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คาํสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิเกีย่วกบักฎหมายการทาํแทง้ 

 

การทาํแทง้เป็นปญัหาที่มีการโตเ้ถียงกนัมากที่สุดปญัหาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโตเ้ถียง

เกี่ยวกบัการใหม้กีฎหมายทีอ่นุญาตใหม้กีารทาํแทง้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึง่ไดม้กีารพจิารณาถงึขอ้ดี

และขอ้เสยี หรือผลดแีละผลเสยีที่จะตามมา เช่น ผูท้ี่สนบัสนุนใหม้กีฎหมายการทาํแทง้ไดม้กัอา้งว่าเพื่อ

เป็นการป้องกนัไมใ่หห้ญงิทีต่ ัง้ครรภไ์ปแอบทาํแทง้กบัหมอเถือ่นตามสถานทีต่่าง ๆ ทีใ่หบ้รกิารการทาํแทง้

ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อหญงิเอง เพราะไมถ่กูหลกัวชิาการและไมถู่กหลกัสุขอนามยั โดยในแต่ละปีมผูีห้ญงิ

ทีต่อ้งเสยีชวีติดว้ยสาเหตดุงักลา่วเป็นจาํนวนมาก ส่วนกลุม่ผูค้ดัคา้นกฎหมายการทาํแทง้ก็อา้งว่า ท ัง้ ๆ ที่

การทาํแทง้ซึง่เป็นการฆาตกรรมผูบ้ริสุทธิ์ มกีฎหมายหา้มและมบีทลงโทษ แต่ก็ยงัมผูีท้ีล่กัลอบทาํแทง้กนั

มากมาย ดงันัน้ ถา้กฎหมายอนุญาตใหท้าํแทง้โดยถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ คงจะมทีารกผูบ้รสุิทธิ์อกีเป็น

จาํนวนมากถกูฆาตกรรม โดยจะกลายเป็นการฆาตกรรมผูบ้รสุิมธิ์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย   

 รายงานฉบบันี้ จะพจิารณาถงึปญัหาศีลธรรมเกี่ยวกบัเรื่องการทาํแทง้ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้                

1) เหตุผลที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบแกไ้ขกฎหมายหา้มทาํแทง้ 2) คาํสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ

เกี่ยวกบัเรื่องการทาํแทง้ 3) ศกัดิ์ศรแีละสถานภาพความเป็นบคุคลของทารกในครรภ ์4) ความขดัแยง้ของ

มโนธรรมต่อกฎหมายการทาํแทง้ทีผ่ดิศีลธรรม 5) มโนธรรมของคริสตชนในการเผชญิหนา้กบักฎหมายที่

ผิดศีลธรรม และ 6) แนวทางปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมสาํหรบัผูท้ี่ปฏิบตัิงานในเรื่องสุขภาพ เช่น แพทย ์

พยาบาล และเวชบคุคลทีม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติผูบ้รสุิทธิ์ 

 

1. เหตผุลที่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแกไ้ขกฎหมายหา้มทาํแทง้ 

ตามกฎหมายไทย การทาํแทง้เป็นความผิดอาญาฐานทาํใหแ้ทง้ลูก ประมวลกฎหมายอาญาได ้

บญัญตัิความผดิเกี่ยวกบัการทาํแทง้ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301-305 ซึ่งสรุปไดว้่า 1) ใน

กรณีที่หญิงใดทาํใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอมใหผู้อ้ื่นทาํใหแ้ทง้ลูก หญิงนัน้มคีวามผิดฐานทาํใหแ้ทง้ลูก               

2) ผูใ้ดทาํใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงนัน้ยนิยอมหรือโดยหญิงนัน้ไม่ยนิยอม ผูน้ ัน้มคีวามผดิฐานทาํใหแ้ทง้

ลูก และ 3) และหากการทาํแทง้นัน้เป็นเหตใุหห้ญงิไดร้บัอนัตรายสาหสัอย่างอื่นดว้ย หรือเป็นเหตใุหห้ญงิ

ถงึแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งรบัโทษหนกัขึ้น 

ดงันัน้ การทาํแทง้จงึเป็นเรื่องผดิกฎหมาย ยกเวน้เป็นการตัง้ครรภท์ีม่ผีลมาจากการถกูขม่ขนื หรอื

การตัง้ครรภน์ ัน้เป็นอนัตรายต่อชวีติของหญงินัน้ทีต่ ัง้ครรภ ์ เง ือ่นไขนี้ทาํใหผู้ห้ญงิทีต่ ัง้ครรภจ์ากสาเหตุ

อืน่ๆ เช่น ตัง้ครรภเ์พราะมเีพศสมัพนัธแ์ต่ไมส่ามารถเลี้ยงดูบตุรได ้ไมส่ามารถทาํแทง้ไดอ้ย่างถกูตอ้งตาม
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กฎหมาย อนัเป็นสาเหตใุหผู้ห้ญงิเหลา่นี้พึง่พาคลนิกิทาํแทง้เถือ่นดงัทีเ่ป็นขา่ว ในอดตีมคีวามพยายามจะ

