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บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “การทำแท้ง: มุมมองที่แตกต่าง” เป็นการสำรวจเอกสาร และ 

นำเสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำแท้งใน 2 ประเด็นหลัก คือ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับจุดเริ่ม 

ต้นของชีวิตมนุษย์ และสิทธิในการทำแท้ง ผลการศึกษาพบว่า ข้อถกเถียงเหล่านี้เกิดขึ้น 

เพื่อยืนยันจุดยืนและมุมมองของแต่ละฝ่ายที่มีต่อการทำแท้ง ต่างฝ่ายต่างก็ให้เหตุผล 

ที่เป็นประโยชน์กับความคิดเห็นของตน การถกเถียงในประเด็นของการทำแท้ง จึงเป็น 

การถกเถียงบนพื้นฐานของความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวที่ตนเองยึดถือ เป็น 

การมองต่างมุมจากรากฐานของความเชื่อที่ต่างกัน ทำให้การถกเถียงเรื่องการทำแท้ง 

ในสังคมยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากเหตุผลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อถกเถียง 

เหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่ต่างกันคือการให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ 

แตกต่างกัน การถกเถียงจึงยังคงยากที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้  

abstract

The study of "Abortion: Opposing Viewpoints," examines two main 

controversial issues of the abortion debate: the beginning of human life 

and the right to abortion. This article points out that these debates have 

continuously occurred to support the position and views of each group 

toward abortion. Debate over abortion is based on opinions and personal 

experiences.  Thus,  although  these  explanations  are  not  inconsistent with 

the facts, it is still difficult to find a conclusion together because the primary 

concern about aspects of abortion of each group is different.
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ขาวการพบศพเด็กจากการทําแทง 2,002 ศพ เปนขาวใหญที่เผยแพรออกไป 
ทั่วประเทศ ผลพวงที่ตามมามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสวดสงวิญญาณเด็ก 
การดําเนินคดีกับสัปเหรอที่หาลําไพพิเศษดวยการทําลายศพเด็กจากการทําแทง
เถื่อน หรือแมกระทั่งการที่ผูกํากับบางรายมีแนวคิดที่จะสรางภาพยนตรเก่ียวกับ
เหตุการณดังกลาว  

สําหรับผูเขียน คําถามที่ตามมาหลังจากพบศพเด็ก 2,002 ศพในวัด 
ไผเงินคือเหตุการณน้ีสะทอนปญหา “การทําแทง” ในสังคมไทยมากนอยเพียงใด

1
 

หากคิดเปนตัวเลขออกมาในแตละป ศพเด็ก 2,002 ศพอาจเปนเพียงเศษเสี้ยว
หน่ึงของปญหาการทําแทงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แมจะไมมีขอมูลยืนยัน
แนนอนวาแตละปเกิดการทําแทงมากนอยเทาไรเน่ืองจากความยากลําบาก    
ในการคนหาสถิติตางๆ เพราะการทําแทงเปนเร่ืองผิดกฎหมายและเปนการ
กระทําที่หลบซอน  

อยางไรก็ตาม ขาวตามหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน หรือสื่อตางๆ    
มักเสนอภาพการจับกุมกวาดลางคลินิกเถื่อน ภาพซากตัวออนในถังขยะหรือใน
โถสวม รวมถึงภาพวิธีทําแทงใหมๆ ทั้งการใชยาแกสิว ยาลดความอวน ยาแก
โรคกระเพาะ หรือการสอดใสสารเหลวหรือของแข็งตางๆ เขาชองคลอดเพื่อ  
บีบรัดมดลูก แมวาบางวิธีอาจไมถึงขั้นแทง แตก็มีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการ
ติดเช้ือ การแทงที่ไมสมบูรณ หรือความพิกลพิการของทารกที่คลอดออกมา   
สิ่งเหลาน้ีลวนสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน 

 แมปจจุบันยังยากที่จะคนหาสถิติการทําแทงที่แทจริง แตสิ่งหน่ึง     
ที่ปฏิเสธไมไดคือ ภาพปญหาเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นถึงการลักลอบทําแทง   
ที่เกิดขึ้นเปนอันมาก แมสังคมไทยจะถือวาการทําแทงเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย คือผิดทั้งผูหญิงที่ทําแทง และผิดทั้งผูที่ทําใหผูหญิงแทงลูก ยกเวน
เพียง 2 กรณีเทาน้ันที่แพทยทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย คือกรณีที่หญิงมีครรภ
สุขภาพไมแข็งแรง ไมอยูในภาวะที่จะมีบุตรได หรือถามีบุตรแลวอาจเปน

