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การคุมครองชีวิตทารกในระยะตางๆ ตามระบบกฎหมายอาญาของไทยยังไมมีความ
ชัดเจนและยังไมสามารถคุมครองชีวิตทารกในระยะตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับความรุนแรงใน       
การกระทําความผิด เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิไดกําหนดขอบเขตของความผิด         
ในการทําลายชีวิตทารกในระยะตางๆ ไวอยางชัดเจน กลาวคือ ความผิดฐานทําใหแทงลูกมิได            
มีการกําหนดขอบเขตของความผิดดังกลาวไวอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดปญหาวาการทําใหแทงลูกนั้น     
มีผลเริ่มตนตั้งแตเม่ือใด และการกระทําใดจึงจะถือวาเปนการแทงลูก และความผิดฐานฆาผูอ่ืน          
มิไดกําหนดหลักเกณฑการเริ่มสภาพความเปนมนุษยซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
ไวอยางชัดเจน จากกรณีดังกลาวสงผลใหการคุมครองชีวิตทารกในบางกรณีขาดความชัดเจน          
เชน กรณีการฆาทารกในขณะหญิงเจ็บครรภคลอดหรือขณะคลอดแตยังไมหมดท้ังตัว นอกจากนี้ 
ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นมิไดมีการแยกการใหความคุมครอง
ชีวิตทารกในครรภมารดาตามอายุครรภของทารก โดยถือวาการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา    
ไมวาจะกระทําในชวงระยะเวลาใดของอายุครรภ ผูกระทําก็มีความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน         
จึงทําใหในบางกรณีกฎหมายไมสามารถคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมกับความรุนแรงในการ
กระทําผิดเทาท่ีควร ซ่ึงจะแตกตางจากการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายตางประเทศท่ีใหความสําคัญ
กับการคุมครองชีวิตทารกในระยะตางๆ ไมวาจะเปนชีวิตทารกในครรภมารดาหรือชีวิตทารก             
ท่ีมีสภาพความเปนมนุษย ดังจะเห็นไดจากการท่ีกฎหมายตางประเทศกําหนดขอบเขตของความผิด         
ในการทําลายชีวิตทารกในระยะตางๆ ไวอยางชัดเจน 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาขอบเขตของความผิดในการทําลายชีวิตทารก       
ในระยะตาง ๆ  ตามระบบกฎหมายอาญาของไทย ไมวาจะอยูในรูปแบบของกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร 
แนวคําพิพากษาของศาล หรือความเห็นทางตําราของนักกฎหมาย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศ ไดแก ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการ
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ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการคุมครองชีวิตทารกตามระบบกฎหมายอาญาของไทยใหเกิดความชัดเจน
และสามารถคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมตอไป 

จากการศึกษาพบวา ตามระบบกฎหมายอาญาของประเทศไทยและประเทศเยอรมนี 
สามารถแยกความผิดในการทําลายชีวิตทารกออกไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก การทําลายชีวิตทารก     
ในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก และระยะท่ีสอง การทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพ
ความเปนมนุษยแลวถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน แตในสวนของประเทศเยอรมนีจะกําหนดขอบเขต
ของความผิดในการทําลายชีวิตทารกในระยะตางๆ ไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ท้ังกฎหมายไทย 
และกฎหมายเยอรมันในบางกรณีก็ยังไมสามารถคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมกับความรุนแรง         
ในการกระทําผิด เนื่องจากมิไดมีการแยกการใหความคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาตาม           
อายุครรภของทารก โดยถือวาการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาไมวาจะกระทําในชวงระยะเวลาใด
ของอายุครรภ ผูกระทําก็มีความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน ซ่ึงจะแตกตางกับระบบกฎหมายอาญา
ของประเทศอังกฤษท่ีแยกการลงโทษการทําลายชีวิตทารกออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ ระยะแรก          
การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําแทง ระยะท่ีสอง การทําลายชีวิตทารก           
ในครรภมารดาท่ีมีอายุครรภท่ีอาจเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้นจะคลอด         
ออกมาจากครรภมารดาหมดท้ังตัว ถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) สวนระยะท่ีสาม           
เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดบริบูรณแลวถือวาเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน 

ดังนั้น จากศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบแลว ผูเขียนจึงเสนอใหมีการกําหนด          
บทคุมครองชีวิตทารกอีกระยะหนึ่ง คือ ในชวงระยะเวลากอนคลอดท่ีจะแยกเปนอิสระจากตัวมารดา  
โดยนับตั้งแตเวลาตามปกติท่ีทารกในครรภสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได เพ่ือเปนการ
คุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม และเพ่ือเปนการบังคับใชกฎหมายไดอยาง
ถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

According to the Thai criminal law, preservation of infant life in different stages is 
still vague and cannot proportionally protect infant life against the various levels of criminal 
offences. This is mainly due to the fact that the Thai Criminal Code is not precisely prescribed the 
act of offences against the infant life in different stages. In particular, the provision relating to 
offence of Abortion is unclear. It is therefore causing several problems such as when the 
termination of pregnancy begins, which acts are defined as abortion, etc. The offence of homicide 
likewise is also unclear as the provision itself is not prescribed the principles of personality of 
natural person which is a significant condition in judging if the act is committed as the offence of 
homicide. Given this, the preservation of infant life in certain circumstances is vague for example 
as in the case there occur infant life destruction in the time of giving birth or not yet full 
completion of birth. Furthermore, the preservation of infant life, according to Thai law, is not 
specified separately from offence of Abortion. Thus, act against infant life regardless of the age is 
considered as abortion offence. The preservation of infant life according to Thai law is therefore 
lack of proportionality. Different from the foreign law where the preservation of infant life is 
considered important, the provision of infant life destruction obviously exists.  

This thesis emphasizes to study the offence relating to infant life destruction 
according to the Thai criminal law system including written law, precedents, opinions of the 
jurists, etc comparing to the foreign laws namely English and German laws so as to find the 
solutions to improve the provision of preservation of infant life in Thai law.  

According to the study, Thai and German criminal law systems separate the offence 
against the infant life destruction into 2 stages i.e. first stage: the destruction of infant life is 
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considered as offence of Abortion and second stage: the destruction of infant born alive is 
considered as homicide. Even though the German law is more precisely prescribed the boundary 
of infant life destruction than the Thais, both German and Thai laws however could not 
proportionally protect infant life against the various levels of criminal offences. The English laws 
nevertheless separate the offence against the infant life destruction into 3 stages i.e. first stage: the 
destruction of infant life is considered as offence of Abortion, second stage: the destruction of 
infant capable of being born alive is considered as Child destruction and third stage: the 
destruction of infant born alive is considered as homicide.  

The results of this study therefore come to the conclusion of the author that there 
should be other provision which constitutes the preservation of infant life in the other stage i.e. 
the time when the infant is not yet separated from its mother but it is already capable of being 
born alive in order for the Thai law to preserve infant life in the way of fair treatment. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ชีวิตมนุษยทุกชีวิตนั้นเปนส่ิงท่ีมีคุณคา เม่ือชีวิตเริ่มตน มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิในชีวิต
และรางกายท่ีผูใดจะลวงละเมิดมิได อันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีติดตัวมนุษยทุกคนมาแตกําเนิด        
และเปนสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีมีอยูในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและรางกายจึงไมอาจจะ           
ถูกพรากไปจากบุคคลได1 ซ่ึงการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ถือเปนหลักการสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและเปนหลักการพ้ืนฐานของการคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยท่ีรัฐใหความคุมครอง การกระทําท่ีเปนการทําลายชีวิตมนุษยจึงถือเปนการกระทํา 
ท่ีผิดกฎหมาย 

ตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการใหความคุมครองชีวิตในครรภมารดา          
โดยเห็นกันวา ชีวิตในครรภมารดาเปนชีวิตท่ีเปนอิสระ ไมใชเปนเพียงสวนหนึ่งของรางกาย        
ของหญิงตั้งครรภ ดังนั้น ทารกในครรภจึงเปนผูมีสิทธิในชีวิตและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย             
ท่ีไมอาจถูกละเมิดได และรัฐมีหนาท่ีจะตองใหความคุมครองและเคารพสิทธิในชีวิตและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของทารกในครรภนี้ โดยหนาท่ีของรัฐดังกลาวมิไดหมายเฉพาะการหามแทรกแซง
โดยตรงของรัฐตอชีวิตท่ีเติบโตในครรภมารดาเทานั้น หากแตรัฐยังจําตองใหความคุมครอง        
และปกปองชีวิตดังกลาวจากการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีไมใชรัฐดวย รัฐจึงควรบัญญัติกฎหมาย       
หามการกระทําท่ีเกี่ยวของกับการเอาไปซ่ึงชีวติหรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทารกในครรภ
โดยไมมีเหตุผลสมควร ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมิไดเปนไปตามเง่ือนไข     
ของกฎหมาย หรือการท่ีรัฐมิไดเขาไปปกปองตอชีวิตของทารกในครรภมารดาดังกลาว ยอมเปนการ
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากชีวิตท่ีไดรับการพัฒนาอยูในครรภมารดานั้นถือวา        
เปนชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซ่ึงอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ2  

 

                                                             

1  บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2547).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ.  
หนา 108. 

2  แหลงเดิม.  หนา 76-78, 110. 
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ในสวนของประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได
บัญญัติรับรองถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของมนุษยไวใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 32 วา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย...” ซ่ึงบทบัญญัติ
ดังกลาวไดกลาวถึง “สิทธิในชีวิต” ของมนุษย ท้ังนี้ แทจริงแลวชีวิตมนุษยมิไดเริ่มท่ีสภาพความเปน
มนุษย แตเริ่มตั้งแตการปฏิสนธิ ฉะนั้น “สิทธิในชีวิต” จึงเริ่มตั้งแตปฏิสนธิไปจนถึงการคลอด3  

ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวา การเริ่มตนของชีวิตนั้นมิใชเริ่มตนเม่ือมีการคลอดหรือเริ่มท่ี                 
มีสภาพความเปนมนุษยแลว ทารกท่ีอยูในครรภมารดาแมจะยังไมมีสภาพความเปนมนุษย แตก็ถือ
ไดวาเปนชีวิตท่ีควรไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลว ซ่ึงกฎหมายไดใหความคุมครองแกชีวิต 
ท่ีมีขึ้นแลวนั้น ในฐานะ “ชีวิตในครรภมารดา” แยกตางหากจากชีวิตของมารดา โดยบัญญัติให         
การกระทําท้ังหลายท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดานั้นถือเปนความผิดตามกฎหมายอาญา  
และเม่ือชีวิตทารกดังกลาวไดพัฒนาจนคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาและมีสภาพ         
ความเปนมนุษยแลว ก็จะไดรับความคุมครองท่ีแตกตางจากขณะท่ียังเปนชีวิตในครรภมารดาอยู 
โดยกฎหมายไดใหความคุมครองแกชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว ในฐานะ “ชีวิตมนุษย” 
โดยการกําหนดใหการกระทําใดๆ ท่ีเปนการทําลายชีวิตมนุษยถือเปนความผิดทางอาญาและ         
กําหนดบทลงโทษแกผูกระทําผิดรุนแรงกวาการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา 

ท้ังนี้ การทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ กลาวคือ ระยะแรก เปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาไมวา
จะกระทําในชวงระยะเวลาใดของอายุครรภ การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้ถือเปนความผิดฐาน       
ทําใหแทงลูกตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 301-303 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยบทบัญญัติดังกลาว    
เปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีอยูในครรภมารดาไปจนถึงเวลากอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกจากครรภมารดา 
สวนระยะท่ีสอง เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว ซ่ึงการทําลายชีวิตทารก  
ในระยะนี้ถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 โดยบทบัญญัติดังกลาว
เปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาและมีสภาพความเปน        
มนุษยแลว 

 
 

                                                             

3  คณิต ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 173. 
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ในอดีตสมัยรัชกาลท่ี 5 เกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูกซ่ึงเปนการทําลายชีวิตทารก
ในครรภมารดา ประเทศไทยไดเคยมีรางพระราชกําหนดประทุษรายตอรางกายและชีวิตมนุษย (ร.ศ. 118) ขึ้น 
โดยรางพระราชกําหนดประทุษรายตอรางกายและชีวิตมนุษย (ร.ศ. 118) มาตรา 144 ไดกําหนดโทษ
สําหรับการทําแทงหลังจากท่ีทารกในครรภดิ้นได (after quickening) เอาไวสูงกวาโทษสําหรับการ
ทําแทงตอทารกในครรภกอนท่ีทารกในครรภจะดิ้นได (before quickening) ซ่ึงถือเปนการแยกการ
คุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนท่ีทารกในครรภจะดิ้นไดและ 
ระยะหลังจากท่ีทารกในครรภนั้นดิ้นไดแลว แตอยางไรก็ตาม รางพระราชกําหนดฉบับดังกลาวนี้           
ก็มิไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายในขณะนั้น เนื่องจากมีเหตุจําเปนบางประการท่ีจะตองมีการ
จัดทําประมวลกฎหมาย ซ่ึงตอมากฎหมายลักษณะอาญา (ร.ศ. 127) ไดถูกรางขึ้นและประกาศใชบังคับ
แทนรางกฎหมายดังกลาวในป พ.ศ.2452 แทน และหลักการดังกลาวนี้ก็ไมมีปรากฏในประมวล
กฎหมายลักษณะอาญา (ร.ศ. 127) ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาประเทศไทยไดเคยมีแนวคิดในการ       
ใหความคุมครองชีวิตทารกในครรภโดยพิจารณาจากการดิ้นไดของทารกในครรภมาประกอบ     
การพิจารณาดวย 

แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
มิไดมีการแยกการใหความคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาตามอายุครรภของทารก โดยถือวา       
การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาไมวาจะกระทําในชวงระยะเวลาใดของอายุครรภ ผูกระทําก็มี
ความผิดฐานทําใหแทงลูก ตามมาตรา 301-303 เชนเดียวกัน จึงทําใหในบางกรณีไมสามารถ
คุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมกับความรุนแรงในการกระทําผิดเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดจาก
การทําแทงในบางกรณีความรุนแรงในการกระทําความผิดอาจแตกตางกัน แตผลท่ีผูกระทําความผิด
ไดรับนั้นกลับไมแตกตางกัน เชน ในกรณีการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมีอายุครรภ      
เพียงไมกี่เดือน กับการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมีอายุครรภมากพอท่ีจะสามารถคลอด
ออกมาอยางมีชีวิตได จะเห็นไดวาความรุนแรงของการกระทํานั้นมีความแตกตางกัน เพราะในกรณี
ท่ีทารกมีอายุครรภเพียงไมกี่เดือน อวัยวะของทารกนั้นก็ยังไมสมบูรณท่ีจะเปนมนุษย ซ่ึงจะแตกตาง
                                                             

4  มาตรา 14 บัญญัติวา “ถาผูใดกระทําการอยางใดๆ ดวยความต้ังใจจะใหหญิงผูหนึ่งผูใดแทงบุตรจนเปนเหตุ
ใหหญิงนั้นแทงบุตร พิจารณาเปนสัตย ใหลงทัณฑผูนั้น สถานหนึ่งใหจําคุกไวมีกําหนดไมเกิน 3 ป กับจะให       
ทําการหนักดวยฤาไมก็ได ฤาสถานหนึ่งใหปรับ ฤาสถานหนึ่งท้ังจําคุกและปรับดวย 

 และถาทารกในครรภหญิงนั้นด้ินไดแลว ก็ใหลงทัณฑโทษหนักข้ึนดังนี้ คือ สถานหนึ่งใหจําคุก           
ไวมีกําหนดไมเกิน 7 ป กับจะใหทําการหนักดวยฤาไมก็ได แลวใหปรับดวยอีกโสตหนึ่ง 

 เวนแตการท่ีทําใหหญิงแทงบุตรนั้น เปนไปดวยความต้ังใจจะชวยชีวิตหญิงผูมารดาทารกนั้นใหรอด
จากความตายโดยสุจริต จึงจะไมมีโทษตามมาตรานี้.” 
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กับทารกท่ีมีอายุครรภมาก อวัยวะตางๆ ของทารกนั้นสมบูรณพรอมท่ีจะคลอดออกมามีชีวิตแลว  
ทําใหในกรณีดังกลาว การคุมครองชีวิตทารกนั้นไมไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม ท้ังๆ ท่ี ความ
รุนแรงในการกระทําความผิดนั้นตางกันมาก 

นอกจากนี้ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซ่ึงเปนการ
คุมครองชีวิตทารกในครรภมารดานั้น ยังมีปญหาในเรื่องขอบเขตของความผิด เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญามิไดมีการกําหนดขอบเขตของความผิดดังกลาวไวอยางชัดเจน วาความผิดฐาน         
ทําใหแทงลูกนั้นมีขอบเขตแคไหน เพียงไร จึงทําใหเกิดปญหาวา การทําใหแทงลูกนั้น มีผลเริ่มตน
ตั้งแตเม่ือใด และการกระทําใดจึงจะถือวาเปนการแทงลูก กลาวคือ จะตองเปนการทําใหทารกในครรภ
คลอดออกมาอยางไมมีชีวิต หรือเปนการทําใหทารกในครรภคลอดออกมากอนกําหนดแตโดยสภาพ 
ไมอาจมีชีวิตรอดได เนื่องจากความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย              
เปนความผิดท่ีตองการผล ซ่ึงถาผลคือการแทงลูกไมเกิด ผูกระทําก็จะมีความผิดเพียงพยายาม        
ทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงในบางกรณีกฎหมายยกเวนโทษให5 จึงทําใหกฎหมายไมสามารถให          
ความคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมเทาท่ีควร 

ยิ่งกวานั้น เพราะเหตุท่ีประมวลกฎหมายอาญามิไดมีการกําหนดขอบเขตของความผิด
ฐานทําใหแทงลูกและความผิดฐานฆาผูอ่ืนไวอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดปญหาการคาบเกี่ยวกัน
ระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน เนื่องจากความผิดฐานทําใหแทงลูก       
และความผิดฐานฆาผูอ่ืนนั้นเปนความผิดท่ีมีความสัมพันธและมีขอบเขตท่ีตอเนื่องกัน กลาวคือ 
ระหวางหญิงเริ่มตั้งครรภไปจนกระท่ังคลอด เปนชวงเวลาของการกระทําความผิดฐานทําใหแทงลูก 
หากทารกในครรภคลอดออกมาอยางมีชีวิต ชวงเวลาของการทําแทงก็จะส้ินสุดลง และเม่ือความผิด
ฐานทําใหแทงลูกส้ินสุดลง ความผิดฐานฆาผูอ่ืนก็จะเริ่มขึ้น6 เชน ในกรณีการฆาทารกในขณะหญิง
เจ็บครรภคลอดหรือขณะคลอดแตยังไมหมดท้ังตัว ซ่ึงในกรณีนี้นักกฎหมายไทยสวนใหญเห็นวาการ
ฆาทารกในระยะนี้ยังไมถือวาเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน โดยเห็นวาความผิดฐานฆาผูอ่ืนเริ่มเม่ือทารก
คลอดแลวอยูรอดเปนบุคคลมีชีวิต โดยถือเอาจุดแรกแหงการหายใจของทารกท่ีคลอดมาเปนเกณฑ 
ถาทารกนัน้คลอดออกมาและมีการหายใจก็ถือวาไดเริ่มสภาพความเปนมนุษยแลว จึงนาจะตองถือวา
การกระทํากอนนั้น คือ การทําลายเด็กท่ีกําลังคลอดกอนมีชีวิตยังเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกอยู7 
ผูกระทําจึงมีความผิดฐานทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงโทษท่ีลงแกผูทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา          

                                                             

5  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 304. 
6  จิตติ ติงศภัทิย  ก  (2545).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 246. 
7  แหลงเดิม.  หนา 252. 
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ในความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น8 ปรากฏวานอยกวาความผิดฐานฆาคนตาย9 มาก ท้ังๆ ท่ีในบางกรณี
ความรุนแรงของการกระทําเกือบมีผลเทาเทียมกัน เชน กรณีการทําลายทารกท่ีกําลังคลอดออกมา
ครึ่งตัวกับการฆาทารกท่ีคลอดออกมาบริบูรณแลวเพียงช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันดูจะเห็นวา
ไมมีผลแตกตางกันเทาใดนัก แตโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดกลับแตกตางกันมากอยางไมนาจะเปนไปได 
ทําใหการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายไทยนั้นยังไมมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับความรุนแรง
ในการกระทําความผิด 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ จะเห็นไดวามีความแตกตาง           
จากกฎหมายไทย โดยกฎหมายอังกฤษไดมีการแยกการลงโทษการทําลายชีวิตทารกออกเปน 3 ระยะ 
กลาวคือ ระยะแรก การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ถือเปน “ความผิดฐานทําแทง (Abortion)”           
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) ระยะท่ีสอง        
การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมีอายุครรภท่ีอาจเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูไปจนถึงกอนท่ีทารก
นั้นจะคลอดออกมาจากครรภมารดาหมดท้ังตัว ถือเปน “ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction)” 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929) สวนระยะท่ีสาม เปน
การทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดบริบูรณแลว โดยกฎหมายอังกฤษถือวาสภาพความเปนมนุษยเริ่มตน
เม่ือทารกคลอดออกจากรางกายมารดาหมดท้ังตัว การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้จึงถือวาเปน
ความผิดฐานฆาคนผูอ่ืน (Homicide) 

โดยความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) นั้น เปนความผิดท่ีแยกออกมาจากความผิด
ฐานทําแทง กลาวคือ ถาทําใหทารกในครรภตายกอนท่ีจะคลอดออกมา ถาอายุทารกในครรภนั้น  
ไมถึง 28 สัปดาห ก็จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยความผิดตอบุคคล (แทงลูก) แตถา
ทารกอายุในครรภตั้งแต 28 สัปดาห ก็จะเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction)10 โดยการท่ี
ประเทศอังกฤษมีการบัญญัติความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) มาคั่นกลางระหวางความผิดฐาน
ทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน จึงเปนการปดชองวางของความผิดท่ีกระทําระหวางการ       
ทําแทงกับการฆาคน และยังทําใหชีวิตทารกไดรับความคุมครองอยางเหมาะสมกับความรุนแรง        
ในการกระทําผิดยิ่งขึ้น เนื่องจากความผิดดังกลาวเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมี      
อายุครรภมากถึงขนาดท่ีสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได โดยแยกออกจากความผิดฐาน         
ทําใหแทงลูกอยางชัดเจน  

                                                             

8  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 301-303. 
9  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 288. 
10  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  (2537).  กฎหมายทําแทง ขอโตแยงที่ยังไมยุติ.  หนา 115. 
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นอกจากนี้ การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก  
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ไดบัญญัติใหการกระทําเพียงขั้นพยามยาม 
ทําแทงถือเปนความผิดและตองไดรับโทษ โดยในสวนของประเทศอังกฤษยังไดบัญญัติใหการ
กระทําเพียงขั้นตระเตรียมการทําแทงถือเปนความผิดตามกฎหมายดวย ซ่ึงกรณีดังกลาวจะแตกตางกับ
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ท่ีมีการบัญญตัิยกเวนโทษสําหรับการพยายามทําแทงในบางกรณี 
แตอยางไรก็ตาม แมวากฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีจะบัญญัติเอาผิดแก       
การพยายามทําแทง แตกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ก็ยังเปดโอกาสใหแก 
หญิงตั้งครรภ โดยกําหนดใหทางเลือกแกหญิงซ่ึงตั้งครรภในการทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
โดยการกําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหสามารถทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย ซ่ึงในกรณีดังกลาวจะ
แตกตางกับประมวลกฎหมายอาญาของไทย โดยประมวลกฎหมายอาญาของไทยไมไดเปดโอกาส
ใหแกหญิงตั้งครรภในการกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทําแทง แตกําหนดให
สามารถทําแทงไดเฉพาะกรณีท่ีมีมูลเหตุหรือเหตุในการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญา          
มาตรา 30511 เทานั้น จึงเปนการผลักภาระแกหญิงตั้งครรภซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการทําแทง
มากท่ีสุด จนกอใหเกิดปญหาการทําแทงเถ่ือนซ่ึงเปนอันตรายตอหญิงตัง้ครรภอยางรายแรงตามมา 

ดวยสาเหตุความแตกตางดังกลาวขางตนท่ีกลาวมาแลวนี้ ทําใหผูเขียนมีความสนใจ           
ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบถึงความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและ
ประเทศเยอรมน ีเพ่ือเปนแนวทางในการนํามาประกอบการศึกษาพิจารณาถึงการกระทําความผิดในการ
ทําลายชีวิตทารกในประเทศไทย เพ่ือเปนการคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสม และใหเกิด        
ความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมตอไป 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตางประเทศ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาขอบเขตการบังคับใชกฎหมายตอการกระทําความผิดในการทําลายชีวิตทารก
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 

1.2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบังคับใชกฎหมายท่ีเปนการคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสม
และเปนธรรม 

 

                                                             

11  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 305. 
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1.3  สมมติฐานการศึกษา 
การทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น  

สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ กลาวคือ ระยะแรก เปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา        
โดยไมวาจะกระทําในชวงระยะเวลาใดของอายุครรภ การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้ถือเปนความผิด
ฐานทําใหแทงลูก สวนระยะท่ีสอง เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว ซ่ึงการ
ทําลายชีวิตทารกในระยะนี้ถือเปนความผิดฐานฆาผู อ่ืน สวนกฎหมายอังกฤษแยกการทําลาย          
ชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิดตามกฎหมายออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ การทําลายชีวิตทารกในครรภ
มารดาท่ีมีอายุครรภต่ํากวา 28 สัปดาห ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) ระยะท่ีสอง 
การทําลายชีวิตทารกท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยู กอนท่ีจะแยกเปนอิสระจากมารดา ซ่ึงเปนชวง
ระยะเวลาตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป การกระทําดังกลาวถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) 
และระยะท่ีสาม การทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดา ถือเปนความผิด 
ฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) 

การท่ีกฎหมายไทยแบงการคุมครองชีวิตทารกเปนสองระยะ คือ ความผิดฐานทําให          
แทงลูก และความผิดฐานฆาผูอ่ืน ซ่ึงความผิดท้ังสองฐานนี้เปนความผิดท่ีมีขอบเขตตอเนื่องกัน                   
โดยท่ีกฎหมายไทยไมมีความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) มาคั่นกลางเหมือนอยางประเทศอังกฤษ        
จึงทําใหในบางกรณีเกิดปญหาการคาบเกี่ยวกันระหวางความผิดท้ังสองฐาน เชน การทําลาย         
ชีวิตทารกในขณะคลอด และในบางกรณีทําใหการคุมครองชีวิตทารกอาจไมไดรับความคุมครอง
อยางเหมาะสมกับความรายแรงของการกระทํา เชน การทําลายชีวิตทารกท่ีมีอายุครรภเพียง 2-3 เดือน   
กับการทําลายชีวิตทารกท่ีมีอายุครรภ 8-9 เดือน ซ่ึงทารกในระยะนี้สามารถท่ีจะคลอดออกมาอยาง         
มีชีวิตได แตโทษท่ีผูกระทําผิดไดรับกลับไมตางกัน เพราะเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน 

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดบทคุมครองชีวิตทารกอีกระยะหนึ่ง                  
คือ ในชวงระยะเวลากอนคลอดท่ีจะแยกเปนอิสระจากตัวมารดา โดยนับตั้งแตเวลาตามปกติท่ี       
ทารกในครรภสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป 
จนกระท่ังกอนท่ีทารกจะคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดา เพ่ือเปนการคุมครองชีวิตทารก 
ไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม และเพ่ือเปนการบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความผิดในการทําลายชีวิตทารก โดยจะศึกษาขอบเขตของ             
การคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายไทย ท้ังความผิดฐานทําใหแทงลูกวามีขอบเขตเพียงใด              
และความผิดฐานฆาคนตายเริ่มขึ้นเม่ือใด เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมาย                 
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โดยการศึกษานี้จะเปนการศึกษาเปรียบเทียบกับการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษและเยอรมนี เพ่ือหาหลักเกณฑแกไข ปรับปรุง ตอการบัญญัติกฎหมายท่ีเปนการคุมครอง
ชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
1.5  วิธดีําเนินการศึกษา 

เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนเอกสาร คนควารวบรวม
ขอมูลจากตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ บทความ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารรายงานการวิจัยอ่ืนๆ 
รวมท้ังเอกสารของตางประเทศ และคนควาหาขอมูลทางเว็ปไซต เปนตน 

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1  เพ่ือทราบถึงบทบัญญัติของความผิดในการทําลายชีวิตทารกของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ 

1.6.2  เพ่ือทราบถึงขอบเขตการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองชีวิตทารกของกฎหมายไทยโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 

1.6.3  เพ่ือทราบถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองชีวิตทารก และนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติกฎหมายใหเกิดการคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและขอบเขตเกี่ยวกับความผิดในการทําลายชีวิตทารก 
 

การคุมครองชีวิตทารกนั้น กฎหมายใหความคุมครองตั้งแตทารกนั้นยังมีสภาพ       
ความเปนชีวิตในครรภมารดาอยู โดยเปนการใหความคุมครองในฐานะ “ชีวิตในครรภมารดา”         
แยกตางหากจากชีวิตของตัวมารดา และเม่ือทารกนั้นคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดา 
กฎหมายก็จะใหความคุมครองในฐานะ “ชีวิตมนุษย” คนหนึ่ง ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปน
ความผิดตามกฎหมายอาญานั้น จึงสามารถแยกออกไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก เปนการทําลาย
ชีวิตทารกในครรภมารดา และ ระยะท่ีสอง เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีสภาพ      
ความเปนมนุษยแลว  
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา 

การเริ่มตนของชีวิตนั้นมิใชเริ่มตนเม่ือมีการคลอดหรือเริ่มท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว 
ทารกท่ีอยูในครรภมารดาแมจะยังไมมีสภาพความเปนมนุษย  แตก็ถือวาเปนชีวิตท่ีควรไดรับ          
ความคุมครองตามกฎหมายแลว ซ่ึงกฎหมายไดใหความคุมครองแกชีวิตท่ีมีขึ้นแลวนั้นแยกตางหาก
จากชีวิตของมารดา โดยบัญญัติใหการกระทําท้ังหลายท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา     
ถือเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 

  2.1.1  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา 
เดิมกฎหมายยุคโรมันยังไมมีการใหความคุมครองแก “ชีวิตในครรภมารดา” โดยการทําแทง

ไมถือเปนความผิดอาญา เพราะถือกันวาส่ิงท่ีจะกลายเปนเด็กตอไปนั้นเปน เพียงสวนหนึ่ง                   
ของรางกายหญิงซ่ึงเปนมารดา และแมตอมาจะมีการกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการทําแทง            
ก็มิไดมีเหตุผลมาจากการคุมครองชีวิตในครรภมารดาหรือการทําแทง แตเปนการเอาโทษเพราะ         
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ถือวาการทําแทงนั้นเปนการทําใหชายไดรับความเสียหาย กลาวคือ การทําลายชีวิตในครรภมารดานั้น
ถือเปนการทําลายความหวังของบิดาท่ีจะมีบุตรสืบตระกูล  ซ่ึงจะเห็นไดวาในสมัยโรมัน                   
ไมไดกําหนดความผิดเกี่ยวกับการทําแทงไว เนื่องจากยังมิไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองชีวิต           
ท่ีอยูในครรภมารดา โดยถือวาส่ิงท่ีอยูในครรภและจะเจริญเติบโตตอไปเปนเด็กนั้น เปนเพียง           
สวนหนึ่งของรางกายหญิงซ่ึงเปนมารดาเทานั้น แตอยางไรก็ตาม กฎหมายอาญาในยุคตอมาก็ได            
มีการพัฒนามาจนถึงขั้นท่ีมีการใหความคุมครองแกชีวิตในครรภท่ีจะเจริญเติบโตตอไปเปน             
ทารกซ่ึงมีสภาพบุคคลในทางกฎหมายได โดยในปจจุบันเห็นกันท่ัวไปวาเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ 
“ชีวิตในครรภมารดา” ซ่ึงกฎหมายแยกออกมาเปนส่ิงท่ีประสงคจะคุมครองตางหากจากชีวิต             
ของหญิง1 โดยในทางกฎหมายอาญาในปจจุบันเห็นกันท่ัวไปวา “ชีวิตในครรภมารดา” ซ่ึงยังไมเปน
มนุษยนั้น เปนกรรมของการกระทําท่ีไดรับความคุมครองแยกออกตางหากจากตัวหญิงมีครรภ           
ซ่ึงเปนมนุษยแลว  

ในมุมมองของกฎหมายอาญาเห็นวาชีวิตในครรภมารดานั้นมีความสําคัญและควรไดรับ
ความคุมครองโดยแยกตางหากจากชีวิตของมารดา ดังจะเห็นไดจากฐานความผิดตามกฎหมายอาญา
ท่ีวาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูก ไดกําหนดบทลงโทษแกผู ท่ี ทําใหแทงลูกเอาไว ดังนั้น               
“ชีวิตในครรภมารดา” จึงเปนส่ิงท่ีมีความตางหากจาก “ชีวิตของหญิงมีครรภ” และเปนส่ิงท่ีกฎหมาย         
มุงประสงคจะคุมครอง หรือเปน “คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsguts)” ของกฎหมายอาญา2 โดยแยก
ตางหากจากชีวิตของมารดา ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงไดกําหนดใหการกระทําท่ีเปนการทําลายชีวิต
ทารกในครรภมารดาเปนการกระทําท่ีมีความผิดทางอาญา 

กลาวโดยสรุป คุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา หมายถึง  
การท่ีกฎหมายเห็นวาชีวิตทารกในครรภมารดาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญแยกตางหากจากชีวิต               
ของมารดา จึงใหความคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาโดยการกําหนดใหการกระทําท่ีมีผลตอ
ชีวิตทารกในครรภท้ังปวงมีความผิดทางอาญา 
 

                                                
1  คณิต ณ นคร  ก เลมเดิม.  หนา 172. 
2  คุณธรรมทางกฎหมาย หมายถึง ประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกันท่ีกฎหมายคุมครอง หรอืประโยชน

ท่ีกฎหมายคุมครอง.  อางถึงใน  คณิต ณ นคร  ข  (2547).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 116-119.   
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  2.1.2  การเริ่มตนของชีวิตทารกในครรภมารดา 
ชีวิตทารกในครรภมารดานั้นเปนส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครองแยกตางหางจาก

ชีวิตของตัวมารดา โดยกฎหมายไดกําหนดใหการกระทําท้ังหลายท่ีเปนการทําลายชีวิตทารก              
ในครรภมารดาเปนความผิดตามกฎหมายอาญาและกําหนดบทลงโทษไว การเริ่มตนของชีวิต               
ในครรภมารดาจึงถือเปนจุดเริ่มตนของการกระทําท่ีเปนความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น การพิจารณา
หาจุดเริ่มตนของการ “เริ่มชีวิตในครรภมารดา” วาเริ่มขึ้นเม่ือใดนั้น จึงถือเปนปญหาสําคัญท่ีจะตอง
พิจารณา เพ่ือท่ีจะเปนขอท่ีจะกําหนดความผิดตามกฎหมายดังกลาวได ซ่ึงการท่ีจะพิจารณาขอบเขต
ของการเริ่มชีวิตในครรภมารดาเปนเรื่องละเอียดออนท่ีจะตองพิจารณาจากแนวคิดทุก ๆ แขนง             
ท่ีเกี่ยวของประกอบกัน โดยในท่ีนี้จะขอกลาวถึงแนวคิดในทางศาสนา แนวคิดในทางการแพทย 
และแนวคิดในทางกฎหมายประกอบกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑของ         
การเริ่มชีวิตในครรภมารดา และเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเกิดความชัดเจนและเปนการคุมครอง
ชีวิตในครรภมารดาไดอยางเหมาะสมตอไป 

  2.1.2.1  แนวคิดในทางศาสนา 
 1)  ศาสนาพุทธ 

 ในทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการกําเนิดของชีวิตมนุษยนั้น มีขอความใน             
พระสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสเกี่ยวกับการกําเนิดของชีวิตมนุษยไววา 

  “ภิกษุ ท้ังหลาย เม่ือปจจัยสามประการประจวบกันเขา การตั้งครรภ          
ยอมเกิดขึ้น แมมารดาและบิดาจะมีเพศสัมพันธกัน แตมารดายังไมอยูในวัยมีระดูและคันธัพพะ           
ก็มิไดปรากฏ การตั้งครรภยอมไมสามารถเกิดมีได แมมารดาและบิดาจะมีเพศสัมพันธกัน และ
มารดาก็อยูในวัยมีระดู แตคันธัพพะมิไดปรากฏ การตั้งครรภยอมไมสามารถมีได ภิกษุท้ังหลาย 
เม่ือใดก็ตามท่ีมารดาและบิดามีเพศสัมพันธกัน มารดาอยูในวัยมีระดู  และคันธัพพะปรากฏ                        
เม่ือปจจัยสามประการตามท่ีกลาวมานี้ประจวบพรอม การตั้งครรภยอมเกิดขึ้น” 3 

 จากพระพุทธพจนดังกลาวเปนคําอธิบายเรื่องการตั้งครรภตามหลัก            
พุทธศาสนา ซ่ึงตามพุทธมติดังกลาวนี้  การตั้งครรภจะ เกิดมีไดตองอาศัยองคประกอบ                  
สามประการ คอื  

                                                
3  สมภาร พรมทา.  (2541).  พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร.  หนา 96-97. 
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(1) บิดามารดามีความสัมพันธทางเพศ 
 (2) มารดาอยูในระยะท่ีจะใหกําเนิดทารกได คือ เปนชวงไขสุก 
 (3) มีส่ิงท่ีพุทธศาสนาเรียกวา “คันธัพพะ” เขาไปอยูในไขของมารดาท่ีไดรับ