แกก้ฎหมาย มาตรา 305 หลายครัง้ ช่วงเวลาทีไ่ปไดไ้กลทีสุ่ดคอื ระหวา่งการร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึง่ระบวุา่จะตอ้งแก ้มาตรา 305 โดยเพิม่ขอ้ยกเวน้ใหท้าํแทง้ได ้

ถกูกฎหมายอกี 2 ประการ คอื 1) เมือ่ผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภม์ปีญัหาดา้นสุขภาพกายหรอืจติ และ 2) เมือ่การ

ตัง้ครรภเ์กดิจากการคมุกาํเนดิลม้เหลวจากการปฏบิตัขิองแพทย ์

เมือ่ วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา คณะรฐัมนตรีเหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ข

เพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูกหรอื "ทาํแทง้" โดยมทีีม่าคอื ก่อนหนา้นัน้ไดม้ผูี ้

รอ้งขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญปี 2560 มาตรา 213 กรณีประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 301 และ 305 ขดัหรือแยง้ต่อรฐัธรรมนูญปี 2560 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 77 

หรือไม่ และเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ศาลรฐัธรรมนูญไดม้คีาํวนิิจฉยัว่า ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 301 กาํหนดใหห้ญิงใดทาํใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอมใหผู้อ้ื่นทาํใหต้นแทง้ลูกมคีวามผดิ

อาญานัน้ เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินจาํเป็น ซึ่งขดัต่อรฐัธรรมนูญปี 2560 มาตรา 28 

“บุคคลย่อมมสีทิธิเสรีภาพในชีวติและร่างกาย” และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2563 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาแกไ้ข

เพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

วนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ โดยมเีหตุผลในการ

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 คอื  

1. กาํหนดอายุครรภส์าํหรบัความผดิฐานหญงิทาํใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอมใหผู้อ้ื่นทาํใหต้นแทง้

ลูกขณะมอีายุครรภเ์กิน 12 สปัดาห ์มคีวามผดิและตอ้งรบัโทษ เพือ่คุม้ครองสทิธิของหญิงต ัง้ครรภแ์ละ

ทารกในครรภใ์หเ้กดิความสมดลุกนั  

2. เพิม่เหตยุกเวน้ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูก ใหค้รอบคลมุกรณีต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นและสมควรตอ้งทาํ

แทง้ หรอืยุตกิารตัง้ครรภใ์หก้บัหญงิ และกาํหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตอ้งทาํตามหลกัเกณฑข์อง

แพทยสภา เพือ่ความปลอดภยัของหญงิตัง้ครรภ ์ซึง่มสีาระสาํคญัดงันี้ 

แกไ้ขเพิม่เติม มาตรา 301 ใหห้ญิงที่มอีายุครรภไ์ม่เกิน 12 สปัดาหส์ามารถทาํแทง้ได ้จากเดมิที่

หา้มหญงิตัง้ครรภ ์“ทาํแทง้” โดยเดด็ขาด ซึง่การกาํหนดอายุครรภด์งักลา่วเป็นไปตามความเหน็ของแพทย

สภาและราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาทีป่ลอดภยัทีสุ่ดในการทาํแทง้ 

ไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะทาํใหผู้ท้าํแทง้เกิดอาการแทรกซอ้นและเป็นอนัตรายแก่ชวีติ นอกจากนี้ ไดม้กีารแกไ้ข

ลดอตัราโทษ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการที่ผูท้าํแทง้ตอ้งไดร้บัความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แลว้ จึงไม่
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จาํเป็นตอ้งกาํหนดโทษสูงอกี โดยมรีายละเอยีดดงันี้  “มาตรา 301 หญงิใดทาํใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอม

ใหผู้อ้ื่นทาํใหต้นแทง้ลูกขณะมอีายุครรภเ์กนิ 12 สปัดาห ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่

เกนิ 10,000 บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั” จากเดมิทีก่าํหนดใหต้อ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 3 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 

60,000 บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

สาํหรบัมาตรา 305 ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เหตุยกเวน้ความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูก ใหค้รอบคลุมกรณีที่

จาํเป็นและสมควรตอ้งทาํแทง้ หรือยุตกิารตัง้ครรภใ์หก้บัหญงิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ “มาตรา 305 ถา้การ

กระทาํความผิดตามมาตรา 301 หรือ 302 เป็นการกระทาํของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและตาม

หลกัเกณฑข์องแพทยสภาในกรณีดงัต่อไปนี้ ผูก้ระทาํไม่มคีวามผดิ 1) จาํเป็นตอ้งกระทาํ เนื่องจากหาก

หญิงต ั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการไดร้ ับอ ันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น                  

2) จาํเป็นตอ้งกระทาํ เนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมคีวามเสี่ยงอย่างมากที่จะไดร้บัผลกระทบจาก

ความผดิปกติทางกายหรือจิตใจถงึขนาดทุพพลภาพอย่างรา้ยแรง 3) หญิงมคีรรภเ์นื่องจากมกีารกระทาํ

ความผดิเกี่ยวกบัเพศ และ 4) หญงิซึง่มอีายุครรภไ์มเ่กนิ 12 สปัดาห ์ยนืยนัทีจ่ะยุตกิารตัง้ครรภ”์ 

 

