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มาตรการทางกฎหมายในการทาแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และกฎหมายต่างประเทศ
Legal Measures for Lawful Abortion: A Comparative Study of Laws of
the Lao People’s Democratic Republic and Those of other Countries
พีรพงษ์ คำประเสริฐ1 และรุ่ง ศรีสมวงษ์2
บทคัดย่อ
บทควำมฉบับนี้มุ่งศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรทำแท้งได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ของ สปป.
ลำว ได้บัญญัติห้ำมกำรทำแท้งทุกกรณี ทำให้เกิดประเด็นปัญหำที่ว่ำ ถ้ำหญิงตั้งครรภ์
แล้วมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพทำงกำยหรือจิตใจ สุขภำพของทำรกในครรภ์ที่มีควำม
ผิดปกติทำงกำยอย่ำงร้ำยแรง และกรณีหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อันเนื่องจำก
กำรถู กข่ มขืนกระท ำชำเรำ ย่ อมไม่ อำจทำแท้ งได้ โดยชอบด้ วยกฎหมำย ในขณะที่
ประเทศไทย สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ ต่ำงก็มีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่
กำหนดไว้ โดยชั ดแจ้งในกำรให้ หญิ งสำมำรถทำแท้ งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย โดย
คำนึงถึงกำรคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ และสิทธิของทำรกในครรภ์ไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ สปป.ลำว ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005
มำตรำ 92 ในควำมผิดฐำนทำแท้ง โดยเพิ่มบทบั ญญัติให้หญิงตั้งครรภ์สำมำรถทำ
แท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำยเฉพำะแต่ในกรณีเหตุจำเป็นเนื่องจำกสุขภำพทำงกำย
หรือจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ และสุขภำพของทำรกในครรภ์ที่มีควำมผิดปกติทำง
ร่ำงกำยอย่ำงร้ำยแรง และกรณีหญิงตัง้ ครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อันเนื่องจำกถูกข่มขืน
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กระทำชำเรำเท่ำนั้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ และในขณะเดียวกัน
เป็นกำรคุ้มครองสิทธิของทำรกในครรภ์ด้วย ซึ่งจะทำให้บทบัญญัติในเรื่องกำรทำ
แท้ง ของ สปป.ลำว มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสังคมลำวในปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: มำตรกำรทำงกฎหมำย / กำรทำแท้ง / สปป.ลำว
Abstract
The objective of this journal is to study the legal measures for
lawful abortion. The result of study found that article 92 of the Lao PDR.
Criminal Law 2005 strictly prohibits abortion without any exception. If
pregnant women have the physical or mental health problems or there is
substantial risk that if the child be born would suffer from such physical
abnormalities as to be seriously handicapped, or when the pregnancy is not
desirable because of rape. The pregnant women do not abortion. In
contrast, Thailand, the UK and the USA are in possession of legal measures
that clearly allow women to do abortion in order to protect the right of the
pregnant women and fetus simultaneously.
Therefore, is it needed that article 92 of the Criminal Law 2005 on
the abortion offence be amended to carry provision to enable the pregnant
women to do abortion in case of necessity. The reason for abortion may
include the pregnant women’s physical or mental or the serious physical
abnormality of the fetus or when the pregnancy is caused by rape to those
women. As a result, the amendment will certainly serve to protect the rights
of the pregnant women as well as the fetus and the same time improve the
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criminal Law 2005 to be more in tune with the current problems of the
society in this respect.
Keywords: Legal measures / Abortion / Lao PDR
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กำรท ำแท้ งเป็ น ควำมผิ ด ทำงอำญำที่ นำนำประเทศได้ ตระหนั กถึ งและ
ตรำกฎหมำยขึ้ นเพื่ อควบคุ ม บำงประเทศมี กำรควบคุ มกำรท ำแท้ งอย่ ำงเข้ มงวด
กล่ำวคือ อนุญำตเฉพำะเหตุผลทำงกำรแพทย์3 เช่น กรณีจำเป็นต้องช่วยเหลือชีวิตหรือ
สุขภำพของหญิงที่ตั้งครรภ์เท่ำนั้น แต่บำงประเทศอนุญำตให้มีกำรทำแท้งได้จำกหลำย
สำเหตุ กล่ำวคือ นอกจำกกำรทำแท้งเนื่องจำกเหตุผลทำงกำรแพทย์แล้ว ยังอนุญำต
ด้วยเหตุ ผลอื่ น เช่ น กำรทำแท้ งเพรำะสุ ขภำพของทำรกในครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์
เนื่องจำกกำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำ กำรทำแท้งด้วยเหตุผลทำงเศรษฐกิจและสังคม
หรืออนุญำตให้มีกำรทำแท้งโดยเสรีเพียงแต่กำหนดเกณฑ์อำยุครรภ์ที่จะสำมำรถทำ
