก และหมายความรวมถง
การกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกาย

ส ุํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิิํ ีกาื สํานักงานคณะกรร มการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน ักงานคณะกรร ็ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริ มการืกฤษฎีกา

ท้ังน้ี เพื่อการคมกาเนด การเสรมสวย หรอการบารุงรางกายดวย
“โรค” หมายความวา ความเจบปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกตของรางกายหรอ

จิตใจ และหมายความรวมถึงอาการท่ีเกิดจากภาวะดังกลาวดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนท ๑๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕
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-๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ูีกา สีํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานึ้ ักงานคณะกรรี มการักฤษฎีกา“ผประกอบวิชาชพเวชกรรม” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดขนทะเบยนและรบ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุ ีกา สํานักงานคณะกรรู มการกฤษฎีิ ีกา“ใบอนญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผประกอบวชาชพเวชกรรมจาก
แพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร
ิ
มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“สมาชิก” หมายความวา สมาชกแพทยสภา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการแพทยสภา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร มการิ กฤษฎีกา“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธการแพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํี ีกา สํํานักงานคณะกรร มการี กฤษฎิ ีกาั สํานักงานคณะกรร้ีิัั มการกฤษฎีกา

สําน ัิ ักงานคณะกรรมการกฤษฎัิ ีกา ิั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และใหมอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดคาธรรมเนยมไมเกนอตราทายพระราชบญญตน และออก
ระเบียบเพ่ือปฏบตการตามพระราชบญญตน้ี

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แพทยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหมีสภาขึ้นสภาหน่ึงเรียกวา “แพทยสภา” มีวัตถุประสงคและอํานาจ

สัํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิััิั ีกาี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหนาท่ีตามท่ีบญญตไวในพระราชบญญตน
ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุ ีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎีกา(๑) ควบคมการประพฤติของผูประกอบวชาชพเวชกรรมใหถูกตองตาม
จริยธรรมแหงวิชาชีพีเวชกรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัิ ีกา สําน ิักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกา(๓) สงเสรมความสามคคและผดุงเกียรตของสมาชก

(๔) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอ่ืนใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั่ี่ี่ื ีกา สํานักงานคณะกรรุ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎืึํ ีกา สํานัักงานคณะกรรั่ี มการ กฤษฎีกา

เรองทเกยวกบการแพทยและการสาธารณสข
(๕) ใหคาปรกษาหรอขอเสนอแนะตอรฐบาลเกยวกบปญหาการแพทยและการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริู มการี กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สาธารณสุขของประเทศ
(๖) เปนตวแทนของผประกอบวชาชพเวชกรรมในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีีกาํ สัําน ักงานคณะกรร้ี มการกฤษฎีกามาตรา ๘ แพทยสภามอานาจหนาท่ีดงตอไปน
(๑) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริื มการกฤษฎุ ีกา สํานิักงานคณะกรรี มการกฤษฎีกา(๒) พักใชใบอนุญาตหรอเพกถอนใบอนญาตเปนผูประกอบวชาชพเวชกรรม
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-๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกงานคณะกรรี มการั กฤษฎิ ีกา สํานืักงานคณะกรร ิัิุ มการีกฤษฎีกา(๓) รบรองปริญญา ประกาศนยบตรในวชาแพทยศาสตร หรอวฒบตรในวชาชพ
เวชกรรมของสถาบันตาง ๆ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎูัั ีกา สําน ักงานคณะกรริมการี กฤษฎีกา(๔) รบรองหลกสตรตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมในวชาชพเวชกรรมของสถาบัน
ทางการแพทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร
ั
มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัุืั ีกาิ สํานักงานคณะกรรู มการํกฤษฎีกา
(๕) รบรองวิทยฐานะของสถาบนทางการแพทยท่ีทําการฝกอบรมใน (๔) 
(๖) ออกหนงสออนมตหรือวุฒิบัตรแสดงความรความชานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปน้ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุุิ ีกา ส ิํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(๑) เงนอดหนนจากงบประมาณแผนดน

(๒) คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส ํานักงานคณะกรรุ มการิกฤษฎีกา ่ื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ีิั ีกา สํานักงานคณะกรรื มการกฤษฎีกา

(๓) ผลประโยชนจากการลงทนและกจกรรมอน
(๔) ทรพยสนทไดจากการบริจาคและการชวยเหลอ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรํํี มการกฤษฎีกา ส ํานักงานคณะกรร ํี มการกฤษฎีกามาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรดารงตาแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา มอานาจ
หนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการิ กฤษฎีกาสมาชก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑ สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน ักงานคณะกรรูิิ่ี มการ กฤษฎีกา(๑) มีอายไมตํ่ากวายสบปบรบรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(
ั
๒) มีความรูในวิชาชีพเวชกรรมโดยไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา

ส ่ีํานกงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการ่ึ กฤษฎีกา สําน ํักงานคณะกรร่ึ มการ่ื กฤษฎีกา

แพทยศาสตรทแพทยสภารบรอง
(๓) ไมเปนผูประพฤตเสยหาย ซงคณะกรรมการเห็นวาจะนามาซงความเสอม

เสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกาุ สํานักงานคณะกรรืุ่ีึ มการ ่ัํ กฤษฎ่ี ีกา(๔) ไมเคยตองโทษจาคกโดยคําพิพากษาถงทสดหรอคาสงทชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิํานักงานคณะกรร  มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรํ่ี มการ กฤษฎีกา(๕) ไมเปนผูมีจตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคทกาหนดไวใน
ขอบังคับแพทยสภาัํสานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตราี ๑๒ สิทธิและหนัํ าท่ีของสมาชิกมีดังตี อไปน้ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิํานัักงานคณะกรรมการกฤษฎํู ีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎีกา

(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒบตรแสดงความรความชานาญในการประกอบวชาชพเวชกรรมสาขาตาง ๆ หรือขอ
หนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการน้ัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรั็ มการื กฤษฎ่ี ีกาั สํานักงานคณะกรร มการักฤษฎีกา(๒) แสดงความเหนเปนหนงสอเกยวกบกิจการของแพทยสภาสงไปยง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกรวมกันต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปเสนอให

สํานิักงานคณะกรรมการกฤษฎั่ี่ี่ื ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกาคณะกรรมการพจารณาเรองใดทเกยวกบกจการของแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณาและ
แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร
ืัื
มการ
้ั
กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ึุ่ีี ีกาี สํานิ ักงานคณะกรริี มการิั กฤษฎีกา
(๓) เลือก รับเลือก หรอรบเลอกตงเปนกรรมการ
(๔) มหนาทผดงไวซงเกยรติศกด์ิแหงวชาชพและปฏบตตนตามพระราชบัญญัติ