เช้ือจาก บิดาแลว 
 องคประกอบท้ังสามประการดังกลาวนี้ตองประจวบพรอมในเวลาเดียวกัน 

กลาวคือ ขณะท่ีบิดามารดามีเพศสัมพันธกันนั้น อสุจิกับไขไดผสมกัน ชวงเวลาท่ีสองส่ิงนี้  
ประจวบกันเขา ก็มีคันธัพพะเขามาผสมอีกทางหนึ่ง เม่ือครบตามนี้การตั้งครรภจึงจะเกิดมีได 

 สําหรับความหมายของ “คันธัพพะ” ไดมีคําอธิบายในอรรถกถาวา หมายถึง 
สัตวท่ีเขาไปท่ีนั้น คือ สัตวผูไปเกิด หรือสัตวท่ีมาปรากฏในครรภ คันธัพพะจึงเปนการกลาวถึง  
สัตวท้ังตัวท่ีมีปฐมจิตรวมอยูดวย4 ซ่ึงการตีความของพระอรรถกถาจารยนี้สอดคลองกับพระพุทธวจนะ         
ท่ีตรัสเอาไวในพระสูตรอีกแหงหนึ่ง วา5 

 “อานนท! หากวาวิญญาณไมหยั่งลงไปในครรภมารดา นามรูปจะสามารถ
เติบโตในครรภมารดาไดหรือไม 

 ไมเลยพระเจาขา! 
 อานนท! หากวาวิญญาณหยั่งลงในครรภมารดาแลวดับไป นามรูปจะ

สามารถเติบโตในครรภมารดาไดหรือไม 
 ไมเลยพระเจาขา!” 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา องคประกอบของการตั้งครรภหรือการเริ่มตนของชีวิต               

ในครรภมารดาในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน โดยสวนแรก        
คือ องคประกอบทางดานชีวภาพ ไดแก บิดามารดามีความสัมพันธทางเพศและมารดาอยูในระยะ        
ท่ีจะใหกําเนิดทารกได จึงเกิดการปฏิสนธิกันระหวางไขของมารดากับอสุจิของบิดา สวนท่ีสอง         
คือ องคประกอบท่ีเปนนามธรรม ไดแก คันธัพพะไดตั้งขึ้น กลาวคือ มีวิญญาณมาเกิด ซ่ึงในทาง

                                                
4  พระธรรมปฎก.  (2538).  ทําแทง ตัดสินอยางไร ชีวิตเร่ิมตนเม่ือใด.  หนา 27. 
5  สมภาร พรมทา.  เลมเดิม.  หนา 97-98. 
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พุทธศาสนาเช่ือวา6 ลําพังเพียงแตกระบวนการทางชีววิทยานั้น ทารกไมสามารถเกิดและ
เจริญเติบโตขึ้นเปนมนุษยได เพราะกระบวนการทางชีววิทยาเปนเพียงปรากฏการณของสสาร  
พุทธศาสนาไมเช่ือวาสสารจะสามารถเจริญเติบโตไปไดอยางมีทิศทางและซับซอนเชนนั้นได          
ส่ิงท่ีกําหนดใหไขท่ีผสมกับเช้ืออสุจิแลวเจริญเติบโตอยางมีระเบียบ มีทิศทาง และสามารถ                    
มีจิตสํานึกได ตองไมใชตัวไขและอสุจิท่ีเปนเพียงวัตถุ หากแตตองเปนส่ิงอ่ืนท่ีมีอนุภาพอันซับซอน 
ซ่ึงส่ิงนี้พุทธศาสนาเรียกวา “จิตท่ีเปนปฐม” คือ วิญญาณแรก ซ่ึงจะปรากฏในครรภมารดาจนกระท่ัง
ถึงมรณะ7 

 ในทัศนะของพุทธศาสนาถือวานับจากวินาทีแรกท่ีองคประกอบท้ังสาม
ประจวบกัน ตามคัมภีรพุทธศาสนาจะใชคําวาสัตวสําหรับเรียกอินทรียภาพนั้น ซ่ึงคําวา “สัตว”           
ในพุทธศาสนามีความหมายวา ส่ิงนั้นเติบโตเปนส่ิงนั้นอยางสมบูรณแลว อินทรียภาพท่ีเราเรียกกัน
วามนุษยนี้  จัด เปนมนุษยนับจากวินาทีแรก ท่ี มีการปฏิสนธิ  และนี่ เปน เหตุผลท่ี ทําให
พระพุทธศาสนาสรุปวา การทําแทง คือ การฆามนุษย เพราะทารกท่ีเพ่ิงปฏิสนธิ พุทธศาสนาถือวา
เปนคนแลวโดยสมบูรณ ความเปนคนไมไดวัดจากการมีอวัยวะครบถวนสมบูรณ หากแตวัดจากการ
มีขันธหาครบถวน ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงขันธกับอวัยวะนั้นเปนคนละอยางกัน8 
เม่ือเปนดังนี ้การทําลายชีวิตตั้งแตเม่ือมีการปฏิสนธิจึงถือเปนบาป สวนจะบาปมากหรือบาปนอย
นั้นขึ้นอยูกับเจตนาของผูกระทํา จากเหตุผลท่ีกลาวมานี้จึงเปนเหตุผลทางศิลธรรมท่ีพุทธศาสนา
หามทําแทง 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ในทางพุทธศาสนานั้น ชีวิตมนุษยจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือ
ครบองคประกอบ 3 สวนคือ (1) บิดามารดาไดรวมกันคือมีเพศสัมพันธกัน (2) มารดาอยูในระยะท่ี
จะใหกําเนิดไดคือเปนชวงไขสุก (3) คันธัพพะไดตั้งขึ้น และเม่ือมีองคประกอบท้ังสามประการ
ตั้งขึ้นพรอมกันแลวก็ถือวาเกิดการ “ปฏิสนธิ” และเม่ือมีการปฏิสนธิแลว ชีวิตก็เริ่มตนขึ้นทันที 
ดังนั้น การทําลายชีวิตท่ีเกิดการปฏิสนธิขึ้นแลว จึงถือเปนบาปในทางพุทธศาสนา แตจะถือวาเปน
การบาปมากหรือนอยเพียงใดยอมตองพิจารณาเปนอีกเรื่องหนึ่ง 
                                                

6  ทัศนีย หงศลดารมภ.  (2518).  กําเนิดรูปนั้นฉันใด? การเปรียบเทียบพระพุทธพจนกับวิทยาศาสตร.  
หนา 1-17. 

7  พระธรรมปฎก.  เลมเดิม.  หนา 5. 
8  สมภาร พรมทา.  เลมเดิม.  หนา 98-99. 
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 2)  ศาสนาคริสต 
 ทัศนะของคริสตศาสนาเกี่ยวกับการเริ่มของชีวิตมนุษยนั้น มีคํากลาวใน

เอกสารสังคายนาวาติกันครั้งท่ีสอง ดังนี ้
 “สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูนี้ในทารกแรกเกิดก็มิไดมีนอยไปกวาบุคคลท่ีเติบโตเปน

ผูใหญแลว ในความเปนจริง ความเคารพในชีวิตมนุษยถูกเรียกรองตั้งแตวินาทีแรกท่ีกระบวนการ
แหงชีวิตเริ่มตน นับจากวินาทีท่ีไขของมารดาผสมกับเช้ือของบิดา ชีวิตใหมไดเริ่มตนขึ้นแลว และ
ชีวิตดังกลาวนี้ไมใชสมบัติของบิดาหรือมารดา หากแตคือชีวิตมนุษยคนใหมท่ีกําลังเติบโตขึ้นทุกขณะ 
ชีวิตใหมนี้จะไมอาจพัฒนาเปนมนุษยได หากวาเขามิไดมีสภาพเปนมนุษยมาแลวตั้งแตเกิด 

 การสังคายนาวาติกันครั้งท่ีสองโดยการนําของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลท่ีหก 
ไดมีมติประณามการทําแทงอยางรุนแรง โดยมีใจความวา ชีวิตจักตองไดรับการปกปองดวย           
ความเอาใจใสอยางเขมงวด นับจากวินาทีแรกท่ีปฏิสนธิ การทําแทงและการฆาทารกแรกเกิดเปน
อาชญากรรมท่ีรายแรง” 9 

 ในทัศนะของคริสตศาสนาใหเหตุผลในการคัดคานการทําแทงวา ทารกท่ีอยู                
ในครรภมีสภาพเปนคนแลวโดยสมบูรณนับจากวินาทีแรกท่ีปฏิสนธิ คนทุกคนมีสิทธิท่ีจะมี          
ชีวิตรอดเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูใหญ คนชรา เด็ก ทารกในครรภ คนปวยท่ีไมมีทางรักษา            
การทําแทงผิดศีลธรรมเพราะเปนการฆาคนไมวาจะทําในกรณีเชนใดก็ตาม 

 ดังนั้น จะเห็นไดวา ทัศนะของพุทธศาสนาและคริสตศาสนาเกี่ยวกับการเริ่ม
ของชีวิตมนุษยนั้นมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน โดยถือวาชีวิตมนุษยนั้นเริ่มตั้งแตมีการปฏิสนธิระหวาง            
ไขของมารดากับอสุจขิองบิดา ซ่ึงเห็นเหมือนกันวา การทําแทง คือ การฆามนุษย 

 
 
 
 
 

                                                
9  Austin Flannery ed.  (1982).  Vatican Council II vol. II.  pp. 444-445. อางถึงใน สมภาร พรมทา.  (2541).  

พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร.  หนา 102-103. 
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 3)  ศาสนาอิสลาม 
 ในทัศนะของศาสนาอิสลาม นักนิติศาสตรอิสลามมีทัศนะในแงของ          

การเริ่มตนชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรี และหามทําลายอยู 3 ทัศนะ ดังนี้ 
 ทัศนะท่ี 1 ชีวิตเริ่มตนเม่ือปฏิสนธิในครรภ  เปนชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรีและ               

หามทําลาย 
 ทัศนะท่ี 2 ชีวิตเริ่มตนเม่ือทารกถูกใสวิญญาณเขาไปในราง คือ เม่ือตั้งครรภ

ได 120 วัน เปนชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรีและหามทําลาย 
 ทัศนะท่ี 3 ชีวิตเริ่มตนเม่ือทารกเริ่มเคล่ือนไหวขณะอยูในครรภ  คือ                 

เม่ือตั้งครรภได 40 วัน 
 นักนิติศาสตรอิสลามเห็นวา การเริ่มตนชีวิตของตัวออนเปนประเด็นทาง

วิชาการท่ีมีความสําคัญยิ่ง ซ่ึงในปจจุบันมีคําตอบท่ีหลากหลายเนื่องจากความเห็นท่ีแตกตางกัน10 
โดยยุคกอนไดพยายามอธิบายการเริ่มตนชีวิตของตัวออน ซ่ึงบางสวนเห็นวาชีวิตคืบคลาน             
เขาสูทารกพรอมกับการเคล่ือนไหวของอวัยวะตาง ๆ ของทารกในครรภ คือ ประมาณเดือนท่ี 4  
ของการตั้งครรภ โดยเช่ือวาการเคล่ือนไหวนั้นเทากับการเริ่มชีวิต ดวยเหตุนี้จึงพบวาบางสํานัก          
ก็มีการอนุญาตใหทําแทง (กรณีมีเหตุจําเปน) กอน 120 วัน11 ตอมามีความเจริญกาวหนา               
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงทําใหเห็นการเจริญเติบโตของทารกหรือส่ิงมีชีวิตในครรภ จึงมีแนวคิดวา           
ชีวิตเริ่มตนภายในมดลูกนับตั้งแตวินาทีแรกของการตั้งครรภภายหลังจากการปฏิสนธิ ซ่ึงมี            
บางทัศนะกลาววาทารกนับตั้งแตชวงแรกของการตั้งครรภเปนส่ิงมีชีวิตมีศักดิ์ศรี และไมยอมให
ลวงละเมิดตอส่ิงมีชีวิตนี้ อยางไรก็ตาม ในทางวิชาการก็เห็นวาการผสมกันของไขกับอสุจิก็ไมได 
ทําใหเกิดเปนทารกท่ีมีชีวิตทุกกรณี เพราะอาจเกิดการพิการหรือไมสมประกอบและอยูในครรภ
เพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งกอนท่ีจะแทงไปโดยอัตโนมัติหรือถูกทําใหพนจากมดลูกไป ดังนั้น จึงเกิด
ทัศนะท่ีวา ศักดิ์ศรีของทารกในครรภจะเริ่มตนตั้งแตทารกนี้จะกลายเปนมนุษยและเปนคนท่ี
สมบูรณ จึงไมใชวาทุกส่ิงมีชีวิตในมดลูกจะไดรับเกียรติและไดรับการยกยอง 

                                                
10  (2548).  แนวคิดทางศาสนาอิสลามเก่ียวกับการวิจัยทางการแพทยสมัยใหม.  หนา 17. 
11  แหลงเดิม.  หนา 19. 
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 ในสวนของขั้นตอนตาง ๆ ภายในครรภนั้น ตามคัมภีรอัลกุรอานไดบรรยาย
ไววา “แทจริงเราไดสรางมนุษยขึ้นมาจากธาตุดิน หลักจากนั้นเราไดสรางเขาขึ้นมาจากท่ีพํานักอัน
ม่ันคง หลังจากนั้นเราไดสรางจากการปฏิสนธินั้นเปนกอนเลือด เราไดสรางกอนเลือดเปนกอนเนื้อ 
เราไดสรางกอนเนื้อเปนกระดูก เราไดหุมหอกระดูกดวยเนื้อ หลังจากนั้นเราไดสรางเขาเปนรูปราง
อีกอยางหนึ่ง...” (อัลมุอมินูน 12-14) 

 นอกจากนี้ก็ไดบรรยายการสรางมนุษยไววา “แทจริงเราไดสรางมนุษยขึ้นมา
จากน้ําเช้ือท่ีผสมกัน” (อัดดะหริ 2) คือ น้ําเช้ือท่ีผสมกันระหวางเช้ืออสุจิกับไข โดยอัลเลาะหตาอาลา         
ไดตรัสวา “พระองคไดสรางมนุษยขึ้นมาจากน้ําเช้ือ แลวเขาก็เปนปรปกษอยางชัดเจน” และตรัสวา 
“พระองคไดสรางมนุษยขึ้นมาจากกอนเลือด” (อัลอะลัก 2) หมายถึง ขั้นตอนของกอนเลือดกอนถึง
ขั้นตอนมนุษย12 ซ่ึงจากขอความในพระคัมภีรอาจกลาวไดวา การผสมกันของเช้ืออสุจิกับไขเปน
ครั้งแรกนั้นยังไมเปนมนุษยถึงแมวาจะมีชีวิตเกิดขึ้น เชนเดียวกับขั้นตอนตาง ๆ ขณะอยูในสภาพ
ปฏิสนธิเลือดกอน เนื้อกอน กระดูก และเนื้อก็ยังไมใชของมนุษยท่ีอยูในสภาพท่ีมีเรือนรางสวยงาม 
เพราะขั้นตอไปของขั้นตอนเหลานี้คือขั้นของการเกิดอีกรูปหนึ่ง และเกิดรูปลักษณของความเห็น
มนุษย โดยในเรื่องนี้นักกฎหมายอิสลามบางทานไดใหความเห็นวา การเคล่ือนไหวเริ่มตนขณะท่ี
ทารกเริ่มมีรูปรางเปนมนุษย คือ ภายหลังจาก 140 วัน นับตั้งแตกําเนิดทารกอยูในครรภมารดา 

 จะเห็นไดวาแนวคิดของศาสนาอิสลามคอนขางท่ีจะยังไมสอดคลองกับ
แนวคิดของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต กลาวคือ ยังมีบางทัศนะท่ีตางกับแนวคิดของศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสตท่ีมองวาชีวิตมนุษยเริ่มตั้งแตเม่ือมีการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ โดยเห็นวา         
ชีวิตท่ีพระอัลเลาะหทรงสรางขึ้นนั้น จะเกิดเปนมนุษยตอเม่ือทารกถูกใสวิญญาณไปในราง             
(เม่ือตั้งครรภ 120 วัน) หรือเม่ือทารกเริ่มเคล่ือนไหวขณะอยูในครรภ (เม่ือตั้งครรภ 40 วัน) 

  2.1.2.2  แนวคิดทางการแพทย 
  ในทางชีววิทยามีคําอธิบายการเริ่มตนของชีวิตในครรภวา ในเวลาของการตกไข        

(14 วัน กอนท่ีประจําเดือนจะมา) ไขจะออกจากรังไขและผานไปยังปกมดลูก เวลานี้จะมีระดูขาว
เปนจํานวนมาก และชวยใหสเปรมสามารถเขาไปไดสะดวก ทุกส่ิงพรอมสําหรับการปฏิสนธิ          
ถามีเพศสัมพันธ คือ การปลอยน้ําเช้ือเขาไปในชองคลอด ไขยังคงอยูในปลายสุดของทอใกล        

                                                
12  แหลงเดิม.  หนา 22. 
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กับรังไข สเปรมผานจากชองคลอดเขาไปในมดลูกแลวเขาไปในทอ การปฏิสนธิเปนการเกี่ยวของ
ระหวางไข 1 ฟอง กับสเปรมเปนลานๆ ตัว โดยจะมีเพียงหนึ่งตัวเทานั้นท่ีจะเขาไปในไขได เม่ือไข
ผสมกับอสุจิก็จะพัฒนาไปเปนตัวออนในครรภมารดาตอไป13 ซ่ึงในทางวิทยาศาสตรการแพทย 
ทารกในครรภนั้นถือวาเริ่มตนมีชีวิตใหมตั้งแตปฏิสนธิ คือ ตั้งแตเช่ืออสุจิของชายเขาผสมกับไข
ของหญิง ไขท่ีถูกผสมนั้นก็จะเจริญเติบโตเปนชีวิตใหม และมีการเปล่ียนแปลงตางๆ ไปสูความเปน
ชีวิตท่ีสมบูรณ คือ มีอวัยวะตางๆ และการทํางานของอวัยวะเปนไปอยางคนปกต ิ 

  และในปจจุบันนักวิทยาศาสตรเช่ือและพิสูจนไดวาชีวิตของสัตว เชน คนและ
สัตวเล้ียงลูกดวยนม เกิดจากการรวมตัว (ปฏิสนธิ) ของไขและตัวอสุจิ จากนั้นมีการแบงตัวและ
พัฒนาตอไปภายใตส่ิงแวดลอมและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและสามารถดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติและ
สืบพันธุตอไปได ถาเปนเชนนี้ไขและตัวอสุจจิึงยังไมนับไดวาเปนชีวิตท่ีสมบูรณ แตนาจะนับเปน
สวนหนึ่งของการกอเกิดชีวิต14 เม่ือไขกับอสุจิไดเกิดการปฏิสนธิกันก็จะกลายเปนตัวออนและ
พัฒนาตอไปเปนทารก ดังนั้น การพิจารณาถึงการเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาในทางการแพทย
นั้นจึงตองพิจารณาถึงการพัฒนาการของตัวออนในครรภมารดาดวย เพ่ือประกอบการพิจารณาวา
ชีวิตในครรภมารดาเริ่มตนเม่ือตัวออนนั้นพัฒนาการเขาสูขั้นตอนใด 

  ซ่ึงการพัฒนาการของตัวออนในครรภมารดา (development of fetus/fetal development) 
นั้น หมายถึง การพัฒนาการของมนุษยในชวงแรกเกิด โดยจะเริ่มตั้งแตการปฏิสนธิระหวางไขกับ
อสุจ ิ(conception/fertilization) จนกระท่ังทารกมีอายุครรภ (gestational age) ประมาณ 40 สัปดาห 
และพรอมท่ีจะคลอดออกสูโลกภายนอกแลว การเจริญเติบโตของตัวออนในครรภมารดาจะเกิดขึ้น
หลังจากการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ ซ่ึงสวนมากจะใชเวลาประมาณ  40 สัปดาห หรือ 10 เดือน 
โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ15 ดังนี้ 

  1)  ระยะแบงเซลล (Period of Cleavage) หมายถึง ระยะเวลา 1 สัปดาห นับตั้งแตมี
การปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ จนกระท่ังตัวออนไปฝงตัวอยูท่ีผนังมดลูก ซ่ึงในระยะนี้ตัวออน        
จะเจริญเติบโตดวยการเพ่ิมจํานวนเซลลเทานั้น โดยหลังจากท่ีมีการปฏิสนธิแลว เซลลท่ีเกิดขึ้นจะมี
                                                

13  คาธาลีน ดอลโต และคณะ.  (2537).  ส่ิงไมรูที่ควรรูในการต้ังครรภ.  แปลโดย  แกวจันททิพย ไชยสุริย.  หนา 102. 
14  ประมวล วีรุตมเสน.  (2535).  “เทคโนโลยีกับการกําเนิดชีวิต.”  จุฬาลงกรณวารสาร 4,  15.  หนา 23. 
15  Rachel Scott, Joni Payne, Kelly Hagan, Mickey Sutti, and Kelly Kincer.  Fetal Development.  retrieved 

January 20, 2010, from http://www.uky.edu/Classes/PHI/305.002/fd.htm.  
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เพียงเซลลเดียว เรียกวา “ไซโกต (Zygote)” หลังจากนั้นไซโกตจะเพ่ิมจํานวน ดวยวิธีการแบงเซลล
แบบทวีคูณ จนกระท่ังในวันท่ี 3 ตัวออนจะมีจํานวนเซลลประมาณ 16 เซลล เรียกวา “มอรูลา 
(Morula)” ในเวลาตอมา มอรูลาจะเพ่ิมประมาณเซลลมากขึ้น จนกระท่ังในวันท่ี 4 ภายในมอรูลา        
จะเริ่มมีชองหรือโพรงซ่ึงมีของเหลวอยูภายใน และเริ่มแบงแยกกลุมเซลลเปน 2 ช้ัน คือ กลุมเซลล
ช้ันใน (inner group of cells) และกลุมเซลลช้ันนอก (outer group of cells) ตัวออนในระยะนี้จะเรียกวา 
“บลาสโตซิส (Blastocyst)” และประมาณวันท่ี 6 บลาสโตซิสก็จะเคล่ือนท่ีไปฝงตัวอยูท่ีผนังมดลูก
ของมารดาอันเปนกระบวนการขั้นสุดทายของระยะแบงเซลลนี้ อนึ่ง ความรูในปจจุบันเช่ือวาเซลล
ทุกเซลลของตัวออนในระยะนี้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เนื่องจากเซลลเหลานี้ยังไมมีการ
แปลงสภาพ (differentiate) ไปเปนอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

  2)  ระยะตัวออนแรกเริ่ม (Embryonic Stage) หมายถึง ระยะเวลาท่ีกลุมเซลลของ      
ตัวออนเริ่มแปลงสภาพเปนอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ซ่ึงจะเกิดขึ้นในชวงสัปดาหท่ี 2 ถึง 
สัปดาหท่ี 8 โดยในระยะนี้ ตัวออนแรกเริ่ม (embryo) จะมีปริมาณเซลลมากขึ้นและเซลลแตละเซลล
จะเริ่มแปลงสภาพเปนเซลลชนิดตางๆ ท่ีมีหนาท่ีการทํางานท่ีเฉพาะเจาะจงและแตกตางกัน เรียกวา 
“การแปลงสภาพ (differentiation)” อันเปนกระบวนการสรางอวัยวะตางๆ ของรางกายตัวออน      
ไมวาจะเปนอวัยวะภายใน เชน สมอง กระดูก หัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ หรืออวัยวะภายนอก 
เชน แขน ขา นิ้วเทา ใบหนา ฯลฯ จึงเปนกระบวนการท่ีสรางลักษณะภายนอกสวนใหญของทารก 
ดวยเหตุนี้ ระยะตัวออนแรกเริ่มจึงมีความสําคัญอยางมาก และเปนระยะท่ีรางกายตัวออนไดรับ
ความเสียหายจากปจจัยภายนอกไดโดยงาย เชน ปริมาณแอลกอฮอล สารเคมีตางๆ การติดเช้ือ    
รังสีเอกซ (X-ray) หรือการกินยาบางอยาง ฯลฯ เพราะอาจทําใหทารกท่ีเกิดมานั้นพิการได ในชวง 4 
สัปดาหสุดทายของระยะนี้ อวัยวะท่ีสําคัญจะเริ่มพัฒนาแลว เชน กระเพาะ ตับ มาม ลําไส ฯลฯ 
โดยเฉพาะหัวใจของทารกท่ีจะพัฒนาไดอยางสมบูรณในชวงสัปดาหท่ี 4-5 และเริ่มเตนในจังหวะท่ี
สมํ่าเสมอในอัตรา 140-150 ครั้งตอนาที และในชวงทายของสัปดาหท่ี 8 ตัวออนแรกเริ่มจะมีอวัยวะ
ตาง ๆ ครบถวนเทากับอวัยวะท่ีปรากฏในมนุษยท่ีโตเต็มวัย แตอวัยวะเหลานั้นจะยังไมเจริญเติบโต
อยางเต็มท่ีและยังไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3)  ระยะตัวออน (Fetal Stage) หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตสัปดาหท่ี 8 เปนตนไป 
จนถึงชวงเวลากอนท่ีตัวออนจะคลอดออกสูโลกภายนอก ในระยะนี้อวัยวะตางๆ ของตัวออนจะเริ่ม
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เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนกระท้ังเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับอวัยวะของมนุษยท่ีโตเต็มวัยแลว มีเพียงอวัยวะบางสวนเทานั้นท่ีเพ่ิงปรากฏในระยะนี้ 
เชน คิ้ว เล็บ ขนตา ฯลฯ ในสัปดาหท่ี 12 อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายจะเริ่มทํางานแลว 
สงผลใหตัวออนหลับ ตื่น และสามารถขยับกลามเนื้อไดบางสวน นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานดวยวา
ทารกในชวงนี้สามารถไดยินเสียงตางๆ แลว เชน เสียงมารดา เสียงหัวใจเตน เสียงภายนอกรางกาย
มารดา เปนตน และตัวออนในชวงนี้จะเริ่มหายใจแลว แตเปนการหายใจเอาน้ําคร่ําเขาไปในปอด
เพ่ือชวยพัฒนาระบบการหายใจของตนเอง สงผลใหตัวออนมีอาการสะอึกในบางครั้ง หลังจากชวง
นี้ พัฒนาการของตัวออนจะเปนเพียงการเพ่ิมขนาดของอวัยวะตางๆ เทานั้น จนกระท่ังในชวงเดือน
ท่ี 4 ตัวออนจะมีขนาดใหญมากจนทําใหมารดาสามารถรูสึกไดถึงการเคล่ือนไหวของตัวออน           
ในครรภ ตอมาในเดือนท่ี 5 เม่ือกลามเนื้อโครงราง (skeletal muscle) ของตัวออนเริ่มทํางานไดแลว 
มารดาอาจรูสึกไดถึงการดิ้นของตัวออน (quickening) เสียงท่ีดังมากหรือเสียงนาฬิกาปลุกอาจทําให
ตัวออนเคล่ือนไหวมากขึ้น ในชวงเดือนท่ี 7 เซลลสมองของตัวออนจะมีจํานวนเทากับสมองของ
ทารกขณะเกิดแลว ตัวออนจึงมีประสาทสัมผัสท้ังส่ีประการ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การล้ิม
รส และการสัมผัส จากการวิจัยพบวาตัวออนในชวงทายของเดือนนี้สามารถแยกแยะเสียงของ
มารดาไดแลว ซ่ึงถามีการคลอดของทารกในระยะนี้อาจมีชีวิตอยูไดในความดูแลของกุมารแพทยท่ี
มีเครื่องมือเครื่องใชพรอม16 ตอมาในเดือนท่ี 9 ซ่ึงเปนชวงสุดทายของระยะนี้ตัวออนก็จะพรอมเขา
สูกระบวนการเกิดเพ่ือคลอดออกจากครรภมารดาสูโลกภายนอก 

  ดังนั้น ในการพิจารณาการเริ่มตนชีวิตบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร จึงอาจ         
กลาวไดวา ชีวิตในครรภมารดาเริ่มตนเม่ือกลุมเซลลภายในตัวออนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิระหวาง 
ไขกับตัวอสุจเิริ่มพัฒนาไปเปนตัวออนท่ีจะกลายเปนมนุษย ภายหลังระยะเวลา 2 สัปดาห ท่ีมีการ
ปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจ1ิ7 

 
                                                

16  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฯ เลม 9.  การเจริญเติบโตของทารกในครรภ      
แบงไดกี่ระยะ.  สืบคนเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2553, จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK9/chapter2/t9-2-
l1.htm#sect3. 

17  อาทิตย กิจชระภูมิ.  (2550).  ปญหากฎหมายและจริยธรรม กับการคุมครองชีวิตอันเกิดจากเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย.  หนา 37. 
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  2.1.2.3  แนวคิดทางตํารากฎหมาย 
  ในทางตํารากฎหมายอาญานั้น มีคําอธิบายเกี่ยวกับ “การเริ่มตนของชีวิตใน

ครรภมารดา” ท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
  ความเห็นแรก ซ่ึงเปนความเห็นในทางตํารากฎหมายอาญาสวนใหญ ไดอธิบายวา 

ทารกในครรภนั้น เริ่มมีชีวิตตั้งแตมีการปฏิสนธิ กลาวคือ การเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดา เริ่ม
ตั้งแตไขของหญิงและตัวอสุจิของชายผสมกัน18 ถาเปนระยะกอนหนานั้น เชน รวมประเวณีแลว       
รีบใชวิธีปองกันเพ่ือมิใหตัวอสุจิของชายผสมกับไขของหญิงได ไมเรียกวาเปนการทําใหแทงลูก 
เพราะ “ลูกในครรภ” ยังไมเกิด 19 

  สวนในความเห็นท่ีสอง ไดนําความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย20 มาเสริมพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายท่ีวา ความผิดฐานทําใหแทงลูกเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา โดยอธิบายวา 
การเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดา หรือ สภาพความเปน “ลูกในครรภ” นั้น เริ่มเม่ือ มีการฝงตัว 
ของไขท่ีไดมีการผสมกับตัวอสุจิกลายเปนตัวออนแลวในโพรงมดลูกของหญิง และเม่ือมีการฝงตัว
ของตัวออนในโพรงมดลูกของหญิงแลว ความเปนลูกในครรภจะคงสภาพไปจนถึงการเริ่ม             
เจ็บครรภคลอด21 ดังนั้น ระยะเวลาแหงการเริ่มท่ีเกิดจากการผสมของไขกับอสุจิจนกระท่ังถึง       
กอนการฝงตัวของตัวออนสําเร็จนั้น จึงยังไมถือเปน “การตั้งครรภ” เพราะสภาพของการเปน          
“ลูกในครรภ” หรือ “การเริ่มของชีวิตในรรภมารดา” ยังไมเกิด  

 
                                                

18  จิตติ ติงศภัทิย  ก  เลมเดิม.  หนา 246-253. 
19  หยุด แสงอุทัย  ก  (2544).  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 - 3.  หนา 212. 
20  “การปฏิสนธิหรือการผสมระหวางไขและตัวอสุจินั้น เกิดข้ึนในทอนําไข (fallopian tube) เม่ือผสม

แลวไขท่ีผสมหรือตัวออนจะแบงเซลลของตัวเอง และทอนําไขจะหดตัวบีบไลตัวออนเขาไปในโพรงมดลูก        
ตัวออนจะติดท่ีผนังดานในของโพรงมดลูก (endometrium) และคอยๆ ฝงตัวในผนังมดลูกนั้น แลวงอกสวนของ
ตัวออนเขาไปในผนังมดลูก เพื่อรับอาหารจากมารดาเพื่อเจริญเติบโตเปนทารกตอไป การฝงตัวของตัวออนนี้       
เริ่มประมาณ 6-8 วัน ภายหลังการปฏิสนธิ ตัวออนท่ีไมสามารถฝงตัวในผนังมดลูกไดก็จะตายและถูกขับออกไป
พรอมกับประจําเดือนคราวตอไปของหญิงท่ีเปนมารดา จากขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรดังกลาวจะเห็นไดวา           
ตัวออนนั้นจะเจริญเปนเด็กได ก็ตองมีการฝงตัวในผนังมดลูกหรือในท่ีท่ีเหมาะท่ีจะเจริญตอไปได ตัวออนท่ี             
ไมมีการฝงตัวก็ไมอาจเจริญเปนเด็กตอไปและก็จะตายไปในท่ีสุด ดังนั้น ตัวออนท่ีเริ่มจากไขและอสุจิผสมกัน
กอนการฝงตัวนั้นไมถือเปนการเริ่มชีวิตในครรภ.”  ดู  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  (2537).  กฎหมายทําแทง ขอโตแยง 
ที่ยังไมยุติ.  หนา 105. 

21  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 177-178. 
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  2.1.3  ขอบเขตของความผิดในการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา 
ชีวิตในครรภมารดาเปนส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครองแยกตางหากจากตัวหญิง

ซ่ึงเปนมารดา ซ่ึงกฎหมายอาญาไดใหความคุมครองตั้งแตเริ่มสภาพความเปนชีวิตในครรภ          
จนกระท้ังกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดและมีสภาพความเปนมนุษย โดยการบัญญัติใหการกระทําใดๆ 
ท่ีเปนการทําลายชีวิตในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก การทําลายชีวิตทารกใน
ครรภมารดาจึงถือเปนการทําใหแทงลูก ดังนั้น การท่ีจะพิจารณาถึงขอบเขตของความผิดในการ
ทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาจึงตองพิจารณาจากความหมายของ “การแทงลูก” วามีขอบเขต       
แคไหนเพียงไร 

  2.1.3.1  ความเห็นทางการแพทย 
  ความเห็นทางการแพทยเกี่ยวกับความหมายของ “การแทงลูก” เปนการวินิจฉัย               

ในมุมมองทางวิทยาศาสตร ซ่ึงอาศัยเกณฑวินิจฉัยจากอายุในครรภมารดาและน้ําหนักของทารก 
เปนเกณฑ โดยความเห็นทางการแพทยในประเทศไทยนั้น “การแทงลูก” หมายถึง การคลอด            
ของทารกท่ีมีอายุในครรภมารดาออนกวา 28 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดออกมามีน้ําหนักนอยกวา 
1,000 กรัม ไมวาการคลอดนั้นทารกจะมีชีวิตอยูหรือไม22 ซ่ึงในทางการแพทยนี้ถือวามี “การแทงลูก” 
เม่ือลูกในครรภไมสามารถมีชีวิตอยูไดภายหลังการคลอด โดยแยกออกตางหากจาก “การคลอด            
กอนกําหนด” กลาวคือ การคลอดระหวางเดือนท่ีเจ็ดถึงเดือนท่ีเกาของการตั้งครรภซ่ึงเด็กสามารถ       
มีชีวิตตอไปไดภายหลังคลอดจากครรภมารดา  

  การคลอดของทารกท่ีมีอายุอยูในครรภมารดาออนกวา 28 สัปดาห คือ          
การคลอดกอนกําหนดและแมจะมีชีวิตรอดอยูในขณะคลอด แตก็ไมอาจชวยใหมีชีวิตรอดได 
กลาวคือ ทารกอายุขนาดนี้ตองตายไปในท่ีสุดนั่นเอง สวนทารกท่ีมีน้ําหนักนอยกวา 1,000 กรัม         
แมจะมีชีวิตรอดอยู แตในทางการแพทยก็ไมอาจมีชีวิตรอดได กลาวคือ ทารกท่ีมีน้ําหนักดังกลาว    
ก็จะตองตายไปในท่ีสุดนั่นเอง23 ซ่ึงเหตุท่ีถือเอาระยะ 28 สัปดาห หรือน้ําหนัก 1,000 กรัมเปนหลัก 

                                                
22  แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2546).  กฎหมายการแพทย: วิเคราะหปญหากฎหมายจากการเร่ิมตนของชีวิตใน

ครรภมารดาถึงภาวะแกนสมองตาย.  หนา 41. 
23  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 177. 
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ก็เพราะวาทารกท่ีมีอายุในครรภมารดาออนกวา 28 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดออกมามีน้ําหนัก        
นอยกวา 1,000 กรัม นั้น โดยหลักแลวไมสามารถจะเล้ียงดูใหเจริญเติบโตมีชีวิตตอไปไดตามปกติ  

  หากการตายเกิดขึ้นกับทารกท่ีมีอายุกวา 28 สัปดาห หรือทารกท่ีมีน้ําหนัก             
เกินกวา 1,000 กรัม ในทางการแพทยถือเปนกรณีท่ีทารกตายคลอด (deadborn fetus) 24 อันไดแก 
การท่ีทารกตายขณะอยูในครรภมารดา เม่ือคลอดออกมาโดยไมมีอาการซ่ึงแสดงถึงการมีชีวิต       
เชน ไมรอง ไมหายใจ ไมเคล่ือนไหว ไมตอบสนองตอการกระตุน และหัวใจไมเตน ในทาง
กฎหมายถือวาหากมีการทําใหทารกตายในชวงนี้ ถือวาเปนการทําแทงเหมือนกัน แตถาหากมีอาการ
อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวมาแลวและหยุดไป ถือวาเปนการคลอดตาย25 

  แตเนื่องจากในปจจุบันความกาวหนาทางการแพทยไดพัฒนาไปอยางมาก       
การดูแลทารกแรกคลอดท่ีมีน้ํ าหนักตัวนอยใหมีชีวิตรอดตอไปสามารถกระทําไดดีขึ้น                    
ในตางประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา หรือญี่ปุน จึงมีผูเห็นวา ควรถือกันวา “การแทง” หมายถึง        
การคลอดของทารกท่ีมีอายุในครรภมารดาออนกวา 20 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดมีน้ําหนัก           
นอยกวา 500 กรัม ไมวาการคลอดนั้นทารกจะมีชีวิตอยูหรือไมก็ตาม26 

  2.1.3.2  ความเห็นในทางตํารากฎหมายอาญา  
  ในเรื่องความหมายของ “การแทงลูก” มีความเห็นทางตํารากฎหมายท่ีแตกตางกัน

ดังนี้ 
  ความเห็นแรก อธิบายวา “การทําใหแทงลูก” หมายถึง การทําลายลูกในครรภ

ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิไปจนถึงกําลังคลอด หรือคลอดมาแลวแตกอนมีชีวิตอยูรอดเปนทารก จะเปนการ

                                                
24  องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของ การตายคลอด คือ การตายของทารกหรือผลผลิตของการต้ังครรภ

กอนท่ีจะออกมาจากครรภมารดา โดยไมคํานึงวาการต้ังครรภนั้นเปนระยะเวลาเทาใด การตายของทารกดังกลาว         
แสดงใหปรากฏโดยท่ีเด็กเม่ือออกมาแลว ไมหายใจหรือไมแสดงอาการของชีวิตใดๆ เหลานี้ คือ หัวใจเตน ชีพจรเตน 
หรือสายสะดือเตน รวมท้ังการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อท่ีรางกายบังคับได.  ดู  ICD 10 and relate health problems, vol.1       
B Geneva : WHO , 1992 p. 1235.  และ  แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2546).  กฎหมายการแพทย: วิเคราะหปญหากฎหมาย
จากการเร่ิมตนของชีวิตในครรภมารดาถึงภาวะแกนสมองตาย.  หนา 42. 

