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ความเศร้ าสลดและความตกใจจากเหตุการณ์การพบซากศพเด็กทารกที่เกิดจากการทาแท้ งกว่า 2,000 ศพในวัดไผ่
เงินซึ่งตังอยู
้ ่ในกรุงเทพมหานคร และตามมาด้ วยการเข้ าจับกุมโกดังเก็บยาทาแท้ งเถื่อนขนาดใหญ่ที่ลกั ลอบนายาทาแท้ งเข้ ามา
จากต่างประเทศ เพื่อมาบรรจุแบ่งขายตามร้ านขายยาและคลินิกทาแท้ งเถื่อนนัน้ กระตุ้นและผลักดันให้ สงั คมต้ องหันมา
พิจารณาปั ญหาการทาแท้ งและหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
การทาแท้ งเป็ นความผิดอาญาฐานทาให้ แท้ งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา แต่กฎหมายยอมให้ มีการทาแท้ งโดยไม่
มีความผิดเฉพาะกรณีแพทย์ทาแท้ งให้ หญิงในสอง กรณี คือ กรณีที่การทาแท้ งมีความจาเป็ นต้ องกระทาเนื่องจากสุขภาพของ
หญิงนันเพราะหากปล่
้
อยให้ หญิงตังครรภ์
้
ตอ่ ไปแล้ วจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของหญิง หรื อ กรณีที่หญิงมีครรภ์เนื่องจาก
การกระทาความผิดอาญาตามที่กฎหมายกาหนดคือ ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ความผิดฐานเป็ นธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อ
สนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพาบุคคลไปเพื่อการอนาจาร แต่การทาแท้ งต้ องได้ รับความยินยอมจากหญิงนันก่
้ อน
การที่กฎหมายกาหนดให้ แพทย์ทาแท้ งได้ นนก็
ั ้ เพื่อให้ หญิงสามารถยุตกิ ารตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยการกระทาอันจะเป็ นความผิด
ฐานทาร้ ายผู้อื่นจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ถู กู ทาร้ ายได้ รับอันตรายสาหัสถึงแท้ งลูกตาม
กฎหมายนัน้ จะต้ องเป็ นกรณีที่กระทาให้ ลกู ในครรภ์ของผู้ถกู ทาร้ ายคลอดออกมาในลักษณะที่ลกู นันไม่
้ มีชีวติ ส่วนการ
คลอดก่อนกาหนดเวลาในลักษณะที่เด็กยังมีชีวติ อยู่ตอ่ มาอีก 8 วันแล้ วจึงตาย ดังนี ้ไม่เป็ นความผิดฐานทาให้ แท้ งลูกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2510, ตัดสินโดยมติที่ประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 14/2510)
ประเด็นที่เป็ นข้ อโต้ เถียงกันมากที่สดุ คือ ปั ญหาว่าการทาแท้ งเป็ นสิทธิของสตรี ที่ตงครรภ์
ั้
หรื อเป็ นสิทธิของ
ทารกในครรภ์ที่จะมีชีวติ อยู่ในประเทศไทยสิทธิของทารกในครรภ์มารดาได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 15 ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็ นทารกและสิ ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถ
มีสทิ ธิตา่ งๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้ วอยู่รอดเป็ นทารก”