2.  คาํสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิเกี่ยวกบัเรื่องการทาํแทง้ 

พระศาสนจกัรคาทอลกิสอนว่า การทาํแทง้โดยตรงเป็นการกระทาํทีไ่รศี้ลธรรมและเลวทรามทีสุ่ด 

พระสมณสาสน ์“ข่าวดีเรื่องชีวิต” (Evangelium Vitae) ที่กล่าวถึงพระบญัญตัิ “อย่าฆ่าคน” นัน้ พระ

สนัตะปาปาทรงแถลงในเบื้องตน้ว่า “...โดยอาศยัอาํนาจทีพ่ระครสิตเจา้ทรงมอบใหแ้ก่นกับญุเปโตร และผู ้

ที่สบืตาํแหน่งต่อจากท่าน และในการร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกบับรรดาพระสงัฆราชในพระศาสนจกัรคาทอลกิ

ท ัว่โลก เราขอยํา้ว่า การฆ่าชีวติมนุษยผู์บ้ริสุทธิ์โดยตรงและกระทาํดว้ยความสมคัรใจเป็นการกระทาํทีไ่ร ้

ศีลธรรมอย่างหนกัในทุกกรณี” (เทียบ EV ขอ้ 57) จากคาํสอนดงักล่าว จึงเห็นไดว้่าพระสนัตะปาปา 

ยอหน์ ปอล ที่ 2 ทรงตอ้งการใหค้าํนิยามความหมายเฉพาะของการทาํแทง้โดยตรงว่าเป็นการกระทาํทีไ่ร ้

ศีลธรรมอย่างรา้ยแรงใน 2 ลกัษณะ คือ ในลกัษณะแรก พระองคท์รงเนน้ถงึการกระทาํทางศีลธรรมทีใ่น

ตวัมนัเองเป็นสิ่งที่ช ัว่ ไรศี้ลธรรม (intrinsice malum) นัน่คือ เป็นการฆ่าชีวติโดยตรงและดว้ยความ

สมคัรใจ และในลกัษณะที่สอง พระองค์ทรงเนน้ถึงความบริสุทธิ์ของผูท้ี่ถูกกระทาํ (the innocent) 

กลา่วคอื ทารกเป็นผูบ้รสุิทธิ์ทีไ่มม่คีวามผดิ  

จุดยืนอนัม ัน่คงของพระศาสนจกัรคาทอลิกที่ประณามการทาํแทง้ดว้ยความจงใจ (direct 

abortion) นัน้มมีาตลอด เพราะการทาํแทง้นี้ เป็นการฆาตกรรมชวีติผูบ้รสุิทธิ์ ซึง่การทาํแทง้โดยความตัง้ใจ

เป็นการกระทําที่ช ัว่ในตวัเอง และทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ไม่เคยเป็นผูรุ้กรานที่กา้วรา้ว (an unjust 

aggressor) เพราะจากความเชื่อของครสิตชน สทิธขิ ัน้พื้นฐานแห่งการมชีวีติอยู่ของมนุษยเ์ป็นของประทาน
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จากพระเจา้ พระเจา้เป็นเจา้ของชีวติ มนุษยเ์ป็นผูเ้ฝ้ารกัษา แมแ้ต่มารดาก็มใิช่เจา้ของชีวติบุตรของตน 

ชวีติเป็นของประทานอนัล ํา้ค่าจากพระเจา้ซึง่มนุษยม์หีนา้ทีเ่ฝ้ารกัษาเท่านัน้ แลว้เหตอุนัใดมนุษยจ์ะทาํลาย

ของขวญัอนัล ํา้ค่านี้ เสยีเลา่ พระศาสนจกัรคาทอลกิเลง็เหน็ความสาํคญัของชวีติมนุษยต์ลอดมา และยงัคง

ต่อสูเ้พือ่รกัษาไวซ้ึง่ศกัดิ์ศรแีละคณุค่าพื้นฐานของชวีติมนุษยเ์รื่อยมา  

ศกัดิ์ศรีและคุณค่านี้ เป็นสทิธิพื้นฐานของความเป็นบุคคลที่ไม่มใีครสามารถทาํลายลงได ้ แต่ใน

สงัคมปจัจบุนัชวีติมนุษยไ์ดถ้กูคุกคามและถูกทาํลายอย่างน่าสยดสยอง เช่น การฆ่าคนในทกุรูปแบบ การ

ทาํลายเผ่าพนัธุม์นุษย ์การทาํแทง้ เมตตามรณะ การจงใจฆ่าตวัตาย  สิง่ต่าง ๆ ทีล่ะเมดิต่อบูรณภาพของ

ความเป็นบุคคล เช่น การทาํใหพ้กิาร การทรมานทางร่างกายและจิตใจ การบบีคัน้จิตใจ สิ่งต่าง ๆ ที่

ละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นบุคคล (the human dignity) เช่น สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่สมกบัความเป็น

มนุษย ์การขงัคกุตามอาํเภอใจ การเนรเทศ การจบัเป็นทาส การบงัคบัคา้ประเวณี การซื้อขายเดก็และสตร ี

ตลอดจนการใชแ้รงงานมนุษยด์จุเครื่องมอืเพือ่แสวงหาผลประโยชน ์โดยไมค่าํนึงถงึความเป็นบคุคลทีเ่ป็น