แท้งได้ เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่ำนี้สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทำแท้งที่ผิดกฎหมำยได้เป็น
อย่ำงดี และทำให้หญิงมีควำมปลอดภัยจำกกำรทำแท้ง ตรงข้ำมกับบรรดำประเทศที่
ห้ำมกำรทำแท้งอย่ำงเข้มงวดนั้น มักจะเกิดกำรทำแท้งเถื่อนในสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง
ส่ ง ผลให้ ห ญิ ง ที่ ท ำแท้ ง ไม่ ป ลอดภั ย เกิ ด อำกำรแทรกซ้ อ นต้ อ งเข้ ำ รั ก ษำตั ว ใน
โรงพยำบำลจำนวนมำก และในหลำยกรณีหญิงเสียชีวิตจำกกำรทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
ในบำงกรณี กำรตั้ งครรภ์ ของหญิ งอำจตั้ งครรภ์ โดยไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น
เนื่องมำจำกหญิงถูกข่มขืนกระทำชำเรำซึ่งหญิงย่อมได้รับควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำย
และจิตใจที่ต้องเสียชื่อเสียงโดยไม่ยุติธรรมอยู่แล้ว หำกหญิงต้องฝืนตั้งครรภ์บุตรที่เกิด
จำกผู้ ที่ มำข่ มขื นนั้ นต่ อไป ย่ อมส่งผลกระทบกระเทื อนต่อจิ ตใจของหญิ งนั้ นอย่ ำง
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วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, นิติเวชสาธก ฉบับกฎหมายทาแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ, (กรุงเทพฯ:
เจนเดอร์เพรส, 2537), 200.
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ร้ำยแรงได้ หรือในกรณีหญิงตั้ งครรภ์แล้วแต่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ ถ้ำปล่อยให้หญิง
ตั้งครรภ์ต่อไปย่อมส่งผลให้หญิงมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือชีวิตของ
หญิงได้ เป็นต้น ในหลำยประเทศจึงยอมให้หญิงทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำยเพื่อ
ป้องกันกำรทำแท้งเถื่อนที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพหรือชีวิตของหญิง
สำหรับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว4 ได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทำ
แท้งเหมือนกับนำนำประเทศ จึงได้บัญญัติควำมผิดเกี่ยวกับกำรทำแท้งไว้ใน หมวดที่ 2
แห่งกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ได้บัญญัติว่ำ “ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูก จะถูก
ลงโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี และจะถูกปรับตั้งแต่ 200,000 กีบ ถึง 5,000,000 กีบ
ในกรณีผู้กระทำควำมผิด หำกได้ทำแท้งให้หญิงเป็นอำจิณ หรือกำรกระทำ
นั้นเป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรำยสำหัสอย่ำงอื่นด้วยหรือทำให้หญิงแท้งลูกเสียชีวิต
จะถูกลงโทษจำคุกตั้ งแต่ 5 ปี ถึ ง 10 ปี และจะถูกปรับตั้งแต่ 300,000 กีบ ถึ ง
10,000,000 กีบ
หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก จะถูกลงโทษ
จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี และจะถูกปรับตั้งแต่ 100,000 กีบ ถึง 500,000 กีบ
ผู้ใดเพียงแต่พยำยำมกระทำควำมผิดก็จะถูกลงโทษ”
ตำมมำตรำ 92 ดังกล่ำว หมำยควำมว่ำเมื่อหญิงตั้งครรภ์แล้ว หำกมีผู้ใดมำ
ทำให้หญิงแท้งลูกโดยเจตนำแม้หญิงจะยินยอมก็ตำม ผู้กระทำย่ อมมีควำมผิดอำญำ
และต้องถูกลงโทษ และในกรณีของหญิงที่ทำให้ตนเองแท้งลูกโดยเจตนำหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก หญิงก็มีควำมผิดอำญำและต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกัน โดย
ไม่ มี ข้ อยกเว้ นประกำรใดประกำรหนึ่ งเลย ซึ่ งในกรณี หญิ งตั้ งครรภ์ แล้ วมี ปั ญหำ
ทำงด้ำนสุขภำพ หญิงตั้งครรภ์อันเนื่องมำจำกกำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำ หรือปัญหำ
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สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (The Lao People’s Democratic Republic:
Lao PDR.) ต่อไปในบทควำมนี้จะเรียกว่ำ “สปป.ลำว” และ สปป.ลำว ใช้ปศี กั รำชที่เรียกว่ำ
“คริสต์ศักรำช (ค.ศ.)”.
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สุขภำพของทำรกในครรภ์ หญิงเหล่ำนั้นไม่อำจทำแท้งได้ เนื่องจำกบทบัญญัติดังกล่ำว
บัญญัติห้ำมไว้อย่ำงชัดเจน โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงทำให้ส่ง ผลกระทบต่อสุขภำพหรือ
จิ ตใจของหญิ งเป็ นอย่ ำงมำก ทั้ งนี้ กำรท ำแท้ งในกรณี ดั งกล่ ำวได้ มี หลำยประเทศ
ยอมรับโดยบัญญัติไว้ในกฎหมำยอย่ำงชัดเจน เช่น ประเทศไทย ถึงแม้ว่ำกำรทำแท้งจะ
เป็นควำมผิดทำงอำญำตำมที่บัญญัติในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 301 ถึง
มำตรำ 304 แต่ ประมวลกฎหมำยอำญำของประเทศไทยยังได้บั ญญั ติบทยกเว้ น
ควำมผิดในกำรทำแท้งตำมมำตรำ 3055 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นในกำรทำแท้งที่
ชอบด้วยกฎหมำยในกรณีมีควำมจำเป็นทำงด้ำนสุขภำพของหญิงหรือหญิงตั้งครรภ์
เนื่ องมำจำกกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ยวกั บเพศ หรื อกฎหมำยของประเทศสหรำช
อำณำจักร คือพระรำชบัญญัติกำรทำแท้ง ค.ศ.1967 (Abortion Act 1967) ที่บัญญัติ

