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เราควรจะแกก้ฎหมายท าแทง้อยา่งไรดี 
 

โดย ศาสตราจารยก์ติติคุณ นายแพทยว์ฑิรูย ์ อึ้งประพนัธ์ 

คดัลอกจาก “นิติเวชเสวนา”  

เมดดไิทม ์หนา้ 22  วนัที่ 1-15 สงิหาคม 2543 

 
  ตอนที่แลว้ไดพ้ดูถงึปญัหาเพศศึกษาในสงัคมไทย ความจรงิเป็นที่รูก้นัท ัว่ไปว่า เพศศึกษามี

ความจ าเป็นในสงัคม และเพศศึกษาถา้ด าเนินการอย่างถูกตอ้งและแพร่หลาย กจ็ะช่วยลดปญัหาหลายอย่างใน

สงัคมได ้ แต่ปญัหาอย่างหนึ่งที่จะลดลงไดก้็คือปญัหาการตัง้ครรภ ์ เมือ่หญงิและชายไม่พรอ้มที่จะมบีุตร แต่

ปญัหานี้กค็งจะไม่หมดไปเสยีทเีดยีวเพราะผูม้คีวามรูเ้พศศึกษาแมจ้ะใชว้ธิีคุมก าเนิดถูกวธิี แต่กไ็ม่มวีธิีใด

สามารถจะคุมก าเนิดได ้100 % ดงันัน้การตัง้ครรภท์ี่หญงิชายยงัไม่พรอ้มก็ย่อมจะเกดิขึ้นได ้

  ทางออกในเรื่องดงักล่าว อาจมไีดห้ลายทาง คือ  

  1.  ถา้เป็นการตัง้ครรภน์อกสมรส และหญงิไม่ตอ้งการบุตร กต็อ้งหาสถานที่พกัพงิใหห้ญงินัน้

ระหว่างการคลอด และใกลค้ลอดแลว้หาครอบครวัมารบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรมต่อไป 

  2.  ถา้เป็นการตัง้ครรภน์อกสมรส และหญงิไม่สามารถจะใหก้ารตัง้ครรภด์ าเนินต่อไปจนถงึ

ที่สุดได ้ เพราะเหตุผลทางสงัคม และทางเศรษฐกิจ การศึกษาและอื่น ๆ  กจ็  าตอ้งหาทางยุติการตัง้ครรภอ์ย่าง

ปลอดภยั 

  3.  ถา้เป็นการตัง้ครรภใ์นสมรส และหญงิไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได ้ เนื่องมาจากปญัหาสุขภาพ 

เศรษฐกจิและอื่น ๆ กต็อ้งหาทางช่วยเหลอืใหม้ผูีม้ารบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

  นอกจากนี้ยงัอาจมทีางเลอืกอื่น ๆ อีกที่จะช่วยเหลอืหญงิตัง้ครรภ ์แต่การช่วยเหลอืโดยยุติการ

ตัง้ครรภอ์ย่างปลอดภยักม็ปีญัหากฎหมายตามมาว่า ขณะน้ีกฎหมายยงัเปิดช่องใหท้ าแทง้โดยไม่ผดิกฎหมายไว ้

แคบไป จงึมาถงึประเดน็ที่ต ัง้ไวต้ามหวัขอ้ขา้งตน้ว่าเราควรจะแกก้ฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรดี 

  กฎหมายท าแทง้หมายถงึบญัญตัิในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301–305 มสีาระส าคญั

โดยย่อดงันี้ 

มาตรา 301 ก าหนดความผดิของหญิงตัง้ครรภท์ี่ยอมใหผู้ใ้ดท าตนเองใหแ้ทง้หรอืหญงินัน้    

ท าตนเองใหแ้ทง้ 

  มาตรา 302 เป็นความผดิของผูท้  าแทง้ใหห้ญงิ โดยหญงินัน้ยนิยอม 

  มาตรา 303 เป็นความผดิของผูท้  าแทง้ใหห้ญงิโดยหญงิไม่ยนิยอม 

  มาตรา 304 ผูใ้ดพยายามกระท าความผดิตามมาตรา 301 และ 302 ไม่ตอ้งรบัโทษ 

  มาตรา 305 แพทยท์ าแทง้ใหห้ญิงโดยหญงิยนิยอมตามเงือ่นไข 2 อย่างต่อไปนี้ ไม่มคีวามผดิ 

