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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
	 	 ดังเป็นข่าวที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันว่ามีหญิงเป็นจำนวนไม่น้อยได้

ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีการลักลอบทำแท้งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	ทั้งที่การ 
กระทำดังกล่าวน้ันถือว่าเป็นความผิดอาญาฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา	 
เป็นความผิดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของไทย	ตลอดจนอาจก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของหญิงนั้นได้

	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง 
ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม 
ประวตัศิาสตรแ์ละจารตีประเพณขีองแตล่ะทอ้งถิน่	และเพือ่เปน็แนวทางในการพฒันา
กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในอนาคต	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	:	LAW	REFORM	
จงึใครข่อนำเสนอเรือ่ง	“กฎหมายเกีย่วกบัการทำแทง้” อนัประกอบดว้ย	ความรูเ้บือ้งตน้ 
เกี่ยวกับการทำแท้ง	กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในต่างประเทศ	กฎหมายเกี่ยวกับ 
การทำแท้งในประเทศไทย	 และเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวล 
กฎหมายอาญา	ดังนี้

๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแท้ง
	 	 คำว่า	“ทำแท้ง”	หรือ	abortion	นั้น	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	หมายถึง	การรีดลูก,	มีเจตนาทำให้ทารกออกจาก
ครรภ์มารดาก่อนครบกำหนดและตาย	

	 	 คำว่า	“แท้งลูก”	ตามความหมายในทางกฎหมายนั้น	หมายถึง	การทำให้ 
เด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงถูกทำลายก่อนที่จะคลอดหรือคลอดออกมาแล้วไม่ม ี
สภาพบุคคล	 หากเป็นกรณีที่เด็กคลอดออกมามีชีวิตเพียงชั่ววินาทีเดียวแล้วถึงแก่ 
ความตาย	เช่นนี้ไม่ใช่การแท้งลูกตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา	แต่เป็น
เพียงการแท้งลูกตามความรู้สึกหรือความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปเท่านั้น๑

:  A B O R T I O N  A C T

  ๑ไกรฤกษ์	 	 เกษมสันต์,	คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ – มาตรา ๓๖๖,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๔,	 (กรุงเทพฯ	 :	 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๐๐.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔

กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง:	ABORTION	ACT

168

  ทางการแพทย์	“การแท้ง”	 หมายถึง	 การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อน 
ที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา	 โดยถือเอาการสิ้นสุดของการ 
ตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์	๒๘	สัปดาห์	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังหนักไม่ถึง	๑,๐๐๐	กรัม	
และการแท้งแบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	

	 	 ๑)	 การแท้งเอง	หมายถึง	การแท้งที่เกิดจากสาเหตุต่าง	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
กับการกระทำที่จงใจจะให้เกิดการแท้ง	ถือเป็นความล้มเหลวของการตั้งครรภ์ตาม 
ธรรมชาติ	สาเหตุของการแท้งเองอาจจะเกิดได้จาก	ความบกพร่องของไข่ที่ผสมแล้ว	
หรอืตวัออ่น	ซึง่จะแทง้ตัง้แตเ่ริม่ตัง้ครรภใ์หม่	ๆ 	ไปจนถงึอายคุรรภไ์มเ่กนิ	๑๒	สปัดาห์	 
หรือความบกพร่องทางด้านมารดา	เช่น	มดลูกพิการ	ปากมดลูกปิดไม่ดี	โรคประจำตัว 
บางอย่าง	การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์มากเกิน	๑๒	สัปดาห์ขึ้นไป	

	 	 ๒)	 การทำแท้ง	 หมายถึง	 กระทำเพื่อให้เกิดการแท้ง	 แบ่งออกเป็น	 
การทำแท้งในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้	และการทำแท้งที่ผิดกฎหมายหรือ
การลักลอบทำแท้ง	

  สำหรับสาเหตุของการทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้น	กรณีหญิงซึ่งยังไม่สมรส 
โดยมากจะเกิดขึ้นจากตั้งครรภ์ก่อนสมรสและมีอุปสรรคขัดข้องทำให้ไม่สามารถ
สมรสกับชายที่เป็นบิดาของเด็กได้	 อาจเป็นเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม	 
หรือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	 เช่น	 หญิงขายบริการ	 กรณีหญิงซึ่งสมรสแล้ว 
โดยมากจะมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ	 ปัญหาความไม่พร้อมที่จะมีบุตร	
หรือมีบุตรมากเกินไป	 มีปัญหาภายในครอบครัว	 เช่น	 สามีมีภริยาน้อย	 หรือ 
ตนเองเป็นภริยาน้อย	 หรือต้องหย่าร้าง	 เป็นต้น๒	 วิธีการทำแท้งนั้นมีเพียง 
ไม่กี่วิธี	 เช่น	 การขูดมดลูก	 การใช้เครื่องดูด	 การฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้าไปใน 
โพรงมดลูก	หรือการกินหรือฉีดยาขับเลือด	 การทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้นนอกจาก
หญิงและผู้กระทำจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว	การทำแท้งยังอาจก่อให้เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของหญิงได้	 เช่น	 ในขณะทำแท้งหรือภายใน	
๓	 ชั่วโมง	 หญิงอาจมีอาการตกเลือด	 มดลูกทะลุ	 ปากมดลูกฉีกขาด	 หลอดเลือด 
อุดตันจากฟองอากาศ	จากลิ่มเลือด	หรือจากน้ำคร่ำ	และอาจถึงแก่ชีวิต	ภายหลัง 
การทำแท้ง	๓	ชั่วโมง	 เป็นต้นไป	จนถึง	๒๘	วัน	หญิงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก 
การอกัเสบตดิเชือ้และอาจจะถกูตดัมดลกูหรอืเสยีชวีติได้	ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ภายหลัง	 เช่น	ปวดประจำเดือน	 เป็นหมัน	การตั้งครรภ์นอกมดลูก	และการแท้งซ้ำ	
เป็นต้น	

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในต่างประเทศ
	 	 การทำแทง้เริม่มขีึน้ตัง้แตใ่นสมยัโบราณ	โดยชนชาตกิรกีและโรมนัโบราณ 

ได้มีการทำแท้งกันอย่างกว้างขวางและไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้เพราะถือว่าสิ่งซึ่ง 

  ๒สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน	เล่มที่	๙	เรื่องที่	๔	การทำแท้ง	เว็บไซต์	:	kanchanapisek.or.th.
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จะเปน็เดก็ตอ่ไปนัน้เปน็สว่นหนึง่ของรา่งกายหญงิ	ตอ่มามนษุยจ์งึเริม่เหน็โทษของการ 
ทำแท้งว่าเป็นการจำกัดจำนวนมนุษยชาติ	และประเทศต่าง	ๆ 	ได้เริ่มบัญญัติกฎหมาย 
ห้ามทำแท้งและถือว่าการทำแท้งเป็นอาชญากรรม๓

	 	 กฎหมายทำแท้งในปัจจุบันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสิทธิที่จะมี 
ชีวิตของทารก	(Right	to	lift)	และสิทธิส่วนตัวของหญิงในความเป็นเจ้าของร่างกาย	 
(Right	to	privacy)	 โดยสิทธิที่จะมีชีวิตนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ให้ 
การรับรองไว้แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสิทธิดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อใด	ประกอบกับ
แนวคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นบรรทัดฐานในหลายประเทศของสหภาพยุโรปต่าง 
ยืนยันว่ากฎหมายที่อนุญาตให้ทำแท้งไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ	เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
รับรองสิทธิในการมีชีวิตของตัวอ่อนในครรภ์ไว้	อย่างไรก็ตาม	การทำแท้งยังคงเป็น
เรื่องที่ผิดต่อหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ	ศาสนาคริสต์	หรือศาสนาอิสลาม	
กฎหมายการทำแท้งของประเทศต่าง	 ๆ	 จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม 
ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น	 เช่น	 ห้ามทำแท้งโดยเด็ดขาด	
ใหท้ำแทง้ตามแตจ่ะรอ้งขอ	ใหท้ำแทง้เพือ่ชว่ยชวีติมารดา	ใหท้ำแทง้ไดเ้พือ่เหตผุลทาง 
เศรษฐกจิและสงัคม๔	ซึง่ในทีน่ีใ้ครข่อยกตวัอยา่งกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจกัร 
และประเทศฝรั่งเศส	ดังนี้