5

ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ.2499, ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับพิเศษ, เล่มที่ 73, ตอนที่
95, (15 พฤศจิกำยน 2499), 12., มำตรำ 305 บัญญัติว่ำ “ถ้ำกำรกระทำผิดดังกล่ำวในมำตรำ
301 และมำตรำ 302 นั้น เป็นกำรกระทำของนำยแพทย์ และ
(1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำตำมที่ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ
276 มำตรำ 277 มำตรำ 282 มำตรำ 283 หรือมำตรำ 284
ผู้กระทำไม่มีควำมผิด”.
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กำรทำแท้งที่ชอบด้วยกฎหมำยไว้ในมำตรำ 1 กำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์6 เป็นต้น
ตลอดระยะเวลำในกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 นั้น
ควำมผิดฐำนนี้ที่ปรำกฏเป็นคดีขึ้นศำลทั่วประเทศมีจำนวนน้ อยมำกหรือแทบจะไม่มี

6

Abortion Act 1967, Section 1 Medical termination of pregnancy.
“(1) Subject to prevision of this section, a person shall not be guilty of an offence
under the law relating to abortion when a pregnancy is terminated by registered medical
practitioner if two registered medical practitioners of the opinion, formed in good faith(a) that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the
continuance of the pregnancy would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated,
of jury to the physical or mental health of pregnant woman or existing children of her family; or
(b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the
physical or mental health of pregnant woman; or
(c) that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the
pregnant woman, greater than if the pregnancy were terminated, or
(d) that there is substantial risk that if the child were born it suffer from such
physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.
(2) In determining whether the continuance of the pregnancy would involve such
risk of injury to health as is mentioned in paragraph (a) or (b) of subsection (1) of this section,
account may be taken of the pregnant woman’s actual or reasonably foreseeable environment.
(3) Except as provided by subsection (4) of this section, any treatment for the
termination of pregnancy must be carried out in a hospital vested in the secretary of state for the
purposes of his functions under the National Health Service Act 2006 or National Health Service
Act 2006 or in the hospital vested in a National Health Service trust 0r an NHS foundation trust or
in a place approved for the purposes of this section by the Secretary of State.
(4) Subsection (3) of this section, and so much of subsection (1) as relates to the
opinion of two registered medical practitioners, shall not apply to the termination of a pregnancy
by a registered medical practitioner in a case where he is of the opinion, formed in a good faith,
that the termination is immediately necessary to save the life or to prevent grave permanent
injury to the physical or mental health of the pregnant woman.”
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คดีขึ้นสู่ศำลในบำงปี ในขณะเดียวกันมีรำยงำนทำงกำรแพทย์ใน สปป.ลำว ชี้ว่ำมีกำร
ลักลอบทำแท้งเถื่อนอย่ำงกว้ำงขวำง ทำให้เป็นอันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพของหญิง
เป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้หญิงมีอำกำรแทรกซ้อนเนื่องจำกกำรทำแท้งที่ผิดกฎหมำยโดย
ใน ค.ศ.2004 มีจำนวน 1,225 คน7 ซึ่งสำรวจจำกจำนวน 4 โรงพยำบำลใน 4 จังหวัด
(แขวง) ต่อมำใน ค.ศ.2010-2011 ข้อมูลจำกโรงพยำบำลจำนวน 4 แห่งในนครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ ชี้ ว่ ำ มี ห ญิ ง ป่ ว ยเนื่ อ งมำจำกกำรท ำแท้ ง ที่ ไม่ ป ลอดภั ย จ ำนวน 44.5
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหญิงป่วยที่เข้ำมำรักษำตัวในแผนกนรีเวช8 นอกจำกนี้ย้อนกลับ
ไปหลำยปี ได้ มี กำรศึ กษำสำรวจเกี่ ยวกั บกำรยุ ติ กำรตั้ งครรภ์ หรื อกำรท ำแท้ งใน 6
จังหวัดของ สปป.ลำว ปรำกฏว่ำมีกำรทำแท้งจำนวน 11,000 กรณี9 ซึ่งรำยงำนเหล่ำนั้น
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงอุบัติกำรณ์ของผู้ที่ไปทำแท้งทั้งหมดมีอยู่มิใช่น้อย ปรำกฏกำรณ์
เช่ นนี้ แสดงให้ เห็ นว่ ำ มำตรกำรกฎหมำยในส่ วนที่ เป็ นควำมผิ ดฐำนท ำแท้ งของ
สปป.ลำว ที่บัญญัติไว้อย่ำงเคร่งครัดนั้นไม่เอื้อต่อกำรบังคับใช้กับสังคมลำวในปัจจุบัน
อย่ำงไรก็ตำมใน สปป.ลำว ปัญหำกำรทำแท้งก็ยังคงเป็นปัญหำที่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ ไข และไม่ มี ผู้ ใดยกขึ้ นมำศึ กษำอย่ ำ งจริ ง จั ง ส่ ว นรำยงำนกำรศึ ก ษำทำง
กำรแพทย์เกี่ยวกับปัญหำกำรทำแท้งตำมที่กล่ำวมำนั้นก็ได้ทำขึ้นมำเป็นเวลำหลำยปี
ซึ่งปัจจุบันคำดกำรณ์ว่ำสภำพปัญหำของกำรทำแท้งน่ำจะมีเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ ง
7

Sacdpraseuth A., Soukhaphonh P., Kommanivong C. & Banechith C.,
Hospital-based descriptive study of illegal induced abortion related mortality and
morbidity and its cost on health services, (Vientiane: Ministry of Public Health, 2004), 8.
8
Sacdpraseuth A., Situation of abortion in Lao PDR, (Vientiane: Ministry of
Public Health, 2014), 7.
9
Sacdpraseuth A., Soukhaphonh P., Nanthanonty S. & Phonsana P., The
voluntary termination of pregnancy in The Lao People’s Democratic Republic, survey of
practitioners in six main province of The Lao PDR, (Vientiane: Ministry of Public Health,
1993), 13.
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สำเหตุของปัญหำประกำรหนึ่งก็คือยังไม่มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทำ
แท้งนั่นเอง
ด้วยเหตุผลตำมที่ได้กล่ำวมำ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษำปัญหำกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรทำแท้งของ สปป.ลำว โดยศึกษำเปรียบเทียบกับกฎหมำยของประเทศไทย
สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำเพื่อนำหลักเกณฑ์ และมำตรกำรทำงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรทำแท้งที่เหมำะสมมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยอำญำ
ค.ศ.2005 ของ สปป.ลำว ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบปัญหำกฎหมำยกำรทำแท้งใน สปป.ลำว
กับประเทศไทย สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ
2. เพื่อศึก ษำหำมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรปรับ ปรุงกฎหมำยอำญำ
ค.ศ.2005 ที่เกี่ยวกับกำรทำแท้งของ สปป.ลำว ให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรศึ กษำวิ จั ยนี้ ใช้ วิ ธี วิ จั ยทำงเอกสำร โดยศึ กษำจำกหนั งสื อบทควำม
สิ่งตี พิมพ์ ทำงกฎหมำยต่ ำงๆ ข่ ำวสำร ค ำบรรยำย ตั วบทกฎหมำย และงำนวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ
แล้ วน ำข้ อมู ลเหล่ ำนั้ นมำน ำเสนอพร้อมทั้ งวิ เครำะห์ ให้ เป็ นระบบเพื่อประมวลเป็ น
ข้อเสนอแนะต่อไป
ผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 อันเป็นบทบัญญัติว่ำด้วย
ควำมผิ ดฐำนทำแท้งของ สปป.ลำว ได้ บั ญญั ติ ห้ำมกำรทำแท้ ง และไม่ มีข้ อยกเว้ น
ควำมผิดไว้ โดยไม่มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งที่สภำพเศรษฐกิจ สังคม
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วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ใน สปป.ลำว ได้มีกำรพัฒนำไปอย่ำงมำกแล้ว จึงทำให้ เกิด
ประเด็นปัญหำทำงกฎหมำยสำมำรถแยกพิจำรณำ ดังนี้
1. ความสอดคล้องเหมาะสมของกฎหมายท าแท้งกับสุ ขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์
กำรท ำแท้ งเพื่อสุ ขภำพของหญิ ง หมำยถึ ง กำรท ำแท้งเพื่ อรักษำโรค โรค
บำงอย่ำงนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรตั้งครรภ์ ถ้ำทำแท้งแล้วก็จะหำยจำกโรคนั้น เช่น
ครรภ์เป็นพิษ (Toxemia of Pregnancy) โรคบำงอย่ำงที่เป็นอยู่ก่อนกำรตั้งครรภ์ทำให้
โรคนั้นกำเริบ ถ้ำทำแท้งแล้วหญิงนั้นจะมีอำกำรดีขึ้น เช่น โรคหัวใจบำงชนิด เป็นต้น
กำรทำแท้งจึงมีจุดประสงค์เพื่อรักษำโรคของหญิงนั้น หรือเพื่อสุขภำพของหญิงนั้น
โดยตรง10 ซึ่งกำรทำแท้ง เนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น นับได้ว่ำเป็นที่ยอมรับกันใน
หลำยประเทศ สำหรั บเหตุ ผลทำงกฎหมำยของบทบั ญญั ติ ดั งกล่ ำวนี้ เกิ ดขึ้ นจำก
หลักกำรชั่งน้ำหนักประโยชน์ระหว่ำงสิ่งสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน คือชีวิตของมำรดำกับชีวิต
ของทำรกที่อยู่ในครรภ์ กล่ำวคือ ถ้ำปล่อยให้หญิงนั้นคลอดบุตรออกมำ หญิงนั้นจะมี
อันตรำยถึงแก่ชีวิต11
แต่เมื่อพิจำรณำตำมกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 ของ สปป.ลำว ควำมผิดฐำน
ทำแท้งตำมมำตรำ 92 แล้ว เห็นว่ำแพทย์ไม่สำมำรถทำแท้งเพื่อรักษำโรคให้หญิงได้
เพรำะกฎหมำยบัญญัติห้ำมกำรทำแท้งทุกกรณี จึงทำให้เป็นกำรตัดสิทธิของหญิงใน
กำรรักษำโรค เช่น หญิงเป็นโรคครรภ์เป็นพิษ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
ถ้ำปล่อยให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปจนคลอดจะมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หรือชีวิตของหญิงอย่ำงมำก ถึงแม้ว่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรดูแลสุขภำพ (Law on Health
Care) ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2014 มำตรำ 4 ได้วำงหลักเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐในกำร

10

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, นิติเวชสาธก ฉบับกฎหมายทาแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ, 37.
แสวง บุญเฉลิมวิภำศ, เหตุทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมำย: ปัญหำและแนวทำงแก้ไข,
วารสารนิติศาสตร์, 2, 19(มิถุนำยน, 2532), 69.
11
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ปรั บปรุ งคุ ณภำพในกำรรั กษำโรคเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ให้ พลเมื องทุ กคนมี สุขภำพดี
โดยเฉพำะผู้หญิงและเด็ก แต่ในทำงปฏิบัติแพทย์ส่วนใหญ่ไม่กล้ำที่จะทำแท้งในกรณี
หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ เพรำะกลัวจะถูกดำเนินคดีในควำมผิดฐำนทำ
แท้ง
อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรดูแลสุขภำพ ฉบับปรับปรุง ค.ศ.
2014 มำตรำ 5 ได้วำงหลักให้แพทย์ซึ่งดูแลรักษำโรคต้องดำเนินกำรตำมหลักกำร ดังนี้
(1) เคำรพสิทธิในกำรมีชีวิตของมนุษย์ (2) ให้กำรรักษำโรคอย่ำงเสมอภำค ยุติธรรม
และมีคุณภำพตำมหลักวิชำกำรแพทย์ เป็นต้น ถึงกระนั้นในทำงปฏิบัติได้สร้ำงปัญหำ
ให้แก่แพทย์เป็นอย่ำงมำก กล่ำวคือ กำรรักษำโรคในกรณีหญิงตั้งครรภ์ หำกยึดตำม
หลักมำตรำนี้ ในกรณีจำเป็นแพทย์อำจทำแท้งเพื่อรักษำโรคให้แก่หญิง ซึ่งในควำมเป็น
จริงอำจมีแพทย์จำนวนหนึ่งในโรงพยำบำลใหญ่ๆ ของรัฐที่กล้ำทำแท้งในกรณีดังกล่ำว
แต่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่กล้ำทำแท้ง เพรำะกฎหมำยอำญำเกี่ยวกั บควำมผิดฐำนทำแท้ง
ไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นให้แพทย์สำมำรถทำแท้งได้ ดังนั้นกำรทำแท้งเพื่อรักษำโรคจึง
เป็นกำรกระทำผิดกฎหมำย เนื่องจำกไม่มีกฎหมำยรองรับเป็นข้อยกเว้นให้ทำแท้งได้
เมื่อพิจำรณำมำตรำ 50 ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรดูแลสุขภำพ ฉบับปรับปรุง
ค.ศ.2014 ในส่วนที่ว่ำด้วยข้อห้ำมของแพทย์ในกำรดำเนินกำรรักษำโรคที่ว่ำ ห้ำม
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรรักษำโรคที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรแพทย์ เช่น กำรทำแท้ง
โดยไม่ได้รับอนุญำต จำกบทบัญญัติดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้สองประกำร ประกำร
แรก ทีว่ ่ำ “ห้ำมกำรทำแท้งโดยไม่ได้รับอนุญำต” ทำให้เกิดปัญหำตำมมำว่ำ หน่วยงำน
ใดเป็นผู้อนุญำตในกำรทำแท้งเพื่อรักษำโรค จำกกำรศึ กษำปรำกฏว่ำไม่มีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำยใดที่ได้บัญญัติถึงหน่วยงำนหรือผู้อนุญำตให้ทำแท้งในกรณีดังกล่ำวแต่
อย่ำงใด ประกำรสุดท้ำย ถึงแม้มีกฎหมำยอื่นบัญญัติ ยกเว้นให้ทำแท้งได้ก็ตำมบท
ยกเว้นดังกล่ำวย่อมขัดกับกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ฐำนทำแท้ง เพรำะ
กฎหมำยอำญำไม่เปิ ดช่องให้ทำได้ ในท้ำยที่สุดผู้ทำแท้งก็ต้องรับผิดตำมกฎหมำย
อำญำอยู่ ดี ซึ่ ง ปั ญ หำเหล่ ำ นี้ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ สุ ข ภำพหรื อ ชี วิ ต ของ
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หญิงตั้งครรภ์ กล่ำวคือ ในเมื่อแพทย์ส่วนใหญ่ไม่กล้ำทำแท้งให้แก่หญิง แพทย์จึงใช้
ควำมพยำยำมรักษำด้วยวิธีอื่นแต่ผลที่ตำมมำหญิ งมีควำมเสี่ยงมำกขึ้นหรือในบำง
กรณีหญิงอำจตกอยู่ในสภำวะอันตรำยแก่สุขภำพหรือถึงแก่ชีวิตได้
ในขณะที่ประเทศไทย แม้ว่ำกำรทำแท้งเป็นควำมผิดอำญำ แต่กฎหมำยก็
อนุญำตให้ทำแท้งได้ในบำงกรณี ซึ่งประมวลกฎหมำยอำญำได้กำหนดเหตุที่แพทย์
สำมำรถทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมำย ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 305(1)12
ซึ่งสรุปได้ว่ำ กำรกระทำควำมผิดฐำนทำแท้ง ถ้ำเป็นกำรกระทำของนำยแพทย์ และ
จำเป็นต้องกระทำเนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น ผู้กระทำไม่มีควำมผิด บทบัญญัติ
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำรัฐให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อปัญหำสุขภำพของหญิง
ตั้งครรภ์ เพื่อรับประกันสิทธิของหญิงเหล่ำนั้นให้ได้รับกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพตำม
หลักเกณฑ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงแท้จริง
สำเหตุที่ทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมำย เนื่องจำกเหตุผลทำงด้ำนสุขภำพของ
หญิงนี้ นับว่ำเป็นเรื่องสำคัญมำกที่ต่ำงประเทศให้ควำมสำคัญ นอกจำกบัญญัติไว้
ตำมกฎหมำยของประเทศไทยแล้ว ยังปรำกฏในกฎหมำยของประเทศสหรำชอำณำจักร
คือพระรำชบัญญัติกำรทำแท้ง ค.ศ.1967 ซึ่งได้บัญญัติข้อยกเว้นควำมผิดในกำรทำ
แท้งไว้ใน มำตรำ 1 กำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ (Medical Termination of
Pregnancy) ในอนุมำตรำ 1 บัญญัติว่ำ “ภำยใต้บทบัญญัติในมำตรำนี้ กำรยุติ กำร
ตั้งครรภ์โดยแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียน จะไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำแท้ง
หำกแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสองคนมีควำมเห็นโดยสุจริตว่ำกำรยุติกำรตั้งครรภ์มีควำม
จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยที่รุนแรงอย่ำงถำวรต่อสุขภำพทำงกำยหรือทำง

