เศรษฐศาสตรวาดวยการทําแทง*
1. ความเบื้องตน
ในปจจุบัน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา หมวดสาม วาดวยความผิด
ฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301 ถึง มาตรา 305 การทําแทงถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ยกเวน
กรณีเพียง 2 กรณีเทานั้นที่แพทยสามารถรับทําแทงได โดยไมมีความผิดตามกฎหมาย กลาวคือ1
กรณีที่หนึ่ง ไดแก กรณีที่สุขภาพหญิงมีครรภไมอยูในภาวะที่จะมีบุตรได หรือถา
มีบตุ รอาจเปนอันตรายตอสุขภาพจนถึงแกชีวิต อันเปนเหตุจําเปนที่จะตองทําแทง
กรณีที่สอง ไดแก กรณีของหญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเรา โดยการขูเข็ญ
ลอลวง มอมเมา หรือดวยประการอื่นใด อันทําใหหญิงนั้นไมอยูในภาวะที่จะขัดขืนได
แมวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาจะยินยอมใหมีการทํ าแทงไดในกรณี
พิเศษเพียงสองกรณีดังที่กลาวขางตนนี้ และถือวาการทําแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจก็ดี หรือดวยเหตุ
ผลทางดานสุขภาพของทารกที่จะเกิดก็ดี เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตบทบัญญัติตามมาตรา 305 (1)
ซึง่ อนุโลมใหมีการทําแทงได หาก ‘จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น’ ก็เปนบทบัญญัติ
ทีม่ คี วามหมายครอบคลุมกวางขวาง เพราะเหตุผลทางสุขภาพนั้นเปนสิ่งที่มีความหมายคลุมเครือ และ
ในบางกรณีกย็ ากที่จะพิสูจนได ทั้งยังมีปญหาวา ใครจะเปนผูวินิจฉัยวา ในกรณีใดการทําแทงจึงเปนสิ่ง
‘จําเปนตองกระทํา (อัน) เนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น’ หากจะรอคําวินิจฉัยของศาลสถิตยุติธรรมก็คง
ถึงกําหนดคลอด หรือไมก็พนระยะเวลาการทําแทงที่มีหลักประกันความปลอดภัยแหงชีวิต อยางไร
ก็ตาม แมวากฎหมายไทยจะหามทําแทงในกรณีทั่วไป แตขอเท็จจริงมีอยูอยางนอยสองประการ คือ
ประการแรก การลักลอบทําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นเปนอันมาก และผูที่ใหบริการ
การทํ าแทงมีทั้งแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปและหมอเถื่อน และในหลายตอหลายกรณี หญิงที่
*

ผูเขียนขอขอบคุณนายแพทยสุพร เกิดสวาง หัวหนาหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช และนายแพทย
ประเวศ วะสี แหงโรงพยาบาลศิริราช สําหรับความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และขอมูลเกี่ยวกับการทําแทง
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเขียนบทความนี้ และขอขอบคุณนายนิพนธ พัวพงศกร และนางสาววัชรียา
โตสงวน แหงคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับคําแนะนํา ขอถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร
และขอวิพากษวิจารณที่มีตอบทความนี้ อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบยอมเปนของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
บทความนี้ตีพิมพครั้งแรกในวารสารธรรมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2521) หนา 2-45
ตอมาตีพิมพในมูลนิธิเพื่อนหญิง บนทางแยก : ประมวลทัศนะวาดวยปญหาการทําแทง (กรุงเทพฯ สํานักพิมพ
เจนเดอรเพรส 2537) หนา 130-186
1
รายละเอียดของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ถึง 305 ดูภาคผนวกที่สอง ทายบทความนี้
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ลักลอบทําแทงตองประสบอันตรายจากการทําแทงจนถึงแกชีวิต หรือมีโรคแทรกซอนจนตองเขารับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ
ประการที่สอง คลินคิ เอกชนบางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายในการรับ
ทําแทงโดยเปดเผย
จากการสํารวจนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงในประเทศตางๆ 103 ประเทศ
ในป 2517 ปรากฏวา มีอยูเพียง 23 ประเทศเทานั้นที่ถือวา การทําแทงเปนอาชญากรรมโดยสิ้นเชิง
อีก 29 ประเทศยึดถือนโยบายการทําแทงที่คอนขางเสรี โดยมีขอกําหนดวา การตั้งครรภจักตองไมเกิน
3 เดือน หรืออาจมีขอกําหนดอยางกวางๆอื่นๆ (เชน สุขภาพของหญิงมีครรภ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ)
สวนประเทศที่เหลือนอกจากนี้ กฎหมายอนุญาตใหมีการทําแทงไดโดยมีขอจํากัดมากกวานี้ อยางไร
ก็ตาม ในบรรดาประเทศที่มีกฎหมายหามทําแทงโดยสิ้นเชิงนั้น ตามขอเท็จจริงก็มีการลักลอบทําแทง
ตามปกติวิสัย (Kalis and David 1974 : 13-34) สําหรับในประเทศไทย การเรียกรองใหมีการปฏิรูป
ประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่วาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูกเพิ่งจะเริ่มตนอยางจริงจังประมาณ 5
ปเศษมานี้เอง2
บทความนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะสนับสนุนหรือคัดคานการยอมรับทางกฎหมายใหมี
การทําแทง เพราะขอสนับสนุนหรือขอคัดคานในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับคานิยมและดุลพินิจสวนบุคคล ซึ่ง
ไมสามารถหักลางกันโดยสิ้นเชิง จุดมุงหมายสําคัญของบทความนี้มีอยู 3 ประการ คือ
ประการแรก ตองการใชเครื่องมือการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหและ
อธิบายพฤติกรรมตางๆในตลาดบริการการทําแทง ประเด็นสําคัญที่จะกลาวถึงไดแก
(ก) อุปทานของบริการการทําแทง
(ข) อุปสงคในการทําแทง
(ค) ทําไมจึงมีการทําแทงโดยผิดกฎหมาย
(ง) ทําไมจึงมีหมอเถื่อนในตลาดบริการการทําแทงจํานวนมาก
(จ) พฤติกรรมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาทําแทง
(ฉ) ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดมืดหรือไม
ประการที่สอง ตองการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการยกเลิกกฎหมาย
หามการทําแทง

2

ขอถกเถียงในเรื่องนี้ ดูอาทิเชน สรรใจ แสงวิเชียร (2517) สันติภาพ ไชยวงศเกียรติ (2518) จันทรอับ
(2518) สมมาตร แกวโรจน (2516) เรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2521) และวีรนุช (2521) รายงานขาวเรื่อง “การทําแทง
ควรจะถูกตองตามกฎหมายหรือไม” มติชน (5 มิถุนายน 2521) และรายงานเรื่อง “ทําแทงเสรี : ชองวางระหวาง
ศีลธรรมกับปญหาสังคม” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ (25 มิถุนายน 2521)
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ประการที่สาม ตองการใหขอเสนอแนะทางนโยบายบางประการเกี่ยวกับการทําแทง
หากมีการยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงได
2. พฤติกรรมในตลาดบริการการทําแทง
แมวา ในขณะนี้การทําแทงในกรณีทั่วไป (ยกเวนกรณีตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา) จะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตขอเท็จจริงที่วามีการทําแทงเกิดขึ้นยอมแสดงวา
ตลาดบริการการทําแทงนั้นมีอยู และโดยหลักเศรษฐศาสตร เมื่อมีการตลาดซื้อขายสินคาหรือบริการ
ประเภทใด ยอมแสดงวามีอุปสงคและอุปทานของสินคาหรือบริการนั้น ๆ
2.1 อุปทานของบริการการทําแทง
หากพิจารณาดานอุปทานของบริการการทําแทง เราอาจจําแนกผูเสนอขายบริการการ
ทําแทงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) แพทยผูมีใบประกอบโรคศิลป
(2) ผูใ หบริการการทําแทงโดยไมมีใบประกอบโรคศิลป (หมอเถื่อน) ซึ่งอาจจะเปนผู
มีอาชีพหรือเคยมีอาชีพเปนพยาบาล หรือผูที่พอมีความรูเกี่ยวกับวิธีการทําแทงอยูบาง แตมิไดมีพื้นฐาน
การศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตรการแพทยอยางถูกตอง
ทํ าไมคนเหลานี้จึงใหบริการการทําแทงทั้งๆที่กิจกรรมดังกลาวนี้เปนกิจกรรมที่ผิด
กฎหมาย เราอาจจําแนกเหตุจูงใจ (Motivation) ในการเสนอขายบริการทําแทงออกเปน 2 ประเภท คือ
เหตุจงู ใจทางการเงิน และเหตุจูงใจทางจริยธรรม แพทยบางคนอาจรับทําแทงเพราะเห็นแกเงิน บางคน
อาจรับทําแทงเพราะเห็นวา การปลอยใหหญิงมีครรภบางคนคลอดทารกนั้นอาจกอใหเกิดปญหาแก
ทารกและสังคมในภายหลัง จึงรับทําแทงโดยบริสุทธิ์ใจและมิไดเห็นแกเงิน แตในการทําแทงหลาย
ตอหลายกรณีมักจะปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพวา กระทําโดยผูที่ไมมีใบประกอบโรคศิลป
การที่คนเหลานี้อุกอาจรับทําแทง ทั้งๆที่มิไดมีพื้นฐานการศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตรการแพทยอยาง
ถูกตอง โดยทั่วไปแลวก็เพราะอาชีพดังกลาวนี้มีรายไดสูงมากพอที่จะคุมกับภาระการเสี่ยง และสําหรับ
ผูใ หบริการกลุมที่สองนี้ เหตุจูงใจทางการเงินนาจะมีความสําคัญมากกวาเหตุจูงใจทางจริยธรรมมาก
อุปทานของบริการการทําแทงจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง? ปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลในการกําหนดอุปทานของบริการการทําแทงอยางนอยที่สุด มีดังนี้
(1) อัตราคาทําแทง (P) ตามปกติ ความสัมพันธระหวางปริมาณการเสนอขายบริการ
การทําแทงกับอัตราคาทําแทงเปนความสัมพันธเชิงบวก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากอัตราคาทําแทง
สูงขึน้ ปริมาณการเสนอขายจะเพิ่มขึ้น และในกรณีตรงกันขาม หากอัตราคาทําแทงลดลง ปริมาณการ
เสนอขายจะนอยลงตามไปดวย
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(2) อัตราคาบริการการแพทยอื่นๆและอัตราคาตอบแทนในการประกอบอาชีพอื่นๆ
(Px) การประกอบอาชีพรับทําแทงโดยผิดกฎหมายนั้น ยอมมีคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในกรณี
ของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป คาเสียโอกาสก็คือ คาบริการที่พึงไดจากการใหบริการทางการ
แพทยอนื่ ๆ ดังเชนการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีของผูใหบริการการทําแทง
โดยไมมีใบประกอบโรคศิลป คาเสียโอกาสก็คือ รายไดอันพึงไดจากการประกอบอาชีพอื่นๆหากไมมี
อาชีพรับทําแทงเถื่อน ดังนั้น หากรายไดจากการใหบริการการแพทยอื่นๆ และ/หรืออาชีพอื่นๆสูงขึ้น
ยอมเปนที่คาดไดวา ผูที่มีอาชีพรับทําแทงอยางผิดกฎหมายยอมหันไปประกอบอาชีพเหลานั้น ผลก็คือ
ปริมาณการเสนอขายบริการการทําแทงจะลดนอยลง และกรณีจะกลับกันหากรายไดจากการใหบริการ
แพทยอื่นๆ และ/หรืออาชีพอื่นๆตกตํ่าลง
(3) เปาหมายในการผลิตบริการการทําแทง (G) อุปทานของบริการการทําแทงจะมี
นอย หากการทําแทงมีไดเฉพาะแตกรณีที่มีเหตุผลทางดานสุขภาพของหญิงมีครรภ และกรณีที่หญิง
มีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเราตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายอาญา แตปริมาณการเสนอขาย
บริการการทํ าแทงจะมีมากขึ้นหากกฎหมายยินยอมใหมีการทํ าแทงอยางเสรี ดังนั้น ขอจํากัดทาง
กฎหมายจึงมีสวนทําใหอุปทานของบริการการทําแทงมีนอยกวาที่ควร ขณะเดียวกัน หากการใหบริการ
การทําแทงเกิดจากเหตุจูงใจทางจริยธรรม โดยที่ผูใหบริการการทําแทงเห็นวา การทําแทงใหประโยชน
สุทธิแกสังคม (Social Net Benefit) อุปทานของบริการการทําแทงก็จะมีมากขึ้น แตจะมีนอยกวาที่ควร
จะเปน หากผูใหบริการการทําแทงเห็นวาควรจะทําแทงไดเฉพาะกรณีจํากัดเพียงบางกรณี
(4) ปริมาณและราคาของปจจัยการผลิต (F) ปจจัยการผลิตซึ่งรวมทั้งอุปกรณทางการ
แพทย เคมีภณ
ั ฑ และบุคลากร จํานวนบุคลากรที่ยินดีใหบริการการทําแทงโดยผิดกฎหมายจะมีความ
สําคัญในการกําหนดอุปทานของบริการการทําแทง
(5) สภาวะความไมแนนอน (Z) แพทยทใี่ หบริการการทําแทงโดยผิดกฎหมายนั้น
ตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอน (Uncertainty) อยู 2 ประเภท สภาวะความไมแนนอนประเภทแรก
เกิ ด จากความเป น ไปได ที่จ ะถู ก จับไดแ ละถูกลงโทษตามอาญาของบ า นเมือง ส ว นสภาวะความ
ไมแนนอนประเภทที่สองเปนผลสืบเนื่องจากประเภทแรก กลาวคือ ความเปนไปไดที่จะถูกเพิกถอน
ใบประกอบโรคศิลป ซึ่งจะทําใหไมสามารถประกอบอาชีพแพทยไดตลอดชีวิต สําหรับผูที่ใหบริการ
การทํ าแทงโดยไมมีใบประกอบโรคศิลป (หมอเถื่อน) จะไมตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอน
ประเภทที่สองนี้ ดังนั้น อุปทานของบริการการทําแทงจะมีมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับการประเมิน
สภาวะความไมแนนอนเหลานี้ หากผลการประเมินปรากฏวา ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษมีอยู
สูงมาก ปริมาณการเสนอขายก็จะมีนอย แตถาผลการประเมินปรากฏวา ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษ
มีอยูน อ ยมาก ปริมาณการเสนอขายก็จะมีมาก ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
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ความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ในกรณีทั่วไป สหสัมพันธระหวางอุปทาน
กับ Z จะมีคาเปนลบ
(6) ปจจัยอื่นๆที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจ (N) ระบบคุณคาในสังคม และบรรทัดฐาน
ทางจริยธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการทําแทงจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปริมาณการเสนอขายบริการ
การทําแทง แมในกรณีของประเทศซึ่งยินยอมใหมีการทําแทงไดโดยเสรี หากระบบคุณคาในสังคมและ
บรรทัดฐานทางจริยธรรมเปนไปในทางที่ไมยอมรับการทําแทง เราก็ยอมคาดไดวา บริการการทําแทงที่
เสนอขายจะมีนอยกวาที่ควรจะเปน
ดังนัน้ อุปทานของบริการการทําแทง จึงเปนไปตามสมการตอไปนี้
QS = f [ P, Px, G, F, Z, N]
หากเรากําหนดใหปจจัยตาง ๆ คงที่ (ceteris paribus) ทัง้ นีย้ กเวนอัตราคาทําแทง สมการอุปทานของ
บริการการทําแทงจะเปนดังนี้
QS = f [ P ]

…………………… (1)