                                                
1
 การแทงบุตร หมายถึงการส้ินสุดของการตั้งครรภภายหลังจากไขท่ีผสมแลว   

ฝงตัวในมดลูก การแทงบุตรแบงเปน 2 ประเภท คือการทําแทงและการแทงเอง การทําแทง 
(induced abortion) หมายถึงการแทงโดยเจตนา เพราะตนเองแทงบุตรอยางตั้งใจหรือ
ยินยอมใหคนอ่ืนทําแทงให ในขณะท่ีการแทงเอง (spontaneous abortion) หมายถึงการ 
แทงบุตรท่ีเกิดจากสาเหตุตางๆ ภายในรางกายมารดาหรือทารกในครรภนั้น โดยมิไดเก่ียวกับ
การกระทําใดๆ ท่ีตั้งใจจะใหเกิดการแทงจากภายนอก สาเหตุของการแทงเองอาจเกิดจาก
ความผิดปกติของตัวออน รก หรือผูหญิงท่ีตั้งครรภ สําหรับบทความนี้ การแทงบุตร       
จะหมายถึงการทําแทงเทานั้น 
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อันตรายถึงแกชีวิต กรณีที่สอง คือหญิงที่ตั้งครรภเน่ืองจากถูกขมขืนกระทํา
ชําเรา ทั้งการขูเข็ญ ลอลวง มอมเมา หรือดวยประการอื่นใด อันทําใหหญิงน้ัน
ไมสามารถอยูในภาวะที่ขัดขนืได สวนการทําแทงนอกเหนือจาก 2 กรณีดังกลาว 
ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ผูหญิงที่ทําแทงจะตองโทษจําคุกไมเกิน  
3 ปหรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในขณะที่ผูรับทําแทง
ตองโทษจําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2
  

อยางไรก็ตาม ผูใหบริการและผูเขารับบริการก็ยังคงมีจํานวนมาก     
ผูใหบริการทําแทงมีทั้งแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปและหมอเถื่อน ในขณะที่
ผูหญิงที่ลักลอบทําแทงก็มีทั้งรายที่ปลอดภัยและรายที่เกิดภาวะแทรกซอน   
ตองเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลหรือกระทั่งเสียชีวิต นอกจากน้ัน ภายใต
การบังคับใชกฎหมายอาญาดังกลาวกลับพบวาคดีที่เก่ียวเน่ืองดวยความผิดน้ี 
ขึ้นสูศาลนอยมาก เพราะความผิดฐานทําแทงยากจะเอาผิดได ตองเปนการ   
ทําแทงที่สําเร็จแลวเทา น้ัน ความพยายามที่จะทําแทงไมมีความผิดตาม
กฎหมาย จะเอาผิดไดก็ตอเมื่อจับกุมไดในขณะที่ทําแทง หรือจะตองพิสูจน    
ใหเห็นไดอยางแนชัดวาเกิดการทําแทงขึ้นจริง สะทอนใหเห็นวากฎหมาย       
มีประสิทธิผลนอยมากในทางปฏิบัติจริง 

ภายใตขอจํากัดดังกลาว จึงนําไปสูการตั้งคําถามกับกฎหมายทําแทง  
ที่มีอยูในปจจุบันวาสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมเพียงใด ถึงเวลา
สมควรแกไขกฎหมายการทําแทงแลวหรือยัง ประเด็นการถกเถียงในเร่ืองการ
แกไขกฎหมายทําแทงยังหาขอยุติที่แนนอนไมไดวาจะหาทางออกใหกับปญหาน้ี
อยางไร แมจะมีความเพียรพยายามที่จะจัดสัมมนาและอภิปรายเก่ียวกับปญหา
การทําแทงหลายคร้ังหลายหนแลวก็ตาม สวนหน่ึงเพราะผูที่เก่ียวของคิดเห็น
ตางกัน และการทําแทงยังเปนปญหาที่เก่ียวโยงกับปญหาดานอื่นๆ อีกหลาย
ดาน อาทิ ปญหาดานศีลธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการแพทย ดานเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชน ผูที่ทํางานในแตละสายก็มีความเห็นแตกตางกัน บางสวน       
ก็ตองการใหเพิ่มโทษและเรงดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลด
ปริมาณการทําแทงที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่บางสวนกลับเห็นวาควรปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม พรอมทั้งเปดโอกาส    
ใหผูหญิงมีทางเลือกตัดสินใจมากขึ้น 

                                                
2
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “ประมวลกฎหมายอาญา” หมวดสาม วาดวยความผิด

ฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301-305   
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 คําถามทีต่อเน่ืองตามมาคือ สังคมไทยจะจัดการกับปญหาการทําแทง
อยางไร ในเมื่อการถกเถียงเร่ืองการทําแทงยังคงเปนประเด็นละเอียดออน      
ที่มักจะทําใหเกิดความขัดแยงรุนแรงตามมา ในความเปนจริงความขัดแยง
ดังกลาวก็ไมใชเร่ืองผิดแปลกไปจากสังคมอื่นๆ สวนหน่ึงของการถกเถียงดังกลาว
มีรากฐานมาจากแนวคิดเร่ืองสิทธิ ระหวางสิทธิของทารกในการที่จะมีชีวิตอยู 
(right to life) กับสิทธิในความเปนสวนตัวของผูหญิง (right to privacy) 
สิทธิทั้งสองตางเปนสิทธิที่สําคัญ สิทธิของทารกในการที่จะมีชีวิตอยูเปนสิทธิ   
ที่อยูบนพื้นฐานทางศาสนาและศีลธรรมจรรยา เปนสิทธิที่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับ
คุณคาของความเปนมนุษย สวนสิทธิในความเปนสวนตัวของผูหญิงในการที่จะ
กําหนดชีวิตของตนเองก็เปนสิทธิที่สําคัญเชนกัน ผูหญิงควรมีสิทธิตัดสินใจวาจะ
ยอมใหทารกน้ันเติบโตในครรภของตนหรือไม ยอมใชเวลาซึ่งอาจจะตลอดชีวิต 
ในการเลี้ยงดูทารกคนน้ันจนเติบโตหรือไม เร่ืองเหลาน้ีเปนการยากที่จะใหคนอื่น
ที่ไมใชตัวผูหญิงเปนผูใหคําตอบ 