25  แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  เลมเดิม.  หนา 41-42. 
26  Pritchard SA and Macdonald PC.  (1980).  Williams Obstetrics (6 ed).  pp. 587-621. ดู แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  

(2546).  กฎหมายการแพทย: วิเคราะหปญหากฎหมายจากการเร่ิมตนของชีวิตในครรภมารดาถึงภาวะแกนสมองตาย.  
หนา 41. 
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กระทําท่ีลูกในมดลูกตายโดยยังไมมีการคลอด หรือกระทําเม่ือกําลังคลอดกอนอยูรอดเปนทารก                    
มีสภาพบุคคลมีชีวิต ก็ถือเปนการทําใหแทง แตตองมีผลใหลูกนั้นตายในครรภ หรือคลอดแลวตาย
กอนอยูรอดมีชีวิต27 โดยในความเห็นแรกนี้ถือวา “การทําใหแทงลูก” นั้น ตองเปนการทําใหลูก        
ในครรภคลอดออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น ซ่ึงความเห็นดังกลาวจะสอดคลองกับความเห็น
ของศาลฎีกาท่ีถือวา “การแทง” นั้น จะตองเปนกรณีท่ีเปนการทําใหทารกในครรภคลอดออกมา        
ในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น28 ถาทารกในครรภคลอดออกมามีชีวิต แมวาจะมาตายภายหลัง           
ก็ไมเปนความผิดสําเร็จในความผิดฐานทําใหแทงลูก29 แตเปนเพียงพยายามทําแทงเทานั้น ซ่ึงใน 
บางกรณีกฎหมายยกเวนโทษให30  

  ความเห็นท่ีสอง อธิบายวา “การทําใหแทงลูก” หมายถึง การทําใหลูกในครรภ
ตายในขณะอยูในครรภ หรือทําใหลูกในครรภคลอดออกมากอนกําหนดแตโดยสภาพไมอาจมีชีวิต          
รอดได31 ซ่ึงหมายความวา แมเด็กเกิดมาจะมีสภาพบุคคลหรือแสดงอาการของการมีชีวิต แตถาเด็ก
นั้นไมอาจมีชีวิตอยูนอกครรภมารดาไดโดยไมวาจะตายภายหลังคลอดนานเทาใด ผูกระทําให         
เด็กคลอดออกมากอนกําหนดนั้นยอมตองถือวาเปนการทําใหแทงลูกท้ังส้ิน โดยในความเห็น
ดังกลาวนี้ จะสอดคลองกับความเห็นทางการแพทย  

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการทําลายชีวิตทารกที่มีสภาพความเปนมนุษยแลว 

เม่ือชีวิตทารกไดเจริญเติบโตจากการเปนชีวิตในครรภมารดามาจนถึงระดับท่ีชีวิต 
ทารกนั้นมีสภาพความเปนมนุษยแลว ชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลวนั้นก็จะไดรับ           
ความคุมครองท่ีแตกตางจากขณะท่ียังเปนชีวิตในครรภมารดาอยู โดยกฎหมายไดใหความคุมครอง
ชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลวโดยการกําหนดใหการกระทําใดๆ ท่ีเปนการทําลาย            
ชีวิตมนุษยถือเปนความผิดทางอาญาและกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําผิดรุนแรงกวาการทําลาย
ชีวิตทารกในครรภมารดา 
                                                

27  จิตติ ติงศภัทิย  ก  เลมเดิม.  หนา 253. 
28  คําพิพากษาฎีกาท่ี 677/2510 ตอน 5 หนา 1012. 
29  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและภาคลหุโทษ.  หนา 59-60. 
30  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 304. 
31  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 177. 
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  2.2.1  คุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองชีวิตมนุษย 
เม่ือกลาวถึง “ชีวิต (life)” ของมนุษยแลว นอกจากจะหมายถึงชีวิตมนุษยท่ีสามารถดํารง

อยูไดอยางอิสระดวยตัวเองแลว ยังหมายรวมถึงชีวิตท่ียังเปนตัวออน (foetus) ในครรภมารดาดวย 
ดังนั้น ชีวิตของมนุษยจึงสามารถแบงออกเปน 2 ชวงดวยกัน ชวงแรกคือ ชวงท่ีชีวิตยังเปนตัวออน
(foetus) ในครรภมารดา หรือ “ชีวิตตัวออน (fetal life)” ซ่ึงชีวิตในชวงนี้ยังเปนชีวิตท่ียังตองอาศัยอาหาร
และอากาศจากรางกายของมารดาผานทางรกและสายสะดือ เพ่ือความอยูรอดและการเจริญเติบโต
กอนคลอดสูโลกภายนอก ชีวิตตัวออนจึงจําเปนตองอาศัยอยูภายในครรภมารดาและไมสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระนอกครรภมารดาได สวนชวงท่ีสอง คือ ชีวิตท่ีมีความเปนมนุษย หรือ       
“ชีวิตมนุษย (human life)” ซ่ึงเปนชีวิตท่ีสามารถดํารงอยูไดดวยตัวเองโดยมิตองอาศัยและอากาศ
จากมารดาอีกตอไป ชีวิตมนุษยจึงสามารถดํารงอยูไดอยางอิสระภายนอก ครรภมารดาได 

โดยในมุมมองของกฎหมายอาญาไดใหความสําคัญในการคุมครอง “ชีวิตมนุษย 
(human life)” กับ“ชีวิตตัวออน (fetal life)” ในครรภมารดา ท่ีแตกตางกัน กลาวคือ เม่ือมีการเริ่มตน
ของชีวิตในครรภมารดา กฎหมายไดใหความคุมครองตอชีวิตทารกในครรภมารดาในระดับหนึ่ง 
และเม่ือชีวิตทารกในครรภมารดาไดพัฒนามาจนถึงระดับท่ีชีวิตทารกนั้นมีสภาพความเปนมนุษย
แลว กฎหมายก็จะใหความคุมครองมากยิ่งขึ้น โดยถือวาหากชีวิตนั้นไดพัฒนามาจนถึงขั้นท่ีมี         
สภาพความเปนมนุษย การทําลาย “ชีวิตมนุษย” นั้นถือเปนความผิดฐานฆาคนตาย มิใชเปนเพียง
การทําใหแทงเหมือนการกระทําตอชีวิตในครรภมารดา  

การท่ีกฎหมายใหความสําคัญตอชีวิตมนุษยและใหความคุมครองชีวิตมนุษย              
เหนือส่ิงอ่ืนใดนั้น เนื่องจาก“ชีวิตมนุษย” เปนส่ิงท่ีเปน “คุณคาพ้ืนฐาน” (basic value) ท่ีเกี่ยวกับมนุษย         
ท่ีสังคมอารยะท้ังหลายยอมรับวาเปนคุณคาท่ีสูงท่ีสุด ประกอบกับชีวิตมนุษยนั้นยังเกี่ยวของกับ 
เรื่องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตาม “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966” 
(Convenant on Civil and Political Right,1966) ขอ 6 อนุ 1 กลาววา “มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมา
แตกําเนิด สิทธินี้ตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย บุคคลจะตองไมถูกทําใหเสียชีวิตโดย
อําเภอใจ” 32 ซ่ึงจะเห็นไดวา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง การเมืองดังกลาว        
ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ “ชีวิตมนุษย” เชนกัน ดังนั้น จะเห็นไดวาชีวิตมนุษยนั้นเปน 

                                                
32  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 70. 
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ส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากและเปนส่ิงท่ีมีคุณคาท่ีสูงสุด การกระทําท่ีมีผลตอชีวิตมนุษยจึง      
ถือเปนการกระทําท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือการอยูรวมกันในสังคมอยางรายแรง 
กฎหมายอาญาจึงไดบัญญัติใหความคุมครองชีวิตมนุษยและใหความสําคัญอยางมากกับชีวิตมนุษย 
ดังจะเห็นไดจากการระวางโทษตามกฎหมายสําหรับความผิดตอชีวิตมนุษยท่ีเปนการระวางโทษท่ีสูงมาก 
ในขณะท่ีการทําลายชีวิตในครรภมารดานั้นมีการระวางโทษท่ีเบากวามาก33 ดวยเหตุนี้กฎหมาย        
จึงกําหนดใหการกระทําท่ีเปนการทําลายชีวิตมนุษย เปนการกระทําท่ีมีความผิดทางอาญา            
ชีวิตมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีกฎหมายอาญาประสงคจะคุมครอง หรือเปน “คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsguts)” 
ของกฎหมายอาญานั้นเอง34  

สรุป คุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองชีวิตมนุษย หมายถึง การท่ีกฎหมายเห็นวา           
ชีวิตมนุษยเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและมีคุณคา จึงใหความคุมครองชีวิตมนุษยโดยการกําหนดให 
การกระทําท่ีเปนการทําลายชีวิตมนุษยมีความผิดทางอาญา 

  2.2.2  การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษย 
เม่ือชีวิตทารกไดพัฒนามาถึงขั้นมีสภาพความเปนมนุษยและสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางอิสระโดยไมตองอาศัยรางกายมารดาแลว กฎหมายไดใหความคุมครองแกชีวิตทารกดังกลาว
ในฐานะชีวิตท่ีมีความเปนมนุษยเพ่ิมขึ้นจากสภาพท่ียังเปนชีวิตทารกในครรภมารดาอยู และมีสิทธิ
และหนาท่ีตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ดังนั้น การพิจารณาวาสภาพความเปนมนุษย             
เริ่มขึ้นเม่ือใดนั้น จึงมีความสําคัญเพราะเปนขอท่ีจะกําหนดไดวาชีวิตทารกนั้นจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายในฐานะชีวิตมนุษย และมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายเม่ือใด ซ่ึงในเรื่อง
ดังกลาวมีแนวคิดทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลใหการเริ่มตนความเปนมนุษยในกฎหมาย
แตละประเภทมีผลทางกฎหมายท่ีแตกตางกันไปดวย ในท่ีนี้จะนําการเริ่มตนความเปนมนุษย
เฉพาะท่ีกําหนดในกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงมาพิจารณา เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึง               
ความแตกตางระหวางแนวคิดทางกฎหมายของท้ังสองประเภท และนอกจากนี้  เนื่องจากการเริ่ม
สภาพความเปนมนุษยนั้นเกี่ยวของกับการเกิดตามธรรมชาติ และเทคโนโลยีทางการแพทย           
ไดพัฒนาไปมาก จึงตองพิจารณาถึงแนวคิดทางการแพทยประกอบดวย ไมวาจะเปนความหมาย 

                                                
33  แหลงเดิม. 
34  คณิต ณ นคร  ข  เลมเดิม.  หนา 116-118. 
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ของการเกิดหรือวิธีการคลอดทางการแพทย เพ่ือใหทราบถึงการเริ่มสภาพความเปนมนุษย              
ท่ีสอดคลองกับความเปนจริงและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทย 

  2.2.2.1  การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมาย 
1)  การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญา 

สภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญา หมายถึง ความเปนมนุษย              
ในมุมมองของกฎหมายอาญาหรือชีวิตท่ีกฎหมายอาญาพิจารณาวามีความเปนมนุษย การเริ่มสภาพ
ความเปนมนุษยจึงหมายถึง การเริ่มสภาพท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายอาญาในฐานะของ
ชีวิตท่ีมีความเปนมนุษย จึงกลาวไดวา การเริ่มตนชีวิตมนุษยเปนจุดเริ่มตนของการเปน “วัตถุของ
การคุมครอง (object of protection)” ตามกฎหมายอาญา 35  

ดังนั้น เม่ือชีวิตเริ่มมีสภาพความเปนมนุษยแลว กฎหมายอาญาก็จะใหความ
คุมครองท่ีแตกตางจากขณะท่ียังเปนชีวิตในครรภมารดาอยู กลาวคือ การกระทําท่ีเปนการทําลาย
ชีวิตทารกในครรภมารดา กฎหมายอาญาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก สวนการกระทําท่ีเปน
การทําลายชีวิตทารกท่ีเริ่มมีสภาพความเปนมนุษยแลว กฎหมายอาญาถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
ซ่ึงโทษท่ีผูกระทําความผิดไดรับในความผิดท้ังสองฐานดังกลาวนี้มีความแตกตางกันมาก 

2)  การเริ่มตนสภาพบุคคลตามกฎหมายแพง 
สภาพบุคคล หมายถึง ความเปนมนุษยในมุมมองของกฎหมายแพง              

หรือชีวิตท่ีกฎหมายแพงพิจารณาวามีความเปนมนุษยแลว แมวาสภาพบุคคลตามกฎหมายแพง             
จะกลาวถึงความเปนมนุษยเชนเดียวกับสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญาก็ตาม แตแนวคิด
ทางกฎหมายดังกลาวกลับมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง เนื่องจากการเริ่มสภาพบุคคลตาม          
กฎหมายแพงมิใชการเริ่มของการเปน “วัตถุแหงการคุมครอง (object of protection)” เหมือนการเริ่ม
สภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญา แตเปนการเริ่มของการมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายแพง 
หรือเปนการเริ่มตนของการเปน “ประธานแหงสิทธิ (subject of right)” 36 ดังนั้น ชีวิตท่ีมีสภาพบุคคล        
จึงมีสถานะเปนผูทรงสิทธิตางๆ ท่ีสามารถเรียกรองเอาประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครอง 
รวมท้ังบังคับใหเปนไปตามสิทธิเหลานั้นได 

                                                
35  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 72. 
36  แหลงเดิม. 

DPU



 

 

27

ในกฎหมายแพงของประเทศไทย การเริ่มตนและการส้ินสุดของสภาพ
บุคคลไดกําหนดไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 วรรคแรก            
ซ่ึงบัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก และส้ินสุดลงเม่ือตาย”           
จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถสรุปไดวา การเริ่มสภาพบุคคลตามกฎหมายแพงตองประกอบดวย
หลักเกณฑ 2 ประการ คือ “การคลอด” และ “การอยูรอดเปนทารก” 37 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

(1)  การคลอด 
       การคลอด หมายถึง การท่ีรางกายของทารกพนจากชองคลอดของ 

มารดาออกมาหมดท้ังตัวแลว (Full completion of birth) โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดของรางกายติดอยูท่ี 
ชองคลอด และสามารถดํารงชีวิตไดดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาอากาศและสารอาหารจากรางกาย
มารดาอีกตอไป และหากเปนการคลอดดวยวิธีการผาคลอดทางชองทอง การคลอดก็จะหมายถึง 
การนําเอารางกายทารกออกจากมดลูกของมารดาท้ังตัวแลว 38  

       สวนการคลอดของรกหรือการหดตัวของมดลูก ไมมีความหมายในการ
พิจารณาการเริ่มสภาพบุคคลตามกฎหมาย เพราะการพนจากชองคลอดของทารก หมายถึง             
การแยกตัวออกเพ่ือมีชีวิตเปนอิสระจากมารดา โดยท่ีนับแตทารกพนออกจากชองคลอดเปนตนไป 
ทารกก็จะไมมีความจําเปนตองใชออกซิเจน จากเลือดของมารดาอีกแลว เพราะทารกสามารถ        
ใชปอดทํางานไดแลว สวนการตัดสายสะดือนั้นหลายคนจะเขาใจวาเปนการแยกทารกออกจาก
มารดาโดยเด็ดขาดนั้น ความจริงแลวทารกแยกออกจากมารดาตั้งแตพนจากชองคลอดแลว สวนการ
ตัดสายสะดือนั้นเปนการแยกตัวทารกออกจากอวัยวะของทารกท่ีไมจําเปนจะตองใชอีกตอไปแลว 
(สายสะดือและสวนหนึ่งของรกนัน้เจริญเติบโตจากตัวทารกเอง 39 

 
 
 
 

                                                
37  จิตติ ติงศภัทิย  ข  (2529).  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล.  หนา 5-6. 
38  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ข  (2532).  นิติเวชศาสตร Forensic Medicine.  หนา 298. 
39  วิฑูรย อึ้งประพันธ.  (2513).  “การเริ่มและการสิ้นสุดแหงสภาพบุคคล.”  บทบัณฑิต, เลมที่ 27, ตอน 4.  

หนา 901-902. 
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(2)  การอยูรอดเปนทารก 
        ในอดีตมีคําอธิบายทางตํารากฎหมาย อธิบายวา การอยูรอดเปนทารกนั้น

ถือเอาการหายใจแรกของทารกประกอบกับการท่ีหัวใจของทารกเตน เปนเครื่องแสดงวาทารกนั้น           
มีชีวิตนอกครรภมารดาหรือทารกคลอดมีชีวิต40 โดยใหเหตุผลวาชีวิตทารกจะเริ่มตนภายนอก
รางกายตองเริ่มตนอยางคนท่ัวไป กลาวคือ หัวใจตองเตนและตองมีการหายใจดวยปอด หากมีการ
เตนของหัวใจอยางเดียวโดยไมหายใจ จะถือวาชีวิตภายนอกเริ่มตนแลวยังไมได41 โดยในการพิสูจน
ถึงการหายใจของทารกทําไดโดยการตรวจปอดของทารกดวยวิธีทางนิติเวชศาสตร เชน ตรวจสอบ
การลอยน้ําของปอด ตรวจสอบสีของปอด เปนตน 

       แตอยางไรก็ตาม ในทางการแพทยนี้ไมไดถือวาการหายใจของทารก
เปนเครื่องตัดสินวาทารกนั้นคลอดออกมามีชีวิตหรือไมแตเพียงอยางเดียว เพราะยังมีอาการแสดง
อ่ืนๆ ท่ีแสดงวาทารกนั้นมีชีวิต42 เนื่องจากหลักเกณฑในทางการแพทย ถือวาไขและตัวอสุจิเปน
เซลลท่ีมีชีวิต เม่ือผสมกันแลวก็เกิดชีวิตใหมเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ จนกระท่ังในระยะทาย ๆ 
ของการตั้งครรภ ทารกนั้นก็พรอมท่ีจะมีชีวิตดวยตนเองภายนอกครรภมารดาได กลาวคือ ทารกนั้น
มีอวัยวะทุกสวนท่ีทํางานไดอยางคนปกตแิลว เวนแตปอดเทานั้นท่ีเตรียมจะออกมาทํางานภายนอก
ครรภมารดา โดยลักษณะท่ีแสดงวาทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิต (Signs of live birth) นั้น ในทางนิติเวชวิทยา        
มีอยูหลายอยางนอกจากการหายใจ เชน การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ การไหลเวียนของเลือดจาก
การเตนของหัวใจตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับระบบไหลเวียน การตรวจพบลม              
ในกระเพาะอาหาร ลักษณะของสายสะดือและผิวหนัง เปนตน ซ่ึงถึงแมวาการหายใจจะถือวาสําคัญ
ท่ีสุดเพราะมีหลักฐานใหตรวจไดจากปอด แตการมีลมในปอดหรือปอดลอยน้ํานั้น ก็มิไดเปน 
เครื่องยืนยันวาทารกนั้นเกิดมามีชีวิตเสมอไป เนื่องจากมีหลายกรณีท่ีปอดลอยน้ําแตทารกไมได
หายใจหลังคลอด เชน ทารกตายและเนาในทอง หรือคลอดออกมาแลวแพทยหรือพยาบาล                
ผูทําคลอดพนออกซิเจนเขาไปชวยทารกหายใจขณะท่ีสวนใดสวนหนึ่งติดระหวางการคลอด          

                                                
40  พระยาเทพวิฑูร.  (2503).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1-2.  หนา 69. 
41  สงกรานต นิยมเสน.  (2506).  นิติเวชวิทยา.  หนา 177. 
42  วิฑูรย อึ้งประพันธ.  (2513).  “การเริ่มและการสิ้นสุดแหงสภาพบุคคล.”  บทบัณฑิต, 2513, เลมที่ 27, ตอน 4.  

หนา 903. 
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เปนตน ซ่ึงในทางตรงกันขาม การท่ีปอดจมน้ําก็ไมไดแสดงวาทารกนั้นไมไดมีชีวิตหลังคลอด 
เพราะบางกรณีอาจมีพยาธิสภาพอ่ืนๆ ท่ีทําใหปอดจมน้ําได43 

       ดังนั้น การถือการหายใจเปนเครื่องหมายแสดงวาชีวิตเริ่มตนนั้น        
จึงไมสอดคลองกับหลักเกณฑทางการแพทย อีกท้ังยังคานกับหลักทางตรรกวิทยาโดยส้ินเชิง 
กลาวคือ ในกรณีท่ีทารกคลอดออกมาโดยไมหายใจแตหัวใจยังเตนอยูนั้น ยอมอยูในสภาพไมตาง
อะไรกับเด็กตกน้ําท่ีถูกงมขึ้นมาใหม ๆ ซ่ึงยังหายใจเองไมได เม่ือเด็กนั้นยังมีชีพจรอยูก็ยังถือวาเด็กท่ี
จมน้ํานั้นยังไมตาย คือ ยังมีสภาพบุคคลอยู และถาหากถือวาการอยูรอดเปนทารกนั้น คือ การท่ี           
หัวใจเตนและหายใจรวมกันแลว ในกรณีท่ีทารกคลอดออกมายังไมหายใจแตมีลักษณะตาง ๆ           
ท่ีแสดงวาเด็กมีชีวิตแลวแพทยไดชวยการหายใจจนเด็กเริ่มหายใจไดเม่ือภายหลังครึ่งช่ัวโมงตอมา 
เชนนี้จะถือวาทารกนั้นมีสภาพบุคคลภายหลังคลอดออกมาถึงครึ่งช่ัวโมง ซ่ึงในระหวางนั้นถามีการ
ฆาทารก ผูกระทํายอมไมมีความผิดฐานฆาคนตาย แตกลับมีความผิดฐานทําใหแทงลูก ท้ัง ๆ ท่ีเปน
การกระทําโดยตรงตอตัวทารกนั้นเลย ซ่ึงไมนาจะเปนเชนนั้น ดวยเหตุนี้ “การอยูรอดเปนทารก”  
จึงไมควรอาศัยแตเพียงการหายใจเปนเครื่องตัดสินเทานั้น ควรอาศัยหลักฐานทางการแพทยอยางอ่ืน
ประกอบดวย วาทารกนั้นคลอดออกมามีชีวิตหรือไม 

        เพราะฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา “การอยูรอดเปนทารก” หรือคลอดมีชีวิต 
หมายถึง44 การออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดา โดยชีวิตนั้นไมจําเปนตองเริ่มอยางคนธรรมดา
ท่ัวไป คือ ยังไมตองหายใจ แตหากทารกคลอดออกมาโดยมีลักษณะอยางอ่ืนท่ีแสดงวาทารกมีชีวิต        
อยูภายนอกได (Signs of live birth) เชน ทารกคลอดออกมาแสดงอาการดิ้น การรองของทารก หรือ
หัวใจยังเตนอยู โดยท่ียังไมหายใจนั้น ควรถือวามีสภาพบุคคลแลว เพราะทารกนั้นไดแสดงอาการ
วาคลอดแลวอยูรอดช่ัวระยะหนึ่ง แมจะยังไมไดหายใจเลยก็ตาม และในกฎหมายใชคําวา “อยูรอด” 
ก็ควรจะหมายความวาชีวิตไดอยูรอดระยะหนึ่งไมจําเปนตองมีการหายใจดวย 

        จากบทบัญญัติขางตนสามารถสรุปไดวา สภาพบุคคลตามกฎหมาย
แพงของไทยนั้น เริ่มตนเม่ือรางกายทารกคลอดออกจากรางกายของมารดาหมดท้ังตัว และทารก        

                                                
43  วิทูร โอสถานนท.  (2502).  “การลอยน้ําของปอดทารกท่ีตายในระยะกอนคลอด ในขณะคลอด และหลังคลอด.”  

สารศิริราช,  2502,  เลมที่ 11.  หนา 267-271. 
44  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  เลมเดิม.  หนา 34. 
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มีชีวิตรอดหลังจากการคลอดโดยแสดงลักษณะท่ีวาทารกคลอดออกมามีชีวิต (Signs of live birth)  
ดังนั้น ทารกท่ีรางกายยังไมคลอดออกมาจากครรภมารดาท้ังตัวหรือคลอดออกมาท้ังตัวแลวแตไม
สามารถมีชีวิตรอดไดยอมไมมีสภาพบุคคล และไมอาจมีสิทธิและหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายแพงได 

  2.2.2.2  การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษยทางการแพทย 
การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญานั้น เปนปญหาท่ีเกี่ยวโยง

กับการเกิดของมนุษยตามธรรมชาติ ซ่ึงในการอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษยนั้นจะตองพิจารณาจาก
วิชาการแพทยอยางหลีกเล่ียงมิได ทําใหในการวินิจฉัยปญหาการเริ่มสภาพความเปนมนุษย
จําเปนตองคํานึงถึงแนวคิดเรื่องการเริ่มตนความเปนมนุษยทางการแพทยประกอบดวยเสมอ ไมวา
จะเปนความหมายของการเกิด หรือวิธีการคลอดทางการแพทย เพ่ือประโยชนในการตอบปญหาการ
เริ่มตนสภาพความเปนมนุษยท่ีสอดคลองกับความเปนจริงและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
ทางการแพทย 

1)  การเกิดทางการแพทย 
“การเกิด (birth) หมายถึง การท่ีทารกในครรภออกจากรางกายมารดาสูโลก

ภายนอก โดยไมตองพิจารณาวาสายสะดือจะถูกตัดแลวหรือไม หรือรกยังคงติดอยูกับตัวทารก
หรือไม45 สวน “การคลอด(labor)” หมายถึง กระบวนการเกิดหรือกระบวนการท่ีทําใหทารกในครรภ     
ออกจากรางกายมารดาสูโลกภายนอก โดยปกติผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือพยาบาลผดุงครรภ
จะเปนผูทําคลอด ดวยเหตุนี้ การศึกษาความหมายของการเกิดทางการแพทยจึงตองพิจารณาถึง
วิธีการคลอดทางการแพทยประกอบดวย 

การคลอดท่ีประสบความสําเร็จในทางการแพทย หมายถึง การคลอดท่ี         
ทําใหทารกเกิดมาแลวมีชีวิต กลาวคือ การคลอดท่ีทําใหทารกในครรภออกจากรางกายมารดาสู           
โลกภายนอกไดอยางปลอดภัยและมีชีวิตรอดอยูตอไปได ซ่ึงองคการอนามัยโลก (World Health 
Organization:WHO) ไดกําหนดความหมายของคําวา “การเกิดมามีชีวิต (live birth)” ไวใหหมายถึง 
การท่ีทารกคลอดออกจากรางกายมารดาท้ังตัว โดยไมตองคํานึงถึงการตั้งครรภจะใชระยะเวลานาน

                                                
45  F. Gary Cunning, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bioom, John C. Hauth, Larry C. Gilstrap, and Katharine D. 

Wenstrom, editors,  “Vital Statistics:Definition.”  Williams Obstetrics (22nd Edition).  retrieved August 15, 2009 from 
Access Medicine database. 
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เทาใด และหลังจากท่ีรางกายทารกแยกจากรางกายมารดาแลว ทารกเริ่มหายใจหรือปรากฏหลักฐาน
ท่ีบงบอกวาทารกมีชีวิตรอด เชน การเตนของหัวใจ ชีพจรท่ีสายสะดือ การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ
ท่ีอยูในอํานาจบังคับของจิตใจ ฯลฯ ไมวาสายสะดือจะถูกตัดแลวหรือไม หรือรกจะยังคงติดกับ          
ตัวทารกหรือไม46 

จากคํานิยามขางตนมีขอสังเกตวา ในการวินิจฉัยวาทารกมีชีวิตรอดหลังการ
คลอดหรือไม จะพิจารณาจากหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีชีวิตเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ท้ังนี้         
อาจเปนเพราะในทางปฏิบัติ เม่ือทารกคลอดออกจากรางกายของมารดาท้ังตัวแลว หากแพทย           
ตรวจพบหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีชีวิตอยางใดอยางหนึ่งแลว แพทยจะดําเนินการตางๆ              
เพ่ือใหทารกมีชีวิตรอดอยูตอไปได ไมวาจะเปนการกูชีวิต (resuscitation) การชวยชีวิตเบ้ืองตน 
(Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR) การกูลมหายใจ (Expire Air Resuscitation: EAR) การอภิบาล        
เปนพิเศษ (neonatal intensive care) หรือดําเนินการอ่ืนๆ เชน หากทารกยังไมเริ่มหายใจแตตรวจพบ
การเตนของหัวใจแลว แพทยอาจชวยใหทารกเริ่มหายใจโดยการพนออกซิเจนเขาทางจมูกของทารก
และ ฉีดยาอิพิเนฟริน (Epinephrine) เพ่ือกระตุนใหทารกเริ่มหายใจ เปนตน47 ซ่ึงแพทยจะเปน        
ผูประเมินสภาพของทารก48 และตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไร ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง         

                                                
46  Live birth refers to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, 

irrespection of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other 
evidence of life – e.g. beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movement of voluntary 
muscles – whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached. Each product of such a 
birth is considered live born., World Health Organization, “Health Status Statistics:Mortality.”  retrieved 
August 22, 2009 from http://www.who.int/healthinfo/statistics/indunder5mortality/en/. 

47  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ข  เลมเดิม.  หนา 298-299. 
48  ในทางการแพทย การประเมินสภาพของทารกแรกเกิด (neonate) จะใชวิธีการใหคะแนนแอปกา (Apgar scores) 

เพื่อบงบอกวาสภาพของทารกเปนอยางไร แพทยจะตองดําเนินการอยางไร หรือความเสี่ยงท่ีทารกจะเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพมีมากนอยเพียงใด การใหคะแนนแอปกาจะพิจารณาจากสภาพหรือระบบการทํางานของรางกายทารก
แรกเกิด ซึ่งมีท้ังหมด 5 ประการ ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ การหายใจ สภาพกลามเนื้อ ปฏิกิริยาตอบกลับ
อัตโนมัติ (reflex) และสีตัวของทารก โดยแพทยจะตรวจสิ่งเหลานี้ในนาทีท่ี 1 และนาทีท่ี 5 หลังจากท่ีทารกคลอด
ออกมาแลว และใหคะแนนต้ังแต 0-2 ในแตละเรื่อง เชน ในการตรวจอัตราการเตนของหัวใจ หากไมพบการเตน
ของหัวใจ จะให 0 คะแนน หากหัวใจเตนนอยกวา 100 ครั้ง ตอนาที จะให 1 คะแนน และหากหัวใจเตนมากกวา 
100 ครั้งตอนาที จะให 2 คะแน ในการตรวจการหายใจ หากไมพบการหายใจ จะให 0 คะแนน หากทารกหายใจชา
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คือ หลักฐานท่ีแสดงวาทารกมีชีวิต จะตองปรากฏขึ้นหลังจากท่ีทารกคลอดออกมาท้ังตัวแลวเทานั้น 
หากปรากฏขึ้นกอนท่ีทารกจะคลอดออกมาท้ังตัวแลว ก็จะไมถือวาทารกนั้นเกิดมามีชีวิต 

กล าวโดยสรุป การ เกิดทางการแพทย  หมายถึง ก าร เกิดมามี ชีวิต                
ซ่ึงประกอบดวย ขอเท็จจริง 2 ประการ คือ 1. ทารกคลอดออกจากครรภมารดาท้ังตัวแลว และ              
2. ภายหลังการคลอดมีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งท่ีแสดงวาทารกมีชีวิตรอด 

2) การคลอด 
  การคลอด (labor) คือ กระบวนการเกิดหรือกระบวนการใหกําเนิดทารก  

การคลอดในสาขาวิชาสูติศาสตรมี 2 วิธี คือ 1. การคลอดทางชองคลอด (vaginal childbirth) และ         
2. การผาคลอดทางชองทอง (Caesarean section) ซ่ึงแตละวิธีมีลักษณะดังตอไปนี ้

  การคลอดทางชองคลอด หมายถึง  ปรากฏการณ ท่ีมดลูกหดรัดตัว                  
อยางรุนแรงและเปนจังหวะอยางสมํ่าเสมอ ทําใหปากมดลูกเปดออก และทารกในครรภถูกบีบไล
ใหเคล่ือนต่ําลงมาตามชองคลอด จนกระท่ังทารกและรกคลอดออกสูภายนอกรางการมารดา              
การคลอดดวยวิธีการนี้จะแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มการคลอด ระยะคลอด (delivery) และ 
ระยะขับรก ซ่ึงในแตระยะ กระบวนการทํางานของอวัยวะในรางกายมารดาจะแตกตางกัน สงผลให
มารดามีอาการแสดงและความรูสึกท่ีแตกตางกันดวย 

  การผาคลอดทางชองทอง หมายถึง การคลอดทารกผานทางแผลผาตัดท่ี         
ผนังหนาทอง (laparotomy) และแผลผาตัดท่ีกลามเนื้อมดลูก (hysterrectomy) โดยไมรวมถึงการผาตัด
คลอดทารกในกรณีท่ีมีการตั้งครรภในชองทอง กรณีมีมดลูกแตก หรือกรณีท่ีเปนการแทงบุตร49 
การผาคลอดทางชองทองมี 2 ขั้นตอน คือ การลงแผลผาตัดท่ีผนังหนาทอง (abdominal incision) 
                                                                                                                                       
หรือหายใจผิดปกติ จะให 1 คะแนน และหากทารกหายใจปกติหรือเริ่มรองแลว จะให 2 คะแนน ฯลฯ เม่ือได
คะแนนครบท้ังหาเรื่องแลว ก็จะนํามารวมกันเปนคะแนนท่ีใชในการประเมินสภาพของทารก แพทยจะพิจารณา
จากคะแนนดังกลาวเพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินการกูชีวิตทารกหรือดําเนินการใดๆ แกทารกหรือไม จากสถิติพบวา
ทารกแรกเกิดท่ีคลอดตามกําหนดและไดคะแนนแอปกา 7 ถึง 10 คะแนน จะมีโอกาสเสียชีวิต 1 ใน 500 แตหากได
คะแนนแอปกานอยกวา 4 คะแนน จะมีโอกาสเสียชีวิตถึง 1 ใน 4.  (F. Gary Cunning, Kenneth J. Leveno, Steven 
L. Bloom, John C. Hauth, Larry C. Gilstrap, and Katharine D. Wenstrom, editors, “Methods Used to Evaluate 
Newborn Condition : Apgar Score.”  Williams Obstetrics (22nd Edition). retrieved August 15, 2009 from 
Access Medicine database.) 