รูปที่ 1
อัตราคาทําแทง

D
S

P1
P0

O

Q1

Q2

ปริมาณบริการการทําแทง

แกนตัง้ ในรูปที่ 1 ใชแทนอัตราคาทําแทง สวนแกนนอนใชแทนปริมาณบริการการ
ทําแทง เสน S เปนเสนอุปทานของบริการการทําแทง ในกรณีนี้ มีเหตุผลนาเชื่อวา เสนอุปทานมีความ
ยืดหยุนตอราคา (Price Elasticity of Supply) มากกวาหนึ่ง และดวยเหตุดังนั้นจึงมี Y – Intercept เปน
บวก ทัง้ นีด้ งั ไดกลาวแลววา การใหบริการการทําแทงในกรณีทั่วไปเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผูให
บริการจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษตามอาญาบานเมือง ตามรูปที่ 1 หากอัตราคาทําแทงตํ่ากวาหรือ
เทากับ OP0 จะไมมบี ริการการทําแทง เพราะรายไดมีไมมากพอที่จะคุมกับความเสี่ยงดังที่กลาวขางตน
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เสน S ตามรูปที่ 1 เขียนขึ้นโดยมีขอสมมติวา การใหบริการการทําแทงที่เกิดจากเหตุจูงใจทางการเงิน
มีนาหนั
ํ้ กมากกวาเหตุจูงใจทางจริยธรรม
2.2 อุปสงคในการทําแทง
เหตุจูงใจที่ทําใหหญิงมีครรภประสงคที่จะทําแทงนั้น อาจมีอยูหลายประการดวยกัน
คือ
(ก) เหตุจูงใจดานสุขภาพของหญิงมีครรภ หญิงมีครรภบางคนอาจมีปญหาดาน
สุขภาพอนามัย ความไมสมบูรณของรางกายอาจเปนเหตุใหไมสามารถอุมทองจนถึงกําหนดคลอด
และ/หรือการคลอดบุตรจะเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงมีครรภจนถึงแกชีวิต
(ข) เหตุจูงใจดานสุขภาพและภาวะทางกายภาพและจิตใจของทารกที่จะคลอด ตัว
ออนในครรภมารดาอาจจะไมสมบูรณแข็งแรง อันเปนผลสืบเนื่องจากปญหาดานสุขภาพอนามัยของ
หญิงผูเ ปนมารดา ทารกที่คลอดออกมาอาจจะมีชีวิตอยูไดในชั่วระยะเวลาอันสั้น หรือเกิดมาทุพลภาพ
หรือกลายเปนเด็กปญญากอนในอนาคต
(ค) เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวของหญิงมีครรภอาจจะยากจนเกินกวา
ที่จะเลี้ยงดูสมาชิกที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และการใชจายเพื่อทําแทงในปจจุบันอาจกอภาระรายจาย
ไมมากเทาภาระในการเลี้ยงดูทารกในอนาคต
(ง) เหตุจูงใจทางสังคมและจริยธรรม หากวัฒนธรรมและจารีตประเพณีไมยอมรับ
การมีลูกโดย ‘ไมมีพอ’ แรงกดดันทางสังคมอาจทําใหหญิงมีครรภในกรณีเชนนี้จําตองทําแทง เหตุ
จูงใจดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงกรณีของหญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเรา และกรณีของการทํา
แทงทีเ่ กิดจากความเชื่อที่วา การทําแทงมิใชการกระทําที่ผิดจริยธรรม
อุปสงคในการทําแทงจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง? ปจจัยที่มีความ
สําคัญในการกําหนดอุปสงคในการทําแทงมีดังตอไปนี้
(1) อัตราการทําแทง (P) ตามปกติ ความสัมพันธระหวางปริมาณการเสนอซื้อบริการ
การทําแทงกับอัตราคาทําแทงเปนความสัมพันธเชิงผกผัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากอัตราคาทําแทง
สูงขึน้ ปริมาณการเสนอซื้อจะมีนอยลง และในกรณีตรงกันขาม หากอัตราคาทําแทงลดลง ปริมาณการ
เสนอซื้อจะมีมากขึ้น
(2) อัตราคาบริการการแพทยอื่นๆ (Px) ในกรณีของการทําแทงที่เกิดจากความ
ตองการในการจํากัดขนาดของครอบครัว อัตราคาบริการการแพทยอื่นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวจะมีอิทธิพลไมมากก็นอยในการกําหนดอุปสงคในการทําแทง หากการ
วางแผนครอบครัวสามารถกระทําไดโดยอาศัยบริการการแพทยอื่นๆ (ที่มิใชการทําแทง) รวมทั้งการใช
อุปกรณและเคมีภัณฑซึ่งเสียรายจายนอยลง เรายอมคาดไดวา อุปสงคในการทําแทงจะพลอยมีนอยลง
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ดวย อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวนี้ไมสูมีความสําคัญมากนัก เพราะการทําแทงดวยเหตุผลดังกลาวนี้มี
ไมมาก
(3) รายไดของผูตองการทําแทง (Y) อัตราคาทําแทงในปจจุบันอยูในเกณฑคอนขาง
สูง ดังนัน้ หญิงมีครรภที่ตองการทําแทงจึงตองมีรายไดมากพอที่จะใชจายเพื่อการนี้ และเปนที่คาดกัน
วา ความยืดหยุนตอรายไดของอุปสงค (Income Elasticity of Demand) จะมีคาเปนบวก
(4) สภาวะความไมแนนอน (Z) บริการการทําแทงมีลักษณะเหมือนกับบริการการ
แพทยประเภทอื่นๆในขอที่วา มีอุปสงคไมแนนอนและไมสมํ่าเสมอ ซึ่งตางกับสินคาอุปโภคบริโภค
อืน่ ๆ เชน เสื้อผา อาหาร ฯลฯ สินคาประเภทหลังนี้มีอุปสงคที่คอนขางแนนอนและสมํ่าเสมอ แต
อุปสงคในการทําแทงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการตั้งครรภเกิดขึ้น ดุจดังที่อุปสงคในการรักษาพยาบาลจะมี
ขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการเจ็บไขไดปวย ในกรณีเชนนี้อุปสงคในการทํ าแทงจึงมีลักษณะคลายคลึงกับ
อุปสงคในการใหไดมาซึ่งบริการทางกฎหมาย ความตองการจางทนายความจะไมเกิดขึ้นหากไมมีคดี
ความทีต่ องขึ้นศาล หรือไมมีนิติกรรมที่ตองทํา ผูที่ตองการทําแทงตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอน
อยางนอย 2 ประเภท คือ สภาวะความไมแนนอนที่เกิดจากความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษตาม
อาญาบานเมืองประเภทหนึ่ง และสภาวะความไมแนนอนที่เกิดจากความเปนไปไดที่จะไดรับอันตราย
จากการทําแทงอีกประเภทหนึ่ง (Arrow 1963 : 941-73) ตามประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบัน ทั้งผูให
บริการและหญิงที่ทําแทงจะถูกลงโทษตามกระบิลเมือง หญิงที่ทําแทงจึงตองเผชิญกับความเปนไปได
ที่จะถูกลงโทษ และขณะเดียวกันก็เสี่ยงตอความตายหรืออันตรายที่จะมีตอสุขภาพอนามัยอันเนื่อง
มาจากการทําแทงนั้น บริการการทําแทงมิใชบริการที่ผูบริโภคสามารถ ‘ชิม’ ได ซึ่งแตกตางกับสินคา
อุปโภคบริโภคทั้งหลาย เพราะในกรณีหลังนี้ ผูบริโภคอาจ ‘ชิม’ สินคาที่จะซื้อกอนได หรือหากชิม
ไมได ประสบการณจากการบริโภคในอดีตประกอบกับสารสนเทศที่ไดจากผูบริโภคคนอื่นๆจะมีสวน
สําคัญในการตัดสินใจในการบริโภค แตบริการการทําแทงนั้นไมเพียงแตจะ ‘ชิม’ ไมไดเทานั้น การที่
ตลาดบริการประเภทนี้เปนตลาดที่ผิดกฎหมายยังเปนเหตุใหสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของบริการเปน
สารสนเทศที่ไมสมบูรณอยางมาก (Imperfect Information) อีกดวย นอกจากนี้ ผูที่ตองการทําแทง
ก็ไมสามารถอาศัยประโยชนจากประสบการณในอดีต เพราะในกรณีสวนใหญแลว หญิงที่ตองการทํา
แทงมักจะเปนผูที่ตองการทําแทงเปนครั้งแรกในชีวิต ดวยเหตุฉะนี้ อุปสงคในการทําแทงจะมีมากนอย
เพียงใดจึงขึ้นอยูกับการประเมินสภาวะความไมแนนอนทั้งสองประเภทดังที่กลาวขางตน กลาวโดย
ทัว่ ไปแลว หากผลการประเมินปรากฏวา ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษ และความเปนไปไดที่จะไดรับ
อันตรายจากการทําแทงมีอยูสูง อุปสงคในการทําแทงก็มีนอย
(5) ความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา (E) ผูท ตี่ องการใชชีวิตทางเพศ แตยังไมตองการมีบุตร
ยอมสามารถหลีกเลี่ยงการตั้งครรภได หากมีความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาอยางถูกตอง ดังนั้น เราจึงอาจ
กลาวไดโดยทั่วไปวา หากประชาชนยิ่งมีความรูเกี่ยวกับเพศศึกษามากเพียงใด อุปสงคในการทําแทง
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จะยิง่ มีนอ ยเพียงนั้น อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวนี้ไมสูมีอิทธิพลมากนักในกรณีของการทําแทงที่เกิด
จากเหตุจงู ใจประเภท (ก) และ (ข) ดังที่กลาวขางตน รวมตลอดจนการตั้งครรภเนื่องจากถูกขมขืน
กระทําชําเรา
(6) ปจจัยอื่นๆที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจ (N) ระบบคุณคาในสังคม บรรทัดฐานทาง
จริยธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ลวนแลวแตมีอิทธิพลในการกําหนดอุปสงคในการทําแทง
ดังนัน้ อุปสงคในการทําแทงจึงเปนไปตามสมการดังตอไปนี้
Qd = f [ P, Px, Y, Z, E, N]
หากกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ (Ceteris Paribus) ยกเวนอัตราคาทําแทง สมการ
อุปสงคจะกลายเปน
Qd = f (P)

……………………… (2)

เสน D ในรูปที่ 1 เปนเสนอุปสงคในการทําแทง ซึ่งมีเหตุผลที่จะเชื่อวา มีความยืดหยุน
ตอราคานอย ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งทดแทนบริการการทําแทง (Substitutes) นัน้ มีอยูนอยมาก นอกจากนี้
ในกรณีของการตั้งครรภโดยไมมีผูรับเปนพอก็ดี หรือการตั้งครรภโดยมิไดมีการแตงงานตามจารีต
ประเพณีกด็ ี หากหญิงมีครรภเกรงเสียงครหาจากชาวบานและการประณามจากสังคม แรงผลักดันใหทํา
แทงยอมมีมากขึ้น
ในภาวะสมดุล อุปสงคยอมเทากับอุปทาน ดังนั้น
Qd = QS

……………………. (3)

ตามรูปที่ 1 อัตราคาทําแทงในภาวะสมดุลจะเทากับ OP1 และปริมาณบริการการทํา
แทงในภาวะสมดุลจะเทากับ OQ1
2.3 ทําไมจึงมีการทําแทงโดยผิดกฎหมาย
การทําแทงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย การกระทําที่ผิดกฎหมายอาจเปนไดทั้งการ
ผลิตและ/หรือการบริโภค (Stigler 1970 : 526-536) ตัวอยางของการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือเปน
การผลิต ไดแก การลักลอบนําสินคาเขา การลักลอบสงสินคาออก โจรกรรม การกักตุนสินคาเพื่อขาย
ในตลาดมืด ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตกอใหเกิดรายได แตการอุปมาอุปมัยการกระทําผิด
กฎหมายเสมือนหนึ่งการผลิตนั้นมีปญหายุงยากทางดานแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรอยูบาง
ทั้งนี้เนื่องจากวา การผลิตตามความหมายของเศรษฐศาสตรสมัยใหม หมายถึง การสรางอรรถประโยชน (Utility) และอรรถประโยชนที่สรางขึ้นนั้นมุงสนองความตองการของผูบริโภค แตในกรณี
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ของการกระทําหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้น อรรถประโยชนที่สรางขึ้นแมในบางกรณีจะตกแกผู
บริโภค (เชน การขายสินคาหรือบริการที่ผิดกฎหมาย) แตในหลายตอหลายกรณีตกเฉพาะแก ‘ผูผลิต’
(เชน โจรกรรม) ตัวอยางของการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือเปนการบริโภค ไดแก การขับรถเร็วเกิน
กวาอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด ฯลฯ การทําแทงก็ดุจดังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหลายที่เปนไดทั้งการผลิต
และ/หรือการบริโภค หากพิจารณาในแงของผูใหบริการโดยทั่วไปแลว การใหบริการการทําแทงมีจุด
มุงหมายในการหารายได แตในบางกรณี การใหบริการการทํ าแทงอาจเกิดจากความเห็นใจหญิง
มีครรภ ดังนั้น บริการการทําแทงเมื่อพิจารณาในแงของผูใหบริการ จึงเปนไดทั้งการผลิตและการ
บริโภค หากพิจารณาในแงของหญิงมีครรภที่ทําแทง การทําแทงยอมถือเปนการบริโภค เพราะกิจกรรม
ดังกลาวนี้สามารถสนองความตองการหรือใหอรรถประโยชนแกหญิงมีครรภนั้นได
ทั้งๆที่การทําแทงในกรณีทั่วไปเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แตทําไมจึงยังมีผูตองการ
ทําผิดกฎหมาย อรรถอธิบายทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาศัยทฤษฎีวาดวยอุปทานของกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย (Supply of Offenses) (Becker 1968 ; Stigler 1970 ; Ehrlich 1973 ; Baldry 1974) ซึ่งเปน
เนือ้ หาสาระที่สําคัญสวนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรวาดวยอาชญากรรม (Economics of Crime)3
ในการอธิบายสาเหตุของการกออาชญากรรม นักวิชาการในสาขาวิชาตางๆมักจะใหคํ าอธิบายที่
แตกตางกัน บางคนอาจจะใหความสําคัญแกปจจัยทางชีววิทยา (เชนสันดานไมดี ความเสื่อมโทรมของ
สุขภาพจิต ลักษณะของกระโหลกศีรษะ ฯลฯ) บางคนอาจจะใหความสําคัญแกการเลี้ยงดูและการ
อบรมบมนิสัยในครอบครัวและสถาบันการศึกษา และบางคนอาจจะใหความสําคัญแกสภาพแวดลอม
ในสังคม แตสําหรับนักเศรษฐศาสตร คําอธิบายในเรื่องนี้มักจะพิจารณาในแงของการตัดสินใจเลือกใช
เวลาที่มีอยูจํากัดในการประกอบกิจกรรมตางๆเพื่อใหไดอรรถประโยชนหรือความสุขความพอใจมาก
ที่สุด (Utility Maximization) ไมวา กิจกรรมนั้นจะเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือถูกตองตามกฎหมาย
ก็ตาม ผูใหบริการการทํ าแทงก็ดี หรือหญิงมีครรภที่ตองการทําแทงก็ดี ก็เหมือนกับเศรษฐมนุษย
(Economic Man) ทัง้ หลายที่มีการสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic Incentives) ตางๆที่มี
อยู คนทีท่ าผิ
ํ ดกฎหมายและคนที่ประกอบกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายมิไดแตกตางกันในประเด็นนี้
ดั ง นั้ น ตามหลั ก เศรษฐศาสตร โ ดยทั่ ว ไป เหตุ ผ ลที่ ม นุ ษ ย ป ระกอบกิ จ กรรมที่ ผิ ด กฎหมายก็ คื อ
อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว (Expected Utility) มีมากกวาอรรถ
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดจากการใชเวลาและทรัพยากรตางๆในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ การที่คนบาง
คนกลายเปนอาชญากร มิใชเพราะเหตุวา มูลเหตุจูงใจพื้นฐานแตกตางจากผูที่เปนพลเมืองดี แตเปน
เพราะเหตุวา ผลการประเมินประโยชนที่คาดวาจะได (Expected Benefits) กับตนทุนที่คาดวาจะเสีย
(Expected Costs) ในการประกอบกิจกรรมตางๆนั้นแตกตางกัน หากเรายอมรับคําอธิบายดังกลาวนี้ เรา
3

ผูสนใจศึกษาสาขาวิชาดังกลาวนี้ โปรดดู Rogers (1973) และ Anderson (1976)
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ควรที่จะพิจารณาดูวา อะไรเปนปจจัยที่กําหนดอุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (O)4 ซึ่งอาจแยก
พิจารณาไดดังนี้ คือ
(1) ความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ (Probability of Conviction = r) หากความ
เปนไปไดดังกลาวนี้มีคาสูง อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทําผิดกฎหมายยอมมีนอย ซึ่งพลอย
ทําใหกจิ กรรมที่ผิดกฎหมายมีนอยตามไปดวย และกรณีจะกลับกัน หากความเปนไปไดดังกลาวนี้มีคา
ตํา่ ดังนัน้ อุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงผันแปรผกผันกับความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ
(2) บทลงโทษตามกฎหมาย (Punishment = F) หากบทลงโทษดังกลาวนี้รุนแรง
ตนทุนทีต่ อ งเสียไปในการทําผิดกฎหมายยอมมีมาก ยกตัวอยางเชน เมื่อพิจารณาการลงโทษจําคุกเพียง
1 เดือน กับการลงโทษจําคุกถึง 1 ป ผูที่คิดจะทําผิดกฎหมายยอมตองยับยั้งชั่งใจ เพราะหากบทลงโทษ
ยิง่ รุนแรงเพียงใด การสูญเสียรายไดอันพึงไดในกรณีที่ถูกลงโทษ (Foregone Earnings) ยอมมีมากเพียง
นั้น และผลก็คือ อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทําผิดกฎหมายยอมมีนอยเพียงนั้น ดังนั้น
อุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงผันแปรผกผันกับความรุนแรงของบทลงโทษตามกฎหมาย5
(3) รายไดจากกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย (Wl) และจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (Wi)6
รายไดเปนแหลงที่มาแหลงหนึ่งของอรรถประโยชน ความสําคัญของปจจัยดังกลาวนี้จะแตกตางไป
ตามปจเจกชน คนบางคนอาจประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนอาชีพเพียงอยางเดียว บางคนอาจหา
รายไดทั้งการกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปอาจเปด
คลินิคเพื่อใหบริการสุขภาพอนามัยอยางถูกตองตามกฎหมาย แตขณะเดียวกันก็อาจใหบริการการ
ทําแทงโดยผิดกฎหมายดวย หากรายไดเปนแหลงที่มาสําคัญของอรรถประโยชน แพทยที่จะตัดสินใจ
ใหบริการการทํ าแทงจํ าเปนตองประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการประกอบกิจกรรม
ดังกลาวกับอรรถประโยชนที่ตองสูญเสียไป หากถูกจับและลงโทษ ในกรณีนี้ หากกําหนดให Ya เปน
รายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในกรณีที่ถูกจับและ
ลงโทษ Yb เปนรายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในกรณีที่