อิสระและมีความรบัผิดชอบ [ดูรายละเอียดในพระสมณสาสน์ “เรื่องความรุ่งโรจน์แห่งความจริง” 
(Veritatis Splendor) ขอ้ 80 เกี่ยวกบั “การกระทาํที่ช ัว่ในตวัเอง” (intrinsice malum) ซึ่งหมายถงึการ

กระทาํทีผ่ดิศีลธรรมเสมอในทกุกรณีและในทกุสถานการณ ์และเทยีบกบั Gaudium et Spes ขอ้ที ่27] 

 สภาพสงัคมปัจจุบนัที่โนม้เอียงใฝ่หา “วฒันธรรมแห่งความตาย” (the culture of death) 

มากกวา่ “วฒันธรรมแห่งชวีติ” (the culture of life) พระศาสนจกัรคาทอลกิทีเ่ป็นผูเ้ผยพระวาจาของพระ

เจา้ซึ่งเป็นพระวาจาที่ใหช้ีวติ (the gospel of life) ไดส้อนถงึศกัดิ์ศรีและคุณค่าพื้นฐานที่ตอ้งไดร้บัการ

เคารพอย่างสูงสุด โดยไม่อาจถูกละเมิดได  ้[ดูรายละเอียดในพระสมณสาสน์ “ข่าวดีเรื่องชีวิต” 

(Evangelium Vitae) เกี่ยวกบัวฒันธรรมแห่งชีวิตในบทที่สอง] นอกจากนัน้ พระศาสนจกัรคาทอลกิ

ยงัคงเลอืกที่จะอยู่ขา้งผูอ่้อนแอและถูกเบยีดเบยีนในสงัคมปจัจุบนั ที่ไม่สามารถป้องกนัสทิธิพื้นฐานของ

ตนได ้

 พระศาสนจกัรคาทอลกิในฐานะที่เป็นผูป้กป้องชีวิตมนุษย ์(pro-life) ชีวิตที่เริ่มต ัง้แต่เกิดการ

ปฏสินธิในครรภม์ารดาและสิ้นสุดลงเมือ่ตอ้งตายตามธรรมชาติ ไดย้นืยนัถงึคาํสอนที่ไม่อาจละเมดิไดน้ี้ 

โดยไมจ่าํกดัเฉพาะในขอบเขตของพระศาสนจกัรเท่านัน้ แต่รวมไปถงึมนุษยท์กุคนทีม่นีํา้ใจด ี(all people 

of good will) ใหพ้จิารณาถงึการเคารพศกัดิ์ศรีของมนุษยด์งักล่าว โดยยดึม ัน่ว่าการปกป้องชีวติมนุษย์

นัน้ต ัง้อยู่บน “กฎศีลธรรมตามธรรมชาติ” ที่พระเจา้ทรงจารึกลงในจติใจของมนุษยท์กุคน และโดยอาศยั

เหตผุลมนุษยส์ามารถเขา้ถงึความจรงินี้ไดอ้ย่างเท่าเทยีมเสมอกนั 
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3. ศกัด์ิศรแีละสถานภาพความเป็นบคุคลของทารกในครรภ ์(the dignity and the status of person 

of the embryo)  

 กฎบตัรขององคก์ารสหประชาชาตไิดร้บัรองถงึสทิธิมนุษยส์ากล เช่น ในขอ้ที ่1 กลา่วว่า  “มนุษย์

ทุกคนที่เกิดมามเีสรีภาพ สทิธิ และศกัดิ์ศรีเท่าเทยีมกนั ทุกคนที่มมีโนธรรมและเหตุผลเท่าเทยีมกนัจึง

ตอ้งปฏบิตัิต่อกนัและกนัฉนัพี่นอ้ง” และขอ้ที่ 3 กล่าวว่า  “ตามปจัเจกบุคคล ทุกคนมสีทิธิในการดาํเนิน

ชีวิตตามเสรีภาพและความม ัน่คงในแต่ละบุคคลเอง” จากกฎบตัรดงักล่าวจึงเห็นไดว้่าองค์การ

สหประชาชาตริบัรองความเสมอภาคและเสรภีาพของบคุคล (human person) ทีเ่ท่าเทยีมกนั ซึง่เป็นสทิธิ

มนุษยชนข ัน้พื้นฐานของปจัเจก (individual) หรือบุคคล (human person) ในฐานะที่เกิดและคลอด

ออกมาพน้จากครรภม์ารดาแลว้เท่านัน้ แต่ปญัหาที่ตอ้งเผชิญในขณะนี้คือ สิทธิและศกัดิ์ศรีดงักล่าว

ครอบคลุมถงึความเป็นบุคคลของทารกในครรภห์รือไม่ ทารกที่อยู่ในครรภม์ารดาเป็นบุคคลที่มศีกัดิ์ศรี

และสทิธิข ัน้พื้นฐานที่จะตอ้งไดร้บัการปกป้องหรือไม่ ความเป็นบุคคลของทารกในครรภม์ารดาเริ่มตน้

เมือ่ใด ความเป็นบคุคลหมายถงึอะไร มาตรการอะไรทีจ่ะใชว้ดัความเป็นบคุคลของทารกในครรภ ์คาํถาม