49  สุชาดา อินทวิวัฒน และสมศักด์ิ ไหลเวชพิทยาม.  (2548).   สูติศาสตร.  หนา 177. 
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และการลงแผลผาตัดท่ีกลามเนื้อมดลูก โดยจะเริ่มจากการผาตัดท่ีผนังหนาทองกอน แลวจึงผาตัด       
ท่ีกลามเนื้อมดลูก หลังจากนั้นจึงนําทารกออกจากมดลูก โดยนําสวนศีรษะออกมากอน DPU



 
บทท่ี 3 

ความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายตางประเทศ 
 
การทําลายชีวิตทารกนั้น ในกฎหมายของตางประเทศ ไมวาประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย 

Common Law หรือระบบกฎหมาย Civil Law ตางก็ถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย
เชนเดียวกัน โดยในท่ีนี้จะขอกลาวถึงการทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิดตามกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ดังนี ้

 
3.1  ความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 

ความผิดท่ีเกี่ยวกับการคุมครองชีวิตทารกนั้น กฎหมายอังกฤษใหความคุมครอง           
ชีวิตทารกตั้งแตยังเปน “ชีวิตในครรภมารดา” จนกระท้ังทารกในครรภนั้นคลอดออกมามี              
“สภาพความเปนมนุษย” โดยกฎหมายอังกฤษสามารถแยกความผิดในการทําลายชีวิตทารก          
ในครรภมารดาออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) และ 2) ความผิดฐาน
ทําลายเด็ก (Child destruction) และเม่ือทารกคลอดออกจากครรภมารดาจนมีสภาพความเปนมนุษย
แลว กฎหมายอังกฤษไดใหความคุมครองชีวิตทารกดังกลาวในฐานะ “ชีวิตมนุษย” โดยกําหนดให            
การกระทําท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
(Homicide) 1 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายอังกฤษสามารถ
แยกออกไดเปน 3 ระยะ คือ 1) ความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) 2) ความผิดฐานทําลายเด็ก 
(Child destruction) และ 3) ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) 

 
 

                                                
1  ในวิทยานิพนธฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรณีความผิดฐานฆาผูอื่น (Homicide) ท่ีกระทําโดยเจตนา

เทานั้น. 
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  3.1.1  ความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) 
   3.1.1.1  ความเปนมาของความผิดฐานทําใหแทงลูก 

ตามกฎหมายคอมมอนลอวดั่ ง เดิมของอังกฤษนั้น ถือว า “การทําแทง”                 
เปนความผิดอาญา มาตั้งแตกอนท่ีจะมีระบบรัฐสภาเกิดขึ้น โดยในระหวางป พ.ศ. 2346 ถึง พ.ศ. 2380 นั้น               
กฎหมายอังกฤษถือวาการทําลายทารกในครรภภายหลังท่ีทารกในครรภดิ้นไดแลว (Quickening)              
เปนความผิดรายแรง ซ่ึงมีโทษถึงประหารชีวิต ท้ังนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาครัสเตียนท่ีเช่ือวา 
การดิ้นของทารกในครรภแสดงถึงการท่ีมีวิญญาณจุติในทารกนั้นแลว และถาทารกนั้นถูกทําลาย
ชีวิตกอนท่ีจะเกิด โดยไมมีโอกาสเขาพิธีรับเปนคริสเตียน วิญญาณของทารกนั้นก็ไมอาจไปสู
สวรรคได2 ดังนั้น ผูท่ีทําลายชีวิตทารกในกรณีดังกลาวนี้จึงควรตองไดรับโทษสถานหนัก 

เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาการกระทําท่ีเปนการทําใหแทงอันเปนความผิดตาม
กฎหมายนั้น กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ดั่งเดิมของอังกฤษ ถือวาทารกในครรภมารดา
ตองดิ้นได (Quickening) กอน และตองทําใหทารกนั้นตายกอนคลอดออกมามีชีวิต ถาทารกคลอด
ออกมามีชีวิตแลวจึงตาย ถือเปนความผิดฐานฆาคน3  

ตอมาในรัชสมัยพระเจายอรจท่ี 3 ไดมีตัวบทกฎหมายท่ีหามทําแทงเกิดขึ้น โดยเปน
บทบัญญัติในพระราชบัญญติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) 
มาตรา 58 และมาตรา 59 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

มาตรา 58 บัญญัติวา4 หญิงใดท่ีมีครรภมีเจตนาท่ีจะทําใหตนเองแทงลูก กระทําการ
โดยผิดกฎหมายในการรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูตนเอง หรือใชเครื่องมือ หรือใชวิธีการอ่ืนใด 
กระทําตอตนเองเพ่ือใหเปนไปตามเจตนาดังกลาว 
                                                

2  Kirk DC.  (1989).  Embyro arrest : the "no-man’s land” between contraception and abortion.  
p.111-7. ดู วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  (2537).  กฎหมายทําแทง ขอโตแยง ที่ยังไมยุติ.  หนา 113. 

3  จิตติ ติงศภัทิย.  (2552).  ความผิดฐานทําใหแทงลูก.  สืบคนเม่ือ 14 กุมภาพันธ 2552,  จาก เว็บไซตหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=18&&No=1&&Title=
กฎหมายอาญา&&page=.  หนา 11. 

4  Section 58 : Every woman, being with child, who, with intent to procure her own miscarriage, shall 
unlawfully administer to herself any poison or other noxious thing, or shall unlawfully use any instrument or 
other means whatsoever with the like intent, and whosoever, with intent to procure the miscarriage of any 
woman, whether she be or be not with child, shall unlawfully administer to her or cause to be taken by her any 
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ผูใดมีเจตนาท่ีจะทําใหหญิงใดแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะมีครรภหรือไมก็ตาม 
กระทําการโดยผิดกฎหมายในการรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูรางกายหญิงนั้น หรือกระทํา
ดวยประการใดเพ่ือใหหญิงนั้นไดรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทํา หรือ
กระทําดวยวิธีอ่ืนใดตอหญิงนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนาดังกลาว 

ท้ังสองกรณีขางตน เปนการกระทําผิดฐานเฟโลนี (Felony) ตองระวางโทษจําคุก 
มาตรา 59 บัญญัติวา5 ผูใดกระทําการโดยผิดกฎหมายจัดหายาพิษ หรือสารท่ีเปน

อันตราย เครื่องมือหรือส่ิงอ่ืนใด โดยรูอยูวาของดังกลาวนั้นจะนําไปกระทําผิดกฎหมาย เพ่ือทําให
หญิงคนใดคนหนึ่งแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะตั้งครรภหรือไมก็ตาม เปนการกระทําผิดฐานมิสเดมิเนอร 
(Misdemeanour) ตองระวางโทษจําคุก 

ตอมาอังกฤษไดมีการประกาศใชกฎหมายใหเลิกช่ือความผิดฐานเฟโลนี (Felony) 
และมิสเดมิเนอร (Misdemeanour) โดยใหใชเรียกวาเปนความผิดเฉยๆ (The Criminal Justice Act 1967) 
และไดมีการกําหนดโทษในมาตรา 58 ไววา ใหจําคุกตั้งแตสองปถึงตลอดชีวิต และโทษในมาตรา 59 
เปนใหจําคุกไมเกินสองป6 

เม่ือมีการออกพระราชบัญญตัิวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the 
Person Act 1861) จึงเปนการเปล่ียนหลักกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ดั่งเดิมของอังกฤษ          
ท่ีถือวาทารกในครรภมารดาตองดิ้นได (Quickening) กอน และตองทําใหทารกนั้นตายกอนคลอด
ออกมามีชีวิต จึงจะเปนความผิดฐานทําใหแทงสําเร็จ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการเอาผิด       
แกบุคคลท่ีใชยาพิษ หรือสารท่ีเปนอันตราย หรือเครื่องมือ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด ไมวาจะเปน  
ตัวหญิงท่ีมีครรภเองหรือเปนบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาใหแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะมีครรภหรือไมก็ตาม 
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี้  ถือเอาการกระทําเพียงขั้นพยายาม กลาวคือ เพียงใชยาพิษ          

                                                                                                                                       
poison or other noxious thing, or shall unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like 
intent, shall be guilty of felony, and being convicted thereof shall be liable to be kept in penal servitude for life. 

5  Section 59 : Whosoever shall unlawfully supply or procure any poison or other noxious thing, or 
any instrument or thing whatsoever, knowing that the same is intended to be unlawfully used or employed with 
intent to procure the miscarriage of any woman, whether she be or be not with child, shall be guilty of a 
misdemeanor, and being convicted thereof shall be liable to be kept in penal servitude. 

6  Mant K.  (1984).  Taylor’s principles and practice of medical Jurisprudence.  pp. 322-33. 

DPU



 

 

37

หรือสารท่ีเปนอันตราย หรือเครื่องมือ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือใหหญิงแทงลูก ถือเปนความผิด
สําเร็จไปเลย โดยไมตองรอใหทารกในครรภมารดาดิ้นได (Quickening) กอน และไมตองรอให
ทารกคลอดออกมาในลักษณะไมมีชีวิตเสียกอน อีกท้ังไมจําเปนวาหญิงนั้นจะมีครรภหรือไมก็ตาม 
หากมีการกระทําดังกลาวผูกระทําก็มีความผิดฐานทําใหแทงสําเร็จทันที และตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวยังถือเอาการกระทําขั้นตระเตรียมการทําแทงถือเปนความผิดดวย กลาวคือ หากมีการ
ตระเตรียมการโดยการจัดหายาพิษ หรือสารท่ีเปนอันตราย หรือเครื่องมือ หรือส่ิงอ่ืนใด โดยมีเจตนา
เพ่ือใหหญิงคนหนึ่งคนใดแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะตั้งครรภหรือไมก็ตาม ผูท่ีกระทําการตระเตรียมการ
ดังกลาวมีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ โดยไดรับโทษจําคุกไมเกินสองป  

ดังนั้น กฎหมายอังกฤษในปจจุบันจึงไมมีปญหาในเรื่องขอบเขตของความผิด
ฐานทําใหแทงลูก วาการกระทําใดจึงจะถือวาเปนการทําใหแทงลูก เนื่องจากกฎหมายอังกฤษ           
ไดบัญญัติเอาความผิดตรงการใชยาหรือเครื่องมือ หรือวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือใหแทงลูก เปนความผิด
ฐานทําใหแทงลูกทันที โดยมิไดถือเอาการท่ีทารกคลอดออกจากครรภโดยไมมีชีวิตมาเปน
องคประกอบของความผิดตามท่ีเปนหลักของกฎหมาย Common Law แตเดิม 

   3.1.1.2  ขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูก 
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษมิไดใหคํานิยามของคําวา “แทงลูก” เอาไว 

เชนเดียวกับกฎหมายไทย จึงทําใหเกิดปญหาวา “แทงลูก” นั้น ถือวาเริ่มมีผลตั้งแตเม่ือใด กลาวคือ 
เริ่มตนตั้งแตทําลายไขกับตัวอสุจิท่ีผสมกันใหม ๆ ทันที หรือวาเริ่มตั้งแตทําลายไขท่ีผสมแลวและ       
มีการฝงตัวในผนังมดลูก ซ่ึงในความเปนจริงตามธรรมชาตินั้น ไข ท่ีผสมกับตัวอสุจิแลว             
จํานวนกวาครึ่งท่ีไมมีโอกาสฝงตัวในมดลูก ซ่ึงก็จะสลายตัวแลวถูกขับออกมาพรอมกับ 
ประจําเดือนคราวถัดไป ถาหากถือวาการทําลายไขท่ีผสมกับอสุจิแลวในทันท่ีท่ียังไมไดฝงตัว          
ในมดลูก วิธีการวางแผนครอบครัวโดยการคุมกําเนิดบางวิธี เชน การกินยาคุมกําเนิดหลังรวมเพศ 
การใสหวงคุมกําเนิด เชนนี้ยอมมีความผิดฐานทําแทงดวย  

จากปญหาดังกลาวนี้ ถึงแมวาตัวบทกฎหมายจะยังมิไดกําหนดใหความชัดเจน   
ก็ตามแตหัวหนาอัยการสูงสุดของอังกฤษ (Attorney-General) ไดช้ีแจงตอบปญหาดังกลาวนี้ใน             
สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2525 วา “คําวา แทงลูก ไมอาจตีความไดเทียบเทากับ        
การไมฝงตัวของตัวออน ไมวาจะเกิดขึ้นเองหรือทําใหเกิด” (The word “miscarriage” is not apt to 

DPU



 

 

38

describe a failure to implant whether spontaneous or not) 7 และกระทรวงสาธารณะสุขก็ไดมีหนังสือยืนยัน
ตอสมาคมวางแผนครอบครัววา ความเห็นดังกลาวเปนทัศนะของรัฐบาล8 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
ความผิดฐานทําแทงตามกฎหมายอังกฤษเริ่มตั้งแตการทําลายไขท่ีผสมกับอสุจิ และไดมีการฝงตัว
ในผนังมดลูกแลว เพราะฉะนั้น แพทยท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนครอบครัว จึงแนใจไดวาจะไมถูก
ฟองวาทําใหหญิงแทงลูก 

ประกอบกับตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against 
the Person Act 1861) มาตรา 58 บัญญัติวา “หญิงใดท่ีมีครรภมีเจตนาท่ีจะทําใหตนเองแทงลูก กระทําการ
โดยผิดกฎหมาย ในการรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูตนเอง หรือใชเครื่องมือ หรือใชวิธีการ
อ่ืนใด กระทําตอตนเองเพ่ือใหตนแทงลูก มีความผิด...” ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายอังกฤษนั้น  
พิจารณาจากการตั้งครรภเปนหลักเชนกัน โดยการตั้งครรภจะถือเอาระยะเวลาใดนั้น ในประเทศอังกฤษ
แมวาจะไมมีคดีท่ีศาลวินิจฉัยช้ีขาดไวในประเด็นนี้ แตไมวาในแงของกฎหมายหรือทางการแพทย       
ก็ตาม เปนท่ียอมรับกันวาการตั้งครรภนั้นไมถือวาเริ่มขึ้นกอนท่ีจะมีการฝงตัวของตัวออน9       
เพราะกอนหนา ท่ีจะมีการฝงตัวของตัวออนนั้น ในดานร างกายของหญิงนั้นยังไม เกิด                     
การเปล่ียนแปลงใดๆ การเปล่ียนแปลงจะเริ่มขึ้นเม่ือมีการฝงตัวของตัวออนในผนังมดลูก              
โดยตัวออนจะงอกเปนรากเขาไปยึดกับเซลลของผนังมดลูก แลวจะมีการหล่ังฮอรโมนจากตอมใต
สมองของหญิงนั้น การเปล่ียนแปลงในตัวหญิงดังกลาวนาจะถือเปนจุดเริ่มตนของการตั้งครรภ10 
ดังนั้น การทําลายตัวออนกอนท่ีจะมีการฝงตัวในผนังมดลูก จึงยังมิใชการทําใหการตั้งครรภส้ินสุด
ลงเพราะการตั้งครรภยังไมเริ่ม เพราะฉะนั้น การทําลายตัวออนในครรภมารดาท่ีปฏิสนธิแลว          
แตยังมิไดมีการฝงตัวท่ีผนังมดลูกจึงมิใชการทําใหแทงลูก 

 
 
 

                                                
7  Kirk DC.  Op.cit.  p.111. 
8  Mackay RD.  (1988).  The relationship between abortion and child destruction in English law. 

pp.177-83. 
9  Kirk DC.  Op.cit.  p.111-7. 
10  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  เลมเดิม.  หนา 109. 
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  3.1.2  ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) 
   3.1.2.1  ความเปนมาของความผิดฐานทําลายเด็ก  

หลังจากประเทศอังกฤษไดออกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล           
(The Offence against the Person Act 1861) บัญญัติใหการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดากอนท่ีจะคลอด
ออกมาและแยกเปนอิสระจากครรภมารดาทุกกรณีถือเปนความผิดทางอาญาโดยไมมีเง่ือนไขในการ
ยกเวนความผิด และอีกหลายสิบปตอมา ประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายคุมครองชีวิตทารก 
(The Infant Life (Preservation) Act 1929) ขึ้น โดยเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภท่ีมีอายุครรภ
ท่ีอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู (capable of being born alive) เรียกวา “ความผิดฐานทําลายเด็ก 
(Child destruction)” ซ่ึงความผิดดังกลาวนี้ เปนความผิดท่ีแยกออกมาจากความผิดฐานทําใหแทงลูก 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 

มาตรา 1 (1) บัญญัติวา11 “ผูใดมีเจตนาทําลายชีวิตเด็กท่ีอาจคลอดแลวมีชีวิตรอดอยู  
และผลจากการกระทํานั้นเปนผลใหเด็กตายกอนท่ีจะแยกเปนอิสระจากมารดา มีความผิด           
ฐานทําลายเด็ก” 

แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) 
Act 1929) ไดบัญญัติบทยกเวนสําหรับความผิดฐานทําลายเด็ก โดยบัญญัติวา “การกระทําความผิด
ดังกลาว ผูกระทํายอมไมมีความผิด ถาพิสูจนไมไดวาการกระทําใหเด็กตายนั้น ผูกระทํากระทําดวย
เจตนาไมบริสุทธ์ิและมิไดมุงหมายท่ีจะปกปองคุมครองชีวิตของมารดา” 12 ดังนั้น ถาผูท่ีทําลาย        
ชีวิตทารกท่ีมีอายุครรภท่ีอาจเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู ไดกระทําไปเพ่ือเปนการชวยเหลือชีวิตมารดา
และกระทําดวยเจตนาท่ีบรุสิทธ์ิ ผูกระทํานั้นยอมไมมีความผิดฐานทําลายเด็กดังกลาวนี ้

                                                
11  Section 1(1) : Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with intent to 

destroy the life of a child capable of being born alive, by any wilful act causes a child to die before it has an 
existence independent of its mother, shall be guilty of felony, to wit, of child destruction, and shall be liable on 
conviction thereof on indictment to penal servitude for life. 

12  Provided that no person shall be found guilty of an offence under this section unless it is proved 
that the act which caused the death of the child was not done in good faith for the purpose only of preserving 
the life of the mother. 
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นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังไดมีบทสันนิษฐานความผิดฐานทําลายชีวิตเด็ก 
ในมาตรา 1(2) โดยบัญญัติวา13 “ในบทบัญญัตินี้ ถามีหลักฐานท่ีแสดงไดวาหญิงนั้นตั้งครรภตั้งแต 
28 สัปดาหขึน้ไป ใหสันนิษฐานไวกอนวา ในขณะนั้นเด็กในครรภอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู
ได” ดังนั้น ถามีการกระทําใหทารกในครรภท่ีมีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป ตายกอนท่ีจะ
คลอดจากครรภมารดา ถือไดวาผูกระทําดังกลาวมีความผิดฐานทําลายเด็กแลว เพราะกฎหมาย
สันนิษฐานวาทารกท่ีมีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไปนั้นสามารถท่ีจะคลอดออกมาแลวมีชีวิต
รอดอยูได 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา ถามีการทําใหทารกในครรภตายกอนท่ีทารกนั้นจะคลอด
ออกมามีชีวิต ถาอายุของทารกในครรภนั้นไมถึง 28 สัปดาห หรือทารกท่ีมีอายุครรภท่ีเม่ือคลอด
ออกมาแลวไมสามารถท่ีจะมีชีวิตรอดอยูได ถือไดวาผูกระทํามีความผิดฐานทําใหแทงลูก ตาม
มาตรา 58 ของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) 
แตถาทารกอายุในครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป หรือทารกท่ีมีอายุครรภท่ีอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิต
รอดอยูได ไปจนถึงกอนท่ีทารกจะคลอดหมดท้ังตัว ถือไดวาผูกระทํามีความผิดฐานทําลายเด็ก 
(Child destruction) ตามพระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929)  

ตอมาอีก 9 ป ภายหลังประกาศใชกฎหมายคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life 
(Preservation) Act 1929) ไดเกิดคดีตัวอยางซ่ึงเปนประวัติศาสตรท่ีใชเปนขออางอิงกันในเวลา
ตอมา โดยคดีดังกลาวมีขอเท็จจริงดังตอไปนี ้

เม่ือวันท่ี 17 เมษายน ค.ศ.1938 มีเด็กหญิงอายุต่ํากวา 15 ป ถูกขมขืนกระทําชําเรา
อยางรุนแรง ทําใหเด็กหญิงตั้งครรภจากการถูกขมขืนครั้งนั้น นายแพทยเบิรน ซ่ึงเปนสูติแพทย         
ของโรงพยาบาลเซนตแมรี่ไดตรวจรางกายผูเสียหาย พบวาผูเสียหายตั้งครรภ และดวยความยินยอม
ของบิดามารดาของเด็กหญิง นายแพทยเบิรนไดทําแทงใหเด็กหญิงผูเสียหาย ตอมาวันท่ี 1 มิถุนายน 
ค.ศ.1938 นายแพทยเบิรนไดถูกฟองในขอหาวาทําแทงใหหญิง อันเปนความผิดตามมาตรา 58 ของ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861)  

                                                
13  Section 1(2) : For the purposes of this Act, evidence that a woman had at any material time been 

pregnant for a period of twenty-eight weeks or more shall be prima facie proof that she was at that time 
pregnant of a child capable of being born alive. 
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ซ่ึงจําเลยตอสูวา การกระทําของเขา “ไมผิดกฎหมาย” ซ่ึงถือเปนองคประกอบ
ความผิดของมาตรา 58 ดวย เพราะเขาถือวาเปนหนาท่ีท่ีเขาจะตองทําแทงใหผูปวยรายนี้ โดยเช่ือวา
การปลอยเด็กหญิงรายนี้ตั้งครรภตอไป นาจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายรายแรงแกเด็กได และการ
ทําแทงกรณีนี้ก็สามารถทําไดโดยเด็กหญิงนั้นมิไดอยูในภาวะเส่ียงอันตรายใด ๆ เลย นอกจากนั้น 
จําเลยยังไดอางพยานแพทยอีกหลายคนรวมท้ังผู ชํานาญทางจิตวิทยาการแพทย  (Medical 
Psychology) ท่ีมาใหความเห็นวา ถาเด็กหญิงนั้นตั้งครรภตอไปจนคลอดบุตร ผลท่ีตามมาอาจ
กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรายแรงได14 

โดยในคดีดังกลาวนี้ไดเกิดประเด็นทางกฎหมายท่ีนาสนใจ 2 ประเด็น คือ 
1)   คํ าว า  “โดยผิ ดกฎหมาย (Unlawfully)” ท่ี บั ญญั ติ ไว ในมาตรา 58 ของ

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) นั้น หมายถึงอะไร 
ซ่ึงควรจะมีความหมายโดยนําเอาบทบัญญัติในขอยกเวนความผิดของกฎหมายคุมครองชีวิตทารก 
(The Infant Life (Preservation) Act 1929) มาใช กลาวคือ ผูกระทําตองมีเจตนาบริสุทธ์ิ และมุงหมายท่ีจะ
ปกปองชีวิตของมารดา ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาว โจทกตองเปนผูพิสูจนจนหมดขอสงสัย 

2)  ประเด็นท่ีวาอันตรายตอสุขภาพ (danger to health) กับอันตรายตอชีวิต (danger to life) 
แยกกันไดชัดเจนหรือไม และมีเสนแบงท่ีแนนอนเพียงไร จําเลยซ่ึงเปนแพทยไมอาจบอกไดแนชัด
และศาลก็เห็นวา การท่ีกฎหมายบัญญัติวา “มุงหมายท่ีจะปกปองชีวิตของมารดา” นั้นมีความหมาย
กวาง และไมไดหมายเพียงแคชวยชีวิตมารดาจากการตายโดยรวดเร็วเทานั้น  

ตอมาคณะลูกขุนตัดสินวา จําเลยไมมีความผิดยกฟองจําเลย และจากผล             
คดีดังกลาวนี้ การทําแทงเพ่ือการรักษา (Therapeutic abortion) จึงไมผิดกฎหมาย (lawful abortion) 15 
และทําใหเริ่มมีความคิดท่ีจะขยายเหตุใหทําแทงไดตามกฎหมายมากขึ้น โดยใหรวมถึงการทําแทง
เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภอยางรายแรงและถาวรดวย และไดขยาย
เหตุท่ีควรอนุญาตใหทําแทงในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภขึ้นจากการถูกขมขืนดวย  

 

                                                
14  Lawrence Ladder.  (1966).  Abortion.  pp. 103-110. 
15  Ian Kennedy and Andrew Grubb.  (1994).  Medical Law: text with materials.  pp. 739-806. 
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แตอยางไรก็ดี คําพิพากษาคดีนี้ก็ไมไดทําใหการทําแทงในทางการแพทย 
(Medical abortion) เพ่ิมขึ้นแตอยางใด แพทยสวนใหญไมยอมทําแทงในหลายกรณี เชน หญิงท่ีถูกขมขืน
กระทําชําเรา หญิงท่ีหยากับสามี หญิงท่ีมีบุตรมาก เปนตน ทําใหการทําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้น
มากตามมา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ จึงไดตั้งคณะกรรมการ             
รวมขึ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้ ซ่ึงคณะกรรมการเสนอแนะวา ควรมีการแกกฎหมายใหชัดเจน 
ใหแพทยสามารถทําแทงไดในกรณีท่ีเปนการกระทําดวยเจตนาบริสุทธ์ิท่ีแพทยเห็นวา การปลอยให
ตั้งครรภตอไปนาจะเกิดอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของหญิงนั้นจะเส่ือมโทรมลงมาก  

ตอมาอังกฤษจึงไดมีการออกกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้ โดยช่ือวาพระราชบัญญัติ
การทําแทง (The Abortion Act 1967) ซ่ึงเริ่มใชบังคับตั้งแตวันท่ี 27 เมษายน 1968 โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี ้

มาตรา 116 การส้ินสุดการตั้งครรภทางการแพทย 

                                                
16  Section 1 : Medical termination of pregnancy  (1) Subject to the provisions of this section, a person 

shall not be guilty of an offence under the law relating to abortion when a pregnancy is terminated by a 
registered medical practitioner if two registered medical practitioners are 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 injury to the physical or mental 
health of the pregnant woman or any existing children of her family; or 

  (b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental 
health of the 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 a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or 
mental abnormalities as to be seriously handicapped. 

  (2) In determining whether the continuance of a 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 the National Health Service (Scotland) Act 1978 or in a 
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(1)  ภายใตบทบัญญัติในมาตรานี้ การกระทําผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทําแทง 
ถาผูกระทําเปนแพทยผูไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และไดทําตามเง่ือนไข
ตอไปนี้ ผูกระทําไมมีความผิด 

 ถาแพทย ผูไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนาย มี
ความเห็นรวมกันโดยสุจริตวา 

 (ก)  หญิงนั้นตั้งครรภไมเกิน 24 สัปดาห และหากปลอยใหการตั้งครรภดําเนิน
ตอไป หญิงตั้งครรภอาจเส่ียงตออันตรายถึงชีวิต หรืออันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิง
ตั้งครรภ หรือของบุตรท่ียังมีชีวิตอยูของหญิงตั้งครรภนั้น เพ่ิมขึ้นกวาท่ีจะทําแทงใหหญิงนั้นตั้งแต
ตน 

 (ข)  มีหลักฐานท่ีนาเช่ือวา เด็กท่ีเกิดมามีโอกาสท่ีจะไดรับทุกขทรมานจากความ
ผิดปกติทางกายหรือทางจิตใจ ท่ีจะสงผลใหเด็กเปนผูเสียเปรียบอยางมากในสังคม 

(2)  การตัดสินใจวา ถาปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไปจะมีผลตอการเส่ียงอันตราย
ตอสุขภาพตามท่ีบัญญัติไวในวรรค (ก) ของอนุมาตรา 1 ในมาตรานี้ จําตองคํานึงถึงภาวะแวดลอม
ของหญิงนั้นท่ีแทจริง หรือท่ีวิญูชนอาจคาดหมายได 

(3)  นอกจากท่ีบัญญัติไวในอนุมาตรา (4) ของมาตรานี้ การรักษาโดยการทําแทงใน
ทุกกรณีตองกระทําในโรงพยาบาลท่ีอยูภายใตการควบคุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
หรือกระทรวงกิจการสกอตแลนด (Secretary of State) ในสกอตแลนด ซ่ึงอยูภายในบังคับของ

                                                                                                                                       
hospital vested in a Primary Care Trust or a National Health Service trust or an NHS foundation trust or in a 
place approved for the purposes of this section by the Secretary of State. 

  (3A) The power under subsection (3) of this section to approve a place includes power, in relation 
to treatment consisting primarily in the use of such medicines as may be specified in the approval and carried 
out in such manner as may be so specified, to approve a class of places. 

  (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 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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กฎหมายวาดวยบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National Health Service Acts) หรือตองกระทําในสถานท่ี
และเวลาท่ีรัฐมนตรีดังกลาวกําหนด 

(4)  อนุมาตรา (3) ของมาตรานี้ กับอนุมาตรา (1) ในสวนท่ีเกี่ยวกับความเห็นของ
แพทยผูท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองนายจะไมนํามาบังคับ ถาการทําแทง
โดยแพทยผูท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในกรณีท่ีแพทยนั้นมีความเห็นโดย
สุจริตวาการทําแทงนั้นมีความจําเปนตองทําโดยรีบดวนเพ่ือชวยชีวิต หรือเพ่ือปองกันอันตราย
รายแรงอยางถาวรตอสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ 

ซ่ึงการทําแทงท่ี ผูกระทําไม มีความผิดตามพระราชบัญญัติการทําแทง                    
(The Abortion Act 1967) นั้น จะตองมีมูลเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ มูลเหตุในเรื่องอันตรายตอ
รางกายหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภ ซ่ึงจัดเปนมูลเหตุทางการแพทย (Medical Indication) และการ
ทําแทงจะตองกระทําภายในระยะเวลาไมเกิน 24 สัปดาห นับแตตั้งครรภ ถามีการทําลายชีวิตทารก 
ท่ีมีอายุครรภมากกวา 24 สัปดาหขึ้นไป ผูกระทําก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยความผิด
ตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) และพระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant 
Life (Preservation) Act 1929) แลวแตกรณ ี

มาตรา 517  
(1)  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัตคิุมครองชีวติทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929)  
(2)  ภายใตบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทําแทง การกระทําใดๆ ท่ีมีเจตนาจะ          

ทําใหหญิงแทงลูก ถือวาผิดกฎหมาย (unlawfully) ท้ังส้ิน เวนแตจะไดกระทําตามท่ีมาตรา 1 แหง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดอนุญาตไว 

 

                                                
17  Section 5 (1) : No offence under the Infant Life (Preservation) Act 1929 shall be committed by a 

registered medical practitioner who terminates a pregnancy in accordance with the provisions of this Act. 
    (2) For the purposes of the law relating to abortion, anything done with intent to procure [a 

woman's miscarriage (or, in the case of a woman carrying more than one foetus, her miscarriage of any foetus) 
is unlawfully done unless authorised by section 1 of this Act. 
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ขอสังเกตของกฎหมายการทําแทง (The Abortion Act 1967) ท่ีออกมาภายหลังนี้ 
ไมไดเปนการยกเลิกกฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against       
the Person Act 1861) และพระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929)  
แตกฎหมายการทําแทง (The Abortion Act 1967) ท่ีออกใหมนี้มีลักษณะเปนการขยายความในสวน
ท่ีกฎหมายเกามิไดบัญญัติไว และเปนการเสริมกฎหมายเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

กลาวโดยสรุป ความผิดในการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาตามกฎหมาย
อังกฤษตองพิจารณาจากกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญติวาดวยความผิดตอบุคคล  
(The Offence against the Person Act 1861) พระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life 
(Preservation) Act 1929) และพระราชบัญญัติการทําแทง (The Abortion Act 1967) ซ่ึงแมกฎหมาย
ท้ัง 3 ฉบับ นั้นจะแยกตางหากจากกัน แตก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู กลาวคือ การทําลายชีวิตทารก          
ในครรภมารดาหรือการทําแทง ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติการทําแทง (The Abortion Act 1967) 
ถาหากเปนการทําแทงท่ีไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการทําแทง (The Abortion 
Act 1967) ถือวาเปนการทําแทงท่ีมิชอบดวยกฎหมายและเปนความผิดทางอาญา ซ่ึงจะตองพิจารณา
จากกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person 
Act 1861) และพระราชบัญญัตคิุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929) 

กลาวคือ การทําแทงท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ถาเปนการทําใหทารกในครรภ               
ตายกอนท่ีจะคลอดออกมานั้น สามารถพิจารณาไดดังนี้ กรณีท่ีหนึ่ง ถาอายุของทารกในครรภนั้น          
มีอายุไมถึง 28 สัปดาห (ไมอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูได) จะถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ         
วาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) สวนกรณีท่ีสองเปนกรณีท่ี
ทารกในครรภมีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป หรือมีอายุครรภท่ีอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู 
(capable of being born alive) ไปจนถึงการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด จะถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929) 

   3.1.2.2  ขอบเขตของความผิดฐานทําลายเด็ก  
เนื่องจากความผิดในการทําใหแทงลูกกับความผิดในการฆาผูอ่ืนนั้น มีขอบเขต        

ท่ีตอเนื่องกัน เพ่ือตัดปญหาการคาบเกี่ยวกันระหวางความผิดฐานท้ังสองฐานดังกลาว อังกฤษจึงได
ออกกฎหมายคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) Act 1929) กําหนดความผิดระหวางคลอด 
เรียกวา “ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction)” ขึ้น ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวไดปดชองวาง
ของความผิดท่ีกระทําระหวางการทําแทงกับการฆาคน 

DPU



 

 

46

ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีทําใหทารกตาย
กอนท่ีจะคลอดและมีชีวิตเปนอิสระจากมารดา โดยมีเจตนาท่ีจะทําลายชีวิตเด็กท่ีอาจจะเกิดมาแลว 
มีชีวิตรอดอยู18  

ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ดังกลาวนี้ เปนการคุมครองชีวิตทารก      
ในครรภกอนท่ีจะแยกเปนอิสระจากมารดา โดยกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดขอบเขตในการคุมครอง
ชีวิตทารกไวในมาตรา 1(1) ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดมีเจตนาทําลายชีวิตเด็กท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยู 
(capable of being born alive) กอนท่ีจะแยกเปนอิสระจากมารดา ผูนั้นมีความผิดฐานทําลายเด็ก 
(Child destruction)…” โดยมีบทสันนิษฐานวา “หญิงท่ีตั้งครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป ใหสันนิษฐาน       
ไวกอนวาในขณะนั้นทารกในครรภอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู” ดังนั้น ระยะเวลาท่ีไดรับความ
คุมครองในความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ระยะเวลากอนท่ี
ทารกจะคลอดโดยนับเอาตั้งแตเวลาตามปกติท่ีทารกในครรภสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได 
(The period when the child is capable of being born alive commonly) ซ่ึงไดแก ระยะเวลาภายหลัง 
28 สัปดาห หรือ 7 เดือนของการตั้งครรภ ไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้น จะคลอดออกมาจากครรภมารดา       
หมดท้ังตัว19 ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน ตอไป 

แตอยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายอังกฤษหลายคนมีความเห็นวา การทําแทงนั้น          
ถาเด็กในครรภอายุระหวาง 13 ถึง 24 สัปดาห (กรณีใชพรอสตาแกลนดิน) ผูกระทําอาจมีความผิด
ฐานทําลายชีวิตเด็ก (Child destruction) ตามพระราชบัญญัติคุมครองชีวิตทารก (The Infant Life (Preservation) 
Act 1929) ได เพราะทารกอายุในครรภดังกลาวอาจถือวา “อาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู” ได        
แมจะมีขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวนี้วา หญิงตั้งครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป เด็กในครรภ
ขณะนั้นถือวาอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูก็ตาม20 อยางไรก็ตาม ไดมีคําพิพากษาศาลอุทธรณ 
เกี่ยวกับคําวา “อาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู” ในคดี C and Another vs and Others 1987-1 All E.R.        
โดยศาลมีพิพากษาวา คําวา “อาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยู ” ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้น                
ตองตีความจากสามัญสํานึก ดังนั้น ความหมายท่ีแทงจริงของถอยคําก็คือ หมายถึง “อาจจะเกิด

                                                
18  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  เลมเดิม.  หนา 115. 
19  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2550).  มุมมองใหมในกฎหมายอาญา. หนา 114. 
20  วิฑูรย อึ้งประพันธ  ก  เลมเดิม.  หนา 120-121. 
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มาแลวมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป” (Capable of being born with a reasonable chance of survival) 
ดังนั้น แพทยท่ีทําแทงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการทําแทง  (The Abortion Act 1967)        
จะไมมีความผิดฐานทําลายชีวิตเด็ก ถาทารกนั้นยังไมถึงระยะท่ีจะมีชีวิตภายนอกรางกายตอไปได 
(viability) 21 

  3.1.3  ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) 
ระบบกฎหมาย common law ไมยอมรับวาตัวออนในครรภมารดามีสภาพบุคคล จนกวา

ตัวออนนั้นจะเกิดมาแลวแยกเปนอิสระจากมารดา กอนหนานั้นจะถือเพียงวาทารกนั้นเปนเพียงสวน
หนึ่งของอวัยวะภายในของมารดาเทานั้น ซ่ึงภายใตระบบกฎหมาย common law ทารกในครรภยัง
ไมถือวามีชีวิต และหากมีการฆาทารกท่ียังไมไดเกิดมา ก็ไมถือวาเปนความผิดฐานฆาคนตาย 
(Homicide) จะถือวาเปนความผิดฐานฆาคนตาย (Homicide) ก็ตอเม่ือทารกนั้นคลอดสมบูรณแลว
และมีชีวิตอยูไดเองอยางอิสระ โดยการคลอดท่ีสมบูรณ หมายถึง รางกายของทารกไดคลอดออกมา
หมดท้ังตัวจากมารดาแลว 

   3.1.3.1  ขอบเขตของความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) 
ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) ตามกฎหมายอังกฤษนั้น เปนการคุมครองชีวิตทารก

ท่ีคลอดออกจากครรภมารดาแลวมี “สภาพความเปนมนุษย” แลว ดังนั้น การเริ่มสภาพความเปน
มนุษยจึงถือเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) โดยกฎหมายอังกฤษถือหลัก
แนวคิด “การคลอดหมดท้ังตัว (Wholly Born)” เปนจุดเริ่มตนของสภาพความเปนมนุษย กลาวคือ 
สภาพความเปนมนุษยเริ่มตนเม่ือทารกคลอดออกจากรางกายมารดาหมดท้ังตัว หรือเม่ือรางกาย
ทารกหลุดพนเปนอิสระจากรางกายมารดาหมดท้ังตัว โดยไมมีรางกายสวนใดของทารกอยูใน
รางกายมารดาอีก แมยังไมตัดสายสะดือ หากขอเทายังติดอยูก็ยังถือวาคลอดไมสําเร็จ ยังคงอยู         
ในระยะทําแทงไดโดยไมถือเปนการฆาคน22 ซ่ึงหลักดังกลาวสอดคลองกับ “หลักเกิดมามีชีวิต 
(Born Alive Rule)” ซ่ึงเปนหลักกฎหมายของระบบกฎหมาย Common Law ของอังกฤษ และปรากฏอยูใน
ฐานความผิดทางอาญาท่ีเกี่ยวกับชีวิตมนุษย เชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (homicide) ความผิดฐาน
ประทุษราย (assault) เปนตน โดยหลักกฎหมายดังกลาวกําหนดใหฐานความผิดเหลานี้คุมครอง
เฉพาะมนุษยท่ีเกิดมามีชีวิตแลวเทานั้น 

                                                
21  Mackay RD.  Op.cit.  pp.177-83 
22  Glanville L. Williams.  (1983).  Textbook of criminal law.  p.251. 
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ดังนั้น การเริ่มตนสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอังกฤษจึงเริ่มตน                  
เม่ือปรากฏขอเท็จจริง 2 ประการ คือ 1.รางกายทารกหลุดออกจากรางกายมารดาหมดท้ังตัว 
(completely outside her mother, wholly born) และ 2.ทารกนั้นสามารถดํารงอยูไดอยางอิสระจาก
มารดา (independent existence) แมวาจะเปนเพียงชวงระยะเวลาส้ัน ๆ ก็ตาม 

การพิจารณาว าทารกนั้นจะสามารถดํ ารงอยู ไดอยาง อิสระจากมารดา 
(independent existence) หรือไมนั้น ในอดีตจะตองพิสูจนวาหัวใจของทารกเริ่มเตนแลว23 แตใน
ปจจุบันจะตองพิสูจนวาทารกมีระบบหมุนเวียนโลหิตท่ีเปนอิสระ (independent circulation) จากมารดา 
และมีระบบหายใจท่ีเปนอิสระจากมารดาหรือสามารถหายใจไดดวยตนเองแลว 24 และไมตอง
พิจารณาวาทารกจะสามารถอยูรอดนอกครรภมารดาหรือไม หรือมีการตัดสายสะดือแลวหรือไม  
ในการพิสูจนวาทารกมีระบบหายใจท่ีเปนอิสระหรือไม จะพิจารณาจากหลักฐานท่ีบงบอกวาทารก
เริ่มหายใจเอาอากาศภายนอกเขาไปในรางกายแลว เชน มีปริมาณออกซิเจนในเลือดท่ีปอดสูง        
ซ่ึงแสดงวามีการแลกเปล่ียนออกซิเจนท่ีถุงลมในปอดแลว หรือมีกาซออกซิเจนภายในปอด เปนตน 

กลาวโดยสรุป กฎหมายอังกฤษกําหนดใหการเริ่มสภาพความเปนมนุษยของ
ทารกอันเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน (homicide) เริ่มตนเม่ือทารกนั้นคลอดออกจาก
รางกายมารดาหมดท้ังตัว และสามารถดํารงอยูไดอยางอิสระจากมารดา โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตของทารก สวนทารกท่ียังเปนตัวออน (fetus) 
ในครรภมารดา เปนเพียงสวนหนึ่งของมารดาเทานั้น25 

 
 
 
 
 

                                                
23  Ibid.  p.290. 
24  Jonathan Herring.  (2005).  Criminal Law.  p.194. 
25  Ian Kennedy, Andrew Grubb, editors.  (1998).  Principles of Medical Law.  p.654 (12.12). 
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   3.1.3.2  ประเภทของความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) 26 
การท่ีกฎหมายอังกฤษถือเอาการท่ีทารกคลอดออกจากครรภมารดาหมดท้ังตัว

เปนจุดเริ่มตนของการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน ดังนั้น เม่ือทารกคลอดออกจากครรภมารดาหมด
ท้ังตัวแลว การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้จึงถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Homicide) โดยกฎหมาย
อังกฤษแยกการกระทําความผิดท่ีมีเจตนาในการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดบริบูรณและมีสภาพ         
ความเปนมนุษยแลวออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชตัวมารดาของ
ทารก ซ่ึงกรณีนี้ผูกระทําจะมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) และอีกกรณีหนึ่งคือกรณีท่ี
ผูกระทําเปนมารดาของทารกนั้นเอง ซ่ึงผูกระทําจะมีความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ซ่ึงความผิด
ฐานนี้จะมีโทษนอยกวาความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) 

1)  ความผิดฐานฆาโดยเจตนา (Murder)  
เดิมมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2500 มีกฎหมายออกมา 

1 ฉบับคือ Homicide Act, 1957 แกไขโทษความผิดฐานฆาโดยเจตนา ลงเพียงจําคุกตลอดชีวิตเทานั้น       
เวนแตความผิดฐานฆาดวยเหตุฉกรรจ (Capital Murder) จึงยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู 

ความหมายของคําวา murder ตามกฎหมายอังกฤษไมไดใหคํานิยามของคําวา 
“murder” เอาไวโดยชัดแจง แตมีคํานิยามท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ซ่ึงกลาวโดยผูพิพากษา Coke 
ไวดังนี้ 

“murder” คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมีความรูสํานึกและมีอายุถึงระดับท่ี
จะมีสติได ฆาผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ภายในราชอาณาจักร โดยมีองคประกอบภายในจิตใจ        
ท่ีเรียกวา malice aforethought ไมวาจะเปนไปโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย (expressed or implied) 
เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บหรืออันตราย และตายภายในหนึ่งปและหนึ่งวันนับจากการกระทํา
นั้น”27 

                                                
26  ความผิดฐานฆาผูอื่น (Homicide) ตามกฎหมายอังกฤษ แบงออกไดเปน 1) ความผิดฐาน Murder (ฆา

โดยเจตนา) 2) ความผิดฐาน Manslaughter (ฆาโดยไมเจตนา โดยประมาท และโดยถูกยั่วโทษะ) 3) ความผิดฐาน 
Suicide (ฆาตัวเอง) 4) ความผิดฐาน Infanticide (ฆาบุตรขณะยังเปนทารก).  อางถึงใน  บัญญัติ สุชีวะ.  (2552).  
ความผิดฐานฆาคนตามกฎหมายอังกฤษ.  สืบคนเม่ือ 13 เมษายน 2552,  จาก เว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาล
ยุติธรรม http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=18&&No=1&&Title=กฎหมายอาญา&&page=. 