  ๓.๑ ประเทศสหราชอาณาจักร	 เป็นประเทศที่เคร่งศาสนา	การทำแท้ง	
จึงเป็นสิ่งต้องห้ามตั้งแต่ก่อนที่จะมีระบบรัฐสภา	 โดยบทบัญญัติเรื่องทำแท้งได้มีขึ้น 
เป็นครั้งแรกในป	ีค.ศ.	๑๘๐๓	กำหนดให้ผู้ทำแท้งหลังทารกในครรภ์แสดงการมีชีวิต
จะได้รับโทษถึงประหารชีวิต	และหากทำแท้งก่อนทารกในครรภ์แสดงการมีชีวิตอาจ
ถูกจำคุกสูงถึง	๑๔	ปี	หรือถูกเฆี่ยนด้วยแส้	ต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๘๖๑	ได้มี	Offences	
Against	 the	Person	Act	กำหนดให้การทำแท้งบางอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 
และบางอย่างไม่ถือว่าผิดต่อกฎหมายหากทำเพื่อช่วยชีวิตของหญิง	 จากนั้นในปี	
ค.ศ.	๑๙๒๙	ได้มีกฎหมายคุ้มครองชีวิตทารก	The	Infant	Lift	Preservatiopn	Act	
ซึง่มคีวามผดิฐานทำลายชวีติเดก็	หมายถงึ	การกระทำใด	ๆ 	ทีท่ำใหท้ารกตายกอ่นทีจ่ะ
คลอดและมชีวีติอสิระจากมารดาโดยมเีจตนาทีจ่ะทำลายชวีติเดก็ทีอ่าจจะเกดิมาแลว้มี
ชีวิตรอดอยู่	ภายหลังในปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น โดยนายแพทย์ 
Bourne ไดต้ดัสนิใจทำแทง้ใหก้บัเดก็หญงิอายตุำ่กวา่ ๑๕ ป ีซึง่ถกูกลุม่ทหารขม่ขนื 
กระทำชำเรา เพือ่ชว่ยชวีติหรอืสขุภาพรา่งกายและจติใจของเดก็แตก่ลบัถกูฟอ้งรอ้ง 
ดำเนนิคด ีสดุทา้ยนายแพทย ์Bourne ไดห้ลดุพน้จากขอ้กลา่วหา เพราะผูพ้พิากษา 
ที่พิจารณาคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตด้วยเชื่อว่ามีความจำเป็นในการที ่

  ๓	วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	ปัญหาการทำแท้ง : การบ้านที่รัฐบาลยังทำไม่เสร็จ,	๒๕๓๗,	หน้า	๒๐.
  ๔เมธกิาญจน	์						ชา้ง	หวัหนา้,					ความชอบธรรมในการทำแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มารดาไม่สมประกอบ,					ดษุฎนีพินธ	์คณะนติศิาสตร ์
ปรีดี		พนมยงค์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	๒๕๕๒,	หน้า	๓๕	–	๔๐.
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จะสงวนไว้ซึ่งชีวิตหญิงมีครรภ์ กรณีนี้จึงไม่เป็นการผิดกฎหมาย คำพิพากษาใน 
คดีนี้เป็นแนวทางให้กฎหมายทำแท้งในสหราชอาณาจักรคลายความเข้มงวดลง 
พร้อมส่งผลให้กฎหมายทำแท้งในประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐ
อเมรกิาคลายความเขม้งวดตามไปดว้ย	ตอ่มาเหตทุำแทง้เพราะสขุภาพหญงิไดข้ยาย
ขอบเขตมากขึน้ตามคำจำกดัความขององคก์ารอนามยัโลกซึง่กำหนดใหส้ขุภาพ	ไดแ้ก	่
สุขภาพทางกาย	สุขภาพทางใจ	และทางสังคม	นอกจากนี้ในปี	ค.ศ.	๑๙๖๐	มีเด็ก 
จำนวนมากที่เกิดมาไม่สมประกอบเนื่องจากมารดารับประทานยากล่อมประสาท 
ระหว่างการตั้งครรภ์	ซึ่งในปี	ค.ศ.	๑๙๖๒	มีประชากรที่เห็นด้วยกับการทำแท้งทารก
ที่ไม่สมประกอบมากถึงร้อยละ	๗๒

  ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติการทำแท้ง หรือ Abortion Act	โดยกำหนดให้การทำแท้งไม่เป็น 
ความผดิ	หากกระทำโดยแพทยแ์ละไดก้ระทำในโรงพยาบาล	และเปน็การตัง้ครรภท์ีม่ี
ความเสี่ยงต่อชีวิต	หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของหญิง	หรือเป็นอันตราย 
ตอ่ทารกหากคลอดออกมาจะตอ้งทนทกุขท์รมานตอ่รา่งกายและจติใจอนัเปน็อปุสรรค 
อย่างร้ายแรง	และต้องได้รับความเห็นชอบของแพทย์อย่างน้อย	๒	คน	 เว้นแต่กรณี 
ฉุกเฉินและจำเป็นอาจมีความเห็นของแพทย์คนเดียวได้	 โดยปัจจุบันการทำแท้งใน 
ประเทศสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการทำแท้ง	 หรือ	
Abortion	Act	ค.ศ.	๑๙๖๗	แก้ไขโดย	Human	Fertilization	and	Embryology	Act	 
ค.ศ.	๑๙๙๐	อนุญาตให้มีการทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไข	คือ	มีแพทย์อย่างน้อย	๒	คน	
ใหก้ารรบัรองดว้ยเจตนาสจุรติวา่	มอีายคุรรภไ์มเ่กนิ	๒๔	สปัดาห	์และหากตัง้ครรภต์อ่ไป 
จะเปน็การเสีย่งมากกวา่	หรอืหญงิจะไดร้บัอนัตรายตอ่สขุภาพกาย	จติใจ	หรอืตอ่เดก็	ๆ 	 
ทีม่ชีวีติอยูข่องครอบครวันัน้	หรอืเพือ่ปอ้งกนัการบาดเจบ็ถาวรตอ่สขุภาพทางกายหรอื 
จิตใจของหญิง	หรือหากตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อชีวิตของหญิง	หรือจะเป็นการเสี่ยง 
อยา่งมากถา้เดก็คลอดออกมาจะตอ้งทนทกุขท์รมานจากความผดิปกตทิางรา่งกายหรอื 
จิตใจซึ่งนำไปสู่ความพิการร้ายแรง๕

  ๓.๒ ประเทศฝรั่งเศส	 การทำแท้ง	 หรือ	 L’interruption	 volontaire	 
de	grossesse,	(IVG)	นั้น	เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายฝรั่งเศสตั้งแต่ในสมัยกฎหมาย
นโปเลยีน	ตอ่มาเริม่มกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารทำแทง้อยา่งเสรหีรอืคลายความเขม้งวด
ของกฎหมายทำแทง้จากประชาชนและสมาคมตา่ง ๆ  ภายใตบ้รรยากาศสงัคมนยิม 
สตรีนิยม สวัสดิการนิยม และความเสมอภาค จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ สภา
ผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสจึงได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐบัญญัติเวย (loi « Veil ») 
ยกเลิกโทษในความผิดฐานทำแท้ง อนุญาตให้ทำแท้งได้ตามความสมัครใจ	และ 
นับแต่นั้นเป็นต้นมากฎหมายทำแท้งของฝรั่งเศสก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา

	 	 ๕เมธิกาญจน์		ช้างหัวหน้า,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๓๒	–	๑๓๘.
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	 	 ปจัจบุนัการทำแทง้ในประเทศฝรัง่เศส	สามารถกระทำไดภ้ายใตเ้งือ่นไข	คอื	 
มีคำร้องขอของหญิงว่าตนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์	 
(โดยหญิงนั้นเป็นเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไร	คือ	สถานการณ์ที่ยากลำบาก 
อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์)	 ซึ่งต้องกระทำภายในอายุครรภ์	 ๑๒	 สัปดาห์แรก	
โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ	 และกรณีที่หญิงเป็นผู้เยาว์ไม่จำเป็นต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้ปกครอง	แต่ต้องพาบุคคลที่บรรลุนิติภาวะมาด้วย	 ถ้าในกรณีที่ 
หญิงเป็นคนต่างชาติจะต้องอาศัยในประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓	เดือน	
เวน้แตเ่ปน็ผูล้ีภ้ยัทางการเมอืง	นอกจากนีห้ญงิทีร่อ้งขอทำแทง้จะตอ้งผา่นการปรกึษา 
หารือจากแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์	 โดยเริ่มจากการปรึกษาแพทย์เพื่อรับทราบ 
ข้อมูลและวิธีการทำแท้งในรูปแบบต่าง	ๆ	 โดยต้องผ่านการสัมภาษณ์จากนักสังคม 
สงเคราะห์	 เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วหญิงนั้นจะได้ใบรับรองจากแพทย์อนุญาตให้มี 
การทำแท้งได้	ต่อจากนั้นจะต้องผ่านการปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หญิงยืนยัน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับการทำแท้งต่อไป๖

  เม่ือพิจารณากฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสในเบ้ืองต้นแล้ว	 
อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายอนุญาตให้มีการทำแท้งได้	 โดยเฉพาะในกรณีที่อาจก่อให้ 
เกิดอันตรายขึ้นกับสุขภาพกายหรือจิตใจของหญิง	หรือกรณีที่ทารกอาจมีร่างกายที่ 
ไม่สมประกอบ	 เพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพ	 ซ่ึงประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีการ 
บัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้	ได้แก่	ประเทศสิงคโปร์	และอินเดีย	เป็นต้น