  (1) เพือ่สุขภาพของหญงิ หรอื 

  (2) การตัง้ครรภเ์กิดจากการกระท าผดิอาญา เป็นความผดิเกี่ยวกบัเพศ 5 มาตราดว้ยกนั 
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กฎหมายท ัง้ 5 มาตรานี้มช่ีองโหว่มากมาย โดยเฉพาะมาตรา 304 เป็นบทบญัญตัิที่ท  าใหก้าร

ปราบปรามจบักมุด าเนินคดเีป็นไปไดย้าก สถติิจ  านวนคดใีนกลุ่มความผดิน้ีนอ้ยมากในแต่ละปี ท ัง้ๆ ที่มี       

ผูศ้ึกษาอนุมานกนัไวว่้า จ านวนผูท้  าแทง้ในแต่ละปีมถีงึหลกัแสนคน และในจ านวนผูท้  าแทง้ท ัง้หมด กไ็ม่อาจแยก

ไดช้ดัเจนว่า มจี  านวนเท่าใดที่จะจดัไดว่้าเป็นการท าแทง้ที่ถกูกฎหมาย 

  การท าแทง้ที่ถกูกฎหมายตอ้งท าโดยแพทยเ์ท่านัน้ และเพือ่เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามาตรา 305

เท่านัน้ดว้ย และเพือ่เหตุอย่างดงักล่าวไม่มเีสน้แบ่งที่ชดัเจน โดยเฉพาะที่กฎหมายก าหนดเรื่องสุขภาพของหญิง 

กไ็ม่มแีนวทางปฏบิตัิที่ระบุไวท้ี่ใด และกไ็ม่มแีพทยค์นใดจะทดสอบเรื่องนี้   โดยยอมตวัที่จะถกูฟ้องศาลและท า

การต่อสูค้ดใีหไ้ดม้าซึ่งบรรทดัฐานการวนิิจฉยัของศาลฏกีา  ในกรณีการตัง้ครรภท์ี่เกดิจากการกระท าผดิทางเพศ

กเ็ช่นกนั มไีม่นอ้ยที่ไม่มกีารแจง้ความ 

  เพราะฉะนัน้ เมือ่การท าแทง้ที่กฎหมายอนุญาตมปีญัหาความชดัเจนทางปฏบิตัิ โรงพยาบาล

ของรฐั และแพทยจ์งึจ ากดัตวัเองที่จะท าแทง้ ตามขอ้กฎหมายขอ้นี้ไวเ้ฉพาะกรณีที่ชดัเจนจรงิ ๆ เท่านัน้ ส่วนที่

เหลอืกเ็ขา้วงจรของการท าแทง้ที่ผดิกฎหมายท ัง้สิ้น 

  ดงันัน้ ถา้เราจะแกก้ฎหมาย เพือ่เปิดช่องใหก้ารท าแทง้ที่กฎหมายอนุญาตเปิดกวา้งขึ้น กอ็าจจะ

ท าไดง้า่ย ๆ โดยไม่ตอ้งแกก้ฎหมายเลย แต่ตอ้งท าใหม้าตรา 305 มคีวามชดัเจนในทางปฏบิตัิมากขึ้น กล่าวคือ

กระทรวงสาธารณสุข กบัส านกังานอยัการสูงสุดร่วมมอืกนัก าหนดแนวทาง การท าแทง้เพือ่สุขภาพของหญิง

ตัง้ครรภไ์วใ้หช้ดัเจนว่า กรณีอะไรบา้งที่อยู่ในหวัขอ้ยกเวน้น้ี และวธิีปฏบิตัิควรด าเนินการอย่างไร 

  เช่น กรณีตรวจพบว่าทารกในครรภจ์ะพกิารหรือมโีรคบางอย่างใหถ้อืว่ากรณีอาจท าแทง้เพือ่

สุขภาพของหญิงตัง้ครรภไ์ด ้ และวธิีปฏบิตัิตอ้งใหห้ญงิตัง้ครรภร์บัทราบและแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์

อกัษรว่า ตนไม่ตอ้งการเด็ก และยอมใหท้ าแทง้ได ้ เป็นตน้ หรอือาจก าหนดใหม้จีติแพทยป์ระเมนิสภาพจติของ

หญงิ ต ัง้ครรภด์ว้ยกไ็ด ้

  ถา้มกีารประกาศแนวทางร่วมกนัระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และส านกังานอยัการสูงสุด

ดงักล่าว ย่อมจะเป็นเครื่องมอืที่จะเป็นหลกัประกนัใหแ้พทยป์ฏบิตัิไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถกูด าเนินคดหีรอืถูก