4

ในการอธิบายเรื่องนี้ ผูเขียนอาศัยแบบจําลองของไอแซค เออรลิช ซึ่งขยายตอเติมแบบจําลองของแกรี่
เบ็กเกอร ดู Becker (1968) Stigler (1970) Ehrlich (1973) และ Baldry (1974)
5
ในแบบจําลองของเออรลิช มีการประเมิน “บทลงโทษตามกฎหมาย” ออกมาเปนตัวเงิน โดยใหคํานิยามวา
บทลงโทษตามกฎหมาย หมายถึง มูลคาของสิ่งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินที่ตองสูญเสียไป อันเปนผลจากการถูก
ลงโทษ ซึ่งประเมินโดยคิดสวนลด (Discounted Pecuniary and Nonpecuniary Value of Punishment).
6
ตัวแปรคาสองตัวนี้ เดิมไมปรากฎโดยเดนชัดในสมการอุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในแบบจําลอง
ของเบ็กเกอร แตปรากฏในแบบจําลองของเออรลิช อยางไรก็ตาม อาจอนุโลมไดวาตัวแปรคาทั้งสองนี้รวมอยูใน
“ปจจัยอื่นๆ” ในแบบจําลองของเบ็กเกอร
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ไมถูกจับและลงโทษ เมื่ออรรถประโยชนของผูที่คิดจะทําผิดกฎหมายขึ้นอยูกับรายไดเพียงอยางเพียว
กลาวคือ U = U (Y) อรรถประโยชนที่คาดวาจะได (Expected Utility = EU) จะเปนดังนี้7
EU = rU (Ya) + (I – r) U (Yb)
(4) ความเปนไปไดที่จะวางงาน (Probability of Unemployment = UL) การที่
มนุษยไมสามารถหารายไดดวยการทํางานที่ถูกกฎหมาย ยอมมีสวนผลักดันใหประกอบกิจกรรมที่ผิด
กฎหมาย ดังนัน้ หากความเปนไปไดที่จะวางงานมีมากเพียงใด ความเปนไปไดที่จะประกอบกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมายก็ยิ่งจะมีมากเพียงนั้น อุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงผันแปรตามการเปลี่ยนแปลง
คาความเปนไปไดในการวางงาน
(5) ปจจัยอื่นๆ (π ) ปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปทานของกิจกรรมที่ผิด
กฎหมาย ไดแก
(ก) การศึกษาและการอบรมบมนิสัยใหปฏิบัติตามกฎหมาย
(ข) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่กํ าหนดบทลงโทษการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย
ตางๆ เชน การเปลี่ยนรูปแบบในการลงโทษจากการปรับมาเปนการจําคุก
ยอมทําใหอุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงไดไมมากก็นอย
(ค) ทรัพยสินสวนตัวและครอบครัว
7

ตามแบบจํ าลองของเออร ลิช ผูที่จ ะประกอบกิจ กรรมที่ผิดกฎหมายตองเผชิ ญ กับสถานการณ ส อง
สถานการณ กลาวคือ สถานการณ a ไดแก กรณีทถี่ กู จับและลงโทษ และสถานการณ b ไดแก กรณีทไี่ มถกู จับและ
ลงโทษ ในกรณีทถี่ กู จับและลงโทษ (a) รายไดทคี่ าดวาจะได (Ya) จากการจัดสรรเวลา ti ในการประกอบกิจกรรมทีผ่ ดิ
กฎหมาย และ (t – ti) ในการประกอบกิจกรรมทีถ่ กู กฎหมายจะเปนไปตามสมการตอไปนี้
YI = W + Wi (ti) + Wl (t – ti) – Fi (ti)
ในที่นี้

W
Wi (ti)
Wl (t-ti)
Fi (ti)

=
=
=
=

………………….. (1)

เงินไดทไี่ ดมาโดยเสนหา (กลาวคือ มิไดขึ้นอยูกับผลของการใชแรงงาน)
เงินไดทไี่ ดจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยใชเวลา ti
เงินไดทไี่ ดจากการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย โดยใชเวลา t –ti
มูลคา ซึ่งประเมินโดยคิดสวนลดของสิ่งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน ที่ตองสูญเสียไป อัน
เปนผลจากการถูกลงโทษในการใชเวลา ti ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในกรณีที่ไมถูกจับ และไมถูกลงโทษ (b) รายไดที่คาดวาจะได (Yb) จากการจัดสรรเวลา ti ในการประกอบกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย และ (t – ti) ในการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย จะเปนไปตามสมการตอไปนี้
Yb = W + Wi (ti) + Wl (t – ti)

…………………. (2)

หาก r เปนความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ (1 – r) จะเปนความเปนไปไดที่ไมถูกจับ ดังนั้นอรรถประโยชนที่
คาดวาจะไดจากการใชเวลา tI ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ (t – ti) ประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมายก็คือ
EU = rU (Ya) + (I – r) U (Yb)

……………….. (3)
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ดังนัน้ สมการอุปทานของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเปนดังนี8้
O = f (r, F, Wi , Wl , UL, π )

……………….. (4)

การกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายนัน้ มี ‘ราคา’ ทีต่ อ งเสีย คือ คาเสียโอกาสอันเกิดจากการถูก
ลงโทษตามกฎหมายเมือ่ ถูกจับได (F) แตการกําหนด ‘ราคา’ ในกรณีนี้ มีลกั ษณะของการกําหนดราคา
อยางลําเอียง (Price Discrimination) กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื เฉพาะผูท ถี่ กู จับไดเทานัน้ ทีต่ อ งชําระ ‘ราคา’
ของการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย สวนผูท รี่ อดพนเงือ้ มมือของกฎหมายไมตอ งชําระ ‘ราคา’ นีแ้ ตประการใด
การใหบริการการทําแทงและการรับบริการการทําแทง ในกรณีทั่วไปเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมาย สาเหตุที่มีการทําแทงโดยผิดกฎหมายนั้นอาจจะอธิบายไดดวยตัวแปรคาตางๆที่ปรากฏใน
สมการที่ (4) กลาวคือ
(ก) เมือ่ พิจารณาทางดานผูใหบริการการทําแทง ดังที่ไดกลาวแลววา ผูใหบริการการ
ทําแทงมีอยู 2 ประเภท คือ แพทยปริญญาที่มีใบประกอบโรคศิลป และหมอเถื่อน สําหรับแพทย
ปริญญาที่มีใบประกอบโรคศิลปซึ่งรับทําแทงดวยนั้น ยอมมีรายไดทั้งจากกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย (WI)
และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (Wi) ในกรณีทั่วไป Wl จะมีความสําคัญมากกวา Wi มาก ทั้งนี้ยกเวนกรณี
ของแพทยทรี่ บั ทําแทงดวยมูลเหตุจูงใจทางการเงิน ดังนั้น กลาวโดยทั่วไปแลว สาเหตุที่ทําใหแพทย
ปริญญาที่มีใบประกอบโรคศิลปรับทําแทงนั้น (ไมวาเหตุจูงใจในการกระทําดังกลาวจะเปนเหตุจูงใจ
ทางการเงินหรือเหตุจูงใจทางจริยธรรมก็ตาม) ก็เพราะความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ (r) มีคา
ตํ่ามาก เนื่องจากสมรรถภาพของตํารวจในการบังคับใชกฎหมายมีนอยประการหนึ่ง และตํารวจให
ความสนใจในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทอื่นมากกวาอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้
บทบัญญัติตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญาก็มีความคลุมเครือ และเปดชองใหแพทยที่รับ
ทํ าแทงอางไดวา การทํ าแทงเปนสิ่งที่จํ าเปนจักตองกระทํ าอันเนื่องมาจากปญหาสุขภาพของหญิง
มีครรภ แมความผิดฐานทําใหแทงจะมีบทลงโทษที่รุนแรงพอสมควร และแพทยที่รับทําแทงจะมีภาระ
การเสีย่ งตอการถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป แตชองโหวดังกลาวนี้มีผลเสมือนหนึ่งวา บทลงโทษ
(F) และภาระการเสี่ยงนั้นมีคาเกือบเทากับศูนย หากแพทยมีความรูและความชํานาญในการทําแทงได
อยางปลอดภัย การใหบริการการทําแทงก็จะเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without
Victims) ซึง่ ทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปไดยาก ในกรณีของหมอเถื่อนนั้น แมบทลงโทษ (F)
8

การสนองตอบของอุปทานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรคาตางๆในสมการ
ที่ (4) คาดวาจะเปนดังนี้ คือ
∂O
∂r
∂O
∂Wl

<

O ;

<

O ;

∂O
∂F
∂O
∂Wi

>

O

>

O
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จะสูง แตความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ (r) มีนอ ย ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน นอกจากนี้ การที่
กฎหมายลงโทษทั้งผูใหบริการและผูรับบริการการทําแทงเปนเหตุใหหญิงที่ทําแทงไมกลาแจงความ
หรือเปนพยานฝายตํารวจแมวาจะประสบอันตรายและมีโรคแทรกซอนจากการทําแทงก็ตาม ซึ่งมีผลให
ความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ (r) มีคา นอยลงไปอีก (กรณีของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป
ก็เชนเดียวกัน) อนึ่ง เปนที่เขาใจกันวา หมอเถื่อนมีรายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปน
สําคัญ ดังนั้น Wi จึงมีคาสูงเมื่อเทียบกับ Wl9
(ข) เมื่อพิจารณาทางดานผูรับบริการการทําแทง การที่หญิงมีครรภตัดสินใจทําแทง
นัน้ ก็เพราะอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทําแทงมีมากกวากรณีที่อุมทองจนถึงกําหนดคลอด
อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดดังกลาวนี้ โดยทั่วไปแลวมิใชในรูปของรายไดจาการประกอบกิจกรรม
ทีผ่ ิดกฎหมาย (Wl) ยกเวนกรณีของโสเภณีและหมอนวด ซึ่งตามปกติมักจะมีความระมัดระวังและมีการ
ปองกันการตั้งครรภมากกวาสตรีที่มีอาชีพอื่นๆ10 รายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย 1(WI)
อาจเปนคําอธิบายที่ดีกวารายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (Wi) สวนใหญแลวเปนเพราะ
รายไดจากการประกอบกิจกรรมที่ถูกกฎหมายของครอบครัวมีนอยเกินกวาที่จะรับภาระอันเกิดจากการ
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งคน ในบางกรณีการมีลูกอาจเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ11 สําหรับผูที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทําแทงมักจะเปนอรรถประโยชนในรูป
ตัวเงิน
ไมวาเราจะพิจารณาจากดานผูใหบริการหรือผูรับบริการการทําแทง คําอธิบายรวมที่
สําคัญในกรณีนี้ก็คือ ความเปนไปไดที่จะถูกจับและถูกลงโทษ (r) มีคาตํ่า แมวาบทลงโทษ (F) จะมี
9

ผูเขียนขอขอบคุณอาจารยนิพนธ พัวพงศกร สําหรับการขยายความคําอธิบายในยอหนานี้
จากสถิติของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช ในบรรดาหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย และมีโรค
แทรกซอนจนตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหวางป 2511-2518 จํานวน 2,564 คน เปนนักเรียน
นักศึกษาเสีย 310 คน (12.1%) เปนแมบานอยางนอย 610 คน (23.8%) และในป 2519 หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย
และมีโรคแทรกซอนจนตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช มีจํานวน 624 คน เปนนักเรียนนักศึกษา 87 คน
(13.9%) และแมบานอยางนอย 133 คน (21.3%) สวนผูที่มีอาชีพโสเภณีและหมอนวดมีจํานวนไมมากนัก อยางไร
ก็ตามโสเภณีและหมอนวดอาจจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับตลาดบริการการทําแทงที่สมบูรณกวาสตรีที่มีอาชีพอื่นๆจึง
เปนเหตุใหมิไดรับอันตรายจากการทําแทงมากนัก และพลอยทําใหจํานวนผูเขารับการรักษาพยาบาลหลังการทําแทง
ณ โรงพยาบาลของรัฐนอยตามไปดวย นอกจากนี้ อาจจะมีการปดบังอาชีพทําใหสถิติที่เก็บนอยกวาที่เปนจริง
11
ในระหวางป 2511-2518 หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายและมีโรคแทรกซอนจนตองเขารับการรักษา ณ
โรงพยาบาลศิริราช ระบุสาเหตุของการทําแทงไวดังนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจ 14.5% ความแออัดของที่อยูอาศัย 17.9%
การมีลูกเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ 6.6% สถิติในป 2519 ไมแตกตางจากสถิติถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2518
มากนัก (ดูตารางที่ 7 ในภาคผนวกที่หนึ่ง) อยางไรก็ตาม ขอมูลทั้งหมดนี้อาจเปนขอมูลที่ลําเอียง เพราะผูที่ไปรับ
บริการ ณ โรงพยาบาลของรัฐตามปกติเปนผูที่มีรายไดคอนขางตํ่าอยูแลว
10
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ความรุนแรงพอสมควรก็ตาม หากรัฐบาลยังคงมีนโยบายหามการทําแทงตอไปก็ควรที่จะใชมาตรการ
ในการเพิ่มความเปนไปไดในการจับและลงโทษผูที่กระทําผิดกฎหมาย (r) และ/หรือในการเพิ่มบท
ลงโทษ (F) ในประเด็นนี้ แกรี่ เบ็กเกอรใหความเห็นวา สําหรับผูที่รักการเสี่ยง (Risk-preferers) การ
เพิ่มขึ้นของความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ จะมีผลใหกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงไดมากกวา
การเพิ่มขึ้นของบทลงโทษในอัตราเดียวกัน (Becker 1968) กลาวคือ
∂O
∂r

>

∂O
∂F

ถาเปนเชนนั้น รัฐบาลจะตองเพิ่มการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึง่ จะตองใชทรัพยากรจํานวนมหาศาล
2.4 ทําไมจึงมีหมอเถื่อนในตลาดบริการการทําแทง
คําวา “หมอเถือ่ น” ในทีน่ ี้ หมายถึง ผูท อี่ ปุ โลกนตวั เองเปนหมอ โดยทีไ่ มมใี บประกอบ
โรคศิลป ดังไดกลาวในหัวขอที่ 2.1 แลววา ผูผลิตบริการการทําแทงมีอยูสองประเภท ประเภทแรก
ไดแก แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป ซึ่งอาจจะผลิตบริการการทําแทงโดยเหตุจูงใจทางการเงิน และ/
หรือเหตุจูงใจทางจริยธรรม สวนประเภทที่สองไดแก หมอเถื่อน ซึ่งไมมีใบประกอบโรคศิลป เราได
กลาวในหัวขอที่ 2.4 แลววา การที่มีผูขายบริการการทําแทงโดยผิดกฎหมายนั้น ก็เพราะเหตุวา อรรถ
ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการประกอบอาชีพดังกลาวนี้มีมากกวาอรรถประโยชนที่คาดวาาจะไดจาก
การใชเวลาและทรัพยากรตางๆในการประกอบกิจกรรมอื่น เหตุผลดังกลาวนี้เพียงพอที่จะอธิบายวา
ทําไมมีการทําแทงโดยผิดกฎหมาย แตไมเพียงพอที่จะอธิบายวา ทําไมจึงมีหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการ
การทําแทงจํานวนมาก เพราะถาหากพิจารณาในแงของหญิงมีครรภที่ตองการทําแทงแลวยอมตองการ
ทําแทงกับแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปมากกวาที่จะทําแทงกับหมอเถื่อน เนื่องจากการมีใบประกอบ
โรคศิลปนั้นสามารถใหหลักประกันขั้นตํ่ าวา ผูที่ใหบริการการทําแทงนั้นไดรับการศึกษาอบรมมา
ในดานวิทยาศาสตรการแพทยอยางถูกตอง ภาระการเสี่ยงตอการตายยอมมีนอยลง12 แตการที่หมอเถื่อน
สามารถประกอบอาชีพอยูไดนั้น ทฤษฎีอุปทานของกิจกรรมผิดกฎหมายไมสามารถจะใหอรรถาธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณดังกลาวนี้อยางเพียงพอ คํ าตอบของคํ าถามดังกลาวนี้นาจะอยูที่ลักษณะตาม
ธรรมชาติของบริการสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป และบริการการทําแทงโดยเฉพาะ ตลอดจนสภาพความ
ไรสมมาตรแหงสารสนเทศ (Asymmetry of Information) เกีย่ วกับบริการประเภทนี้
12

ตามสถิติหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายและมีโรคแทรกซอนจน
ตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหวางป 2511-2518 มีจํานวน 1,165 คน ในจํานวนนี้มีเพียง 6.1%
เทานั้นที่ทําแทงกับแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป (ดูตารางที่ 9 ในภาคผนวกที่หนึ่ง)
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ดังไดกลาวในหัวขอ 2.1 และ 2.2 แลววา ทั้งผูผลิตและผูบริโภคบริการการทําแทงตาง
ตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษ แตผูบริโภค
(หญิงที่ตองการทําแทง) ยังตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอีกประเภทหนึ่ง คือ การเสี่ยงตอ
ความตาย (Risk of Death) โดยที่ผูผลิต (ผูใหบริการการทําแทง) ไมตองเผชิญกับสภาวะความ
ไมแนนอนประเภทนี้ บริการการทําแทงก็ดุจดังบริการสุขภาพอนามัยทั้งหลายในแงที่วา สารสนเทศ
(Information) เกี่ยวกับคุณภาพของบริการประเภทนี้ที่ผูบริโภคมีอยูเปนสารสนเทศที่ไมสมบูรณ
(Imperfect information) ผูบ ริโภค (ผูรับบริการ) ไมสามารถทราบไดโดยกระจางชัดวา คุณภาพของ
บริการทีจ่ ะไดรบั นั้นดีเลวประการใด และการรับบริการจะชวยเยียวยาอาการเจ็บไขไดปวยไดมากนอย
เพียงใด และมีอัตราการเสี่ยงตออันตรายที่จะไดรับสูงหรือไม กวาที่จะไดรับสารสนเทศเหลานี้ก็ตอเมื่อ
หายปวย หรือปลอดภัยจากการผาตัดหรือไมก็ตอเมื่ออาการปวยมีมากขึ้น หรืออันตรายจากการผาตัด
เกิดขึ้นแลว ประเด็นสําคัญมีอยูวา ในกรณีของสินคาและบริการประเภทอื่นแมวาสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินคาและบริการเหลานี้โดยทั่วไปจะเปนสารสนเทศที่ไมสมบูรณ แตสารสนเทศที่ผูผลิต
ทราบมิไดแตกตางจากที่ผูบริโภคมีมากนัก ตรงกันขาม ในกรณีของบริการสุขภาพอนามัย แมวาแพทย
ผูใหบริการจะทราบแกใจดีวา คุณภาพของบริการที่ตนใหนั้นดีเลวอยางไร และอาการปวยของคนไข
สามารถเยียวยาไดหรือไม แตคนไขยากที่จะทราบขอมูลเหลานี้ได ความแตกตางทางดานปริมาณของ
สารสนเทศที่ผูผลิตมี กับผูที่บริโภคทราบ จึงมีมากกวากรณีของสินคาและบริการอื่นๆโดยทั่วไป
(Arrow 1963; Culyer 1971 : 189-211) สภาวการณดังกลาวนี้ นายยอรจ อาเกอรลอฟ เรียกวา สภาพ
ความไรสมมาตรแหงสารสนเทศ (Asymmetry of Information) (Akerlof 1970 : 488-500)
ดังไดกลาวแลววา สภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศเกี่ยวกับบริการสุขภาพ
อนามัยมีมากกวาสินคาและบริการอื่นๆโดยทั่วไป แตสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศเกี่ยวกับ
บริการการทําแทงยิ่งมีมากไปกวาบริการสุขภาพอนามัยที่ถูกตองตามกฏหมายอีก เพราะตลาดบริการ
การทําแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมาย การไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับตลาดบริการการทําแทงยอมยาก
ลํ าบากมากกวาตลาดสินคาและบริการถูกกฎหมาย สารสนเทศในความเห็นของนักเศรษฐศาสตร
ถือเปน ‘สินคา’ ชนิดหนึ่ง (Boulding 1966 : 1-13 ; 1968 : 141-150) การไดมาซึ่งสารสนเทศตองมี
ตนทุนที่ตองเสีย ซึง่ เราเรียกวา ตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) เมือ่ พิจารณาในแงของผูบริโภค
การตัดสินใจในการใชจายเพื่อการบริโภคอยางมีเหตุมีผลจําเปนตองอาศัยสารสนเทศเกี่ยวกับตลาด
ราคา และคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ตองการบริโภค หากสารสนเทศเหลานี้เปนสารสนเทศที่
ไมสมบูรณ ผูบริโภคอาจตองชําระราคาสูงกวาปกติ และ/หรือไดบริโภคสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตํากว
่ าที่ควร เราอาจจําแนกความรูหรือสารสนเทศออกเปน 2 ประเภท คือ สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง
สิง่ ใดประเภทหนึ่ง และสารสนเทศเกี่ยวกับผูที่มีความรูหรือมีสารสนเทศที่เราตองการรูอีกประเภทหนึ่ง
(Shubik 1967 : 771-778) เชน หญิงมีครรภทตี่ อ งการทําแทงยอมตองการทราบสารสนเทศเกีย่ วกับตลาด
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ราคา และคุณภาพของบริการการทําแทง และนี่ก็คือสารสนเทศประเภทที่หนึ่ง หากไมมีสารสนเทศ
ประเภทนี้ก็ต  องพยายามหาสารสนเทศประเภทที่สอง กลาวคือ มีใครบางที่รูวา จะทํ าแทงได
ที่ไหน อัตราคาทําแทงแพงมากเพียงใด และคุณภาพของบริการนั้นดีพอที่จะใหหลักประกันความ
ปลอดภัยแหงชีวิตหรือไม การที่ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมาย ยอมทําใหการได
สารสนเทศเหลานี้เปนไปไดดวยความยากลําบาก และผูที่ตองการทําแทงตองเสียตนทุนสารสนเทศ
คอนขางสูง และมีภาระการเสี่ยงตอการตายเปนอันมาก
สารสนเทศดานราคาเปนเรื่องที่หามาไดไมยากเทาสารสนเทศดานคุณภาพ ในการนี้
นักเศรษฐศาสตรจําแนกคุณภาพของสินคาและบริการตางๆ อยางนอย 3 ประเภท ตามวิธีการที่ไดมาซึ่ง
สารสนเทศดานคุณภาพเกี่ยวกับสินคาหรือบริการนั้นๆ คือ13
(ก) คุณภาพของสินคาและบริการ ซึ่งสามารถทราบไดกอนที่จะตัดสินใจซื้อสินคา
หรือบริการนั้นๆ (Search Qualities)14 ตัวอยางของสินคาที่มีลักษณะคุณภาพดังกลาวนี้ ไดแก เสื้อ
กางเกงสําเร็จรูป ผลไมบางพันธุ ฯลฯ ผูบริโภคสามารถแสวงหาสารสนเทศดานคุณภาพของสินคา
เหลานี้ไดดวยการสอบถามผูที่เคยบริโภคมาแลว หรือถาเปนไปไดดวยการชิมสินคานั้น
(ข) คุณภาพของสินคาและบริการ ซึง่ จะทราบไดก็ตอเมื่อไดบริโภคสินคาหรือบริการ
นั้นๆแลว (Experience Qualities) ตัวอยางของสินคาที่มีลักษณะคุณภาพดังกลาวนี้ ไดแก อาหาร
กระปอง ฯลฯ การที่จะไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือบริการประเภทนี้ ผูบริโภค
จะตองมีประสบการณในการบริโภคมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ “รสนิยม” เปนปจจัยสําคัญ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค ลําพังแตการแสวงหาสารสนเทศดวยการสอบถามผูที่เคยบริโภค
มาแลวอาจจะไมเพียงพอ และแมวาการไดมาซึ่งสารสนเทศดวยวิธีการหาประสบการณในการบริโภค
จะตองเสียรายจายสูง แตก็ยังเปนไปไดวา วิธีการแสวงหาสารสนเทศวิธีแรกอาจตองเสียรายจายสูงยิ่ง
กวา
(ค) คุณภาพของสินคาและบริการ ซึ่งแมจะบริโภคไปแลวก็ยังไมทราบวาเปนอยางไร
(Credence Qualities) การซือ้ สินคาและบริการประเภทนี้เกิดขึ้นจากศรัทธาที่ผูบริโภคมีตอผูผลิตหรือ
ผูข าย แตการประเมินคุณภาพของสินคาและบริการประเภทนี้ไมอาจทําไดดวยวิธีการปกติ และตองเสีย
รายจายสูงมาก ตัวอยางของสินคาและบริการประเภทนี้ ไดแก บริการการซอมรถยนต การผาตัดไสติ่ง
ฯลฯ เจาของรถยนตซึ่งมิใชผูชํานาญการในเรื่องนี้ยอมยากที่จะทราบไดวา ความเสียหายที่เกิดแก
รถยนตมมี ากนอยเพียงใด และอูซอมรถไดดําเนินการซอมแซมความเสียหายจนสมบูรณหรือไม ในบาง
13

ฟลลิป เนลสัน เปนผูเสนอวิธีการจําแนกลักษณะคุณภาพของสินคาและบริการ 2 ประเภทแรก สวน
ประเภทที่สามเปนความเห็นของไมเคิล ดารบี้ และอีดิ การนิ ดู Nelson (1970 : 311-329) และ Darby and Karni
(1973 : 67-88)
14
ผูที่สนใจศึกษาทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศ (Theory of Search) ดูอาทิเชน Stigler (1961 : 213-225)
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กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นแกเครื่องยนตมีไมมาก แตอูซอมรถบอกวาเครื่องยนตเสียหายมาก เพื่อเรียก
คาบริการสูงกวาที่ควรจะเปน เจาของรถที่ไมมีความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตยอมยากที่จะทราบได และแม
ภายหลังจากทีร่ ถยนตนั้นออกจากอูแลว เจาของรถในกรณีนี้ยังยากที่จะทราบไดวา รถยนตคันนั้นคืนสู
สภาพสมบูรณหรือไม ในกรณีของการผาตัดไสติ่งก็เชนเดียวกัน คนไขยากที่จะรูไดวา แพทยไดทําการ
ผาตัดไสติ่งจริงหรือไม และคุณภาพของบริการการผาตัดเปนอยางไร ตลอดจนจะเกิดโรคแทรกซอน
ในภายหลังหรือไม การไดมาซึ่งสารสนเทศเหลานี้แมจะเปนไปได แตก็ตองเสียตนทุนสูง
การไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของบริการการทําแทงนั้น แมจะอาศัยวิธีการ
หาประสบการณได แตภาระการเสี่ยงตอความตายนั้นมีมาก ในบางกรณี กวาที่หญิงมีครรภที่ทําแทง
จะทราบไดก็อาจเปนเวลาที่กําลังตกเลือดและเงื้อมมือมัจจุราชกําลังคืบคลานมาหา นอกจากนี้ หญิงมี
ครรภในกรณีทั่วไปก็มิไดทําแทงอยูเปนประจํ า การทํ าแทงจึงไมเหมือนกับการซื้ออาหารกระปอง
เพราะการซื้ออาหารกระปองยี่หอหนึ่งยี่หอใดหากพบวาคุณภาพไมตองตามรสนิยม ก็ยังสามารถ
ทดลองหาประสบการณในการบริโภคดวยการเปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นในภายหลังได ดังนั้น โดยทั่วไป
แลว การ ‘ซื้อ’ สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของบริการการทําแทงจึงมิไดอาศัยวิธีการหาประสบการณ
เนื่องจากตนทุนสารสนเทศสูงเกินไป ผูที่ตองการทํ าแทงมักจะใชวิธีการแสวงหาขอมูล (search)
ดวยการสอบถามญาติสนิทมิตรสหาย15 แตแหลงขอมูลประเภทนี้อยางดีที่สุดก็เพียงแตใหสารสนเทศ
เกี่ยวกับแหลงบริการการทํ าแทงและอัตราคาทํ าแทงเทานั้น แตไมสามารถใหสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพของบริการได ในบรรดากลุมบุคคลอาชีพตางๆที่พอจะใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได ก็คงจะมี
เฉพาะแตผูที่มีอาชีพเปนแพทยเทานั้น แตการที่ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมาย ไมเพียง
แตทํ าใหสารสนเทศที่แพทยมีอยูนั้นเปนสารสนเทศที่ไมสมบูรณเทานั้น หากทวาแพทยยังประสบ
ความยุงยากใจที่จะใหคําแนะนําอีกดวย เวนเสียแตวาผูที่ตองการทําแทงนั้นเปนคนไขประจํา และมี
ความสนิทชิดเชื้อกับแพทยเปนพิเศษ แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม ผูที่ตองการทําแทงยังคงตอง
เผชิญกับสภาวะความไมแนนอนจากการทําแทง แมจะมิไดรับอันตรายจากการทําแทงโดยตรง แตหญิง
ที่ทําแทงนั้นก็ยังไมอาจแนใจไดวา คุณภาพของบริการการทําแทงที่ตนไดรับนั้นเปนอยางไร จะเปน
อันตรายตอสุขภาพในภายหลังหรือไม การตัดสินใจทําแทงจึงเกิดจากความ ‘ศรัทธา’ ทีม่ ีตอผูใหบริการ
แตการที่มีความ ‘ศรัทธา’ ดังกลาวนี้ หาไดหมายความวา สภาวะความไมแนนอนตางๆจะหมดไป
ดังนั้น เราจึงอาจกลาวสรุปไดวา ลักษณะคุณภาพของบริการการทําแทงโดยพื้นฐานแลวเปนลักษณะ
คุณภาพประเภทที่สาม ดังที่กลาวขางตน (Credence Qualities)
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จากสถิติของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายและมีโรคแทรกซอน
จนตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหวางป 2511-2519 จํานวน 3,188 คน ใชวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับ
บริการการทําแทงจากเพื่อน 2,061 คน (64.6%) (ดูตารางที่ 8 ในภาคผนวก)
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ดวยเหตุนี้เอง ลักษณะตามธรรมชาติความไมสมบูรณแหงสารสนเทศและสภาพความ
ไรสมมาตรแหงสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทง นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหหมอเถื่อนจํานวน
มากเสนอขายผลผลิตในตลาดบริการการทําแทงได ผูที่ตองการทําแทงไมเพียงแตจะไมมีสารสนเทศ
ที่สมบูรณเกี่ยวกับคุณภาพของบริการการทํ าแทงเทานั้น หากทวายังยากที่จะทราบอยางถูกตองวา
ผูใ หบริการทําแทงนั้นมีพื้นฐานการศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตรการแพทย และมีใบประกอบโรคศิลป
หรือไม นอกจากนี้ การที่การทําแทงมิใชกิจกรรมประจําของหญิงมีครรภทั้งหลาย ยอมเปดโอกาสให
หมอเถื่อนสามารถฉอฉลไดมากขึ้น ดังที่มีผูพบวา หากมูลคาปจจุบัน (Present Value) ของกําไรที่คาด
วาจะไดในอนาคตจากการขายสินคาหรือบริการแกลูกคาคนหนึ่งคนใด ยิ่งมีคานอยเพียงใด แนวโนมที่
ผูผ ลิตหรือผูขายจะฉอฉลลูกคาคนนั้นจะยิ่งมีมากเพียงนั้น (Darby and Karni 1973 : 67-88) ในเมื่อ
การทําแทงมิใชกิจวัตรที่ตองทําทุกครั้งที่ตั้งครรภ ผูใหบริการยอมคาดการณไดวา ความเปนไปไดที่
ลูกคาคนหนึ่งคนใดจะกลับมาทําแทงอีกครั้งนั้นมีคาเกือบเทาศูนย และดวยเหตุดังนั้น จึงมิจําตองให
บริการอยางดีและอยางถูกสุขลักษณะแกผูที่ตองการทําแทง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การใหบริการ
การทําแทงเกิดจากเหตุจูงใจทางการเงิน เหตุผลดังกลาวนี้เอง ทําใหหญิงที่ทําแทงจํานวนไมนอยตอง
ประสบอันตรายจนถึงแกชีวิต กลาวโดยทั่วไปแลว อัตราการตายของหญิงที่ทําแทงมีความสัมพันธ
ผกผันกับรายไดของผูรับบริการการทําแทง (North and Miller 1973 : 8-14) ผูที่ตองการทําแทงซึ่งมี
ฐานะดีสามารถเดินทางไปรับบริการการทําแทงในประเทศที่ยอมรับใหมีการทําแทงตามกฎหมาย (เชน
ญีป่ นุ สหราชอาณาจักร ฯลฯ) หรืออาจปรึกษาแพทยประจําครอบครัวซึ่งอาจใหสารสนเทศที่สมบูรณ
กวาการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงอื่นๆ สวนผูที่มีฐานะยากจนไมเพียงแตจะไมสามารถทําเชนนั้น
ไดเทานั้น ในบางกรณียังตองอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตองเสี่ยงรับบริการการทําแทงที่มีคุณภาพเลว
อีกดวย
ลักษณะตามธรรมชาติ ความไมสมบูรณแหงสารสนเทศ และสภาพความไรสมมาตร
แหงสารสนเทศ และสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทง ไมเพียงแตจะมี
สวนสําคัญที่ทําใหหมอเถื่อนจํานวนมากเสนอขายผลผลิตในตลาดบริการการทําแทงเทานั้น หากทวา
ยังอาจมีสวนทํ าใหหมอเถื่อนสามารถผลักดันแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปออกจากตลาดบริการ
ทํ าแทงที่ผิดกฎหมายอีกดวย16 หมอเถื่อนที่เขาไปเสนอขายผลผลิตในตลาดบริการการทํ าแทงนั้น
โดยทั่วไปแลวมีเหตุจูงใจทางดานการเงิน ดังนั้นจึงมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนอาชีพ โดยที่มีคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ไมมากเทาแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป หากถูกจับไดตางก็ตองไดรับ
โทษไมแตกตางกันมากนัก แตแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปยังมีภาระการเสี่ยงอีกประเภทหนึ่ง คือ
การถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป ซึ่งทํ าใหไมสามารถประกอบอาชีพแพทยไดโดยถูกตองตาม
16