๔. กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย
  ประเทศไทยเป็นเมืองท่ีมีวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม	ประกอบกับ 

คนไทยเปน็คนโอบออ้มอารมีนีำ้ใจ	และปฏบิตัตินตามหลกัพระพทุธศาสนา	การทำแทง้ 
ในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมาแต่โบราณ	โดยถือเป็นความผิดอาญาและเป็น 
เรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย	เช่น	กฎหมายตราสามดวงได้กำหนดบทลงโทษ 
แก่บุคคลที่ให้ยาหรือทำร้ายหญิงมีครรภ์เป็นเหตุให้หญิงแท้งลูก	 และกฎหมาย 
ลักษณะอาญา	ร.ศ.	๑๒๗	หมวดที่	๓	ความผิดฐานรีดลูก	มาตรา	๒๖๐	–	มาตรา	๒๖๔	
ได้กำหนดบทลงโทษแก่หญิงที่ทำให้ตนเองแท้งลูก	ผู้ที่กระทำให้หญิงแท้งลูก	และต้อง 
รับโทษหนักขึ้นในกรณีที่ผู้กระทำเป็นแพทย์	หรือหญิงไม่ยินยอม	แต่ไม่ต้องรับโทษ 
ในกรณีพยายามกระทำความผิด

  ปจัจบุนัการทำแทง้อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ 
ฐานทำให้แท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ ซึ่งหญิงที่ทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตน
แท้งลูกและผู้ที่ทำให้หญิงแท้งลูกต้องรับโทษตามกฎหมาย	ดังนี้

	 	 ๖ปิยะบุตร	แสงกนกกุล,	บทความเรื่อง	๓๐ ปี กฎหมายทำแท้งเสรีในฝรั่งเศส,	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	
www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=674.
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	 	 มาตรา	๓๐๑	 หญิงใดทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	 ต้องรับโทษ 
จำคุกไม่เกิน	๓	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๖,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ

	 	 มาตรา	๓๐๒	 ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม	 ต้องรับโทษ 
จำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ถ้าการ 
กระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน	๗	ปี	 
หรือปรับไม่เกิน	 ๑๔,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 และถ้าเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ 
ความตาย	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน	๑๐	ปี	และปรับไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 มาตรา	๓๐๓	 ผูใ้ดทำใหห้ญงิแทง้ลกูโดยหญงิไมย่นิยอมตอ้งรบัโทษจำคกุ 
ไม่เกิน	๗	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๔,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	ถ้าการกระทำนั้น 
เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส	ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่	๑	ปี	ถึง	๑๐	ปี	
และปรบัตัง้แต	่๒,๐๐๐	บาท	ถงึ	๒๐,๐๐๐	บาท	และถา้เปน็เหตใุหห้ญงิถงึแกค่วามตาย	 
ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกตั้งแต	่๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต	่๑๐,๐๐๐	บาท	ถึง	
๔๐,๐๐๐	บาท

	 	 มาตรา	๓๐๔	 ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิด	ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
	 	 มาตรา	๓๐๕	 ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา	 ๓๐๑	 และ 

มาตรา	๓๐๒	เป็นการกระทำของนายแพทย์	และจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพ 
ของหญิง	 หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาตามมาตรา	 ๒๗๖	 
มาตรา	๒๗๗	มาตรา	๒๘๒	มาตรา	๒๘๓	หรือมาตรา	๒๘๔	ผู้กระทำไม่มีความผิด

๕. เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า	 การทำแท้งนั้นทั้งหญิงที่ทำหรือยอมให้

ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	 และผู้ที่ทำให้หญิงแท้งลูกนั้นต่างก็มีความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญาฐานทำให้แท้งลูก	แต่การกระทำนั้นจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย	
หากเป็นการกระทำของแพทย์	และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

  ๕.๑ จำเปน็ตอ้งกระทำเนือ่งจากสขุภาพของหญงิ	คำวา่	“สขุภาพ”	ในทีน่ี ้
ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้	แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหญิงต้องมี 
ปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงถึงขนาดที่สมควรจะทำแท้งได้	แต่กรณีคำว่าสุขภาพของ 
หญิงจะรวมถึงสุขภาพทางใจด้วยหรือไม่นั้น	 ได้มีความเห็นทางกฎหมายที่ควร 
พิจารณาดังนี้	

