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คํานํา

พระศาสนจักรคาทอลิกมีความสนใจและหวงใยปญหาตางๆ ของมนุษยตามจิตตารมณที่สังคายนา
วาติกนั ที่สองกลาวไววา ”ความชืน่ ชมและความหวัง ความโศกเศราและความกังวลของมนุษยในสมัยนี้
เปนตนของคนยากจนและผูมีความทุกขเข็ญทั่วไป ยอมถือเปนความชืน่ ชมและความหวัง เปนความ
โศกเศราและความกังวลของผูเปนศิษยของพระคริสตเจาดวย” (ธรรมนูญพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 1)
พระศาสนจักรคาทอลิกจึงมีความปรารถนาแรงกลาที่จะมีสวนในการรับใชและรวมมือกับรัฐบาล บรรดา
ผูนํา และผูมนี ้ําใจดีทงั้ หลาย เพื่อสรางสรรคความรูความเขาใจ หาวิธีการ และเสนอแนะการปฏิบัติอยาง
จริงจังในการแกปญหาตางๆ
การทําแทง ปจจุบันเปนปญหาที่สลับซับซอนและหนักหนวงขอหนึง่ เปนปญหาที่เกิดขึ้นทัว่ โลก
และในประเทศไทยของเราดวย เปนความกังวลของคนเปนจํานวนมาก ทัง้ ของผูที่มีความทุกขยากที่
ตองการทําแทงนัน่ เอง และของผูที่รับผิดชอบในสังคมซึ่งมีหนาที่จะตองดูแลความทุกขสุขของประชาชนที่มี
ความทุกขยากเหลานี้ พระศาสนจักรเองมีความกังวลในเรื่องนี้ดว ย เพราะเปนปญหาที่สัมพันธกับศาสนา
และศีลธรรมอยางลึกซึ้ง
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ตระหนักดีถึงหนาที่ซงึ่ พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมาย
แกผูสืบคําสั่งสอนของพระองค ใหสอนความจริงและศีลธรรม เมื่อทรงกลาววา “พวกทานจงไปสอน
นานาชาติ... ใหเขาเชื่อฟง และทําตามที่เราสอนทุกประการ” (มธ 28:10 – 20) จึงไดออกแถลงการณเรื่อง
การทําแทงฉบับนี้ ชี้แจงใหชาวคาทอลิกและผูมีน้ําใจดีทั้งหลายไดรูไดเขาใจหลักศาสนาและศีลธรรม เพื่อ
เปนเครื่องธํารงไวซึ่งศีลธรรมและรักษาไวซงึ่ ศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษยใหมนั่ คงถาวรสืบไป
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คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
วาดวย
ศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษยและความหมายของการทําแทง
พระคัมภีรคาทอลิกกลาววา พระเปนเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองคเอง ทรงอวย
พระพรแกมนุษย ทรงตั้งใหมนุษยเปนเจานายเหนือสิง่ สรางทัง้ มวล พระองคตรัสกับมนุษยวา “จงบังเกิด
บุตร” (เทียบ ปฐก 1:26 – 28) ศาสนาคาทอลิกจึงสอนวา ชีวิตมนุษยเปนพระพรอันประเสริฐของพระเปน
เจา มีศักดิ์ศรีและคุณคาเหนือประโยชนใดๆ เปนสิ่งทีต่ องชวยกันปกปกรักษา และทะนุบํารุงใหเจริญงอก
งาม และแมวาพระเปนเจาทรงสรางชีวิตมนุษยโดยอาศัยความรวมมือของพอแม ชีวิตมนุษยก็มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และพระเปนเจาเทานัน้ ทรงอานุภาพเหนือชีวิตมนุษย มนุษยจึงไมมีสิทธิ์จะทําลายชีวิตของ