น้ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกยอมส้ินสุดเม่ือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(๑) ตาย

(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร มการิ กฤษฎีกา สํานู ักงานคณะกรร่ึํ มการ่ื กฤษฎีกา

ส ์ิํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ีกา สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) คณะกรรมการใหพนจากสมาชกภาพ เพราะเห็นวาเปนผนามาซงความเสอม
เสียเกียรติศักดแหงวชาชพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔) 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕) 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการแพทยสภา” 

สาน ัักงานคณะกรรมการกฤษฎุีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎัีกาประกอบดวย ปลดกระทรวงสาธารณสข อธิบดกรมการแพทย อธบดกรมอนามย เจากรมแพทย
ทหารบก เจากรมแพทยทหารเรือ เจากรมแพทยทหารอากาศ นายแพทยใหญกรมตํารวจ คณบดี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สาน ํู ักงานคณะกรริ มการักฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรํ มการกฤษฎีกาคณะแพทยศาสตรในมหาวทยาลัย ผอานวยการวทยาลยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตาแหนง
และกรรมการซ่ึํ งไดั รับเลือกต้ังโดยสมาชิี กอีกจํานวนเทากั ัํ บจํานวนกรรมการโดยตํี าแหนงในขณะสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา
เลือกต้ังแตละวาระ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕ ใหผูซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยการเลือกต้ัง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํํ่ื ีกา สํานักงานคณะกรรุ มการกฤษฎีกาประชุมกันเลือกกรรมการเพอดารงตาแหนงนายกแพทยสภา อปนายกแพทยสภาคนท่ีหน่ึง และ
อุปนายกแพทยสภาคนท่ีสอง ตําแหนงละหน่ึงคน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรร ูิื มการุี กฤษฎ ัีกาิ สํานกงานคณะกรรํํ่ื มการกฤษฎีกาใหนายกแพทยสภาเลอกสมาชกผมคณสมบตตามมาตรา ๑๗ เพอดารงตาแหนง
เลขาธิการหน่ึงคนัํ และเลือกกรรมการเพ่ืี อดํารงตาแหนงํรองเลขาธิั การ และเหรัญญิี กอีกตําแหนงสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานุ ักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ี ีกาึ่ สํานักงานคณะกรรมการ่ี กฤษฎีกา
ละหน่ึงคน ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมกรรมการ

นายกแพทยสภา อปนายกแพทยสภาคนทหนง และอุปนายกแพทยสภาคนทสอง
ใหดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซ่ึงไดรบเลือกต้ัง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และ

ส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเหรัญญิก ใหพนจากตาแหนงตามนายกแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานืักงานคณะกรร้ั มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรื่มการํ กฤษฎีกามาตรา ๑๖ การเลอกตงกรรมการตามมาตรา ๑๔ การเลือกกรรมการเพอดารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕ และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๐ ให

สํานัักงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนไปตามขอบงคบแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรั่ึ มการื กฤษฎ้ั ีกา สํานํ ักงานคณะกรรํ มการ กฤษฎีกามาตรา ๑๗ กรรมการซงไดรบเลอกตงและกรรมการซ่ึงดารงตาแหนงตาง ๆ
ตามมาตรา ๑๕ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
ิู
ีกา
ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานู ักงานคณะกรรั่ั มการุ กฤษฎืีกา สุํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) เปนผประกอบวชาชพเวชกรรม
(๒) เปนผไมเคยถกสงพกใชใบอนญาตหรอเพกถอนใบอนญาต
(๓) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ กรรมการซ่ึงไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกา ื ส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองปและอาจไดรบเลอกต้ังใหมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๒๐ วรรคส่ีแลว กรรมการซ่ึงไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังและกรรมการซ่ึงดํารง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกา สําน่ื ักงานคณะกรร มการิ กฤษฎีกา ส ืํานักงานคณะกรรัุ มการิ กฤษฎีกาตาแหนงตาง ๆ พนจากตําแหนงเมอพนจากสมาชกภาพตามมาตรา ๑๓ หรอขาดคณสมบตตาม
มาตรา ๑๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานํักงานคณะกรร มการกฤษฎ่ึ ีกาั สํานักงานคณะกรร มการกฤษฎ ีกามาตรา ๒๐ เม่ือตาแหนงกรรมการซงไดรบเลือกต้ังวางลงกอนครบวาระ ให
คณะกรรมการเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวันท่ีตําแหนงกรรมการนนวางลง
ในกรณีตําแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ้ัืั่ึ ีกาี สํานักงานคณะกรร้ึ มการกฤษฎ ิีกา สํานั ักงานคณะกรร ํ่ีัั มการกฤษฎีกาซงไดรบเลอกตง ใหมการเลอกต้ังกรรมการขนแทนโดยสมาชกภายในเกาสิบวนนบแตวนทจานวน
กรรมการดังกลํ าวไดั วางลงเกินก่ึงหน่ึงสานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถาวาระท่ีเหลืออยูไมถึงเกาสิบวน คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลือกต้ัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎื ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการแทนหรอไมกได

ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนน้ันอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซ่ึงตนแทน
สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ ุั กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุ้ั ีกา สํานิ ักงานคณะกรริื มการกฤษฎ่ื ีกา
(๑) บริหารกิจการแพทยสภาตามวตถประสงคท่ีกําหนดในมาตรา ๗
(๒) แตงตงคณะอนกรรมการเพ่ือทํากจการหรอพจารณาเรองตาง ๆ อันอยูใน

ขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน ักงานคณะกรร มการกฤษฎีกา(๓) ออกขอบังคับวาดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ก) การเปนสมาชิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ข) การกาหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕) 

(ค) การกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ่ี ีกา สํานักงานคณะกรรี มการกฤษฎ ัั ีกาิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานอกจากทกาหนดไวในอัตราคาธรรมเนยมทายพระราชบญญตน
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- ๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรื มการ้ั กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) การเลือกและการเลอกตงกรรมการตามมาตรา ๑๖
(จ) หลักเกณฑการข้ึนทะเบียน และการออกใบอนุญาต แบบและประเภท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใบอนุญาต
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
ํ

ีกา สํานักงานคณะกรร

มการกฤษฎีกา

ั
ส
ิ
ําน
่ื
ักงานคณะกรร

ีิ
มการกฤษฎีกา

ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนงสือแสดงวุฒอน ๆ ในวชาชพเวช
กรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ช) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ซ) สํานุักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการประชมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ฌ) การจัดต้ัง การดําเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน ิั ักงานคณะกรรู มการิ กฤษฎี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตาง ๆ
(ญ) คุณสมบตของผประกอบวชาชพเวชกรรมตามมาตรา ๒๘
(ฎ) เรื่องอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา หรืออยู