12

ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. 2499, มำตรำ 305 บัญญัติว่ำ “ถ้ำกำรกระทำผิด
ดังกล่ำวในมำตรำ 301 และมำตรำ 302 นั้น เป็นกำรกระทำของนำยแพทย์ และ
(1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น หรือ,…
ผู้กระทำไม่มีควำมผิด”.
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จิตใจของหญิงตั้งครรภ์ตำมข้อ (b) หรือกำรปล่อยให้ตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป จะมีควำม
เสี่ยงต่อชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ มำกยิ่งกว่ำกำรยุติกำรตั้งครรภ์ตำมข้อ (c)”
ในขณะที่ สปป.ลำว โดยกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ควำมผิดฐำน
ทำแท้งได้มีกำรบัญญัติห้ำมกำรทำแท้งทุกกรณี แม้แต่เหตุจำเป็นทำงด้ำนสุขภำพหรือ
ชีวิตของหญิงก็ไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้แต่อย่ำงใด ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำว
ไม่สอดคล้องกับสังคม แต่กระนั้นก็ตำม สปป.ลำว ยังไม่ได้มีควำมพยำยำมที่จะแก้ไข
บทบั ญญั ติ แห่งกฎหมำยเกี่ ยวกับกำรท ำแท้งที่ ห้ำมกำรท ำแท้ งอย่ำงเคร่ งครัดโดย
กระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เป็ น กำรจ ำกั ด สิ ท ธิ ข อง
หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพไม่ให้เข้ำถึงกำรทำแท้งที่ปลอดภัย เพื่อรักษำ
โรค ส่งผลให้หญิงต้องมีควำมเสี่ยงสูงในกำรตั้งครรภ์ต่อไปจนคลอดลูก บำงกรณีอำจ
ถึ งแก่ ชี วิ ต หรื อหญิ งตั้ งครรภ์ จ ำนวนมำกตั ดสิ นใจท ำแท้ งเถื่ อนยิ่ งเพิ่ มควำมเป็ น
อันตรำยต่อหญิงมำกขึ้น
ผู้เขียนเห็นว่ำ กำรทำแท้งด้วยเหตุผลทำงกำรแพทย์หรือเนื่องจำกสุขภำพหรือ
ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์นั้นเป็นมูลเหตุที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อปกป้องสิทธิของ
หญิงในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพอย่ำงปลอดภัย จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ สปป.ลำว
ควรแก้ไขกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 โดยเพิ่มข้อยกเว้นให้ทำแท้งได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยในกรณีมีควำมจำเป็นในกำรช่วยเหลือชีวิตหรือสุขภำพของหญิงตั้งครรภ์
เหมือนกับกฎหมำยของประเทศไทย และสหรำชอำณำจักร อันจะทำให้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับกำรทำแท้งของ สปป.ลำว มีควำมสอดคล้องกับสังคมยิ่งขึ้น
2. ความสอดคล้องเหมาะสมของกฎหมายท าแท้งกับสุ ขภาพของ
ทารกในครรภ์
ในปัจจุบันเมื่อวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจริญมำกขึ้นตำมลำดับ กำรตรวจเพื่อ
ทรำบควำมพิ กำรของทำรกในครรภ์ สำมำรถกระท ำได้และมี ควำมแน่ นอน จึ งควร
พิจำรณำว่ำ เมื่อกำรตรวจเพื่อทรำบควำมพิกำรของทำรกในครรภ์เป็นเรื่องสำมำรถ
กระทำได้และมีควำมแน่นอนแล้ว กำรปล่อยให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปจนถึงคลอดย่อมเป็น
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ภำระที่หนักยิ่งของหญิงและครอบครัว และเป็นภำระของสังคมส่วนรวมด้วย ทั้งทำรก
ในครรภ์ที่จะคลอดออกมำมีควำมพิกำรอย่ำงมำกส่งผลให้เกิดปัญหำในกำรดำรงชีวิต
อย่ำงแน่นอน เหตุนี้จึงเห็นว่ำควำมพิกำรของทำรกในครรภ์นี้ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่สมควร
ให้ทำแท้งได้13
นอกจำกนั้น โรคร้ำยแรงบำงโรค ถ้ำเกิดกับหญิงระหว่ำงตั้งครรภ์จะส่งผลให้
ทำรกเกิดมำพิกำรได้ เช่น หำกหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคหัดเยอรมันในระหว่ำงตั้งครรภ์
โอกำสที่ เด็ กจะเกิ ดมำพิ กำรเป็ นไปได้ มำก โดยเฉพำะหญิ งที่ เป็ นโรคร้ ำยนี้ อยู่ ใน
ระยะแรกของกำรตั้งครรภ์หรือในกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดโรคเอดส์ก็จะส่งผลให้ทำรก
ได้รั บเชื้ อโรคไปด้ วยเช่นกั น ในกรณี สุขภำพของทำรกในครรภ์นี้ กฎหมำยในหลำย
ประเทศบัญญัติให้แพทย์ทำแท้งหญิงนั้นได้14
อย่ ำงไรก็ ดี หำกน ำเรื่ องสิทธิ มนุ ษยชนมำพิ จำรณำในเรื่ องหญิงมีครรภ์ ที่
ประสงค์ จะขอท ำแท้ งในกรณี สุ ขภำพทำรกในครรภ์ แล้ วเห็ นว่ ำ หญิ งย่ อมมี สิ ท ธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นมูลฐำนในกำรดำรงชีวิต มีเสรีภำพและควำมมั่นคงทำงกำย
และจิตใจที่จะสำมำรถกำหนดกำรดำเนินชีวิตและวำงแผนครอบครัวโดยกำรตัดสินใจ
ของตนเอง เพรำะตั ว หญิ ง เองจะรู้ ถึ ง สิ ท ธิ ค วำมสำมำรถของตนในกำรที่ จ ะรั บ
ภำระหน้ ำที่ที่ ตนเองสำมำรถรับผิ ดชอบได้ โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐที่จะ
บังคับให้หญิงต้องมำแบกรับภำระที่หญิงไม่มีควำมสำมำรถเพียงพอ และไม่สมัครใจที่
จะรับภำระนี้ โดยรัฐก็ไม่ได้เข้ำมำเกี่ยวข้องหรือร่วมดูแลเด็กที่พิกำรอย่ำงมำกหรือเป็น
โรคร้ำยดังกล่ำวด้วย15