ในประเทศอังกฤษพระราชบัญญัตกิ ารรักษาชีวติ ทารก ค.ศ. 1929 มาตรา 1 ระบุวา่ ผู้ใดมีเจตนาทาลายชีวติ ทารกใน
ครรภ์ที่สามารถคลอดแล้ วอยู่รอดเป็ นทารกให้ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะคลอดจากครรภ์มารดาเป็ นความผิดอาญา และฎหมาย
สันนิษฐานว่ามารดาที่ตงครรภ์
ั้
ตงแต่
ั ้ 28 สัปดาห์ขึ ้นไปให้ ถือว่าเด็กในครรภ์อาจคลอดและอยู่รอดชีวติ ได้ แม้ มีข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายดังกล่าวแต่คดีแพ่งเรื่ องหนึ่งโจทก์ฝ่ายชายยื่นฟ้องต่อศาลอังกฤษขอคุ้มครองชัว่ คราวห้ ามจาเลยฝ่ ายหญิงทาแท้ ง
เนื่องจากเด็กในครรภ์มีอายุระหว่าง 18 - 21 สัปดาห์ ศาลโดย Sir John Donaldson พิพากษาว่าถ้ าทารกในครรภ์ ได้ มี
พัฒนาการตามปกติแล้ วแต่ยงั ไม่อาจหายใจได้ นนั ้ ไม่อาจถือได้ วา่ สามารถคลอดออกมามีชีวิตรอด ดังนันมารดาท
้
าแท้ งได
โจทย์จึงแพ้ คดี C v S (ปี ค.ศ. 1988) ในคดีแพ่งอีกเรื่ องหนึ่ง Rance v Mid-Downs Health Authority (ปี ค.ศ. 1991)
มารดาฟ้องเรี ยกค่าเสียหายจากโรงพยาบาลอ้ างว่าตนสูญเสียสิทธิในการทาแท้ ง เนื่องจากโรงพยาบาลประมาทเลินเล่อไม่แจ้ ง
ความผิดปกติของเด็กในครรภ์ในขณะที่ตรวจครรภ์อายุ 26 สัปดาห์ เป็ นเหตุให้ เด็กคลอดออกมาไม่สมประกอบ มารดาต้ อง
ออกจากงานเพื่อเลี ้ยงดูบตุ รที่พกิ าร ศาลอังกฤษพิพากษาว่าช่วงอายุครรภ์ 26 หรื อ 27 สัปดาห์นนเด็
ั ้ กอาจหายใจได้ เองในช่วง
สันๆ
้ จึงสามารถคลอดอยู่รอดมีชีวติ ดังนัน้ มารดาจึงไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายจากโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีสิทธิที่จะที่จะทา
แท้ งในช่วงเวลาดังกล่าว
ต่อมาประเทศอังกฤษได้ ตราพระราชบัญญัตกิ ารทาแท้ ง ค.ศ. 1967 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 27 เมษายน ค.ศ.1968
กาหนดให้ การกระทาไม่เป็ นความผิดฐานทาแท้ ง ในกรณีที่แพทย์ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้กระทาการยุตกิ ารตังครรภ์
้
และมีแพทย์
2 คนมีความเห็นโดยสุจริ ตว่าหากปล่อยให้ การตังครรภ์
้
ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ดาเนินต่อไปจะก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อ

การเกิดอันตรายแก่สขุ ภาพร่ างกายหรื อจิตใจของหญิงหรื อของเด็กในครอบครัวของหญิงมากกว่าการยุตกิ ารตังครรภ์
้
มีความ
จาเป็ นต้ องการยุตกิ ารตังครรภ์
้
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงถาวรขึ ้นแก่ร่างกายหรื อจิตใจของหญิงหากปล่อยให้ การ
ตังครรภ์
้
ตอ่ ไปจะก่อให้ เกิดความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตของหญิงมากกว่าการยุตกิ ารตังครรภ์
้
มีความเสี่ยงว่าหากเด็กคลอดออกมาเด็ก
จะผิดปกติไม่วา่ จะเป็ นทางร่างกายหรื อจิตใจเป็ นความผิดปกติถึงขันพิ
้ การอย่างร้ ายแรง
นอกจากนัน้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศ ที่กาหนดหลักการ และสิทธิพื ้นฐานสาหรับเด็กทุกคนโดยอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
สิทธิเด็ก ข้ อ 1 กาหนดว่า “เพื่อความมุง่ ประสงค์แก่อนุสญ
ั ญานี ้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทกุ คนที่อายุต่ากว่าสิบแปดปี เว้ นแต่จะ
บรรลุนิตภิ าวะก่อนหน้ านันตามกฎหมายที
้
่ใช้ บงั คับแก่เด็กนัน้ ”และในข้ อ 6 กาหนดว่า “1. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมี
สิทธิตดิ ตัวที่จะมีชีวติ 2. รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะทาได้ ให้ มีการอยู่รอด และการพัฒนาของเด็ก” ซึ่งประเทศไทย
ได้ ให้ สตั ยาบัน อนุสญ
ั ญาดังกล่าวในพ.ศ. 2535

ปั ญหาการทาแท้ งเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน เป็ นประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิของสตรี สิทธิของทารกที่อยู่ในครรภ์
ความเชื่อทางศาสนา รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีของสังคมการแก้ ไขปั ญหาการทา
แท้ งนันควรแก้
้
ไขด้ วยการให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
ตังครรภ์
้
โดยไม่พร้ อม ตลอดทังการให้
้
ความช่วยเหลือผู้ที่ตงครรภ์
ั้
โดยไม่พร้ อม การควบคุมโดยการบังคับใช้ กฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ในปั จจุบนั อย่างจริงจังแม้ เป็ นเพียงปลายทางของปั ญหาการทาแท้ ง หากได้ ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
ควบคูไ่ ปกับการป้องกันและปราบปรามก็จะสามารถแก้ ไขปั ญหาการทาแท้ งได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

