การยกเลิกกฎหมายหามทําแทง : ขอสนับสนุนและขอคัดคาน*
บทความเรื่องนี้จําแนกออกเปน 2 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ซึ่งมุง
สํารวจนโยบายเกี่ยวกับการทําแทงในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย และตอนที่สองกลาวถึงขอ
สนับสนุนและขอคัดคานเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายหามทําแทง โดยพยายามที่จะวางตัวเปน “กลาง”
ในการพิจารณาขอถกเถียงเหลานี้
1. ความเบื้องตน1
การทําแทงตามคํารองขอของหญิงมีครรภโดยถูกตองตามกฎหมายในประวัติศาสตร
สมัยใหมเริ่มมีขึ้นในสหภาพโซเวียตตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2463 แตตอมาในป 2479 รัฐบาล
ประเทศนั้นแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง โดยมีการกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับการทําแทง
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2498 เปนตนมา รัฐบาลสหภาพโซเวียตหันกลับไปใชนโยบายทําแทงอยาง
คอนขางเสรี2 และหลังจากนั้น ประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกทั้งหลาย (ยกเวนอัลบาเนีย)
พากันยึดถือนโยบายดังกลาวนี้ แตในปจจุบันมีการกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับการทําแทงไวตางๆกัน3
สําหรับสาธารณประชาชนจีน กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศในป 2500 อนุญาตใหหญิง
มีครรภทําแทงได หากมีเหตุผล “พิเศษ” และตองมีใบรับรองจากแพทยวา ตั้งครรภมาแลวไมเกิน
สามเดือน และตองไมเคยทําแทงมากอนภายในระยะเวลา 12 เดือนกอนที่จะทําแทงอีกครั้ง4
สวนฝายประเทศ ‘โลกเสรี’ นัน้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อใหมีการทําแทงไดนั้น
เริ่มมีขึ้นในประเทศกลุมสแกนดิเนเวียตั้งแตทศวรรษที่เริ่มตนดวยป 2473 ญี่ปุนยอมรับใหมีการ
ทําแทงตั้งแตป 2491 และประสบความสําเร็จอยางมากในการลดอัตราการเกิด(Muramatsu 1974 :
133-136) สหราชอาณาจักรประกาศใชพระราชบัญญัติการทําแทง (Abortion Act) ในป 2510 โดยมี
ผลบังคับใชตั้งแตเดือนเมษายน 2511 เปนตนมา หลังจากที่มีการเรียกรองใหมีการปฏิรูปกฎหมายการ
*

บทความเรื่องนี้ เปนผลงานตอเนื่องจากเรื่อง “เศรษฐศาสตรวาดวยการทําแทง” วารสารธรรมศาสตร ปที่
8 เลมที่ 1 (กรกฎาคม – กันยายน 2521)
1
ผูที่สนใจประวัติศาสตรโดยสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนกฎหมายการทําแทงในประเทศตางๆ ดู David (1974
: 3-12)
2
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการทําแทงในสหภาพโซเวียต หาอานไดจากรายงานของ David (1974 :
209-216)
3
ผูที่สนใจการทําแทงในรูมาเนีย อาจศึกษาไดจากรายงานของ David and Wright (1974 : 217-226)
4
รายละเอียดดูรายงานของ Faundes and Luukkainen (1974 : 227-236)

2
ทําแทงมาตั้งแตป 2479 (ซึ่งเปนปที่มีการกอตั้ง The Abortion Law Reform Association)5 ในสหรัฐ
อเมริกา การเรียกรองใหมีการยอมรับทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงเริ่มตนอยางจริงจังในป 2508
(Sarvis and Rodman 1973 : chapter 1) จนในทีส่ ดุ ศาลฎีกาไดมีมติในเดือนมกราคม 2516 วา
ใหหญิงมีครรภทํ าแทงไดหากตั้งครรภไมเกินสามเดือน ตอมาในเดือนมิถุนายนศกเดียวกันนั้น
เดนมารกเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการทํ าแทงในทํานองเดียวกัน และในเดือนกันยายนปนั้น
ตูนเี ซียกลายเปนประเทศแรกที่ยอมรับใหมีการทําแทงตามกฎหมาย
จากการสํ ารวจนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการทํ าแทงในประเทศตางๆ 103
ประเทศในป 2517 มีอยูเพียง 23 ประเทศเทานั้นที่ถือวาการทําแทงเปนอาชญากรรมโดยสิ้นเชิง อีก
29 ประเทศยึดถือนโยบายการทําแทงอยางคอนขางเสรี ทั้งนี้โดยมีขอกําหนดวา การตั้งครรภจักตอง
ไมเกินสามเดือน หรืออาจมีขอกําหนดอยางกวางๆอื่นๆ (เชน สุขภาพของหญิงมีครรภ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ) สวนประเทศที่เหลือนอกจากนี้ กฎหมายอนุญาตใหมีการทําแทงได โดยมีขอจํากัด
มากกวานี้ (Kalis and David 1974 : 13-34) อยางไรก็ตาม ในบรรดาประเทศที่มีกฎหมายหามทําแทง
โดยสิ้นเชิงนั้น ตามขอเท็จจริงก็มีการลักลอบทําแทงตามปกติวิสัย
ในสวนขององคการสหประชาชาติ แมจะตระหนักดีถึงความรายแรงของปญหาการ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรอยางรวดเร็วในประเทศดอยพัฒนา แตก็หาไดมีแถลงการณเกี่ยวกับนโยบายการ
ทําแทงอยางกระจางชัดแตประการใดไม ถอยแถลงที่อาจตีความไดวามีสวนเกี่ยวพันกับนโยบายการ
ทําแทงก็คือ คําประกาศวาดวยประชากร (Declaration on Population) เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2509
อันตรงกับวันสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีถอยแถลงตอนหนึ่งวา “….ขนาดของครอบครัวควรจะขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจเลือกอยางเสรีของครอบครัวแตละครอบครัว….”
สําหรับประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายอาญาถือวา การทําแทงเปนการกระทํา
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ทัง้ นี้ยกเวนกรณีเพียง 2 กรณีเทานั้นที่แพทยสามารถรับทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย
กลาวคือ
กรณีแรก ไดแก กรณีที่สุขภาพของหญิงมีครรภไมอยูในภาวะที่จะมีบุตรได หรือถา
มีบตุ รอาจเปนอันตรายตอสุขภาพจนถึงแกชีวิตอันเปนเหตุจําเปนที่จะตองทําแทง
กรณีที่สอง ไดแก กรณีของหญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเราโดยการขูเข็ญ
ลอลวง มอมเมา หรือดวยการอื่นใดอันทําใหหญิงนั้นไมอยูในภาวะที่จะขัดขืนได ขอใหพิจารณาบท
บัญญัตติ ามประมวลกฎหมายอาญา หมวดสาม (วาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูก) มาตรา 301 ถึง
มาตรา 305 ดังตอไปนี้
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ดูรายงานของ Simms (1974 : 203-207)

3
มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 302 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาหากการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 303 ผูใ ดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ถาการกระทํา
นั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
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
แมวาบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาจะยินยอมใหมีการทําแทงไดในกรณีพิเศษเพียง
สองกรณีดังที่กลาวขางตน และถือวาการทําแทงดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนการกระทําผิดกฎหมาย
แตบทบัญญัติตามมาตรา 305(1) ซึ่งอนุโลมใหมีการทําแทงไดหาก “จําเปนตองกระทําเนื่องจาก
สุขภาพของหญิงนั้น” ก็เปนบทบัญญัติที่มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง เพราะเหตุผลทางสุขภาพ
นัน้ เปนสิง่ ทีม่ ีความหมายคลุมเครือ และในบางกรณีก็ยากที่จะพิสูจนได ทั้งยังมีปญหาวา ใครจะเปน
ผูว นิ จิ ฉัยวา ในกรณีใด การทําแทงจึงเปนสิ่ง ‘จําเปนตองกระทํา (อัน) เนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น’
หากจะรอคําวินิจฉัยของศาลสถิตยุติธรรมก็คงถึงกําหนดคลอด หรือไมก็พนระยะเวลาการทําแทงที่มี
หลักประกันความปลอดภัยแหงชีวิต อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายไทยจะหามทําแทง แตขอเท็จจริง
ก็มอี ยูอยางนอยสองประการ คือ ประการแรก การลักลอบทําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นเปนอันมาก
และในหลายตอหลายกรณี หญิงที่ลักลอบทําแทงเถื่อนตองประสบอันตรายจากการทําแทงจนถึงแก
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ชีวติ หรือมีโรคแทรกซอนจนตองเขารับการเยียวยาจากโรงพยาบาลของรัฐ และประการที่สอง คลีนิค
เอกชนบางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายในการรับทําแทงโดยเปดเผย
การเรียกรองใหมีการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่วาดวยความผิดฐาน
ทําแทงในประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มตนกันอยางจริงจังประมาณหาปเศษมานี้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป
25176 แตตอมาในป 25217 ขอเรียกรองดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดการถกเถียงกันอยางกวางขวาง
ไมแตกตางไปจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลวเทาใดนัก และเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมา
โตเถียงกันในเรื่องนี้อาจกลาวไดวาเปนเหตุผลสากล เนื่องจากประเด็นในการถกเถียงไมสูแตกตางกัน
มากนัก ดังนั้น จึงเปนเรื่องนาสนใจที่จะพิจารณาขอถกเถียงเหลานี้
2. ขอสนับสนุนและขอคัดคาน
รัฐบาลควรจะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหการทําแทง
เปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ขอถกเถียงในประเด็นนี้มักจะเกี่ยวพันกับสิ่งตางๆดังตอไปนี้
คือ ตัวออนในครรภมารดา (fetus) หญิงมีครรภ ครอบครัวของหญิงมีครรภ และสังคมโดยสวนรวม
(George 1973 : 3-7)
2.1 ขอสนับสนุนและขอคัดคานเมื่อพิจารณาในแงของตัวออนในครรภมารดา
เมื่อพิจารณาในแงของตัวออนในครรภมารดา มีแนวความคิดที่แตกตางกันอยูสอง
แนว คือ
แนวที่หนึ่ง ถือวาชีวิตมีกําเนิดขึ้นเมื่ออสุจิผสมกับไข ดังนั้น ตัวออนในครรภมารดา
จึงเปนสิง่ มีชีวิต และดวยเหตุดังนี้ การทําแทงจึงมีสภาพเสมือนหนึ่งการฆาตกรรม และรัฐบาลไมควร
จะใหมีการทําแทงตามกฎหมาย
แนวที่สอง ถือวาชีวิตมีกําเนิดขึ้นเมื่อทารกคลอดจากครรภมารดา การทําแทงจึงมิใช
ฆาตกรรม และดวยเหตุดังนั้น รัฐบาลจึงควรอนุญาตใหมีการทําแทงไดตามกฎหมาย
ขอถกเถียงขางตนนี้เริ่มตนจากขอกลาวหาของฝายที่คัดคานการทําแทงวา การทํา
แทงมีผลเทากับการฆาตกรรม เพราะเมื่อตัวออนปฏิสนธิในครรภมารดา ชีวิตยอมถือกําเนิดขึ้นแลว
หญิงมี ครรภ ที่ทํ าแทงและแพทยที่รับทํ าแทงจึงถือเปนฆาตกร เพราะเปนผูรวมทํ าลายชีวิตนั้น
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ขอถกเถียงในเรือ่ งนี้ อาทิเชน “แพทย 14 ประเทศวาควรเลิกกฎหมายทําแทง” ประชาธิปไตย (4 กุมภาพันธ
2517) “ร.ม.ต. อุดม เห็นควรแกกฎหมายหามทําแทง” ประชาธิปไตย (กุมภาพันธ 2517) สรรใจ แสงวิเชียร (2517)
