
เศรษฐกิจจะเปนอยางไรหากเลิกกฎหมายการทํ าแทง1

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

                        ภายหลงัปสตรีสากลผานมา การอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับปญหาที่วา ถึงเวลา
ที่ไทยควรจะใหมีการทํ าแทงเสรี หรือควรจะยกเลิกกฎหมายการทํ าแทงหรือยัง กลายเปน 
หัวขอใหญที่มีการหยิบยกขึ้นมาอยูเนืองๆ ตางฝายตางยกยกขอมูลเหตุผลข้ึนมาหักลางกัน  
 แตจนบัดนี้ ยังไมมีการตัดสินใจอะไรลงไปเปนที่แนชัด นอกจากเสียงของฝายสนับสนุน 
ที่ดูออกจะดังขึ้นทุกวัน มีการเสนอขอมูลตัวเลขอยางเปนหลักเกณฑ ก็มาดูกันเฉพาะในดาน
เศรษฐกจิวา  หลังจากยกเลิกกฎหมายนี้แลว  จะมีผลดีทางเศรษฐกิจอยางไรบาง

กฎหมายหามทํ าแทง

ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวดสาม (วาดวยความผิดฐานทํ าใหแทงลูก) 
มาตรา 301 ถงึมาตรา 305 กลาวไววา การทํ าแทงเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย กํ าหนดบทลงโทษ
ทั้งหญิงมีครรภที่ทํ าแทงและผูใหบริการการทํ าแทง ทั้งนี้ยกเวนเพียง 2 กรณีเทานั้น ที่แพทย
สามารถรับทํ าแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย

กรณีแรก ไดแก กรณีที่สุขภาพของหญิงมีครรภไมอยูในภาวะที่จะมีบุตรได หรือ
ถาคลอดลูกอาจเปนอันตรายตอสุขภาพจนถึงแกชีวิต

กรณีที่สอง ไดแก กรณีที่หญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทํ าชํ าเรา โดยการขูเข็ญ 
ลอลวง มอมเมา หรือดวยประการอื่นใด อันทํ าใหหญิงนั้นไมอยูในภาวะที่จะขัดขืนได

กฎหมายกับขอเท็จจริง

แมวาบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาจะยินยอมใหมีการทํ าแทงไดในกรณีพิเศษ
เพียงสองกรณีดังกลาวขางตน และถือวา การทํ าแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนการกระทํ า 
ทีผิ่ดกฎหมาย แตบทบัญญัติตามมาตรา 305 (1) ซึ่งอนุโลมใหมีการทํ าแทงได หากจํ าเปนตอง
กระท ําเพือ่สุขภาพของหญิงเปนบทบัญญัติที่มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง เพราะเหตุผลทาง
สุขภาพนัน้เปนสิง่ทีม่คีวามหมายคลุมเครือ และในบางกรณีก็ยากที่จะพิสูจนได ทั้งยังมีปญหาวา 
ใครจะเปนผูวินิจฉัยวา ในกรณีใด การทํ าแทงจึงเปนสิ่งจํ าเปนตองกระทํ าเพื่อสุขภาพของหญิง 
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2521
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หากจะรอค ําวนิจิฉัยของศาลสถิตยุติธรรม ก็คงถึงกํ าหนดคลอด หรือไมก็พนระยะเวลาการทํ าแทง
ทีม่หีลกัประกันความปลอดภัยแหงชีวิต

อยางไรกต็าม แมวากฎหมายไทยจะหามทํ าแทง แตขอเท็จจริงก็มีอยูอยางนอย
สองประการคือ ประการแรก การลกัลอบท ําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นเปนอันมาก และในหลาย
ตอหลายกรณ ี หญิงที่ลักลอบทํ าแทงเถื่อนตองประสบอันตรายจากการทํ าแทงจนถึงแกชีวิต หรือ
โรคแทรกซอนจนตองเขารับการเยียวยาจากโรงพยาบาลของรัฐ และประการที่สอง คลีนิคเอกชน
บางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายในการรับทํ าแทงโดยเปดเผย เพราะสามารถอาง 
โดยงายวา การทํ าแทง ‘จ ําเปนตองกระทํ าเนื่องจากสุขภาพหญิงนั้น’