เหลา่นี้ลว้นเป็นคาํถามทีเ่กี่ยวกบัศกัดิ์ศรแีละสถานภาพความเป็นบคุคลของทารกในครรภ ์

 พระศาสนจกัรคาทอลกิเชื่อถงึการสรา้งวญิญาณของมนุษยโ์ดยตรงจากพระเจา้ ในพระสมณสาสน์

เรื่องของขวญัแห่งชีวติ (Donum Vitae) ขอ้ที่ 1 กล่าวว่า “ความเป็นมนุษยค์วรที่จะไดร้บัการเคารพและ

ปฏบิตัิอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกบับุคคลโดยนบัตัง้แต่เริ่มตน้การปฏสินธิ” ดงันัน้ พระสมณสาสนเ์รื่อง

ของขวญัแห่งชวีติ (Donum Vitae) ไดร้บัรูถ้งึการโตแ้ยง้ถงึปญัหาที่ว่า ความเป็นบุคคลนัน้เริ่มตน้เมือ่ใด 

แต่พระสมณสาสนเ์รื่องของขวญัแห่งชีวติ (Donum Vitae) ก็กล่าวเพยีงว่า “ความเป็นมนุษย ์(Human 

being) จาํตอ้งไดร้บัการเคารพและปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นบคุคล (human person) ตัง้แต่เริ่มการปฏสินธ”ิ  

พระสมณสาสน ์“ข่าวดเีรื่องชีวติ” (Evangelium Vitae) ขอ้ที่ 60 กล่าวยํา้ว่า ชีวติมนุษยเ์ริ่มตน้

ในขณะทีเ่กดิการปฏสินธ ิและพระสนัตะปาปาทรงเนน้อย่างเดด็เดีย่วว่า “...ในความเป็นจรงิ ขณะทีไ่ข่ของ

มารดา (ovum) ไดร้บัการผสมนัน้ ชวีติใหมไ่ดเ้ริ่มขึ้นแลว้ซึง่ไมใ่ช่ชวีติของบดิาหรอืมารดา แต่เป็นชวีติใหม่

ของมนุษยท์ีเ่จริญพฒันาโดยตวัของตนเอง โดยความเป็นมนุษยเ์ริ่มตน้ทีน่ี่ วทิยาศาสตรด์า้นพนัธุกรรมก็

ไดร้บัรองความเป็นจริงขอ้นี้ นอกนัน้ยงัไดช้ี้ใหเ้หน็ดว้ยว่า ในระยะเริ่มแรกแห่งชวีติโครงการเจริญพฒันา

ชีวติไดถู้กสรา้งขึ้นแลว้ในความเป็นบุคคลที่ปจัเจกบุคคลซึ่งประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ ที่เป็นแบบ

เฉพาะ ดงันัน้ ตัง้แต่เกิดการปฏสินธิชีวติมนุษยไ์ดเ้ริ่มขึ้น ซึ่งการพฒันาความสามารถนัน้ตอ้งการเวลาใน

ความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัเิยีย่งบคุคล” [เทยีบ EV ขอ้ที ่60 อา้งเอกสารจากกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ เรื่อง

การทาํแทง้ ใน ASS 66 (1974) ขอ้ที ่738 และ เทยีบ ธรรมนูญใหมฯ่ ขอ้ 51] 
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 ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า สถานภาพความเป็นบคุคลของทารกทีอ่ยู่ในครรภม์คีวามสาํคญั

อย่างมาก สาํหรบัการใชเ้ป็นขอ้อา้งองิในการปกป้องชวีติของเขา ซึง่ในขณะทีเ่กดิการปฏสินธนิ ัน้ชวีติใหมไ่ด ้

เริ่มขึ้นแลว้และพรอ้มที่จะพฒันาโดยตวัของตนเอง ซึง่ตอ้งการเวลาในความพรอ้มที่จะปฏบิตัเิยี่ยงบุคคล 

และจากความคิดในปจัจุบนัที่เนน้ว่า เฉพาะบุคคลเท่านัน้ที่ไดร้บัการปกป้องศกัดิ์ศรี และสทิธิข ัน้พื้นฐาน

โดยเฉพาะจากกฎหมายบา้นเมอืงที่มบีทลงโทษ และที่เนน้ว่าการใหค้าํนิยามความหมายของความเป็น

บคุคลก็แตกต่างกนัไป แลว้แต่มาตรการทีใ่ชว้ดัความเป็นบคุคล ซึง่ไม่สามารถประยุกตใ์ชไ้ดส้าํหรบัทารก

ทีอ่ยู่ในครรภ ์ในเรื่องนี้จาํเป็นตอ้งพจิารณาดูว่าคาํนิยามความหมายของความเป็นบุคคลจากมติิต่าง ๆ มี

ขอ้บกพร่องอย่างไร เมื่อใชป้ระยุกต์กบัสถานภาพของทารกในครรภ ์นอกจากนัน้ การใหค้ํานิยาม

ความหมายของความเป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะสมบูรณ์แบบบูรณาการ (integral) ยงัคงเป็นความพยายามที่

