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แถลงการณ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

เรื่อง การทาํแทง 
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คํานํา 
 
 

 
 พระศาสนจักรคาทอลิกมีความสนใจและหวงใยปญหาตางๆ ของมนษุยตามจิตตารมณที่สังคายนา

วาติกนัที่สองกลาวไววา ”ความชืน่ชมและความหวงั  ความโศกเศราและความกังวลของมนุษยในสมัยนี ้ 

เปนตนของคนยากจนและผูมีความทุกขเข็ญทั่วไป  ยอมถือเปนความชืน่ชมและความหวงั  เปนความ

โศกเศราและความกงัวลของผูเปนศิษยของพระคริสตเจาดวย” (ธรรมนูญพระศาสนจักรในโลกสมัยนี ้ขอ 1)  

พระศาสนจักรคาทอลิกจงึมคีวามปรารถนาแรงกลาที่จะมีสวนในการรับใชและรวมมอืกับรัฐบาล  บรรดา

ผูนํา  และผูมนี้ําใจดีทัง้หลาย  เพื่อสรางสรรคความรูความเขาใจ  หาวิธีการ  และเสนอแนะการปฏิบัติอยาง

จริงจังในการแกปญหาตางๆ  

 การทาํแทง  ปจจุบันเปนปญหาที่สลับซบัซอนและหนกัหนวงขอหนึง่  เปนปญหาที่เกิดขึ้นทัว่โลก

และในประเทศไทยของเราดวย  เปนความกงัวลของคนเปนจํานวนมาก  ทัง้ของผูที่มีความทุกขยากที่

ตองการทาํแทงนัน่เอง  และของผูที่รับผิดชอบในสังคมซึ่งมหีนาที่จะตองดูแลความทุกขสุขของประชาชนที่มี

ความทุกขยากเหลานี ้  พระศาสนจกัรเองมีความกงัวลในเรื่องนี้ดวย  เพราะเปนปญหาที่สัมพนัธกับศาสนา

และศีลธรรมอยางลกึซึ้ง 

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ตระหนักดถีึงหนาที่ซึง่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมาย

แกผูสืบคําสั่งสอนของพระองค  ใหสอนความจริงและศีลธรรม  เมื่อทรงกลาววา “พวกทานจงไปสอน

นานาชาติ... ใหเขาเชื่อฟง  และทําตามที่เราสอนทกุประการ” (มธ 28:10 – 20)  จงึไดออกแถลงการณเร่ือง

การทาํแทงฉบบันี้  ชี้แจงใหชาวคาทอลิกและผูมีน้ําใจดทีั้งหลายไดรูไดเขาใจหลักศาสนาและศีลธรรม  เพื่อ

เปนเครื่องธาํรงไวซึ่งศีลธรรมและรักษาไวซึง่ศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษยใหมัน่คงถาวรสืบไป 
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คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 
วาดวย 

ศักด์ิศรีของชีวิตมนุษยและความหมายของการทําแทง 
 

 พระคัมภีรคาทอลิกกลาววา  พระเปนเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองคเอง  ทรงอวย

พระพรแกมนษุย  ทรงตั้งใหมนษุยเปนเจานายเหนือส่ิงสรางทัง้มวล  พระองคตรัสกับมนษุยวา “จงบังเกิด

บุตร” (เทียบ ปฐก 1:26 – 28)  ศาสนาคาทอลิกจึงสอนวา  ชวีิตมนษุยเปนพระพรอันประเสริฐของพระเปน

เจา  มีศักดิ์ศรีและคุณคาเหนือประโยชนใดๆ  เปนส่ิงทีต่องชวยกันปกปกรักษา  และทะนุบํารุงใหเจริญงอก

งาม  และแมวาพระเปนเจาทรงสรางชวีิตมนุษยโดยอาศัยความรวมมือของพอแม  ชีวิตมนษุยก็มีความ

ศักดิ์สิทธิ์  และพระเปนเจาเทานัน้ทรงอานุภาพเหนอืชีวิตมนษุย  มนุษยจึงไมมีสิทธิ์จะทาํลายชีวิตของ

ตนเอง  หรือชีวิตของคนอื่นผูบริสุทธิ์ได 

 พระศาสนจักรยังสอนวา  ต้ังแตเร่ิมปฏิสนธมินุษยมีวญิญาณที่อมตะ  นัน่คือถอืวา ชวีิตมนษุย

