เศรษฐกิจจะเปนอยางไรหากเลิกกฎหมายการทําแทง1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภายหลังปสตรีสากลผานมา การอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับปญหาที่วา ถึงเวลา
ที่ไทยควรจะใหมีการทํ าแทงเสรี หรือควรจะยกเลิกกฎหมายการทําแทงหรือยัง กลายเปน
หัวขอใหญที่มีการหยิบยกขึ้นมาอยูเนืองๆ ตางฝายตางยกยกขอมูลเหตุผลขึ้นมาหักลางกัน
แตจนบัดนี้ ยังไมมีการตัดสินใจอะไรลงไปเปนที่แนชัด นอกจากเสียงของฝายสนับสนุน
ที่ดูออกจะดังขึ้นทุกวัน มีการเสนอขอมูลตัวเลขอยางเปนหลักเกณฑ ก็มาดูกันเฉพาะในดาน
เศรษฐกิจวา หลังจากยกเลิกกฎหมายนี้แลว จะมีผลดีทางเศรษฐกิจอยางไรบาง
กฎหมายหามทําแทง
ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวดสาม (วาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูก)
มาตรา 301 ถึงมาตรา 305 กลาวไววา การทําแทงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย กําหนดบทลงโทษ
ทั้งหญิงมีครรภที่ทําแทงและผูใหบริการการทําแทง ทั้งนี้ยกเวนเพียง 2 กรณีเทานั้น ที่แพทย
สามารถรับทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย
กรณีแรก ไดแก กรณีที่สุขภาพของหญิงมีครรภไมอยูในภาวะที่จะมีบุตรได หรือ
ถาคลอดลูกอาจเปนอันตรายตอสุขภาพจนถึงแกชีวิต
กรณีที่สอง ไดแก กรณีที่หญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเรา โดยการขูเข็ญ
ลอลวง มอมเมา หรือดวยประการอื่นใด อันทําใหหญิงนั้นไมอยูในภาวะที่จะขัดขืนได
กฎหมายกับขอเท็จจริง
แมวาบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาจะยินยอมใหมีการทําแทงไดในกรณีพิเศษ
เพียงสองกรณีดังกลาวขางตน และถือวา การทําแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนการกระทํา
ทีผ่ ดิ กฎหมาย แตบทบัญญัติตามมาตรา 305 (1) ซึ่งอนุโลมใหมีการทําแทงได หากจําเปนตอง
กระทําเพือ่ สุขภาพของหญิงเปนบทบัญญัติที่มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง เพราะเหตุผลทาง
สุขภาพนัน้ เปนสิง่ ทีม่ คี วามหมายคลุมเครือ และในบางกรณีก็ยากที่จะพิสูจนได ทั้งยังมีปญหาวา
ใครจะเปนผูวินิจฉัยวา ในกรณีใด การทําแทงจึงเปนสิ่งจําเปนตองกระทําเพื่อสุขภาพของหญิง
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หากจะรอคําวินจิ ฉัยของศาลสถิตยุติธรรม ก็คงถึงกําหนดคลอด หรือไมก็พนระยะเวลาการทําแทง
ทีม่ หี ลักประกันความปลอดภัยแหงชีวิต
อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายไทยจะหามทําแทง แตขอเท็จจริงก็มีอยูอยางนอย
สองประการคือ ประการแรก การลักลอบทําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นเปนอันมาก และในหลาย