สันติภาพ ไชยวงศเกียรติ (2518) จันทรอบั (2518) สมมาตร แกวโรจน (2516) ฯลฯ
7
รายงานขาวเรื่อง “การทําแทงควรจะถูกตองตามกฎหมายหรือไม” มติชน (วันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2521)
เรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2521) วีรนุช (2521) และ กองบรรณาธิการสยามรัฐสัปดาหวิจารณ (2521)
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ขอกลาวหาดังกลาวนี้กอใหเกิดการถกเถียงในประเด็นที่วา ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร ผูที่คัดคานการยอมรับ
ทางกฎหมายใหมีการทําแทงมักจะอางวา ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมารดาเริ่มตั้งครรภ สวนผูที่สนับสนุนการ
ยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงไดนั้นมักจะอางวา ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อทารกคลอดจากครรภมารดา
แลว ในขณะที่ทารกยังเปนตัวออนในครรภมารดา ชีวิตยังหาไดเกิดขึ้นไม ดังนั้น การถกเถียงใน
ประเด็นนีใ้ นทีส่ ดุ แลว จึงเปนการถกเถียงในประเด็นที่วา ชีวิตคืออะไร และสภาพการณอยางไรจึงจะ
เรียกวาการมีชีวิต ขอที่นาสังเกตก็คือ วิทยาศาสตรการแพทยปจจุบันยังไมสามารถใหคําตอบในเรื่อง
นีอ้ ยางชัดเจน และดวยเหตุฉะนี้ จึงมีการถกเถียงกันวา ตัวออนในครรภมารดา (fetus) นัน้ คืออะไร
กันแน และเปนที่นาสังเกตตอไปดวยวา ผูที่รวมถกเถียงในประเด็นนี้ตางฝายตางก็ใหคํานิยามไปใน
ทางที่เปนประโยชนในการสนับสนุนความเห็นของตน (Sarvis and Rodman 1973 : 21-23) ซึ่ง
สามารถจําแนกไดเปน 3 ฝายดวยกัน คือ ฝายที่ตองการใหรัฐบาลยอมรับนโยบายการทําแทงอยางเสรี
มักจะมีความเห็นวา ตัวออนในครรภมารดามิใชสิ่งมีชีวิต ฝายที่ตองการใหรัฐบาลยอมรับนโยบายการ
ทําแทงโดยมีเงื่อนไขมักจะมีความเห็นวา ตัวออนในครรภมารดาเริ่มมีชีวิตหลังจากที่มารดาตั้งครรภ
มาแลว 3 เดือน (Sarvis and Rodman 1973 : 23) ดังนัน้ หากรัฐบาลจะกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ทําแทง ควรที่จะไดกํ าหนดขอจํากัดดวยวา การทําแทงจักกระทําไดก็ตอเมื่อหญิงมีครรภตั้งทอง
มาแลวไมเกิน 3 เดือน สวนฝายที่ตอตานการทําแทงก็มักจะมีความเห็นวา ตัวออนในครรภมารดานั้น
เปนสิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตาม มีขอถกเถียงที่นาสนใจอยูขอหนึ่งวา
“คํ าโตเถียงเกี่ยวกับที่วา เมื่อไหรทารกในครรภจึงจะนับไดวาได
ปฏิสนธิแลวอาจจะเปนเรื่องนอกประเด็น ที่จริงแลวชีวิตเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องกัน
จากนอยกวา 8 เดือน จนถึง 80 ป ยิ่งลูกอยูกับพอแมนานเทาไร ความผูกพันก็มากขึ้น
เทานั้น เพราะฉะนั้นการแทงลูกเมื่อจวนกําหนดคลอดแลวยอมเลวรายกวาการแทง
เมื่อยังนอยเดือน การที่เด็กเกิดมาแลวตายยอมเลวรายกวาการแทง และการที่เด็กตาย
ในเปลยอมเลวรายกวาเกิดมาตายทันที ความตายเปนมาตรฐานในการวัดความผูกพัน
ไดดี เพราะเราจะอาลัยคนตายที่มากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับวาเรารูจักคนนั้นดีแคไหน
และเมือ่ พูดถึงความตายของทารกในครรภ คนคนเดียวที่สามารถมีความรูสึกในเรื่องนี้
ไดอยางลึกซึ้ง ก็คือ ผูเปนมารดานั่นเอง…”8
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วีรนุช (2521 : 5) ขอถกเถียงขางตนนี้เปนขอถกเถียงที่อาศัยคานิยมและดุลพินิจของผูเขียนเอง เพราะ
สมมติฐานของขอถกเถียงนี้ก็คือ ‘การตายเร็วดีกวาการตายชา’ ซึ่งหลายคนอาจไมเห็นดวยกับผูเขียน นอกจากนี้
ความเห็นที่วา ตัวออนในครรภมารดาเปนสิ่งที่มีชีวิหรือไม ‘อาจจะเปนเรื่องนอกประเด็น’ นั้น ก็ยังเปนความเห็นที่
โตแยงได เพราะขอถกเถียงบางขอเกี่ยวพันกับขอสมมติในเรื่องนี้ ดังจะไดกลาวถึงตอไป
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อยางไรก็ตาม ฝายที่สนับสนุนการทําแทงบางคนมีความเห็นตอไปวา แมเราจะถือวาตัวออนในครรภ
มารดาเปนสิ่งมีชีวิต ก็ยังมีขอสนับสนุนใหมีการทําแทงได เพราะรัฐควรที่จะพิจารณาชะตากรรมของ
ตัวออนนัน้ ดวยวา หลังจากคลาดจากครรภมารดาแลวจะมีสภาพการณอยางไร ทั้งนี้เนื่องจากวา ทารก
บางคนอาจเกิดมาทุพลภาพหรือเปนเด็กปญญาออน ซึ่งจะกลายเปนปญหาไมเฉพาะแกตัวเด็ก หากยัง
เปนปญหาของสังคมตอไปในอนาคตอีกดวย ผูที่ใชเหตุผลทํานองนี้มักจะมีความเห็นวา การทําแทง
เฉพาะกรณีพิเศษบางกรณีเปนสิ่งที่ควรจะมีการยอมรับทางกฎหมาย
2.2 ขอสนับสนุนและขอคัดคานเมื่อพิจารณาในแงของหญิงมีครรภ
เมื่อพิจารณาในแงของหญิงมีครรภ ผูที่สนับสนุนใหมีการยอมรับทางกฎหมาย
เกีย่ วกับการทําแทงมักจะอางวา สตรีพึงมีสิทธิโดยสมบูรณในการใชรางกายของเธอ และสิทธิในการ
ทําแทงนับเปนสิทธิตามธรรมชาติของสตรีทั้งมวล กลุมผูเรียกรองสิทธิสตรี (Women’s Liberation)
มักจะใชเหตุผลในทํานองนี้ ดังที่มีผูกลาววา
“ขออางทั่วไปขอหนึ่งมีอยูวา สตรีควรจะอยูในสภาพที่สามารถ
ควบคุ มสรรพสิ่งที่เกิดแกรางกายของเธอใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เธอควรจะ
สามารถใชรางกายของเธอในวิถีทางที่ตองการได สิทธิดังกลาวนี้จะถูกผลักดันใหมีขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การใชรางกายของสตรีในทางหนึ่งทางใดจักกอใหเกิดผล
อันลึกลํ้าและยาวนานตอลักษณาการแหงชีวิตของเธอ ไมวาจะเปนชีวิตสวนตัว ชีวิต