เร่ิมตนตั้งแตเวลาที่เชื้อชีวิตของพอแมผสมกันแลว  ซึ่งวาระนั้นถือวามีการปฏิสนธหิรือต้ังครรภแลว  เมื่อป 

ค.ศ.1970  สหภาพการแพทยสากลไดยนืยนัทาํนองเดยีวกนันี้ดวย  นอกนั้น วทิยาศาสตรสาขาชีววิทยาก็

รับรูวา  ชวีิตมนุษยคนหนึง่เปนชีวิตเดยีวที่เร่ิมเมื่อมกีารปฏิสนธิและดําเนนิตอเนื่องกนัไปจนตาย  ชีวิตใน

ครรภมารดาจึงเปนมนษุยแลว  กอนที่จะมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะเปนบุคคล 

 เพราะความประเสริฐและศักดิ์ศรีของมนษุยนี้เอง  คําสั่งสอนสําคญัของพระเยซเูจาจึงเนนหนกัให

มนุษยมีความรักตอกันและกัน  ทัง้ชี้ใหเห็นวา ผูที่รักแทยอมเสยีสละไดแมชีวิตเพื่อผูอ่ืน (เทียบ มธ 22:29, 

ยน. 13:34, ยน. 15:13)  คริสตศาสนาจึงสอนวา เราตองรักมนษุยทุกคน  โดยไมเลือกชาตหิรือศาสนา  

ผิวพรรณหรืออายุ  แมผูทีย่งัไมเกิดดวย 

 สวนในดานการปกปองชีวิตนั้น  พระเปนเจาทรงมอบพระบัญญัติประการที่ 5 ไววา “อยาฆาคน” 

(อพย. 20:13)  เพราะการฆาคนเปนการละเมิดสทิธิของพระเปนเจาและความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนษุย

โดยตรง 

 บัดนี้  เราควรศึกษา “การทาํแทง”  คืออะไร 

 การทาํแทง  มีความหมายทางการแพทยวา “เปนการขดัขวางตอชีวิตที่กําลงักอตัวในครรภ  มิใหมี

โอกาสเจริญออกมาสูโลก”  

 การทาํแทง  มีความหมายทางกฎหมายธรรมชาติวา “เปนวธิีการทําลายชีวิตมนุษยในขณะที่อาศัย

อยูในครรภมารดา” 

 การทาํแทง  มีความหมายทางกฎหมายวา “เปนการปลนสิทธทิี่จะมีชีวิตโดยที่เจาของชีวิตเปนผู

บริสุทธิ์และไมมีทางปองกันตัว” 

 การทาํแทง  มคีวามหมายทางศีลธรรมวา “เปนการฆาตกรรมที่พอแมยินยอมใหเกิดขึ้น” 

 ความหมายของการทําแทงทั้งสี่สถานบงชัดวาเปน “การฆา” 



4 
 

 ฝายศาสนาคาทอลิกเนนวา “การทําแทง เปนอาชญากรรมทีน่าเกลียดนาชังทีสุ่ด” (ธรรมนูญ

พระศาสนจักรในโลกสมยันี ้ขอ 51) 

 การทาํแทง  ยังเปนการกระทําที่จงใจอยางเลือดเยน็โดยมีการเตรียมการลวงหนา  มีการสมรูรวม

คิด  มีการนําเอาวิชาการมาใชโดยไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 เปนการกระทาํทีน่าสยดสยอง  เพราะผูมหีนาที่ปกปองชีวิตกลับเปนผูทําลายชวีิตนั้นเสยีเอง 

 สมเด็จพระสนัตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงกลาววา “คําสั่งสอนของศาสนาคาทอลกิเรื่องการทาํแทง

ขอนี้  ไมเคยมีการเปลีย่นแปลง  และเปนกฎเกณฑที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได” (พระดํารัสแกนัก

กฎหมาย  เมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 1972)  และเชื่อวาหลักศีลธรรมตามคําสอนของศาสนาคาทอลิกในเรื่องนี้  ก็

ตรงกับศาสนาอื่นๆ เชน  พทุธศาสนาและศาสนาอิสลาม  เปนตน 

  