ขอโตแยงที่แตกตางกันนําไปสูมุมมองและการปฏิบัติที่ตางกัน สิทธิของ
ทารกที่จะมีชีวิตอยูนําไปสูการสนับสนุนและเคารพสิทธิของเด็กที่จะเกิดมา 
(pro-life) เด็กถูกมองวาไมมีทางที่จะตอบโต แต เด็กก็มีสิทธิที่จะมีชีวิต
เหมือนกับมนุษยผูอื่น ถาเปดโอกาสใหทําแทงไดก็เทากับวายอมรับใหเกิดการฆา
มนุษยอยางเลือดเย็น ในขณะที่อีกดานหน่ึงสิทธิในความเปนสวนตัวของผูหญิง  
ก็นําไปสูการเปดโอกาสใหแมมีสิทธิเลือก (pro-choice) ซึ่งถือเปนสิทธิพื้นฐาน
อันชอบธรรมของมนุษยในการที่จะตัดสินใจเก่ียวกับรางกายของตนเอง  

บทความน้ี ไม ไดมุ ง นําเสนอว าการทําแทง เปนสิ่ งที่ ถูกห รือผิด        
แตตองการนําเสนอและวิเคราะหขอถกเถียงเก่ียวกับการทําแทง โดยทั่วไป 
มักจะเก่ียวพันกับ 2 ประเด็นหลัก คือจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยเกิดขึ้นเมื่อไร 
และสิทธิในการทําแทงของหญิงมีครรภสําคัญกวาสิทธิที่ทารกจะมีชีวิตอยูหรือไม       
ขอถกเถียงทั้งสองน้ีอาจกลาวไดวาเปนขอถกเถียงสากลที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 
การยอมรับวาตัวออนที่อยูในครรภคือมนุษยหรือไมน้ัน สงผลตอความรูสึกของ
คนในสังคมที่มีตอการทําแทง หากมองวาตัวออนไมใชมนุษย การทําแทงก็อาจ
เปนที่ยอมรับได ความกังวลตอความรูสึกผิดอาจไมมีมากนัก แตหากมองวา  
ตัวออนคือมนุษย การทําแทงก็จะเทากับการฆามนุษยคนหน่ึง  

นอกจากน้ันยังนําไปสูคําถามที่วา หากเรามองวาตัวออนคือมนุษย  
สิทธิของผูหญิงในการที่จะจัดการกับรางกายของตัวเอง กับสิทธิของเด็กในทอง 
ที่จะมีชีวิตอยู สิทธิใดสําคัญกวากัน ในเมื่อรากฐานของสังคมปจจุบันประกอบ 
ไปดวยความคิด ความเช่ือ โลกทัศน และมาตรฐานความดีงามที่แตกตางกัน 
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ความเขาใจเก่ียวกับโลกทางสงัคมของคนไดเปลี่ยนแปลงไปมาก การอธิบายหรือ
ตัดสินปรากฏการณตางๆ ไมไดเปนเร่ืองงายอีกตอไป หลายแงมุมของการดําเนิน
ชีวิตทางสังคมเปนเร่ืองของการปะทะกันของหลักการสิ่งที่มีคาสูงสุด (Madson 
and Strong 2003 อางใน ชลิดาภรณ 2547, 66) ปญหาการทําแทงจึงเปน
การปะทะกันระหวางการยึดถือคุณคาที่ตางกัน จนนําไปสูการเรียกรองใหแกไข
ปญหาหลากหลายรูปแบบ บทความน้ีเปนการสํารวจเอกสารตางๆ ที่สะทอน  
ใหเห็นถึงขอถกเถียงเก่ียวกับการทําแทงที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปและยังคง
ดําเนินตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนรากฐานในการพิจารณาแกไขปญหา 
การทําแทง 

 

ขอถกเถียงเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย 

“ในความเปนจริง การเคารพตอชีวิตมนุษยถูกเรียกรองต้ังแต

วินาทีแรกท่ีกระบวนการแหงชีวิตเริ่มตน นับจากวินาทีท่ีไขของ

มารดาผสมกับเช้ือของบิดา ชีวิตใหมไดเริ่มตนข้ึนแลว และชีวิต

ดังกลาวไมใชสมบัติของบิดาหรือมารดา หากแตคือชีวิตมนุษย 

คนใหมท่ีกําลังเติบโตข้ึนทุกขณะ” (“เอกสารสังคายนาวาติกัน 

ครั้งท่ี 2” อางใน คณิตา 2539, 22) 

“การอธิบายวาชีวิตมนุษยเริ่มตนต้ังแตการต้ังครรภเปนเพียง

ความเช่ือทางศาสนา เพราะไมมีใครพิสูจนไดวาจิตวิญญาณของ

มนุษยเกิดข้ึนทันทีต้ังแตเวลาท่ีไขและอสุจิมาผสมกัน” (Hiatt 

and Levinthal 1989 อางใน Zindler 1991, 25)  