สังคม และชีวิตเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมักจะอางกันวา สัตรีควรจะมีอิสระเสรีที่จะ
ตดสินใจไดวาจะอุมทองตัวออนจนกวาจะคลอด หรือจะทําแทง เพราะไมยอมใหใช
รางกายของเธอเพื่อการเติบโตของตัวออนนั้น…. (Brody 1975 : 26)
เหตุผลในทํานองนี้ไดปรากฏในที่ตางๆ บางคนอาจจะไมเห็นดวยกับขอเรียกรองของกลุมผูเรียกรอง
สิทธิสตรี แตก็ยังมีความเห็นวา
“…..การทําแทงแตละครั้งเปนประสบการณเฉพาะตัว สถานการณ
และเหตุผลของการตัดสินใจแตละคราวยอมแตกตางกันไป ผูหญิงแตละคนควรจะ
มีสิทธิที่จะถามตัวเองวา การเปนแมมีความหมายตอเธอเองอยางไร และเธอมีความ
รับผิดชอบตอชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งของตัวเธอเองอยางไร ถาเธอรูสึกวา เธอไมสามารถ
รักชีวติ นัน้ เหมือนสวนหนึ่งของรางกายเธอเปนเวลานาน 9 เดือน หรือวาหลังจากนั้น
เธอไมสามารถจะผูกพันชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเขากับตัวเองไปอีกนานแสนนาน เธอจะตอง
มีความรับผิดชอบพอที่จะไมใหชีวิตนั้นอยูตอไป….” (วีรนุช 2521)
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ในการใชเหตุผลทํานองนี้ มีขอสมมติที่สําคัญอยูวา การตัดสินใจที่จะทําแทงหรือไมนั้นเปนการ
ตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับจริยธรรมของหญิงผูมีครรภ และรัฐควรจะยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของสตรี
ดังกลาวนี้
หากสิทธิในการทํ าแทงเปนสิทธิตามธรรมชาติของสตรีทั้งมวล เหตุใดจึงมีการ
ลิดรอนสิทธิดังกลาวนี้ ในประเด็นนี้ มีผูพบวา กฎหมายในบางประเทศไดเคยยอมรับสิทธิดังกลาวนี้
แตตอมาในคริสตศตวรรษที่ 19 มีการลิดรอนสิทธินี้ดวยการออกกฎหมายหามการทําแทง ทั้งนี้
เนื่องจากวา ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยในขณะนั้นมีไมมากพอ การผาตัดมีภาระการ
เสีย่ งสูงมากจนเปนเหตุใหผูรับการผาตัดถึงแกชีวิตอยูเนืองๆ กฎหมายหามการทําแทงจึงมีจุดมุงหมาย
ทีจ่ ะปกปองสตรีมิใหตองรับภยันตรายจากการทําแทง9 หากเจตนารมณของกฎหมายเปนดังที่กลาวนี้
ก็ควรจะมีการพิจารณาแกไขกฎหมายไดแลว เพราะในปจจุบันวิทยาศาสตรการแพทยไดกาวหนาไป
เปนอันมาก จนถึงระดับที่วาการคลอดลูกเปนอันตรายตอหญิงผูเปนมารดามากกวาการทําแทงตั้งแต
แรกเริม่ ตัง้ ครรภ นอกจากนี้ สภาวะการณทางเศรษฐกิจและสังคมไดแปรเปลี่ยนไป กฎหมายหามการ
ทํ าแทงไดมีสวนผลักดันใหมีบริการการทําแทงเถื่อน ซึ่งรัฐบาลไมสามารถควบคุมและตรวจสอบ
คุณวุฒิและทักษะของหมอเถื่อน ตลอดจนใหหลักประกันสวัสดิภาพแหงชีวิตของผูรับบริการการ
ทําแทงได หญิงมีครรภซึ่งตองการทําแทงไมวาจะเปนดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลทางสังคม
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ตลอดจนเหตุผลสวนตัว จึงตองประสบภยันตรายจากการทําแทงเถื่อน
จนถึงแกชวี ติ เปนอันมาก ดังนั้น ในสถานการณปจจุบันกฎหมายหามการทําแทงไมเพียงแตจะไมชวย
ปกปองหญิงมีครรภใหปลอดพนจากภยันตรายที่เกิดจากการทําแทงเทานั้น หากทวากลับมีสวนทําให
ภยันตรายดังกลาวนี้มีมากขึ้น
แตการทําแทงมีความเกี่ยวพันไมเฉพาะแตหญิงมีครรภเทานั้น หากทวายังเกี่ยวพัน
กับตัวออนในครรภมารดาดวย ในประเด็นนี้ผูเห็นวา “…. การเนนความสนใจอยูที่ตัวเด็กที่ยังไมเกิด
หรือทีต่ วั มารดาฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวไดละเลยความจริงทางธรรมชาติขอหนึ่ง คือ การทําแทง
เปนเรือ่ งของบุคคลทั้งสองฝายในขณะเดียวกัน เราไมสามารถคิดถึงทารกแยกไปจากตัวมารดาที่ทารก
นั้นเชื่อมโยงอยูได หรือคิดถึงมารดาแยกไปจากชีวิตที่เธอไดโอบอุมเอาไวในรางกายของเธอเอง….”
(วีรนุช 2521) หากเรายอมรับหลักการในการพิจารณาดังกลาวนี้ ปญหาก็มีอยูวา การตัดสินใจในการ
ทําแทงควรปลอยใหขึ้นอยูกับจริยธรรมของหญิงมีครรภแตเพียงผูเดียวกระนั้นหรือ ตัวออนในครรภ
มารดาควรจะมีสิทธิที่จะเลือกมีชีวิตอยูตอไปหรือไม หากตัวออนในครรภมารดามิใช สิ่งมีชีวิต
การทําแทงของหญิงมีครรภไมเพียงแตจะมิใชการฆาตกรรมเทานั้น หากทวายังมิไดละเมิดสิทธิของ
ตัวออนในครรภหญิงนั้นอีกดวย แตถาหากตัวออนในครรภมารดาไดเปนสิ่งมีชีวิตแลว การทําแทง
9

Means (1971 : 335-410) อางถึงใน Sarvis and Rodman (1973 : 18-20)
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กอใหเกิดปญหาความขัดแยงแหงสิทธิสองประเภท คือ สิทธิในการทําแทงของหญิงมีครรภ กับสิทธิ
ในการมีชีวิตอยูของตัวออนในครรภหญิงนั้น ปญหาจึงมีอยูวา สิทธิประเภทใด ควร จะมีความสําคัญ
มากกวากัน ฝายที่สนับสนุนใหมีการยอมรับทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํ าแทงมักจะเห็นวา สิทธิ
ประเภทแรกอยูเหนือสิทธิประเภทหลัง และมักจะใชเหตุผลดังตอไปนี้
“……ตัวออนในครรภมารดามีกําเนิดมาไดดวยสาเหตุเพียงประการ
เดียว คือ การเสพสังวาสของหญิงผูเปนมารดา และดวยเหตุดังนั้น ตัวออนจึงเปนหนี้
ชีวิตผูเปนมารดา ในกรณีเชนนี้ การดํารงอยูของตัวออนจักตองไมกอความยากเข็ญ
แกมารดา มิฉะนั้นหญิงผูเปนมารดายอมมีสิทธิที่จะหยุดยั้งการมีชีวิตของตัวออน ดวย
การทําแทงได….” (Brody 1975 : 31)
ขอสมมติที่วา สิทธิในการทําแทงของหญิงมีครรภอยูเหนือสิทธิในการมีชีวิตของตัวออนในครรภ