 
สําหรับผูถือศาสนาคาทอลิก  การทาํแทงโดยเต็มใจมีโทษทางศาสนาขั้นหนักอกีดวย 
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คําช้ีแจงตอเหตุผลของฝายสนับสนุนการทําแทง 
 

 1.  มีการเรียกรองใหออกกฎหมายอนุญาตทําแทงได เพราะถือวา ชีวิตทารกในครรภมารดา เปนตน

ในระยะแรกๆ ของการตั้งครรภ ไมใชมนุษย จงึสรุปวา การทําแทงไมใชการฆาคน แตเปนเหมือนการฆาสัตว

ธรรมดาๆ ซึ่งคนทัว่โลกก็อนุโลมใหทาํได และถามเีหตุผลดวยแลวก็ไมมอีะไรนาจะติเตียนเลยแมแตนอย 

 ผูที่คิดเชนนี้  ถือเอาสภาพของสวนตางๆ ของรางกายและสมองที่ยงัไมปรากฏ  หรือยังไมสมบูรณ

เปนเครื่องตัดสินวาชีวิตทารกในครรภไมใชมนุษย  แตเราก็ไดยืนยันมาแลววา  ชีวิตทารกในครรภเปนมนุษย

ต้ังแตแรกปฏิสนธ ิ และถาคิดพิจารณาใหดี  ก็ตองยอมรับวา  ความเปนมนุษยมิไดอยูที่การมีสวนตางๆ ของ

รางกายและสมองครบถวน  เชน คนทีถู่กตัดอวัยวะบางสวนของรางกายกย็ังเปนมนษุย  ผูที่เสียสติหรือหมด

สติไปยังเปนมนุษย  จงึตองถือวา ความเปนมนุษยอยูทีก่ารมีชีวิตมนษุยในตัว  ไมวารางกายหรือจิตใจจะอยู

ในสภาพเชนไรก็ตาม  ดวยเหตุผลดังกลาวเราจงึยนืยันวา  ชีวิตทารกในครรภเปนมนุษยอยางแนนอน 
 

 2.  หลายคนยึดถือกฎหมายบานเมืองเปนหลกัและอางวา ชวีิตทารกในครรภไมเปนบุคคลตาม

กฎหมายจึงไมมีสิทธิ์ไดรับความคุมครองจากกฎหมาย นี่แสดงวาทาํแทงได 

 ถาหากพิจารณาคําประกาศขององคการสหประชาชาตวิาดวยสิทธิของเด็ก  ซึ่งประกาศเมื่อ ค.ศ.

1959 จะเปนชัดวาในขอ 4 พูดถึงการคุมครองเด็กที่ยงัไมเกิดดวย นอกจากนี้ การคุมครองและการใหสิทธิ

พิเศษบางประการแกหญงิทีก่ําลังมีครรภในกฎหมายของประเทศตางๆ ก็คือการคุมครองชีวิตทารกในครรภ

นั่นเอง 

 หากกฎหมายบานเมืองจะไมพูดถงึสิทธิของชีวิตทารกทีย่ังอยูในครรภ  ก็ยังมีกฎธรรมชาติและกฎ

ศีลธรรมที่ยืนยันถงึสิทธินี้อยู  จงึตองยอมรับวา  ชีวิตทารกในครรภตองไดรับการปกปองคุมครอง 
 

 3.  สตรีบางคนใหเหตุผลวา ชวีิตทารกในครรภเปนสวนของรางกายแม จงึเปนสิทธิของแมที่จะ

กําหนดความเปนความตายของสิ่งปฏิสนธิในครรภไดเอง 

 ความจริงทางวิทยาศาสตรบอกวา  ชีวิตทารกในครรภมารดาเปนชีวติใหมอีกชีวิตหนึง่  เปนคนละ

คนกับแม  ยงัติดอยูกับแมเพื่อรับเอาอาหารและที่อยูอาศัยทางแมเทานั้น  เลือดของแมไมไดเขาไปในตัวของ

ลูกเหมือนอยางที่บางคนเขาใจเลย  เพราะฉะนัน้  แมจึงไมมีสิทธเิหนือความเปนความตายของลูกในครรภ 
 

 4.  มีการเรียกรองวา ในกรณีที่การตั้งครรภจะเปนอันตรายแกชีวิตของแม ก็อนุญาตใหทําแทงได 