ท ําไมตองทํ าแทง

สาเหตทุีม่กีารท ําแทงนั้น อาจพิจารณาทั้งจากดานหญิงมีครรภ และผูใหบริการ
การท ําแทง หากพจิารณาจากดานหญิงมีครรภ คนเปนอันมากมักจะกลาวหาวา หญิงที่ตองทํ าแทง
นั้นเกิดจากความสํ าสอน ซึ่งแมวาขอกลาวหาดังกลาวจะมีมูลความจริงอยูบาง แตก็มิใชเหตุผล
หลัก การทํ าแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นดูจะมีนํ้ าหนักมากกวา อยางไรก็ตาม  
แมวาจะไมมีขอมูลสถิติที่จะนํ ามาอางอิงไดอยางครอบคลุมทั่วไป แตจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ของหนวยวิจัยการวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลศริิราชพบวา ในระหวางป 2511-2519 หญิง 
มีครรภที่ทํ าแทงเถื่อน จนมีโรคแทรกซอน หรือตกเลือด และเขารับการรักษาพยาบาล  
ณ โรงพยาบาลศริิราชมจี ํานวนถงึ 3,188 คน ในจํ านวนนี้เปนหญิงที่แตงงานแลว 2,014 คน หรือ 
63.2% และหญิงโสด 1,174 คน หรือ 36.8%
 สํ าหรับกลุมหญิงที่แตงงานแลว เหตุผลพื้นฐานในการทํ าแทงสวนใหญเปนเรื่อง
ฐานะทางเศรษฐกจิ (ดูตารางที่ 1) แตก็มีขอแมวา ขอมูลดังกลาวนี้เปนขอมูลที่ลํ าเอียง เนื่องจาก 
ผูที่ไปรับบริการทางการแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐนั้นตามปกติจะเปนผูมีฐานะยากจนและ 
ปานกลางอยูแลว แตเมื่อพิจารณาดานผูใหบริการการทํ าแทง อาจจํ าแนกออกเปน 2 ประเภทคือ 
แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป และหมอเถื่อน

สวนเหตจุงูใจในการใหบริการการทํ าแทง อาจจํ าแนกออกเปน 2 ประเภท คือ  
เหตจุงูใจทางการเงิน และเหตุจูงใจทางจรยิธรรม แพทยบางคนอาจทํ าเพราะเห็นแกเงิน บางคนทํ า
เพราะเห็นวา หากปลอยใหหญิงนั้นคลอดทารกแลวอาจกอปญหาแกทารกและสังคมในภายหลัง 
จงึรับท ําแทงโดยบริสุทธิ์ใจและมิไดเห็นแกเงิน แตในการทํ าแทงหลายตอหลายกรณี มักจะปรากฏ
เปนขาวในหนาหนังสือพิมพวา กระทํ าโดยผูที่ไมมีใบประกอบโรคศิลป การที่คนเหลานี้อุกอาจ 
รับทํ าแทงทั้งๆที่มิไดมีพื้นฐานการศึกษาอบรมทางวิทยาศาสตรการแพทยอยางถูกตอง ก็เพราะ
อาชีพดังกลาวนี้ใหรายไดสูงมากพอที่จะคุมกับภาระการเสี่ยง การที่มีการทํ าแทงเถื่อน ทั้งๆที่ 



3

บทลงโทษตามกฎหมายคอนขางรุนแรงก็เพราะความเปนไปไดที่จะถูกจับและลงโทษมีอยูนอยมาก  
การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเปนเพราะทรัพยากรที่ใชในการปราบปรามและ
ปองกันอาชญากรรมนั้นถูกใชไปในการแกปญหาอาชญากรรมประเภทอื่น ซึ่งมองวามีความ 
รายแรงมากกวา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทํ าแทงนั้น ทํ าใหยาก
ทีจ่ะปองกันและปราบปรามได

ผลทางเศรษฐกจิอันเกิดจากการยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทง

สมมติวามีการแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 301-305 โดยยกเลิกความผิดฐาน 
ทํ าแทงลูก จะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางไรบาง จะแยกพิจารณาผลกระทบที่สํ าคัญ
ออกเปน 4 ประเภท คือ

1. ผลทีม่ตีอผูที่ตองการทํ าแทง
2. ผลทีม่ีตอผูใหบริการทํ าแทง
3. ผลที่มีตออัตราคาทํ าแทง
4. ผลที่มีตอภาระรายจายของรัฐบาล

1. ผลที่มีตอผูที่ตองการทํ าแทง

การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงยอมกอใหเกิดผลกระทบที่สํ าคัญตอหญิงที่
ตองการทํ าแทงอยางนอย 2 ประการคือ ความตองการทํ าแทงจะมีมากขึ้น และอัตราการตาย 
ของหญงิทีท่ํ าแทงจะลดนอยลงอยางมาก

ในสภาพการณที่การทํ าแทงเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย การหาขอมูลเกี่ยวกับ
ตลาดการทํ าแทง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานคุณภาพของบริการการทํ าแทง เปนไปไดโดย 
ความยากลํ าบาก ขอมูลเหลานี้ตามปกติเปนขอมูลที่ไมสมบูรณอยูแลว ซึ่งเปดชองใหหมอเถื่อน
เขามาเสนอขายบริการการทํ าแทงได  โดยที่ผูที่ตองการทํ าแทงยากที่จะทราบได