27  “Murder is when a man of sound memory, and of the age of discretion, unlawfully killeth within 
any county of the realm any reasonable creature in rerum natura under the king’s place, with malice 
aforethought, either expressed by the party or implied by law, so as the party wounded, or hurt, etc, die of the 
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องคประกอบของความผิด murder อาจแบงออกเปน 2 สวนดังนี้  
(1)  องคประกอบภายนอก (actus reus)  

 องคประกอบภายนอกของความผิด murder คือ ผูใดฆาผูอ่ืนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายภายในราชอาณาจักรและความตายนั้นเกิดขึ้นภายในหนึ่งปและหนึ่งวันนับจาก              
การกระทําสุดทายของจําเลยตอผูตาย และตามกฎหมายอังกฤษ ความผิด murder และความผิด 
manslaughter28 เปนความผิดอาญาท่ีไดรับการยกเวนตางจากความผิดอาญาอยางอ่ืนวา ผูใดก็ตามท่ี
เปนคนในบังคับของสหราชอาณาจักรและอาณานิคม (the any citizen of United Kingdom and colonies)       
ท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด murder หรือความผิด manslaughter ไมวาจะกระทําผิดท่ีใดๆก็ตาม 
ศาลอังกฤษมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได (ตามพระราชบัญญัติ the Offences against the Person 
Act 1861 และมาตรา 3 ของ the British Nationality Act 1948) และถาผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว      
ถาไดกระทําความผิดนี้ภายในราชอาณาจักรของอังกฤษ, เรือ หรือ อากาศยานของอังกฤษ ศาลอังกฤษ 
สามารถพิจารณาคดีไดเชนเดียวกัน29 

(ก)  ผูกระทําความผิด คือผูซ่ึงมีความรูสํานึกรับผิดชอบ (responsible) ตาม
หลักท่ัวไป เชน ไมเปนบุคคลวิกลจริต ตาม M’ Naghten Rules มีอายุเกิน 9 ปขึ้นไป และถามีอายุต่ํากวา 
14 ป จะตองเปนผูท่ีมีดุลพินิจประสงคราย (a mischievous discretion) คือ จะตองรูวาส่ิงท่ีตนเองทํานั้น
เปนความผิดอยางรายแรง (gravely wrong or serious wrong) และตั้งแตป ค.ศ. 1957 ผูกระทําความผิด      
ฐานนี้จะตองไมเปนผูหยอนความรับผิดชอบ (not suffer from diminish responsibility) สวนนิติบุคคล       

                                                                                                                                       
wound or hurt, etc within a year and a day after the same”  See also in Smith & Hogan.  (1992).  Criminal 
Law.  p. 327. 

28  ความผิด manslaughter เปนความผิดในการทําใหผูอื่นถึงแกความตายท้ังหมด นอกเหนือจากความผิด 
murder และความผิดในการทําใหผูอื่นถึงแกความตายท่ีมีการตราพระราชบัญญัติแยกตางหาก เชน ความผิด 
infanticide โดยความผิด manslaughter แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 1) ความผิด voluntary manslaughter หมายถึง การ
ทําใหผูอื่นถึงแกความตายท่ีมีองคประกอบภายนอกและภายในเชนเดียวกับความผิด murder แตมีเหตุสมควร
ลดหยอนผอนโทษ ซึ่งลดความรายแรงของความผิดใหนอยลงมา ทําใหสมควรลงโทษผูกระทําผิดนอยกวาการ
กระทําผิด murder เชน การฆาผูอื่นโดยเจตนาประกอบกับมีเหตุบันดาลโทสะ 2) ความผิด involuntary 
manslaughter หมายถึง การทําใหผูอื่นถึงแกความตายท่ีมีองคประกอบภายนอกเชนเดียวกับความผิด murder แต
ขาดองคประกอบภายใน เชน การทําใหผูอื่นถึงแกความตายโดยไมเจตนา และการทําใหผูอื่นถึงแกความตายโดย
ประมาท. อางถึงใน  เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2548).  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย เก่ียวกับกฎหมายอาญา
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 6-8. 

29  Smith & Hogan.  (1992).  Criminal Law.  p. 330. 
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ไมสามารถรับผิดในความผิด murder ได เพราะไมสามารถไดรับโทษทางอาญา คือ โทษจําคุกตลอด
ชีวิตซ่ึงเปนโทษสถานเดียวของความผิดนี3้0 

(ข)  โดยมิชอบดวยกฎหมาย (unlawful) การฆาจะตองเปนการกระทําท่ีมิชอบ
ดวยกฎหมาย ส่ิงนี้ไดช้ีใหเห็นวากฎหมายไดตระหนักวา ในบางกรณีอาจมีการฆาผูอ่ืน ซ่ึงผูกระทํา 
มีอํานาจกระทําไดหรือมีเหตุสมควร เชนการประหารชีวิตนักโทษตามคําพิพากษาของศาลโดยชอบ
ดวยกฎหมยหรือการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย 

(ค)  การฆาไดกระทําตอผูซ่ึงเปนมนุษยท่ีมีชีวิต (killing of a human being) 
ปญหาอาจเกิดขึ้นวา การกระทําของจําเลยเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายหรือไม ซ่ึงในทาง
กฎหมายแลวจะมีปญหาเกิดขึ้นเม่ือชวงระหวางเวลาของการเริ่มตนของชีวิต คือ การเกิด และกอน
การส้ินสุดของชีวิต คือ การตาย โดยปกติหมายความถึง เม่ือทารกคลอดพนจากครรภมารดาคลอด
ท้ังตัวและสามารถมีชีวิตอยูไดโดยอิสระแยกตางหากจากมารดา โดยพิจารณาจากการหายใจ 
สําหรับการทํารายตัวออนในครรภมารดา (fetus) ท่ีภายหลังสามารถเกิดมามีชีวิตอยูรอดและตาย 
จากการทํารายนั้นอาจถือวาเปนความผิด murder และความผิด manslaughter แลวแตกรณ ี

(ง)  ขณะไมมีสงคราม (under the king’s peace) การฆาซ่ึงไดกระทําตอขาศึก
ในชวงระหวางเกิดสงครามไมถือเปนความผิดในการทําใหคนตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย ปจจุบัน
ใชคําวา “under Queen’s peace” 

(จ)  ผูถูกฆานั้นจะตองตายภายในหนึ่งปและหนึ่งวัน (death within a year 
and a day) การท่ีผูถูกฆานั้นจะตองตายภายในหนึ่งปและหนึ่งวันนั้นเปนคํานิยามท่ีเกาแกตามหลัก
กฎหมายคอมมอนลอวของความผิดฐาน murder ท่ีการกลาวหาผูกระทําผิดจะตองพิสูจนวาจําเลยได
ทํารายผูอ่ืนจนตายภายในหนึ่งป และหนึ่งวันนับจากการถูกทํารายนั้นและถามีการทํารายหลายครั้ง 
ความตายนั้นจะตองเกิดขึ้นภายในหนึ่งปและหนึ่งวัน นับจากการทํารายครั้งหลังสุด31 และหลักนี้
ยังคงใชกันอยูจนถึงปจจุบันโดยเหตุผลเพ่ือแสดงใหเห็นวาการกระทําของจําเลยเปนสาเหตุของ

                                                
30  Ibid.  p. 327-328. 
31 ในคดี v. Dyson (1908) มีขอเท็จจริงวา X ทํารายรางกาย Y ซึ่งเปนบุตรของตนท่ีมีอายุ 3 เดือน ใน

เดือนพฤศจิกายน 1906 และทํารายอีกครั้งในเดือนธันวาคม 1907 Y ตายในวันท่ี 5 มีนาคม 1908 และ X ถูกตัดสิน
วากระทําผิด manslaughter X อุทธรณโดยอางวาเปนการใชดุลพินิจท่ีผิด (on  the ground of misdiscretion) โดยผู
พิพากษาศาลช้ันตนแนะนําใหคณะลูกขุนตัดสินวา X มีความผิด ถาคณะลูกขุนพิจารณาเห็นวาความตายของ Y 
เกิดข้ึนจากการทํารายในป 1906 ศาลอุทธรณ (Court of Criminal Appeal) ตัดสินกลับคําพิพากษาของศาลช้ันตน 
โดยเหตุท่ีวาการทํารายท่ีเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายจะตองเกิดข้ึนภายในหนึ่งปและหนึ่งวันนับจากการทําราย
นั้น”  อางถึงใน L.B. Curson.  (1980).  Criminal Law.  p. 82. 
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ความตายนั้นจริง ดังนั้น ถาผูตายยังคงมีชีวิตอยูมาเปนเวลานานเกินหนึ่งปและหนึ่งวัน นับจากการ
ถูกทํารายแลวจะตองถือวาความตายไมไดเกิดจากการกระทําของจําเลยแตเกิดจากสาเหตุอยางอ่ืน 
แมวาปจจุบันวิทยาศาสตรทางการแพทยไดเจริญกาวหนาขึ้นและสามารถท่ีจะหาสาเหตุการตายท่ี
แทจริงท่ีเกิดขึ้นได (อยางไรก็ตาม Report on Offences Against the Person, 1980 ของ the Criminal 
Law Revision Committee แนะนําวากฎเกณฑดังกลาวควรยังจะมีอยู แมมีความเห็นวาควรจะลดลง
เปนเวลา 1 ป) นอกจากนี้ กฎหนึ่งปและหนึ่งวันนี้ ยังถือเปนเกณฑท่ีใชในความผิดเกี่ยวกับการทําใหผูอ่ืน
ถึงแกความตายชนิดอ่ืนดวย32 

(2)  องคประกอบภายใน (mens rea) 
 องคประกอบภายในของความผิด murder คือ เจตนาท่ีเรียกวา Malice 

aforethought ซ่ึงหมายถึง (ก) เจตนาท่ีจะฆาหรือจะกอใหเกิดอันตรายสาหัสแกรางกายของผูอ่ืน         
(ข) รูหรือควรจะรูวาการกระทําของตนจะทําใหผู อ่ืนตายหรือเปนอันตรายสาหัสแกรางกาย             
(ค) เจตนาท่ีจะทําผิดฐาน felony โดยใชกําลังและเกิดการตายจากการใชกําลัง (act of violence) นั้น 
(ง) เจตนาท่ีจะตอสูขัดขวางเจาพนักงานตํารวจผูทําการตามหนาท่ี หรือราษฎรซ่ึงชวยเหลือ                   
เจาพนักงานดังกลาว แตตาม Homicide Act, 1957 เจตนาสองประการหลังไมถือวาเปน Malice aforethought 
และไมทําใหผูทําผิดดังวามีความผิดฐานฆาโดยเจตนา ดังนั้นคําวา Malice aforethought ในขณะนี้
จึงหมายถึงเจตนาในขอ (ก) และ (ข) เทานั้น 

 จะเห็นไดวาหลักเกณฑความผิดฐานฆาโดยเจตนา (Murder) นี้คลายคลึง
กับของไทยเรา ผิดกันในขอสําคัญ คือ ผูฆาจะตองมีเจตนาชนิดท่ีเรียกวา Malice aforethought และ         
การตายจะตองอยูในระยะเวลา 1 ปกับ 1 วันนับตั้งแตวันทําผิด มีขอท่ีตางกันอีกประการหนึ่งก็คือ        
ผูตายจะตองอยูใน King’s หรือ Queen’s Peace คือ เปนผูท่ีไดรับการคุมครองจากพระเจาแผนดิน
ของอังกฤษ ดังนั้น การฆาขาศึกของอังกฤษในยามสงครามจึงไมเปนความผิดฐานฆาคน แตการฆา
เชลยศึกโดยไมชอบก็ดี และการท่ีคนอังกฤษฆาผูอ่ืนนอกราชอาณาจักรอังกฤษก็ดี ก็ยังเปนความผิด
ฐานฆาคนตามกฎหมายอังกฤษและพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอังกฤษไดอยู 

2)  ความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) 
ตามพระราชบัญญัติ The Infanticide act 1938 มาตรา 1(1) บัญญัติไววา33 “ถาหญิงใด 

โดยเจตนากระทําหรือละเวนกระทําการอันเปนเหตุใหบุตรซ่ึงมีอายุต่ํากวา 12 เดือน ถึงแกความตาย 
                                                

32  Peter Seago.  (1989).  Criminal Law.  p. 19. 
33  Section 1(1) Where a woman by any willful act or omission causes the death of her child being a 

child under the age of twelve months, but at the time of the act or omission the balance of her mind was 
disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect of giving birth to the child or by reason of 
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แตในเวลากระทํา หรืองดเวนกระทําการนั้น หญิงนั้นมีสภาพจิตใจท่ีผิดปกติ โดยเหตุผลท่ีหญิงนั้น
ยังไมฟนตัวเต็มท่ีจากผลของการใหกําเนิดทารก หรือโดยผลจากการใหนมบุตรท่ีเกิดใหม ดังนี้         
แมจะเปนกรณีท่ีจะถือเปนความผิด murder แตโดยอาศัยหลักตามพระราชบัญญัตินี้การกระทํา
ดังกลาวถือเปนความผิด infanticide”  

ความผิดฐานนี้ตองเปนการกระทําโดยมารดาของเด็กเอง (ถาเปนการกระทํา
โดยบุคคลอ่ืน ผูกระมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา หรือ murder) และเด็กตองมีอายุต่ํากวา          
12 เดือน ท้ังขณะกระทําความผิดหญิงนั้นตองมีจิตใจไมปกติ อันเนื่องมาจากการคลอดบุตรนั้นดวย 
โทษของความผิดฐานนี้ ขั้นสูงถึงจําคุกตลอดชีวิต 

องคประกอบของความผิด ประกอบดวย 
(1)  องคประกอบภายนอก (actus reus) 

 องคประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้จะเหมือนกับองคประกอบ
ภายนอกของความผิด murder จะแตกตางอยูเฉพาะความผิดฐานนี้ไดกําหนดไววา ผูกระทําจะตอง
เปนมารดาของผูถูกกระทํานั้น และผูถูกกระทําจะตองเปนเด็กทารกอายุไมเกิน 12 เดือน 

(2)  องคประกอบภายใน (mens rea) 
 องคประกอบภายในของความผิดฐานนี้ มีเชนเดียวกับความผิด murder  

คือ ผูกระทําจะตองมี “malice aforethough”  
 ท้ังนี้โดยมีเหตุผลท่ีสมควรลงโทษนอยลงในความผิดฐานนี้ คือ ถาหาก

ผูกระทําซ่ึงเปนมารดานั้นในขณะกระทําความผิดมีสภาพจิตใจท่ีผิดปกติ โดยเหตุผลท่ีหญิงนั้นยัง 
ไมฟนตัวเต็มท่ีจากผลของการใหกําเนิดทารก หรือโดยผลจากการใหนมบุตรท่ีเกิดใหม 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติในป ค.ศ. 1922 ไดจํากัดขอบเขตวาเด็กทารกนั้น
จะตองเปนเด็กทารกท่ีเกิดใหม (newly-born child) ซ่ึงศาล the court of Criminal Appeal ตัดสินวา 
ไมสามารถนํามาใชไดกับเด็กท่ีมีอายุเกินกวา 35 วัน และมารดาจะตองรับผิดฐาน murder แตตอมา                     

                                                                                                                                       
the effect of lactation consequent upon the birth of the child, then, notwithstanding that the circumstances were 
such that but for this Act the offence would have amounted to murder, she shall be guilty of felony, to wit of 
infanticide, and may for such offence be dealt with and punished as if she had been guilty of the offence of 
manslaughter of the child. 

DPU



 

 

54

ไดมีพระราชบัญญัติ The Infanticide Act 1938 ออกมาใชแทนโดยมีเหตุผลวาความผิด infanticide 
ควรลงโทษนอยกวาการฆาคนตายอยางอ่ืนเนื่องจาก34  

 ก.  ความเจ็บปวด เด็กทารกไดรับยังมีนอยกวา เพราะกรณีไมใชประเภทเดียวกัน
กับความเจ็บปวดท่ีผูถูกกระทําซ่ึงเปนผูใหญไดรับในความผิด murder 

 ข.  การสูญเสียทางครอบครัวมีนอยกวามาก 
 ค.  ความผิดฐานนี้มีผลกระทบตอความรูสึกในเรื่องความปลอดภัยตอสังคม

นอยกวา ความผิด murder 
 ง.  โดยท่ัวไปแลว ความรายแรงเกี่ยวกับความผิดอาญาชนิดนี้ถือวามีนอยกวามาก 

โดยมักจะมีมูลเหตุจูงใจจากความละอายและตองการจะปกปดเกี่ยวกับการเกิดบุตรนอกสมรส 
 จ.  ขณะท่ีมารดาไดฆาบุตรของตน ความรูสึกผิดชอบของหญิงนั้นอาจถูก

ทําใหลดนอยลงเนื่องจากสภาพจิตใจ ซ่ึงมีความเครียดมาจากการใหกําเนิดเด็กทารกนั้น 
 นอกจากนั้น การฆาเด็กทารกนั้นโดยบุคคลอ่ืนนอกจากผูเปนมารดาหรือ

แมจะเปนการกระทําของผูเปนมารดาแตมิไดเกิดจากสภาพจิตท่ีผิดปกติจากการใหกําเนิดทารก  
หรือการใหนมแกบุตรดังไดกลาวมาแลว ถือเปนการกระทําความผิด murder 

 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา 1(2) บัญญัติวา หญิงท่ีถูกฟองวา
กระทําความผิด murder ซ่ึงไดกระทําตอบุตรตนเอง ซ่ึงมีอายุไมเกิน 12 เดือน อาจถูกปลอยตัวให 
พนผิดในขอหา murder และถูกตัดสินลงโทษในความผิด infanticide ถาการกระทํานั้นเขาตาม
เง่ือนไขของความผิดท่ีไดกําหนดไวตามมาตรา 1(1) ของพระราชบัญญัติ the Infanticide Act 1938 

 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้อาจไมไดรับ                    
การยอมรับเปนเวลานาน เนื่องจากความเจ็บปวยทางจิตใจไมไดรับการพิจารณาในปจจุบันวาเปน
สาเหตุสําคัญของความผิด infanticide มีคดีสวนใหญท่ีความสัมพันธระหวางการฟนตัวของมารดา         
ท่ีไมสมบูรณจากการใหกําเนิดบุตร หรือการใหนมบุตร กับการฆาบุตรนั้นยังหางไกลกันซ่ึง         
the Butler Committee ไดเสนอใหมีการยกเลิกความผิด infanticide ท่ีแยกตางหากจากความผิด murder  
และใชขอตอสูเกี่ยวกับเรื่องการหยอนความรับผิดชอบซ่ึงนาจะครอบคลุมกรณีท้ังหมดนี้ ทําใหการ
กระทําดังกลาวเปนความผิด manslaughter แทน ซ่ึง the Criminal Law Revision Committee (หรือ

                                                
34  Smith & Hogan.  Op.cit.  pp. 382-383. 
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เรียกโดยยอวา the CLRC) ไมเห็นดวย เนื่องจากวาการฟองไมสามารถกลาวหาวาเปนความผิด 
manslaughter โดยเหตุผลของการหยอนความรับผิดชอบไดมาเปนเวลานานแลว ความผิด infanticide      
จึงยังเปนประโยชนท่ีจะใชหลีกเล่ียงจากความจําเปนของการกลาวหามารดาดวยขอหา murder        
แตหลักตามพระราชบัญญัตินี้อาจไมไดสงเสริมใหท่ีมารดาจะดูแลเอาใจใสทารก และเพ่ือท่ีจะนํา
กฎหมายนี้เขาสูแนวทางในการกําหนดทิศทางท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการใหกําเนิดทารก      
กับความไมสมดุลของจิตใจมารดา the CLRC ไดแนะนําวาควรจะพิจารณาวาความสมดุลของจิตใจ
ไดถูกรบกวนโดยผลของการใหกําเนิดบุตร หรือเปนสภาพภายหลังของการเกิดนั้น35 

 
3.2  ความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายประเทศเยอรมนี 

กฎหมายเยอรมันใหความคุมครองชีวิตทารกตั้งแตยังเปน “ชีวิตในครรภมารดา”          
จนกระท้ังทารกในครรภนั้นมี “สภาพความเปนมนุษย” โดยการทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, StGB) สามารถ
แบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก เปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายอาญาไดบัญญัติใหการกระทําใด ๆ ท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาจนกระท่ัง
กอนท่ีทารกนั้นจะมีสภาพความเปนมนุษยถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) สวนระยะ
ท่ีสอง เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว ซ่ึงกฎหมายเยอรมันไดใหความ
คุมครองชีวิตทารกระยะดังกลาวในฐานะ “ชีวิตมนุษย” โดยประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติใหการ
กระทําท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) 

  3.2.1  ความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) 
   3.2.1.1  ความเปนมาของความผิดฐานทําใหแทงลูก 

รัฐมีหนาท่ีจะตองรับรองและคุมครองชีวิตมนุษยใหไดรับความปลอดภัย รวมถึง
การปกปองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชนทุกคน ซ่ึงรวมถึงชีวิตของทารกในครรภ
ท่ียังไมเกิดดวย ซ่ึงในเรื่องดังกลาวนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันวินิจฉัยวา ทารกในครรภยอมมีสิทธิ 

                                                
35 Ibid. 

DPU



 

 

56

ในชีวิตท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 วรรค 236 
ท่ีบัญญัติวา “ทุกคนยอมมีสิทธิในชีวิต” ซ่ึงเปนคุณคามูลฐานท่ีสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซ่ึง            
ศาลรัฐธรรมนูญไดตีความคําวา “ทุกคน” โดยรวมถึงท้ังชีวิตท่ียังไมเกิดและชีวิตท่ีเกิดมาแลวดวย 

ประกอบกับบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญ มาตรา 1 วรรค 137 บัญญัติวา “ใหนับถือ
และปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองรับรองและคุมครองชีวิต
มนุษยใหไดรับความม่ันคงปลอดภัย โดยศาลไดย้ําวา คุณคาตามกฎหมายของชีวิตท่ียังไมเกิดนี้ 
จะตองไดรับความนับถืออยางเทาเทียมกับชีวิตท่ีเกิดแลวดวย และภายใตมาตรา 1 ของบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ รัฐมีขอผูกผันวาจะตองนับถือและปกปองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย          
โดยไมเพียงแตมีหนาท่ีท่ีจะไมละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตโดยรัฐเองเทานั้น แตยังรวมถึง
หนาท่ีของรัฐท่ีจะตองใหความคุมครองชีวิตดังกลาวจากการละเมิดโดยไมชอมดวยกฎหมายจาก 
ฝายเอกชน ซ่ึงรวมถึงตัวหญิงมีครรภเองดวย ดังนั้น รัฐจึงควรหามการทําแทงไวอยางชัดเจน          
ในกฎหมาย เพ่ือแสดงจุดยืนวารัฐไมไดสงเสริมใหมีการทําแทงหรือทําลายชีวิตของทารกในครรภ 
และเพ่ือใหประชาชนตระหนักวาการทําแทงหรือการทําลายชีวิตมนุษย สมควรท่ีจะประณาม        
การกระทํานั้นและควรใหกระทําไดเม่ือมีเหตุผลเหมาะสมเทานั้น38 

ดวยเหตุนี้ ประเทศเยอรมนีจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง         
โดยกําหนดใหการทําแทงถือเปนความผิดตามกฎหมายและกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับ  
การทําแทงดังกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, StGB) 
มาตรา 218 (1) 39 นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 218 (4) 40 ยังไดบัญญัติใหการ
พยายามทําแทงถือเปนความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายดวย 
                                                

36  Article 2 Personal freedoms 
    (2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be 

inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law. 
37  Article 1 Human dignity 
    (1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state 

authority. 
38  Edward Manier, William Liu and David Solomon.  (1977).  Abortion: New directions for policy 

studies.  pp. 91-122, 162-163. 
39  Section 218 Termination of pregnancy. 
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   3.2.1.2  ขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูก 
ในเรื่องขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น กฎหมายเยอรมันไดมีการ

กําหนดในเรื่องจุดเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดา ซ่ึงถือเปนขอกําหนดของความผิดฐานทําใหแทงลูก 
โดยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันไดมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1975 วินิจฉัยเกี่ยวกับการ
เริ่มตนชีวิตมนุษยวา “เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑทางชีววิทยา สรีรวิทยาแลว ชีวิตมนุษยจะเริ่มตน
ขึ้นท่ีชวงเวลาประมาณ 14 วัน นับแตตั้งครรภ ซ่ึงก็คือระยะการฝงตัวของตัวออนท่ีผนังมดลูก
นั่นเอง” 41 

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, 
StGB) มาตรา 218 (1) 42 ไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดเจนวา การกระทํากอนท่ีจะมีการฝงตัวในมดลูก
ของตัวออนท่ีมีการผสมระหวางไขกับตัวอสุจิ ไมถือเปนการยุติการตั้งครรภตามกฎหมายฉบับนี้  
ซ่ึงกฎหมายเยอรมันถือเอาการทําลายลูกในครรภเปนองคความผิดฐานทําใหแทงลูกดังกลาว 

ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก
ตามกฎหมายเยอรมันนั้น จึงตองเปนกระทําภายหลังจากท่ีมีการฝงตัวของไขท่ีไดมีการผสมกับ         
ตัวอสุจิกลายเปนตัวออนแลวในผนังมดลูกของหญิง หรือภายหลัง 14 วัน นับแตตั้งครรภ เพราะฉะนั้น 
ระยะเวลาแหงการเริ่มท่ีเกิดจากการผสมของไขกับอสุจิจนกระท่ังถึงกอนการฝงตัวของตัวออน
สําเร็จนั้น จึงยังไมถือเปน “การตั้งครรภ” ซ่ึงจะทําใหการสกัดกั้นมิใหมีการฝงตัวของ ตัวออนใน
โพรงมดลูกของหญิง เชน กรณีการคุมกําเนิดโดยการใสหวง จึงมิใชการทําแทงตามกฎหมาย
เยอรมัน 

                                                                                                                                       
    (1) Whoever terminates a pregnancy shall be punished with imprisonment of not more than three 

years or a fine… 
40  Section 218 Termination of pregnancy 
    (4) The attempt shall be punishable. The pregnant woman shall not be liable for attempt. 
41  Edward Manier, William Liu and David Solomon.  (1977).  Abortion: New directions for policy 

studies.  pp. 91-122, 162-163. 
42  Section 218 Termination of pregnancy 
    (1) Whoever terminates a pregnancy shall be punished with imprisonment of not more than three 

years or a fine. Acts, the effects of which occur before the conclusion of the nesting of the fertilized egg in the 
uterus, shall not qualify as termination of pregnancy within the meaning of this law. 
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อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเห็นวา แมรัฐมีหนาท่ีจะตองใหความ
คุมครองทารกในครรภตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และส่ิงท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ เพ่ือท่ีจะทํา
ใหประชาชนตระหนักวา การทําลายชีวิตของผูท่ียังไมเกิดนั้น เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ศาลจึงยืนยันวาการบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดตามกฎหมายนั้นยังมีความจําเปนอยู 
เพ่ือปองกันไมใหมีการส้ินสุดการตั้งครรภท่ีเกิดจากความคิดเพียงช่ัวแลน หรือเปนอารมณช่ัววูบ
จากสภาวะกดดันหรือความระทมทุกขเพียงช่ัวคราว แตศาลก็ยอมรับวา การบังคับใหหญิงตอง
ตั้งครรภตอไปนั้นอาจเปนการยัดเยียดภาระตอหญิงตั้งครรภจนเกินไป และการใชมาตรการการ
ลงโทษทางอาญาก็ไมอาจใชไดผลในกรณีท่ีการตั้งครรภไดกอใหเกิดความยากลําบากแสนสาหัส 
แกหญิงตั้งครรภ ดวยเหตุนี้  จึงควรมีขอยกเวนท่ีอนุญาตใหหญิงตั้งครรภสามารถทําแทง              
ตามกฎหมายไดบางในกรณีท่ีมีสถานการณพิเศษหรือมีเหตุผลอันสมควร43 

จากกรณีดังกลาว ตอมาไดมีการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับเหตุทําแทงได โดยไดมีการ
เรียกรองเรื่องสิทธิสตรี โดยการเรียกรองดังกลาวไดมีคําจูงใจ (Slogan) ในการเรียกรองวา             
“อยามายุงกับทองฉันนะ” 44 ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันกลาววา หญิงตั้งครรภมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองหรือสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 245 ซ่ึงบัญญัติวา “ทุกคนมีสิทธิโดยอิสระท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตราบเทาท่ีไมได
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน หรือฝาฝนตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎเกณฑทางศีลธรรม” 46  

ดังนั้น ขอพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้น จึงตองคํานึงถึง
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิหรืออํานาจของหญิงตั้งครรภท่ีมีตอเนื้อตัวรางกายของตนเองดวย ซ่ึงกฎหมาย
เยอรมันจึงไดกําหนดเหตุยกเวนความผิดสําหรับความผิดฐานทําแทง โดยปรากฏตามประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมัน (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, StGB) มาตรา 218 ทวิ อนุมาตรา 147 

                                                
43  Edward Manier, William Liu and David Solomon.  Op.cit.  pp. 91-122, 162-163. 
44  คณิต ณ นคร.  (2522).  “เหตุทําแทงไดตามกฎหมายเยอรมัน.”  อัยการนิเทศ, 41, 3.  หนา 353. 
45  Article 2 Personal freedoms 
    (1) Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does not 

violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law. 
46  Edward Manier, William Liu and David Solomon.  Op.cit.  pp. 91-122, 162-163. 
47  Section 218 a Exemption from Punishment for Termination of pregnancy 
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ซ่ึงบัญญัติวา “การกระทํายอมไมเปนความผิดฐานทําแทงตามมาตรา 218 ถาหญิงมีครรภรองขอ         
ใหมีการทําแทง และไดแสดงใบรับรองของแพทยตามมาตรา 219 วรรคสอง วาหญิงมีครรภไดรับ
คําปรึกษามาแลวไมนอยกวาสามวันกอนท่ีจะมีการทําแทง และการทําแทงไดมีขึ้น โดยนายแพทย 
ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 สัปดาหนับแตตั้งครรภ” 

จะเห็นไดวากฎหมายเยอรมันไดกําหนดเหตุยกเวนความผิดสําหรับความผิดฐาน
ทําแทง ท่ีไดกระทําโดยแพทยและหญิงตั้งครรภยินยอมโดยอาศัยหลักเกณฑเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ตั้งครรภไวอยางชัดเจน กลาวคือ กรณีท่ีมีการทําแทงภายในระยะเวลาไมเกิน 12 สัปดาหนับแต
ตั้งครรภ โดยท่ีกฎหมายอนุญาตใหมีการทําแทงไดโดยไมจําเปนตองมีมูลเหตุหรือเหตุในการ             
ทําแทงแตอยางใด ซ่ึงการทําแทงในกรณีดังกลาวนี้ กฎหมายจะถือกําหนดระยะเวลาการตั้งครรภ
เปนหลัก คือ ทําแทงภายใน 12 สัปดาหนับแตตั้งครรภ โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางอ่ืนเปนเพียง
องคประกอบเทานั้น ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกําหนดขึ้นเพ่ิมเติมนี้มีเจตนารมณเพ่ือใหการตัดสินใจท่ีจะทําแทง
ของหญิงตั้งครรภนั้นไดกระทําดวยความรอบคอบ และเพ่ือประโยชนดานความปลอดภัยของหญิง
ท่ีอาจไดรับจากการทําแทงนั้นเอง โดยเง่ือนไขท่ีประกอบเพ่ิมเติม คือ จะตองแสดงบรับรองแพทย
วา หญิงตั้งครรภไดรับคําปรึกษามาแลวไมนอยกวาสามวันกอนท่ีจะมีการทําแทง ตามมาตรา 219 (2) 48 

                                                                                                                                       
    (1) The elements of the offense under Section 218 have not been fulfilled, if : 
          1. the pregnant woman requests the termination of pregnancy and demonstrated to the physician 

with a certificate pursuant to Section 219 subsection (2), sent. 2, that she had counseling at least three days 
before the operation ; 

          2. the termination of pregnancy and demonstrated to the physician with a certificate pursuant to 
Section 219 subsection (2), sent. 2, that she had counseling at least three days before the operation ; 

          3. the termination of pregnancy was performed by a physician ; and not more than twelve weeks 
have elapsed since conception. 