ตอหลายกรณี หญิงที่ลักลอบทําแทงเถื่อนตองประสบอันตรายจากการทําแทงจนถึงแกชีวิต หรือ
โรคแทรกซอนจนตองเขารับการเยียวยาจากโรงพยาบาลของรัฐ และประการที่สอง คลีนิคเอกชน
บางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายในการรับทําแทงโดยเปดเผย เพราะสามารถอาง
โดยงายวา การทําแทง ‘จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพหญิงนั้น’
ทําไมตองทําแทง
สาเหตุทมี่ กี ารทําแทงนั้น อาจพิจารณาทั้งจากดานหญิงมีครรภ และผูใหบริการ
การทําแทง หากพิจารณาจากดานหญิงมีครรภ คนเปนอันมากมักจะกลาวหาวา หญิงที่ตองทําแทง
นั้นเกิดจากความสําสอน ซึ่งแมวาขอกลาวหาดังกลาวจะมีมูลความจริงอยูบาง แตก็มิใชเหตุผล
หลัก การทํ าแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นดูจะมีนํ้าหนักมากกวา อยางไรก็ตาม
แมวาจะไมมีขอมูลสถิติที่จะนํามาอางอิงไดอยางครอบคลุมทั่วไป แตจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลศิรริ าชพบวา ในระหวางป 2511-2519 หญิง
มี ค รรภ ที่ ทํ าแท ง เถื่ อ น จนมี โ รคแทรกซ อ น หรื อ ตกเลื อ ด และเข า รั บ การรั ก ษาพยาบาล
ณ โรงพยาบาลศิรริ าชมีจานวนถึ
ํ
ง 3,188 คน ในจํานวนนี้เปนหญิงที่แตงงานแลว 2,014 คน หรือ
63.2% และหญิงโสด 1,174 คน หรือ 36.8%
สําหรับกลุมหญิงที่แตงงานแลว เหตุผลพื้นฐานในการทําแทงสวนใหญเปนเรื่อง
ฐานะทางเศรษฐกิจ (ดูตารางที่ 1) แตก็มีขอแมวา ขอมูลดังกลาวนี้เปนขอมูลที่ลําเอียง เนื่องจาก
ผูที่ไปรับบริการทางการแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐนั้นตามปกติจะเปนผูมีฐานะยากจนและ
ปานกลางอยูแ ลว แตเมื่อพิจารณาดานผูใหบริการการทําแทง อาจจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ
แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป และหมอเถื่อน
สวนเหตุจงู ใจในการใหบริการการทําแทง อาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
เหตุจงู ใจทางการเงิน และเหตุจูงใจทางจริยธรรม แพทยบางคนอาจทําเพราะเห็นแกเงิน บางคนทํา
เพราะเห็นวา หากปลอยใหหญิงนั้นคลอดทารกแลวอาจกอปญหาแกทารกและสังคมในภายหลัง
จึงรับทําแทงโดยบริสุทธิ์ใจและมิไดเห็นแกเงิน แตในการทําแทงหลายตอหลายกรณี มักจะปรากฏ
เปนขาวในหนาหนังสือพิมพวา กระทําโดยผูที่ไมมีใบประกอบโรคศิลป การที่คนเหลานี้อุกอาจ
รับทําแทงทั้งๆที่มิไดมีพื้นฐานการศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตรการแพทยอยางถูกตอง ก็เพราะ
อาชีพดังกลาวนี้ใหรายไดสูงมากพอที่จะคุมกับภาระการเสี่ยง การที่มีการทําแทงเถื่อน ทั้งๆที่