การวิเคราะหทํานองนี้ ดู Akerlof (1970) Heal (1976 : 499-502) และ reply by Akerlof, (1970 : 503)
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กฎหมาย นอกจากนี้ คาเสียโอกาสอันเกิดจากการใหบริการการทํ าแทงของแพทยที่มีใบประกอบ
โรคศิลปนับวันมีแตจะสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากวา อุปสงคที่มีตอบริการทางการแพทยไดเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วและเพิ่มขึ้นมากกวาอุปทานของบริการทางการแพทย (สวนหนึ่งเปนผลจากการจํากัดจํานวน
การผลิตแพทยของสถาบันอุดมศึกษา และการไปทํางานตางประเทศของแพทย) ทําใหแพทยสามารถ
หารายไดไดมากขึ้นดวยการตั้งคลินิคเอกชน ดวยเหตุนี้ สิ่งจูงใจทางการเงินที่จะชักนําใหแพทยที่มี
ใบประกอบโรคศิลปใหบริการการทําแทงที่ผิดกฎหมายจึงมีนอยลง แตในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของ
อุปสงคในการทํ าแทง ประกอบกับลักษณะพิเศษของบริการการทํ าแทงดังที่กลาวขางตนมีสวน
ชักนําหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทงมากขึ้น ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา สัดสวนของบริการการ
ทําแทงที่ผลิตโดยหมอเถื่อนจะมีมากขึ้น17
2.5 พฤติกรรมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาทําแทง
การที่ตลาดบริการการทํ าแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมาย ทํ าใหเราไมสามารถสํ ารวจ
ไดวา จํ านวนผูผลิตบริการประเภทนี้มีมากนอยเพียงใด กระนั้นก็ตาม เราพอที่จะอนุมานไดวา
โครงสรางตลาดบริการการทํ าแทงเปนโครงสรางตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (Imperfect
Competition) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวา สารสนเทศเกี่ยวกับตลาดบริการการทําแทงเปนสารสนเทศที่ไมสมบูรณ
และการที่ผูบริโภคมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณยอมเปนเหตุใหผูผลิตสามารถมีอํานาจผูกขาดได (Ozga
1960 : 29-52 ; Nelson 1970) ยิง่ ในกรณีของตลาดสินคาและบริการที่ผิดกฎหมาย และในกรณีที่มีสภาพ
ความไรสมมาตรแหงการสนเทศดวยแลว ผูผลิตยอมมีอํานาจผูกขาดมากยิ่งขึ้นไปอีก ในสภาพการณ
ดังกลาวนี้ อัตราคาทําแทงในภาวะสมดุลยอมมิไดมีอยูเพียงอัตราเดียว แตจะมีอยูหลายอัตราแตกตางกัน
ไปตามสภาพการณใน ‘ตลาดยอย’ นอกจากนี้ การที่ผูใหบริการการทําแทงมีอํานาจผูกขาด ประกอบ
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กรณีนี้แตกตางกับกรณี “สินคาเลวไลสินคาดี” ในกรณี “สินคาเลวไลสินคาดี” นั้น การจําแนกประเภท
ของสินคาถือคุณภาพเปนเกณฑ แตในกรณีของบริการการทําแทงนั้น เปนเรื่องของบริการหมอเถื่อนไลบริการแพทย
ที่มีใบประกอบโรคศิลป โดยที่เราไมอาจกลาวไดวา บริการหมอเถื่อนมีคุณภาพเลวกวาบริการแพทยที่มีใบประกอบ
โรคศิลปเสมอไป ทํานองเดียวกัน กรณีนี้ก็แตกตางกับกรณี “เงินเลวไลเงินดี” ตามกฎของเกรแชม (Gresham’s Law)
เพราะในกรณีของเหรียญเงินนั้น เราสามารถเห็นคุณภาพของเงินนั้นดวยตาเปลาวา เหรียญนั้นบิ่นหรือไม แตในกรณี
ของบริการการทําแทงนั้น ผูบริโภคไมสามารถทราบไดวา คุณภาพของบริการเปนอยางไร
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กับความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคมีคาแตกตางกันไปตามประเภทของผูบริโภค ผูผลิตจึงสามารถ
กําหนดอัตราคาทําแทงอยางลําเอียง (Price Discrimination) ได18
ดังนั้ น ความแตกตางของอัตราคาทํ าแทงจึง ไมสามารถสะท อนใหเห็นถึงความ
แตกตางดานคุณภาพของบริการการทําแทง ในกรณีของสินคาและบริการโดยทั่วไป ราคาสินคาหรือ
บริการที่มีคุณภาพสูงมักจะสูงกวาสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพตํ่า แตในกรณีของบริการการทําแทง
หาไดเปนเชนนั้นไม ทั้งยังเปนไปไดอีกดวยวา อัตราคาทําแทงของหมอเถื่อนสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บ
โดยแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป19 เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ปรากฏการณดังกลาวนี้ โดยพื้นฐานแลว
เกิดจากการที่ผูบริโภคมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณและสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศ นอกจากนี้
เหตุจูงใจในการใหบริการการทําแทงของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปยังอาจแตกตางจากหมอเถื่อน
ดวย ในขณะที่หมอเถื่อนมุงหาเงิน แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปอาจใหบริการดวยเหตุจูงใจทาง
จริยธรรม เหตุ ผลสํ าคั ญอีก ประการหนึ่ง ก็คื อ แพทย ที่มีใบประกอบโรคศิลปนั้นสามารถอาง
เหตุผลในการปองกันตนเองไดงายกวาหมอเถื่อน เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เปดชอง
ใหแพทยใหบริการการทํ าแทงได หากหญิงมีครรภยินยอม และการไมทําแทงจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือหญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเราในยามที่ถูกจับได แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป
อาจยกกรณีเหลานี้มาเปนเหตุผลในการปองกันตนเองได แตหมอเถือ่ นไมอยูในฐานะที่จะแกตัวไดเลย
2.6 ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดมืดดวยหรือไม
ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมาย แตมิใชตลาดมืด (Black Market) ใน
ความหมายที่แทจริง เพราะตลาดมืดจะเกิดเฉพาะแตในกรณีของสินคาหรือบริการที่รัฐบาลควบคุม
ราคาขั้นสูง (Maximum Price Control) โดยที่ราคาขั้นสูงที่กําหนดนั้นตํ่ากวาราคาดุลยภาพ ตลาด
ที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการในราคาสูงกวาราคาขั้นสูงที่รัฐบาลควบคุมเทานั้น จึงจะไดชื่อวาเปน
ตลาดมืด ตัวอยางของสินคาและบริการที่มีตลาดมืดไดแก บริการการศึกษาในโรงเรียนราษฎร ขาว
ปูนซีเมนต ฯลฯ แตสินคาหรือบริการที่กฎหมายหามมิใหมีการผลิต และ/หรือการบริโภคนั้น รัฐบาล
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ตามสถิติของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายและมีโรคแทรกซอน
จนตองเขารับรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ในป 2519 จํานวน 624 คน เสียคาทําแทงแตกตางกัน ตั้งแตตํ่ากวา 200 บาท
จนถึงมากกวา 1,000 บาท (ดูตารางที่ 12 ในภาคผนวกที่หนึ่ง) แตถึงกระนั้นก็ยังไดรับอันตรายจากการทําแทง
ไมแตกตางกันนัก ทั้งๆที่ 70.7% ของจํานวนนี้ทําแทงเมื่อตั้งครรภไมเกิน 3 เดือน ซึ่งหากมีการทําแทงอยางถูกตอง
อันตรายจากการทําแทงจะมีนอยมาก
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มีผูใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา “…ในปจจุบันก็มีสถานที่บางแหงรับทําแทงอยางถูกตองตามหลักการ
แพทย โดยเสียคาใชจายครั้งละ 1,500 บาท ขณะที่หมอเถื่อนรับทําใหครั้งละ 3,000 บาท…” ดู มติชน ฉบับวันจันทรที่
5 มิถุนายน 2521
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มิไดควบคุมราคาขั้นสูง เพราะถือวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายอยูแลว เชน บริการโสเภณี บริการทําแทง
เฮโรอีน ฝน ฯลฯ ความแตกตางที่สําคัญระหวางตลาดมืดกับตลาดสินคาหรือบริการที่กฎหมายหาม
ไมใหมีนั้น มีอยูอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก ตลาดมืดเปนตลาดของสินคาหรือบริการที่กฎหมายยินยอมใหมีการผลิต
และการบริโภค แตการซื้อขายสินคาหรือบริการเหลานี้จะซื้อขายกันในราคาสูงกวาราคาขั้นสูงที่
กํ าหนดมิได การซื้อขายกันในราคาที่สูงกวาราคาขั้นสูงถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตตลาด
สินคาหรือบริการที่กฎหมายหามไมใหมีนั้น แมเพียงแตมีการผลิตและ/หรือการบริโภคก็ถือเปนการ
กระทําทีผ่ ิดกฎหมาย ไมวาราคาสินคาหรือบริการประเภทนี้ที่ซื้อขายกันจะสูงตํ่ามากนอยเพียงใด
ประการที่สอง แมวาตลาดมืดโดยคํานิยามหมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือ
บริการในราคาสูงกวาราคาขั้นสูงที่รัฐบาลควบคุม และแมวาตลาดสินคาหรือบริการที่กฎหมายหาม
ไมใหมี โดยขอเท็จจริงจะไมมีการควบคุมราคา แตอาจมีผูตีความวา ตลาดสินคาหรือบริการสอง
ประเภทนี้ ลวนแลวแตมีการควบคุมราคาขั้นสูงดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตราคาขั้นสูงที่ควบคุมนั้นตางกัน
กลาวคือ ในกรณีของตลาดมืดนั้นราคาขั้นสูงที่ควบคุมมีคาเปนบวก แตในกรณีของบริการการทําแทง
นัน้ ราคาขั้นสูงที่ควบคุมเทากับศูนย ซึ่งตามรูปที่ 1 นั้น จะเห็นไดวา เมื่ออัตราคาทําแทงเทากับศูนย
อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ในการทําแทงเทากับ OQ3 และอุปสงคสวนเกินดังกลาวนี้เองเปน
พลังสํ าคัญที่ผลักดันใหเกิดตลาดบริการการทํ าแทงและทํ าใหอัตราคาทําแทงมีคาเปนบวก อยางไร
ก็ตาม การตีความในแนวนี้ไมสูถูกตองนัก เพราะการควบคุมราคาขั้นสูงในระดับราคาเทากับศูนยนั้นมี
นัยสําคัญวา การซื้อขายในราคาสูงกวาศูนยเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตการใหสินคาหรือบริการ
โดยเสนหาไมผิดกฎหมาย เพราะการใหโดยเสนหานั้นราคาเทากับศูนย กรณีของสินคาหรือบริการที่
กฎหมายหามไมใหมีนั้นหาเปนเชนที่วานี้ไม เพราะการใหเฮโรอีนหรือบริการการทําแทงโดยไมคิด
ราคายังคงถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
ประการที่สาม ในตลาดสินคาหรือบริการโดยทั่วไป ไมวาจะมีการควบคุมราคา
สินคาหรือบริการนั้นๆหรือไม หากมีกําไรจากการประกอบการ กําไรจากการประกอบการจะเปน
สิง่ จูงใจใหอุปทานของสินคาหรือบริการนั้นๆมีมากขึ้น แตในกรณีของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แมจะมี
กําไรจากการประกอบการ แตอุปทานจะเพิ่มขึ้นไมมากเทากับกรณีของกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย
เนือ่ งจากมีสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษตามอาญาบานเมือง
3. ผลของการยกเลิกกฎหมายหามทําแทง
หากมีการปฏิรูปกฎหมาย โดยยกเลิกบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูก ตาม
ทีป่ รากฏในหมวดที่สามแหงประมวลกฎหมายอาญา จะกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจอยางไรบาง? แมวา
เศรษฐศาสตรในปจจุบันจะไมสามารถใหขอเสนอแนะวา ควรจะใหมีการทําแทงอยางเสรีหรือไม แต
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เครื่องมือการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสามารถใหคํ าทํ านายไดวา หากมีการยกเลิกกฎหมายหาม
ทําแทงจะกอใหเกิดผลอะไรบาง ในที่นี้ เราจะพิจารณาผลกระทบที่สําคัญ 6 ประเภท คือ
(ก) ผลที่มีตอตนทุนสารสนเทศ
(ข) ผลที่มีตออุปสงคในการทําแทง
(ค) ผลที่มีตออุปทานในการทําแทง
(ง) ผลที่มีตออัตราการตายของหญิงที่ทําแทง
(จ) ผลที่มีตอนโยบายการวางแผนครอบครัว
(ฉ) ผลที่มีตออัตราคาทําแทง
(ช) ผลที่มีตอภาระรายจายของรัฐบาล
3.1 ผลที่มีตอตนทุนสารสนเทศ
ดังไดกลาวในหัวขอ 2.4 แลววา สารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทงเปนสารสนเทศ
ทีไ่ มสมบูรณ อันเปนเหตุใหผูที่ตองการทําแทงตองเสียตนทุนสารสนเทศในเกณฑสูง ความไมสมบูรณ
ของสารสนเทศในกรณีนี้ โดยพื้นฐานแลวเกิดจากลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทําแทง แตการ
ที่ตลาดบริการการทําแทงเปนตลาดที่ผิดกฎหมายยอมเปนเหตุใหตนทุนสารสนเทศสูงกวาที่ควรจะเปน
ดังนั้น การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจึงเอื้ออํานวยใหการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทํา
แทงเปนไปไดดวยความสะดวก ผูที่ตองการทําแทงสามารถสอบถามแพทยหรือหนวยงานที่มีหนาที่
เกีย่ วกับการวางแผนครอบครัวโดยเสียรายจาย (เชน คาเดินทาง คาโทรศัพท ฯลฯ) แตเพียงเล็กนอยหรือ
เกือบไมเสียเลย ตนทุนสารสนเทศจึงลดลงเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม การยกเลิกกฎหมายหาม
ทํ าแทงมิ ไ ด ช ว ยให ผูที่ต องการทํ าแทง ได รับสารสนเทศที่สมบูรณโ ดยสิ้น เชิง เพียงแตลดความ
ไมสมบูรณแหงสารสนเทศลงเทานั้น ทํานองเดียวกัน สภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศก็มิไดถูก
ขจัดใหหมดไป เพียงแตลดขนาดของความไรสมมาตรลงเทานั้น ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากลักษณะตาม
ธรรมชาติของบริการการทําแทงดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง
3.2 ผลที่มีตออุปสงคในการทําแทง
การยกเลิกกฎหมายหามทําแทง มีสวนชวยลดสภาวะความไมแนนอนที่ผูบริโภคตอง
เผชิญลงเปนอันมาก สภาวะความไมแนนอนประเภทหนึ่ง คือ ความเปนไปไดที่จะถูกจับและถูก
ลงโทษก็หมดไป เพราะการทํ าแทงกลายเปนการกระทํ าที่ถูกตองตามกฎหมาย แมวาสภาวะความ
ไมแนนอนอีกประเภทหนึ่ง คือ ภาระการเสี่ยงตอการตายอันเกิดจากความไมสมบูรณของสารสนเทศ
เกี่ยวกับคุณภาพของบริการการทํ าแทงจะยังคงมีอยูก็ตาม แตการที่สภาวะความไมแนนอนลดลง
เปนอันมากเชนนี้ ยอมทําใหอุปสงคในการทําแทงเพิ่มขึ้น (ดูสมการที่ 2) เสนอุปสงคในรูปที่ 1 จะ
เปลีย่ นตําแหนงโดยเคลื่อนไปทางขวาของเสนเดิม
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3.3 ผลที่มีตออุปทานในการทําแทง
เมื่อมีการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูกตามที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญา ผูที่ใหบริการการทําแทงไมตองพะวงกับการที่จะถูกจับและถูกลงโทษ เมื่อสภาวะความ
ไมแนนอนในเรื่องนี้หมดไป การเสนอขายบริการการทําแทงไมเพียงแตจะสามารถทําไดโดยเปดเผย
เทานั้น หากทวาอุปทานของบริการการทําแทงที่เสนอขายในตลาดยังเพิ่มขึ้นอีกดวย ดังไดกลาวใน
ตอนตนแลววา ผูที่ใหบริการการทําแทงมีอยู 2 ประเภท คือ แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปประเภท
หนึ่ง และหมอเถื่อนอีกประเภทหนึ่ง การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงยอมทําใหแพทยที่มีใบประกอบ
โรคศิลปเสนอขายผลผลิตในตลาดบริการการทําแทงมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการเสนอขาย
อาจเกิดจากเหตุจูงใจทางการเงิน และ/หรือเหตุจูงใจทางจริยธรรม แตอุปทานของบริการการทําแทง
ในกรณีนี้จะเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับอรรถประโยชนที่แพทยคาดวาจะไดรับจากการให
บริการประเภทนี้ เทียบกับอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใหบริการทางการแพทยอื่นๆ
ปจจัยที่กําหนดอรรถประโยชนในกรณีนี้มีทั้งปจจัยทางการเงินและปจจัยที่มิใชตัวเงิน ในกรณีที่ปจจัย
ทางการเงินมีความสําคัญมาก อุปทานของบริการการทําแทงจะเพิ่มขึ้นไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยู
กับคาเสียโอกาสที่แพทยตองเสียอันเกิดจากการเลือกใหบริการการทําแทงแทนที่จะเลือกใหบริการการ
แพทยประเภทอื่น
สวนบริการการทําแทงของหมอเถื่อนจะคอยๆหมดไป ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 2
ประการ คือ ประการแรก ผูท ตี่ องการทําแทงสามารถหาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทงไดงาย
และมากขึ้น และสารสนเทศที่ไดรับมีความสมบูรณมากกวาเดิม ในกรณีเชนนี้ ผูบริโภคยอมเลือกที่จะ
ทําแทงกับแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป มากกวาที่จะทําแทงกับหมอเถื่อน ดังนั้น หากผูบริโภค
สามารถไดสารสนเทศที่มีความสมบูรณยิ่งมากเพียงใด อุปสงคในการทําแทงกับหมอเถื่อนจะยิ่งมีนอย
ลงเพียงนั้น ประการที่สอง การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงมีสวนชักนําใหแพทยที่มีใบประกอบโรค
ศิลปใหบริการการทําแทงเพิ่มขึ้นอยางสําคัญ บริการของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปจะคอยๆเขาไป
แทนที่บริการของหมอเถื่อน หมอเถื่อนที่ตองการประกอบกิจกรรมในตลาดบริการการทําแทงตอไป
จะตองเสนอขายบริการในราคาตํ่ากวาที่เสนอขายโดยแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป แตการทําเชนนั้น
ยอมเปนเหตุใหอรรถประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจกรรมดังกลาวลดลงไปเปนอันมาก จนอาจ
ไมคมุ กับการเสี่ยงตอการถูกจับและถูกลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้น การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจึงมี
ผลให ‘แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปไลหมอเถื่อน’ ออกจากตลาดบริการการทําแทง
3.4 ผลที่มีตออัตราการตายของหญิงที่ทําแทง
เมื่อการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงมีผลทั้งตอผูบริโภคและผูผลิต กลาวคือ ในดาน
ผูบริโภคสามารถหาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทงไดงายและสมบูรณมากขึ้น ทั้งสภาพความ
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ไรสมมาตรแหงสารสนเทศก็มีนอยลง สวนในดานผูผลิตนั้น บริการการทําแทงที่เสนอขายโดยแพทยที่
มีใบประกอบโรคศิลปจะคอยๆเขาไปแทนที่บริการที่เสนอขายโดยหมอเถื่อนเชนนี้ เรายอมคาดหมาย
ไดวา คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงจะดีขึ้น ทั้งรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขก็จะอยูใน
ฐานะทีจ่ ะควบคุมคุณภาพของบริการการทําแทงไดดีและงายขึ้น ผลก็คือ ผูที่ตองการทําแทง อยางนอย
ที่สุดจะมีหลักประกันขั้นตํ่าในสวัสดิภาพแหงชีวิตและอัตราการตายของหญิงที่ทําแทงจะมีแนวโนม20
ลดลง
เมือ่ การทําแทงยังเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ภาระการเสี่ยงตอการตายของหญิงที่ทํา
แทงซึง่ มีฐานะยากจนมีมากกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไมเพียงแตจะ
หาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทํ าแทงไดงายกวาเทานั้น หากทวายังสามารถเดินทางไปทําแทง
ในประเทศทีไ่ มถือวาการทําแทงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายไดอีกดวย ดังนั้น ผูที่มีฐานะยากจนจึงมี
อัตราการตายจากการทําแทงสูงกวาผูที่มีฐานะดี แตหลังจากที่มีการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงแลว
ความแตกตางในดานอัตราการตายของหญิงที่ทํ าแทงระหวางผูที่มีฐานะยากจนกับผูที่มีฐานะดีจะมี
นอยลง
3.5 ผลทีม่ ีตอนโยบายการวางแผนครอบครัว
การทําแทงเปนวิธีการชะลอการเกิดวิธีหนึ่ง การยกเลิกกฎหมายหามทําแทง แมจะ
ทําใหอัตราการตายของหญิงที่ทําแทงลดลง แตก็มีผลใหอัตราการเกิดลดลงอยางสําคัญ หากอัตราการ
เกิดทีล่ ดลงมีมากกวาอัตราการตายที่ลดลง ยอมทําใหอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรลดลงดวย แตกรณี
ดังกลาวนี้จะเปนไปไดและมีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญก็ตอเมื่อประชาชนโดยสวนรวมยอมรับ
วิธีการชะลอการเกิดดวยการทํ าแทง มิฉะนั้นแลว อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะไมลดลงอยาง
สําคัญ
3.6 ผลที่มีตออัตราคาทําแทง
การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงมีผลใหทั้งอุปสงคในการทํ าแทงและอุปทานของ
บริการการทําแทงเพิ่มขึ้น ดังนั้น อัตราคาทําแทงในภาวะสมดุลจึงแปรเปลี่ยนไป แตจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร ขอใหพิจารณารูปที่ 2 เสน D1 และ S1 เปนเสนอุปสงคและเสนอุปทานเมื่อยังมีกฎหมายหาม
ทําแทง อัตราคาทําแทงในภาวะสมดุลเทากับ OP2 และปริมาณบริการการทําแทงในภาวะสมดุลเทากับ
20

ตามสถิติของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายและมีโรคแทรกซอน
จนตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ในระหวางป 2511-2519 มีจํานวน 3,188 คน ในจํานวนนี้ 70.8%
ทําแทงเมื่อตั้งครรภไมเกิน 3 เดือน ทั้งๆที่ตามปกติแลว การทําแทงอยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรการแพทยใน
ระยะที่ตั้งครรภไมเกิน 3 เดือนนั้น โอกาสที่จะไดรับอันตรายมีอยูนอยมาก (ดูตารางที่ 6 ในภาคผนวกที่หนึ่ง)
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OQ1 การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงทําใหเสน D1 เปลีย่ นตําแหนงไปเปนเสน D2 และเสน S1 เปลี่ยน
ตําแหนงไปเปนเสน S2 ผลก็คือจุดดุลยภาพเปลี่ยนจากจุด E ไปเปนจุด F อัตราคาทําแทงในภาวะ
สมดุลลดลงจาก OP2 เหลือ OP1 และปริมาณบริการการทําแทงในภาวะสมดุลเพิ่มขึ้นจาก OQ1 เปน
OQ2
รูปที่ 2
อัตราคาทําแทง
P2

D1 D2
E

S2
•

P1

O

S1

•

Q1

G
F

Q2

ปริมาณบริการทําแทง

จากการวิเคราะหตามรูปที่ 2 เราจะเห็นไดวา การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงมีผลให
อัตราคาทําแทงถูกลง (North and Miller 1973 : 8-14 ; Leftwich and Sharp 1976 : 134-136) คําทํานาย
ดังกลาวนี้จะถูกตองก็ตอเมื่อการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงทําใหอุปทานของบริการการทําแทงเพิ่มขึ้น
มากกวาการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในการทําแทง ดังจะเห็นจากรูปที่ 2 วา หากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค
ในการทําแทงเปนเหตุใหเสน D1 เปลีย่ นตําแหนงไปทางขวา จนกระทั่งตัดเสน S2 เหนือจุด G อัตรา
คาทําแทงในภาวะสมดุลจะสูงกวาเดิม ดังนั้น การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงอาจจะทําใหอัตราคา
ทําแทงลดลง คงเดิม หรือเพิ่มขึ้นก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาการเพิ่มขึ้นของอุปทานมีมากกวา เทากับ หรือ
นอยกวาการเพิ่มขึ้นของอุปสงค
อยางไรก็ตาม มีเหตุผลที่ชวนใหเชื่อวา ในระยะสั้น อัตราคาทําแทงอาจจะมีแนวโนม
ถูกลง เพราะเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงใหมๆนั้น การเพิ่มขึ้นของอุปสงคในการทําแทงอาจ
จะมีไมมากนักเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ในขณะที่อุปทานของบริการ
การทําแทงอาจจะเพิ่มขึ้นมากกวา เนื่องจากวิธีการทําแทงไมสลับซับซอนหรือมีปญหายุงยากมากนัก
แตในระยะยาว อัตราคาทําแทงมีแนวโนมแพงขึ้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ
และอุปกรณทางการแพทย อีกสวนหนึ่งอาจเปนผลจากนโยบายการผลิตแพทยในปจจุบัน ซึ่งเปนเหตุ
ใหปริมาณแพทยที่ผลิตไดเพิ่มขึ้นไมมากเทาที่ควร ดังนั้นจึงเปนที่คาดกันวา อัตราการเพิ่มขึ้นของ
อุปทานบริการการทําแทงจะมีแนวโนมลดลง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
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และจารีตประเพณีในระยะยาว ซึ่งมีผลใหระบบคุณคาของสังคมเปลี่ยนแปลงไป จะเปนเหตุใหมีการ
ยอมรับการทําแทงมากขึ้น นอกจากนี้ หากการกระจายรายไดประชาชาติยังไมมีความเปนธรรมมากขึ้น
อยางสําคัญ ความตองการทําแทงดวยเหตุจูงใจทางเศรษฐกิจยอมมีมากขึ้นดวย ดังนั้น จึงเปนที่คาดกัน
วา อัตราการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในการทําแทงจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดวยเหตุฉะนี้ อัตราคาทําแทง
ในระยะยาวจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนกดดันใหอัตราคาทําแทงแพงขึ้น
ในระยะยาวก็คือ การเพิ่มขึ้นของอุปสงคในการทําแทงของชาวตางชาติเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายหาม
ทําแทง ยอมเปนกฎธรรมชาติที่จะตองมีชาวตางประเดินทางเขามารับบริการการทําแทง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวตางประเทศที่มาจากประเทศที่กฎหมายหามทําแทงยังมีผลบังคับใช ประสบการณดังกลาว
นีเ้ กิดขึน้ ในประเทศโลกเสรีทั้งหลาย ไมวาจะเปนประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย สหราชอาณาจักร หรือ
ญี่ปุน สําหรับประเทศตางๆในอาเซียที่มีการยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทง ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน และสิงคโปร21 ดังนัน้ จึงเปนที่คาดไดวา การเพิ่มขึ้นของอุปสงค
ในการทํ าแทงในประเทศไทยภายหลังจากที่มีการยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงสวนหนึ่งจะเกิดจาก
อุปสงคภายในประเทศ และอีกสวนหนึ่งจะเกิดจากอุปสงคภายนอกประเทศ หากอุปสงคภายนอก
ประเทศเพิม่ ขึน้ มากเพียงใด ยอมกอแรงกดดันใหอัตราคาทําแทงแพงขึ้นไดมากเพียงนั้น22 แตแรงกดดัน
ดังกลาวนี้จะมีนอยลงหากประเทศตางๆยกเลิกกฎหมายหามทําแทง
กรณีจะเปนประการใดก็ตาม ภายหลังจากการยกเลิกกฎหมายหามทําแทง อัตราคา
ทําแทงในตลาดมิไดมีอยูเพียงอัตราเดียว แตจะมีอยูหลายอัตรา โดยแตกตางไปตามคุณภาพของบริการ
ในสภาพการณดังกลาวนี้ ความแตกตางของอัตราคาทําแทงสามารถอธิบายไดดวยความแตกตางดาน
คุณภาพของบริการไดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูที่ตองการทําแทงมีสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทง
ที่สมบูรณมากกวาเดิม และการไดมาซึ่งสารสนเทศดังกลาวนี้เสียตนทุนนอยกวาเดิม แมวาอัตราคา
ทําแทงจะแตกตางไปตามคุณภาพของบริการ แตความแตกตางของอัตราคาทําแทงในกรณีที่รัฐบาลมี
นโยบายการทํ าแท ง เสรี จ ะมี น อ ยกวาในกรณีที่มีก ฎหมายห ามทํ าแท ง เพราะความสมบู รณของ
สารสนเทศมีมากขึ้น และสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศมีนอยลง
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คําใหสมั ภาษณของ นายแพทยเทพพนม เมืองแมน “ทําแทงเสรี : ชองวางระหวางศีลธรรมกับปญหาสังคม”
สยามรัฐสัปดาหวจิ ารณ อางอิง Kalis and David (1974 : 13-34)
22
Madeleine Simms รายงานใน David (1974) กลาวถึงประสบการณของสหราชอาณาจักร จํานวนชาวตาง
ชาติที่เขาไปทําแทงในอังกฤษ ในป 2513 มีเพียงประมาณ 10,000 ราย เพิ่มเปน 30,000 รายในป 2514 และมากกวา
50,000 รายในป 2515 ในจํานวนนี้ประมาณ 48% มาจากฝรั่งเศส 36% มาจากเยอรมนีตะวันตก 5% มาจากเบลเยี่ยม
สวนที่เหลือมาจากสาธารณรัฐไอรแลนด สเปน สวิตเซอรแลนด อิตาลี และออสเตรีย สิ่งที่นาสังเกตก็คือ บทบาทของ
ภาคเอกชนในการใหบริการการทําแทงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 38% ในป 2512 เปน 67% ในป 2516
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3.7 ผลที่มีตอภาระรายจายของรัฐบาล
การกํ าหนดบทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยความผิ ด ฐานทํ าแท ง ลู ก ในประมวลกฎหมายอาญา
ปจจุบนั ทําใหรัฐบาลมีภาระรายจายที่สําคัญอยางนอย 4 ประเภท
(ก) รายจายในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งรายจายในดานการตํารวจและ
รายจายในดานการยุติธรรม (อัยการและตุลาการ)
(ข) รายจายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เด็กที่เกิดมาโดยที่พอแม
ไมตองการและ/หรือไมสามารถเลี้ยงดูและใหการศึกษาการอบรมตามสมควรอาจกลายเปนปญหาของ
สังคม หากเด็กจํ าพวกนี้ไปประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายยอมทํ าใหรัฐตองมีภาระรายจายในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมากกวาที่ควรจะเปน
(ค) รายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะประเภทตางๆ หากเด็กที่เกิดมาถูกทอดทิ้ง
ใหเปนเด็กอนาถายอมเปนภาระของสังคมที่จะตองเลี้ยงดู เมื่อโตขึ้น รัฐก็ตองมีภาระในการจัดบริการ
การศึกษาและบริการสังคมประเภทอื่นๆให
(ง) รายจายในการรักษาพยาบาลหญิงที่ประสบอันตรายจากการทําแทงเถื่อน ตาม
สภาพการณในปจจุบัน หญิงที่ลอบทํ าแทงเมื่อไดรับอันตรายไมวาจะเปนการตกเลือดหรือมีโรค
แทรกซอน มักจะเขารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหการใช
บุคลากรทางการแพทยเพื่อใหบริการสุขภาพอนามัยอื่นๆ มีนอยกวาที่ควรจะเปน
ในปจจุบัน ภาระรายจายสามประเภทหลังคอนขางมีความสําคัญ แตภาระรายจาย
ประเภท (ก) นั้น มีความสําคัญนอยมาก เนื่องจากรัฐบาลมิไดใหความสนใจในการบังคับใชกฎหมาย
หามทําแทงเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะปญหาอาชญากรรมอื่นๆเปนปญหารายแรงกวาปญหา
การทําแทง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา ลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทําแทงนั้นทําใหการบังคับ
ใชกฎหมายเปนไปไดดวยความยากลําบาก
อยางไรก็ตาม การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงจะทําใหภาระรายจายของรัฐบาลทั้ง
สี่ประเภทดังที่กลาวขางตนนี้ลดลงอยางสําคัญ แตจะลดลงไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะ
ของนโยบายเกีย่ วกับการทําแทงที่จะกําหนดขึ้น ขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลอาจจะมีภาระรายจายเพิ่มขึ้น
ในดานการใหบริการการทําแทง แตภาระรายจายที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับนโยบาย
การเรียกเก็บอัตราคาทําแทง ถาหากหนวยงานสาธารณสุขของรัฐใหบริการการทําแทงโดยไมเรียกเก็บ
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คาบริการ ภาระรายจายในดานนี้จะเพิ่มขึ้นเปนอันมาก แตถาหากรัฐบาลเรียกเก็บอัตราคาทําแทงเต็ม
ตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) รัฐบาลก็จะไมมีภาระรายจายดานนี้เลย23
4. ขอเสนอแนะทางนโยบาย
จากการวิเคราะหขางตน เราจะเห็นไดวา หากรัฐบาลยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจะกอ
ใหเกิดผลดีอยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก ผูที่ตองการทําแทงจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทงที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น และสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศจะมีนอยลง ซึ่งเอื้ออํานวยใหการตัดสินใจในการ
ทําแทงมีภาระการเสี่ยงและสภาพความไมแนนอนนอยลง
ประการที่สอง บริการการทําแทงของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปจะคอยๆเขาไป
แทนที่บริการของหมอเถื่อน จนกระทั่งบริการของหมอเถื่อนถูกขับออกจากตลาดบริการการทําแทง
ในที่สุด ผลก็คือ คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงสูงขึ้น และอัตราการตายของหญิงที่ทําแทง
ลดลง
ประการที่สาม อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะมีแนวโนมลดลงอยางสําคัญ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม จารีตประเพณี และระบบคุณคาไปในทางที่ยอมรับการทําแทง
มากขึ้น
ประการที่สี่ ภาระรายจายของรัฐบาลทั้งที่ตองเสียไปในการดําเนินนโยบาย และเปน
ผลสืบเนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับการทํ าแทงจะลดลงเปนอันมาก (ทั้งนี้สมมติวา เมื่อรัฐบาลยกเลิก
กฎหมายหามทําแทงแลว รัฐบาลมิไดใหบริการการทําแทงโดยไมเก็บคาบริการ)
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ปญหาทีว่ า รัฐบาลควรจะเรียกเก็บคาบริการการทําแทงหรือไม เปนปญหาซึง่ ตองใชคา นิยมและวิจารณญาณ
สวนบุคคลในการพิจารณา เพราะเปนเรือ่ งของสิง่ ทีค่ วรจะเปน แตโดยหลักการแลว บริการสาธารณะประเภทใดทีก่ อ
ประโยชนสทุ ธิ (Social net Benefit) แกสงั คมสูงมาก ควรจะเปนบริการชนิดใหเปลา ดังเชนบริการการศึกษาภาคบังคับ
เปนอาทิ บริการสาธารณะประเภทใดทีใ่ หผลภายนอกเปนบวก (Positive Externalities) ควรจะใหสังคมและผูรับบริการ
รวมรับภาระตนทุนการผลิต กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราคาบริการที่เรียกเก็บควรจะตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย แตในกรณี
ของบริการการทําแทงนั้นยังเปนเรื่องที่เถียงกันไดวา ผลภายนอกมีคาเปนบวกหรือลบ ดังนั้น จึงยังไมมีเหตุผลที่ไร
ขอโตแยงในการสนับสนุนใหรัฐบาลไมเรียกเก็บคาบริการการทําแทง นอกจากนี้ การจัดสรรบริการการทําแทงชนิด
ใหเปลายังเปนปจจัยที่กระตุนใหอุปสงคในการทําแทงเพิ่มขึ้นมากกวาที่ควรจนรัฐมิอาจจัดสรรบริการไดอยางทั่วถึง
ได เพราะ ณ ระดับอัตราคาทําแทงเทากับศูนย มักจะมีอุปสงคสวนเกิน หากรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกกฎหมายหาม
ทําแทง ในระยะแรกควรจะเรียกเก็บคาทําแทงเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย ทั้งนี้เพื่อใหรัฐบาลสามารถจัดสรรทรัพยากรไป
ใชในการผลิตบริการสาธารณะประเภทอื่นที่ใหประโยชนสุทธิแกสังคมมากกวาบริการการทําแทง และเพื่อใหภาค
เอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการทําแทงดวย
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ในการตัดสินใจกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทําแทง รัฐบาลพึงประเมินตนทุนและ
ประโยชนที่ตกแกสังคม (Cost-Benefit Analysis) ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นจากการเลือกใชแนวนโยบาย
ตางๆ การวิเคราะหขางตนนี้ชี้ใหเห็นผลดีหรือประโยชนที่จะตกแกสังคมหากมีการยกเลิกกฎหมายหาม
ทําแทง แตผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ซึ่งมักจะอางกันก็คือ ผลเสียในดานจริยธรรม
และศีลธรรม ผลเสียดังกลาวนี้หากมีก็ยากที่จะประเมินเปนตัวเลขได ดวยเหตุนี้เอง การกําหนดนโยบาย
ในเรื่องนี้จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชวิจารณญาณสวนบุคคลในการชั่งนํ้าหนักระหวางผลดีกับผลเสีย
ประเภทตางๆได
ดังนัน้ ในการใหขอเสนอแนะทางนโยบาย เราจะสมมติวา รัฐบาลมีนโยบายยกเลิก
กฎหมายหามทําแทง และพิจารณาแนวนโยบายในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การกําหนดนโยบายการทําแทงอยางเสรี
(ข) การจํากัดบทบาทของภาคเอกชนในการใหบริการการทําแทง
(ค) การควบคุมอัตราคาทําแทงขึ้นสูง (Maximum Price Control)
(ง) การเก็บภาษีการทําแทง
4.1 การกําหนดนโยบายการทําแทงอยางเสรี
รัฐบาลควรจะยอมรับนโยบายการทําแทงอยางเสรีหรือไม? ในขั้นแรกนี้ เราจําเปน
ตองใหคํานิยามวา ‘นโยบายการทําแทงอยางเสรี’ เสียกอน เพราะมีการใชในความหมายที่แตกตางกัน
คําวา ‘นโยบายการทําแทงอยางเสรี’ ในที่นี้หมายถึงนโยบายที่ปลอยใหมีการผลิตและการบริโภค
บริการการทําแทงโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆโดยรัฐบาล24 หากคํานิยามเปนเชนที่กลาวนี้ ก็จะ
ไมมีประเทศใดในโลกนี้ที่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการทําแทงในลักษณะนี้ แมแตนโยบายการทําแทง
ที่จัดวา ‘เสรี’ ทีส่ ดุ ก็ยงั มีการกําหนดขอจํากัดในการทําแทง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอจํากัดเกี่ยวกับระยะ
เวลาการตั้งครรภของหญิงที่ตองการทําแทงและขอจํากัดเกี่ยวกับผูใหบริการการทําแทง ทั้งนี้เพื่อให
หลักประกันสวัสดิภาพแหงชีวิตขั้นตํ่าแกสตรีที่ทําแทง เราไดเสนอการวิเคราะหขางตนแลววา การ
ยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจะชวยใหคุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงสูงขึ้น และอัตราการตาย
ของหญิงที่ทําแทงลดลง คําทํานายดังกลาวนี้จะไมถูกตอง หากรัฐบาลปลอยใหมีการทําแทงอยางเสรี
ตามความหมายที่กลาวขางตน ดังนั้น รัฐบาลจึงควรกําหนดขอจํากัดอยางนอย 2 ขอ คือ
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อาดัม สมิธ บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหมเคยเสนอความเห็นวา รัฐบาลไมควรควบคุมการผลิต
บริการสุขภาพอนามัย ผูที่ประกอบอาชีพแพทยไมจําเปนตองมีใบประกอบโรคศิลป เพราะกลไกราคาจะชวยใหคนไข
หาแพทยที่ดีได เมื่อคนไขไปหาแพทยคนหนึ่งแลว ยังไมหายจากอาการไข ก็ยอมขวนขวายไปหาแพทยคนอื่นๆซึ่งจะ
ชวยเยียวยาอาการไขจนหายได ดู Smith (716-740)
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(1) การทําแทงจักกระทํ าไดก็ตอเมื่อผูที่ตองการทําแทงตั้งครรภมาแลวไมเกิน 3
เดือนนับตั้งแตวันสุดทายที่มีประจําเดือน ในกรณีที่ตั้งครรภเกินกวา 3 เดือน
การทําแทงจักกระทําไดก็ตอเมื่อการปลอยใหหญิงมีครรภอุมทองจนถึงกําหนด
คลอด จะเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงนั้น หรือเมื่อพบวาทารกที่จะคลอดนั้น
จะทุพพลภาพหรือปญญาออน
(2) ผูท จี่ ะใหบริการการทําแทงจักตองเปนแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปเทานั้น
4.2 การจํากัดบทบาทของภาคเอกชนในการใหบริการการทําแทง
รัฐบาลอาจกํ าหนดวา การทําแทงจักกระทํ าไดเฉพาะแตในโรงพยาบาลและสถาน
อนามัยของรัฐเทานั้น เพราะเกรงวา หากปลอยใหเอกชนมีบทบาทในการใหบริการทําแทง เอกชนอาจ
มุงหากําไรจนละเลยคุณภาพของบริการ อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวนี้จะกอใหเกิดผลไมตางจาก
การมีกฎหมายหามทําแทง เพราะในกรณีเชนนี้ อุปทานบริการการทําแทงของรัฐยากที่จะมีปริมาณ
พอเพียงแกการสนองตอบอุปสงคของผูที่ตองการทําแทง จนในที่สุดจะมีผลในการชักนําหมอเถื่อน
เขาสูต ลาดบริการการทําแทง และเจตนารมณที่จะใหหลักประกันสวัสดิภาพแหงชีวิตของหญิงที่ทําแทง
ก็ไมอาจจะบรรลุได
หากรัฐบาลมีเปาหมายที่จะควบคุมคุณภาพของบริการการทําแทง รัฐบาลยอมมีทาง
เลือกดวยการออกใบอนุญาตแกโรงพยาบาลและคลีนิคเอกชน (Licensing System) และกําหนดวา
การทําแทงจักกระทําไดเฉพาะแตในโรงพยาบาลของรัฐตลอดจนโรงพยาบาลและคลีนิคเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลเทานั้น ระบบการออกใบอนุญาตในกรณีนี้มิไดมีจุดมุงหมายในการจํากัดจํานวน
สถานพยาบาลที่ใหบริการการทํ าแทงโดยตรง แตมีจุดมุงหมายที่จะกลั่นกรองคุณภาพของสถาน
พยาบาลของเอกชน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลมิไดกําหนดโควตาจํานวนสถานพยาบาลของเอกชน
ที่อนุญาตใหมีกิจกรรมการทํ าแทงไวตายตัว หากแตกํ าหนดมาตรฐานหรือเกณฑในการกลั่นกรอง
คุณภาพ สถานพยาบาลของเอกชนแหงใดที่เขาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวก็จะไดรับใบอนุญาตในการ
ใหบริการการทําแทง การใชระบบการออกใบอนุญาตจะชวยใหอุปทานของบริการการทําแทงเพิ่มขึ้น
ไดมากกวาการจํากัดมิใหเอกชนมีบทบาทในการใหบริการการทําแทง แตจะเพิ่มขึ้นไดนอยกวากรณีที่
ปลอยใหเอกชนผลิตบริการการทําแทงไดโดยเสรี
อยางไรก็ตาม หากระบบการออกใบอนุญาตดังกลาวขางตนเขมงวดมากเกินไป
อุ ป ทานของบริ ก ารการทํ าแท ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อาจจะมี น  อ ยกว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ป สงค อั น เกิ ด จากการ
ยกเลิกกฎหมายหามทําแทง ในกรณีเชนนี้ ‘หมอดี’ จะไมสามารถขับไลหมอเถื่อนออกจากตลาดบริการ
การทําแทงได เนื่องจากสิ่งจูงใจทางการเงินที่จะชักจูงใหหมอเถื่อนเสนอขายบริการนั้นโดยถัวเฉลี่ย
แลวจะมีมากกวาเดิม คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงจะดีขึ้นไมมากเทาที่ควร และอัตราการตาย
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ของหญิงที่ทําแทงจะไมลดลงเทาที่ควร กรณีจะเปนประการใดก็ตาม รัฐบาลจําเปนตองชั่งนํ้าหนัก
ระหวางเปาหมายการเพิ่มบริการการทําแทงกับเปาหมายการควบคุมคุณภาพของบริการการทําแทง
4.3 การควบคุมอัตราคาทําแทงขั้นสูง (Maximum Price Control)
จากรูปที่ 2 เราจะเห็นไดวา อัตราคาทําแทงในภาวะสมดุลภายหลังจากทีย่ กเลิกกฎหมาย
หามทําแทงเทากับ OP1 หากรัฐบาลเห็นวา OP1 เปนอัตราคาทําแทงที่แพงเกินไป ก็อาจมีการควบคุม
ราคาดวยการกําหนดอัตราคาทําแทงขั้นสูงโดยที่อัตราคาทําแทงขั้นสูงที่กําหนดนี้ตํ่ากวา OP1 การใช
นโยบายดังกลาวนี้จะมีผลใหเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ณ ระดับอัตราคาทําแทงขั้นสูง
ทีค่ วบคุม ซึ่งในที่สุดแลวจะผลักดันใหเกิดตลาดมืด (Black Market) ขึน้ การควบคุมอัตราคาทําแทง
ในกรณีนที้ าให
ํ อุปทานของบริการการทําแทงมีไมเพียงพอที่จะสนองอุปสงค อุปสงคสวนเกินจึงชักนํา
ใหหมอเถื่อนเขามามีบทบาทในตลาดบริการการทําแทง ดังนั้น การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงควบคู
กับการควบคุมอัตราคาทําแทงขั้นสูงจึงไมชวยใหคุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงดีขึ้น และอัตรา
การตายของหญิงที่ทําแทงจะไมลดลงเทาที่ควร
ในกรณีที่หนวยงานสาธารณสุขของรัฐบาลใหบริการการทําแทงดวยอัตราคาทําแทงที่
หนวยงานสาธารณสุขของรัฐเรียกเก็บจะมีอิทธิพลตออุปสงคในการทํ าแทงกับคลีนิคเอกชน หาก
รัฐบาลไมเรียกเก็บคาทํ าแทงเลย ผูที่ตองการทํ าแทงยอมเฮโลไปรับบริการจากรัฐ อุปสงคในการ
ทําแทงกับคลีนิคเอกชนก็มนี อย ซึ่งจะมีผลใหอัตราคาทําแทงในดุลยภาพตํ่าดวย ดังนั้นรัฐบาลไมจําตอง
ควบคุมอัตราคาทํ าแทงโดยตรง เพราะสามารถควบคุมอัตราคาทํ าแทงไดโดยออมโดยใชอัตราคา
ทํ าแทงที่หนวยงานสาธารณสุขของรัฐเรียกเก็บเปนเครื่องมือ การควบคุมโดยออมนั้นแมจะไมสูมี
ประสิทธิผลนัก แตก็มีขอดีที่จะไมชักจูงหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทง บทความนี้มีความเห็น
วา รัฐบาลไมควรใหบริการการทําแทงชนิดใหเปลา แตควรเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงหรือเทากับ
ตนทุนถัวเฉลี่ย (ดูเชิงอรรถหมายเลย 36) ซึ่งตามปกติมักจะเปนอัตราที่ตํ่ากวาอัตราคาทําแทงในตลาด
อยูแลว การจัดสรรบริการการทําแทงชนิดใหเปลาควรจะจัดสรรเฉพาะแกประชาชนที่มีฐานะยากจน
เทานั้น
4.4 การเก็บภาษีการทําแทง
การเก็บภาษีอากรเปนวิธีการหนึ่งที่กอใหเกิดผลบิดเบือนการทํางานของกลไกราคา
หากรัฐบาลไมตองการใหมีการทําแทงมากเกินไป รัฐบาลอาจใชวิธีการเก็บภาษีการทําแทงจากผูให
บริการและ/หรือผูรับบริการในกรณีที่อุปสงคมีความยืดหยุนตอราคานอยและอุปทานมีความยืดหยุน
ตอราคามาก ดังขอสมมติตามรูปที่ 1 และ 2 ภาระภาษีการทําแทงที่เรียกเก็บจะตกหนักแกผูรับบริการ
การทําแทง ดังนั้น การเก็บภาษีการทําแทงจึงเปนมาตรการที่อาจใชทดแทนกฎหมายหามทําแทงได
แมจะเปนการทดแทนที่ไมสมบูรณก็ตาม อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวนี้จะกอใหเกิดผลไมแตกตาง
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ไปจากการมีกฎหมายหามทําแทง ในขอที่วา หากอัตราภาษีการทําแทงที่เรียกเก็บสูงมาก ผูที่ตองการ
ทําแทงอาจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีดวยการทําแทงเถื่อน อัตราคาทําแทงเมื่อรวมกับภาษีที่ตองเสียอาจสูง
มากพอที่จะชักจูงใหหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทง ในกรณีเชนนี้ ความพยายามที่จะทําให
คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทงเพิ่มขึ้นและความพยายามที่จะลดอัตราการตายของหญิงที่ทําแทง
ยอมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นอกจากนี้ การบริหารการจัดเก็บภาษีการทําแทงยังทําไดยากอีกดวย
คลีนิคเอกชนที่ใหบริการการทําแทงอาจรวมมือรวมใจกับหญิงที่ทําแทงในการไมเสียภาษี แมจะเปน
ภาษีที่เรียกเก็บจากหญิงที่ทําแทงก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะเหตุวา การเก็บภาษีการทําแทงจะเปนหลักฐาน
การไดมาซึ่งรายไดของคลีนิคเอกชนนั้นๆดวย อันเปนเหตุใหการหลีกเลี่ยงและหลบเลี่ยงการเสียภาษี
เงินไดของคลีนิคเอกชนลําบากขึ้น ในกรณีเชนนี้ การเก็บภาษีการทําแทงจะเปนไปไดก็เฉพาะแตกรณี
ของการทําแทงในโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น นอกจากนี้ หากอัตราคาทําแทงที่หนวยงานของรัฐบาล
เรียกเก็บเมื่อรวมกับภาษีการทําแทงที่ตองเสียสูงกวาอัตราคาทําแทงในคลีนิคเอกชนแลว ผูบริโภคยอม
หันไปซื้อบริการของคลีนิคเอกชนแทน เพราะเสียคาใชจายตํ่ากวา เนื่องจากหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการ
ทําแทงได ในกรณีตรงกันขาม หากอัตราภาษีการทําแทงที่เรียกเก็บตํ่าเกินไป ยอมไมมีผลในการลด
ปริมาณการทําแทงไดมากนัก25
ดังนัน้ การเก็บภาษีการทําแทงจึงเปนมาตรการที่ไรประสิทธิผลในการควบคุมปริมาณ
การทําแทง การยกเลิกกฎหมายหามทําแทง แลวหันมาใชมาตรการในการเก็บภาษีการทําแทงแทนจะ
กอใหเกิดผลเสียไมแตกตางไปจากผลเสียที่เกิดจากกฎหมายหามทําแทงในปจจุบัน
5. สรุป
ขอถกเถียงเกี่ยวกับการยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงไดนั้น ลวนแลวแตเปน
ขอถกเถียงที่อาศัยคานิยมและดุลพินิจสวนบุคคลดวยกันทั้งสิ้น ไมวาขอถกเถียงนั้นจะเปนไปในทาง
สนับสนุนหรือคัดคานการทําแทงก็ตาม เพราะในที่สุดแลวขึ้นอยูกับขอสมมติที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก ตัวออนในครรภมารดาถือเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม และประการที่สอง สิทธิในการทําแทง
ของหญิงมีครรภควรจะมีความสําคัญมากกวาสิทธิในการมีชีวิตของตัวออนในครรภหญิงนั้นหรือไม26