กาํลงัแสวงหากนัอยู่ 

4. ความขดัแยง้ของมโนธรรมต่อกฎหมายการทาํแทง้ที่ผิดศีลธรรม  

กฎหมายบา้นเมอืงที่มผีลบงัคบัใชใ้นการปฏบิตัิในสงัคมและมบีทลงโทษ สาํหรบัผูท้ี่ฝ่าฝืนซึ่งมี

ลกัษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete) มที ัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีของกฎหมายดงักล่าวคือ สามารถนาํไป

ประยุกตป์ฏบิตัไิดโ้ดยตรง แต่ขอ้เสยีคือ ความไม่สมบูรณ์ของกฎหมาย กลา่วคือ โดยธรรมชาตกิฎหมาย

บา้นเมืองมกัจะมีช่องว่างอยู่เสมอ เพราะผูท้ี่มีอ ํานาจออกกฎหมายไม่สามารถบญัญตัิกฎหมายให ้

ครอบคลุมความเป็นศีลธรรมในทุกสถานการณ์โดยที่ไม่มีขอ้ยกเวน้ได ้ดงันัน้ จึงตอ้งมีการปรบัปรุง

กฎหมายใหท้นัสมยัและเขา้กบัสภาพของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

กฎหมายบา้นเมอืงที่สอดคลอ้งกบักฎศีลธรรมตามธรรมชาติเท่านัน้ จึงจะสามารถมผีลบงัคบัใช ้

ในทางปฏบิตัิ แต่ถา้กฎหมายขดักบักฎศีลธรรมตามธรรมชาติก็จะขาดอาํนาจความเป็นกฎหมายในทนัท ี

และโดยธรรมชาตแิลว้ไม่มกีฎหมายฉบบัใดทีม่คีวามสมบูรณ์ครบถว้น (imperfect law) เพราะกฎหมาย

ไม่สามารถครอบคลุมคุณค่าศีลธรรม (moral values) ที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น เพราะช่องว่างของ

กฎหมาย ดงันัน้ ในสถานการณ์ที่กฎหมายมช่ีองว่าง ประชาชนที่อยู่ในสงัคมที่เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ

จาํตอ้งประยุกตค์ุณธรรม epikeia ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มุ่งปฏิบตัิตามเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของ

กฎหมาย (spirit of the law) มากกวา่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายตามตวัอกัษร (letter of the law) 

นอกจากกฎหมายบา้นเมอืงจะมช่ีองว่างและไม่ยุติธรรมแลว้ (unjust law) กฎหมายอาจจะผดิ

ศีลธรรม (immoral law) ก็ได ้ถา้กฎหมายดงักล่าวขดักบักฎศีลธรรมตามธรรมชาติ (natural moral 

law) ซึง่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัสทิธขิ ัน้พื้นฐานของมนุษยท์กุคน เช่น การทาํแทง้ ซึง่ขดักบัสทิธใินการถอืกาํเนิด 

การุณยฆาตซึ่งขดักบัสทิธิในการมชีีวติอยู่ การคา้มนุษยซ์ึ่งขดักบัสทิธิในการดาํเนินชีวติอย่างสมศกัดิ์ศรี 

เป็นตน้ 
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ดงันัน้ การที่ศาลรฐัธรรมนูญไดม้ีคําวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (ที่เป็น

กฎหมายที่ใชม้านานถงึ 52 ปี) ขดักบัรฐัธรรมนูญปี 2560 มาตรา 28 “บุคคลย่อมมสีทิธิเสรีภาพในชีวติ

และร่างกายของตนเอง” จนนาํไปสู่การร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาความผดิ

ฐานทาํใหแ้ทง้ลูก และเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี้ไดร้บัการเห็นชอบ

จากคณะรฐัมนตรี และข ัน้ต่อไปจะมกีารส่งร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา แลว้จึงเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร

พจิารณาโดยด่วน เพือ่ใหม้ผีลบงัคบัใชก่้อนวนัที ่12 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 จงึเป็นการบญัญตักิฎหมายที่

อนุญาตใหเ้ปิดโอกาสใหห้ญิงที่ต ัง้ครรภไ์ม่เกิน 12 สปัดาห ์ทาํแทง้อย่างถูกกฎหมาย กฎหมายฉบบั

ดงักลา่วนี้จงึเป็นกฎหมายทีผ่ดิศีลธรรม เพราะขดักบักฎศีลธรรมตามธรรมชาต ิทีช่วีติมนุษยค์วรไดร้บัการ

เคารพและไมส่ามารถละเมดิไดต้ ัง้แต่การปฏสินธ ิ  

 

5.  มโนธรรมของครสิตชนในการเผชิญหนา้กบักฎหมายที่ผิดศีลธรรม 

คาํสอนของพระศาสนจกัรสอนวา่ มนุษยท์กุคนตอ้งปฏบิตัติามคาํส ัง่ของมโนธรรมของตนเอง สงัฆ

ธรรมนูญว่าดว้ยเรื่อง พระศาสนจกัรในโลกสมยัใหม ่“ความปีตยินิดแีละความหวงั” (Gaudium et Spes) 

ขอ้ที ่16 กลา่วถงึธรรมชาตขิองมโนธรรมไวว้่า “มนุษยค์น้พบว่า ในส่วนลกึของมโนธรรมมกีฎอยู่ขอ้หนึ่งที่