สําน่ี ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในอํานาจหนาทของแพทยสภาตามกฎหมายอ่ืน
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขอบังคบแพทยสภาท่ีเกี่ยวของกับสมาชิกใหประกาศใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการาชกจจานเบกษา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกามาตรา ๒๒ นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธการ รองเลขาธิการ
และเหรัญญิก มีอํานาจหนี าท่ีดังตอไปน้ีัํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) นายกแพทยสภามีอํานาจหนาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิิํ ีกา สํานักงานคณะกรร มการกฤษฎัีกา(ก) ดาเนนกจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบญญติน้ีหรือตาม

มติของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการิ กฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ


ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกจการตาง ๆ
(ค) เปนประธานในท่ีประชมคณะกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ็่ี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาท่ี
แทนตามทเหนสมควรได

(๒) อุปนายกแพทยสภาคนท่ีหน่ึงเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ่ีีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ํู ีกาอํานาจหนาท่ีของนายกแพทยสภาตามทนายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผทาการแทนนายก

แพทยสภาเม่ือนายกแพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร่ี มการกฤษฎู ีกา สํานักงานคณะกรรัิ มการู กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ่ีีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ํู ีกา
(๓) อุปนายกแพทยสภาคนทสอง เปนผชวยนายกแพทยสภาในกจการอนอยใน

อํานาจหนาท่ีของนายกแพทยสภาตามทนายกแพทยสภามอบหมาย และเปนผทาการแทนนายก
แพทยสภา เมื่อท้ังนายกแพทยสภา และอุปนายกแพทยสภาคนท่ีหน่ึงไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ี ีกาหนาทได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(
ั
๔) เลขาธิการมีอํานาจหนาท่ี

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎััุ ีกา ั สํานี่ักงานคณะกรรุ มการักฤษฎีกา(ก) ควบคมบงคบบญชาเจาหนาทแพทยสภาทกระดบ
(ข) ควบคุมรํับผิั ดชอบในงานธุรการท่ัวีไปของแพทยสภาัํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร ัู มการกฤษฎีีกา ส ีํานักงานคณะกรร ิู มการีกฤษฎีกา(ค) รับผิดชอบในการดแลรกษาทะเบยนสมาชิก ทะเบยนผประกอบวชาชพ
เวชกรรมและทะเบียนอ่ืน ๆ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎูุ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ง) ควบคม ดแลทรพยสนของแพทยสภา
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร
ู
มการ
ิ
กฤษฎีกา ส

ู
ํานักงานคณะกรร

ํ
มการ
่ี
กฤษฎีกา

สํานี่ักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรริ มการ่ื กฤษฎิ ีกา
(๕) รองเลขาธิการเปนผชวยเลขาธการในกจการอันอยในอานาจหนาทของ

เลขาธิการตามทเลขาธการมอบหมาย และเปนผทําการแทนเลขาธการเมอเลขาธการไมอยู หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส ํํานักงานคณะกรร่ี มการุ กฤษฎู ีกา สํานักงานคณะกรริีั มการกฤษฎีกา(๖) เหรัญญิกมีอานาจหนาทควบคม ดแล รบผิดชอบการบญช การเงน และ
การงบประมาณของแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน ํักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการดาเนนการของคณะกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ่ึ ีกา ส ึํานักงานคณะกรร มการุ กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎืุ่ีิ ีกา สานักงานคณะกรรมการี่ึ กฤษฎี ีกา

หนงของจานวนกรรมการทงหมด จงจะเปนองคประชม
มตของทประชม ใหถอเสยงขางมาก กรรมการคนหนงมเสยงหนงเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) มติของท่ีประชุม ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรร้ั มการกฤษฎีกาถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจานวนกรรมการทงคณะ
การปี ระชุมคณะอนุํ กรรมการั ใหนําความในวรรคหน่ึี งและวรรคสองมาใชัํ บังคับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยอนุโลม
สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๔ สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุ ีกา สํานักงานคณะกรรั็ มการื กฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรร็ มการกฤษฎีกาประชมคณะกรรมการ หรือจะสงความเหนเปนหนงสอไปยงแพทยสภาในเร่ืองใด ๆ กได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ิ ีกา สํานักงานคณะกรร ั่ื มการ กฤษฎี้กามาตรา ๒๕ มตของทประชุมคณะกรรมการในเรองดงตอไปน ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมติน้ันได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัําน ัักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) การออกขอบงคบ
(๒) การกาหนดงบประมาณของแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สี้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) การใหสมาชิกพนจากสมาชกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓) 
(๔) การวนิจฉัยชขาดตามมาตรา ๓๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายใตบังคับวรรคหน่ึง การดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ็ ีกา สําน็ักงานคณะกรรมการกฤษฎิีกาเรื่องอ่ืนใด หากคณะกรรมการเหนสมควร อาจขอความเหนชอบจากสภานายกพเศษกอนได
ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเร่ืองท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ืืิ ีกา่ื สํานักงานคณะกรร็ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริ มการ กฤษฎีกาพเศษ หรอในเรองอนใดทคณะกรรมการเหนสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพเศษตอ
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-๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกาิ สํานักงานคณะกรรีิ มการั่ํ กฤษฎั้ั ีกา สํานีักงานคณะกรร้ััิ่ี มการกฤษฎีกาสภานายกพเศษโดยมชกชา สภานายกพเศษอาจมคาสงยบยงมตน้ันได ในกรณทมไดยบยงภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับมติท่ีนายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามติน้ัน
ถาสภานายกพิเศษยับย้ังมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
้ัุ
ีกา
ี

สําน
ิ
ักงานคณะกรร


มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร

้ั
มการ
็
กฤษฎ

ีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ัิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การประชมนนถามเสยงยนยันมตไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทงคณะ กให
ดําเนินการตามมตนนได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๕
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิักงานคณะกรรู มการิกฤษฎี ีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎีกามาตรา ๒๖ หามมใหผใดประกอบวชาชพเวชกรรมหรือแสดงดวยวธใด ๆ วา
พรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี

สีํานัักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเวนแตในกรณดงตอไปน
(๑) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีกระทําตอตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สื ํานักงานคณะกรรูี มการกฤษฎี ีกา ส ิํานักงานคณะกรรั มการ กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิั ีกา สํานักงานคณะกรรั มการี กฤษฎี ีกา