25

เมื่อเปรียบเทียบระหวางการบังคับใชกฎหมายหามทําแทงกับการเก็บภาษีการทําแทง เราจะเห็นไดวาบท
ลงโทษตามกฎหมาย (F) ตามมาตรการแรก ก็คือ อัตราภาษีตามมาตรการหลังนั่นเอง เพราะในกรณีทั่วไป การเพิ่ม
ความรุนแรงของบทลงโทษยอมมีเปาหมายที่จะปองกันมิใหคนทําผิดกฎหมาย (ในกรณีนี้ก็คือ การทําแทง) สวนการ
เพิ่มอัตราภาษีการทําแทง ก็เพื่อที่จะลดปริมาณการทําแทง
26
ขอสรุปนี้ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2521 : 390-408)
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บทความนี้ มิ ไ ด มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะสนั บ สนุ น หรื อ คั ด ค า นความเห็ น ของฝ า ยหนึ่ ง
ฝายใด แตตองการนําเครื่องมือการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาอธิบายพฤติกรรมและปรากฎการณ
ตางๆในตลาดบริการการทําแทง และโดยเฉพาะอยางยิ่งวิเคราะหผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการยกเลิก
กฎหมายหามทําแทง ขอสรุปที่สําคัญที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาวนี้ก็คือ การยกเลิกกฎหมายหาม
ทํ าแทงจะทํ าใหผูที่ตองการทํ าแทงสามารถแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทําแทงไดงายขึ้น
และเสียตนทุนนอยลง สารสนเทศที่ไดมีความสมบูรณมากขึ้น และสภาพความไรสมมาตรแหง
สารสนเทศมีนอ ยลง ผลก็คอื บริการของแพทยทมี่ ใี บประกอบโรคศิลปจะคอยๆไลบริการของหมอเถือ่ น
ออกจากตลาด คุณ ภาพถัว เฉลี่ยของบริการการทํ าแทง จะดีขึ้น อัตราการตายของหญิงที่ทํ าแทง
จะลดลง และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรก็จะลดลงอยางสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และระบบคุณคาไปในทางที่ยอมรับการทําแทงมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหขางตนนี้จะใชเปนเหตุผลหลักที่จะนําไปสนับสนุน
หรือคัดคานการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงหรือไม ยอมขึ้นอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคล เพราะเปน
เรือ่ งทีเ่ ถียงกันไดวา เหตุผลทางเศรษฐศาสตรควรจะมีนํ้าหนักมากกวาเหตุผลทางจริยธรรม และ/หรือ
เหตุผลทางนิติปรัชญาหรือไม กรณีจะเปนประการใดก็ตาม หากมีการยกเลิกกฎหมายหามทําแทง
รัฐบาลไมควรควบคุมอัตราคาทําแทงขั้นสูง และ/หรือจํากัดมิใหเอกชนมีบทบาทในการใหบริการการ
ทําแทง เพราะจะมีผลชักนําใหหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทง ตลอดจนไมควรเรียกเก็บภาษี
การทํ าแทง เพราะจะกอใหเกิดผลเสียไมแตกตางไปจากมาตรการที่ใชอยูในปจจุบัน แตควรที่จะ
กําหนดขอจํากัดขั้นตํ่า เพื่อใหหลักประกันสวัสดิภาพแหงชีวิตของหญิงที่ทําแทง ตามที่กลาวไวในขอ
4.1 และควรควบคุมคุณภาพของบริการการทําแทง ดวยการใชระบบการออกใบอนุญาตตามที่กลาวไว
ในขอ 4.2
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ภาคผนวกที่หนึ่ง
สถิติและขอมูลเกี่ยวกับตลาดบริการการทําแทง*
สถิตแิ ละขอมูลเกี่ยวกับตลาดบริการการทําแทงนั้นเปนสิ่งที่หาไดดวยความยากลําบาก
เนือ่ งจากการทําแทงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น การพิสูจนขอสมมติ (Hypotheses) และผล
การวิเคราะหตางๆที่เสนอไวในบทความนี้จึงทําไดยาก ขอมูลที่หาไดสวนใหญเปนเพียงขอมูลของ
หญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการตกเลือด และ/หรือมีโรคแทรกซอน จนตองเขารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลของรัฐ แตโรงพยาบาลเหลานี้มิไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติอยางเปนระบบ ยกเวน
โรงพยาบาลศิรริ าช ดังนั้น ขอมูลที่ปรากฏในภาคผนวกนี้จึงเปนขอมูลของโรงพยาบาลศิริราชแหงเดียว
โดยรวบรวมจากเอกสารของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราช เรื่อง Illegal Abortion : Annual
Statistice 1968-1975 และเรื่อง Abortion : Annual Statistics 1976.
การตีความขอมูลที่ปรากฏในภาคผนวกนี้ควรจะทําดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
เปนขอมูลที่มีขอจํากัดอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก ขอมูลที่ปรากฏในภาคผนวกนี้มิใชขอมูล
เกี่ย วกับการทํ าแท งครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ แตเ ป นขอมูลที่ไดจากหญิงที่ทํ าแทงโดยผิดกฎหมาย
ณ โรงพยาบาลศิริราชเทานั้น จึงไมสามารถใชเปนตัวแทนของการทําแทงเถื่อนทั้งหมดได ประการ
ที่สอง ตามปกติผูที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐมักจะเปนที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางและยากจน
ดังนั้น ขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลที่คอนขางมีความลํ าเอียง เพราะจํ ากัดเฉพาะกลุมของประชาชน
ทีม่ ฐี านะเศรษฐกิจดังกลาวนี้เทานั้น

*

ผูเขียนขอขอบคุณนายแพทยสุพร เกิดสวาง หัวหนาหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัวศิริราชที่เอื้อเฟอให
ขอมูลสถิติสําหรับการนําเสนอในภาคผนวกนี้
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ตารางที่ 1
จํานวนหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
จําแนกตามสถานภาพการสมรส และการศึกษา
2511-2519
โสด
จํานวน
%

ระดับการศึกษา

แตงงานแลว
จํานวน
%

รวม
จํานวน
%

ไมมีการศึกษาอยางเปนทางการ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
ไมทราบ

26
423
337
336
36
16

2.2
36.0
28.7
28.6
3.1
1.4

106
1,250
432
179
30
29

5.3
61.6
21.4
8.9
1.5
1.3

132
1,663
769
515
66
43

4.1
52.2
24.1
16.2
2.1
1.3

รวม

1,174

100.0

2,014

100.0

3,188

100.0

ตารางที่ 2
สถานภาพการสมรสของหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง
ณ โรงพยาบาลศิริราช
2518-2519
2518
จํานวน

2519
จํานวน
%

2518-2519
จํานวน
%

%

โสด
แตงงานแลว
แยกกันอยู

211
276
54

39.0
51.0
10.0

230
330
64

26.9
52.9
10.2

441
606
118

37.9
52.0
10.1

รวม

541

100.0

624

100.0

1,165

100.0
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ตารางที่ 3
จํานวนหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
เฉพาะกลุมหญิงที่แตงงานแลว จําแนกตามจํานวนบุตรธิดา
2511-2519
จํานวนบุตรธิดา

จํานวนหญิงทําแทง

%

0
1
2
3
4
ตั้งแต 5
ไมทราบ

595
544
330
246
126
196
4

29.5
27.0
16.4
12.2
6.3
8.4
0.2

รวม

2,014

100.0

ตารางที่ 4
จํานวนหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
เฉพาะกลุมหญิงโสด จําแนกตามจํานวนครั้งที่เคยทําแทงโดยผิดกฎหมาย
2511-2519
จํานวนบุตรธิดา

จํานวนหญิงทําแทง

%

0
1
ตั้งแต 2

1,130
40
4

96.3
3.4
0.3

รวม

1,174

100.0
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ตารางที่ 5
จํานวนหญิงที่ทําแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
จําแนกตามอายุและสถานภาพการสมรส
2511-2519
โสด

อายุ (ป)

จํานวน

%

แตงงานแลว
จํานวน
%

รวม
จํานวน

%

ตํ่ากวา 20
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
ตั้งแต40

396
611
127
56
11
3

33.7
52.0
10.8
2.2
0.9
0.3

174
811
546
273
155
55

8.6
40.3
27.1
13.6
7.7
2.7

570
1,422
673
299
166
58

17.9
44.6
21.1
9.4
5.2
1.8

รวม

1,174

100.0

2,014

100.0

3,188

100.0

ตารางที่ 6
จํานวนหญิงแทงโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
จําแนกตามระยะเวลาของการตั้งครรภ
2511-2519
ระยะเวลาการตั้งครรภ(สัปดาห)

จํานวน

%

นอยกวาหรือเทากับ 8
9 – 12
13 – 16
17 – 20
21 - 24
มากกวา 24
ไมทราบแน

1,017
1,240
587
225
58
15
46

31.9
38.9
18.4
7.1
1.8
0.5
1.4

รวม

3,188

100.0
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ตารางที่ 7
เหตุผลพืน้ ฐานในการทําแทงของหญิงมีครรภที่แตงงานแลว เฉพาะผูที่ตองเขารับการเยียวยา
ณ โรงพยาบาลศิริราช
2511-2519
2511-2518

เหตุผล

จํานวน

จํานวนบุตรมีมากพอแลว
ความแออัดของที่อยูอาศัย
ฐานะทางเศรษฐกิจ

357
290
235

บานแตกสาแหรกขาด
การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพ
ไมมีคนเลี้ยงลูก
กลังการคลอด
อื่น ๆ

348
107

รวม

1,620

21
103
116

%

เหตุผล

22.0 จํานวนบุตรมีมากพอแลว
17.9 ความแออัดของที่อยูอาศัย
14.5 การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพ
21.5 การมีลูกเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.6 หญิงมีครรภเปนภรรยานอย
1.3 หญิงมีครรภเพราะมีชู
6.4 อื่น ๆ
7.2 ไมทราบ
100.0

รวม

2519
จํานวน

%

74
70
16

18.8
17.8
4.1

5
10

1.3
2.5

3
194
22

0.7
49.2
5.5

394

100.0

ตารางที่ 8
ผูใ หคาแนะนํ
ํ
าในการทําแทงแกหญิงมีครรภ ซึ่งตองเขารับการเยียวยาหลังการทําแทง
ณ โรงพยาบาลศิริราช
2511-2519
ผูใหคําแนะนํา
เพื่อน
สามีหรือเพื่อนชาย
บิดามารดาและญาติ
พอคาขายยา
อื่น ๆ
ไมทราบ
รวม

จํานวน

%

2,016
318
130
39
414
226

64.6
10.0
4.1
1.2
13.0
7.1

3,188

100.0

43
ตารางที่ 9
อาชีพของผูใหบริการการทําแทงแกผูรับบริการ
ซึง่ ตองรับการเยียวยา หลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
2518 – 2519
อาชีพของผูใหบริการ
แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป
นางพยาบาล
บุรุษพยาบาล
หมอเถื่อน
อื่น ๆ
หญิงมีครรภทําแทงเอง
ไมทราบ
รวม

2518

2519

2518-2519

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

39
100
40
322
6
2
32

7.2
18.5
7.4
59.5
1.1
0.4
5.9

32
97
37
286
2
16
54

5.1
15.5
5.9
61.9
0.3
2.6
8.7

71
197
77
708
8
18
86

6.1
16.9
6.6
60.8
0.7
1.5
7.4

541

100.0

624

100.0

1,165

100.0

ตารางที่ 10
เพศของผูใหบริการการทําแทงแกผูรับบริการ
ซึง่ ตองเขารับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
เพศ
ชาย
หญิง
หญิงมีครรภทําแทงตัวเอง
ไมทราบ
รวม

2518
จํานวน

2519
%

จํานวน

2518-2519
%

จํานวน

%

148
359
2
32

27.3
66.4
0.4
5.9

152
419
2
5

24.4
67.1
0.3
8.2

300
778
4
83

25.8
66.8
0.3
7.1

541

100.0

624

100.0

1,165

100.0
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ตารางที่ 11
สถานที่ใหบริการการทําแทงแกผูรับบริการ
ซึง่ ตองเขารับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
2518-2519
2518

สถานที่

2519

จํานวน

บานหรือคลีนิคของผูใหบริการ
บานของหญิงมีครรภ
สถานที่ชั่วคราว
โรงพยาบาลและศูนยอนามัย
ไมทราบ
รวม

%

2518-2519

จํานวน

%

จํานวน

%

439
26
38
6
32

81.1
4.8
7.0
1.1
5.9

486
38
39
6
55

77.9
6.1
6.2
1.0
8.80

925
64
77
12
87

79.4
5.5
6.6
1.0
7.5

541

100.0

624

100.0

1,165

100.0

ตารางที่ 12
อัตราคาบริการการทําแทง จายโดยผูรับบริการ
ซึง่ ตองเขารับการเยียวยาหลังการทําแทง ณ โรงพยาบาลศิริราช
2519
อัตราคาบริการ (บาท)

โสด
จํานวน

แตงงานแลว
%

จํานวน

รวม
%

จํานวน

%

ตํ่ากวา 200
200 – 399
400 – 599
600 – 799
800 – 999
ตั้งแต 1,000
ไมเสียหรือไมทราบ

8
20
40
43
23
64
32

3.5
8.7
17.4
18.6
10.0
27.8
13.9

19
64
89
72
30
60
60

4.8
16.2
22.6
18.3
7.6
15.2
15.2

27
84
129
115
53
124
92

4.3
13.5
20.7
18.4
8.5
19.9
14.7

รวม

230

100.0

394

100.0

624

100.0
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ภาคผนวกที่สอง
ประมวลกฎหมายอาญา หมวดที่สาม
(ความผิดฐานทําใหแทงลูก)
มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 302 ผูใดทํ าใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาหากการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 303 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 304 ผูใ ดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302
วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เปน
การกระทําของแพทย และ
(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276
มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284
ผูกระทําไมมีความผิด