ตนเอง หรือชีวิตของคนอื่นผูบริสุทธิ์ได
ิ ญาณที่อมตะ นัน่ คือถือวา ชีวิตมนุษย
พระศาสนจักรยังสอนวา ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิมนุษยมีวญ
เริ่มตนตั้งแตเวลาที่เชื้อชีวิตของพอแมผสมกันแลว ซึ่งวาระนั้นถือวามีการปฏิสนธิหรือตั้งครรภแลว เมื่อป
ค.ศ.1970 สหภาพการแพทยสากลไดยนื ยันทํานองเดียวกันนี้ดว ย นอกนั้น วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยาก็
รับรูวา ชีวิตมนุษยคนหนึง่ เปนชีวิตเดียวที่เริ่มเมื่อมีการปฏิสนธิและดําเนินตอเนื่องกันไปจนตาย ชีวิตใน
ครรภมารดาจึงเปนมนุษยแลว กอนที่จะมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะเปนบุคคล
เพราะความประเสริฐและศักดิ์ศรีของมนุษยนี้เอง คําสั่งสอนสําคัญของพระเยซูเจาจึงเนนหนักให
มนุษยมีความรักตอกันและกัน ทัง้ ชี้ใหเห็นวา ผูท ี่รักแทยอมเสียสละไดแมชีวิตเพื่อผูอ่นื (เทียบ มธ 22:29,
ยน. 13:34, ยน. 15:13) คริสตศาสนาจึงสอนวา เราตองรักมนุษยทุกคน โดยไมเลือกชาติหรือศาสนา
ผิวพรรณหรืออายุ แมผูทยี่ งั ไมเกิดดวย
สวนในดานการปกปองชีวิตนั้น พระเปนเจาทรงมอบพระบัญญัติประการที่ 5 ไววา “อยาฆาคน”
(อพย. 20:13) เพราะการฆาคนเปนการละเมิดสิทธิของพระเปนเจาและความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย
โดยตรง
บัดนี้ เราควรศึกษา “การทําแทง” คืออะไร
การทําแทง มีความหมายทางการแพทยวา “เปนการขัดขวางตอชีวิตที่กําลังกอตัวในครรภ มิใหมี
โอกาสเจริญออกมาสูโลก”
การทําแทง มีความหมายทางกฎหมายธรรมชาติวา “เปนวิธีการทําลายชีวิตมนุษยในขณะที่อาศัย
อยูในครรภมารดา”
การทําแทง มีความหมายทางกฎหมายวา “เปนการปลนสิทธิที่จะมีชีวิตโดยที่เจาของชีวิตเปนผู
บริสุทธิ์และไมมีทางปองกันตัว”
การทําแทง มีความหมายทางศีลธรรมวา “เปนการฆาตกรรมที่พอแมยินยอมใหเกิดขึ้น”
ความหมายของการทําแทงทั้งสี่สถานบงชัดวาเปน “การฆา”
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ฝายศาสนาคาทอลิกเนนวา “การทําแทง เปนอาชญากรรมทีน่ าเกลียดนาชังทีส่ ุด” (ธรรมนูญ
พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ขอ 51)
การทําแทง ยังเปนการกระทําที่จงใจอยางเลือดเย็นโดยมีการเตรียมการลวงหนา มีการสมรูรวม
คิด มีการนําเอาวิชาการมาใชโดยไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม
เปนการกระทําทีน่ าสยดสยอง เพราะผูมหี นาที่ปกปองชีวิตกลับเปนผูทําลายชีวิตนั้นเสียเอง
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงกลาววา “คําสั่งสอนของศาสนาคาทอลิกเรื่องการทําแทง