3
บทลงโทษตามกฎหมายคอนขางรุนแรงก็เพราะความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษมีอยูนอยมาก
การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเปนเพราะทรัพยากรที่ใชในการปราบปรามและ
ปองกันอาชญากรรมนั้นถูกใชไปในการแกปญหาอาชญากรรมประเภทอื่น ซึ่งมองวามีความ
รายแรงมากกวา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทําแทงนั้น ทําใหยาก
ทีจ่ ะปองกันและปราบปรามได
ผลทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการยกเลิกกฎหมายหามทําแทง
สมมติวา มีการแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 301-305 โดยยกเลิกความผิดฐาน
ทําแทงลูก จะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางไรบาง จะแยกพิจารณาผลกระทบที่สําคัญ
ออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ผลทีม่ ตี อผูที่ตองการทําแทง
2. ผลทีม่ ีตอผูใหบริการทําแทง
3. ผลที่มีตออัตราคาทําแทง
4. ผลที่มีตอภาระรายจายของรัฐบาล
1. ผลที่มีตอผูที่ตองการทําแทง
การยกเลิ ก กฎหมายหา มทํ าแทง ยอมกอใหเ กิดผลกระทบที่สํ าคั ญต อ หญิ ง ที่
ตองการทําแทงอยางนอย 2 ประการคือ ความตองการทําแทงจะมีมากขึ้น และอัตราการตาย
ของหญิงทีท่ ําแทงจะลดนอยลงอยางมาก
ในสภาพการณที่การทําแทงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย การหาขอมูลเกี่ยวกับ
ตลาดการทําแทง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานคุณภาพของบริการการทําแทง เปนไปไดโดย
ความยากลําบาก ขอมูลเหลานี้ตามปกติเปนขอมูลที่ไมสมบูรณอยูแลว ซึ่งเปดชองใหหมอเถื่อน
เขามาเสนอขายบริการการทําแทงได โดยที่ผูที่ตองการทําแทงยากที่จะทราบได
การรับบริการการทําแทงจากหมอเถื่อนนั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวมีภาระการเสี่ยงตอ
การตายสูงกวาการทํ าแทงกับแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป และในกรณีทั่วไป โอกาสที่หญิง
มีครรภผมู ฐี านะยากจนจะทําแทงกับหมอเถื่อนมีมากกวาผูที่มีฐานะดี เพราะผูที่มีฐานะดีสามารถ
เดินทางไปทําแทงในตางประเทศได ดังนั้น อัตราการตายของหญิงที่ทําแทง จึงผันแปรผกผันกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สวนใหญของหญิงที่ประสบกันตรายจากการทําแทงจนถึงแกชีวิตเปนผูที่มี
ฐานะยากจน การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจะชวยใหขอมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการการทํ าแทงมีความสมบูรณมากขึ้น และตนทุนสารสนเทศหรือคาใชจายในการหาขอมูล
เหลานีถ้ กู ลง ซึง่ จะเอื้ออํานวยใหอัตราการตายของหญิงที่ทําแทงลดลงอยางสําคัญ
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2. ผลทีม่ ีตอผูใหบริการการทําแทง
ลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทํ าแทงและความไมสมบูรณของขอมูล
เกี่ยวกับบริการการทําแทง ตลอดจนความไรประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายหามทําแทง
เปดชองใหหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทง แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปลังเลที่จะรับ
ทําแทง เนื่องจากสามารถหาเงินไดจากการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย การรับทําแทง
นัน้ ไมเพียงแตจะมีภาระความเสี่ยงที่จะถูกจับและลงโทษตามอาญาบานเมืองเทานั้น หากทวายังมี
ภาระการเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปอีกดวย ในสภาพการณเชนนี้ จึงเปนได
อยางมากที่แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปจะไลหมอเถื่อนออกจากตลาดบริการการทําแทง แมจะ
ไมสามารถหาขอมูลสถิติมาพิสูจน แตก็เปนที่เชื่อกันวา การทําแทงสวนใหญที่เกิดขึ้นเปนฝมือของ
หมอเถื่อน
การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงจะมีผลใหแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปรับทํ า
แทงมากขึ้น ซึ่งจะมีขอดีอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก คุ ณ ภาพของบริ ก ารการทํ าแท ง จะดี ขึ้ น เนื่ อ งจากแพทย ที่ มี
ใบประกอบโรคศิลปสามารถรับทําแทงโดยไมตองกลัววาผิดกฎหมายอีกตอไป การทําแทงเปนไป
อยางถูกหลักวิชาและถูกสุขลักษณะมากขึ้น
ประการที่สอง ปริมาณบริการการทําแทงจะมีมากขึ้น เพราะการหามทําแทง
ตามกฎหมายมีผลในการหามการใหบริการ เมื่อยกเลิกกฎหมายหามทําแทง การใหบริการการทํา
แทงยอมมีมากขึ้น
หากรัฐบาลมิไดมีการควบคุมอัตราคาทํ าแทง แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป
จะคอยๆเขาไปแทนที่หมอเถื่อนในตลาดบริการการทําแทง คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทําแทง
จะดีขนึ้ ซึง่ เปนเหตุผลอีกสวนหนึ่งที่ทําใหอัตราการตายของหญิงที่ทําแทงลดลง
3. ผลที่มีตออัตราคาทําแทง
การยกเลิกกฎหมายหามทําแทงจะมีผลใหดีมานดในการทําแทง และซัพพลาย
ของบริการการทําแทงเพิ่มขึ้น ในระยะสั้นมีความเปนไปไดที่วา การเพิ่มขึ้นของซัพพลายจะมี
มากกว า การเพิ่ ม ขึ้ นของดีมานด ซึ่งจะทํ าใหอัตราคาทํ าแทงถูกลง แตจะสูงขึ้นในระยะยาว
เนือ่ งจากจะมีชาวตางประเทศเดินทางเขามาทําแทงในประเทศไทย ประสบการณดังกลาวนี้เกิดขึ้น
ทัง้ ในประเทศญี่ปุนและอังกฤษ