หญิงนัน้ มักจะปรากฏอยางแฝงเรนในการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใหพิจารณาขอความดังตอไปนี้
“เมื่อผูหญิงเลือกที่จะทําแทง เธอกําลังตัดสินใจเกี่ยวกับตัวของเธอ
เอง ทารกในครรภเปนสวนหนึ่งของตัวเธอในทุกๆทาง มีชีวิตอยูในตัวเธอ และ
โดยผานอวัยวะของเธอเอง วินาทีที่สายรกถูกตัดขาดเปนวินาทีที่ทารกจะเปนคนอีกคน
หนึ่งแยกไปตางหาก นับแตวินาทีนั้น ทุกอยางที่เกิดเปนเรื่องของตางชีวิตกัน ไมใช
สองชีวิตในรางเดียวกัน….” (วีรนุช 2521)
หากเรายอมรับวา ตัวออนในครรภมารดาเปนสิ่งมีชีวิต และถือวาสิทธิในการทําแทง
ของหญิงมีครรภอยูเหนือสิทธิในการมีชีวิตอยูของตัวออนในครรภหญิงนั้น เราก็ควรจะยอมรับตอไป
ดวยวา หญิงผูเปนมารดามีสิทธิที่จะฆาบุตรธิดาของตนได ไมวาบุตรธิดานั้นจะยังอยูในครรภมารดา
หรือคลอดจากครรภมารดาแลว จริยธรรมของมนุษยสมัยใหมไมยอมรับการใชเหตุผลทํานองนี้อีก
ตอไป จริงอยูในอดีตกาลหรือในสังคมดอยพัฒนาบางแหง หญิงผูเปนมารดามีสิทธิพิเศษในการ
ทํารายบุตรธิดาตราบเทาที่การกระทําดังกลาวนี้จะเปนประโยชนแกผูเปนมารดา สิทธิพิเศษดังกลาวนี้
เปนสิทธิที่ผูอื่นไมมี ดังเชน สิทธิในการขายบุตรธิดาเพื่อไปเปนทาสผูอื่น เปนอาทิ แตในปจจุบันนี้
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีแปรเปลี่ยนไปจนถึงขั้นไมยอมรับสิทธิพิเศษประเภทนี้ จริงอยู ระบบ
กฎหมายในประเทศตางๆในปจจุบันยอมรับใหบิดามารดามีสิทธิในการทํ ารายบุตรธิดาไดภายใน
ขอบเขตหนึ่ง เชน การเฆี่ยนตีเมื่อบุตรธิดาทําผิด ฯลฯ แตสิทธิในการทํารายบุตรธิดาดังกลาวนี้เปน
สิทธิทใี่ หมไี ดเพียงเพื่อมิใหเด็กกลายเปนคนเลวและเปนภัยตอสังคมในอนาคต ดังนั้น จึงเปนสิทธิที่
โดยพื้นฐานแลวประโยชนตอทารกหรือบุตรธิดา แตสิทธิในการทําแทงนั้นหาไดเปนเชนที่วานี้ไม
เพราะสิทธิในการทําแทงเปนสิทธิที่เปนโทษตอตัวออนในครรภผูเปนมารดา การยอมรับใหมีสิทธิใน
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การทําแทงจึงเทากับเปนการยอมรับใหมีสิทธิในการฆาบุตรธิดา ดวยเหตุดังนี้ขอเท็จจริงแตเพียงวา
หญิงผูเปนมารดาเปนผูอุมทองและอุมชูเลี้ยงดูตัวออนในครรภนั้น ยอมไมเปนการเพียงพอที่จะ
ยอมรับใหมีสิทธิในการทําแทงได (Brody 1975 : 31-33) การใชเหตุผลทํานองนี้จะถูกตองก็ตอเมื่อ
ขอสมมติที่ใชถูกตอง (กลาวคือ ตัวออนในครรภมารดาเปนสิ่งมีชีวิต)
การฆาผูอื่นเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และกฎหมายก็มักจะยินยอมใหผูที่จะถูกฆามีสิทธิ
ในการปองกันตนเอง หากตัวออนในครรภมารดาเปนสิ่งมีชีวิต การทําแทงยอมเปนฆาตกรรม แตถา
หากการดํ ารงอยูของตัวออนในครรภมารดาเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงผูเปนมารดาจนถึงแก
ชีวติ ในกรณีเชนนี้ การทําแทงของหญิงผูเปนมารดาจะถือไดหรือไมวาเปนการใชสิทธิในการปองกัน
ตนเอง หากนายดําเขาไปปลนบานนายแดง และใชปนยิงเจาของบาน นายแดงยอมมีสิทธิในการ
ปองกันตัวดวยการยิงนายดํา เพราะในกรณีนี้ นายดํามีเจตนาที่จะทํารายนายแดง ตรงกันขาม ในกรณี
ของการทําแทงนั้น ตัวออนในครรภมารดามิไดมีเจตนาที่จะทํารายหญิงผูเปนมารดา การทําแทงจึง
มิใชการใชสิทธิในการปองกันตนเองตามนัยนี้ ในสถานการณที่มีความจําเปนตองเลือกระหวางชีวิต
หญิงมีครรภกับชีวิตตัวออนในครรภหญิงนั้น (กลาวคือ หากหญิงมีครรภอุมทองจนถึงกําหนดคลอด
ทารกจะสามารถมีชีวิตอยูรอด สวนผูเปนมารดาจะถึงแกชีวิต) ตามปกติแลวแพทยมักจะเลือกที่จะชวย
ชีวติ หญิงผูเ ปนมารดา และในกรณีเชนนี้ นัยแหงประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็อนุญาตใหแพทย
ทําแทงได การตัดสินใจตามบทบัญญัติดังกลาวนี้มีขอสมมติสําคัญวา ชีวิตหญิงผูเปนมารดามีความ
สําคัญมากกวาชีวิตตัวออนในครรภหญิงนั้น หากพิจารณาในแงของจริยาธรรม นักปรัชญาบางคน
ไมเห็นดวย และมีความเห็นวา การทําแทงจะเปนสิ่งที่ถูกตองตามจริยธรรมก็ตอเมื่อ หากไมมีการ
ทําแทงแลว ถึงอยางไรทารกที่คลอดออกมาจะตองตายทันทีหรือตายภายในชั่วระยะเวลาอันสั้น หรือ
ในกรณีทหี่ ากไมมีการทําแทงแลว ทั้งทารกและผูเปนมารดาจะตองตายทั้งคู (Brody 1975 : chapter 1)
ทํานองเดียวกับความที่กลาวในยอหนากอน การใชเหตุผลในทํานองจะถูกตองก็ตอเมื่อขอสมมติที่ใช
ถูกตอง
2.3 ขอสนับสนุนและขอคัดคานเมื่อพิจารณาในแงของครอบครัวหญิงมีครรภ
เมื่ อ พิ จ ารณาในแง ของครอบครัว หญิงมีครรภ เป น ที่ยอมรั บกั น เกือบทั่ ว ไปวา
เสรีภาพในการเลือกมีลูกเปนเสรีภาพพื้นฐานของสถาบันครอบครัว สามีภรรยาควรจะมีเสรีภาพ
ในการกําหนดขนาดของครอบครัว การตัดสินใจที่จะมีลูกควรจะเกิดจากเจตจํานงของทั้งสามีและ
ภรรยา มิฉะนัน้ ลูกที่เกิดมาโดยไมตั้งใจอาจจะมีปมดอยและไมเปนที่รักของบิดาและหรือมารดา หาก
ภรรยาเกิดตั้งครรภโดยที่ครอบครัวยังไมพรอมที่จะรับภาระ ก็ควรที่จะมีสิทธิในการทํ าแทงได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมอยูในระดับที่จะเอื้ออํ านวยให
สมาชิกในครอบครัวมีความสุขตามสมควรได เหตุผลที่ใชในทํ านองนี้มักจะมุงไปยังประเด็นที่
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เกี่ยวกับเสถียรภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานของสังคม หาก
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่ไรเสถียรภาพ ความไรเสถียรภาพของสถาบันครอบครัวยอมกอผลเสีย