ขอนี้ ไมเคยมีการเปลีย่ นแปลง และเปนกฎเกณฑที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได” (พระดํารัสแกนัก
กฎหมาย เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 1972) และเชื่อวาหลักศีลธรรมตามคําสอนของศาสนาคาทอลิกในเรื่องนี้ ก็
ตรงกับศาสนาอื่นๆ เชน พุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม เปนตน
สําหรับผูถือศาสนาคาทอลิก การทําแทงโดยเต็มใจมีโทษทางศาสนาขั้นหนักอีกดวย
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คําชี้แจงตอเหตุผลของฝายสนับสนุนการทําแทง
1. มีการเรียกรองใหออกกฎหมายอนุญาตทําแทงได เพราะถือวา ชีวิตทารกในครรภมารดา เปนตน
ในระยะแรกๆ ของการตั้งครรภ ไมใชมนุษย จึงสรุปวา การทําแทงไมใชการฆาคน แตเปนเหมือนการฆาสัตว
ธรรมดาๆ ซึ่งคนทัว่ โลกก็อนุโลมใหทาํ ได และถามีเหตุผลดวยแลวก็ไมมอี ะไรนาจะติเตียนเลยแมแตนอย
ผูที่คิดเชนนี้ ถือเอาสภาพของสวนตางๆ ของรางกายและสมองที่ยงั ไมปรากฏ หรือยังไมสมบูรณ
เปนเครื่องตัดสินวาชีวิตทารกในครรภไมใชมนุษย แตเราก็ไดยืนยันมาแลววา ชีวิตทารกในครรภเปนมนุษย
ตั้งแตแรกปฏิสนธิ และถาคิดพิจารณาใหดี ก็ตองยอมรับวา ความเปนมนุษยมิไดอยูที่การมีสว นตางๆ ของ
รางกายและสมองครบถวน เชน คนทีถ่ ูกตัดอวัยวะบางสวนของรางกายก็ยังเปนมนุษย ผูท ี่เสียสติหรือหมด
สติไปยังเปนมนุษย จึงตองถือวา ความเปนมนุษยอยูทกี่ ารมีชีวิตมนุษยในตัว ไมวา รางกายหรือจิตใจจะอยู
ในสภาพเชนไรก็ตาม ดวยเหตุผลดังกลาวเราจึงยืนยันวา ชีวิตทารกในครรภเปนมนุษยอยางแนนอน
2. หลายคนยึดถือกฎหมายบานเมืองเปนหลักและอางวา ชีวิตทารกในครรภไมเปนบุคคลตาม
กฎหมายจึงไมมีสิทธิ์ไดรับความคุมครองจากกฎหมาย นี่แสดงวาทําแทงได
ถาหากพิจารณาคําประกาศขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของเด็ก ซึ่งประกาศเมื่อ ค.ศ.
1959 จะเปนชัดวาในขอ 4 พูดถึงการคุมครองเด็กที่ยงั ไมเกิดดวย นอกจากนี้ การคุมครองและการใหสิทธิ
พิเศษบางประการแกหญิงทีก่ ําลังมีครรภในกฎหมายของประเทศตางๆ ก็คือการคุม ครองชีวิตทารกในครรภ
นั่นเอง
หากกฎหมายบานเมืองจะไมพูดถึงสิทธิของชีวิตทารกทีย่ ังอยูในครรภ ก็ยังมีกฎธรรมชาติและกฎ
ศีลธรรมที่ยืนยันถึงสิทธินี้อยู จึงตองยอมรับวา ชีวิตทารกในครรภตองไดรับการปกปองคุมครอง
3. สตรีบางคนใหเหตุผลวา ชีวิตทารกในครรภเปนสวนของรางกายแม จึงเปนสิทธิของแมที่จะ
กําหนดความเปนความตายของสิ่งปฏิสนธิในครรภไดเอง
ความจริงทางวิทยาศาสตรบอกวา ชีวิตทารกในครรภมารดาเปนชีวติ ใหมอีกชีวิตหนึง่ เปนคนละ
คนกับแม ยังติดอยูกับแมเพื่อรับเอาอาหารและที่อยูอาศัยทางแมเทานั้น เลือดของแมไมไดเขาไปในตัวของ