ตนไม่ไดเ้ป็นผูก้าํหนดใหเ้พือ่ตนเอง แต่เขาตอ้งเชื่อฟงั และเสยีงของกฎนี้ เชญิชวนเขาอยู่ตลอดเวลาใหท้าํ

ความดีและหลกีหนีความช ัว่ และเมื่อใดถึงเวลาที่จาํเป็นกระซิบอยู่ในหูของหวัใจว่า “จงทาํการนี้  จง

หลกีเลีย่งการนัน้” อนัทีจ่ริง มนุษยม์กีฎทีพ่ระเจา้ทรงจารึกไวใ้นใจของตน การเชื่อฟงักฎนี้จงึเป็นศกัดิ์ศรี

ของเขา และเขาก็จะถูกพพิากษาตดัสนิตามกฎนี้” (เทยีบ รม. 2: 14-16) และยงักลา่วต่อไปว่า “มโนธรรม

เป็นจดุลกึลบัและศกัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของมนุษย ์ทีจ่ดุนี้ มนุษยอ์ยู่เป็นส่วนตวัเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ ซึง่ตรสั

กบัเขาในส่วนลกึของจิตใจ มโนธรรมทาํใหก้ฎนี้ปรากฏแจง้อย่างน่าพิศวงว่า การปฏิบตัิตามกฎอย่าง

สมบูรณ์ คือ ความรกัต่อพระเจา้และต่อเพือ่นมนุษย ์คริสตชนจงึพยายามแสวงหาความจริงร่วมกบัเพือ่น

มนุษยโ์ดยความซื่อสตัยต่์อมโนธรรม” ดว้ยเหตุนี้ เอง จงึสงัเกตไดว้่าศกัดิ์ศรีของมนุษยอ์ยู่ทีก่ารตดัสนิใจ

กระทาํตามคาํส ัง่ของมโนธรรมของตนเอง 

ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญาความผดิฐานทาํใหแ้ทง้ลูกเป็นกฎหมาย

บา้นเมอืงที่ผิดศีลธรรม (immoral law) เพราะขดักบักฎศีลธรรมตามธรรมชาติ กฎหมายบา้นเมืองที่

ถกูตอ้งสอดคลอ้งกบักฎศีลธรรมธรรมชาตเิท่านัน้ จงึมผีลบงัคบัต่อมโนธรรม และกฎหมายทีผ่ดิศีลธรรม

จึงไม่มีผลบงัคบัต่อมโนธรรมของประชาชนและไม่ตอ้งปฏิบตัิตาม ประชาชนที่มีวุฒิภาวะและความ

รบัผดิชอบ จาํตอ้งต่อตา้นกฎหมายที่ผดิศีลธรรมอย่างแขง็ขนั โดยมลีาํดบัของความเขม้ขน้ โดยเริ่มจาก
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การปฏเิสธในการใหร่้วมมอืจนถงึข ัน้การชุมนุมประทว้งโดยสนัติวธิี ซึ่งการยอมสูท้น (tolerance) หรือ

อหิงสาเป็นคุณธรรมสาํคญัอย่างหนึ่งสาํหรบับุคคลที่อยู่ในสงัคมที่ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะต่อกฎหมายบา้นเมอืงทีผ่ดิศีลธรรม 

การตดัสนิมโนธรรมของคริสตชนที่เผชิญกบักฎหมายที่ผดิศีลธรรม ในหนงัสอืกิจการอคัรสาวก

นกับญุเปโตรกลา่วว่า “ควรทีจ่ะเชื่อฟงัพระเจา้มากกว่ามนุษย”์ (เทยีบ กจ 5:29) ซึง่ในสมยัอคัรสาวกถอืว่า

การนอบนอ้มเชื่อฟงัพระเจา้เป็นการตดัสนิใจในระดบัมโนธรรมของตน ในสถานการณ์แห่งความขดัแยง้

ระหว่างมโนธรรมกบักฎหมายทีผ่ดิศีลธรรม ครสิตชนและมนุษยท์กุคนจาํตอ้งเชื่อฟงัและปฏบิตัติามคาํส ัง่

ของมโนธรรมของตนเอง  

นอกนัน้ ธรรมนูญใหมฯ่ ขอ้ที ่59 กลา่วถงึการคดัคา้นทีเ่กดิจากมโนธรรมเมือ่มกีฎหมายทาํแทง้ว่า 

“เมื่อกฎหมายอนุญาตใหท้าํแทง้ได ้ผูท้าํงานดา้นสุขภาพอนามยัตอ้ง ‘ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หนกัแน่น’ 

มนุษยไ์มส่ามารถเชื่อฟงักฎหมายทีผ่ดิศีลธรรม เช่น กรณีของกฎหมายทีอ่นุญาตใหท้าํแทง้ไดต้ามหลกัการ

ทีว่่าการทาํแทง้เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย เป็นการใชอ้าํนาจละเมดิชวีติมนุษยท์ีท่าํลายไม่ได ้เพราะกฎ

ของพระเจา้ที่ปกป้องคุม้ครองชีวติตอ้งมาก่อนกฎหมายใด ๆ ของมนุษย ์เมือ่กฎหมายของมนุษยข์ดัแยง้