ขอถกเถียงเก่ียวกับจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยปรากฏขึ้นบอยคร้ัง    
เมื่อเกิดประเด็นปญหาการทําแทงแลวสังคมใหความสนใจ ขอถกเถียงดังกลาว
เกิดจากขอกลาวหาของฝายคัดคานการทําแทงที่มองวาการทําแทงมีผลเทากับ
ฆาตกรรม เพราะเมื่อตัวออนเกิดการปฏิสนธิในครรภมารดา ชีวิตของมนุษย  
คนหน่ึงก็ถือไดวากําเนิดขึ้นแลว ผูหญิงที่ทําแทงและผูที่รับทําแทงจึงถือวาเปน
ฆาตกร เพราะเปนผูรวมทําลายชีวิตน้ัน (รังสรรค 2537, 196) ขอกลาวหา
ดังกลาวเช่ือมโยงการทําแทงเขากับการฆา และที่สําคัญเปนเร่ืองของการฆา
มนุษยผูบริสุทธ์ิ มนุษยผูไมมีทางตอบโต ประเด็นเก่ียวกับการฆาจึงนําไปสู 
ความพยายามที่จะกําหนดวาชีวิตมนุษยเร่ิมตนขึ้นเมื่อไร  

จากการสํารวจพบวาคําอธิบายตอเร่ืองจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยน้ัน
หลากหลาย แตก็แบงไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกมองวาชีวิตมนุษยเร่ิมตั้งแต
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การตั้งครรภ ในขณะที่กลุมที่สองมองวาชีวิตมนุษยเร่ิมเมื่อคลอดออกจากครรภ
มารดา ทั้งสองกลุมตางก็พยายามใหเหตุผลในการอธิบายมุมมองของตนเอง  

 

กลุมที่ 1 ชีวิตมนุษยเร่ิมตั้งแตการปฏิสนธิ 

กลุมน้ีมองวาชีวิตมนุษยเร่ิมตนทันทเีมื่อเกิดการปฏิสนธิ ทารกในครรภ
มารดาเปนมนุษยผูมีสิทธิในชีวิตของตนเอง มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับมนุษยที่มี
สภาพเปนบุคคล เพราะชีวิตไดเกิดขึ้นแลว การทําแทงไมวาจะเกิดขึ้นในชวงใด
ของการตั้งครรภก็ถือไดวาเปนการฆาทั้งสิ้น แนวคิดของกลุมน้ีจึงสอดคลองกับ
กรอบคิดทางศาสนาและศีลธรรมที่เนนแงมุมความบาปจากการทําลายชีวิต  
กลุมน้ีไดนําเอาคําสอนในหลักศาสนาเขามารองรับ ไมวาจะเปนศาสนาคริสตหรือ
ศาสนาอิสลามก็ถือวาชีวิตมนุษยเปนของพระเจา พระเจาเปนผูทรงประทานให 
มนุษยไมมีสิทธิบั่นทอนชีวิตลงดวยเหตุผลใดเลย การทําลายชีวิตลงทันที      
ไมวาจะเปนชีวิตของตนเองหรือผูอื่น ยอมเปนการละเมิดกรรมสิทธิของพระเจา 
ดังน้ันการฆาหรือการทําลายชีวิตจึงเปนบาป สวนศาสนาพุทธแมจะไมมีพระเจา
เปนผูกําหนดชีวิตมนุษย แตการฆามนุษยโดยเจตนาก็ถือวาเปนบาป เพราะเปน
การละเมิดศีลขอที่ 1 ของหลักศีล 5 ซึ่งเปนศีลที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือและ
ปฏิบัติตาม คําสอนของศาสนาลวนสะทอนใหเห็นคุณคาของชีวิต 

นอกจากหลักคําสอนที่เนนการใหคุณคากับชีวิต คําอธิบายของศาสนา
ตางๆ ยังถือวาการปฏิสนธิคือการเร่ิมตนของชีวิตมนุษย ดังเชนคําสอนของ
ศาสนาอิสลามที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน ดังน้ี 

“แทจริงเรา (อัลลอฮ) ไดสรางมนุษยจากนํ้าเช้ือหยดหน่ึงท่ีถูก

ผสมแลว (ระหวางเช้ืออสุจิของชายกับไขของหญิง) เราได

ทดลองเขาแลวเราไดทําใหเขาเปนผูไดยิน (และ) เปนผูมองเห็น 

“และแทจริงเราไดสรางมนุษยจากนํ้า (อสุจิ) แลวเรา

ไดทําใหมันเปนนํ้าอสุจิ (ท่ีเขาไปฟกตัวอยู) ในท่ีอยูอันม่ันคง 

(มดลูก) แลวเราไดทําใหอสุจิ (ท่ีผสมกับไขแลว) น้ันเปนกอน

เลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือดน้ันเปนกอนเน้ือ แลวเราไดทํา

ใหกอนเ น้ือน้ันมีกระดูก แลวเราไดทําใหมี เ น้ือหุมกระดูก    

แลวเราไดทําใหเขาเติบโตเปนสิ่งท่ีถูกสรางอื่น (คือจากท่ีไมไดมี

รูปราง ทําใหกลายเปนรูปราง) ดังน้ันมหาจําเริญย่ิง แดอัลลอฮ

ผูสรางท่ีดีเลิศ” (อนัส 2536 อางใน คณิตา 2539, 22-23) 
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จากคําสอนดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ศาสนาอิสลามถือวาชีวิตเร่ิมตน
ตั้งแตการปฏิสนธิ ยิ่งกวาน้ัน แมแตการคุมกําเนิดโดยไมกาวไปถึงขั้นทําแทงก็ถือ
ไดวาผิดหลักศาสนา เพราะถือวาอัลลอฮเจาเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้ง
ชีวิตที่จะใหมีการสืบพันธุกันตอไป ชีวิตจึงเปนคําสั่งของพระเจา ดังน้ันการ
ทําลายชีวิตไมวาจะเกิดในชวงใดก็ถือวาเปนบาปและเปนการลวงละเมิดพระเจา  