ลูกเหมือนอยางที่บางคนเขาใจเลย เพราะฉะนัน้ แมจึงไมมีสิทธิเหนือความเปนความตายของลูกในครรภ
4. มีการเรียกรองวา ในกรณีที่การตั้งครรภจะเปนอันตรายแกชีวิตของแม ก็อนุญาตใหทําแทงได
เพราะชีวิตของแมสําคัญกวา เปนตนเมื่อแมจะตองอยูเพื่อดูแลลูกที่เกิดมากอนแลวและยังเล็กอยู
แพทยศาสตรยืนยันวา ในกรณีทถี่ าไมทําลายชีวิตทารกในครรภเสีย แมจะตองเสียชีวิตอยาง
แนนอนนัน้ แทบจะไมมีเลยในวงการแพทยสมัยใหม สวนในกรณีที่การใหยาหรือการผาตัดทีจ่ ําเปนเพื่อ
รักษาชีวิตของตัวแมเอง มีผลทําใหเด็กในครรภตองเสียชีวิตโดยไมเจตนานั้นถือวาไมมีความผิด เพราะไมมี
ความตั้งใจจะทําแทง และในภาคปฏิบัติ พระศาสนจักรคาทอลิกก็สอนดังนี้ และอนุญาตเสมอมาเพื่อ
รักษาชีวิตของแมไวอยูแลว
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5. การตั้งครรภที่เกิดจากการถูกขมขืนหรือหลอกลวงเปนอีกกรณีหนึ่งที่เรียกรองกันใหอนุญาตทํา
แทงได เพราะถือวาเปนการไมยุติธรรมที่ฝายหญิงจะตองทนอัปยศอดสูและตองรับภาระชีวิตของเด็กทีจ่ ะ
เกิดมาฝายเดียวทัง้ ๆ ที่ไดรับความเสียหายและไมมีความผิด
แมวากรณีเชนนี้สรางแผลหัวใจใหแกหญิง พอแมและทุกคน กระนัน้ ก็ดีขอใหพจิ ารณาดูวา จะ
หรือหลีกเลี่ยงผลของความชัว่ ประการหนึง่ ของคนอื่นดวยการกระทําผิดอีก
เปนการถูกตองหรือทีจ่ ะแก
อยางหนึ่งดวยตนเอง ตรงกันขาม นาจะแกไขโดยใหผูกระทําผิดเปนผูรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึน้ จากการ
กระทําของตน สวนหญิงที่ประสบเคราะหกรรมก็ควรจะทําสิ่งที่ถูกที่ควรใหดที ี่สดุ เทาที่จะทําได โดยไม
ผลักดันผลรายใหคนอืน่ ที่ไมไดรูเห็นดวย
6. มีพอแมหลายคนคิดวา เปนการไมยุตธิ รรมที่การทําผิดทางเพศเพราะอารมณชั่ววูบของเด็กหนุม
คนหนึ่งทําใหเขาตองรับผิดชอบชดใชและรับภาระชีวิตของเด็กทีจ่ ะเกิดมา เปนตนเมื่อเขายังอยูในวัยเรียน
เปนการตัดอนาคตของเขาดวย สําหรับฝายเด็กสาวก็เชนกัน ถาเขาทําผิดและเกิดตั้งครรภขึ้น ก็เปนเพราะ
การรูเทาไมถึงการณ จึงไมนา จะตองใหรับผิดชอบขนาดนี้ การอนุญาตใหทําแทงไดจึงเปนทางออกที่ดีที่สุด
เราทราบวา การตองรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตนนั้น เปนหลักการที่สาํ คัญและ
หลีกเลี่ยงไมได เชน คนทีท่ ิ้งกนบุหรี่เพราะความเลินเลอและทําใหเกิดไฟไหมบานคนอืน่ ก็ตองชดใชหรือติด
คุก เปนการตัดอนาคตของผูทาํ ละเมิดมิใชหรือ? ในทํานองเดียวกันผูทําผิดทางเพศก็ตองรับผิดตอผลของ
การกระทํานั้นดวย
7. บางคนถือวา เด็กในครรภเปนผูบุกรุก ในเมื่อพอแมไมปรารถนาจะมีลูกและพยายามคุมกําเนิด
อยูแลว ฉะนัน้ พอแมมีสิทธิ์ทําแทงเพื่อจํากัดเด็กออกไปเสีย