    (๑) คำว่า “สุขภาพ” หมายความเฉพาะสุขภาพของหญิงเท่านั้น 
กรณีนี้แพทยสภาได้มีหนังสือปกปิด	ด่วนที่สุด	ที่	พส.๐๑/๔๘๔	ลงวันที่	๒๕	ตุลาคม	
๒๕๓๒	หารอืตอ่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาวา่	เนือ่งจากสภาวการณใ์นปจัจบุนั 
เชื้อเอดส์ได้แพร่กระจายสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 ในจำนวนนี้รวมถึง 
หญิงที่ตั้งครรภ์ด้วย	 ซึ่งผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย	
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จิตใจ	และสังคมอย่างมาก	และนิยามคำว่า	“สุขภาพ”	ขององค์การอนามัยโลกมีว่า	
ความหมายของการมีสุขภาพดีไม่หมายถึงเฉพาะการปราศจากโรคและความพิการ
เท่านั้น	หากแต่หมายความครอบคลุมถึงความสุข	ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย	ทางใจ	
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 ดังนั้น	 แพทยสภาจึงขอหารือว่า	 แพทย์จะอาศัย 
มาตรา	๓๐๕	(๑)	ทำให้หญิงที่เป็นโรคเอดส์แท้งลูกได้หรือไม่	

	 	 	 	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(กรรมการรา่งกฎหมาย	คณะที	่๕)	ไดพ้จิารณา 
ปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า	หญิงที่ทำหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก	และผู้ที่ทำให้ 
หญิงแท้งลูกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้แท้งลูก	 ต้องรับโทษ 
ตามทีก่ฎหมายกำหนด	และประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญตัยิกเวน้ใหผู้ก้ระทำไมต่อ้ง 
มีความผิดถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของแพทย์	 และจำเป็นต้องกระทำ 
เนื่องจากสุขภาพของหญิง	 หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา	
การตีความมาตรา ๓๐๕ (๑) ซึ่งเป็นบทยกเว้นความผิดต้องตีความโดยเคร่งครัด  
บทยกเว้นที่ว่าจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น	 จึงหมายความว่า	 
แพทย์อาจทำให้หญิงแท้งลูกได้โดยไม่มีความผิดเฉพาะในกรณีจำเป็นเนื่องจากการ
มีครรภ์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิงเท่านั้น	 ไม่หมายความรวมถึงสุขภาพของ 
ทารกที่จะเกิดมาแต่อย่างใด	 กรณีดังกล่าวจะถือว่าการมีครรภ์จะเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพหญิงหรือไม่นั้น	 เป็นข้อเท็จจริงที่แพทย์ต้องวินิจฉัยเป็นกรณี	ๆ	 ไป	สำหรับ 
กรณีที่หารือข้อเท็จจริงปรากฏว่าเชื้อเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หายและผู้ที่ติดเชื้อเอดส์
จะตายด้วยโรคดังกล่าวในที่สุด	การทำให้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์แท้งลูก จึงหาใช่กรณี 
จำเป็นต้องกระทำแท้งเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นไม่ เพราะแม้ว่าจะทำให้ 
แท้งลูกแล้วหญิงที่เป็นโรคนั้นก็จะไม่หายจากโรคเอดส์ได้	 และจะตายเนื่องจาก 
โรคดังกล่าวในที่สุด	 จึงเห็นว่าแพทย์ไม่อาจอาศัยมาตรา	 ๓๐๕	 (๑)	 แห่งประมวล 
กฎหมายอาญาทำให้หญิงที่เป็นโรคเอดส์แท้งลูกได้โดยไม่มีความผิด

    (๒) คำวา่ “สขุภาพ” หมายความรวมถงึสขุภาพกายและสภุาพใจ  
นักกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหตุจำเป็นเนื่องจากสุขภาพของหญิง	 ตาม 
มาตรา ๓๐๕ (๑) ย่อมหมายความรวมถึงสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงด้วย	 
เพราะสขุภาพกายและสภุาพใจยอ่มมคีวามสมัพนัธ	์การตคีวามคำวา่	“สขุภาพ”	เฉพาะ 
สขุภาพกายยอ่มไมส่อดคลอ้งกบัความมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของบทบญัญตั	ิและการตคีวาม 
บทบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อการลงโทษเท่านั้นที่ต้องตีความโดยเคร่งครัด	หากเป็น 
บทบัญญัติยกเว้นโทษซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำแล้วไม่ควรตีความตามหลักดังกล่าว	

	 	 	 	 ประกอบกับกรณีนี้ได้มีคำพิพากษาฎีกา	ที่	๕๖๓๗/๒๕๓๓๗	วินิจฉัย 
กรณโีจทกซ์ึง่เปน็หญงิมคีรรภไ์ดไ้ปปรกึษาแพทยท์ีโ่รงพยาบาลจำเลยที	่๑	ขอคำแนะนำ 

  ๗คำพิพากษาฎีกา	ที่	๕๖๓๗/๒๕๓๓	ระว่างนางลัดดาวัลย์	บุญขันตินาถ	โจทก์	กับบริษัท	โรงพยาบาล	ยสเส	จำกัด	จำเลยที่	๑	 
และนายแพทย์พิทยา	หาญเกษม	จำเลยที่	๒.