สวนศาสนาพุทธน้ันมองวาการปฏิสนธิคือจุดเร่ิมตนของการเกิดเปน
มนุษย จิตใจแหงมนุษยเกิดขึ้นอยูในเซลลเล็กๆ ที่ปฏิสนธิน้ันแลว พระไตรปฎก
ในสวนของพระสูตรอธิบายไวดังน้ี  

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดมารดาบิดารวมกัน 1 มารดาอยูในฤดู 

(ชวงเวลาไขสุก) 1 และคันธัพพะเขาไปต้ังอยูแลว 1 เพราะ

ประชุมองคประกอบ 3 ประการอยางน้ีก็มีการกาวลงแหงครรภ” 

(อางใน พระเทพเวที 2536, 9-16; พระสมุทร ถาวรธมฺโม 

2539, 43) 

การเกิดเปนชีวิตมนุษยในศาสนาพุทธจะประกอบดวย 3 องคประกอบ
หน่ึง บิดามารดาอยูรวมกัน (มีเพศสัมพันธ) สอง มารดาอยูในระยะที่ไขสุก  
(อยู ในวัยที่มีประจําเดือน) สาม มีคันธัพพะหรือสัตว เขาไปเกิด (สัตว         
ในความหมายดังกลาวคือสิ่งมีชีวิตที่มีจิต) 

เมื่อองคประกอบทั้งสามเกิดขึ้นพรอมกันในเวลาเดียวกัน กลาวคือ 
ขณะที่บิดามารดามีเพศสัมพันธกัน อสุจิกับไขไดผสมกัน และในชวงเวลาน้ันก็มี
คันธัพพะหรือวิญญาณเขามาเกิดจนเปนการตั้งครรภ ถาขาดองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึงการตั้งครรภยอมเกิดขึ้นไมได  ในทางพุทธศาสนา ทันทีที่มี
คันธัพพะหรือสัตวผูไปเกิดก็ถือไดวามีอาการครบ 32 บริบูรณ (พระสมุทร 
ถาวรธมฺโม 2539, 43) พุทธศาสนาจึงถือวาการปฏิสนธิคือการเปนคน     
โดยสมบูรณ เน่ืองจากมีขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ครบถวน ความเปนมนุษยในพุทธศาสนาจึงเร่ิมตั้งแตวินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิ 
การทําแทงจึงเทากับเปนการฆามนุษยในทุกกรณ ี 

นอกจากมุมมองของศาสนาแลว มุมมองทางการแพทยสวนใหญ     
ก็สอดคลองกับหลักศาสนา น้ันคือ ชีวิตเร่ิมตนตั้งแตการปฏิสนธิ ดังที่เซอร     
วิลเลียม ลิลีย (Sir William Liley) ผูมีช่ือเสียงในฐานะเปน “บิดาของวิชา
แพทยดานทารกในครรภ” (father of fetological medicine) กลาวไววา  

“ชีวิตเริ่มตนเม่ือมีการผสมพันธุระหวางไขกับอสุจิ ซึ่งจะนํา

ลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมของบุคคลผูเปนพอและแม 
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ตลอดจนเพศของทารกมายังผูเปนลูก โดยมีระยะของการพัฒนา

ดังน้ี  วันท่ี 20 นับจากวันปฏิสนธิ พื้นฐานของระบบประสาท

เริ่มสรางข้ึน  วันท่ี 21-25 หัวใจทารกเริ่มเตนและจะเตน

ตลอดไปจนวันตาย  วันท่ี 30 ระบบวงจรไหลเวียนของเลือด   

มีครบ หูและจมูกเริ่มเกิดข้ึน  วันท่ี 42 โครงรางของทารกมีครบ 

มีตับ ไตและปอดสรางข้ึน  วันท่ี 65 หรือ 9 สัปดาห ทารก  

กํามือได จับวัตถุท่ีถูกมือได ถาถูกสัมผัสท่ีฝาเทาจะงอเขาหนีได  

สัปดาหท่ี 11 กลืนนํ้าคร่ําได ถายปสสาวะได แสดงสีหนาได  

ย้ิมได” (อางใน คุณมานา 2524) 

อยางไรก็ตาม มุมมองทางการแพทยน้ันไมไดสอดคลองกันหมดทุกสวน 
แพทยบางรายมองวาการปฏิสนธิคือจุดเร่ิมตนของชีวิต ในขณะที่บางรายอธิบาย
วาการปฏิสนธิไมไดเปนจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษย แตจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษย
เร่ิมหลังจากกระบวนการปฏิสนธิผานไประยะหน่ึง ดังเชนคําอธิบายเหลาน้ี 