(๒) การชวยเหลอเยยวยาผปวยตามศลธรรมโดยไมรับสนจางรางวล แตการ
ชวยเหลือเยียวยาดงกลาวตองมใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรงส การฉดยาหรือสสารใด ๆ
เขาไปในรางกายของผูปวย การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพ่ือบําบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั กา สํานักงานคณะกรรุั มการ ิ์ิ กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกาการใหยาอนตราย ยาควบคุมพิเศษ วตถออกฤทธตอจตและประสาทหรือยาเสพตดใหโทษ ตาม
กฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณี แกผูปวย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎึัีั ีกา สํานักงานคณะกรร มการกฤษฎีกา(๓) นกเรยน นกศกษา หรือผู รับการฝกอบรม ในความควบคุมของ
สถาบันการศึกษาของรัี ฐบาล สถาบันํการศึั กษาท่ีรฐบาลอนุมัตีิใหจัดต้ัง สถาบัํ นทางการแพทยั ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางการแพทยอื่นท่ีคณะกรรมการรับรอง ท่ีกระทําการฝกหัด

สํานิ ักงานคณะกรรมการกฤษฎืี ีกา สิํานักงานคณะกรร มการกฤษฎุีกาหรือฝกอบรมวชาชพเวชกรรม หรอการประกอบโรคศลปะภายใตความควบคมของเจาหนาท่ีผู
ฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุ ีกา สํานืักงานคณะกรรั มการ กฤษฎีกา(๔) บุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรงเทพมหานคร เมองพทยา องคการ
บริหารสวนจังหวั

ัํ
ด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารส

ํ
วนท
ั
องถิ่นอ่ืนตามท่ีรัฐมน

ี
ตรีประกาศใน

สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกาุ สํานี่ักงานคณะกรรู่ึ มการกฤษฎีิ ีกา สํานู ักงานคณะกรรมการิ กฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรค
ศลปะในความควบคมของเจาหนาทซงเปนผประกอบวชาชพเวชกรรม หรือผประกอบโรคศลปะ
ในสาขาน้ัน ๆ ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิู ีกา สํานักงานคณะกรริ มการํ กฤษฎั ีกา(๕) ผประกอบโรคศลปะซ่ึงประกอบโรคศลปะตามขอจากด และเงื่อนไขตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิ ักงานคณะกรรี มการกฤษฎ ึ่ี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีิู ีกา สํานักงานคณะกรร มการ ้กัฤษฎ้ี ีกา
(๖) การประกอบวชาชพเวชกรรมของทปรกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ

ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผประกอบวชาชพเวชกรรมของตางประเทศ ทงน โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริ มการ ึ่ี กฤษฎีกาื สํานักงานคณะกรรมการ่ึ กฤษฎี ีกา(๗) การประกอบโรคศลปะของทปรกษาหรอผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซงม
ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ท้ังน้ี โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการประกอบโรคศลปะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรูิ มการํ กฤษฎีกา สําน กงานคณะกรริ มการืกฤษฎีกามาตรา ๒๗ หามมใหผใดใชคาวา แพทย นายแพทย แพทยหญง หรอ
นายแพทยหญิง หรือใชอักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร

ส

ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ

ัิุ
ีกา
ั

สําน
ุ
ักงานคณะกรรมการ

ื
กฤษฎ
ืํ
ีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ืู่ี ีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร มการืกฤษฎีกา

หรือใชอักษรยอของวฒดงกลาวประกอบกบช่ือหรือนามสกลของตน หรอใชคาหรอขอความอ่ืนใด
ทแสดงใหผอนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวชาชพเวชกรรม ทงน้ี รวมถึงการใช จาง วาน หรอ
ยินยอมใหผู อื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา
แพทยศาสตรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิักงานคณะกรรํู มการ ื กฤษฎีกา สื่ํานักงานคณะกรร มการู กฤษฎี ีกามาตรา ๒๘ หามมใหผใดใชคาหรอขอความท่ีแสดงใหผูอนเขาใจวาตนเปนผม
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ท้ังน้ี รวมถึงการใช จาง วาน

สําน ู ักงานคณะกรรมการกฤษฎัํ่ื ีกา  ส ูําน ักงานคณะกรรัิุั มการื กฤษฎืั ีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํู ีกา สํานิักงานคณะกรรี มการกฤษฎั้ีกา สํานักงานคณะกรร่ีื มการกฤษฎีกา

หรือยินยอมใหผอนกระทาดงกลาวใหแกตน เวนแตผไดรบวฒบตรหรอหนงสออนุมัติเปนผูมี
ความรความชานาญในการประกอบวชาชพเวชกรรมสาขานน ๆ จากแพทยสภาหรอทแพทยสภา
รับรองหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูมีคุณสมบติตามท่ีกําหนดในขอบังคับแพทยสภา

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๙ การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัิุ ีกาู สํานักงานคณะกรรมการ ีิ กฤษฎีกา สานักงานคณะกรรืั มการกฤษฎีกาวฒบตรแสดงความรความชํานาญในการประกอบวชาชพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนงสอแสดง
วุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐ ผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ืิัุี ีกา ส ํานักงานคณะกรรัั มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและมคณสมบตอนตามท่ีกําหนดไวในขอบงคบแพทยสภา
เม่ืั อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูี ใดขาดจากสัํ มาชิกภาพ ใหใบอนุี ญาตของผูน้ันสํานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

สิ้นสุดลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
สําน ักงานคณะกรรมการกฤษฎัั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามท่ีกําหนดไวในขอบงคบแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรัู มการี กฤษฎีกา สําน ิักงานคณะกรริิ มการกฤษฎีกามาตรา ๓๒ บุคคลผไดรบความเสยหายเพราะการประพฤตผดจรยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผใด มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู

สํานื่ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน้ันโดยทําเรื่องยนตอแพทยสภา
บุคคลอ่ืี นมีสิทธิกลํ าวั โทษผูประกอบวิชาชีพีเวชกรรมวาประพฤติัํ ผิดจริยธรรมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิิี ีกา สํานักงานคณะกรรีิ มการกฤษฎีกา ีู
แหงวิชาชีพเวชกรรม โดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา

คณะกรรมการมสทธกลาวโทษผูประกอบวชาชพเวชกรรม ผมพฤติการณท่ี
สมควรใหมีการสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิีกาิ สานักงานคณะกรริิ มการ กฤษฎกา้ิ ส ํานักงานคณะกรรั่ึ มการี่ั กฤษฎู ีกาสทธการกลาวหา และสทธการกลาวโทษ สนสุดลงเม่ือพนหนงปนบแตวนทผ
ไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ้ี้ัิิ ีกา ส ่ีํานีักงานคณะกรรมการิิ กฤษฎิ ีกาและรูตัวผูประพฤตผด ทงน ไมเกนสามปนับแตวันทมการประพฤตผดจรยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําน

ักงานคณะกรร

ื
มการ

กฤษฎีกา
่ี

ส
้ั
ํานักงานคณะกรร

ุ
มการ
ั
กฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ีิัั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถอนเรองการกลาวหาหรอการกลาวโทษทไดย่ืนไวแลวนนไมเปนเหตใหระงบ
การดําเนินการตามพระราชบญญตน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรั มการ่ื กฤษฎีกา สําน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๓ เม่ือแพทยสภาไดรบเรองการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา
๓๒ ใหเลขาธิการเสนอเร่ืองดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมโดยมิ
ชักชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรุ มการิ กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาคณะอนกรรมการจรยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวยมาตรา ๓๔
ประธานคนหน่ึง และอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาคณะละ

สําน ุักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรร่ีี มการกฤษฎ ีกา็สามคน คณะอนกรรมการจรยธรรมแหงวชาชพเวชกรรมมหนาทแสวงหาขอเทจจริงในเร่ืองที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรร้ั มการ็กฤษฎีกา สํานื่ักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกาไดรบตามมาตรา ๓๓ แลวทํารายงานพรอมทงความเหนเสนอคณะกรรมการเพอพจารณา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ื ีกา สํานักงานคณะกรรมการ็ กฤษฎีกามาตรา ๓๕ เมอคณะกรรมการไดรับรายงานและความเหนของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ่ึิ ีกามตอยางใดอยางหนงดงตอไปน้ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(
ั
๑) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการํกฤษฎีกา สําน ่ีี ักงานคณะกรร ็ มการกฤษฎีกา

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพจารณา
(๒) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนในกรณทเหนวาขอกลาวหา

หรือขอกลาวโทษน้ันมีมูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรี่ี มการ ็ กฤษฎ ีกา(๓) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณทเหนวาขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษน้ันไมมีมูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวย ประธานคนหน่ึง และ
สํานี่ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา้ั สํานีักงานคณะกรร ํ มการกฤษฎ ีกาอนุกรรมการทคณะกรรมการแตงตงจากสมาชิกมจานวนไมนอยกวาคณะละสามคน

คณะอนุกรรมการสอบสวนมีี หนาท่ีํสอบสวนั สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํํี านวนการสอบสวนัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชขาด

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกาั สํานักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช

กรรม และของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบญญตน้ี ใหอนุกรรมการจรยธรรมแหง
วิชาชีพเวชกรรมและอนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี

สุํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํ ีกา ส ํานักงานคณะกรรุ มการ กฤษฎีกาอํานาจเรียกบคคลใด ๆ มาใหถอยคา และมีหนังสือแจงใหบคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อ
ประโยชนแกการสืบสวนสอบสวน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรุ มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรื มการกฤษฎีกามาตรา ๓๘ ใหประธานอนกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหาหรอขอกลาวโทษ
พรอมท้ังสงสําเนาเร่ืองท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือ

สําน ักงานคณะกรรมการกฤษฎััิ ีกา ่ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถูกกลาวโทษไมนอยกวาสบหาวนกอนวนเรมทําการสอบสวน
ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ มา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
ุ

ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ื้ีํ ีกา สํานักงานคณะกรรมการิ กฤษฎั ีกา ั
ใหคณะอนกรรมการสอบสวน

คาชแจงใหยนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสบหาวน นบแตวันไดรับ
แจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาท่ีคณะอนุกรรมการสอบสวนจะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกาขยายให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ื ีกา สํานํักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๙ เมอคณะกรรมการไดรับสานวนการสอบสวนและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรํ มการกฤษฎีกา

ดงกลาว
คณะกรรมการอาจใหคณะอนกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพ่ิมเติมกอน

วินิจฉัยช้ีขาดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํํานักงานคณะกรร้ีัิิ มการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรร้ี มการกฤษฎีกาคณะกรรมการมีอานาจวนจฉยชขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน

(
ั
๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎืั ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) วากลาวตกเตอน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกินสองป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(๕) เพกถอนใบอนญาต
ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ คําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการตามมาตราน้ีใหเปน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎํุ่ี ีกาํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทสด และใหทาเปนคาสั่งแพทยสภา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกามาตรา ๔๐ ใหเลขาธการแจงคําสั่งแพทยสภาตามมาตรา ๓๙ ไปยังผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผูถีูกกลาวหาหรือผู

ํ
ถูกักลาวโทษเพ่ือทราบ และให

ี
บันทึกคําสํั่งน้ั

ั
นไวในทะเบียนผู

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีิู ีกา สํานักงานคณะกรรัั มการั้ีิ กฤษฎั ีกา สํานักงานคณะกรรั่ั มการุ กฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ใหถือวามิได

เปนผประกอบวชาชพเวชกรรมตามพระราชบญญตนนบแตวนทคณะกรรมการสงพกใชใบอนญาต
น้ัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิู ีกา สํานักงานคณะกรรั่ัู มการ กฤษฎุีกาผประกอบวชาชพเวชกรรมซ่ึงอยูในระหวางถกสงพกใชใบอนญาตผูใดถูกศาล
พิพากษาลงโทษตามมาตรา ๔๓ และคดีถึงท่ีสุดแลว ใหคณะกรรมการส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ
สําน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ัั่ื ีกา สํานักงานคณะกรรุ มการ กฤษฎ่ื ีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัํิ ีกา สํานิักงานคณะกรรมการกุฤษฎกาู สํานัักงานคณะกรรุ มการี กฤษฎีกา
ใบอนุญาตอีกไดเมอพนสองปนบแตวนถูกสั่งเพิกถอนใบอนญาต แตเมอคณะกรรมการได
พจารณาคาขอรบใบอนุญาตและปฏเสธการออกใบอนญาต ผนนจะย่ืนคําขอรบใบอนญาตไดอก
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- ๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้ิ่ื ีกา สัําน ่ีักงานคณะกรรมการกฤษฎิ ีกา สํานักงานคณะกรร มการกฤษฎีกาตอเมอสนระยะเวลาหนงปนับแตวนทคณะกรรมการปฏเสธการออกใบอนุญาต ถาคณะกรรมการ
ปฏิเสธการออกใบอนุญาตเปนคร้ังท่ีสองแลว ผูน้ันเปนอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกตอไป

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ่ืิ ีกาื สัํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกนสามหมนบาท หรอท้ังจาท้ังปรบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎู ีกา ส ืํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกามาตรา ๔๔ ผใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรอมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําทงปรับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรร้ั่ึ มการ้ึ กฤษฎีกา สิํานักงานคณะกรรี มการกฤษฎีกามาตรา ๔๕ ใหแพทยสภาซงตงขนตามพระราชบัญญัติวชาชพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๑๑ เปนแพทยสภาตามพระราชบั