48  Section 219 Counseling of the pregnant woman in a situation of emergency or conflict 
    (2) The counseling must take place pursuant to the Act on pregnancies in conflict situations through 

a recognized pregnancy conflict counseling agency. After the conclusion of the counseling on the subject, the 
counseling agency must issue the pregnant woman with a certificate including the date of the last counseling 
session and the name of the pregnant woman in accordance with the Act on pregnancies in conflict situations. 
The physician who performs the termination of pregnancy is excluded from being a counselor. 
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ดังนั้น จึงกลาวไดวากฎหมายของประเทศเยอรมนีอนุญาตใหทําแทงไดภายใน
ระยะเวลา 12 สัปดาหแรกของอายุครรภ แตหากพนระยะเวลาดังกลาวแลว การทําแทงถือเปน
ความผิดตามกฎหมาย เวนแตกรณีมีเหตุท่ีสามารถทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

นอกจากนี้  กฎหมายเยอรมันยังไดกําหนดเหตุท่ีศาลอาจไมลงโทษสําหรับ
ความผิดฐานทําแทงท่ีไดกระทําโดยแพทยและหญิงตั้งครรภยินยอมไวดวย ตามมาตรา 218 ทวิ 
อนุมาตรา 449 ซ่ึงบัญญัติวา “หญิงตั้งครรภจะไมถูกลงโทษตามมาตรา 218 ทวิ นี้ ถาการทําแทง            
ไดกระทําโดยนายแพทย ภายหลังจากท่ีไดรับการปรึกษาตามมาตรา 219 แลว และเปนระยะเวลา         
ไมเกิน 22 สัปดาห นับแตตั้งครรภ หากศาลเห็นวาในขณะทําแทง หญิงตั้งครรภตกอยูในภาวะ
จําเปนพิเศษ ศาลอาจไมลงโทษหญิงตั้งครรภก็ได” ซ่ึงหมายความวา กรณีการทําแทงท่ีไดกระทํา
โดยแพทย หลังจากท่ีไดรับการปรึกษามาแลวตามมาตรา 219 และไดกระทําภายในระยะเวลาไมเกิน 
22 สัปดาห นับตั้งแตตั้งครรภ หากศาลเห็นวาในขณะทําแทงหญิงตั้งครรภตกอยูในภาวะจําเปน
พิเศษ ศาลอาจไมลงโทษหญิงตั้งครรภก็ได 

  3.2.2  ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) 
 ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) ตามกฎหมายเยอรมันนั้น เปนการใหคุมครองแก “ชีวิตมนุษย” 

ดังนั้น การเริ่มสภาพความเปนมนุษยจึงถือเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมันมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มตนสภาพความเปนมนุษย             
ไวอยางชัดเจน เหมือนอยางท่ีปรากฏในกฎหมายของประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย Common Law  
แตในเรื่องดังกลาวก็ไดถูกอธิบายไวในตํารากฎหมายอาญา เรื่องกรรมแหงการกระทําตามความผิด
ฐานฆาผูอ่ืน ซ่ึงเปนการตีความของนักกฎหมายเยอรมันวา การคุมครองความเปนมนุษยตาม
กฎหมายอาญามีขอบเขตมากนอยเพียงใด ซ่ึงในอดีตนักกฎหมายเยอรมันเห็นวาบุคคลจะเริ่มตกเปน
กรรมแหงการกระทําตามความผิดฐานฆาผูอ่ืนไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้น เปนมนุษยท่ีมีชีวิต (living human 

                                                
49  Section 218 a Exemption from Punishment for Termination of pregnancy 
    (4) The pregnant woman shall not be punishable under section 218 a, if the termination of 

pregnancy was performed by a physician after counseling (section 219) and not more than twenty-two weeks 
have elapsed since conception. The court may order a discharge under section 218 if the pregnant woman was 
in exceptional distress at the time of the operation. 
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being) ซ่ึงหมายรวมถึงทารกท่ีรางกายคลอดออกจากรางกายของมารดาเพียงบางสวนแลวดวย  50 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ นักกฎหมายเยอรมันเห็นวา ทารกจะเริ่มมีสภาพความเปนมนุษยเม่ือรางกาย
สวนใดสวนหนึ่งของทารกคลอดออกจากรางกายของมารดา  

 แตในปจจุบัน นักกฎหมายเยอรมันถือเอา “การคลอด” (labor) เปนหลักเกณฑท่ีสําคัญ 
ในการพิจารณาเรื่องการเริ่มสภาพความเปนมนุษย51 เนื่องจากการคลอดมิใชสภาวะหรือความเปน
อยางนั้นเองตามธรรมชาติของมัน แตเปนส่ิงท่ีตองอาศัยการกระทําของมนุษย นักกฎหมายเยอรมัน
จึงเห็นวา “ทารกในการคลอด” หรือทารกท่ีเขาสูกระบวนการเกิดแลว ถือไดวามีสภาพความ             
เปนมนุษยแลว ดังนั้น เม่ือกระบวนการเกิดไดเริ่มขึ้นหรือมารดาเขาสูระยะของการคลอดแลว  
สภาพความเปนมนุษยของทารกยอมเริ่มขึ้นดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ การทําอันตรายตอ “ทารกใน        
การคลอด” ตามกฎหมายเยอรมันจึงถือไดวาเปนการทําอันตรายตอชีวิตมนุษยแลว เนื่องจาก           
ทารกในการคลอดเปนกรรมของการกระทําตอมนุษย ผูกระทําจึงมีความผิดฐานฆาผูอ่ืนไมใชเปน
เพียงความผิดฐานทําใหแทงลูกเทานั้น 

 เนื่องจากนักกฎหมายเยอรมันเห็นวา “ทารกในการคลอด” นั้นเริ่มมีสภาพความเปน
มนุษยแลว จึงเปนกรรมแหงการกระทําตามความผิดฐานฆาผูอ่ืนได ดังนั้น ในการทําความเขาใจ
แนวความเห็นนี้จึงจํา เปนตองพิจารณาถึงวิ ธีการคลอดตามหลักการแพทยประกอบดวย                  
ซ่ึงในปจจุบัน มีอยู 2 วิธี คือ วิธีการคลอดทางชองคลอด และวิธีการผาคลอดทางชองทอง 

 การคลอดดวยวิธีการคลอดทางชองคลอด (virginal childbirth) ขอเท็จจริงท่ีแสดงวามารดา       
เขาสูระยะการคลอด คือ “อาการเจ็บครรภจริง (true labor pain) เนื่องจากเปนอาการท่ีตรวจพบได
ในกรณีท่ีมารดาเขาสูระยะคลอดอยางแนนอน เม่ือมารดาเริ่มมีอาการเจ็บครรภจริงจึงถือวาการ
คลอดทางชองคลอดไดเริ่มขึ้นแลว ดังนั้น ในกรณีท่ีเปนการคลอดทางชองคลอด ทารกจะเริ่มมี
สภาพความเปนมนุษยเม่ือมารดาเริ่มมีอาการเจ็บครรภจริง 

 สวนการคลอดดวยวิธีการผาคลอดทางชองทอง (Caesarean section) มี 2 ขั้นตอนตามลําดับ  
คือ การผาตัดท่ีผนังหนาทอง (abdominal incision) และการผาตัดท่ีกลามเนื้อมดลูก (uterine incision)        

                                                
50  Foreign Office (Great Britain).  (1950-1952).  Manual of German Law: Volume II.  p. 98. 
51  คณิต ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 71-71.  อางถึงใน  vgl. Etwa Harro Otto.  

Grundkurs Strafrecht: Die einzelnen Delikte. S. 5.  Rundnummer 4. 
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การเริ่มผาตัดท่ีกลามเนื้อมดลูกจึงเปนจุดเริ่มตนของการผาคลอดทางชองทอง ดังนั้น ในกรณีท่ีเปน
การผาคลอดทางชองทอง ทารกจะเริ่มมีสภาพความเปนมนุษยเม่ือผูทําคลอดเริ่มผาตัดท่ีกลามเนื้อ
มดลูกเพ่ือนําทารกออกมา หากผูทําคลอดเพ่ิงเริ่มผาตัดท่ีผนังหนาทอง ทารกก็ยังไมมีสภาพความ
เปนมนุษย 

 กลาวโดยสรุป กฎหมายเยอรมันกําหนดใหการเริ่มสภาพความเปนมนุษยของทารก             
อันเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) เริ่มตนเม่ือกระบวนการคลอดของทารก          
ไดเริ่มตนขึ้น ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด ตามกฎหมายเยอรมันจึงถือเปนความผิด
ฐานฆาผูอ่ืนไมใชเปนเพียงความผิดฐานทําใหแทงลูก 
DPU



 
บทท่ี 4 

วิเคราะหเปรียบเทียบกับความผิดฐานทําลายชีวิตทารก 
ตามระบบกฎหมายไทย 

 
4.1  ความผิดฐานทําลายชีวิตทารกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

การทําลายชีวิตทารกท่ีถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก เปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา       
ไดบัญญัติใหการกระทําใดๆ ท่ีเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําให
แทงลูก1 โดยคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้เปนการคุมครอง “ชีวิตในครรภมารดา”2 
สวนระยะท่ีสอง เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีมีสภาพความเปนมนุษยแลว โดยประมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติใหการกระทําดังกลาวถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน3 ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายของความผิด
ฐานนี้ เปนการคุมครอง “ชีวิตมนุษย”4 

  4.1.1  ความผิดฐานทําใหแทงลูก 
ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย เปนความผิดท่ีตองการผล 

กลาวคือ ตองมีการแทงลูกเกิดขึ้น ผูกระทําจึงจะมีความผิดฐานทําใหแทงลูกสําเร็จ แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญามิไดกําหนดความหมายของการ “แทงลูก” เอาไว วามีขอบเขตเพียงใด        
จึงทําใหเกิดปญหาวา การกระทําท่ีถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้นเริ่มตั้งแตเม่ือใดและ               
มีขอบเขตในการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาแคไหนเพียงใด 

 
 

                                                
1  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 301-303. 
2  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 176. 
3  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 288. 
4  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 77. 
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  4.1.1.1  การเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
  เนื่องจากความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น กฎหมายมุงประสงคจะคุมครอง          

“ชีวิตในครรภมารดา” ดังนั้น การหาจุดเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาจึงถือเปนปญหาสําคัญ 
เพราะเปนขอท่ีจะกําหนดความผิดฐานทําใหแทงลูก ซ่ึงการเริ่มชีวิตในครรภมารดาตามระบบ
กฎหมายอาญาของไทยยังคงเปนปญหาท่ียังไมมีขอสรุปท่ีแนชัด เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาไวอยางชัดเจน                
ดังจะเห็นไดจากความผิดฐานทําใหแทงลูก5 และบทนิยาม6 ท่ีมิไดกําหนดความหมายของ “การแทงลูก” 
ไวแตอยางใด จึงทําให ไมสามารถรูไดวาการทําใหแทงลูกนั้นเริ่มมีผลตั้งแตเม่ือใด ดวยเหตุนี้           
จึงไมอาจทราบจากประมวลกฎหมายอาญาไดวา การเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาเริ่มตนเม่ือใด 
ประกอบกับเรื่องดังกลาว ยังไมเคยเกิดเปนคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลไทย จึงไมอาจทราบไดวา
ศาลไทยมีความเห็นในเรื่องดังกลาวอยางไร ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการตีความประมวลกฎหมายอาญา       
ในเรื่อง “การเริ่มตนของชีวิตทารกในครรภมารดา” ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน7 

  จากสาเหตดุังกลาว เรื่องการเริ่มตนของชีวิตในครรภมารดาตามกฎหมายอาญา
ของไทยจึงเปนปญหาในทางวิชาการอยูในปจจุบัน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความไมชัดเจนในการบังคับ
ใชกฎหมายตามมา เชน ปญหาวาการใชเครื่องมือคุมกําเนิดบางประเภทจะถือวาเปนการทําใหแทงลูก
หรือไม หรือในกรณีการทําลายตัวออนท่ีเกิดจากการผสมเทียมจะถือวาเปนการทําใหแทงลูกหรือไม
เปนตน ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองหาขอสรุปในเรื่องดังกลาวท่ีแนนอนและชัดเจน เพ่ือใหการบังคับ
ใชกฎหมายเกิดความชัดเจนและเพ่ือเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาไดอยางเหมาะสม
ตอไป 

 
 
 
 

                                                
5  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 301-303. 
6  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 1. 
7  ดูรายละเอียดไดในหัวขอ 2.1.2.3 หนา 19. 
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  4.1.1.2  ขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
  ในอดีต กฎหมายลักษณะอาญา8 เดิม ไดบัญญัติใหการกระทําท่ีเปนการทําลาย

ชีวิตทารกในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานรีดลูก9 ซ่ึงคําวา “รีดลูก” นั้นตรงกับคําวา “ทําใหแทง”          
ในความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบัน โดยในเรื่องขอบเขตของความผิด
ฐานรีดลูกนั้น กฎหมายลักษณะอาญามิไดกําหนดหลักเกณฑไวอยางชัดเจนเชนเดียวกับประมวล
กฎหมายอาญาในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากความผิดอาญาฐานรีดลูกกําหนดไวเพียงวา หญิงใด          
“รีดลูก” ใหแทง หรือ ยอมใหผูอ่ืน “รีดลูก” ใหแทง ถือวามีความผิด โดยมิไดนิยามความหมายของ
คําวา “รีดลูก” เอาไว แตมีคําอธิบายในทางตํารากฎหมายอาญาถึงความหมายของคําวา “รีดลูก”       
วา หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเด็กในครรภของหญิงออกมาจากครรภในลักษณะท่ีเปนส่ิง
ท่ีไมมีชีวิต เด็กท่ีอยูในครรภจะเจริญเติบโตเทาใดไมเปนขอสําคัญ โดยถือวาการกระทําท่ีเปน
ความผิดฐานรีดลูกเริ่มตั้งแตเด็กเริ่มปฏิสนธิไปจนถึงกอนคลอด การเอาเด็กออกมาถือเปนการรีดลูก
ท้ังนั้น แตถาเด็กคลอดออกมาจากครรภมารดาแลวมีชีวิตรอดอยู การทําใหตายเปน “ฆาคนตาย” 
ตามมาตรา 24910 ดังนั้น การกระทําท่ีเปนความผิดฐานรีดลูกจึงตองเปนการทําใหทารกคลอดออกมา      
ในลักษณะท่ีไมมีชีวิต 

  สวนในปจจุบัน ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติใหการกระทําท่ีเปนการทําลาย         
ชีวิตทารกในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก ตามมาตรา 301-303 โดยความผิด
ดังกลาวเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา อยางไรก็ดี เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา
มิไดกําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจน วาการ “แทงลูก” นั้น มีความหมายและขอบเขตแคไหนเพียงไร 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักกฎหมายไทยมีความเห็นในเรื่องดังกลาวนี้แตกตางกัน11 สงผลใหการตีความ
                                                

8  กฎหมายลักษณะอาญา เปนกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตป พ.ศ. 2452 (ร.ศ.127) จนถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2499 หลังจากนั้น ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 จนถึงปจจุบัน ประมวลกฎหมายอาญาจึงมีผล
บังคับใช. 

9  กฎหมายลักษณะอาญา สวนท่ี 7 (วาดวยความผิดท่ีประทุษรายแกชีวิตและรางกาย) หมวดท่ี 3 (ความผิดฐาน
รีดลูก) มาตรา 260 บัญญัติวา หญิงใดรีดลูกใหแทงก็ดี มันยอมใหคนอื่นรีดลูกใหแทงก็ดี ทานวามันมีความผิด  
ตองระวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่งใหจําคุกไมเกินกวาสามป สฐานหนึ่งใหปรับไมเกินกวารอย
บาท สฐานหนึ่งใหลงโทษท้ังจําท้ังปรับเชนวามาแลวดวยกัน. 

10  หยุด แสงอุทัย  ข  (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127.  หนา 381. 
11  ดูรายละเอียดไดในหัวขอ 2.1.3.2 หนา 21-22. 
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ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน กรณีจึงทําใหเกิดปญหาการบังคับ
ใชกฎหมายในเรื่องขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูก วาการกระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการ
ทําใหแทงลูกอันเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกสําเร็จ เนื่องจากความรับผิดทางกฎหมายนั้นแตกตางกัน 
กลาวคือ กรณีท่ีมีการทําใหแทงลูกสําเร็จผูกระทํายอมไดรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา         
มาตรา 301-303 แตหากการกระทําดังกลาวไมเปนเหตุใหเกิดการแทงลูก ผูกระทํามีความผิดเพียง
พยายามทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงในบางกรณีกฎหมายยกเวนโทษให12 

  แตอยางไรกต็าม เกี่ยวกับคําวา “แทงลูก” ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในคําพิพากษาฎีกา                   
ท่ี 677/2510 โดยวินิจฉัยวา การ “แทงลูก” หมายถึง การท่ีทารกในครรภคลอดออกมาในลักษณะ            
ท่ีไมมีชีวิต ดังนั้น หากทารกคลอดออกมาอยางมีชีวิตแลวยอมไมเปนการแทงลูก แมวาทารกนั้น           
จะเสียชีวิตในเวลาตอมาก็ตาม13 จะเห็นไดวาความเห็นของศาลฎีกานั้นจํากัดขอบเขตของคําวา 
“แทง” เฉพาะกรณีท่ีทําใหลูกตายในครรภหรือคลอดออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น                
แมวาทารกนั้นจะคลอดออกมามีชีวิตช่ัวขณะหนึ่งแลวตายลง การกระทําดังกลาวก็ไมถือวาเปนการ
แทงลูกแตอยางใด ซ่ึงไมสอดคลองกับความเห็นทางการแพทยปจจุบัน14 ท่ีเห็นวา “การแทง” นั้น 
ไมจําเปนท่ีทารกตองคลอดออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น แมทารกจะคลอดออกมามีชีวิต         
แตถาทารกคลอดออกมาโดยมีอายุครรภออนกวา 28 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดออกมามีน้ําหนัก
นอยกวา 1,000 กรัม ก็ถือวาเปนการแทงท้ังส้ิน เพราะการคลอดในลักษณะดังกลาว โดยหลักแลว 
ไมสามารถจะเล้ียงดูใหเจริญเติบโตมีชีวิตตอไปไดตามปกติ ซ่ึงก็จะตองตายไปในท่ีสุดนั้นเอง  

                                                
12  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 304. 
13  ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 677/2510 ไดความวา ขณะเกิดเหตุผูเสียหายมีครรภไดประมาณเจ็ด

เดือนเศษ ถูกจําเลยกระทืบบริเวณท่ีทอง ปรากฏวาน้ําทูนหัวเด็กในครรภแตกกอนผูเสียหายจะไปถึงโรงพยาบาล 
เม่ือไปถึงโรงพยาบาล ผูเสียหายไดคลอดลูกในเวลาตอมา ลูกท่ีคลอดมีชีวิตอยูได 8 วัน ก็ถึงแกความตายเนื่องจาก
เปนโรคปอดบวม จําเลยถูกกลาวหาวาทํารายรางกายหญิงถึงแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 (5) 
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การกระทําอันเปนความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูถูกทํารายไดรับอันตราย
สาหัสถึงแทงลูก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 (5) นั้น จะตองเปนกรณีท่ีทําใหลูกในครรภของผูถูกทํา
รายคลอดออกมาในลักษณะท่ีลูกนั้นไมมีชีวิต สวนการคลอดกอนกําหนดเวลาในลักษณะท่ีเด็กยังมีชีวิตอยูตอมา
อีก 8 วัน แลวจึงตายดังกรณีของผูเสียหายนี้ ไมเปนการทําใหไดรับอันตรายสาหัสถึงแทงลูกตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 295 (5). 

14  ดูรายละเอียดไดในหัวขอ 2.1.3.1 หนา 20-21. 
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  4.1.2  ความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
ความผิดฐานฆาผูอ่ืนเปนความผิดท่ีมีความสัมพันธและมีขอบเขตท่ีตอเนื่องกับความผิด

ฐานทําใหแทงลูก กลาวคือ เม่ือขอบเขตความผิดฐานทําใหแทงลูกส้ินสุดลงลง ความผิดฐานฆาผูอ่ืน
ก็จะเริ่มขึ้น ซ่ึงถาการกระทําท่ีเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน อาจจะเปนการฆาทารกหรือเปนการฆาคน
ธรรมดา การกระทํานั้นก็จะไมเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก15 จึงทําใหมีขอท่ีนาพิจารณา          
ในทางกฎหมายวา “สภาพความเปนมนุษย” เริ่มขึ้นเม่ือใด เนื่องจากการเริ่มตนของสภาพความเปน
มนุษยนั้นถือเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐานฆาผูอ่ืน  

การเริ่ม “สภาพความเปนมนุษย” ตามระบบกฎหมายอาญาของไทย ยังคงเปนปญหาท่ี
ไมมีขอสรุปท่ีแนชัด เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเริ่มตน
สภาพความเปนมนุษยไวอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากความผิดฐานฆาผูอ่ืน16 และบทนิยาม17 ท่ีมิได
กําหนดความหมายของคําวา “ผูอ่ืน” ไวแตอยางใด จึงไมสามารถรูไดวากรรมแหงการกระทําของ
ความผิดฐานฆาผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามีขอบเขตเพียงใด ประกอบกับความผิดฐานทําให
แทงลูกก็มิไดกําหนดวา “การแทงลูก” มีความหมายและขอบเขตเพียงใด18 ดวยเหตุนี้จึงไมอาจทราบ
จากประมวลกฎหมายอาญาไดวาสภาพความเปนมนุษยเริ่มตนเม่ือใด ประกอบกับเรื่องดังกลาว            
ยังไมเคยเกิดเปนคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลไทย ทําใหไมอาจทราบไดวาศาลไทยมีความเห็น           
ในเรื่องดงักลาวอยางไร ดวยเหตุนี้จึงทําใหเรื่องการเริ่มสภาพความเปนมนุษยตามกฎหมายอาญา
ของไทยเปนปญหาทางวิชาการอยูในปจจุบัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาหลายประการตามมา          
เชน ปญหาชองวางของกฎหมาย ปญหาความไมแนนอนของสถานะทางกฎหมายของตัวทารก          
เปนตน ซ่ึงสงผลใหทารกไมไดรับการคุมครองหรือไดรับความคุมครองท่ีไมเหมาะสม ดังนั้น         
จึงจําเปนตองหาขอสรุปในเรื่องดังกลาวท่ีแนนอนและชัดเจน เพ่ือใหชีวิตมนุษยไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายอาญาท่ีสมบูรณปราศจากชองวางและเหมาะสมกับฐานะของชีวิตท่ีมีความเปนมนุษย 

                                                
15 Greenhil. J.P.  (1965).  Obstetrics.  pp.349-350. 
16  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 288. 
17  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 1. 
18  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 301-303. 
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จากสาเหตุท่ีกลาวมา ทําใหมีการตีความประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการเริ่ม “สภาพ
ความเปนมนุษย” ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยในเรื่องดังกลาวนี้ไดมีความเห็นในทางตํารา
กฎหมายอาญาของไทยท่ีแตกตางกัน ดังนี ้

1)  การคลอดพนจากครรภมารดา 
   แนวความเห็นนี้เปนความเห็นของนักกฎหมายไทยสวนมาก โดยแนวความคิดนี้ 

ถือเอาการเริ่มตนของสภาพความเปนมนุษยโดยอาศัยเกณฑการเริ่ม “สภาพบุคคล” ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาพิจารณา19 ดังนั้น การเริ่มสภาพความเปนมนุษยจึงเปนเรื่องเดียวกับ 
การเริ่มสภาพบุคคลในทางแพง20 

   ท้ังนี้ การพิจารณาสภาพความเปนมนุษยเริ่มตนเม่ือใดนั้น ตามความเห็นดังกลาวนี้
ถือเอาเม่ือทารกคลอดออกจากครรภมารดาหมดท้ังตัว หรือเม่ือรางกายทารกนั้นหลุดพนเปนอิสระ
จากรางกายของมารดาหมดท้ังตัวโดยไมมีรางกายสวนใดของทารกติดอยูในรางกายของมารดาอีก 
สวนการคลอดท่ียังไมสําเร็จสมบูรณ แมวารางกายสวนใหญของทารกจะออกมาจากครรภมารดาแลว          
แตถายังออกมาไมหมดท้ังตัว ก็ตองถือวายังไมคลอด แมวาทารกนั้นหัวใจเตน มีชีพจร หรือดิ้นได
แลวก็ตาม เม่ือยังคลอดไมหมดท้ังตัวก็ยังไมมีสภาพบุคคล จึงยังไมถือวาทารกนั้นมีสภาพความเปน
มนุษยท่ีจะเปนกรรมของการกระทําในความผิดฐานฆาผูอ่ืนได ท้ังนี้จึงตองถือวายังเปนระยะเวลาท่ี
อาจทําแทงไดอยู  เชน ทารกออกจากชองคลอดมาไดเกือบหมดท้ังตัวแลว ทําใหตายเสีย               
กรณีดังกลาวยังเปนการทําแทงอยู ไมใชการฆาคน เพราะยังไมเรียกวา “คลอดแลว”  21 จึงถือวา           
การ “คลอดไมหมดตัว” ยังคงอยูในระยะทําแทงไดไมเปนฆาคน เนื่องจากการกําหนดขอเท็จจริง
เพ่ือลงโทษอาญาแกบุคคลตองชัดแจง ไมคลุมเครือ จึงตองถือเอาการคลอดสําเร็จเปนหลัก              
คือ ทารกเปนอิสระอยางแทจริงจากครรภมารดา ดังนั้น เม่ือกฎหมายแพงถือเอาการคลอดแลว          
หรือคลอดสําเร็จบริบูรณเปนเกณฑในการเริ่มสภาพบุคคล ก็ตองถือเอาการคลอดออกหมดท้ังตัว
เปนการคลอดสําเร็จ มิฉะนั้นจะเปนปญหาท่ีกําหนดไมไดวาการคลอดบางสวน สวนไหนบางจึงจะ
ถือวาเปนการคลอด เพียงแตศีรษะโผลแตตัวยังคงอยูในชองคลอดของมารดานั้นเปนเพียงแตกําลัง

                                                
19  จิตติ ติงศภัทิย  ก  เลมเดิม.  หนา 3-5. 
20  บุญเพราะ แสงเทียน.  (2547).  กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต.  หนา 70. 
21  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและภาคลหุโทษ.  หนา 60-61. 
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คลอด จะวาคลอดแลวไมได แตออกมาแคไหนจึงจะเปนการคลอดแลว ยอมเปนปญหาไดตลอดไป
ถาหากไมถือเอาการคลอดออกจนหมดตัวเปนเกณฑ22 

  ในทางตรงกันขาม เม่ือทารกคลอดออกมามีสภาพบุคคลแลว ทารกนั้นจะสามารถ          
มีชีวิตตอไปไดนานเทาใดหรือไมนั้น ไมสําคัญ ทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตอยูช่ัวขณะหนึ่งก็เปน
บุคคลท่ีเปนกรรมของการกระทําในความผิดฐานฆาผูอ่ืนได23 เพราะการคลอดเปนอิสระจากครรภ
มารดานั้นถือเปนหลักของการเริ่มตนสภาพบุคคล สวนการอยูรอดเปนพฤติการณประกอบการ
คลอดวาเปนบุคคลตลอดไป มิไดถือเปนจุดเริ่มตนของสภาพบุคคลแตอยางใด24  

2)  เริ่มกระบวนการคลอด 
   ในความเห็นนี้ถือเอา “การคลอด” เปนหลักในการพิจารณาวาสภาพความเปนมนุษย

เริ่มขึ้นเม่ือใด25 โดยเห็นวาทารกในการคลอดมีสภาพความเปนมนุษยแลว ดังนั้น เม่ือกระบวนการ
คลอดเริ่มขึ้น ทารกก็จะเริ่มมีสภาพความเปนมนุษยทันที ท้ังนี้  เนื่องจากทารกในการคลอด                    
มีคุณสมบัติครบถวนในการอยูรอดเปนมนุษยแลว กฎหมายอาญาจึงใหความคุมครองยิ่งกวาทารก
กอนคลอดหรือทารกในครรภมารดา 

   ดังนั้น ในการพิจารณาวาสภาพความเปนมนุษยเริ่มขึ้นเม่ือใดนั้น จึงตองพิจารณาถึง
วิธีการคลอดเปนสําคัญ ซ่ึงการคลอดในปจจุบันมีอยูสองวิธี26 คือ 1. การคลอดปกติหรือการคลอด
ทางชองคลอด (vaginal childbirth) และ 2. การคลอดโดยการผาตัดหรือการผาคลอดทางชองทอง 
(Caesarean section)  

   กระบวนการสําหรับ “การคลอดปกติ” จะเริ่มดวยการเจ็บครรภท่ีเริ่มจากเจ็บนอย          
ไปหามาก จากการเจ็บครรภท่ีท้ิงระยะหางท่ีเปนการเจ็บเตือนไปจนเปนการเจ็บเบงในท่ีสุด จากนั้น
ก็จะเปนการคลอดทารกออกมา ซ่ึงการเริ่ม “สภาพความเปนมนุษย” ของกระบวนการคลอดปกตินี้ 
เริ่มตั้งแตการเจ็บครรภคลอดหรือกระบวนการท่ีไมขาดตอนเปนระยะเวลานานท่ีสงผลใหทารก          
ในครรภมารดาออกจากครรภ หรือท่ีเรียกวา กระบวนการของการเจ็บเบง 

                                                
22  จิตติ  ติงศภัทิย  ก  เลมเดิม.  หนา 3-4. 
23  แหลงเดิม.  หนา 5-6. 
24  แหลงเดิม.  หนา 5. 
25  คณิต  ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 71. 
26  ดูรายละเอียดไดในหัวขอ 2.2.2.2 (2) หนา 31-32. 
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  สวนกระบวนการของ “การคลอดโดยการผาตัด” จะเริ่มตั้งแตการลงมือผาตัด        
โดยการเริ่ม “สภาพความเปนมนุษย” ของกระบวนการคลอดโดยการผาตัดนี้ ถือเอาการเริ่มลงมือ
ผาตัดแทนการเจ็บครรภคลอด ซ่ึงทารกในกระบวนการของการผาตัดทําคลอดนี้ถือวาเปนมนุษยแลว 
กลาวคือ ถือเอาการเริ่มผามดลูกในการทําคลอดนั้นเปนเกณฑ  

  ดวยเหตุนี้ ตามความเห็นดังกลาวจึงถือวา การทําอันตรายตอ “ทารกในการคลอด” 
เปนการทําอันตรายตอชีวิตมนุษยแลว เนื่องจากความเห็นดังกลาวนี้ถือวา “ทารกในการคลอด” 
กลาวคือ ทารกในกระบวนการของการเจ็บเบง หรือทารกในกระบวนการของการผาตัดทําคลอดนั้น 
มีสภาพความเปนมนุษยแลว ดังนั้น ทารกในการคลอดจึงเปนกรรมของการกระทําตอมนุษยได27 
การฆาทารกท่ีโผลออกจากมดลูกแลว จึงถือเปนการทําอันตรายตอมนุษยอันเปนความผิดฐาน            
ฆาผูอ่ืน28 

  ตามความเห็นดังกลาวนี้มีความเห็นแตกตางกับในความเห็นแรก โดยเห็นวา การเริ่ม 
“สภาพความเปนมนุษย” นั้น ตางกับการเริ่ม “สภาพบุคคล” ตามกฎหมายแพง เพราะการเริ่มสภาพ
บุคคลตามกฎหมายแพงเปนการเริ่มตนของการเปน “ประธานแหงสิทธิ” (subject of right หรือ subject of law) 
แตการเริ่มสภาพความเปนมนุษยท่ีกฎหมายอาญาจะใหความคุมครองมิใหผูใดทําอันตราย เปนการเริ่ม 
“สภาพการท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย” หรือการเปน “วัตถุของการคุมครอง” (object of protection) 29 
ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวความคิดทางกฎหมายในกฎหมายแพงนั้นแตกตางจากแนวความคิดทางกฎหมาย
ในกฎหมายอาญา ฉะนั้น การนําเอาแนวความคิดทางกฎหมายในกฎหมายแพงมาใชในทางกฎหมายอาญา
จึงไมถูกตอง ซ่ึง “ทารกในการคลอด” นั้นมีคุณสมบัติครบถวนในการท่ีจะอยูรอดเปนมนุษยแลว      
จึงตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายยิ่งกวากอนการคลอดหรือยังอยูในสภาพของความเปน     
ลูกในครรภ ดวยเหตุนี้ ตามความเห็นท่ีสองนี้ จึงเห็นวา “ทารกในการคลอด” เปนมนุษยแลว30 ดังนั้น 
การทําลายชีวิต “ทารกในการคลอด” จึงถือวาเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน มิใชเปนเพียงความผิดฐาน 
ทําใหแทงลูกเทานั้น 

 
                                                

27  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 72. 
28  หยุด แสงอุทัย  ข  เลมเดิม.  หนา 186. 
29  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 72. 
30  หยุด แสงอุทัย  ก  เลมเดิม.  หนา 186,212. 
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4.2  วิเคราะหเปรียบเทียบความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายของ         

ประเทศไทย กบัประเทศอังกฤษและเยอรมนี สามารถนํามาวิเคราะหถึงการคุมครองชีวิตทารกจาก
การทําลายชีวิตทารกในระยะตางๆ ไดดังตอไปนี ้

  4.2.1  การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา 
การทําลายชีวิตทารกท่ีอยู ในครรภมารดา ซ่ึงยังไมไดคลอดออกมามีชีวิตอยู             

ภายนอกครรภนั้น ท้ังตามกฎหมายไทย อังกฤษ และเยอรมัน ตางก็ใหความคุมครองชีวิตทารก      
ในครรภมารดา โดยกําหนดใหการทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้ ถือเปนความผิดฐานทําให
แทงลูกเชนเดียวกัน และจากการศึกษาเปรียบเทียบความผิดในการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา        
ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษและเยอรมัน พบปญหาซ่ึงพิจารณาไดดังนี ้

1)  ปญหาเรื่องการเริ่มตนของชีวิตท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายในความผิดฐาน
ทําใหแทงลูก 

   เนื่องจากกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษไมไดใหคํานิยามของคําวา “แทงลูก” ไว           
จึงทําใหเกิดปญหาวา การกระทําท่ีถือวาเปนการทําใหแทงลูกซ่ึงกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้น
เริ่มตนตั้งแตเม่ือใด ทําใหมีการตีความไปหลายแนวทาง โดยตามท่ีปรากฏในตํารากฎหมายอาญา
ของไทยนั้นดูเหมือนยังไมเปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

   ความเห็นแรก31 ถือเอาการเกิดของตัวทารกเปนหลักในการพิจารณาถึงการเริ่มตน
ของความผิดฐานทําใหแทงลูก กลาวคือ ทารกในครรภนั้นเริ่มมีชีวิตตั้งแตมีการปฏิสนธิระหวาง             
ไขของมารดากับอสุจิของบิดา หากมีการทําลายตัวออนภายหลังจากท่ีมีการปฏิสนธิระหวางไขกับ
อสุจิแลว แมจะยังไมมีการฝงตัวของตัวออนในผนังมดลูกก็ตาม การกระทําดังกลาวก็ถือวาเปน
ความผิดฐานทําใหแทงลูกแลว ซ่ึงในตํารากฎหมายอาญาของไทยสวนใหญมักจะอธิบายถึง            
การเริ่มตนของชีวิตท่ีไดรับความคุมครองในความผิดฐานทําใหแทงลูกตามแนวทางดังกลาวนี ้

   จากการวิ เคราะหตามความเห็นแรกท่ีถือวาการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ                  
เปนการเริ่มตนของชีวิตท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายในความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น         
อาจทําใหเกิดปญหาตามมา ดังนี ้
                                                

31  จิตติ ติงศภัทิย,  หยุด แสงอุทัย. 
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   (1)  การคุมกําเนิดโดยวิธีปองกันมิใหตัวออนฝงตัว เชน การใสหวงคุมกําเนิด (IUD) 
หรือวัสดุอ่ืนท่ีทําหนาท่ีรบกวนหรือระงับการฝงตัวของไขท่ีผนังมดลูก การใชยาฉีดหรือการกินยา
คุมกําเนิดภายหลังรวมเพศ อาจกลายเปนการทําใหแทงลูกซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายได เพราะ        
การใสหวงคุมกําเนิดในโพรงมดลูกนั้น จะทําใหมีการรบกวนเยื่อบุผนังมดลูก ตัวออนท่ี มี                 
การปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิแลวจะไมสามารถฝงตัวในผนังมดลูกได หรือฝงไดก็จะหลุดออกไป
โดยรวดเร็ว สวนการใชยาฉีดหรือการกินยาคุมกําเนิดหลังรวมเพศก็เชนเดียวกัน โดยยาจะทําให          
มีผลตอการเปล่ียนแปลงเยื่อบุมดลูกจนไมอาจรับการฝงตัวของตัวออนซ่ึงมีการปฏิสนธิแลวได 

   (2)  การนําไขและอสุจิออกมาผสมกันภายนอกรางกายหรือการผสมเทียม (เด็กใน
หลอดแกว) เพ่ือจะนําตัวออนฉีดกลับเขาไปในโพรงมดลูกของหญิงท่ียอมรับการตั้งครรภนั้น        
โดยปกติจะใชตัวออน 3 ตัว เพ่ือวาตัวออนบางตัวอาจไมฝงตัวและถูกทําลายไป การทําลายตัวออน
ในกรณีเชนนี้ แพทยท่ีฉีดตัวออนเขาไปโดยเล็งเห็นวาตัวออนสวนหนึ่งอาจถูกทําลายไปในรางกาย
ของหญิงนั้น กรณีเชนนี้ อาจถือวาเปนการ “ทําใหแทงลูก” แกหญิงนั้นได เพราะมีการปฏิสนธิแลว 
ท้ังๆ ท่ียังไมมีการตั้งครรภเลย32 