เราตองพิจารณาขอเท็จจริงวาใครเปนผูบกุ รุก ในกรณีของการถูกขมขืนหรือหลอกลวง ผูชายเปนผู
บุกรุก ในกรณีของความผิดพลาดในการคุมกําเนิดของหนุมสาวหรือพอแม ความผิดเปนของผูใ หญไมใช
ของเด็กในครรภ จะเรียกเด็กวาเปนผูบกุ รุกไมได ฉะนั้น พอแมหรือใครอื่นก็ตามไมมีสิทธิท์ ําแทงได
8. นักจิตวิทยาบางคนสนับสนุนใหอนุญาตทําแทงได ในกรณีที่การมีครรภเปนอันตรายตอ
สุขภาพจิตของแมอยางรายแรง ซึง่ มักจะแสดงออกดวยความเสียใจและผิดหวังอยางมากตอการตั้งครรภ
และตองการจะทําแทงไมวาจะตองเสียเงินทองหรือเจ็บปวดหรือเสี่ยงตอชีวิตเพียงใดก็ตาม
ความรายแรงของอันตรายตอสุขภาพจิตของแมไมไดขึ้นอยูกับการตั้งครรภโดยตรง แตขึ้นอยูกบั
ความรูสึกหรือความคิดถึงสภาพปจจุบนั และการคาดการณลวงหนาอยางผิดๆ หรือไมตรงความเปนจริง
ซึ่งมักจะเปนจิตวิทยาของผูกระทําผิดหรือไมสมหวัง บอยครั้ง คนเรากอนจะทําอะไรลงไป ก็มกั จะมี
ความคิดวาเปนเรื่องเล็กนอย เสี่ยงไดงา ยๆ แตพอทําอะไรลงไปแลวกลับคิดมาก และเห็นอะไรเปนเรื่อง
ใหญโต ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวล จนอยากทําสิ่งที่ไมสมเหตุสมผล จึงควรแนะนําใหผูที่อยูในสภาพจิตเชนนัน้
เขาใจและยอมรับสภาพความเปนจริง จะไดกลาเผชิญกลับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล
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9. หลายคนมีความเห็นวา ควรแนะนําใหทําแทงอยางยิง่ ในกรณีทรี่ ูแนวาเด็กในครรภเกิดมาจะ
พิการมากหรือติดโรครายแรงไปตลอดชีวิต อันเปนการทรมานแกเด็กเอง และเปนภาระแกครอบครัวและ
สังคมโดยเปลาประโยชน
แมวากรณีเชนนี้นา สลดใจอยางยิ่ง แตความเห็นอันนีต้ ั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ชีวิตทารกในครรภยังไม
เปนมนุษย และมองคุณคาของชีวิตมนุษยในดานผลประโยชนเทานัน้ หากเราจะยอมรับหลักการประการ
หลังนี้เพื่อทําแทง ในกรณีที่รูวาเด็กในครรภที่เกิดมาจะพิการ ในไมชาเราจะตองยอมจํานนตอเหตุผลที่
จะตองกําจัดคนพิการและคนชราที่ตองทรมานและเปนภาระแกครอบครัวและสังคมโดยเปลาประโยชนดวย
นอกจากนี้ การกําจัดชีวิตของเด็กในครรภที่จะเกิดมาพิการ เพราะเหตุผลของความสงสารก็ไมได
ดวย เพราะเปนการฆาคน ตรงขาม การยอมรับ การใหความรักและความเมตตา และความชวยเหลือคน
พิการ เปนคุณธรรมที่นา สรรเสริญ
10. มีผูตองการใหอนุญาตทําแทงได เพือ่ เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ในกรณีที่ครอบครัว
ยากจนและมีลูกมากแลว หากมีการตั้งครรภและปลอยใหเด็กเกิดมาอีก ก็จะไมไดรับความรักและการเลี้ยง
ดูที่เหมาะสม เด็กจะกลายเปนปญหาของสังคม ลูกคนอื่นๆ ก็พลอยไดรับความเสียหายไปดวย นอกจากนี้
สังคมและเศรษฐกิจสวนรวมจะไดรับความกระทบกระเทือน การพัฒนาอาจลมเหลว ในเมื่อมีประชากร