กล่าวหาว่า ท าแทง้โดยผดิกฎหมาย การประกาศแนวทางดงักล่าว ย่อมท าใหก้ารท าแทง้ถูกกฎหมายไดเ้ปิดกวา้ง

ขึ้นในทางปฏบิตัิน ัน่กค็ือการท าแทง้ที่ผดิกฏหมายย่อมจะลดนอ้ยลง 

  การประกาศแนวทางดงักล่าว คงไม่ต่างอะไรกบัการแกไ้ขบทบญัญตัิในมาตรา 305 ดงัที่เป็นมา

ในอดตีที่เพิม่เงือ่นไขจากเพือ่สุขภาพเป็นสุขภาพทางกายและทางจติ  เมือ่การคุมก าเนิดแลว้ไม่ไดผ้ล เมือ่พบว่า

ทารกในครรภม์คีวามผดิปกติทางกายหรอืทางจติใจ เหล่านี้ลงไปในมาตรา 305 โดยมไิดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัิ

ไวเ้ลย  และการแกไ้ขบทบญัญตัิดงักล่าว กลบัก่อกระแสการวพิากษว์จิารณอ์ย่างกวา้งขวาง และสุดทา้ย

กฎหมายไม่ผ่านสภา  แต่ตรงขา้มผูเ้ขยีนเชื่อว่า การประกาศแนวทางร่วมกนัระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ 



3 

 

นกัอยัการสูงสุดดงักล่าว จะก่อใหเ้กดิปฏกิริิยาในหมู่สาธารณชนขึ้นนอ้ยกว่าการเสนอแกบ้ทบญัญตัิของกฏหมาย 

ผ่านสภานิติบญัญตัิในอดตีเป็นอย่างมาก 

 

  อกีแนวทางหนึ่งในการแกก้ฎหมาย เพือ่หวงัผลทางปฏบิตัิอย่างแทจ้รงิ ควรแกไ้ขประเดน็ต่อไปนี้  

  1.  ยกเลกิความผดิส าหรบัหญงิที่ยอมใหผู้อ้ื่นท าแทง้เพราะเป็นสทิธิส่วนตวัของหญิงตัง้ครรภ ์

  2.  ยกเลกิการไม่เอาโทษจากการพยายามท าแทง้เสียเพือ่ใหเ้จา้พนกังานสามารถจบักมุ

ปราบปรามไดง้า่ยขึ้น 

  3.  ก าหนดขอ้ยกเวน้ความผดิใหช้ดัเจนที่ปฏบิตัิไดแ้ละรูก้นัท ัว่ไป เช่น เดยีวกบักฎหมายของ

ประเทศเขมรซึ่งใชบ้งัคบัเมือ่ไม่นานมาน้ี  นัน่คือผูก้ระท าแทง้ตอ้งเป็นแพทยแ์ละท าในโรงพยาบาลของรฐัเท่านัน้ 

  การก าหนดขอ้ยกเวน้ท านองนี้ เจา้พนกังานสามารถตรวจสอบไดง้า่ยหรอือาจจะบญัญตัิให ้

กวา้งขวางขึ้นว่า กระท าในโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางการแพทยท์ี่รฐัมนตรปีระกาศ 

  การแกก้ฎหมายตามแนวทางดงักล่าวจะท าใหร้ฐัสามารถควบคุมการท าแทง้ได ้ ตลอดจน

สามารถตรวจสอบจ านวนไดค่้อนขา้งแน่นอนในแต่ละปี รวมท ัง้การก าหนดแนวทางปฏบิตัิตามนโยบายที่

ปรบัเปลีย่นไดก้ล่าวคือเมือ่รฐัมนตรปีระกาศชื่อสถาบนัที่ใหแ้พทยท์ าแทง้ไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย แลว้รฐัมนตรอีาจ

ก าหนดแนวทางกวา้ง ๆ ไวส้  าหรบัแต่ละสถาบนัน าไปปฏบิตัิ โดยก าหนดวธิีปฏบิตัิใหทุ้กสถาบนั ไดแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าแต่ละสถาบนั ซึ่งคณะกรรมการควรประกอบดว้ยแพทย ์ พยาบาล นกัสงัคม

สงเคราะห ์ ตวัแทนจากองคก์รเอกชน หรอืผูน้ าชมุชนที่เป็นที่ยอมรบัของคนส่วนใหญ่เขา้ร่วมเป็นกรรมการ

จรยิธรรม ที่จะพจิารณาความเหมาะสมเฉพาะรายว่าควรจะท าแทง้ใหห้รอืไม่  หรอืจะหามาตรการช่วยเหลอือย่าง