“เม่ืออสุจิและไขพบกันท่ีปลายทอรั งไข  จะเกิดขบวนการ      

กอนปฏิสนธิ ซึ่งทางการแพทยเรียกวา syngamy เช้ืออสุจิจะไช

ผานช้ันตางๆ ของเซลลพี่เลี้ยงและผนังของเซลลแท เขาไปใน  

ไซโตพลาสมของไข ตอจากน้ันจะเกิดปฏิกิริยาในช้ันหุมของไข 

ใหปดมิด เพื่อกันอสุจิ ตัวอื่นทะลุทะลวงเขาไปผสมซ้ําสอ ง 

หลังจากน้ันจะมีการแลกเปลี่ยนโครโมโซม และมีการแบง
เซลลเกิดข้ึน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของชีวิตใหมภายหลังขบวนการ
ปฏิสนธิ" (เนนโดยผูเขียน, สุวัฒน 2522, 122)  

“ตามตําราชีววิทยาท่ีเรายึดถือกันมานาน กลาววาชีวิตของเด็ก

เ ริ่ ม เ ม่ือ ไ ข กั บอ สุ จิ ผสมกั นห รื อ ท่ี เ รี ย ก ว า ก า รปฏิ สนธิ 

(fertilization) มองในแงน้ีก็เปนชีวิตจริง แตชีวิตน้ีไมสามารถ  
ท่ีจะดํารงชีวิตตอไปไดถาไมมีการฝงตัวอยูในมดลูก ไขและอสุจิ
ท่ีผสมกันก็เหมือนกับเมล็ดพืชหรืออะไรสักอยางท่ีจะงอกข้ึนมา

ไดก็ตองอาศัยดินหรือการฝงตัวในมดลูก” (เนนโดยผูเขียน, 

วิฑูรย 2535) 

“ในทางการแพทยคิดวา การบอกวาชีวิตเริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิ
น้ันผิดตั้งแตแรกแลว การปฏิสนธิยังไมถือวาเปนการตั้งครรภ 
การต้ังครรภจะประกอบดวยการท่ีมี fertilization คือปฏิสนธิ 

แลวก็มีการ transport ไขท่ีผสมมาแลวน้ันไปฝงตัวในผนังมดลูก 
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ตองครบท้ังสามข้ันตอนน้ีถึงจะถือวาเกิดการต้ังครรภ” (เนนโดย

ผูเขียน, แพทยหญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิท)
3
  

แมทางการแพทยจะใหคําอธิบายตางกัน แตความตางเหลาน้ีก็ยังอยูใน
กรอบที่มองวาชีวิตมนุษยเร่ิมตนตั้งแตการตั้งครรภ เพียงแตจุดเร่ิมของการ
ตั้งครรภมีความแตกตางกันอยู 2 ประเด็นหลัก คือเร่ิมตั้งแตการปฏิสนธิ หรือ
เร่ิมตั้งแตการที่ตัวออนฝงตัวในมดลูก  คําอธิบายทางการแพทยไมไดสะทอน  
ใหเห็นวาชีวิตมนุษยเร่ิมตนหลังคลอดออกจากครรภมารดา  เน่ืองจากหากมอง
ในเชิงชีววิทยา คําจํากัดความของการมีชีวิตจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ    
4 ประการ คือมีการเผาผลาญ (metabolism) มีการเจริญเติบโต (growth)   
มีการตอบสนองตอแรงกระตุน (reaction to stimuli) และมีการแพรขยาย 
(reproduction) (อางใน ReligiousTolerance.org 2011) ดังน้ันระยะที่   
ตัวออนอยู ในครรภมารดาจึ งถือไดวา เปนระยะของการมี ชีวิ ต เพราะมี
องคประกอบทั้งสี่ประการครบถวน หากจะตางกันในคําอธิบายก็เปนเพียง
ประเด็นที่วาจุดใดที่ถือวาการตั้งครรภน้ันเกิดขึ้นแลว 

หลักศาสนาและหลักการแพทยจึงกลายเปนขอสนับสนุนของกลุม
คัดคานการทําแทง กลุมน้ีจึงพยายามเช่ือมโยงคําสอนของศาสนาตางๆ และ
คําอธิบายทางการแพทยเขากับเหตุผลของตนเอง  เหตุผลที่ฝายคัดคานการ  
ทําแทงมักจะนํามากลาว คือการปฏิสนธิเปนจุดเ ร่ิมของพัฒนาการมนุษย    
การทําลายจุดเร่ิมตนดังกลาวเทากับเปนการขัดขวางพัฒนาการของมนุษย 
ทําลายชีวิตใหมที่จะเกิดขึ้น ดังเชนเหตุผลตางๆ เหลาน้ี 

“ชีวิตมนุษย เริ่มต้ังแตกอนท่ีเขาหรือ เธอจะคลอดออกมา     

ชีวิตใหมเริ่มต้ังแตมีการปฏิสนธิ  เม่ือสเปรมและไขรวมกันเปน

เซลลเดียว ชีวิตเริ่มต้ังแตตอนน้ันเพราะเปนรากฐานของการ

เริ่มตน  หากไมมีการทําลาย วันหน่ึงเขาหรือเธอก็จะกลายเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ” (National Right to Life 2011)
4
 

“ทารกท่ีคลอดจากครรภมารดาคือมนุษยท่ีสมบูรณ  การเกิดของ

มนุษยน้ัน หากมองยอนถอยหลังกลับไปจะเห็นไดวา การคลอด

ตองผานข้ันตอนตางๆ คือ birth process, fetal development, 

                                                
3
 แพทยหญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิท ใหความเห็นไวในการเสวนาทางวิชาการเร่ือง 