เพราะชวีิตของแมสําคัญกวา เปนตนเมื่อแมจะตองอยูเพื่อดูแลลูกที่เกิดมากอนแลวและยังเล็กอยู 

 แพทยศาสตรยืนยนัวา  ในกรณีทีถ่าไมทําลายชวีิตทารกในครรภเสีย  แมจะตองเสียชวีิตอยาง

แนนอนนัน้  แทบจะไมมีเลยในวงการแพทยสมยัใหม  สวนในกรณทีี่การใหยาหรอืการผาตัดทีจ่ําเปนเพื่อ

รักษาชวีิตของตัวแมเอง  มีผลทําใหเด็กในครรภตองเสียชีวิตโดยไมเจตนานั้นถือวาไมมีความผิด  เพราะไมมี

ความตั้งใจจะทําแทง  และในภาคปฏิบัติ  พระศาสนจักรคาทอลิกก็สอนดังนี้  และอนุญาตเสมอมาเพื่อ

รักษาชวีิตของแมไวอยูแลว 
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 5.  การตั้งครรภที่เกิดจากการถูกขมขืนหรือหลอกลวงเปนอีกกรณหีนึ่งที่เรียกรองกันใหอนุญาตทํา

แทงได เพราะถือวาเปนการไมยุติธรรมที่ฝายหญงิจะตองทนอัปยศอดสูและตองรับภาระชีวิตของเด็กทีจ่ะ

เกิดมาฝายเดยีวทัง้ๆ ที่ไดรับความเสยีหายและไมมีความผิด 

 แมวากรณีเชนนี้สรางแผลหัวใจใหแกหญงิ  พอแมและทกุคน  กระนัน้ก็ดีขอใหพจิารณาดูวา  จะ

เปนการถูกตองหรือทีจ่ะแก  หรือหลกีเลี่ยงผลของความชัว่ประการหนึง่ของคนอื่นดวยการกระทําผิดอีก

อยางหนึ่งดวยตนเอง  ตรงกนัขาม นาจะแกไขโดยใหผูกระทําผิดเปนผูรับผิดชอบตอส่ิงที่เกิดขึน้จากการ

กระทาํของตน  สวนหญิงที่ประสบเคราะหกรรมก็ควรจะทาํสิ่งที่ถูกที่ควรใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  โดยไม

ผลักดันผลรายใหคนอืน่ที่ไมไดรูเห็นดวย 
 

 6.  มีพอแมหลายคนคิดวา เปนการไมยุติธรรมที่การทําผิดทางเพศเพราะอารมณชั่ววูบของเด็กหนุม

คนหนึ่งทําใหเขาตองรับผิดชอบชดใชและรับภาระชีวิตของเด็กทีจ่ะเกิดมา เปนตนเมื่อเขายังอยูในวัยเรียน 

เปนการตัดอนาคตของเขาดวย สําหรับฝายเด็กสาวก็เชนกนั ถาเขาทาํผิดและเกิดตั้งครรภข้ึน ก็เปนเพราะ

การรูเทาไมถึงการณ จงึไมนาจะตองใหรับผิดชอบขนาดนี้ การอนญุาตใหทําแทงไดจึงเปนทางออกที่ดีที่สุด 

 เราทราบวา  การตองรับผิดชอบตอผลของการกระทาํของตนนั้น  เปนหลักการที่สําคัญและ

หลีกเลี่ยงไมได  เชน  คนทีท่ิ้งกนบหุร่ีเพราะความเลนิเลอและทําใหเกิดไฟไหมบานคนอืน่ก็ตองชดใชหรือติด

คุก  เปนการตัดอนาคตของผูทาํละเมิดมใิชหรือ?  ในทาํนองเดียวกันผูทําผิดทางเพศก็ตองรับผิดตอผลของ

การกระทํานั้นดวย 
 

 7.  บางคนถือวา เด็กในครรภเปนผูบุกรุก ในเมื่อพอแมไมปรารถนาจะมีลูกและพยายามคุมกําเนิด

อยูแลว  ฉะนัน้ พอแมมีสิทธิ์ทําแทงเพื่อจาํกัดเด็กออกไปเสีย 

 เราตองพิจารณาขอเท็จจริงวาใครเปนผูบุกรุก  ในกรณขีองการถกูขมขืนหรือหลอกลวง  ผูชายเปนผู 