13

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,

2549), 174.
14

แสวง บุญเฉลิมวิภำศ, เหตุทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมำย: ปัญหำและแนวทำงแก้ไข, 75.
เมธิกำญจน์ ช้ำงหัวหน้ำ, ควำมชอบธรรมในกำรทำแท้งกรณีชีวิตในครรภ์มำรดำไม่
สมประกอบ, ดุลพาห, 3, 56(กันยำยน-ธันวำคม 2552), 158.
15
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ในเรื่องนี้ กฎหมำยต่ำงประเทศที่อนุญำตให้หญิงทำแท้งเนื่องจำกสุขภำพ
ของทำรกในครรภ์ เช่น ประเทศสหรำชอำณำจักร ตำมพระรำชบัญญัติกำรทำแท้ง ค.ศ.
1967 มำตรำ 1 กำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ ในอนุมำตรำ 1 บัญญัติว่ำ “ภำยใต้
บทบั ญญั ติ ในมำตรำนี้ กำรยุ ติ กำรตั้ งครรภ์ โดยแพทย์ ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ยน จะไม่ เป็ น
ควำมผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรท ำแท้ ง หำกแพทย์ ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นสองคนมี
ควำมเห็นโดยสุจริตว่ำมี ควำมเสี่ยงอย่ำงมำก หำกเด็กนั้นคลอดออกมำ เด็กจะได้รับ
ทุกข์ทรมำนจำกควำมผิดปกติทำงกำยหรือทำงจิตใจ เนื่องจำกเป็นผู้พิกำรอย่ำงมำก
ตำมข้อ (d)”
ในขณะที่กฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 ของ สปป.ลำว ไม่มีข้อยกเว้นดังกล่ำวให้
ทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมำย ถ้ำมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ควรนำเอำมูลเหตุทำ
แท้งกรณีเกี่ยวกับสุขภำพของทำรกในครรภ์มำพิจำรณำด้วย ดังนั้นผู้เขี ยนจึงเห็นว่ำ
ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทำแท้งโดยบัญญัติข้อยกเว้นให้ทำแท้งได้กรณี
ที่พบว่ำทำรกในครรภ์พิกำรอย่ำงมำกหรือเป็นโรคร้ำยแรงและไม่สำมำรถเยียวยำได้
เพื่อทำให้กฎหมำยดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสังคมลำวในยุคปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องเหมาะสมของกฎหมายทาแท้งกับสิทธิของหญิง
ตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากการถูกข่มขืนกระทาชาเรา
กำรตั้งครรภ์ตำมธรรมชำติ ได้แก่ กำรตั้งครรภ์ที่เกิดจำกกำรร่วมประเวณี
ระหว่ำงหญิงชำย (Sexual Intercourse) ขณะที่ทั้งคู่มีควำมพร้อมที่จะทำให้เกิดกำร
ปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงได้ หำกเกิดจำกควำมยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้ งสองฝ่ำย
ย่อมไม่มีปัญหำทำงกฎหมำย ที่ เรียกว่ำเป็นกำรตั้งครรภ์ “โดยชอบด้วยกฎหมำย”
อย่ำงไรก็ตำม อำจเกิดกำรตั้งครรภ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยได้ หำกกำรร่วมประเวณี
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โดยฝืนใจหญิง บังคับ ข่มขู่ ล่อลวงให้สำคัญผิด ใช้กำลังประทุษร้ำยหรือเหตุอย่ำ ง
หนึ่งอย่ำงใด ซึ่งกฎหมำยเรียกว่ำ ควำมผิดฐำน “ข่มขืนกระทำชำเรำ”16
มู ล เหตุ ใ นกำรท ำแท้ ง ได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมำยอั น เนื่ อ งมำจำกหญิ ง
ตั้งครรภ์มำจำกกำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำนี้ ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนให้เหตุผลว่ำ
เป็นกรณีกำรทำแท้ง เมื่อกำรตั้งครรภ์ได้เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรกระทำผิดอำญำ ทั้งนี้
เพรำะกำรตั้งครรภ์เกิดจำกกำรใช้กำลังบังคับเอำกับหญิง ฉะนั้นเมื่อหญิงไม่ประสงค์
จะอุ้มครรภ์ ก็ควรอนุญำตให้แพทย์ทำแท้งลูกได้ 17 ข้อยกเว้นควำมผิดตำมกรณีนี้ไม่
เกี่ยวกับควำมจำเป็นเพื่อสุ ขภำพ แต่เพื่ อป้อ งกัน ควำมเสื่ อมเสียแก่ชื่อ เสีย งของ
หญิง18 ซึ่งเหตุดังกล่ำวนี้ เรียกว่ำ “เหตุอันเกี่ยวกับกำรประกอบอำชญำกรรม”19
กำรทำแท้งให้แก่หญิงที่ตั้งครรภ์อันเนื่องมำจำกผลของกำรกระทำควำมผิด
ทำงอำญำนั้น หญิงต้องมีควำมยินยอมให้ทำแท้ง แพทย์จึงสำมำรถทำแท้งได้โดย
ชอบ แต่ถ้ำหญิงมีครรภ์เนื่องจำกกำรกระทำผิดอำญำดังกล่ำวไม่ยินยอมให้ทำแท้ง
แพทย์ก็ไม่มีอำนำจทำแท้งได้ ส่วนกำรกระทำผิดทำงอำญำนั้น ไม่จำเป็นต้องฟ้องคดี
หรือมีคำพิพำกษำของศำล ขอให้มีข้อเท็จจริงว่ำ มีกำรกระทำผิดอำญำดังกล่ำวขึ้น
จริงเท่ำนั้น แพทย์ก็ย่อมทำแท้งได้ 20 ดังนั้นในทำงปฏิบัติ จึงมักอำศัยควำมเห็นจำก