ัํ
ญญั
ี
ติน้ี

สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ิัั่ีั ีกาี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน หน้ี สิทธิและเงินงบประมาณของแพทยสภาท่ีมีอยูใน
วนทพระราชบญญตนใชบังคับเปนของแพทยสภาตามพระราชบญญัติน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรํู่ึ มการ กฤษฎั ีกา่ีมาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการแพทยสภาซงอยในตาแหนงในวนทพระราชบัญญตัิ
น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงปฏิบัติหนาทตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการตาม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติน้ี
การเลือกต้ังกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปด

สั ําน่ี ักงานคณะกรรมการกฤษฎั้ีิัั ีกาั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิบวันนับแตวนทพระราชบญญตนใชบงคบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สู ําน่ึ ักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกา สั ํานักงานคณะกรรั่ี มการิั กฤษฎ้ี ีกา

สํานิักงานคณะกรรมการกฤษฎิุ ีกา สํานักงานคณะกรรั มการิั กฤษฎ้ี ีกา
มาตรา ๔๗ ใหผซงเปนสมาชกของแพทยสภาอยูแลวในวนทพระราชบญญตน

ประกาศในราชกจจานเบกษาเปนสมาชกของแพทยสภาตามพระราชบญญตน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส ูํานึ่ักงานคณะกรร้ึ มการี กฤษฎัีกา ส ํานักงานคณะกรริู มการีกฤษฎีกามาตรา ๔๘ ใหผซงไดขนทะเบยนและรบใบอนุญาตเปนผประกอบวชาชพ
เวชกรรม หรือเปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา ส ีํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูไดรับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎืัืัิุ ีกา สํานักงานคณะกรร้ีิัั มการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวฒบตรหรอหนงสออนมัติตามพระราชบญญตน

สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกาู สํานักงานคณะกรรูี่ี มการั กฤษฎ่ี ีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎูัั ีกา สํานักงานคณะกรรั มการิั กฤษฎ้ี ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๙ ใหบรรดาลกจางของแพทยสภาทมอยในวนทพระราชบัญญัติน้ีใช
บงคบคงเปนลกจางของแพทยสภาตามพระราชบญญตน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สํานั ักงานคณะกรริ มการัั กฤษฎื่ีกามาตรา ๕๐ ในระหวางทแพทยสภายงมไดออกขอบงคบเพอปฏบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหนําขอบังคับแพทยสภาท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุิ ีกา สํานุักงานคณะกรรมการกฤษฎีการาชกจจานเบกษามาใชบังคับโดยอนโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิักงานคณะกรร มการกฤษฎีกาํ สําน ักงานคณะกรรี มการกฤษฎีกาในระหวางท่ี ยั งมไดออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราคาธรรมเนยมตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัั ีกา สํานักงานคณะกรรํ มการ กฤษฎีกาีกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ คงใชบงคบไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกาหนดคาธรรมเนยมท่ีออกตาม
ความพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ตณิสูลานนท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
ั
ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายกรฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรั มการกีฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอตราคาธรรมเนยม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎู ีกาิ สํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละ ๕๐๐ั บาท
(๑) คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
เปนผประกอบวชาชีพเวชกรรม สานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ีกา สํานักงานคณะกรรมัการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ
ํู
ีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปนผูประกอบวชาชพเวชกรรม ฉบบละ ๒๐๐ บาท
(๓) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง
ความรความชานาญในการประกอบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมัการกฤษฎีกาวิชาชีพเวชกรรม ฉบบละ ๓๐๐ บาท
(๔) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎุุ ีกา สํานักงานคณะกรร มการั กฤษฎิั ีกาั สํานักงานคณะกรร มการ กฤษฎีกาหมายเหต :- เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรมท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติหลายประการท่ี

สัํานักงานคณะกรรมการกฤษฎัั ีกาุ สํานื่ักงานคณะกรรุ มการกฤษฎีกาิไมเหมาะสมกบกาลสมย สมควรปรบปรงใหเหมาะสมเพอควบคมการประกอบวชาชีพเวชกรรม
และคุมครองความปลอดภัยของประชาชนใหรัดกมย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปริญสินีย/แกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรริ มการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วศน/ตรวจ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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สวนดุสิตโพล 

เสียงสะท้อน กรณี การท าแท้ง 

** จากข่าวพบศพทารกสร้างความตกตะลงึให้กบัประชาชน ถึง 62.18%   
แนะต้องให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ในช้ันเรียนให้กบัเด็ก** 

 
                 จากข่าวพบศพเด็กทารกจ านวนมาก ภายในวดัไผเ่งิน ซ่ึงขณะน้ีมียอดสูงถึง 2,000 ศพแลว้ 
ไดส้ร้างความตกตะลึงและกลายเป็นประเด็นร้อนท่ีสังคมไทยต่างใหค้วามสนใจอยูใ่นขณะน้ี  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้ามาท าการตรวจสอบ และ
สืบสวนสอบสวนผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสัปเหร่อในวดัยอมสารภาพวา่รับเงินจาก
คลีนิคท าแทง้ 5 แห่งให้น าศพมาทิ้งไว ้  ท าให้คนในสังคมไทยตอ้งกลบัมาคิดทบทวนกนัใหม่ว่า 
สังคมบา้นเราในขณะน้ีเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด และจะมีแนวทางป้องกนัแกไ้ขไดห้รือไม่   
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จึงไดส้อบถามประชาชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
จ านวนทั้งส้ิน 1,458  คน  ระหว่างวนัที ่ 18-21 พฤศจิกายน 2553  สรุปผลไดด้งัน้ี 
 

1. ความคิดเห็นของประชาชน กรณ ีพบศพเด็กทารกจ านวนมากทีว่ดัไผ่เงิน 
 
อนัดบั 1 สร้างความตกตะลึงและตกใจวา่ท าไมถึงไดมี้การท าแทง้เป็นจ านวน

มากมายขนาดน้ี 
62.18% 

อนัดบั 2 เป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม เป็นการท าบาป และผดิกฎหมาย 15.24% 
อนัดบั 3 เป็นข่าวท่ีสังคมไทยต่างใหค้วามสนใจและมีการติดตามข่าวทั้งจากส่ือ

ไทยและส่ือต่างประเทศ 
9.38% 

อนัดบั 4 อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเร่งสืบสวน 
สอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว 

7.11% 

อนัดบั 5 ควรน าเร่ืองน้ีมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและหาแนวทางแกไ้ขโดย
เร่งด่วน 

6.09% 

 
 

2. ประชาชนคิดว่าการท าแท้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล /มาจากความจ าเป็นของแต่ละคนหรือไม่? 
 