มากเกินไป จนสังคมไมสามารถจะใหการบริการแกประชาชนไดทั่วถึง ฉะนัน้ เพือ่ ประโยชนของเด็กเอง
และของสังคมสวนรวมจึงควรใหทําแทงได
เรายอมรับวาปญหาเศรษฐกิจและสังคมรวมกับปญหาประชากรและการพัฒนาเหลานี้เปนเรื่อง
สําคัญที่จะตองชวยกันแกไขดวยวิธกี ารหลายดาน กระนั้นก็ดี การแกปญหาเหลานี้ไมไดอยูที่การอนุญาต
ใหทาํ แทงได แตอยูที่การสงเสริมชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวในแนวที่ถกู ตองตามทํานองคลอง
ธรรมและมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมอาชีพและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในดานการเฉลี่ยรายไดของประชากร เหลานี้เปนตน
11. ขออางอีกประการหนึง่ คือ การทําแทงนัน้ ทํากันอยูแ ลว แตเปนการทําแบบหลบซอน และผูร ับ
จางทําเปนหมอเถื่อนซึง่ เปนอันตรายตอชีวติ แม จึงควรแกไขกฎหมายใหแพทยที่มใี บอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะเปนผูท าํ จะไดชวยชีวติ แมไวได
ผลที่ออกมาจากกฎหมายทีอ่ นุญาตใหทําแทงเสรีไดในหลายประเทศ
ปรากฏวาไมไดชวย
แกปญหาเรื่องหมอเถื่อนเลย เชน สถิติของประเทศอังกฤษระหวางป ค.ศ. 168 – 1973 ชี้ใหเห็นวา
นอกจากจํานวนคนทําแทงทั่วไปไดเพิ่มขึน้ ถึง 700 กวาเปอรเซ็นตแลว การทําแทงกับหมอเถือ่ นก็ยงั มีอยู
และเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากฝายหญิงมักตองการปกปดเพราะความอายและกลัวเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ยงั
ปรากฏวา เด็กที่เกิดนอกสมรสก็เพิ่มขึน้ และความเสื่อมเสียศีลธรรมทางเพศก็ถกู ถือวาเปนผลของการแก
กฎหมายในเรือ่ งอนุญาตทําแทงโดยเสรีดว ย
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12. มีผูเสนอใหปรับปรุงกฎหมายการทําแทงใหทนั สมัยและเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยอนุโลมใหทาํ แทงไดกวางขวางมากขึ้น
เราเห็นดวยกับการปรับปรุงกฎหมายใหทนั สมัย ในปจจุบันมีความพยายามแสวงหาวิธีรักษาชีวติ
ใหยืนยาว
มีการประทวงการประหารชีวิตนักโทษฉกรรจ
ประทวงการฆาสัตวเพื่อใชทดลองทาง
วิทยาศาสตรและการแพทย สิ่งเหลานี้แสดงวามนุษยสมัยนี้เห็นคุณคาของชีวิตมากขึ้น เพราะฉะนั้น หาก
เราจะปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสม ก็ควรปรับปรุงใหเปนไปในลักษณะสงเสริมชีวติ มากกวาในลักษณะ
ทําลายชีวิต
13. หลายคนไมพอใจกับการกาวกายของศาสนาในเรื่องการทําแทง เพราะเห็นวาการแกปญหา
สังคมจะยึดเอาเฉพาะหลักศาสนาและประเพณีไมได ยิง่ เปนคําสอนของศาสนาทีเ่ ครงครัดดวยแลว ก็ยิ่ง
ไมควรนํามาบังคับใหผูทถี่ ือศาสนาอืน่ ตองปฏิบัติตามไปดวย