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔

กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง:	ABORTION	ACT

174

ในการป้องกันการติดเชื้อหัดเยอรมัน	 จำเลยที่	 ๒	 แพทย์ผู้ตรวจจึงได้ฉีดวัคซีน	
เอ็ม.เอ็ม.อาร์.	 ให้โจทก์	 ต่อมาโจทก์ทราบว่าวัคซีนดังกล่าวห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์	 
โจทก์ได้ไปขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้นั้นอีก	แพทย์แจ้งว่าวัคซีนที่ฉีดให้โจทก์ไม่เป็น 
อันตรายต่อทารกในครรภ์	แต่โจทก์ยืนยันจะทำแท้ง	แพทย์เห็นว่าโจทก์มีสุขภาพจิตแย่มาก 
จึงยอมทำแท้งให้	ดังนี้	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทำแท้งเพราะกลัวไปเองว่าทารก 
ในครรภจ์ะคลอดออกมาพกิารมใิชเ่พราะวคัซนี	เอม็.เอม็.อาร.์	ทีจ่ำเลยที	่๒	ฉดีใหโ้จทก	์
ทำใหท้ารกในครรภข์องโจทกพ์กิาร	การกระทำของจำเลยที	่๒	จงึไมเ่ปน็ละเมดิตอ่โจทก ์
คำพิพากษาฎีกาดังกล่าวศาลยอมรับข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติว่า	แพทย์อีกคนทำแท้งให้โจทก์ 
เนื่องจากสุขภาพจิตของโจทก์แย่มาก และโจทก์ทำแท้งเพราะกลัวไปเองว่าทารก 
ในครรภจ์ะคลอดออกมาพกิาร แสดงใหเ้หน็วา่ศาลยอมรบัวา่สขุภาพจติเปน็สว่นหนึง่
ของสุขภาพหญิง	ตามมาตรา	๓๐๕	(๑)	และเป็นส่วนหนึ่งที่จะอ้างเหตุทำแท้งได้๘

    นอกจากน้ี	ในกรณีดังกล่าวแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา	๓๐๕	 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ 
แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากสุขภาพของหญิงได้	 ทั้งสุขภาพทางกาย	
และสุขภาพทางจิตใจด้วย	 โดยการยุติการตั้งครรภ์เพราะเหตุสุขภาพของหญิงนั้น	 
จะกระทำได้เมื่อหญิงยินยอมเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกาย	 หรือสุขภาพทางจิต 
ของหญงิ	ซึง่จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากแพทยท์ีม่ใิชผู่ก้ระทำ	อยา่งนอ้ย	๑	คน	ในกรณ ี
ที่หญิงมีความเครียดอย่างรุนแรง	 เนื่องจากทารกมีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมี 
ความพิการอย่างรุนแรง	 หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรม 
อย่างรุนแรง	 เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยและมีการลงนามรับรองโดยแพทย์ที่มิใช่ 
ผู้กระทำอย่างน้อย	๑	คน	ให้ถือว่าหญิงมีครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิต

    ๕.๒ หญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระทำความผิดอาญา	ตามมาตรา	๒๗๖	 
(ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น)	 มาตรา	 ๒๗๗	 (ความผิดฐานกระทำชำเรา 
เด็กอายุยังไม่เกิน	๑๕	ปี)	 มาตรา	๒๘๒	 (ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา	 ล่อไป	หรือ 
พาไปเพื่อการอนาจาร)	มาตรา	๒๘๓	(ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา	ล่อไป	หรือพาไป 
เพื่อการอนาจาร	 โดยใช้อุบายหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	 ใช้กำลังประทุษร้าย	 ใช้อำนาจ 
ครอบงำผิดคลองธรรม	 หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด)	 หรือมาตรา	 ๒๘๔	
(ความผดิฐานพาไปเพือ่การอนาจาร	โดยใชอ้บุายหลอกลวงขูเ่ขญ็	ใชก้ำลงัประทษุรา้ย	
ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด)	การตั้งครรภ์
ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดทางเพศดังกล่าวมานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่หญิงจะไม่ 
ปรารถนาในตัวเด็ก	ดังนั้น	 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงทั้งร่างกาย	
จิตใจ	และชื่อเสียง	กฎหมายจึงอนุญาตให้แพทย์ทำแท้งให้หญิงได้