16

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2552), 110-111.
17
หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 2-3, พิมพ์ครั้งที่ 20, (กรุงเทพฯ:
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2544), 217.
18
จิตติ ติงศภัทิย,์ คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, พิมพ์ครั้งที่ 6,
(กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ, 2545) 271.
19
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, 174.
20
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, เอกสารสอนชุดวิชา กฎหมายอาญา 2: ภาค
ความผิด หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2544), 58.
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พนักงำนสอบสวนมำสนับสนุน ซึ่งกำรกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนนี้อำจจะกระทำได้
โดยบัญญัติในกฎหมำยอย่ำงชัดเจนหรือออกเป็นมำตรกำรทำงปกครองเพิ่มเติม21
มูลเหตุดังกล่ำว มีกฎหมำยของหลำยประเทศได้ยอมรับ โดยบัญญัติเป็น
ข้อยกเว้นไว้ประกำรหนึ่งที่อนุญำตให้หญิงสำมำรถทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
เช่น ประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 305(2)22 ซึ่งสรุปสำระสำคัญ
ได้ว่ำ กำรกระทำควำมผิดฐำนทำแท้ง ถ้ำเป็นกำรกระทำของนำยแพทย์ และหญิงมี
ครรภ์เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำตำมที่ได้บัญญัติ ไว้ในมำตรำ 276
มำตรำ 277 มำตรำ 282 มำตรำ 283 หรือมำตรำ 284 ผู้กระทำไม่มีควำมผิด
กรณีเดียวกันนี้ในประเทศสหรำชอำณำจักรมีคดีบรรทัดฐำนที่ให้แพทย์
สำมำรถทำแท้งให้แก่หญิงที่ตั้งครรภ์อันเนื่องมำจำกกำรถู กข่มขืนกระทำชำเรำ คือ
คำวินิจฉัยของศำล Central Criminal Court Macnaghten, J. ในคดี Rex V.
Bourne [1939]1 K.B. 687 3 ALL E.R. 615 (1938) ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่ำ มีเด็กหญิง
อำยุ 15 ปีถูกข่มขืนกระทำชำเรำ โดยเด็กหญิงได้ตั้งครรภ์จำกกำรข่มขืนครั้งนั้น
นำยแพทย์เบิร์น (Bourne, A) ซึ่งเป็นสูติแพทย์ของโรงพยำบำลเซนต์แมรีได้ตรวจ
ร่ำงกำยของผู้เสียหำยพบว่ำ ผู้เสียหำยตั้งครรภ์ และด้วยควำมยินยอมของบิด ำ
มำรดำเด็ ก หญิง นำยแพทย์เ บิ ร์ น ได้ ท ำแท้ ง ให้ เ ด็ ก หญิง ผู้ เ สี ย หำย ต่ อ มำวั น ที่ 1
มิถุนำยน ค.ศ.1938 เขำถูกฟ้องศำลในข้อหำทำแท้งให้หญิง อันเป็นควำมผิดตำม
มำตรำ 58 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดต่อบุคคล ค.ศ.1861 ในคดีนี้ จำเลย
21

แสวง บุญเฉลิมวิภำศ, เหตุทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมำย: ปัญหำและแนวทำงแก้ไข,

72-74.
22

ประมวลกฎหมำยอำญำ, มำตรำ 305 บัญญัติวำ่ “ถ้ำกำรกระทำผิดดังกล่ำวใน
มำตรำ 301 และมำตรำ 302 นั้น เป็นกำรกระทำของนำยแพทย์ และ…
(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำตำมที่ได้บัญญัติไว้ใน
มำตรำ 276 มำตรำ 277 มำตรำ 282 มำตรำ 283 หรือมำตรำ 284
ผู้กระทำไม่มีควำมผิด”.
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ได้ต่อสู้ว่ำ กำรกระทำของเขำไม่ผิดกฎหมำย เพรำะเขำถือว่ำเป็ นหน้ำที่ของเขำต้อง
ทำแท้งให้ ผู้ป่วยรำยนี้ โดยเชื่ อว่ำ กำรให้เด็กหญิ งรำยนี้ตั้ง ครรภ์ต่อไปน่ำจะเป็ น
สำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่เด็กหญิง กำรทำแท้งกรณีนี้ก็สำมำรถทำได้โดยเด็กหญิงนั้น
มิได้อยู่ในภำวะที่ต้องเสี่ยงอันตรำยใดๆ เลย นอกจำกนั้นจำเลยยังได้อ้ำงพยำน
หลำยคนรวมทั้งผู้ชำนำญทำงจิตวิทยำกำรแพทย์ (Medical Psychology) ที่มำให้
ควำมเห็ น ว่ ำ ถ้ ำ เด็ ก หญิ ง นั้ น ตั้ ง ครรภ์ ต่ อ ไปจนคลอดบุ ต ร ผลตำมมำจะ
กระทบกระเทือ นจิ ต ใจเด็ ก หญิ งอย่ำ งร้ำ ยแรง ในที่สุด ศำลตั ด สิน ว่ำ จ ำเลยไม่ มี
ควำมผิด ยกฟ้องจำเลย23
สำหรับ สปป.ลำว ถึงแม้ว่ำกฎหมำยอำญำได้กำหนดฐำนควำมผิดของกำร
ข่มขืนกระทำชำเรำโดยลงโทษผู้กระทำผิดทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นหน้ำที่โดยตรงของรัฐ
ในกำรป้องปรำมอำชญำกรรม แต่ในส่วนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทำแท้งรัฐกลับไม่มี
นโยบำยให้ควำมช่วยเหลือหญิงที่ตั้งครรภ์เนื่องจำกกำรถูกข่มขืนดังกล่ำว จึงกระทบ
ต่อจิตใจของหญิงเป็นอย่ำงมำกที่ตกเป็นเหยื่อในอำชญำกรรมทำงเพศ แต่ยังต้องทน
ตั้งครรภ์ต่อไป เป็นกำรซ้ำเติมหญิงให้มีควำมเป็นทุกข์มำกยิ่งขึ้น ดังนั้นในกฎหมำย
ของหลำยประเทศ ถ้ำหญิงตั้งครรภ์เนื่องมำจำกกำรถูกข่มขืนไม่ประสงค์จะอุ้มครรภ์
ต่อไปแล้ว กฎหมำยจะอนุญำตให้ทำแท้งได้
ผู้เขียนเห็นว่ำกำรตั้งครรภ์เนื่องจำกกำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำนั้น นอกจำก
จะเป็ น เรื่ อ งที่ น่ ำ เห็ น ใจหญิ ง เป็ น อย่ ำ งมำกที่ ต้ อ งเสี ย ชื่ อ เสี ย งแล้ ว ยั ง มี ค วำม
กระทบกระเทือนทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจอันอำจส่งผลต่อสุขภำพทำงกำยหรือ
จิตใจของหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงตั้งครรภ์ อำจติดเชื้อโรคร้ำย เป็นต้น จำกปัญหำ
ดังกล่ำวถ้ำปล่อยให้หญิงตั้งครรภ์ต่อไปยิ่งทำให้หญิงเป็นทุกข์มำกขึ้น ดังนั้นถ้ำมีกำร
แก้ไขกฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ควำมผิดฐำนทำแท้ง ควรบัญญัติเหตุที่
หญิงตั้งครรภ์อันเนื่องมำจำกกำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำนี้ เป็นเหตุหนึ่งที่สำมำรถทำ
23