บุกรุก  ในกรณีของความผดิพลาดในการคุมกําเนิดของหนุมสาวหรือพอแม  ความผิดเปนของผูใหญไมใช

ของเด็กในครรภ  จะเรียกเดก็วาเปนผูบุกรุกไมได  ฉะนั้น พอแมหรือใครอื่นก็ตามไมมีสิทธิท์ําแทงได 
 

 8.  นักจิตวิทยาบางคนสนับสนนุใหอนุญาตทาํแทงได  ในกรณีที่การมีครรภเปนอันตรายตอ

สุขภาพจิตของแมอยางรายแรง  ซึง่มักจะแสดงออกดวยความเสียใจและผิดหวังอยางมากตอการตั้งครรภ  

และตองการจะทําแทงไมวาจะตองเสียเงนิทองหรือเจ็บปวดหรือเสี่ยงตอชีวิตเพียงใดก็ตาม 

 ความรายแรงของอันตรายตอสุขภาพจิตของแมไมไดข้ึนอยูกับการตั้งครรภโดยตรง  แตข้ึนอยูกบั

ความรูสึกหรือความคิดถงึสภาพปจจุบัน  และการคาดการณลวงหนาอยางผิดๆ หรือไมตรงความเปนจริง  

ซึ่งมักจะเปนจติวิทยาของผูกระทําผิดหรือไมสมหวัง  บอยครั้ง คนเรากอนจะทาํอะไรลงไป  ก็มกัจะมี

ความคิดวาเปนเรื่องเล็กนอย  เสี่ยงไดงายๆ แตพอทาํอะไรลงไปแลวกลับคิดมาก  และเหน็อะไรเปนเรื่อง

ใหญโต  ยิ่งคิดก็ยิ่งกงัวล  จนอยากทาํสิ่งที่ไมสมเหตุสมผล  จึงควรแนะนาํใหผูที่อยูในสภาพจติเชนนัน้

เขาใจและยอมรับสภาพความเปนจริง  จะไดกลาเผชิญกลับส่ิงที่จะเกดิขึ้นอยางมีเหตุผล 
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 9.  หลายคนมีความเห็นวา ควรแนะนาํใหทําแทงอยางยิง่ในกรณีทีรู่แนวาเด็กในครรภเกิดมาจะ

พิการมากหรือติดโรครายแรงไปตลอดชีวิต อันเปนการทรมานแกเด็กเอง และเปนภาระแกครอบครัวและ

สังคมโดยเปลาประโยชน 

 แมวากรณีเชนนี้นาสลดใจอยางยิ่ง  แตความเหน็อันนีต้ั้งอยูบนพื้นฐานที่วาชีวิตทารกในครรภยังไม

เปนมนุษย  และมองคุณคาของชีวิตมนษุยในดานผลประโยชนเทานัน้  หากเราจะยอมรับหลักการประการ

หลังนี้เพื่อทาํแทง  ในกรณทีี่รูวาเดก็ในครรภที่เกิดมาจะพิการ  ในไมชาเราจะตองยอมจาํนนตอเหตุผลที่

จะตองกาํจัดคนพกิารและคนชราที่ตองทรมานและเปนภาระแกครอบครัวและสังคมโดยเปลาประโยชนดวย 

 นอกจากนี ้  การกําจัดชวีิตของเด็กในครรภที่จะเกิดมาพิการ  เพราะเหตุผลของความสงสารก็ไมได

ดวย  เพราะเปนการฆาคน  ตรงขาม  การยอมรับ  การใหความรักและความเมตตา  และความชวยเหลือคน

พิการ  เปนคณุธรรมที่นาสรรเสริญ 
 

 10.  มีผูตองการใหอนุญาตทําแทงได  เพือ่เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน ในกรณีที่ครอบครัว

ยากจนและมลูีกมากแลว  หากมีการตั้งครรภและปลอยใหเด็กเกิดมาอีก  ก็จะไมไดรับความรักและการเลี้ยง

ดูที่เหมาะสม  เด็กจะกลายเปนปญหาของสังคม  ลูกคนอื่นๆ ก็พลอยไดรับความเสียหายไปดวย  นอกจากนี้

สังคมและเศรษฐกิจสวนรวมจะไดรับความกระทบกระเทือน  การพฒันาอาจลมเหลว  ในเมื่อมีประชากร