การรับบริการการทํ าแทงจากหมอเถื่อนนั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวมีภาระการเสี่ยงตอ
การตายสูงกวาการทํ าแทงกับแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป และในกรณีทั่วไป โอกาสที่หญิง 
มคีรรภผูมฐีานะยากจนจะทํ าแทงกับหมอเถื่อนมีมากกวาผูที่มีฐานะดี เพราะผูที่มีฐานะดีสามารถ
เดนิทางไปท ําแทงในตางประเทศได ดังนั้น อัตราการตายของหญิงที่ทํ าแทง จึงผันแปรผกผันกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สวนใหญของหญิงที่ประสบกันตรายจากการทํ าแทงจนถึงแกชีวิตเปนผูที่มี
ฐานะยากจน การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงจะชวยใหขอมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการการทํ าแทงมีความสมบูรณมากขึ้น และตนทุนสารสนเทศหรือคาใชจายในการหาขอมูล
เหลานีถ้กูลง ซึง่จะเอื้ออํ านวยใหอัตราการตายของหญิงที่ทํ าแทงลดลงอยางสํ าคัญ
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 2. ผลทีม่ีตอผูใหบริการการทํ าแทง

ลักษณะตามธรรมชาติของบริการการทํ าแทงและความไมสมบูรณของขอมูล 
เกี่ยวกับบริการการทํ าแทง ตลอดจนความไรประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายหามทํ าแทง 
เปดชองใหหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทํ าแทง แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปลังเลที่จะรับ 
ทํ าแทง เนื่องจากสามารถหาเงินไดจากการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย การรับทํ าแทง
นัน้ไมเพยีงแตจะมภีาระความเสี่ยงที่จะถูกจับและลงโทษตามอาญาบานเมืองเทานั้น หากทวายังมี
ภาระการเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปอีกดวย ในสภาพการณเชนนี้ จึงเปนได 
อยางมากที่แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปจะไลหมอเถื่อนออกจากตลาดบริการการทํ าแทง แมจะ
ไมสามารถหาขอมูลสถิติมาพิสูจน แตก็เปนที่เชื่อกันวา การทํ าแทงสวนใหญที่เกิดขึ้นเปนฝมือของ
หมอเถื่อน
 การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงจะมีผลใหแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปรับทํ า
แทงมากขึ้น ซึ่งจะมีขอดีอยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก คุณภาพของบริการการทํ าแทงจะดีข้ึน เนื่องจากแพทยที่มี 
ใบประกอบโรคศิลปสามารถรับทํ าแทงโดยไมตองกลัววาผิดกฎหมายอีกตอไป การทํ าแทงเปนไป
อยางถกูหลักวิชาและถูกสุขลักษณะมากขึ้น

ประการที่สอง ปริมาณบริการการทํ าแทงจะมีมากขึ้น เพราะการหามทํ าแทง 
ตามกฎหมายมผีลในการหามการใหบริการ เมื่อยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทง การใหบริการการทํ า
แทงยอมมีมากขึ้น

หากรัฐบาลมิไดมีการควบคุมอัตราคาทํ าแทง แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป 
จะคอยๆเขาไปแทนที่หมอเถื่อนในตลาดบริการการทํ าแทง คุณภาพถัวเฉลี่ยของบริการการทํ าแทง
จะดข้ึีน  ซึง่เปนเหตุผลอีกสวนหนึ่งที่ทํ าใหอัตราการตายของหญิงที่ทํ าแทงลดลง

 3. ผลที่มีตออัตราคาทํ าแทง

การยกเลิกกฎหมายหามทํ าแทงจะมีผลใหดีมานดในการทํ าแทง และซัพพลาย
ของบริการการทํ าแทงเพิ่มข้ึน ในระยะสั้นมีความเปนไปไดที่วา การเพิ่มข้ึนของซัพพลายจะมี 
มากกวาการเพิ่มข้ึนของดีมานด ซึ่งจะทํ าใหอัตราคาทํ าแทงถูกลง แตจะสูงขึ้นในระยะยาว  
เนือ่งจากจะมชีาวตางประเทศเดินทางเขามาทํ าแทงในประเทศไทย ประสบการณดังกลาวนี้เกิดขึ้น
ทัง้ในประเทศญี่ปุนและอังกฤษ
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 4. ผลทีม่ตีอภาระรายจายของรัฐบาล