อื่น  ตวัอย่าง เช่น เมือ่มแีนวทางปฏบิตัิว่าถา้มารดาติดเชื้อเอดส ์ จะสามารถท าแทง้ใหไ้ด ้ แต่กไ็มจ่  าเป็นตอ้งท า

ทุกราย เพราะปญัหาแต่ละรายไม่เหมอืนกนั คณะกรรมการจรยิธรรมจะช่วยกล ัน่กรองอกีทหีนึ่ง เป็นตน้   

  การแกก้ฎหมายในลกัษณะดงักล่าว น่าจะเป็นที่ยอมรบักนัได ้ เพราะเป็นวธิีการที่รฐัสามารถ

ก าหนดนโยบายที่ยดืหยุ่นไดง้า่ย โดยผ่านการก าหนดแนวทางปฏบิตัิของรฐัมนตร ี ซึ่งสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ไดอ้ยู่ตลอดเวลา 

  ส าหรบัวธิีสุดทา้ยที่จะใหม้กีฎหมายที่สมบูรณ ์ควรจะออกเป็นพระราชบญัญตัิใหม่ท ัง้ฉบบั โดย

ไม่ตอ้งแตะตอ้งประมวลกฎหมายอาญาที่มอียู่ หรอือาจจะยกเลกิความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลูก  ที่บญัญตัิไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญาท ัง้ 5 มาตราเสยีท ัง้หมด กฎหมายใหม่อาจจะใชช้ื่อที่ไม่มคีวามหมายของค าว่าแทง้อยู่เลย

กไ็ด ้ เช่น พ.ร.บ. การวางแผนครอบครวั พ.ศ. ... พ.ร.บ. ควบคุมโรคพนัธุกรรม พ.ศ. ... เนื้อหาของกฎหมาย 

ดงักล่าวควรก าหนดนิยามไวใ้หช้ดัเจนถงึค าว่า การตัง้ครรภห์รอืหญิงมคีรรภ ์ การคลอด การแทง้ ทารกคลอดมี

ชวีติ ทารกตายคลอด การสิ้นสุดการตัง้ครรภ ์ทารกในครรภเ์หล่านี้  เมือ่มนีิยามชดัเจนแลว้ การก าหนดความผดิ

กต็อ้งก าหนดใหช้ดัเจนว่าเป็นความผดิฐานท าแทง้ หรอืเป็นความผดิฐานท าลายทารกในครรภ ์ นอกจากนัน้ จะ

ก าหนดถงึกระบวนการในการตรวจวนิิจฉยัโรคของทารกในครรภ ์ โดยก าหนดใหแ้น่ชดัว่า กรณีไดที่หา้มท า ใน

ปจัจุบนัมเีทคโนโลยใีนการตรวจ การวนิิจฉยัโรคของทารกในครรภไ์ดม้ากมายหลายวธิี  ท ัง้ยงัมวีธิีการท าลาย
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ทารกในครรภใ์หต้าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งถูกขบัออกมาจากมดลูกของหญิงตัง้ครรภด์ว้ย เพราะฉะนัน้ร่างกฎหมาย

ใหม่ ควรควบคุมการใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน ัน้ดว้ย ดงันัน้การมกีฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม่ควรตอ้งครอบคลุมถงึการ

ควบคุมเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้ไวด้ว้ย เนื้อหาของกฎหมายจงึเกี่ยวพนัถงึการท าแทง้เพือ่วางแผนครอบครวัและการ

ท าแทง้เพือ่ควบคุมโรคทางพนัธุกรรมดว้ย ตลอดจนโยงใยถงึปญัหาทางจรยิธรรมอีกหลายเรื่อง ซึ่งควรน ามา

บญัญตัิรวมเขา้ไวด้ว้ย กน็บัว่าจะเป็นกฎหมายฉบบัใหม่พอสมควร การร่างกฎหมายใหม่ในลกัษณะนี้อาจตอ้งใช ้

เวลาพอสมควรทเีดยีว ในการขอรบัทราบเทคโนโลย ีจากผูเ้ชี่ยวชาญหลายสาขาอีกดว้ย  

  ท ัง้หมดที่กล่าวมาเป็นทางเลอืกต่าง ๆ ที่จะแกก้ฎหมายท าแทง้ที่เป็นปญัหาคาราคาซงัมานาน

พอสมควรแลว้ เราจะเริ่มกนัตรงไหนด ี

 
................................. 