มากเกินไป  จนสังคมไมสามารถจะใหการบริการแกประชาชนไดทั่วถงึ  ฉะนัน้ เพือ่ประโยชนของเด็กเอง

และของสังคมสวนรวมจึงควรใหทําแทงได 

 เรายอมรับวาปญหาเศรษฐกิจและสังคมรวมกับปญหาประชากรและการพัฒนาเหลานี้เปนเรื่อง

สําคัญที่จะตองชวยกันแกไขดวยวิธกีารหลายดาน  กระนั้นก็ดี  การแกปญหาเหลานี้ไมไดอยูที่การอนุญาต

ใหทาํแทงได  แตอยูที่การสงเสริมชีวิตครอบครัว  การวางแผนครอบครัวในแนวที่ถกูตองตามทํานองคลอง

ธรรมและมีประสิทธิภาพ  การสงเสริมอาชพีและการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในดานการเฉลี่ยรายไดของประชากร  เหลานี้เปนตน 
 

 11.  ขออางอีกประการหนึง่คือ การทําแทงนัน้ทาํกนัอยูแลว  แตเปนการทําแบบหลบซอน  และผูรับ

จางทําเปนหมอเถื่อนซึง่เปนอันตรายตอชีวติแม  จงึควรแกไขกฎหมายใหแพทยที่มใีบอนุญาตประกอบโรค

ศิลปะเปนผูทาํจะไดชวยชวีติแมไวได 

 ผลที่ออกมาจากกฎหมายทีอ่นุญาตใหทําแทงเสรีไดในหลายประเทศ  ปรากฏวาไมไดชวย

แกปญหาเรื่องหมอเถื่อนเลย  เชน  สถติิของประเทศอังกฤษระหวางป ค.ศ. 168 – 1973 ชี้ใหเหน็วา 

นอกจากจํานวนคนทาํแทงทั่วไปไดเพิ่มข้ึนถงึ 700 กวาเปอรเซน็ตแลว การทําแทงกับหมอเถือ่นก็ยงัมีอยู

และเพิ่มข้ึนดวย  เนื่องจากฝายหญงิมกัตองการปกปดเพราะความอายและกลัวเสยีชื่อเสียง  นอกจากนี้ยงั

ปรากฏวา เดก็ที่เกิดนอกสมรสก็เพิ่มข้ึน  และความเสื่อมเสียศีลธรรมทางเพศก็ถกูถือวาเปนผลของการแก

กฎหมายในเรือ่งอนุญาตทําแทงโดยเสรีดวย 
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 12.  มีผูเสนอใหปรับปรุงกฎหมายการทาํแทงใหทนัสมัยและเหมาะสมกับส่ิงแวดลอมของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป  โดยอนุโลมใหทาํแทงไดกวางขวางมากขึ้น 

 เราเหน็ดวยกบัการปรับปรุงกฎหมายใหทนัสมัย  ในปจจุบันมีความพยายามแสวงหาวิธีรักษาชีวติ

ใหยืนยาว  มีการประทวงการประหารชีวิตนกัโทษฉกรรจ  ประทวงการฆาสัตวเพื่อใชทดลองทาง

วิทยาศาสตรและการแพทย  ส่ิงเหลานี้แสดงวามนษุยสมัยนี้เหน็คุณคาของชีวิตมากขึ้น  เพราะฉะนั้น หาก

เราจะปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสม  ก็ควรปรับปรุงใหเปนไปในลักษณะสงเสริมชีวติ  มากกวาในลักษณะ

ทําลายชวีิต 
 

 13.  หลายคนไมพอใจกับการกาวกายของศาสนาในเรื่องการทาํแทง  เพราะเหน็วาการแกปญหา

สังคมจะยึดเอาเฉพาะหลักศาสนาและประเพณีไมได  ยิง่เปนคาํสอนของศาสนาทีเ่ครงครัดดวยแลว  กย็ิ่ง

ไมควรนํามาบงัคับใหผูทีถ่ือศาสนาอืน่ตองปฏิบัติตามไปดวย 

 ศาสนาคาทอลิกยึดมั่นในหลักของปรัชญาสังคมที่วากฎหมายบานเมืองจะตองไมขัดกับกฎศีลธรรม

และประเพณอัีนดีงาม  และแมวาการแกปญหาสังคมจะตองมาจากการพิจารณาความจาํเปนทางดาน

ตางๆ ทุกๆ ดานกจ็ริง  แตจะละเลยไมคํานึงถึงดานศีลธรรมดวยไมได  ดวยเหตุนี ้ เมื่อปรากฏวามีกฎหมาย