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, นิติเวชสาธก ฉบับกฎหมายทาแท้งข้อโต้แย้งที่ไม่ยุติ, 117.
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แท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งย่อมเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือให้แก่หญิงได้ใน
ระดับหนึ่ง
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
กฎหมำยอำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ฐำนควำมผิดกำรทำแท้งของ สปป.ลำว
ที่ได้บัญญัติห้ำมกำรทำแท้งอย่ำงเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่คำนึงถึงมูลเหตุจำเป็น
ที่ให้หญิงตั้งครรภ์สำมำรถทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย จึงทำให้กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรทำแท้งของ สปป.ลำว ไม่สอดคล้องเหมำะสมกับควำมเป็นจริง คือ ประกำรแรก
กรณีหญิงตั้งครรภ์แล้วมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ หญิงตั้งครรภ์ไม่สำมำรถทำแท้งได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือชีวิตของหญิง
ตั้งครรภ์อย่ำงมำก ซึ่งกำรทำแท้งในสำเหตุ นี้นั บว่ำเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ
เพรำะเป็นกำรทำแท้งหรือยุติกำรตั้งครรภ์ในทำงกำรแพทย์ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพให้เข้ำถึงกำรบริกำรทำแท้งที่ปลอดภัย ประกำรที่
สอง ไม่สอดคล้องกับมูลเหตุทำแท้งเนื่องจำกปัญหำทำงสุขภำพของทำรกในครรภ์ ซึ่ง
หำกสำมำรถทรำบว่ำทำรกในครรภ์มีควำมผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำยอย่ำงร้ำยแรงที่
ส่งผลให้ทำรกคลอดออกมำแล้วจะพิกำรอย่ำงมำกหรือเป็นโรคร้ำยแรงไม่สำมำรถใช้
ชีวิตในสังคมอย่ำงปกติสุขได้ อันเป็นกำรเพิ่มภำระที่หนักหน่วงให้แก่หญิง ครอบครัว
และสังคมส่วนรวมด้วย และ ประกำรสุดท้ำย ไม่สอดคล้องกับมูลเหตุทำแท้งที่เนื่องจำก
หญิ งตั้ งครรภ์ จำกกำรถู กข่ มขื นกระท ำช ำเรำ กรณี หญิ งตั้ งครรภ์ ที่ ไม่ พึ งประสงค์
เนื่องมำจำกกำรถูกบังคับ ขืนใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกิดจำกกำรกระทำควำมผิดทำง
อำญำที่เกี่ยวกับเพศ เช่น หญิงถูกข่มขืนกระทำชำเรำ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
อำชญำกรรมดังกล่ำวคือหญิงและผลของกำรถูกกระทำเป็นเหตุให้หญิงต้องตั้งครรภ์
จึงเป็นสิ่งที่น่ำเห็นใจ เพรำะต้องเสียชื่อเสียงหรือบำงกรณีอำจกระทบต่อสุขภำพทำง
กำยหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงตั้งครรภ์อำจติดเชื้อโรคร้ำยจำกผู้ที่ข่มขืน
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เป็นต้น จึงทำให้หลำยประเทศ มีนโยบำยทำงกฎหมำยโดยหญิงตั้งครรภ์เนื่องมำจำก
กำรถูกข่มขืนกระทำชำเรำให้สำมำรถทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
2. ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
อำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ของ สปป.ลำว คือ เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
อำญำ ค.ศ.2005 มำตรำ 92 ควำมผิดฐำนทำแท้ง โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติข้อยกเว้นที่
ให้แพทย์ สำมำรถทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย และโดยควำมยินยอมของหญิ ง
ตั้งครรภ์ในบำงกรณี ตำมมูลเหตุ ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีมีควำมจำเป็นเพื่อช่วยเหลือสุขภำพทำงกำยหรือจิตใจ
หรือชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีควำมปลอดภัย
2) ในกรณีที่พบว่ำทำรกในครรภ์พิกำรอย่ำงมำกหรือเป็นโรคร้ำยแรง
และไม่สำมำรถเยียวยำได้
3) ในกรณีหญิงตั้งครรภ์อันเนื่องมำจำกถูกข่มขืนกระทำชำเรำ เพื่อ
เป็นกำรรักษำชื่อเสียงหรือสุขภำพทำงกำยหรือจิตใจของหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของกำร
กระทำควำมผิด
จำกกำรศึกษำประเด็นปัญหำบทบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดฐำนทำแท้งของ
สปป.ลำว ที่ผ่ำนมำแล้ว หำกได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวแล้ว ก็จะ
ทำให้กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับกำรทำแท้งของ สปป.ลำว สำมำรถให้ควำมคุ้มครอง
สิทธิของหญิงตั้งครรภ์และในขณะเดียวกันเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของทำรกในครรภ์ด้วย
ซึ่งจะทำให้กฎหมำยมีควำมเหมำะสมกับสังคมลำวในปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น
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