อนัดับ 1 เป็น 47.17% 
 เพราะ   ถือวา่เป็นการตดัสินใจของผูท่ี้ใหก้  าเนิดเอง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากความ

ไม่พร้อมหรือความจ าเป็นของแต่ละคน  ฯลฯ 
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อนัดับ 2 ไม่แน่ใจ 30.19% 
 เพราะ   คิดวา่คนท่ีมาท าแทง้น่าจะมีเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ในใจลึกๆแลว้เช่ือวา่คนเป็นแม่ยอ่มรักลูก ฯลฯ 
อนัดับ 3 ไม่เป็น 22.64% 
 เพราะ   ตามกฎหมายไดร้ะบุไวแ้ลว้วา่การท าแทง้เป็นเร่ืองผดิกฎหมายและผดิ

ศีลธรรม ฯลฯ 
 
    

3. ถ้าจะมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้ตรงกบัเร่ืองนีอ้อกมา ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? 
 
อนัดบั 1 เห็นด้วย 65.62% 
 เพราะ   สังคมไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก การมีเพศสัมพนัธ์โดยขาดการ

ป้องกนัเกิดข้ึนไดง่้าย บางคนคิดวา่การท าแทง้เป็นเร่ืองปกติ หรือเป็นทางออกท่ีดี
ท่ีสุด ฯลฯ 

อนัดบั 2 ไม่แน่ใจ 21.72% 
 เพราะ   การแกไ้ขกฎหมายอยา่งเดียวคงไม่ไดผ้ล ควรใหค้วามรู้หรือใหก้ารศึกษาใน

เร่ืองน้ีควบคู่ไปดว้ยจะดีกวา่ ฯลฯ 
อนัดบั 3 ไม่เห็น

ด้วย 12.66% 
 เพราะ   ข้ึนอยูก่บัความคิดและวจิารณญาณของแต่ละคน กฎหมายหรือขอ้หา้มต่างๆ 

เก่ียวกบัการท าลายชีวติ ท าผิดศีลธรรม ก็มีระบุไวอ้ยูแ่ลว้ ฯลฯ 
 
 

4. กรณเีมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนคิดว่าผลกระทบในภาพรวมทีสั่งคมได้รับ คือ 
 
อนัดบั 1 สภาพสังคมท่ีแยล่งอยา่งมาก  ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ

อยา่งผดิๆ 
34.38% 

อนัดบั 2 คนในสังคมไทยปัจจุบนัมีสภาพจิตใจท่ีตกต ่า แยล่ง /ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  

32.81% 

อนัดบั 3 ดา้นมนุษยธรรม การท าลายชีวติของมนุษยด์ว้ยกนัเอง 19.12% 
อนัดบั 4 การขาดจรรยาบรรณทางดา้นวชิาชีพ /เห็นแก่เงินทอง เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน 
13.69% 
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5. แนวทางป้องกนั /แก้ไขในเร่ืองนี ้ คือ 
 
อนัดบั 1 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศศึกษา การป้องกนั การคุมก าเนิด 

ในวชิาเรียนของเด็กใหเ้หมาะสมตามระดบัชั้นเรียน 
36.09% 

อนัดบั 2 พอ่แม่/คนในครอบครัวตอ้งใหค้วามรัก ความอบอุ่น /การดูแล
เอาใจใส่ลูกหลานอยา่งใกลชิ้ด 

29.14% 

อนัดบั 3 การตรวจสอบ ปราบปรามคลีนิคท่ีท าผดิกฎหมายอยา่งเขม้งวด 15.58% 
อนัดบั 4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ฯ ควรร่วมมือกนัหาทางป้องกนัหรือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองการตั้งครรภ ์การท าแทง้ หรือเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนต่าง  ๆฯลฯ 14.37% 

อนัดบั 5 การใชส่ื้อต่างๆท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการ
น าเสนอข่าวอยา่งเหมาะสม และการใหค้วามรู้ดว้ยการสร้าง
เป็นละครหรือเร่ืองสั้น 

4.82% 
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ร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองมารดา พ.ศ..... 

 

 มาตรา 1.  การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายสามารถท าไดโ้ดยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเพื่อความปลอดภยัของชีวติของหญิงตั้งครรภ ์

  (2)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ ์

  (3)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ ์

  (4)  หญิงตั้งครรภเ์น่ืองจากการกระท าความผิดฐานข่มขืน และการร่วมประเวณีระหวา่ง

หญิงชายซ่ึงมีบิดามารดาเดียวกนั 

  (5)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากสุขภาพของทารกในครรภ ์

  (6)  จ  าเป็นตอ้งกระท าเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ผูซ่ึ้งมีอ านาจตดัสินใจวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้หรือไม่ คือ หญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

 

 มาตรา 2  หญิงซ่ึงจะท าแทง้ไดต้อ้งเป็นหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือคนต่างชาติซ่ึงยา้ยมาอยู่ใน

ประเทศไทยอยา่งถาวร เท่านั้น  

  การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายจะกระท าไดภ้ายใน 24 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ ์

  (1) การท าแทง้ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หญิงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการ

ตดัสินใจท่ีจะท าแทง้หรือไม่ ภายใตค้  าแนะน าของแพทย ์

  (2) การท าแทง้เม่ืออายุครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 24 สัปดาห์ จะกระท าไดใ้น

กรณีดงัต่อไปน้ี 

        (ก)  เม่ือการตั้งครรภจ์ะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต และสุขภาพทางกายและทางจิต

ของหญิงตั้งครรภ ์
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          (ข)  ถ้าการตั้ งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการเล้ียงทารก จะส่งผลให้หญิงเกิด

ความเครียดเกินกว่าเหตุ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของหญิง หรือท าให้หญิงนั้นตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ียากล าบาก 

          (ค)  ถ้ามีความเส่ียงว่าทารกในครรภ์จะพิการอย่างร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ 

หรือหากคลอดออกมาแลว้ จะตอ้งทนทุกขท์รมานจากความเจ็บป่วยร้ายแรง ซ่ึงไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได ้

  (3)  การท าแท้งท่ีอายุครรภ์ เกินกว่า 24 สัปดาห์ จะกระท าไม่ได้  เว ้นแต่ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

                (ก)  เม่ือหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นคนวกิลจริต หรือปัญญาอ่อน 

                 (ข)  เม่ือการตั้งครรภต่์อไปจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์

         (ค)  เม่ือการตั้งครรภ์เกิดจากการกระท าความผิดอาญา หรือเป็นการตั้งครรภ์กับ

บุคคลร่วมสายโลหิตเดียวกนั  

             (ง) เม่ือมีเหตุผลท่ีเช่ือถือไดว้า่เด็กซ่ึงเกิดมา จะพิการอย่างร้ายแรงทางร่างกาย หรือ