ที่ขัดกับศีลธรรม  หรือมีแนวโนมที่จะใหมกีฎหมายที่ขัดกับกฎศีลธรรม  พระศาสนจักรก็มีหนาทีต่องชี้แจงให

ทราบทั่วกนัถงึอัตถความจรงิแทของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
 

 14.  มีผูเหน็วาควรมีกฎหมายอนุญาตทาํแทงโดยเสรีได  เพราะกฎหมายนี้เปนเพยีงอนุญาตใหทาํ

ไดเทานัน้  ไมบังคับใหใครตองทาํ  ใครไมเห็นดวยก็ไมตองทาํ 

 หากพิจารณาเฉพาะทางฝายผูตองการทาํแทงดานเดียวกรู็สึกวาทุกคนเปนอิสระ  แตจะตองยอมรบั

วา กฎหมายที่อนุญาตใหทาํแทงไดจะมีผลทางจิตวทิยา  คือทาํใหคนรูสึกวาทาํแลวไมผิดก็ทาํไดงายขึน้  

และอาจโฆษณาชวนเชื่อใหมาทาํกนัไดดวย  นอกจากนีย้ังเปนการยากที่จะรับรองอสิรเสรีของทุกฝาย  เชน  

เมื่อหญิงคนหนึ่งตองทาํแทง  สามีอาจจะตองจํายอม  พอแมของผูเยาวอาจจะตองจาํใจอนุญาต  

โรงพยาบาลทกุแหงอาจถกูบังคับใหทําแทงแกผูมาขอใหทาํ   แพทยและพยาบาลที่ไมยอมทําแทงใหอาจจะ

ถูกถือวามีความผิด  หรือถูกกีดกันออกไป  ดังนีเ้ปนตน   
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แนวทางปฏิบัติ 
 

 1.  ขอใหทุกคนมีความรักและความปรารถนาดีตอกนั  มีความคิดในแงที่ดีตอกัน  มีถอยคําอนัเปน

มิตรตอกัน  และเปนกาํลงัใจแกกันและกนัในการทาํสิ่งที่ถูกที่ควร  ชวยเหลือกนัตามความสามารถ 

 ขอใหทุกคนมคีวามเมตตากรุณาตอผูอ่ืน  หลีกเลีย่งไมกอความยากลําบากหรือความเสยีหายตอ

ชีวิตและทรัพยสินของผูใด  และหากเปนเหตุใหใครตองรับความเสียหาย  ขอใหมคีวามซื่อตรงชดใชแกผูที่

ไดรับความเสียหายนัน้ 

 ขอใหทําดงันี้แตผูที่มีครรภโดยที่เขาไมปรารถนา  ไมวาจะเปนความผิดของใครก็ตาม 
 

 2.  ขอใหพระสงฆ  นักบวช  พอแม  ผูปกครอง  และสถาบันการอบรมตางๆ รวมมอืกันอยางจรงิจัง

ในการอบรม  เปนตนวา 

ก. การรูจักคุณคาและความศักดิ์สิทธิ์ของ “ศีลสมรส”  และชีวิตครอบครัว 

ข. การรูจักและเคารพศักดิ์ศรีของชีวิตมนษุย  และหนาที่ในการชวยกันทะนุถนอมรักษาชีวิต 

ค. การรูจักเสียสละและกลาหาญในการเผชญิชีวิตครอบครัว  ที่ตองมทีุกขควบคูไปกับความสุข  

เปนตน  ในบทบาทและความรักของพอแมที่ตองมีตอลูก  แกไขความโนมเอยีงของจิตใจที่มุง

หาแตความสขุความพอใจ  จนกระทัง่กลัวและพยายามหลีกเลีย่งความลาํบากทุกอยางโดย

อาศัยทกุวิธีไมวาจะผิดศีลธรรมหรือไมก็ตาม 

ง. การรูจักคุณคาและความสูงสงของการปฏิบัติทางเพศ  ซึง่จะตองกระทาํใหถกูหลกัศีลธรรมและ