กบัมโนธรรมตอ้งยนืยนัถงึสทิธิประการแรกและความเป็นเลศิสูงสุดของบญัญตัิของพระเจา้ ‘เราตอ้งนบ

นอบเชื่อฟงัพระเจา้ยิง่กวา่เชื่อฟงัมนุษย’์ (กจ 5:29)” (เทยีบ ธรรมนูญใหมฯ่ ขอ้ 59) 

 

6. แนวทางปฏบิตัทิี่เป็นรูปธรรมสาํหรบัผูท้ี่ปฏบิตังิานในเรื่องสขุภาพ 

 บทสรุปในแนวทางการปฏิบตัิสาํหรบับรรดาผูท้ี่ทาํงานดา้นการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

สาํหรบัแพทย ์พยาบาล และผูท้ี่มหีนา้ที่เกี่ยวขอ้ง จากสภาพระสงัฆราชคาทอลกิท ัว่โลกในปี ค.ศ. 1974 

สามารถสรุปเนื้อหาไดด้งัต่อไปนี้ 

1. โรงพยาบาลคาทอลกิไม่สามารถใหก้ารบริการการทาํแทง้ได ้ไม่ว่ากฎหมายจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม 

และพวกเขาก็ไมส่ามารถร่วมมอืในการใหบ้รกิารดงักลา่วไดแ้มแ้ต่การร่วมมอืในดา้นการจดัหาอปุกรณ์

เครื่องมอื (material cooperation) 

2. แพทย ์พยาบาล และผูเ้กี่ยวขอ้งในดา้นสุขภาพที่ทาํงานในแผนกซึ่งใหก้ารบริการการทาํแทง้ใน

โรงพยาบาลทีไ่มใ่ช่ของคาทอลกิ ไมส่ามารถปฏบิตังิานในแผนกนี้อย่างผูท้ีม่มีโนธรรมถกูตอ้งได ้

3. แพทย ์พยาบาล และผูเ้กี่ยวขอ้งในดา้นสุขภาพควรทีจ่ะเป็นประจกัษพ์ยานต่อสาธารณชนในความเชื่อ
แห่งความศกัดิ์สิทธิ์ของชีวติ ความเป็นของบุคคลท ัง้ครบ คุณค่าของชีวติในทุกข ัน้ตอน และการมี

ความเมตตากรุณาต่อผูเ้จบ็ป่วย 
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4. แพทย ์พยาบาล และผูเ้กี่ยวขอ้งในดา้นสุขภาพควรร่วมลงชื่อดว้ยมโนธรรมของตน ในการปฏเิสธให ้

ความร่วมมอืต่อสถานพยาบาลทีม่กีารทาํแทง้ 

5. การทาํแทง้เป็นการกระทาํที่ผิดศีลธรรมอย่างหนกั โรงพยาบาลคาทอลกิที่ใหบ้ริการทาํแทง้หรือรบั

บรกิารการทาํแทง้หรอืชกัชวนใหผู้อ้ื่นทาํแทง้ ก็ไดก้ระทาํความผดิอย่างรา้ยแรงต่อมนุษยซ์ึง่ขดักบัพระ

บญัญตัแิห่งความรกัทีม่ต่ีอเพือ่นมนุษย ์

6. การใหค้วามร่วมมอืในการทาํแทง้ถงึแมว้่าจะเป็นการร่วมมอืประเภทจดัเตรียมอุปกรณ์เครื่องมอืให ้
พรอ้มก่อนล่วงหนา้ (the remote material cooperation) แต่เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานถงึความเชื่อ 

คริสตชนพยาบาลควรหลกีเลีย่งในการกระทาํนัน้ ถงึแมว้่าการกระทาํดงักลา่วจะไม่เป็นสิง่ช ัว่ในตวัมนั

เองก็ตาม 

7. กฎหมายของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ขอ้ที ่1398 กลา่วถงึผูท้ีก่ระทาํหรือไดร้บัการกระทาํหรือชกัชวน

ใหผู้อ้ื่นกระทําแทง้ดว้ยความสมคัรใจว่า เขาตดัตนเองออกจากพระศาสนจกัรโดยอตัโนมตัิ 

(automatic excommunication) โดยที่จุดประสงคข์องการขบัออกจากพระศาสนจกัรนี้ ก็เพื่อเป็น

การตอกยํา้ถงึธรรมเนียมของครสิตชนในสงัคายนาวาตกินัที ่2 ทีป่ระกาศว่า “การทาํแทง้ การฆ่าทารก 

เป็นการฆาตกรรมที่ไม่มขีอ้โตแ้ยง้” แต่แน่นอนที่สุดการตดัตนเองออกจากพระศาสนจกัรนี้ ใชก้บัผูท้ี่

กระทาํการนี้ดว้ยความรูต้วัและดว้ยความเต็มใจในการกระทาํผดิ แต่พวกเขาสามารถกลบัคืนสู่พระ 

ศาสนจกัรไดอ้กี ในการกลบัใจ ในศีลอภยับาป ในการเป็นทุกขเ์สยีใจ เพราะพระศาสนจกัรตอ้งการ
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