ตอสังคมโดยสวนรวมดวย อยางไรก็ตาม ผูที่คัดคานการทําแทงมักจะหยิบยกปญหาศีลธรรมและ
จริยธรรมขึ้นมาเปนประเด็นในการถกเถียง
2.4 ขอสนับสนุนและขอคัดคานเมื่อพิจารณาในแงของสังคมโดยสวนรวม
การทํ าแทงมิใชปญหาระหวางหญิงผูมีครรภกับตัวออนในครรภหญิงนั้นเทานั้น
เพราะหากมีการยอมรับทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง ยอมกอใหเกิดผลกระทบไมเฉพาะแตตัว
หญิงผูม คี รรภ ตัวออนในครรภ และครอบครัวหญิงมีครรภเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดผลกระทบตอ
สังคมโดยสวนรวมดวย หากพิจารณาในแงของผลดี การยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงไดยอม
กอใหเกิดผลดีอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก หากไมมกี ารยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงได จะมีทารกจํานวน
มากตองคลอดดวยความจํายอมของมารดา เด็กเหลานี้จะมีปมดอยแหงชีวิต ยิ่งในกรณีของครอบครัว
ที่มีสภาพบานแตกสาเหรกขาด ทารกที่ตองอยูในสภาพเชนนี้ตั้งแตยังเยาววัยยอมมีความรูสึกขาด
ความอบอุนทางครอบครัว และในหลายตอหลายกรณี ผูเปนมารดาทิ้งทารกไวเปนเด็กอนาถา ซึ่ง
กลายเปนปญหาของสังคมตอไปในอนาคต10 ดังนัน้ จึงควรที่จะยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทง
ดังที่มีผูกลาวสรุปวา
“….สิ ท ธิ ใ นการทํ าแท ง นั้ น เป น พื้นฐานการตอสูอัน ยาวนานของ
สังคม เพื่อใหมีหลักประกันวา เด็กทุกคนที่ถือกํ าเนิดมาในโลกนี้เปนเด็กที่สังคม
ตองการ เปนเด็กที่สังคมรัก และเปนเด็กที่สังคมมีความเอื้ออาทร สิทธิในการทําแทง
ประกอบกับมาตรการในการคุมกําเนิดทั้งปวง จักตองชวยดลบันดาลใหศตวรรษนี้เปน
ศตวรรษของเด็กที่โลกตองการ (Century of the Wanted Child)…..”11
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มติชน ฉบับวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2521 รายงานขาววา ตามสถิติของหนวยวิจัยวางแผนครอบครัว
โรงพยาบาลศิริราช หญิงผูทํ าแทงกับหมอเถื่อนจนมีโรคแทรกซอนและตองเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
ดังกลาวในป 2511 มี 194 ราย เพิ่มเปน 328 รายในป 2515 และ 661 รายในป 2520 ในจํานวนนี้เปนหญิงที่แตงงาน
แลว 61% สวนผูมารับการรักษาที่ยังไมแตงงานมีเพียง 39% ในกลุมหลังนี้เปนผูมีอายุไมเกิน 20 ป 33% และเปน
ผูที่ตั้งทองเปนครั้งแรกถึง 99% ของจํานวนผูรับการรักษาที่ยังไมแตงงานทั้งหมด รายงานขาวดังกลาวอางคําให
สัมภาษณของนายแพทยสุพร เกิดสวาง” “…..นี่เปนการแสดงใหเห็นวา ผูหญิงที่ตองไปลักลอบทําแทงนั้น มักจะ
เปนเด็กที่ซื่อและประสบการณชีวิตมีนอย ไมใชเพราะพลาดหรือเกเร มีทองเรื่อยๆโดยไมมีสามี สวนผูหญิงที่จัดเจน
ชีวิต หรือมีอาชีพขายตัว อยางพารตเนอร หมอนวด หรือโสเภณี กลับมีเปอรเซนตการทําแทงนอยมาก…”
11
(Lader 1966 : 166) อางถึงใน Sarvis and Rodman (1973 : 24)
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อยางไรก็ตาม ฝายที่คัดคานการทําแทงพยายามชี้ใหเห็นวา การยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทง
ไดนั้น มิไดชวยแกปญหาสังคมดังกลาวนี้อยางถอนรากถอนโคน เพราะเปนเพียงการแกปญหาที่
ปลายเหตุเทานั้น และเสนอแนะตอไปดวยวา การแกปญหาควรจะมุงไปที่ตนเหตุ เริ่มตั้งแตการอบรม
สัง่ สอนในครอบครัวและสถาบันการศึกษา ตลอดจนการขจัดสภาพแวดลอมของสังคมที่สงเสริมและ
ยัว่ ยุกามารมณ และการใหการศึกษาดานเพศศึกษาอยางถูกตอง
ผลดีประเภทที่สองของการยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงได ก็คือ การทําแทง
เปนวิธีการหนึ่งของการควบคุมจํานวนประชากร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการวางแผนครอบครัวใน
ประเทศที่มีปญหาการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร เพราะจะมีสวนชวยลดอัตราการเกิดอยาง
สําคัญ12 ดังนัน้ รัฐบาลจึงไมควรออกกฎหมายหามการทําแทง อยางไรก็ตาม ฝายที่คัดคานการทําแทง
ชี้ใหเห็นวา การควบคุมจํานวนประชากรไมควรกระทําดวยวิธีการที่ผิดจริยธรรม ดังเชนการฆาคน
ตายเปนอาทิ (Brody 1975 : 54-56)
ในด านผลเสีย นั้ น ฝายที่คัดคานการทํ าแทงมักจะชี้ใหเห็นวา การยอมรับทาง
กฎหมายใหมีการทําแทงไดนั้นจะมีผลใหศีลธรรมจรรยาของประชาชนเสื่อมโทรมลง เพราะเทากับ
สงเสริมใหมีการสมสูเสพสังวาสโดยปราศจากความรับผิดชอบ แตเหตุผลดังกลาวนี้ หากจะใชไดก็คง
จะใชไดในกรณีเฉพาะบางกรณี แตไมอาจใชไดกับกรณีของสามีภรรยาที่ตองการควบคุมจํานวน
สมาชิกในครอบครัว หรือในกรณีที่การทําแทงเกิดจากเหตุผลทางดานสุขภาพของหญิงผูมีครรภ และ/
หรือตัวออนในครรภหญิงนั้น ตลอดจนกรณีที่หญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนชําเรา
ขอสนับสนุนและขอคัดคานเกี่ยวกับการยอมรับทางกฎหมายใหมีการทําแทงดังที่
พรรณนามาขางตน พยายามที่จะหยิบยกประเด็นของการโตเถียงมากลาวอยางสมดุล แตการถกเถียง
ในเรื่องนี้โดยพื้นฐานแลวเปนเรื่องของคานิยมและดุลพินิจสวนบุคคล ยากที่จะวางตัวเปนกลางได
อยางไรก็ตาม เราจะเห็นไดวา ประเด็นของการถกเถียงหลายตอหลายประเด็นขึ้นอยูกับขอสมมติ
สําคัญอยางนอย 2 ขอ คือ
ขอสมมติที่หนึ่ง คือ ขอสมมติเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ชีวิต” ชีวติ คืออะไร