มีความรับผิดชอบ 
 

 3.  ขอใหองคการของรัฐ  เชน  กรมประชาสงเคราะห  องคการทางศาสนา  เชน  ศูนยอบรมชีวติ

ครอบครัว  สมาคมวนิเซนเดอปอล  และองคการเอกชนตางๆ เชน  สภาสังคมสงเคราะหฯ  รวมมอืกันในการ

ต้ังศูนย  ซึง่พรอมที่จะใหคําแนะนําคําปรึกษาที่ถูกตองแกหญงิมีครรภที่มีปญหา  รวมทัง้ศูนยที่ใหการ

สงเคราะหในดานที่อยูอาศยัแกแมที่ตองการพกัพงิชั่วคราว  หรือในดานการเลี้ยงเดก็และหาผูอุปการะเด็กที่

เกิดจากผูมีปญหา  ดังนี้เปนตน 
 

 4.  ขอใหหญิงที่มีครรภโดยที่ตนไมปรารถนาจงรับสภาพความเปนจริง  เลือกกระทาํในสิง่ทีถู่กที่

ควร  เหน็เกยีรติในการทําดีและรักษาคณุธรรม  อยาไดหนีความอายหรือความลาํบากโดยกระทําสิง่ที่ผิด

ศีลธรรม  ขอใหคิดวายังมีผูหวงัดีและคอยชวยเหลือทานอยูดวย 
 

 5.  ขอใหแพทยและพยาบาลตั้งมัน่อยูในอาชีวปฏิญาณและบทบาทของตนตอสังคม  คือการ

ปองกนัและรักษาชีวิต  อยาใหอาชีพทานแปดเปอนดวยการยอมรับเปนผูทาํลายชวีิตเลย  ตรงกนัขาม  

ขอใหทานใชความพยายามและเหตุผลทกุอยางโนมนาวหญิงมีครรภทีม่ีปญหา  ใหเกิดความยั้งคิดและ

กระทาํในสิง่ทีถู่กที่ควรตอไป 
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 6.  ขอใหฝายนิติบัญญัติและฝายบรหิารบานเมืองกาํหนดวิธีปองกนัและควบคุมทีม่ีประสิทธิภาพ  

ในอันที่จะขจดัความเสื่อมโทรมศีลธรรมทางเพศ  ซึ่งเปนตนเหตุสําคัญประการหนึ่งของการทําแทง  

โดยเฉพาะอยางยิง่  เอกสารสิ่งพิมพและแหลงบาํเรอหยอนใจที่ผิดศีลธรรมนานาชนดิ 
 

 7.  สุดทาย  ขอใหส่ือมวลชนที่ดีและผูมนี้าํใจดีทั้งหลายอยาไดวางเฉยหรือคิดวาไมใชหนาที ่ แตจง

รวมมือกนัสงเสริมส่ิงที่ดีงาม  ปองกนัมิใหเกิดสิ่งที่ผิด  เหตุวา  ความชั่วชาจะชนะ  ก็เพราะคนดีซึ่งเปนคน

สวนใหญไมยอมรวมมือกนันั่นเอง 
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คําสงทาย 
 

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยหวงัวาคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลกิ  คําชี้แจงและ

แนวทางปฏิบัติตางๆ ทีก่ลาวไวในแถลงการณฉบับนี้  คงจะชวยใหชาวคาทอลกิและผูมีน้าํใจดีทกุๆ ทาน  ได

รูและเขาใจปญหาเรื่องการทําแทงโดยชัดแจงขึ้น  ทานที่ตองการจะปฏิบัติตนใหอยูในทาํนองคลองธรรมคง

ไดรับหลักธรรมประจําใจที่แนนอน  และมคูีมือสําหรับชีแ้จงใหผูอ่ืนเหน็ดเีหน็ชอบกบัทานดวย 

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ขออวยพรใหชาวคาทอลกิและผูมีน้าํใจดีทุกทาน  จง

ประสบความสุขความเจริญในชีวิตทีม่ีศักดิ์ศรีและรวมมือกันกระทําความดี  เพือ่ความเจริญรุงเรืองของ

สังคมและประเทศชาติไทยยิง่ๆ ข้ึนไป 

 

กรุงเทพมหานคร  วนัที ่3  สงิหาคม  ค.ศ.1979 / พ.ศ.2522 

 
 

 

 

 

 

 