	 	 ๘วิฑูรย์		อึ้งประพันธ์,	กฎหมา ยทำแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ,	(กรุงเทพฯ	:	เจนเดอร์เพรส,	๒๕๓๗),	หน้า	๑๒๔	-	๑๒๗.
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	 	 	 	 ในกรณีดังกล่าวข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
เกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภท์างการแพทยต์ามมาตรา	๓๐๕	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ได้กำหนดให้การยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา 
จะต้องมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำ 
ความผิดอาญา	การยุติการตั้งครรภ์ต้องกระทำในสถานพยาบาลและแพทย์จะต้องทำ
รายงานเสนอต่อแพทยสภา	หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด	

๖. บทสรุป
	 	 ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นถือว่าการทำแท้งเป็นความผิดอาญาและ 

ผู้กระทำต้องรับโทษตามกฎหมาย	แต่มีเหตุยกเว้นความผิดหากเป็นการกระทำของ 
นายแพทย	์และจำเปน็ตอ้งกระทำเนือ่งจากสขุภาพของหญงิ	หรอืหญงิมคีรรภเ์นือ่งจาก 
การกระทำความผิดอาญา	โดยเหตุยกเว้นความผิดจะจำกัดอยู่เพียงสองกรณีนี้เท่านั้น	 
ซึ่งตามกฎหมายต่างประเทศนั้นเหตุยกเว้นความผิดดังกล่าวอาจรวมถึง	การตั้งครรภ์ 
เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา	ความจำเป็นเพราะสุขภาพทางกายหรือสุขภาพ 
ทางใจของหญิง	หรือสุขภาพของทารกในครรภ์	ตลอดจนความจำเป็นทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมาย 
อาญาแล้วจะเห็นได้ว่าเหตุยกเว้นความผิดตามกฎหมายต่างประเทศมีขอบเขต 
ทีก่วา้งกวา่	ประกอบกบัเหตยุกเวน้ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาไดใ้ชบ้งัคบัมา 
เป็นระยะเวลานานแล้ว	และยังคงมีปัญหาในการตีความกฎหมายในปัจจุบัน

	 	 ดังนั้น	 ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เหตุทำแท้งเนื่องจากสุขภาพหญิงตาม 
มาตรา ๓๐๕ (๑) จะขยายขอบเขตออกไปรวมถึงสุขภาพทางกายและสุขภาพ 
ทางใจของหญิง	เพราะร่างกายและจิตใจต่างมีความสัมพันธ์และส่งผลถึงกัน	และจะ 
ขยายเหตุยกเว้นความผิดให้รวมถึงสุขภาพทารกในครรภ์ได้ด้วยหรือไม่	 เพราะหาก 
ทารกคลอดออกมาโดยไม่สมประกอบ	นอกจากทารกจะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ 
ความเจ็บป่วยแล้ว	 หญิงยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 และยังทำให้ 
ประชากรของประเทศไม่มีคุณภาพอีกด้วย

	 	 นอกจากประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับแพทยสภาดังที่ได้กล่าว
ในเบื้องต้นแล้ว	 เมื่อวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๓	ทางคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังได้
อนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน 
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนด 
ให้สถานบริการสาธารณสุข	สถานศึกษา	และสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
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การศกึษาจดัใหม้กีารปรกึษาหรอืบรกิารดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุ	์การสอนเพศศกึษา	 
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ	 สถานศึกษา	 และนายจ้าง 
ภาคเอกชน	ต้องปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์	ผู้ใต้บังคับบัญชา	หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน 
สถานทีท่ำงาน	หรอือยูร่ะหวา่งการศกึษาในสถานศกึษา	ซึง่เปน็การคุม้ครองและสง่เสรมิ 
สุขภาพของหญิงทั้งในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 ๓๐๕	 
หรือการบัญญัติให้มีกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น	 เป็นเพียงการแก้ไข 
ปญัหาทีป่ลายเหตเุทา่นัน้	ทัง้นี	้เนือ่งจากมคีวามเหน็วา่การยกระดบัทางจรยิธรรมและ
ศลีธรรมในสงัคมโดยการลดอบายมขุทัง้หลายและการสรา้งคา่นยิมทีเ่หมาะสมตา่งหาก	 
ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทำแท้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ดีที่สุด
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