ศาสนาคาทอลิกยึดมั่นในหลักของปรัชญาสังคมที่วา กฎหมายบานเมืองจะตองไมขัดกับกฎศีลธรรม
และประเพณีอันดีงาม
และแมวาการแกปญหาสังคมจะตองมาจากการพิจารณาความจําเปนทางดาน
ตางๆ ทุกๆ ดานก็จริง แตจะละเลยไมคํานึงถึงดานศีลธรรมดวยไมได ดวยเหตุนี้ เมื่อปรากฏวามีกฎหมาย
ที่ขัดกับศีลธรรม หรือมีแนวโนมที่จะใหมกี ฎหมายที่ขัดกับกฎศีลธรรม พระศาสนจักรก็มีหนาทีต่ องชี้แจงให
ทราบทั่วกันถึงอัตถความจริงแทของพระศาสนจักรคาทอลิก
14. มีผูเห็นวาควรมีกฎหมายอนุญาตทําแทงโดยเสรีได เพราะกฎหมายนี้เปนเพียงอนุญาตใหทาํ
ไดเทานัน้ ไมบังคับใหใครตองทํา ใครไมเห็นดวยก็ไมตอ งทํา
หากพิจารณาเฉพาะทางฝายผูตองการทําแทงดานเดียวก็รูสึกวาทุกคนเปนอิสระ แตจะตองยอมรับ
วา กฎหมายที่อนุญาตใหทาํ แทงไดจะมีผลทางจิตวิทยา คือทําใหคนรูสึกวาทําแลวไมผิดก็ทาํ ไดงายขึน้
และอาจโฆษณาชวนเชื่อใหมาทํากันไดดวย นอกจากนีย้ ังเปนการยากที่จะรับรองอิสรเสรีของทุกฝาย เชน
เมื่อหญิงคนหนึ่งตองทําแทง
สามีอาจจะตองจํายอม
พอแมของผูเยาวอาจจะตองจําใจอนุญาต
โรงพยาบาลทุกแหงอาจถูกบังคับใหทําแทงแกผมู าขอใหทาํ แพทยและพยาบาลที่ไมยอมทําแทงใหอาจจะ
ถูกถือวามีความผิด หรือถูกกีดกันออกไป ดังนีเ้ ปนตน
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แนวทางปฏิบัติ
1. ขอใหทุกคนมีความรักและความปรารถนาดีตอกัน มีความคิดในแงที่ดีตอกัน มีถอยคําอันเปน
มิตรตอกัน และเปนกําลังใจแกกันและกันในการทําสิ่งที่ถูกที่ควร ชวยเหลือกันตามความสามารถ
ขอใหทุกคนมีความเมตตากรุณาตอผูอื่น หลีกเลีย่ งไมกอความยากลําบากหรือความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสินของผูใด และหากเปนเหตุใหใครตองรับความเสียหาย ขอใหมคี วามซื่อตรงชดใชแกผูที่
ไดรับความเสียหายนัน้
ขอใหทําดังนี้แตผูที่มีครรภโดยที่เขาไมปรารถนา ไมวา จะเปนความผิดของใครก็ตาม
2. ขอใหพระสงฆ นักบวช พอแม ผูปกครอง และสถาบันการอบรมตางๆ รวมมือกันอยางจริงจัง
ในการอบรม เปนตนวา
ก. การรูจักคุณคาและความศักดิ์สิทธิ์ของ “ศีลสมรส” และชีวิตครอบครัว
ข. การรูจักและเคารพศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย และหนาที่ในการชวยกันทะนุถนอมรักษาชีวิต
ค. การรูจักเสียสละและกลาหาญในการเผชิญชีวิตครอบครัว ที่ตองมีทุกขควบคูไปกับความสุข
เปนตน ในบทบาทและความรักของพอแมที่ตองมีตอลูก แกไขความโนมเอียงของจิตใจที่มงุ
หาแตความสุขความพอใจ จนกระทัง่ กลัวและพยายามหลีกเลีย่ งความลําบากทุกอยางโดย
อาศัยทุกวิธีไมวาจะผิดศีลธรรมหรือไมก็ตาม
ง. การรูจักคุณคาและความสูงสงของการปฏิบัติทางเพศ ซึง่ จะตองกระทําใหถกู หลักศีลธรรมและ
มีความรับผิดชอบ