    จะเห็นไดวาแนวความคิดท่ีถือวาชีวิตในครรภเริ่มตั้งแตมีการปฏิสนธิระหวางไข
กับอสุจิ การทําลายตัวออนภายหลังท่ีมีการปฏิสนธิแมยังไมมีการฝงตัวของตัวออนถือเปนการ           
“ทําใหแทงลูก” แลวนั้น ดูจะฝนกับความรูสึกของสาธารณะชนท่ัวไป เนื่องจากการคุมกําเนิดบาง
ประเภท เชน การคุมกําเนิดโดยการใสหวงนั้น ประชาชนท่ัวไปไดยอมรับมาเปนเวลานาน โดยมิได
รูสึกวาเปนเรื่องขัดศีลธรรมหรือโหดรายทารุณตอไขท่ีไดปฏิสนธิแลว ท่ีทําใหไมมีโอกาส
เจริญเติบโตเปนทารก อีกท้ังไมมีใครคิดวาส่ิงนั้นเปนการทําแทงแตอยางใดเลย ดังนั้น การกระทํา
ดังกลาว จึงยังไมถือเปนการกระทําท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนแตอยางใด 

   ความเห็นท่ีสอง33 ถือเอาการตั้งครรภของหญิงเปนหลักในการพิจารณาถึงการ
เริ่มตนของความผิดฐานทําใหแทงลูก กลาวคือ การตั้งครรภนั้นเริ่มขึ้นเม่ือมีการฝงตัวของตัวออน 
เพราะกอนหนาท่ีจะมีการฝงตัวของตัวออนนั้น ในดานรางกายของหญิงยังไมเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ                 

                                                
32  วิฑูรย  อึ้งประพันธ.  (2537).  11 คําถามกับนายแพทยวิฑูรย อ้ึงประพันธ: หนังสือบนทางแยก.  หนา 217-219. 
33  คณิต  ณ นคร,  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 
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การเปล่ียนแปลงจะเริ่มขึ้นเม่ือมีการฝงตัวของตัวออนในผนังมดลูก โดยตัวออนจะงอกเปนราก         
เขาไปยึดกับเซลลของผนังมดลูก แลวจะมีการหล่ังฮอรโมนจากตอมใตสมองของหญิงนั้น             
การเปล่ียนแปลงในตัวหญิงดังกลาวนาจะถือเปนจุดเริ่มตนของการตั้งครรภ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
สภาพความเปน “ลูกในครรภ” ท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายนั้น ควรจะเริ่มเม่ือมีการฝงตัว
ของไขท่ีไดมีการผสมกับตัวอสุจิกลายเปนตัวออนแลวในโพรงมดลูกของหญิง เพราะฉะนั้น 
ระยะเวลาแหงการเริ่มท่ีเกิดจากการผสมของไขกับอสุจิจนกระท่ังถึงกอนการฝงตัวของตัวออน
สําเร็จนั้น จึงยังไมถือเปน “การตั้งครรภ” ซ่ึงจะทําใหการสกัดกั้นมิใหมีการฝงตัวของตัวออน           
ในโพรงมดลูกของหญิง เชน กรณีการคุมกําเนิดโดยการใสหวง จึงมิใชการทําแทงในความหมาย
ของกฎหมาย 

   หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ในสวนของกฎหมายอังกฤษ          
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) มาตรา 58 
บัญญัติวา “หญิงใดท่ีมีครรภมีเจตนาท่ีจะทําใหตนเองแทงลูก กระทําการโดยผิดกฎหมาย ในการรับ
ยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูตนเอง หรือใชเครื่องมือ หรือใชวิธีการอ่ืนใด กระทําตอตนเอง
เพ่ือใหตนแทงลูก มีความผิด...” จะเห็นไดวากฎหมายทําแทงของอังกฤษนั้น ก็พิจารณาจากการ
ตั้งครรภเปนหลักในการลงโทษในความผิดฐานทําใหแทงเชนเดียวกัน สวนกฎหมายเยอรมันนั้น        
ก็ไดกําหนดหลักเกณฑเรื่องการเริ่มตนของชีวิตท่ีไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายในความผิดฐาน
ทําใหแทงลูกไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, 
StGB) มาตรา 218 (1) ซ่ึงบัญญัติ วา “การกระทํากอนท่ีจะมีการฝงตัวในมดลูกของตัวออนท่ีมีการ
ผสมระหวางไขกับตัวอสุจิ ไมถือเปนการยุติการตั้งครรภตามกฎหมายฉบับนี”้ จะเห็นไดวากฎหมาย
เยอรมันก็ถือเอาการทําลายลูกในครรภเปนองคความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดท่ีสองดังกลาวนี ้

   ดังนั้น ตามความเห็นท่ีสองนี้จะเห็นไดวา เม่ือมีการแทงก็ตองมีการตั้งครรภกอน        
ถาไมมีการตั้งครรภยอมไมมีการแทงเกิดขึ้น การแทงจึงนาจะหมายถึงการส้ินสุดของการตั้งครรภ 
ซ่ึงการตั้งครรภนี้ไมไดถือเอาการปฏิสนธิ (การท่ีไขและอสุจิผสมกัน) เปนหลัก เพราะปจจุบัน        
การปฏิสนธิสามารถทําไดในหลอดทดลองหรือภายนอกรางกายมนุษยได ซ่ึงการปฏิสนธิดังกลาว
ยอมไมมีการตั้งครรภ และเม่ือนําตัวออนท่ีผสมแลวใส เขาไปในมดลูกหญิงท่ีจะตั้งครรภ                
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การตั้งครรภดังกลาวก็ยังไมไดเกิดขึ้นทันที จนกวาตัวออนนั้นจะมีการฝงตัวในผนังมดลูก             
จึงจะถือไดวามีการตั้งครรภเกิดขึ้น ดังนั้น จึงกลาวไดวาการตั้งครรภในหญิงท่ัวไปนั้น ยอมมิใช
เริ่มตนจากการปฏิสนธิ การทําลายตัวออนกอนการฝงตัวจึงมิใชการทําใหการตั้งครรภส้ินสุดลง 
เพราะการตั้งครรภยังไมเริ่มขึ้น ซ่ึงยังไมถือวาเปนการทําใหแทงลูก 

   เพราะฉะนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในกรณีการเริ่มชีวิตในครรภมารดาอันเปน
จุดเริ่มตนของความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น จึงควรใชคําวา “การยุติการตั้งครรภท่ีไมชอบ          
ดวยกฎหมาย” (the termination of pregnancy) 34  ซ่ึงนาจะใหความหมายท่ีชัดเจนกวาคําวา “ทําแทง” 
เพราะจะทําใหเห็นวาความผิดฐานนี้เริ่มตั้งแตมี “การตั้งครรภ” ไปจนถึงเวลากอนคลอดสําเร็จ 
กลาวคือ ไมเพียงแตอสุจิผสมกับไขแลวเทานั้นแตตองถึงขั้นเดินทางไปฝงตัวอยูในผนังมดลูกแลว 
มิใชนับเม่ือเกิดการปฏิสนธิเพราะการผสมกันระหวางอสุจิกับไขแมจะเกิดการปฏิสนธิแลว              
แตตราบใดท่ียังไมมีการฝงตัวในผนังมดลูก ตราบนั้นก็ยังไมมีการตั้งครรภ เม่ือไมมีการตั้งครรภ 
การยุติการตั้งครรภหรือการทําแทงยอมมีไมได ดังนั้น การกระทําตอการผสมเทียมในหลอดทดลอง
กอนฉีดเขาไปในมดลูกแมเกิดการปฏิสนธิแลวก็ดี หรือการใสหวงคุมกําเนิดท่ีทําใหไขท่ีผสมแลว
ไมสามารถฝงตัวในมดลูกไดก็ดี ถือวายังไมเริ่มตนท่ีจะเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกนี้ได            
หากถูกทําลายไปเสียกอนจึงไมใชการทําแทงในความหมายของกฎหมาย 

2)  ปญหาเรื่องขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูก 
   เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยไมไดบัญญัติความหมายของการทําใหแทงลูก

ไว จึงทําใหเกิดปญหาวาการแทงลูกมีขอบเขตแคไหนเพียงไรจึงจะถือวาการกระทําดังกลาว           
เปนความผิดฐานทําใหแทงสําเร็จ เพราะความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา        
ของไทยนั้นเปนความผิดท่ีตองการผล กลาวคือ ตองมีการแทงลูกเกิดขึ้น ถาไมมีการแทงเกิดขึ้น         
ก็เปนเพียงความผิดฐานพยามยามทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงในบางกรณีกฎหมายไทยยกเวนโทษ
สําหรับการกระทําความผิดฐานพยายามทําใหแทงลูก เม่ือกฎหมายไทยไมไดบัญญัติความหมาย 
ของการทําใหแทงลูกไว จึงทําใหเกิดการตีความของคําวา “การแทงลูก” โดยสามารถพิจารณาไดดังนี ้

                                                
34  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและภาคลหุโทษ.  หนา 59. 
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  ความเห็นแรก35 ถือหลักวา การทําใหแทงลูกนั้น ตองเปนการทําใหลูกในครรภคลอด
ออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น กลาวคือ ตองเปนการทําใหทารกในครรภตายตั้งแต                
อยูในครรภมารดา หรือเปนการทําใหทารกคลอดแลวตายกอนอยูรอดมีชีวิตภายนอกครรภมารดา  

  ความเห็นท่ีสอง36 ถือหลักวา การทําใหแทงลูกนั้น ตองเปนการทําใหลูกในครรภ          
ตายในขณะอยูในครรภ หรือทําใหลูกในครรภคลอดออกมากอนกําหนดแตโดยสภาพไมอาจมีชีวิต
รอดได ซ่ึงตามความเห็นท่ีสองนี้ แมทารกจะคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาแลวก็ตาม  
แตถาโดยสภาพแลว ทารกนั้นไมสามารถมีชีวิตอยูตอไปได ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการคลอดของ
ทารกท่ีมีอายุครรภนอย ทําใหอวัยวะตางๆ ของทารกยังไมสมบูรณพอท่ีจะอยูรอดมีชีวิตตอไปได                
ก็ถือวาเปนการแทงลูกเชนเดียวกัน โดยในทางการแพทยถือวาการคลอดของทารกท่ีมีอายุในครรภ
มารดาออนกวา 28 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดออกมามีน้ําหนักนอยกวา 1,000 กรัม ไมวาการคลอด
นั้นทารกจะมีชีวิตอยูหรือไม ถือวาเปนการแทงลูก เพราะการคลอดของทารกในลักษณะดังกลาว 
โดยสภาพแลวไมสามารถมีชีวิตอยูตอไปได 

  จากความเห็นท่ีแตกตางดังกลาว จะเห็นไดวาประเทศไทยถือตามแนวความคิดแรก         
โดยปรากฏตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 677/2510 ซ่ึงศาลฎีกาตัดสินวา การแทงลูกนั้น จะตองเปนกรณีท่ี
ทําใหลูกในครรภของผูถูกทํารายคลอดออกมาในลักษณะท่ีลูกนั้นไมมีชีวิต ซ่ึงเปนการจํากัดขอบเขต
ของคําวา “แทงลูก” เฉพาะกรณีท่ีทําใหทารกตายในครรภ หรือคลอดออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิต
เทานั้น  

  แตหากพิจารณาการตีความของคําวา “การแทงลูก” ตามคําพิพากษาฎีกาดังกลาวนี้            
จะเห็นไดวา อาจทําใหเกิดชองวางของกฎหมายขึ้นได เชน กรณีท่ีหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภตั้งแต  
5 เดือนขึ้นไป ถามีการทําใหแทง เม่ือทารกออกมา ทารกนั้นอาจแสดงอาการของการคลอดมีชีวิต             
เชน หัวใจเตน หรือหายใจไดระยะหนึ่งแลวก็ตาย เพราะทารกนั้นยังไมอาจมีชีวิตอยูภายนอกครรภ
มารดาได กรณีเชนนี้ การตีความตามแนวความเห็นแรกและตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวนี้ 
ผูกระทําท่ีทําใหทารกคลอดออกมายอมไมมีความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
ของไทย และถาจะปรับใหเปนความผิดฐานฆาคน (ฆาเด็ก) ตาย ก็อาจมีปญหาวาการกระทํานั้นเปน

                                                
35  จิตติ ติงศภัทิย,  หยุด แสงอุทัย,  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  ไกรฤกษ เกษมสันต,  บุญเพราะ แสงเทียน. 
36  คณิต ณ นคร. 
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การกระทําท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีทารกนั้นจะเกิด และไมไดเปนการกระทําโดยตรงตอตัวทารก ซ่ึงจะถือวา
เปนการฆาทารกกอนท่ีทารกนั้นจะเกิดก็คงจะไมได ดังนั้น ในกรณีดังกลาวจึงเทากับเปนเพียงการ
พยายามทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงการพยายามทําใหแทงลูกโดยหญิงนั้นทําตนเอง หรือผูอ่ืนทําให
หญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมใหทําและโดยการกระทํานั้นไมเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัส
อยางอ่ืนหรือตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 304 ยกเวนโทษให เพราะฉะนั้น           
จะเห็นไดวาการตีความตามความเห็นดังกลาว อาจทําใหเกิดชองวางท่ีไมอาจเอาโทษแกการทําแทง
ในบางกรณีได และทําใหกฎหมายทําแทงของไทยไมสามารถปองกันปญหาเรื่องการทําแทง          
โดยผิดกฎหมายไดเลย 

  หากเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ในสวนของกฎหมายอังกฤษนั้น ตามหลัก
กฎหมาย Common Law เดิมของอังกฤษ ถือเอาการท่ีทารกคลอดออกจากครรภมารดาโดยไมมีชีวิต
เปนองคประกอบของความผิดฐานทําใหแทงลูก กลาวคือ ลูกในครรภตองดิ้นไดกอน จึงจะมีการ         
ทําใหแทงอันเปนความผิดได และตองทําใหลูกนัน้ตายกอนคลอดออกมามีชีวิต ถาลูกคลอดออกมา
มีชีวิตแลวจึงตาย เปนความผิดฐานฆาคน แตตอมาอังกฤษไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ฐานทําแทง ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) 
ซ่ึงเปนการบัญญัติเอาผิดตรงการใชยาหรือเครื่องมือ หรือวิธีการอยางอ่ืนเพ่ือใหแทงลูก ไมวาหญิงนั้น
จะมีครรภหรือไม ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี ้ซ่ึงเปนการเปล่ียน
หลักท่ีวาตองใหลูกในครรภดิ้นไดเสียกอน และถือเอาการกระทําเพียงในขั้นพยายาม คือ การใชยา หรือ
เครื่องมือทําใหแทง เปนความผิดสําเร็จไปเลย โดยมิไดถือเอาการท่ีทารกคลอดออกจากครรภโดย      
ไมมีชีวิตเปนองคประกอบความผิดตามท่ีเปนหลักของกฎหมาย Common Law เดิม ดวยเหตุนี้ กฎหมาย
อังกฤษจึงไมมีปญหาในเรื่องการตีความของคําวา “การแทงลูก” วาการทําใหแทงลูกนั้นมีขอบเขตแค
ไหนเพียงไรจึงจะถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกสําเร็จ เนื่องจากกฎหมายอังกฤษ
ไมไดมองวาจะตองมีการแทงลูกเกิดขึ้นกอนถึงจะลงโทษในความผิดฐานทําใหแทงได แตกฎหมาย
อังกฤษถือเอาการกระทําเพียงในขั้นพยายามกระทําความผิดเปนความผิดสําเร็จและลงโทษผูกระทํา
เพียงขั้นพยายามกระทําความผิดไปเลย ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายไทย 

  สวนกฎหมายเยอรมันก็ไดมีการบัญญัติเอาผิดสําหรับการพยายามทําแทงเชนเดียวกัน 
โดยบัญญัติไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, StGB) 
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มาตรา 218 (4) ซ่ึงบัญญัติใหการพยายามทําแทงถือเปนความผิดและตองถูกลงโทษตามกฎหมาย 
เวนแตหากเปนกรณีของหญิงตั้งครรภพยายามทําแทง หญิงนั้นไมตองรับโทษฐานพยายามทําแทง 
ซ่ึงในกรณีดังกลาวจะแตกตางกับกฎหมายไทย เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
บัญญัติยกเวนโทษสําหรับความผิดฐานพยายามทําใหแทงลูก ท้ังกรณีของหญิงนั้นทําตนเอง และ
กรณีของผูอ่ืนทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมใหทําและโดยการกระทํานั้นไมเปนเหตุใหหญิง
ไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนหรือตาย  

  แตอยางไรก็ตาม ไมวากฎหมายไทยจะตีความของคําวา “การแทงลูก” วา ตองเปน            
การทําใหลูกในครรภคลอดออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น หรือตองเปนการทําใหลูกในครรภ
ตายในขณะอยูในครรภ หรือทําใหลูกในครรภคลอดออกมากอนกําหนดแตโดยสภาพไมอาจมีชีวิต
รอดไดก็ตาม แตถาผลไมเกิด คือ ไมมีการแทงลูกเกิดขึ้น เชน ยาขับอาจจะออนเกินไป หรือทารก
คลอดออกมากอนกําหนดจริงแตทารกนั้นสามารถมีชีวิตรอดอยูได ในทางกฎหมายถือวาความผิด             
ไมสําเร็จ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 304 บัญญัติยกเวนโทษสําหรับการพยายาม
กระทําความผิดฐานทําใหแทงลูกในบางกรณี จึงอาจทําใหชีวิตทารกนั้นไมไดรับความคุมครอง
เทาท่ีควร เชน กรณีท่ีหากมีการทําแทงเกิดขึ้นแตผลปรากฏวาทารกสามารถคลอดออกมามีชีวิตอยู
ไดแตมาตายในภายหลัง หรือทารกคลอดออกมามีชีวิตแตมีรางกายพิการเนื่องมาจากการทําแทงนั้น 
กรณีดังกลาวนี้ถาเปนการกระทําของหญิงผูตั้งครรภเอง หรือผูอ่ืนทําใหหญิงแทงลูก โดยหญิงนั้น
ยินยอมและโดยการกระทํานั้นไมเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนหรือตาย กฎหมายไทย
กลับไมเอาโทษกับผูทําแทงดังกลาว ซ่ึงจะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายไมเอาโทษสําหรับความผิดฐาน
พยายามทําแทงนั้น ทําใหกฎหมายไมไดชวยในเรือ่งการปองกันปญหาการทําแทงโดยผิดกฎหมายเลย 
แตเปนการปราบปรามผูทําแทงท่ีไดมีการกระทําผิดไปแลวมากกวา เพราะถาผูกระทําทําแลวปรากฏวา
ไมมีการแทงเกิดขึ้นความผิดฐานทําใหแทงลูกก็ยังไมเกิด ผูกระทําก็ยังไมตองรับโทษในการกระทํา
ดังกลาว เชนนี้ยอมทําใหกฎหมายหามการทําแทงโดยผิดกฎหมายเกือบจะไรผลไปเสียทีเดียว  
เพราะการท่ีกฎหมายเอาผิดตอเม่ือเปนการทําใหแทงลูกสําเร็จแลวนั้น ตองปรากฏหลักฐานแนชัดวา
ตองมีการแทงลูกเกิดขึ้นแลว เชน ตองปรากฏแนชัดวาหญิงนั้นตั้งครรภและมีผูทําใหทารกคลอด
ออกมาโดยไมมีชีวิต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 677/2510) ซ่ึงอาจเกิดปญหาในการท่ีจะดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดได เนื่องจากพยานหลักฐานตางๆ ในการกระทําผิดท่ีจะไปสูศาลยอมจะเหลืออยูไดยาก 
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ยกตัวอยางเชน ในกรณีการทําแทงในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ การหาหลักฐานวาหญิง
ตั้งครรภนั้นทําไดยาก และถามีการทําใหแทงไปแลว ก็พิสูจนไดยากวาหญิงนั้นเคยตั้งครรภหรือไม 
นอกจากนั้นการแทงในระยะครรภออนๆ นั้น ทารกซ่ึงมีขนาดเล็กจะออกปนมากับเลือดและเยื่อบุมดลูก 
การพิสูจนวามีสวนของทารกอยูในกองเลือดท่ีออกมาดวยนั้น ยอมเปนภาระหนักแกพนักงาน
สอบสวนมิใชนอย และอีกประการหนึ่ง หญิงซ่ึงเปนผูยินยอมใหผูอ่ืนทํานั้น ตนเองก็มีความผิดดวย 
จึงยอมไมใหความจริงแกการสอบสวน จึงทําใหการฟองคดีในความผิดฐานทําใหแทงลูกไมคอย
ปรากฏ ดังนั้น การท่ีกฎหมายไทยไมเอาโทษแกผูกระทําความผิดฐานพยายามทําใหแทงลูกนั้น     
โดยท่ีกฎหมายจะเอาผิดกับผูทําแทงไดจะตองรอใหมีการกระทําถึงขั้นมีการแทงเกิดขึ้นกอน          
จึงจะสามารถเอาผิดแกผูกระทําผิดได ยอมไมเปนการปองกันปญหาการทําแทงโดยผิดกฎหมาย      
ไดเทาท่ีควร 

  แตเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ จะเห็นไดวาท้ังกฎหมายอังกฤษและเยอรมัน
ตางก็เอาผิดสําหรับการพยายามทําแทงเชนเดียวกัน โดยในสวนของกฎหมายอังกฤษนั้นไดมีการออก
กฎหมายเอาผิดกับกรณีของการพยายามทําแทงไว โดยถือวาการพยายามทําแทงถือเปนความผิด
สําเร็จทันที ตามพระราชบัญญตัิวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) มาตรา 58 
และมาตรา 59 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

  มาตรา 58 บัญญัติวา หญิงใดท่ีมีครรภมีเจตนาท่ีจะทําใหตนเองแทงลูก กระทําการ         
โดยผิดกฎหมายในการรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูตนเอง หรือใชเครื่องมือ หรือใชวิธีการ
อ่ืนใด กระทําตอตนเองเพ่ือใหเปนไปตามเจตนาดังกลาว 

  ผูใดมีเจตนาท่ีจะทําใหหญิงใดแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะมีครรภหรือไมก็ตาม กระทําการ
โดยผิดกฎหมายในการรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายเขาสูรางกายหญิงนั้น หรือกระทําดวย
ประการใดเพ่ือใหหญิงนั้นไดรับยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทํา หรือกระทํา
ดวยวิธีอ่ืนใดตอหญิงนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนาดังกลาว 

  มาตรา 59 บัญญัติวา ผูใดกระทําการโดยผิดกฎหมายจัดหายาพิษ หรือสารท่ีเปนอันตราย 
เครื่องมือหรือส่ิงอ่ืนใด โดยรูอยูวาของดังกลาวนั้นจะนําไปกระทําผิดกฎหมาย เพ่ือทําใหหญิงคนใด
คนหนึ่งแทงลูก ไมวาหญิงนั้นจะตั้งครรภหรือไมก็ตาม 
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  จะเห็นไดวากฎหมายอังกฤษบัญญัติใหการกระทําเพียงขั้นพยายามทําแทง กลาวคือ         
เพียงการใชยาพิษหรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทําหรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให
หญิงนั้นแทงลูก กฎหมายอังกฤษถือวาเปนความผิดสําเร็จทันที โดยไมตองรอใหมีการแทงเกิดขึ้นกอน
เหมือนอยางกฎหมายไทย รวมท้ังการกระทําเพียงขั้นตระเตรียมการท่ีจะทําแทง กลาวคือ           
เพียงมีการจัดหายาพิษหรือสารท่ีเปนอันตราย เครื่องมือหรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือใหหญิงนั้นแทงลูก 
กฎหมายอังกฤษก็ถือวามีความผิดดวย ดวยเหตุนี้จึงทําใหไมเกิดปญหาวา ตองปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนวามีการแทงเกิดขึ้นกอนถึงจะสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได ซ่ึงถาปรากฏ
หลักฐานวามีการใชหรือมีการจัดหายาพิษหรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทํา              
หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือใหหญิงนั้นแทงลูก ตามกฎหมายอังกฤษสามารถดําเนินคดีแก 
ผูกระทําการดังกลาวไดเลย 

  เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายอังกฤษไดบัญญัติใหการกระทําเพียง              
ขั้นพยายามถือเปนความผิดสําเร็จ รวมท้ังการตระเตรียมการท่ีจะทําแทงถือเปนความผิด โดยไมมี
การยกเวนความผิดฐานพยามยามทําใหแทงลูกเหมือนอยางกฎหมายไทย ยอมเปนการให               
ความคุมครองชีวิตทารกจากการทําแทงโดยผิดกฎหมาย และเปนการปองกันการทําแทงโดย           
ผิดกฎหมายไดอยางเหมาะสมกวากฎหมายของไทย 

  อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายอังกฤษและเยอรมันจะบัญญัติเอาผิดแกการพยายามทําแทง 
แตกฎหมายอังกฤษและเยอรมันก็ยังคํานึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิหรืออํานาจของหญิงตั้งครรภ           
ท่ีมีตอเนื้อตัวรางกายของตนเองดวย เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการทําแทงมากท่ีสุดก็คือ        
ตัวของหญิงตั้งครรภเอง ดังนั้น การท่ีจะบังคับใหหญิงตองตั้งครรภตอไปนั้นจึงอาจเปนการผลักภาระ
ตอหญิงตั้งครรภจนเกินไป และการใชมาตรการการลงโทษทางอาญาก็ไมอาจใชไดผลในกรณีท่ี 
การตั้งครรภไดกอใหเกิดความยากลําบากแสนสาหัสแกหญิงตั้งครรภ ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึง            
เปดโอกาสใหแกหญิงตั้งครรภ โดยกําหนดใหทางเลือกแกหญิงซ่ึงตั้งครรภในการทําแทงได             
โดยชอบดวยกฎหมาย โดยการกําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหสามารถทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย 
ซ่ึงตามกฎหมายเยอรมันอนุญาตใหหญิงตั้งครรภสามารถทําแทงไดภายในระยะเวลา 12 สัปดาห 
หรือ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ โดยท่ีกฎหมายอนุญาตใหมีการทําแทงไดโดยไมจําเปนตอง              
มีมูลเหตุหรือเหตุในการทําแทงแตอยางใด แตจะตองแสดงใบรับรองแพทยวา หญิงตั้งครรภไดรับ
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คําปรึกษามาแลวไมนอยกวาสามวันกอนท่ีจะมีการทําแทง เพ่ือใหการตัดสินใจท่ีจะทําแทงของ 
หญิงตั้งครรภนั้นไดกระทําดวยความรอบคอบ และเพ่ือประโยชนดานความปลอดภัยของหญิง         
ท่ีอาจไดรับจากการทําแทงนั้นเอง แตหากพนระยะเวลาดังกลาวแลว การทําแทงถือเปนความผิด 
ตามกฎหมาย เวนแตกรณีมีเหตุท่ีสามารถทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น สวนกฎหมายอังกฤษ
อนุญาตใหหญิงตั้งครรภสามารถทําแทงไดภายในระยะเวลา ไมเกิน 24 สัปดาหนับแตตั้งครรภ            
แตกฎหมายอังกฤษจะกําหนดมูลเหตุในเรื่องอันตรายตอรางกายหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภนั้น
ประกอบดวย ซ่ึงในกรณีดังกลาวจะแตกตางกับกฎหมายไทย โดยกฎหมายไทยไมไดเปดโอกาส
ใหแกหญิงตั้งครรภในการกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทําแทง แตกําหนดให
สามารถทําแทงไดเฉพาะกรณีท่ีมีมูลเหตุหรือเหตุในการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญา          
มาตรา 305 เทานั้น คือ กรณีท่ีการตั้งครรภนั้นเปนอันตรายตอหญิงตั้งครรภ และกรณีท่ีการตั้งครรภ
นั้นเกิดจากการกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ ซ่ึงการท่ีกฎหมายไทยมิไดกําหนดทางเลือกในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทําแทงใหแกหญิงตั้งครรภนั้น จึงเปนการผลักภาระแกหญิงตั้งครรภซ่ึงเปน           
ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการทําแทงมากท่ีสุด จนกอใหเกิดปญหาการทําแทงเถ่ือนซ่ึงเปนอันตรายตอ
หญิงตั้งครรภอยางรายแรงตามมา 

  4.2.2  การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด 
ตามกฎหมายอาญาของไทยไดมีการบัญญัติใหความคุมครองชีวิตทารกโดยสามารถ

แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ในระยะแรกเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาซ่ึงการทําลายชีวิตทารก         
ในครรภมารดาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก สวนในระยะท่ีสองเปนการคุมครองชีวิตทารก        
ท่ีคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาแลวซ่ึงการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิต
ภายนอกครรภมารดาแลวนี้ ถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน ซ่ึงจะเห็นไดวาระหวางความผิดฐานทําให
แทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืนนั้น เปนความผิดท่ีมีขอบเขตท่ีตอเนื่องกัน กลาวคือ เม่ือขอบเขต 
ของความผิดฐานทําใหแทงลูกส้ินสุดลง ความผิดฐานฆาผู อ่ืนก็จะเริ่มขึ้น จึงทําใหเกิดปญหา               
การคาบเกี่ยวกันระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน เชน กรณีการทําลาย
ชีวิตทารกในขณะคลอดกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมาหมดท้ังตัว กรณีดังกลาวนี้จะถือวาเปน
ความผิดฐานใด เม่ือประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัติความผิดฐานฆาทารกท่ีกําลังคลอด ในทางตํารา
กฎหมายอาญาของไทยจึงมีความเห็นแตกตางกันดังตอไปนี ้
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ความเห็นแรก37 ซ่ึงเปนความเห็นในทางตํารากฎหมายอาญาของไทยสวนใหญ เห็นวา  
ทารกในขณะคลอดยังไมมีสถานะเปนมนุษยจึงเปนกรรมของการกระทําในความผิดฐานฆาผูอ่ืน
ไมได ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดจึงเปนเพียงความผิดฐานทําใหแทงลูกเทานั้น 
เนื่องจากตามความเห็นแรกนี้ ถือเอาการเริ่มสภาพความเปนมนุษยโดยอาศัยเกณฑการเริ่มสภาพ
บุคคลในทางแพงมาพิจารณา กลาวคือ สภาพบุคคลเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก ดังนั้น 
การเริ่มสภาพความเปนมนุษยจึงเริ่มเม่ือทารกไดคลอดพนออกจากครรภมารดาแลวไดแสดงอาการ
ของการมีชีวิตอยูภายนอกครรภมารดา เชน มีการหายใจ หรือหัวใจเตน เปนตน  

จากการพิจารณาจะเห็นไดวา การตีความตามความเห็นดังกลาวนี้อาจไมเปนการ
คุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมแกทารกท่ีกําลังจะเกิดมาเทาท่ีควร เนื่องจาก        
ในบางกรณีความรุนแรงของการกระทําตอทารกเกือบท่ีจะมีผลเทาเทียมกันอยูแลว เชน การทําลาย
ทารกท่ีกําลังคลอดออกมาครึ่งตัวกับการฆาทารกท่ีคลอดออกมาบริบูรณแลวเพียงช่ัวขณะหนึ่ง        
ซ่ึงดูจะไมมีผลแตกตางกันอยางใดเลย แตโทษท่ีผูกระทําความผิดไดรับนั้นกลับแตกตางกันมาก 
โดยผูท่ีทําลายทารกท่ีกําลังคลอดออกมาครึ่งตัวมีความผิดเพียงฐานทําใหแทงลูกเทานั้น สวนผูท่ี       
ฆาทารกท่ีคลอดออกมาบริบูรณแลวเพียงช่ัวขณะหนึ่งกลับมีความผิดฐานฆาคนตาย ซ่ึงโทษ           
ท่ีผูกระทําความผิดไดรับระหวางความผิดท้ังสองฐานดังกลาวนี้แตกตางกันมาก แตความรุนแรง       
ในการกระทําตอชีวิตทารกกลับไมไดแตกตางกันเทาใดเลย ดังนั้น จะเห็นไดวาการตีความ         
ตามความเห็นดังกลาวนี้จึงไมเปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีเหมาะสมและเปนธรรมเทาท่ีควร 

ความเห็นท่ีสอง38 ซ่ึงเปนความเห็นท่ีสอดคลองกับแนวความคิดของนักกฎหมายชาว
เยอรมัน โดยเห็นวา ทารกในการคลอดนั้นมีสภาพความเปนมนุษยแลว กลาวคือ ทารกใน
กระบวนการของการเบงเจ็บ หรือทารกในกระบวนการของการผาตัดทําคลอดตางก็เปนมนุษยแลว 
จึงเปนกรรมของการกระทําตอมนุษยได ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดจึงถือวาเปน
ความผิดฐานฆาผูอ่ืน  

จากการพิจารณาจะเห็นไดวาการตีความตามความเห็นท่ีสองนี้ เปนการตีความ                
เพ่ือคุมครองชีวิตทารก เนื่องจากทารกจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายอาญาในฐานะเปน           

                                                
37  จิตติ ติงศภัทิย,  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  บุญเพราะ แสงเทียน. 
38  หยุด แสงอุทัย,  คณิต ณ นคร. 
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มนุษยคนหนึ่งตั้งแตเริ่มกระบวนการคลอด แมวารางกายของทารกจะยังไมเริ่มคลอดออกมาก็ตาม 
แตอยางไรก็ตาม การตีความตามความเห็นดังกลาวนี้ แมจะเปนการใหความคุมครองชีวิตทารกอยางมาก 
แตจะเห็นไดวายังไมสอดคลองกับความรุนแรงในการกระทําความผิดเทาท่ีควร กลาวคือ การทําลาย
ชีวิตทารกในขณะคลอดแตยังไมไดคลอดออกมามีชีวิต เปนอิสระภายนอกครรภมารดา                  
กับการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตอิสระภายนอกครรภมารดาแลว จะเห็นไดวา
ผลกระทบตอความรูสึกในเรื่องความปลอดภัยตอสังคมของการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด              
มีนอยกวาการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตอิสระภายนอกครรภมารดาแลว ดังนั้น               
การลงโทษผูกระทําผิดท่ีทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดเทียบเทากับการทําลายชีวิตมนุษย                  
ในความผิดฐานฆาผูอ่ืนซ่ึงมีอัตราโทษสูงนั้น จึงดูจะรุนแรงเกินไปเม่ือเทียบกับการสูญเสียท่ีไดรับ
และดูไมเหมาะสมและเปนธรรมกับผูกระทําผิดเทาท่ีควร นอกจากนี้ การตีความตามความเห็นท่ีสองนี ้       
ยังขาดความแนนอนอยูบางในบางกรณี เชน ในกรณีของการคลอดดวยวิธีการคลอดทางชองคลอด 
การพิสูจนวามารดาเริ่มเจ็บครรภจริงเม่ือใดทําไดยาก เนื่องจากอาการเจ็บครรภของมารดา อาจเปน
อาการเจ็บครรภจริงหรืออาการเจ็บครรภเตือนก็ได แมในทางวิชาการแพทยจะมีหลักเกณฑ               
การวินิจฉัยท่ีชัดเจนก็ตาม แตหลักเกณฑบางสวนจะตองพิจารณาจากความรูสึกเจ็บของมารดา            
ซ่ึงมีความชัดเจนแตกตางกันในแตละคน ดังนั้น การตรวจสอบวามารดาเริ่มเจ็บครรภจริงเม่ือใด          
จึงทําไดยากและอาจทําใหผลการตรวจสอบคลาดเคล่ือนได ยิ่งไปกวานั้น ในบางกรณีมารดาอาจ 
เริ่มมีอาการเจ็บครรภจริงชากวาปกติก็ได ดวยเหตุนี้อาการเจ็บครรภจริงจึงไมสามารถแสดงถึง
จุดเริ่มตนกระบวนการเกิดท่ีถูกตองและชัดเจนได เพราฉะนั้น กรณีจะเปนการเจ็บครรภคลอดแลว
หรือไมนั้น ในแตละกรณีจึงอาจมีขอโตแยงกันได 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายอังกฤษ จะเห็นไดวา
กฎหมายอังกฤษแยกการลงโทษความผิดในการทําลายชีวิตทารกออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ ระยะแรก  
เปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ซ่ึงถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) ระยะท่ีสอง
เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยูไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมา 
เปนอิสระจากครรภมารดา ซ่ึงถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) สวนระยะท่ีสาม 
เม่ือทารกคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดาแลว การทําลายชีวิตทารก ในระยะดังกลาวนี้      
ถือเปนความผิดฐานฆาคนตาย (Homicide) 
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การท่ีประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายกําหนดความผิดระหวางคลอด เรียกวา 
ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ตาม The Infant Life (Preservation) Act 1929 มาคั่นกลาง
ระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน จึงทําใหกฎหมายอังกฤษไมมีปญหา       
การคาบเกี่ยวกันระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน วาการทําลายชีวิตทารก
ในขณะคลอดจะถือวาเปนความผิดฐานใด เพราะการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดกอนท่ีจะ       
คลอดหมดท้ังตัวนั้น ตามกฎหมายอังกฤษบัญญัติไวชัดเจนวาเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child 
destruction) โดยกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 

“ผูใดมีเจตนาทําลายชีวิตเด็กท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยู (capable of being born alive) 
กอนท่ีจะแยกเปนอิสระจากมารดา ผูนั้นมีความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction)”  

จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้เปนการปดชองวางของความผิดท่ีกระทําระหวางการทําแทง
กับการฆาคน โดยระยะเวลาท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ระยะเวลากอนท่ีทารกจะ
คลอดโดยนับเอาตั้งแตเวลาตามปกติท่ีทารกในครรภสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได         
ไปจนถึงกอนท่ีทารกจะคลอดออกมาจากครรภมารดาหมดท้ังตัวอันเปนจุดเริ่มตนของความผิดฐาน
ฆาผูอ่ืนตอไป ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดมีบทสันนิษฐานวาระยะเวลาท่ีจะถือวาทารกอาจคลอด ออกมา
แลวมีชีวิตรอดอยูได ไดแก ระยะเวลาท่ีทารกมีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาห หรือ 7 เดือน ขึ้นไป               
จนถึงกอนท่ีทารกจะคลอดหมดท้ังตัว ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในระยะท่ีทารกในครรภสามารถ
จะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได รวมถึงทารกในขณะคลอดกอนท่ีจะคลอดออกมาจากครรภมารดา
หมดท้ังตัว ตามกฎหมายอังกฤษการกระทําดังกลาวถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) 
โดยแยกตางหากจากความผิดฐานทําใหแทงลูกอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ตาม The Infant Life (Preservation)  
Act 1929 ยังเปนการแยกการคุมครองชีวิตทารกท่ีมีอายุครรภท่ีมากพอท่ีจะสามารถคลอดออก
มาแลวมีชีวิตรอดอยูได ออกจากความผิดฐานทําใหแทงลูก ซ่ึงเปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีมีอายุ
ครรภนอยๆ เนื่องจากความรุนแรงในการกระทําความผิดนั้นตางกัน เพราะทารกท่ีมีอายุครรภนอย 
อวัยวะตางๆ ของทารกในระยะนี้ยังไมสมบูรณเปนมนุษยพอท่ีจะคลอดออกมามีชีวิตภายนอก 
ครรภมารดาได การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้จึงเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกเทานั้น สวนทารก 
ท่ีมีอายุครรภท่ีมากพอท่ีจะสามารถคลอดออกมาแลวมีชีวิตรอดอยูไดนั้น อวัยวะตางๆ ของทารก       
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ในระยะนี้ มีความสมบูรณเปนมนุษยและพรอมท่ีจะสามารถออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาไดแลว 
การทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้จึงควรไดรับความคุมครองมากกวา ดังนั้น การทําลายชีวิต
ทารกในระยะดังกลาวนี้จึงถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ตาม The Infant Life 
(Preservation) Act 1929  

แตเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยพบวามีความแตกตางกัน เนื่องจากตามกฎหมายไทย             
ไมวาทารกในครรภจะมีอายุครรภมากนอยเพียงใด เชน ทารกท่ีมีอายุครรภ 1 เดือน กับทารกท่ีมี  
อายุครรภ 9 เดือน ซ่ึงใกลคลอดแลว การทําลายชีวิตทารกในกรณีดังกลาวจะเห็นไดวาความรุนแรง
ในการกระทํานั้นตางกันมาก เพราะทารกท่ีมีอายุครรภถึง 9 เดือนแลวนั้น อวัยวะตาง ๆ ของทารก  
มีความสมบูรณเปนมนุษยและพรอมท่ีจะคลอดออกมาแลวมีชีวิตรอดอยูไดแลว สวนทารกท่ีมี          
อายุครรภเพียง 1 เดือน อวัยวะตาง ๆ ของทารกยังไมมีความสมบูรณเลย แตความผิดท่ีผูกระทํา
ไดรับกลับไมแตกตางกัน เพราะการทําลายชีวิตทารกท้ังสองกรณีดังกลาวตางก็เปนความผิดฐาน       
ทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดวาตามกฎหมายไทยนั้น การคุมครองชีวิตทารกจึงยังไมมี
ความเหมาะสมกับความรุนแรงของการกระทําผิดเทาท่ีควร ซ่ึงจะแตกตางกับกฎหมายอังกฤษ 

  4.2.3  การทําลายชีวิตทารกเม่ือคลอดบริบูรณแลว 
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษตางก็ถือวาเม่ือทารกคลอดออกมามีชีวิตภายนอก

ครรภมารดาโดยบริบูรณแลว ถือไดวาทารกนั้นมีสภาพความเปนมนุษยแลว จึงสามารถเปนกรรม
ของการกระทําตอชีวิตมนุษยได ซ่ึงกฎหมายอังกฤษถือเอาการท่ีทารกคลอดออกจากครรภมารดา
หมดท้ังตัวเปนจุดเริ่มตนของการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน ดังนั้น การทําลายทารกท่ีคลอดออก
จากครรภมารดาหมดท้ังตัวแลวจึงถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืนเชนเดียวกับกฎหมายไทย โดยการท่ี
ทารกนั้นเม่ือคลอดออกมาแลวจะสามารถมีชีวิตรอดอยูไดหรือไมเพียงใด หาใชขอสาระสําคัญ         
ในการท่ีจะเปนกรรมของการกระทําตอมนุษยไม เชน กรณีของการทําแทงท่ีทําใหทารกคลอด
ออกมากอนกําหนดและยังมีชีวิตอยู แตโดยสภาพแลวทารกนั้นไมอาจมีชีวิตรอดอยูตอไปได           
แตเม่ือทารกนั้นคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาแลว ก็ถือวามีสภาพความเปนมนุษยแลว 
แมวาทารกท่ีคลอดกอนกําหนดนั้นโดยสภาพจะไมสามารถมีชีวิตรอดอยูตอไปไดก็ตาม ซ่ึงถาหาก 
มีการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมากอนกําหนดดังกลาวนี้ใหถึงแกความตายไปกอนท่ีทารก
ดังกลาวจะถึงแกความตายไปเอง ผูกระทําก็จะมีความผิดฐานฆาผูอ่ืนได เพราะชีวิตทารกดังกลาว 
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ถือวาเปนมนุษยคนหนึ่งแลว จึงเปนกรรมของความผิดฐานฆาผูอ่ืนได ซ่ึงตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย การทําลายชีวิตทารกเม่ือคลอดบริบูรณและมีสภาพความเปนมนุษยแลวนั้น                
ไมวาผูกระทําจะเปนมารดาของตัวทารกนัน้เอง หรือเปนบุคคลอ่ืนก็ตาม ผูกระทําก็มีความผิดฐาน
ฆาผูอ่ืนเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ดี กฎหมายอังกฤษก็ยังมีขอแตกตางกับกฎหมายไทย โดยกฎหมายอังกฤษ             
จะแยกเปน กรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชตัวมารดาของทารก ซ่ึงกรณีนี้ผูกระทํา           
จะมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) และอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีท่ีผูกระทําเปนมารดา
ของทารกนั้นเอง ซ่ึงผูกระทําจะมีความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ซ่ึงความผิดฐานนี้จะมีโทษ
นอยกวาความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) เนื่องจากในอดีตนั้นกฎหมายอังกฤษไดรับ
อิทธิพลมาจากกฎหมายคริสตศาสนา โดยกฎหมายคริสตศาสนาถือวาการสมรสโดยพิธีกรรม       
ทางศาสนาเปนกิจกรรมท่ีศักดิ์สิทธิ การรวมประเวณีโดยไมมีการสมรสถือเปนบาป ซ่ึงกฎหมาย
คริสตศาสนานั้นไมใหการยอมรับบุตรนอกสมรส ดังนั้น บุตรนอกสมรสจึงไมถือเปนบุตรของใคร  
ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงเปนการผลักดันใหมีการฆาทารกท่ีไมไดเกิดจากการสมรสของบิดามารดา            
เพ่ือตองการท่ีจะปกปดเกี่ยวกับการเกิดบุตรนอกสมรสของตน ประเทศอังกฤษจึงไดมีการออก
กฎหมายเรื่องการฆาทารก (Infanticide) แยกตางหากจากความผิดฐานฆาคนตายในกรณีธรรมดา 
โดยมีหลักเกณฑวา ผูกระทําจะตองเปนมารดาของทารกเอง และขณะกระทําผิดหญิงนั้นตองมีจิตใจ
ไมปกติอันเนื่องมาจากการคลอดบุตรนั้นดวย ซ่ึงความผิดดังกลาวจะมีโทษนอยกวาความผิดฐาน 
ฆาคนตายโดยเจตนา (Murder)  

สําหรับประเทศไทยนั้น สาเหตุท่ีประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิไดมีการบัญญัติ
ความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) แยกตางหากจากความผิดฐานฆาผูอ่ืนเชนเดียวกับกฎหมาย
อังกฤษนั้น โดยกฎหมายไทยถือวาการฆาทารก (Infanticide) มีผลเชนเดียวกับการฆาคนตาย              
โดยเจตนา เนื่องจากจารีตประเพณีของประเทศไทยในสมัยท่ีมีการรางกฎหมายลักษณะอาญา            
หญิงทุกคนจะตองแตงงานมีครอบครัว เวนแตบางคนซ่ึงมีจํานวนไมมาก และการกินอยูรวมกัน           
ฉันสามีภรรยา แมโดยไมมีพิธีการอยางไรก็ถือวาเปนการแตงงานโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น            
เหตุตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศทางฝงยุโรปท่ีผลักดันใหมีการฆาทารก ในกรณีนี้จึงไมปรากฏ              
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ในประเทศไทย ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงไมจําเปนตองแยกความผิดฐานฆาทารก (Infanticide)  
ออกจากความผิดฐานฆาคนตายกรณีธรรมดาแตอยางใด39  

และนอกจากนี้ จะเห็นไดวาความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ตามกฎหมายอังกฤษนั้น  
ไมไดเปนการใหการปกปองคุมครองแกชีวิตทารก แตเปนการใหประโยชนแกหญิงผูเปนมารดา
ของทารกท่ีเปนผูกระทําความผิดเอง โดยการกําหนดอัตราโทษไวต่ํากวาความผิดฐานฆาคนตาย 
โดยเจตนาในกรณีท่ัวไป เนื่องจากความผิดดังกลาวเห็นวาในขณะกระทําความผิดนั้นมารดามีสภาพ
จิตใจท่ีผิดปกติ โดยเหตุผลที่หญิงนั ้นยังไมฟ นตัวเต็มที่จากผลของการใหกําเนิดทารก หรือ          
โดยผลจากการใหนมบุตรท่ีเกิดใหม นอกจากนั้น ในสังคมปจจุบัน การตั้งครรภกอนสมรสไดรับ            
การยอมรับมากขึ้น แรงกดดันใหมีการฆาทารกท่ีเกิดนอกสมรส เพ่ือตองการท่ีจะปกปดเกี่ยวกับ          
การเกิดบุตรนอกสมรสของตนจึงมีนอยลง ดังนั้น ผู เขียนจึงเห็นวาประเทศไทยจึงไม มี                
ความจําเปนตองแยกความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ออกจากความผิดฐานฆาคนตายกรณี
ธรรมดาแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีท่ีมีการยกเลิก ความผิดฐาน
ฆาทารก (Infanticide) ไปแลว 

กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายของ
ประเทศไทย กับอังกฤษและเยอรมนี สามารถแบงการคุมครองชีวิตทารกในระยะตาง ๆ ไดดังนี ้

1)  การคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา ซ่ึงการทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้
ตามกฎหมายไทย อังกฤษ และเยอรมันตางก็ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน          
โดยกฎหมายอังกฤษและเยอรมันถือเอาการทําลาย “ลูกในครรภ” เปนองคประกอบของความผิดฐาน
ทําใหแทงลูก ดวยเหตุนี้ ความผิดฐานทําใหแทงลูกจึงเริ่มใหความคุมครองนับแตมี “การตั้งครรภ” 
คือ ระยะเวลา 2 สัปดาห นับแตมีการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ ไปจนถึงเวลากอนคลอดสําเร็จ 
ดังนั้น การทําแทงในความผิดฐานทําใหแทงลูกจึงหมายถึง “การยุติการตั้งครรภท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
(the termination of pregnancy)” 

2)  การคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาในความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction)     
เปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาท่ีมีอายุครรภมากพอท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยู
ภายนอกครรภมารดาได ซ่ึงไดแก ระยะเวลาภายหลัง 28 สัปดาห หรือ 7 เดือน ของการตั้งครรภ         
                                                

39  ปาดูซ ยอรช.  (2546).  บันทึกของนายยอรช ปาดูซ.  หนา 88. 

DPU



 

 

87

ไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมาจากครรภมารดาหมดท้ังตัว ซ่ึงความผิดฐานทําลายเด็ก 
(Child destruction) นี้ ประเทศอังกฤษไดบัญญัติเพ่ือเปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีอาจคลอดและ         
มีชีวิตรอดอยูภายนอกครรภมารดาได แยกออกจากความผิดฐานทําใหแทงลูก ซ่ึงเปนการแยกการ
คุมครองตามอายุครรภของทารก ทําใหชีวิตทารกในครรภมารดาไดรับความคุมครองท่ีเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะแตกตางกับกฎหมายไทยกับเยอรมัน เนื่องจากการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา           
ไมวาจะมีอายุครรภมากนอยเพียงใด กฎหมายไทยและเยอรมันก็ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก
เชนเดียวกัน จึงทําใหการคุมครองชีวิตทารกไมไดรับความคุมครองท่ีเหมาะสมเทาท่ีควร นอกจากนี้ 
ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) ยังเปนการแกปญหาการคาบเกี่ยวกันระหวางความผิด
ฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผู อ่ืน วาการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดจะถือว า                
เปนความผิดฐานใด เพราะการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดกอนท่ีจะคลอดหมดท้ังตัวนั้น               
ตามกฎหมายอังกฤษบัญญัติไวชัดเจนวาเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) 

3)  การคุมครองชีวิตทารกท่ีคลอดออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาโดยบริบูรณแลว 
ซ่ึงกฎหมายจะใหความคุมครองชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้เพ่ิมขึ้นจากในระยะท่ียังเปนชีวิต         
ในครรภมารดาอยู โดยกฎหมายจะใหความคุมครองชีวิตทารกในระยะนี้ในฐานะ “ชีวิตมนุษย”           
ซ่ึงถือเปนกรรมของการกระทําในความผิดฐานฆาผูอ่ืน ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมา
มีชีวิตภายนอกครรภมารดาโดยบริบูรณแลว จึงถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) มิใชเปนเพียง
การทําใหแทงเหมือนการกระทําตอชีวิตในครรภมารดา 

DPU



 
บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
จากการนําความผิดในการทําลายชีวิตทารกตามกฎหมายของประเทศไทย กับประเทศ

อังกฤษและเยอรมนี มาศึกษาเปรียบเทียบอาจพอสรุปไดโดยแบงการคุมครองชีวิตทารก               
ในระยะตาง ๆ ไดดังตอไปนี ้

  5.1.1.  การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา 
การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ตามกฎหมายไทย  อังกฤษและเยอรมัน                   

ตางก็ใหความคุมครองชีวิตทารกในระยะดังกลาว โดยการบัญญัติใหการทําลายชีวิตทารก                        
ในครรภมารดานั้นเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน แตเนื่องจากกฎหมายไทยและอังกฤษ
ตางก็มิไดใหคํานิยามของคําวา “การแทงลูก” ไว จึงทําใหเกิดปญหาวา การแทงลูกนั้นถือวาเริ่มมีผล           
ตั้งแตเม่ือใด กลาวคือ เริ่มตั้งแตมีการทําลายไขกับตัวอสุจิท่ีพ่ึงมีการปฏิสนธิกันใหม ๆ หรือวา     
เริ่มตั้งแตมีการทําลายไขท่ีผสมและมีการฝงตัวในผนังมดลูกกอน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาตาม             
ตํารากฎหมายอาญาของไทยไดมีการใหคําอธิบายการเริ่มตนของการทําใหแทงลูกโดยแบงออกเปน
สองความเห็น คือ ความเห็นแรก ถือวาการทําใหแทงลูกเริ่มตั้งแตมีการปฏิสนธิกันระหวางไข         
กับอสุจิ ซ่ึงการอธิบายการเริ่มตนของการทําใหแทงลูกตามความเห็นแรกนี้อาจมีปญหาวา           
การคุมกําเนิดบางวิธี เชน การใสหวงคุมกําเนิด หรือการกินยาคุมกําเนิดภายหลังรวมเพศ หรือ          
การนําไขและอสุจิออกมาผสมกันภายนอกรางกายหรือการผสมเทียม อาจมีความผิดฐานทําให       
แทงลูกได สวนความเห็นท่ีสอง ถือวาการทําใหแทงลูกเริ่มเม่ือมีการฝงตัวของไขท่ีไดมีการผสมกับ
ตัวอสุจิกลายเปนตัวออนแลวในโพรงมดลูกของหญิง การทําลายตัวออนท่ีมีการปฏิสนธิและ          
มีการฝงตัวในผนังมดลูกของหญิงแลว จึงจะถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก ซ่ึงการอธิบายตาม
ความเห็นท่ีสองนี้ ถือเอาการตั้งครรภของหญิงเปนหลักในการพิจารณาถึงการเริ่มตนของความผิด
ฐานทําใหแทงลูก กลาวคือ การตั้งครรภนั้นเริ่มขึ้นเม่ือมีการฝงตัวของตัวออน โดยการอธิบาย      
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การเริ่มตนของการทําใหแทงลูกตามความเห็นท่ีสองนี้ สอดคลองกับความเห็นของนักกฎหมายอังกฤษ 
โดยหัวหนาอัยการสูงสุดของอังกฤษ (Attorney General) ไดช้ีแจงในสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2526 วา คําวาแทงลูกไมถือวาเริ่มจากการไมฝงตัวของไขท่ีผสมแลวแตอยางใด 
ประกอบกับตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูกของอังกฤษ ตามมาตรา 58 ของ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) ก็พิจารณาจาก
การตั้งครรภเปนหลักในการลงโทษในความผิดฐานทําใหแทงเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ในสวนของ
กฎหมายเยอรมันก็กําหนดไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, 
StGB) มาตรา 218 (1) โดยบัญญัติวา การกระทํากอน ท่ีจะมีการฝงตัวในมดลูกของตัวออนท่ีมีการ
ผสมระหวางไขกับตัวอสุจิ ไมถือเปนการยุติการตั้งครรภตามกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงกฎหมายเยอรมัน      
ก็ถือเอาการตั้งครรภเปนองคความผิดฐานทําใหแทงลูกเชนเดียวกัน 

การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาซ่ึงถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้น            
ตามกฎหมายไทยและเยอรมัน การคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาจะมีระยะเดียว คือ การทําลาย
ชีวิตทารกในครรภมารดาไปจนถึงกอนท่ีทารกจะมีการเริ่มสภาพความเปนมนุษย การกระทํา
ดังกลาวถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก ถามีการทําลายชีวิตทารกท่ีเริ่มสภาพความเปนมนุษยแลว 
การกระทํานั้นถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน แตตามกฎหมายอังกฤษจะมีการคุมครองชีวิตทารก           
ในครรภมารดาโดยแบงออกเปนสองระยะ คือ ในระยะแรกการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา            
ท่ียังไมอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูได ซ่ึงทารกในระยะนี้จะมีอายุครรภยังไมมาก การทําลาย 
ชีวิตทารกในครรภมารดาในระยะดังกลาวนี้ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) สวนในระยะท่ีสอง อังกฤษ 
ไดออกกฎหมาย The Infant Life (Preservation) Act 1929 ซ่ึงเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภ
มารดาท่ีอาจจะเกิดมาแลวมีชีวิตรอดอยูได ไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมาเปนอิสระจาก
ครรภมารดา ซ่ึงทารกในระยะนี้จะมีอายุครรภมากแลว การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดาในระยะ
ดังกลาวนี้ถือเปนความผิดฐานทําลายชีวิตเด็ก (Child destruction) ตาม The Infant Life (Preservation)       
Act 1929 
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ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามกฎหมายไทย ซ่ึงเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภ       
มารดานั้น เปนความผิดท่ีตองการผล คือ ตองมีการแทงลูกเกิดขึ้นจึงจะเปนความผิดสําเร็จ ถาหากไมมี
การแทงลูกเกิดขึ้นผูกระทําก็มีความผิดฐานพยายามทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 304 ยกเวนโทษสําหรับการพยายามกระทําความผิดฐานทําใหแทงลูก ในกรณีท่ีเปนการ
กระทําของหญิงผูตั้งครรภเอง หรือผูอ่ืนทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมและโดยการกระทํานั้น
ไมเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนหรือตาย ซ่ึงการแทงลูกนั้นศาลฎีกาตัดสินวา 
จะตองเปนกรณีท่ีทําใหลูกในครรภของผูถูกทํารายคลอดออกมาในลักษณะท่ีลูกนั้นไมมีชีวิต           
ซ่ึงเปนการจํากัดขอบเขตของคําวา “แทงลูก” เฉพาะกรณีท่ีทําใหทารกตายในครรภ หรือคลอด
ออกมาในลักษณะท่ีไมมีชีวิตเทานั้น ดังนั้น ถามีการทําแทงเกิดขึ้น แตปรากฏวาทารกนั้นคลอด
ออกมามีชีวิตแมจะมาตายภายหลังก็ตาม ก็ไมถือวามีการแทงลูกเกิดขึ้น เพราะผลไมเกิด คือ             
ไมมีการแทงลูก เพราะฉะนั้น ผูท่ีกระทําผิดจึงไมมีความผิดฐานทําใหแทงลูก แตมีความผิดเพียงฐาน
พยายามทําใหแทงลูกเทานั้น ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ถาหญิงเปนคนทําแทงเอง 
หรือเปนผูอ่ืนทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมและโดยการกระทํานั้นไมเปนเหตุใหหญิง
ไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนหรือตาย ผูกระทํากลับไมตองรับโทษสําหรับการพยายาม              
กระทําความผิดดังกลาว ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้จะแตกตางกับกฎหมายอังกฤษและเยอรมัน เนื่องจาก            
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) ของอังกฤษ
มาตรา 58 และมาตรา 59 บัญญัติใหการกระทําเพียงขั้นพยายามทําแทง กลาวคือ เพียงการใชยาพิษ
หรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทําหรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือใหหญิงนั้นแทงลูก 
กฎหมายอังกฤษถือวาเปนความผิดสําเร็จทันที โดยไมตองรอใหมีการแทงเกิดขึ้นกอนเหมือนอยาง
กฎหมายไทย รวมท้ังการกระทําเพียงขั้นตระเตรียมการท่ีจะทําแทง กลาวคือ เพียงมีการจัดหายาพิษ
หรือสารท่ีเปนอันตราย เครื่องมือหรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือใหหญิงนั้นแทงลูก กฎหมายอังกฤษก็ถือวามี
ความผิดดวย ดังนั้น ถามีการกระทําท่ีเปนการทําแทงโดยมาเจตนาเพ่ือใหหญิงแทงลูกเกิดขึ้น แมปรากฏ
วาทารกนั้นสามารถคลอดออกมามีชีวิตได ตามกฎหมายอังกฤษก็ถือวาผูกระทํานั้นมีความผิดฐานทําให
แทงลูกแลว สวนกฎหมายเยอรมันก็ไดมีการบัญญัติเอาผิดสําหรับการพยายามทําแทงเชนเดียวกัน 
โดยบัญญัติไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา (The German Penal Code (Strafgesetzbuch, StGB) 
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มาตรา 218 (4) ซ่ึงบัญญัติใหการพยายามทําแทงถือเปนความผิดและตองถูกลงโทษตามกฎหมาย 
เวนแตกรณีหญิงตั้งครรภไมตองรับโทษฐานพยายามทําแทง 

  5.1.2  การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด 
เนื่องจากการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายไทยและเยอรมัน สามารถแบงออกเปน         

2 ระยะ คือ ในระยะแรกเปนการคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดา การทําลายชีวิตทารกในครรภ
มารดาถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก สวนในระยะท่ีสองเปนการคุมครองชีวิตทารกท่ีเริ่ม          
มีสภาพความเปนมนุษยแลว การทําลายชีวิตทารกในระยะนี้  ถือเปนความผิดฐานฆาผู อ่ืน                  
ซ่ึงความผิดท้ังสองฐานดังกลาวนี ้เปนความผิดท่ีมีขอบเขตท่ีตอเนื่องกัน กลาวคือ เม่ือขอบเขตของ
ความผิดฐานทําใหแทงลูกส้ินสุดลง ความผิดฐานฆาผูอ่ืนก็จะเริ่มขึ้น แตเนื่องจากประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยไมไดบัญญัติความผิดฐานฆาทารกท่ีกําลังคลอดมาคั่นกลางระหวางความผิดฐาน           
ทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน จึงทําใหเกิดปญหาวาการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด            
ซ่ึงอยูในชวงคาบเกี่ยวระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืนนั้น จะถือวาเปน
ความผิดฐานใดจึงจะเปนการคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม ซ่ึงในตํารากฎหมาย
อาญาของไทยนั้นยังมีการตีความท่ีไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตในสวนของกฎหมายเยอรมัน 
นักกฎหมายชาวเยอรมันเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาทารกในการคลอดนั้นมีสภาพความ          
เปนมนุษยแลว จึงเปนกรรมของการกระทําตอมนุษยได ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกในขณะคลอด
ตามกฎหมายเยอรมัน จึงถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน 

แตในกรณีดังกลาว ในสวนของกฎหมายอังกฤษจะมีความแตกตางกัน เนื่องจาก               
การคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายอังกฤษ แยกการลงโทษความผิดในการทําลายชีวิตทารก
ออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ ระยะแรกเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ซ่ึงถือเปนความผิด
ฐานทําใหแทงลูก ระยะท่ีสองเปนการทําลายชีวิตทารกท่ีอาจคลอดและมีชีวิตรอดอยูไปจนถึง  
กอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดา ซ่ึงถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก  
(Child destruction) สวนระยะท่ีสาม เปนการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภ
มารดาแลว ซ่ึงถือเปนความผิดฐานฆาคนตาย 

การท่ีกฎหมายอังกฤษแยกการคุมครองชีวิตทารกออกเปน 3 ระยะ โดยการบัญญัติ
ความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) มาคั่นกลางระหวางความผิดฐานทําใหแทงลูกกับ
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ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ทําใหกฎหมายอังกฤษไมเกิดปญหาการคาบเกี่ยวกันระหวางความผิด           
ท้ังสองฐานดังกลาวเหมือนอยางกฎหมายไทย ซ่ึงการทําลายชีวิตทารกในขณะคลอดกอนท่ีจะ  
คลอดหมดท้ังตัว ตามกฎหมายอังกฤษนั้น ถือเปนความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) แยกตางหาก
จากความผิดฐานทําใหแทงลูกอยางชัดเจน 

  5.1.3  การทําลายชีวิตทารกเม่ือคลอดบริบูรณแลว 
ทารกท่ีคลอดบริบูรณออกมามีชีวิตภายนอกครรภมารดาแลวนั้น ถือวาทารกดังกลาว         

มีสภาพความเปนมนุษยแลว การทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้  ตามกฎหมายไทยและ 
กฎหมายอังกฤษตางก็ถือวาผูกระทํามีความผิดฐานฆาผูอ่ืนเชนเดียวกัน แตในกฎหมายอังกฤษ           
จะแยกการกระทําความผิดในการทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดบริบูรณแลวออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ผูกระทําความผิดเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชตัวมารดาของทารก ซ่ึงกรณีนี้ผูกระทําจะมีความผิดฐาน         
ฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) และอีกกรณีหนึ่งคือกรณีท่ีผูกระทําเปนมารดาของทารกนั้นเอง         
ซ่ึงผูกระทําจะมีความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ซ่ึงความผิดฐานนี้จะมีโทษนอยกวาความผิดฐาน
ฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) แตตามกฎหมายไทยนั้น การทําลายชีวิตทารกเม่ือคลอดบริบูรณ 
และมีสภาพความเปนมนุษยแลวนั้น ไมวาผูกระทําจะเปนมารดาของตัวทารกนั้นเอง หรือ             
เปนบุคคลอ่ืนก็ตาม ผูกระทําก็มีความผิดฐานฆาผูอ่ืนเชนเดียวกันไมไดแยกความผิดฐานฆาทารก
ออกจากความผิดฐานฆาคนตายในกรณีธรรมดาเหมือนเชนกฎหมายอังกฤษแตอยางใด ซ่ึงกฎหมาย
อาญาของประเทศเยอรมนีก็ไดมีการยกเลิกความผิดฐานฆาทารก (Infanticide) ไปแลวเชนกัน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหการคุมครองชีวิตทารกตามกฎหมายไทยมีความชัดเจนและสามารถคุมครองชีวิต
ทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น ผูเขียนขอเสนอแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1)  ควรใชคําวา “การยุติการตั้งครรภท่ีไมชอบดวยกฎหมาย” (the termination of pregnancy) 
แทนคําวา “ทําแทง” ในความผิดฐานทําใหแทงลูก เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาขอบเขตของการเริ่มตน 
ในความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้นมีผลตั้งแตเม่ือใด เนื่องจากการใชคําวาการยุติการตั้งครรภท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย จะทําใหเห็นวาความผิดฐานนี้เริ่มตั้งแตมี “การตั้งครรภ” ไปจนถึงเวลากอนคลอดสําเร็จ 
กลาวคือ การตั้งครรภนั้นเริ่มขึ้นเม่ือมีการฝงตัวของไขท่ีไดมีการผสมกับตัวอสุจิกลายเปนตัวออน
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แลวในโพรงมดลูกของหญิง ซ่ึงในทางการแพทยถือวาการตั้งครรภเริ่มตนภายหลังระยะเวลา 14 วัน 
หรือ 2 สัปดาห นับแตท่ีมีการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ ดังนั้น การกระทํากอนการตั้งครรภ        
กลาวคือ การทําลายตัวออนท่ีมีการปฏิสนธิแลวกอนท่ีจะมีการฝงตัวในผนังมดลูก เชน กรณีการ
คุมกําเนิดโดยการใสหวง หรือการกินยาคุมกําเนิดหลังรวมเพศ จึงมิใชการทําแทงในความหมาย  
ของกฎหมาย 

2)  ควรมีการบัญญัติใหการกระทําความผิดเพียงขั้นพยายามทําแทง เชน การใชยาพิษ
หรือสารท่ีเปนอันตราย หรือใชเครื่องมือกระทําหรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใด โดยมีเจตนาเพ่ือใหหญิง
แทงลูก ใหถือวาเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกสําเร็จ โดยไมจําตองรอใหมีผล คือ การแทงลูก
เกิดขึ้นกอน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการแกปญหาการตีความวาขอบเขตของความผิดฐานทําใหแทงลูก             
มีขอบเขตแคไหนเพียงไร และอยางไรจึงจะถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก
สําเร็จ เนื่องจากความผิดฐานทําใหแทงลูกตามกฎหมายไทยนั้นเปนความผิดท่ีตองการผล คือ           
ตองมีการแทงลูกเกิดขึ้น ผูกระทําผิดถึงจะมีความผิดฐานทําใหแทงลูก นอกจากนี้ควรบัญญัติ         
ใหการกระทําในขั้นตระเตรียมการทําแทง เชน การจัดหายาพิษ หรือสารท่ีเปนอันตราย เครื่องมือ
หรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือทําใหหญิงคนใดคนหนึ่งแทงลูก ใหถือวามีความผิดดวย ซ่ึงการบัญญัติใหการ
พยายามทําใหแทงลูกถือเปนความผิดสําเร็จ และการบัญญัติใหการกระทําในขั้นตระเตรียมการ          
ทําแทงถือเปนความผิดนั้น ทําใหกฎหมายในเรื่องการทําแทงของไทยสามารถปองกันปญหาการ         
ทําแทงโดยผิดกฎหมายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะไมตองรอใหมีการแทงลูกเกิดขึ้นกอน         
ก็สามารถเอาผิดแกผูกระทําผิดไดทันที ทําใหพยานหลักฐานตาง ๆ ในการกระทําความผิดท่ีจะ            
นําขึ้นสูศาลสามารถตรวจสอบไดงายขึ้น  

แตอยางไรก็ตาม ควรมีการกําหนดใหทางเลือกแกหญิงซ่ึงตั้งครรภในการทําแทงได 
โดยชอบดวยกฎหมายดวย โดยการกําหนดใหหญิงซ่ึงตั้งครรภมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
ทําแทงในชวงระยะแรกของการตั้งครรภ คือ ชวงระยะเวลา 12 สัปดาห หรือ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ 
เนื่องจากเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปมากจนสามารถท่ีจะ
ทราบถึงการเจริญเติบโตในระยะตาง ๆ ของตัวออนหรือทารกในครรภไดตั้งแตเริ่มมีการปฏิสนธิ 
ไปจนถึงกระท่ังคลอด ซ่ึงทารกในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภนั้น เปนชวงท่ีทารก
ในครรภยังมีสภาพเปนตัวออนในครรภ (embryo) และยังไมมีรูปรางเปนมนุษย ระบบตาง ๆ             
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ของรางกายยังไมเริ่มทํางานและยังไมสามารถมีชีวิตของตนเอง ตองพ่ึงพาครรภมารดาใหมีชีวิต 
รอดอยูได ซ่ึงยังถือเปนสวนหนึ่งของรางกายมารดา และการทําแทงในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้            
ยังสามารถดําเนินการไดอยางปลอดภัยกวาการคลอดบุตร การทําแทงในระยะดังกลาว จึงไมเปน
อันตรายตอหญิงตั้งครรภ แตอยางไรก็ตาม การทําแทงดังกลาวก็ตองอยูภายใตการดูแลของรัฐ            
โดยรัฐจะกําหนดเง่ือนไขในการทําแทง เชน การทําแทงควรจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ           
ซ่ึงประกอบดวยแพทย พยาบาล จิตแพทย และนักสังคมสงเคราะห เพ่ือพิจารณาถึงผลดีผลเสีย        
ท่ีเกิดจากการทําแทง และการทําแทงจะตองเปนการทําโดยแพทยท่ีไดขึ้นทะเบียน เปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และการทําแทงจะตองทําในโรงพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน เปนตน เพ่ือเปนการให
ความคุมครองความปลอดภัยแกหญิงตั้งครรภใหสามารถดําเนินการไดอยางปลอดภัย ซ่ึงถามิได
กระทําภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดและมิไดกระทําภายในชวงระยะเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ           
แมจะเปนเพียงการพยายามทําแทงหรือตระเตรียมการทําแทง ก็ถือวาผูกระทํามีความผิดฐานทําให
แทงลูกสําเร็จ 

3)  ควรมีการบัญญัติความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) มาคั่นกลางระหวาง
ความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน เพ่ือเปนการแกปญหาการคาบเกี่ยวกันระหวาง
ความผิดท้ังสองฐานดังกลาว เนื่องจากความผิดฐานทําใหแทงลูกกับความผิดฐานฆาผูอ่ืนนั้น          
มีขอบเขตท่ีตอเนื่องกัน และยังสามารถคุมครองชีวิตทารกไดอยางเหมาะสมกับความรุนแรงใน       
การกระทําผิดมากขึ้น เนื่องจากความผิดฐานทําลายเด็ก (Child destruction) นั้น เปนความผิดท่ีแยก
ออกมาจากความผิดฐานทําใหแทงลูก โดยเปนการคุมครองชีวิตทารกในระยะกอนคลอดโดยนับเอา
ตั้งแตเวลาตามปกติท่ีทารกในครรภสามารถจะคลอดออกมาอยางมีชีวิตได ไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้น
จะคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดา ดังนั้น การทําลายชีวิตทารกท่ีมีอายุครรภมาก                  
ซ่ึงตามปกติทารกท่ีมีอายุครรภมากๆ จะสามารถคลอดออกมาอยางมีชีวิตได ไปจนถึงทารก       
ในขณะคลอดกอนท่ีจะคลอดเปนอิสระจากมารดา การทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้                 
จึงถือเปนความผิดฐานทําลายชีวิตเด็ก (Child destruction) ไมใชเปนเพียงความผิดฐานทําใหแทงลูก
เทานั้น 
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กลาวโดยสรุป เพ่ือใหการคุมครองชีวิตทารกมีความชัดเจนและสามารถคุมครองชีวิต
ทารกไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม จึงควรแยกการลงโทษความผิดในการทําลายชีวิตทารก
ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก การทําลายชีวิตทารกในครรภมารดา ถือเปนความผิดฐานทําใหแทงลูก            
โดยการทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้ ถาเปนการกระทําในชวงระยะแรกของการตั้งครรภ       
คือ ชวงระยะเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด           
สามารถทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงถามิไดกระทําภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดและมิไดกระทํา
ภายในชวงระยะเวลาดังกลาว แมจะเปนเพียงการพยายามทําแทงหรือตระเตรียมการทําแทง            
ก็ถือวาผูกระทํามีความผิดฐานทําใหแทงลูกสําเร็จทันทีโดยไมตองรอใหมีการแทงลูกเกิดขึ้นกอน  

ระยะท่ีสอง เปนการกระทําตอทารกท่ีมีอายุครรภมากพอท่ีจะสามารถคลอดออกมามี
ชีวิตภายนอกครรภมารดาได ซ่ึงไดแกชวงระยะเวลาตั้งแต 28 สัปดาห หรือ 7 เดือนขึ้นไป ไปจนถึง
ทารกในขณะคลอดกอนท่ีจะคลอดเปนอิสระจากมารดา โดยการทําลายชีวิตทารกท่ีอาจคลอดและ       
มีชีวิตรอดอยูไปจนถึงกอนท่ีทารกนั้นจะคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดานี้ ถือเปนความผิด
ฐานทําลายเด็ก (Child destruction) 

ระยะท่ีสาม การทําลายชีวิตทารกท่ีคลอดออกมาเปนอิสระจากครรภมารดาแลว          
โดยการทําลายชีวิตทารกในระยะดังกลาวนี้ถือเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
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The Infant Life (Preservation) Act 1929 
 
 An Act to amend the law with regard to the destruction of children at or before birth. 
 Section 1  Punishment for child destruction 
 (1)  Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with intent to 
destroy the life of a child capable of being born alive, by any wilful act causes a child to die 
before it has an existence independent of its mother, shall be guilty of felony, to wit, of child 
destruction, and shall be liable on conviction thereof on indictment to penal servitude for life: 
 Provided that no person shall be found guilty of an offence under this section 
unless it is proved that the act which caused the death of the child was not done in good faith for 
the purpose only of preserving the life of the mother. 
 (2)  For the purposes of this Act, evidence that a woman had at any material time 
been pregnant for a period of twenty-eight weeks or more shall be prima facie proof that she was 
at that time pregnant of a child capable of being born alive. 
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