สภาพการณอยางไรจึงจะเรียกไดวาการมีชีวิต ตัวออนในครรภมารดาถือเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม การ
ทําแทงถือเปนการฆาตกรรมหรือไม
ขอสมมติทสี่ อง คือ ขอสมมติเกีย่ วกับสิทธิในการทําแทงของหญิงมีครรภ และสิทธิ
ในการมีชวี ติ อยูข องตัวออนในครรภหญิงนัน้ สิทธิประเภทใดมีความสําคัญมากกวากัน และถาหากเรา
ถือวา สิทธิสองประเภทนีม้ คี วามสําคัญเทาเทียมกัน ในกรณีทกี่ ารดํารงอยูข องตัวออนเปนอันตรายตอ
สุขภาพของหญิงมีครรภจนถึงแกชวี ติ กฎหมายควรจะยังคงหามการทําแทงโดยไมมขี อ ยกเวนหรือไม
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ญี่ปุนไดอาศัยมาตรการดังกลาวนี้เปนมาตรการหนึ่งในการลดอัตราการเกิดจาก 34 คนตอพันเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เหลือเพียง 17 คนตอพันในชวงเวลาเพียงสิบปเทานั้น อยางไรก็ตาม ประสบการณ
ของญี่ปุนอาจจะแตกตางจากประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายก็ได ดู Enke (1966 : 44-56)
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เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทํ าใหแทงลูกตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 301 และ 305 เราจะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวนี้กําหนดบทลงโทษทั้งหญิงมีครรภ
และผูใ หบริการการทําแทง ทําไมจึงเปนเชนนั้น เหตุผลที่พอประมวลไดมีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก กฎหมายมีขอสมมติวา การทําแทงเปนการฆาตกรรม ขอสมมตินี้
จะถูกตองก็ตอเมื่อตัวออนในครรภมารดาเปนสิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตาม ความรูทางวิทยาศาสตรการ
แพทยในปจจุบัน ยังไมสามารถยืนยันความขอนี้ไดโดยแนชัด
ประการที่สอง กฎหมายมีขอสมมติวา การทําแทงจะมีผลทําใหศีลธรรมในสังคม
เสือ่ มโทรม ขอสมมตินี้เปนที่ถกเถียงกันไดมาก เมื่อเราพิจารณาบทบัญญัติแหงกฎหมายในหลายตอ
หลายกรณี เราจะเห็นไดวา กฎหมายมีบทบัญญัตหิ า มการกระทําทีม่ ผี ลเสียตอสังคมโดยสวนรวม (หาก
จะใชศพั ทวชิ าการทางเศรษฐศาสตร ก็คอื การกระทําทีม่ ผี ลภายนอกเปนลบ – Negative Externalities)
เชน หามผลิตและสูบเฮโลอีน ฯลฯ แตทงั้ นีห้ าไดหมายความวา กฎหมายมีบทบัญญัติหามการกระทําที่
มีผลเสียตอสังคมโดยสวนรวมทุกกรณี หากการกระทํานั้นกอใหเกิดผลเสียแตเพียงเล็กนอย หรือใน
สังคมทีเ่ ล็กเกินไป กฎหมายก็มักจะไมนําพาที่จะกําหนดขอหามหรือบทลงโทษ ยกตัวอยางเชน การ
คุยเสียงดังในรถโดยสารประจําทางยอมเปนการกระทําซึ่งในทางเศรษฐศาสตรถือวา มีผลภายนอก
เปนลบ (Negative Externality) เพราะรบกวนผูโดยสารคนอื่นๆในรถโดยสารประจําทางคันเดียวกัน
แตกฎหมายประเทศตางๆก็หาไดมีบทบัญญัติหามและลงโทษการกระทําดังกลาวนี้ ทํานองเดียวกัน
การบัญญัตกิ ฎหมายมักจะคํานึงถึงระบบคุณคาในสังคม (Value System) และบรรทัดฐานทางจริยธรรม
แตการกระทําที่ผิดจริยธรรมบางประเภท กฎหมายก็มิไดมีบทบัญญัติลงโทษ เชน การกลาวเท็จ
ในกรณีทั่วไป การเนรคุณอกตัญู ฯลฯ แมกฎหมายจะยอมรับการมีภรรยาที่ถูกตองเพียงคนเดียว
แตขณะเดียวกันนั้น ก็ยังมีขอยกเวนสําหรับผูมีความเชื่อทางศาสนาบางศาสนา สิ่งที่ ‘ถูก’ และสิ่งที่
‘ผิด’ ยอมแตกตางไปตามระบบคุณคาของแตละคน และกฎหมายมิควรที่จะบัญญัติตาม ‘ความเชื่อ’
ของคนสวนใหญ เพราะเราไมสามารถพิสูจนไดวา ระบบคุณคาของใครดีกวากัน หรือ ‘ถูกตอง’ มาก
กวากัน ในกรณีของการทําแทงก็เชนเดียวกัน ขอคัดคานมักจะมุงไปสูกรณีของการทําแทงอันเนื่อง
มาจากหญิงมีครรภโดยไมมีผูใดรับเปนพอ หรือเนื่องมาจากการใชชีวิตทางเพศอยางเสรี ทั้งนี้โดยมิได
คํานึงถึงกรณีอื่นๆ หากเราถือวาการใชชีวิตทางเพศอยางเสรี เปนการกระทําที่ ‘ผิด’ จริยธรรม คําถาม
ตอไปก็มีอยูวา การใชชีวิตทางเพศอยางเสรีเปนผลหรือเปนเหตุของ ’ศีลธรรม’ ที่เสื่อมโทรม
นอกจากนี้ ถาหากกฎหมายยึดถือขอสมมติที่วา การทํ าแทงเปนการฆาตกรรม
เหตุไฉนประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงอนุโลมใหการทําแทงในบางกรณีเปนการกระทําที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย เพราะขอยกเวนดังกลาวนี้ยอมขัดกับขอสมมติที่ใชเกือบโดยสิ้นเชิง ขอใหลองพิจารณา
ขอยกเวนดังกรณีตอไปนี้
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(ก) การอนุญาตใหทําแทงไดในกรณีที่การอุมทองจนถึงกําหนดคลอดเปนอันตราย
ตอสุขภาพของหญิงมีครรภจนถึงแกชีวิต ขอยกเวนขอนี้มีนัยสําคัญวา สิทธิในการทําแทงของหญิง
มีครรภเหนือกวาสิทธิในการมีชีวิตของตัวออนในครรภหญิงนั้น เราอาจแยกพิจารณาเปนกรณียอย 2
กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง แมวา การคลอดบุตรจะเปนเหตุใหหญิงผูเปนมารดาถึงแกชีวิต แตทารก
ที่คลอดออกมาจะมีชีวิตอยูรอดได ในขณะที่การทําแทงสามารถชวยชีวิตของหญิงผูเปนมารดา แต
ขณะเดียวกันนั้นก็เปนการหยุดยัง้ การดํารงอยูของตัวออนในครรภ
กรณีที่สอง หากไมมีการทําแทง ทั้งหญิงมีครรภและตัวออนในครรภหญิงนั้นจะถึง
แกความตาย แตการทําแทงจะสามารถชวยชีวิตหญิงมีครรภไดเพียงคนเดียว เพราะตัวออนในครรภ
จะตองถึงแกชีวิตไมวาจะมีการทําแทงหรือไม
การอนุโลมใหการทําแทงตามกรณีแรกเปนการกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายยอมมี
นัยสําคัญวา กฎหมายถือตัววา ตัวหญิงผูเปนมารดามีความสําคัญมากกวาตัวออนในครรภหญิงนั้น
แตในกรณีที่สองนั้น ไมเกิดปญหาความขัดแยงแหงสิทธิ ระหวางสิทธิในการทําแทงของหญิงมีครรภ
กับสิทธิในการมีชีวิตของตัวอนในครรภหญิงนั้น เพราะถึงอยางไรตัวออนจะตองถึงแกชีวิตไมวาจะมี
การทําแทงหรือไม นักปรัชญาบางคนจึงถือวา การทําแทงในกรณีหลังนี้เปนการกระทําที่ชอบธรรม
(ข) การอนุญาตใหทําแทงไดในกรณีที่หญิงมีครรภเพราะถูกขมขืนกระทําชําเราโดย
การขูเ ข็ญ ลอลวง มอมเมา หรือดวยประการอื่น ขอยกเวนดังกลาวนี้มีนัยสําคัญวา สิทธิในการทําแทง
ของหญิงมีครรภมีความสําคัญมากกวาสิทธิในการมีชีวิตของตัวออนในครรภหญิงนั้น เพราะความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดของผูอื่น มิใชความผิดของตัวออนในครรภมารดาไม (Brody
1975 : chapter 3)
ดังนี้ จะเห็นไดวา บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทํ าใหแทงลูกตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทยนั้น มิไดอาศัยมาตรฐานของการใชลําดับแหงเหตุผลและขอสมมติเดียวกัน
3. สรุป
การสนับสนุนและการคัดคานการยกเลิกกฎหมายหามทําแทงเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับ
วิจารญาณและดุลพินิจสวนบุคคล โดยหลักการแลว การยกเลิกกฎหมายดังกลาวนี้ควรจะกระทําตอ
เมื่อประโยชนที่สังคมไดรับ (Social Benefit) มีมากกวาตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไปจากการกระทํา
ดังกลาว (Social Cost) แตเราจะเห็นไดวา การประเมินผลดีและผลเสียในกรณีนี้เปนไปไดดวยความ
ยากลํ าบาก และในหลายตอหลายประเด็นไมอาจที่จะหลีกเลี่ยงการใชระบบคุณคาสวนบุคคลได
ดวยเหตุนี้ การถกเถียงในเรื่องนี้จึงไมสามารถมีขอยุติอันเปนที่ยอมรับรวมกันได
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อยางไรก็ตาม แมวาประมวลกฎหมายอาญาจะระบุความผิดฐานทําใหแทงลูก และ
กําหนดบทลงโทษทั้งหญิงมีครรภและผูใหบริการการทําแทงไว แตการบังคับใชกฎหมายในเรื่องนี้
หาไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไม ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก รั ฐ บาลใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายต า งๆไปในด า นการป อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมประเภทอื่นที่รายแรง และมีความสําคัญมากกวาการทําแทง และ ประการที่
สอง เมือ่ การทําแทงถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตโดยที่การทําแทงจักเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความ
เห็นชอบรวมกันระหวางหญิงมีครรภที่ตองการทําแทงกับผูใหบริการการทําแทง ดวยเหตุนี้ การ
ทําแทงจึงมีลกั ษณะเปนอาชญากรรมทีป่ ราศจากเจาทุกข (Crime Without Victims) การบังคับใชกฎหมาย
ในเรือ่ งนีจ้ งึ ทําไดยาก เวนแตจะจับไดคาหนังคาเขาเทานัน้
ในเมื่อการบังคับใชกฎหมายหามทําแทงเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพอันเนื่องมา
จากนโยบายของรัฐก็ดี และเนื่องมาจากลักษณะตามธรรมชาติของการทําแทงก็ดี ผลก็คือ ความเปน
ไปไดที่ผูรับและผูใหบริการการทําแทงจะถูกลงโทษ (Probability of Conviction) มีอยูนอยมาก หรือ
ไมมเี ลย ดวยเหตุนี้ การทําแทงโดยผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นเปนอันมาก ผูใหบริการการทําแทงสวนหนึ่ง
เปนแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป อีกสวนหนึ่งเปนหมอเถื่อน ทั้งนี้มีเหตุผลที่นาเชื่อวา หมอเถื่อน
จะไลแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปออกจากตลาดบริการการทําแทง ตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะชักนําหมอเถื่อนเขาสูตลาดบริการการทําแทงมีอยูเปนอันมาก ในขณะที่
แพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปสวนใหญไมกลาเสี่ยงที่จะรับทําแทง เพราะสามารถหารายไดจากการ
ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายได นอกจากนี้ การที่กฎหมายถือวา การทําแทงเปนอาชญากรรม ทําให
การหาสารสนเทศเกี่ยวกับบริการการทํ าแทงเปนไปไดดวยความยากลําบาก สารสนเทศที่ไดเปน
สารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect Information) และเกิดสภาพความไรสมมาตรแหงสารสนเทศขึ้น
(Asymmetry of Information) อันเปนเหตุใหหมอเถื่อนสามารถ ‘ตุน’ หญิงมีครรภที่ตองการทําแทง
ได ผลก็คือ หญิงที่ทําแทงเปนจํานวนมากตองประสบอันตรายจากการทําแทง และจํานวนไมนอย
ตองถึงแกชีวิต อันเนื่องมาจากการทําแทงมิไดเปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตรการแพทย13 ดังนั้น
หากรัฐบาลไมตองการแกไขประมวลกฎหมายอาญา หมวดวาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูก รัฐบาล
จําเปนตองดําเนินมาตรการบางประการเพื่อใหหลักประกันสวัสดิภาพแหงชีวิตของประชาชน

หมายเหตุ :

13

ตีพิมพครั้งแรกในวารสารนิติศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 3 (2521) หนา 390-408 ตอมาตีพิมพ
ในมูลนิธิเพื่อนหญิง บนทางแยก : ประมวลทัศนะวาดวยปญหาการทําแทง (กรุงเทพฯ
สํานักพิมพเจนเดอรเพรส 2537) หนา 188-214

รายละเอียดการวิเคราะหเรื่องนี้ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2521)
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