“มาตรการทางกฎหมายกับปญหาการทําแทง ทางออกอยูท่ีไหน?” จัดโดยสํานักงานอัยการ
สูงสุด, 29 มิถุนายน 2537 

4
 National Right to Life Organization เปนองคกรตอตานการทําแทงใน

สหรัฐอเมริกา เว็บไซตคือ www.nrlc.org 
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embryo growth, pre-embryo stage และ zygote ดังน้ันจึงถือ 

ไดวา zygote คือจุดเริ่มของความเปนมนุษย หากไมมีจุดเริ่ม

ของกระบวนการดังกลาว ชีวิตมนุษยก็ไมเกิดข้ึน” (Religious 

Tolerance. org 2011) 

คําอธิบายตางๆ เหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวา หากมีการทําลายตัวออน
ในครรภมารดาก็เทากับวาเปนการขัดขวางพัฒนาการของชีวิต เพราะจุดเร่ิมตน
ของชีวิตคือตัวออน ดังน้ันไมวาการทําแทงจะเกิดขึ้นในชวงใดของการตั้งครรภ  
ก็เทากับวาเปนการทําลายชีวิตมนุษยทั้งสิ้น  

 

กลุมที่ 2 ชีวิตมนุษยเร่ิมเม่ือคลอดจากครรภมารดา  

กลุมที่สองน้ีมองวาชีวิตมนุษยไมไดเร่ิมจากการตั้งครรภ เพราะตัวออน
ในครรภยังไมมีสภาพของความเปนบุคคล แตชีวิตมนุษยเร่ิมเมื่อคลอดออกมา
จากครรภมารดา การปฏิสนธิเปนเพียงแคการผสมกันของไขและอสุจิเทาน้ัน 
ดังเชนเอกสาร “รวมกันสรางสังคมไทย โดยการแกไขกฎหมายการทําแทง” 
เผยแพรเมื่อป 2524 ฝายขอแกไขกฎหมายการทําแทงไดบรรจุเหตุผลสนับสนุน
การแกไขกฎหมายทําแทงลงในเอกสารช้ินน้ี โดยกลาวถึงจุดเร่ิมตนชีวิตไวดังน้ี  

“ตัวอสุจิของชายเปนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับไขของหญิง อสุจิ  

หน่ึงตัวผสมกับไขจึงเกิดเปนตัวออนข้ึนมาและเจริญเติบโตตอไป 

การทําแทงคือการทําลายตัวออนตัวหน่ึง ซึ่งเทากับทําลายอสุจิ

หน่ึงตัวและไขหน่ึงฟองเทาน้ัน ชายทุกคนในโลกตลอดชีวิต     

จะทําลายชีวิตอสุจินับแสนลานตัว และหญิงทุกคนในโลกตลอด

ชีวิตจะทําลายชีวิตของไขท่ีไมมีการผสมอยางนอย 350 ฟอง 

ฉะน้ันการท่ีหญิงคนหน่ึงตองทําแทงโดยทําลายตัวออน จึงไมมี

เหตุผลใดๆ ทางวิทยาศาสตรจะมาประณามไดเลยวาเปน

ฆาตกร” (เนนโดยผูเขียน, อางใน กฤตยา และกนกวรรณ 

2543, 37) 

คําอธิบายดังกลาวพยายามเช่ือมโยงใหเห็นวาตัวออนเปนเพียงการ
ผสมกันของไขและอสุจิเทาน้ัน การทําแทงจึงไมใชการฆามนุษย เพราะตัวออน 
ยังไมถือวามีสภาพของความเปนบุคคล ยังไมไดมีความเปนมนุษย (human 
personhood) เปนเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเปนมนุษยไดตอไป
เทาน้ัน (potential human person) ดังน้ันแมตัวออนจะมีการตอบสนองตอ  
สิ่งกระตุน มีสัญญาณการเตนของหัวใจ มีพัฒนาการ แตตัวออนก็เปนไดเพียงแค
สิ่งมีชีวิต ยังไมมีสภาพของความเปนบุคคล การที่จะมีสภาพความเปนบุคคล  
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ได น้ันตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือความสามารถ     
ในการคิด (ability to think) ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี (moral sense) และการ      
มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น (physical appearance) (อางใน 
ReligiousTolerance.org 2011)  

การที่ตัวออนไมไดมีลักษณะตางๆ เหลาน้ีปรากฏอยูเลย แมศาสนา  
จะอธิบายไววาจิตวิญญาณของมนุษยน้ันเกิดขึ้นตั้งแตมีการปฏิสนธิ แตก็เปน
เพียงความเช่ือทางศาสนา ไมสามารถพิสูจนไดวาจิตวิญญาณน้ันเขาสูตัวออน  
ไดอยางไร ไมมีคําอธิบายในเชิงการแพทยหรือวิทยาศาสตรที่เปนหลักฐานรองรับ 
(Hiatt and Levinthal 1989 อางใน Zindler 1991, 25) ในกลุมน้ีจึงมองวา 
แมการปฏิสนธิจะเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดเปนสิ่งมีชีวิต แตตัวออนก็ยังไมใช
มนุษย เปนเพียงสิ่งมีชีวิตที่เปนสวนหน่ึงของรางกายผูหญิงเทาน้ัน ความเปน
มนุษยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทารกคลอดออกมาจากครรภมารดาแลวมีชีวิต    
อยูไดเองโดยไมตองพึ่งพิงอยูกับรางกายมารดาและมีสภาพของความเปนบุคคล 