การกํ าหนดบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานทํ าใหแทงลูกในประมวลกฎหมาย
อาญาปจจบัุนทํ าใหรัฐบาลมีภาระรายจายที่สํ าคัญอยางนอย 4 ประเภท

(ก) รายจายในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งรายจายในดานการตํ ารวจ 
และรายจายในดานการยุติธรรม (อัยการและตุลาการ)

(ข) รายจายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เด็กที่เกิดมาโดยที่พอแม
ไมตองการ หรือไมสามารถเลี้ยงดูและใหการศึกษาการอบรมตามสมควร อาจกลายเปนปญหาของ
สังคม หากเดก็พวกนี้ไปประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทํ าใหรัฐตองมีภาระรายจายในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมากกวาที่ควรจะเปน

(ค) รายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะประเภทตางๆ หากเด็กที่เกิดมา 
ถูกทอดทิ้งใหเปนเด็กอนาถายอมเปนภาระของสังคมที่จะตองเลี้ยงดูเมื่อโตขึ้น รัฐก็ตองมีภาระ 
ในการจัดบริการการศึกษาและบริการสังคมประเภทอื่นๆให

(ง) รายจายในการรักษาพยาบาลหญิงที่ประสบอันตรายจากการทํ าแทงเถื่อน 
ตามสภาพการณในปจจุบัน หญิงที่ลักลอบทํ าแทง เมื่อไดรับอันตราย ไมวาจะเปนการตกเลือดหรือ
มโีรคแทรกซอน มกัจะเขารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐเปนจํ านวนมาก ซึ่งทํ าให
การใชบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหบริการสุขภาพอนามัยอื่นๆมีนอยกวาที่ควรจะเปน

ในปจจุบัน ภาระรายจายสามประเภทหลังคอนขางจะมีความสํ าคัญ แตภาระ 
รายจายประเภท (ก) นั้น มีความสํ าคัญนอยมาก เนื่องจากรัฐบาลมิไดใหความสนใจในการบังคับ
ใชกฎหมายหามท ําแทงเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมองปญหาอาชญากรรมอื่นๆ เปนปญหา
รายแรงกวาปญหาการทํ าแทง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา ลักษณะตามธรรมชาติของบริการการ 
ทํ าแทงนั้นทํ าใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความยากลํ าบาก อยางไรก็ตาม การยกเลิก
กฎหมายหามทํ าแทงจะทํ าใหภาระรายจายของรัฐบาลทั้งสี่ประเภทดังที่กลาวขางตนนี้ลดลง 
อยางสํ าคัญ แตจะลดลงไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับลักษณะของนโยบายเกี่ยวกับการทํ า
แทงที่จะกํ าหนดขึ้น

ขณะเดยีวกนั รัฐบาลอาจมีภาระรายจายเพิ่มข้ึนในดานการใหบริการการทํ าแทง 
แตภาระรายจายเพิ่มข้ึนจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับนโยบายการเรียกเก็บอัตราคาทํ าแทง 
ถาหากหนวยงานสาธารณสุขของรัฐใหบริการการทํ าแทงโดยไมเรียกเก็บคาบริการ ภาระรายจาย
ในดานนี้จะเพิ่มข้ึนเปนอันมาก แตถาหากรัฐบาลเรียกเก็บอัตราคาทํ าแทงเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย 
(Full - Cost Pricing) รัฐบาลก็จะไมมีภาระรายจายดานนี้เลย
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ตารางที่ 1
เหตผุลพืน้ฐานในการทํ าแทงของหญิงมีครรภที่แตงงานแลว
เฉพาะผูที่ตองเขารับการเยียวยา ณ โรงพยาบาลศิริราช

2511 – 2519

2511- 2518 2519เหตุผล
จํ านวน %

เหตุผล
จํ านวน %

จํ านวนบุตรมีมากพอแลว 357 22.0 จํ านวนบุตรมีมากพอแลว 74 18.8
ความแออัดของที่อยูอาศัย 290 11.9 ความแออัดของที่อยูอาศัย 70 17.7
ฐานะทางเศรษฐกิจ 235 14.5 การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ

      ประกอบอาชีพ 16 4.0
บานแตกสาแหรกขาด 248 21.5 การมีลูกเปนอุปสรรคตอการศึกษา 5 1.2
การมีลูกเปนอุปสรรคตอการ
      ประกอบอาชีพ 107 6.6

หญิงมีครรภเปนภรรยานอย 10 2.4

ไมมีคนเลี้ยงลูก 21 1.3 หญิงมีครรภเพราะมีชู 3 0.7
กลัวการคลอด 103 6.5 อื่นๆ 164 49.2
อื่น 116 7.2 ไมทราบ 22 5.5
รวม 1,620 100.0 รวม 394 100.0
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