จิตใจ หรือหากคลอดออกมาแลว้ จะตอ้งทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยร้ายแรง ซ่ึงไม่สามารถ

รักษาใหห้ายขาดได ้

 

 มาตรา 3  บุคคลซ่ึงมีอ านาจท าแทง้ ไดแ้ก่ 

  (1)  หญิงตั้งครรภ ์ไดแ้ก่กรณีการท าแทง้ตามมาตรา 2 (1) แต่ตอ้งกระท าภายใตค้  าแนะน า

ของแพทย ์

   (2)  บุคลากรทางการแพทย ์อนัไดแ้ก่ การท าแทง้ตามมาตรา 2 (2) 

   (3)  สูตินรีแทย ์ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดแ้ก่ 

การท าแทง้ตามมาตรา 2 (3) 
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 มาตรา 4   การท าแทง้โดยชอบดว้ยกฎหมายจะท าไดเ้ม่ือปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  (1)  ตอ้งไดรั้บค ายืนยนัจากแพทยว์า่หญิงตั้งครรภ ์

       (2)  การท าแทง้จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร จากหญิงซ่ึง

ตั้งครรภ ์เวน้แต่ 

        (ก)  กรณีท่ีหญิงซ่ึงตั้งครรภเ์ป็นหญิงมีสามี จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากสามีดว้ย เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถหยัง่รู้ความเห็นของสามี หรือสามีไม่สามารถให้

ความยนิยอม หรือเสียชีวิต 

         (ข)  กรณีท่ีหญิงซ่ึงตั้ งครรภ์เป็นผูเ้ยาว์ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง คนใดคนหน่ึง หรือในกรณี

ท่ีไม่มีบุคคลดงักล่าวตอ้งพาบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะตามแต่ท่ีตนเลือกมาดว้ย  

         (ค)  กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์เน่ืองจากการกระท าความผิดทางอาญา หรือตั้งครรภ์กบั

บุคคลร่วมสายโลหิตเดียวกนั การท าแทง้ไม่จ  าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบิดาของเด็กในครรภ ์

               (3) หญิงซ่ึงประสงค์จะท าแทง้จะตอ้งไปพบท่ีปรึกษาเฉพาะทาง เพื่อให้ค  าปรึกษาในการ

หาทางออกท่ีไม่ใช่การท าแทง้ โดยท่ีปรึกษาเฉพาะทางจะตอ้งแจง้เร่ืองความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การท าแทง้ และแจง้ถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือจากรัฐ ซ่ึงเป็นทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ใช่การท า

แทง้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทราบ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ไดใ้ช้ประกอบการพิจารณา ก่อนตดัสินใจท า

แทง้ และหากหญิงยงัยืนยนัวา่ตอ้งการจะท าแทง้ หญิงตอ้งอธิบายถึงสาเหตุว่าท าไมถึงตอ้งการยุติ

การตั้งครรภ ์ถา้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาเฉพาะทางเห็นดว้ยกบัการท าแทง้ จะตอ้งออกใบรับรองใหท้ าแทง้ได ้

เพื่อใหห้ญิงน าไปใชป้ระกอบในการยืน่ค  าร้องขอท าแทง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ 

   (4)  การท าแทง้ตามมาตรา 2 (2) และ (3) จะตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบการท าแทง้ โดยแสดงเหตุผลพิเศษ ตลอดจนความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าแทง้ และจะตอ้ง

ปฎิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

    (ก)  หญิงตั้งครรภ์เท่านั้นจึงสามารถร้องขอท าแทง้ได้ เวน้แต่ ในกรณีท่ีหญิง

ตั้ งครรภ์เป็นผู ้เยาว์ หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา หรือ

ผูป้กครอง สามารถขออนุญาตให้มีการท าแทง้แทนได ้ถา้ไม่มีบุคคลดงักล่าว ใหย้ืน่ค  าร้องขอต่อศาล 

ขออนุญาตยืน่ค าร้องขออนุญาตท าแทง้  
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    (ข)  หญิงซ่ึงประสงคจ์ะท าแทง้จะตอ้งพบแพทย ์เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์

และจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์โดยมีแพทยอ์ยา่งนอ้ย 2 คน เห็นดว้ยกบัการท าแทง้ โดยหน่ึงในสอง

จะตอ้งเป็นแพทยท์างดา้นสูตินรีเวช เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งท าแทง้เป็นการเร่งด่วน เพื่อ

รักษาชีวติของหญิงซ่ึงตั้งครรภ ์การท าแทง้สามารถท าไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความคิดเห็นของแพทย์

ก็ได ้

   คณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ ตอ้งพิจารณาค าขอท าแทง้ อยา่งรวดเร็ว โดยให้มี

ค  าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอท าแท้ง หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบการท าแทง้ไม่มีค  าวินิจฉยัภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่คณะกรรมการตรวจสอบ

การท าแทง้อนุญาตให้ท าแทง้ได้ ค าช้ีขาดของคณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้ถือว่าเป็นท่ีสุด 

แต่ผูข้ออาจยื่นค าร้องให้คณะกรรมการตรวจสอบการท าแทง้พิจารณาค าขอไดอี้กคร้ังหน่ึง โดยยื่น

หลกัฐานเขา้มาใหม่ หากหญิงไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท าแทง้หญิงจะท าแทง้ไม่ได ้แต่รัฐจะตอ้งจดัหา

มาตรทางสังคมท่ีเหมาะสมกบัปัญหา ใหแ้ก่หญิงตั้งครรภ ์

   (ค)  หญิงตั้งครรภท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้แลว้ ตอ้งพบแพทยค์ร้ังสุดทา้ย ก่อนการท า

แทง้ เพื่อตรวจสุขภาพ และรับทราบถึงขั้นตอน วิธีการท าแทง้ รวมทั้งอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ท าแทง้  

 มาตรา 5  การท าแทง้ตามมาตรา 2 (2) และ (3)  จะต้องกระท าในโรงพยาบาลของรัฐ  หรือ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนอ่ืน ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข   

 มาตรา 6  เม่ือหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บอนุญาตใหท้ าแทง้แลว้ แพทยจ์ะปฏิเสธการท าแทง้ไม่ได ้

 มาตรา 7  การท าแทง้ท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว เป็นความผดิ  

 

 

................................................................................................................ 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาววภิาพร เนติจิรโชติ 

ประวติัการศึกษา    

 พ.ศ. 2540  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบตัรทนายความ รุ่นท่ี 15  

 พ.ศ. 2545  เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณัฑิตยสภา สมยัท่ี 54 

 พ.ศ. 2548  นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์DPU
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