3. ขอใหองคการของรัฐ เชน กรมประชาสงเคราะห องคการทางศาสนา เชน ศูนยอบรมชีวติ
ครอบครัว สมาคมวินเซนเดอปอล และองคการเอกชนตางๆ เชน สภาสังคมสงเคราะหฯ รวมมือกันในการ
ตั้งศูนย ซึง่ พรอมที่จะใหคําแนะนําคําปรึกษาที่ถูกตองแกหญิงมีครรภที่มีปญหา รวมทัง้ ศูนยที่ใหการ
สงเคราะหในดานที่อยูอาศัยแกแมที่ตองการพักพิงชั่วคราว หรือในดานการเลี้ยงเด็กและหาผูอุปการะเด็กที่
เกิดจากผูม ีปญ
 หา ดังนี้เปนตน
4. ขอใหหญิงที่มีครรภโดยที่ตนไมปรารถนาจงรับสภาพความเปนจริง เลือกกระทําในสิง่ ทีถ่ ูกที่
ควร เห็นเกียรติในการทําดีและรักษาคุณธรรม อยาไดหนีความอายหรือความลําบากโดยกระทําสิง่ ที่ผิด
ศีลธรรม ขอใหคิดวายังมีผหู วังดีและคอยชวยเหลือทานอยูดวย
5. ขอใหแพทยและพยาบาลตั้งมัน่ อยูใ นอาชีวปฏิญาณและบทบาทของตนตอสังคม คือการ
ปองกันและรักษาชีวิต อยาใหอาชีพทานแปดเปอนดวยการยอมรับเปนผูทาํ ลายชีวิตเลย ตรงกันขาม
ขอใหทานใชความพยายามและเหตุผลทุกอยางโนมนาวหญิงมีครรภทมี่ ีปญหา
ใหเกิดความยั้งคิดและ
กระทําในสิง่ ทีถ่ ูกที่ควรตอไป
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6. ขอใหฝา ยนิติบัญญัติและฝายบริหารบานเมืองกําหนดวิธีปองกันและควบคุมทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในอันที่จะขจัดความเสื่อมโทรมศีลธรรมทางเพศ
ซึ่งเปนตนเหตุสาํ คัญประการหนึ่งของการทําแทง
โดยเฉพาะอยางยิง่ เอกสารสิ่งพิมพและแหลงบําเรอหยอนใจที่ผิดศีลธรรมนานาชนิด
7. สุดทาย ขอใหสื่อมวลชนที่ดีและผูมนี า้ํ ใจดีทั้งหลายอยาไดวางเฉยหรือคิดวาไมใชหนาที่ แตจง
รวมมือกันสงเสริมสิ่งที่ดีงาม ปองกันมิใหเกิดสิ่งที่ผิด เหตุวา ความชั่วชาจะชนะ ก็เพราะคนดีซึ่งเปนคน
สวนใหญไมยอมรวมมือกันนั่นเอง
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คําสงทาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยหวังวาคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก คําชี้แจงและ
แนวทางปฏิบัติตางๆ ทีก่ ลาวไวในแถลงการณฉบับนี้ คงจะชวยใหชาวคาทอลิกและผูมีนา้ํ ใจดีทกุ ๆ ทาน ได
รูและเขาใจปญหาเรื่องการทําแทงโดยชัดแจงขึ้น ทานที่ตองการจะปฏิบัติตนใหอยูใ นทํานองคลองธรรมคง
ไดรับหลักธรรมประจําใจที่แนนอน และมีคูมือสําหรับชีแ้ จงใหผูอื่นเห็นดีเห็นชอบกับทานดวย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ขออวยพรใหชาวคาทอลิกและผูมีนา้ํ ใจดีทุกทาน จง
ประสบความสุขความเจริญในชีวิตทีม่ ีศักดิ์ศรีและรวมมือกันกระทําความดี
เพือ่ ความเจริญรุง เรืองของ
สังคมและประเทศชาติไทยยิง่ ๆ ขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1979 / พ.ศ.2522
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