5
4. ผลทีม่ ตี อภาระรายจายของรัฐบาล
การกํ าหนดบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานทํ าใหแทงลูกในประมวลกฎหมาย
อาญาปจจุบันทําใหรัฐบาลมีภาระรายจายที่สําคัญอยางนอย 4 ประเภท
(ก) รายจายในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งรายจายในดานการตํารวจ
และรายจายในดานการยุติธรรม (อัยการและตุลาการ)
(ข) รายจายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เด็กที่เกิดมาโดยที่พอแม
ไมตอ งการ หรือไมสามารถเลี้ยงดูและใหการศึกษาการอบรมตามสมควร อาจกลายเปนปญหาของ
สังคม หากเด็กพวกนี้ไปประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทําใหรัฐตองมีภาระรายจายในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมากกวาที่ควรจะเปน
(ค) รายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะประเภทตางๆ หากเด็กที่เกิดมา
ถูกทอดทิ้งใหเปนเด็กอนาถายอมเปนภาระของสังคมที่จะตองเลี้ยงดูเมื่อโตขึ้น รัฐก็ตองมีภาระ
ในการจัดบริการการศึกษาและบริการสังคมประเภทอื่นๆให
(ง) รายจายในการรักษาพยาบาลหญิงที่ประสบอันตรายจากการทําแทงเถื่อน
ตามสภาพการณในปจจุบัน หญิงที่ลักลอบทําแทง เมื่อไดรับอันตราย ไมวาจะเปนการตกเลือดหรือ
มีโรคแทรกซอน มักจะเขารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก ซึ่งทําให
การใชบคุ ลากรทางการแพทยเพื่อใหบริการสุขภาพอนามัยอื่นๆมีนอยกวาที่ควรจะเปน
ในปจจุบัน ภาระรายจายสามประเภทหลังคอนขางจะมีความสําคัญ แตภาระ
รายจายประเภท (ก) นั้น มีความสําคัญนอยมาก เนื่องจากรัฐบาลมิไดใหความสนใจในการบังคับ
ใชกฎหมายหามทําแทงเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมองปญหาอาชญากรรมอื่นๆ เปนปญหา
รายแรงกวาปญหาการทําแทง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา ลักษณะตามธรรมชาติของบริการการ
ทําแทงนั้นทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความยากลําบาก อยางไรก็ตาม การยกเลิก
กฎหมายหามทํ าแทงจะทํ าใหภาระรายจายของรัฐบาลทั้งสี่ประเภทดังที่กลาวขางตนนี้ลดลง
อยางสําคัญ แตจะลดลงไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของนโยบายเกี่ยวกับการทํา
แทงที่จะกําหนดขึ้น
ขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจมีภาระรายจายเพิ่มขึ้นในดานการใหบริการการทําแทง
แตภาระรายจายเพิ่มขึ้นจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับนโยบายการเรียกเก็บอัตราคาทําแทง
ถาหากหนวยงานสาธารณสุขของรัฐใหบริการการทําแทงโดยไมเรียกเก็บคาบริการ ภาระรายจาย
ในดานนี้จะเพิ่มขึ้นเปนอันมาก แตถาหากรัฐบาลเรียกเก็บอัตราคาทําแทงเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย
(Full - Cost Pricing) รัฐบาลก็จะไมมีภาระรายจายดานนี้เลย

6
ตารางที่ 1
เหตุผลพืน้ ฐานในการทําแทงของหญิงมีครรภที่แตงงานแลว
เฉพาะผูที่ตองเขารับการเยียวยา ณ โรงพยาบาลศิริราช
2511 – 2519
เหตุผล

2511- 2518
จํานวน %

เหตุผล

2519
จํานวน %

จํานวนบุตรมีมากพอแลว

357

22.0

จํานวนบุตรมีมากพอแลว

74

18.8

ความแออัดของที่อยูอาศัย

290

11.9

ความแออัดของที่อยูอาศัย

70

17.7

ฐานะทางเศรษฐกิจ

235

14.5

การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพ

16

4.0

5

1.2

10

2.4

3

0.7

164

49.2

22

5.5

บานแตกสาแหรกขาด
การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพ

248

21.5

การมีลูกเปนอุปสรรคตอการศึกษา
หญิงมีครรภเปนภรรยานอย

107

6.6

ไมมีคนเลี้ยงลูก

21

1.3

หญิงมีครรภเพราะมีชู

กลัวการคลอด

103

6.5

อื่นๆ

อื่น

116

7.2

ไมทราบ

รวม

1,620 100.0

รวม

394 100.0