กลุมน้ีจึงคัดคานประเด็นที่วาการทําแทงเปนการขัดขวางพัฒนาการของ
มนุษย ทําลายโอกาสที่ชีวิตใหมจะเกิดขึ้น คําอธิบายตางๆ เหลาน้ีสะทอนใหเห็น
วาการทําแทงเปนเพียงการทําลายศักยภาพของความเปนบุคคลเทาน้ัน แตไมได
ทําลายความเปนมนุษย เพราะความเปนมนุษยยังไมไดเกิดขึ้น ดังน้ันหากมองวา
การทําลายศักยภาพของความเปนบุคคลเปนเร่ืองผิด การคุมกําเนิดตางๆ ก็เปน
เร่ืองผิดเชนกัน

5
 เพราะเปนการยับยั้งไม ใหสภาพความเปนบุคคลเกิดขึ้น    

เน่ืองนอย บุณยเนตร ไดกลาวไวดังน้ี 

“ในแงหน่ึง การใชศักยภาพการเปนบุคคลของทารกในครรภ    

มาเปนเหตุผลสําคัญในการคัดคานการทําแทง ดูเหมือนจะ

ช้ีใหเห็นวา สิ่งซึ่งผูเสนอใหความสําคัญไมใชตัวทารกในครรภ       

แตกลายเปนบุคคลท่ีทารกในครรภจะพัฒนาไปเปนตางหาก 

กลาวคือ บุคคลหน่ึงท่ีนาจะมีชีวิตอยูในอนาคต แตกลับไมมี

เพราะถูกทําแทงเสียกอน ปญหาของการกลาวเชนน้ีทําใหเกิด

กรณีท่ีลื่นไหลเลยไปถึงความผิดท่ีบิดามารดาเด็กใชมาตรการ

                                                
5
 ในประเด็นเร่ืองการคุมกําเนิด แมศาสนาบางศาสนา เชน ศาสนาคริสตนิกาย

คาทอลิก และศาสนาอิสลาม ถือวาการคุมกําเนิดเปนเร่ืองผิดหลักศาสนา แตในบริบทสังคม
ท่ัวไปการคุมกําเนิดถือเปนเร่ืองท่ีไดรับการยอมรับ เนื่องจากเปนการปองกันไมใหเกิดการ
ตั้งครรภเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ประเด็นของการทําแทงจึงถูกฝายสนับสนุนการ   
ทําแทงนําไปเชื่อมโยงกับการคุมกําเนิด เพ่ือชี้ใหเห็นวา หากเรามองการทําแทงเปนการทําลาย
ศักยภาพของการพัฒนาไปเปนมนุษยท่ีสมบูรณ สังคมก็ไมควรยอมรับการคุมกําเนิด
เชนเดียวกับท่ีไมควรยอมรับการทําแทง 
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คุมกําเนิด เพราะการคุมกําเนิดเปนการยับย้ังการเกิดของบุคคล

ในอนาคตเชนกัน” (เน่ืองนอย 2537, 97-98) 

คําอธิบายดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การปฏิเสธวาชีวิตมนุษยไมไดเร่ิม
ตั้งแตการตั้งครรภน้ัน ไมไดเปนการปฏิเสธสภาพความมีชีวิตของตัวออนในครรภ
มารดา เน่ืองจากความรูทางการแพทยและชีววิทยาสามารถแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ ใหเห็นวา ตัวออนในครรภ เปนสิ่งมีชีวิตและมีพัฒนาการในการ
เจริญเติบโตจนคลอดออกจากครรภมารดา ดังน้ันจึงไมอาจปฏิเสธไดวาตัวออน
ในครรภมารดาก็มีศักยภาพที่จะเปนบุคคลไดในวันหน่ึง กลุมน้ีจึงมุงเนนไปยัง
ประเด็นจุดเร่ิมของสภาพความเปนมนุษย หาใชสภาพการมีชีวิตของตัวออน 
แมกระทั่งการเรียกและนิยามสิ่งมีชีวิตในครรภของผูหญิงวา “ทารกในครรภ” 
(unborn baby) ก็ถือวาเปนคําที่คลาดเคลื่อน เน่ืองจากทารกคือบุคคลที่คลอด
ออกมาจากครรภมารดาแลวเทาน้ัน สิ่งมีชีวิตในครรภกอนการคลอดน้ันตอง
เรียกวา “ตัวออนแรกปฏิสนธิ” (zygote) “ตัวออน” (embryo) หรือ “ตัวออน
ตอนปลาย” (fetus) ทั้งน้ีขึ้นอยู กับระดับของพัฒนาการของตัวออนน้ันๆ 
(Zindler 1991, 25) 

 

ขอถกเถียงเรื่องจุดเริ่มตนชีวิตมนุษย: ทารกหรือตัวออนในครรภ  

จากขอถกเถียงขางตน ผูเขียนมองวาขอถกเถียงในประเด็นเร่ืองการ
เกิดขึ้นของชีวิตมนุษย ไมไดเปนการถกเถียงในประเด็นที่วาสิ่งที่อยูในครรภ
มารดามีชีวิตหรือไม เพราะทั้งสองฝายตางก็มองวาสิ่งมีชีวิตในครรภน้ันถือไดวา
มีชีวิต (organism) แตเปนการถกเถียงในประเด็นที่วา สิ่งมีชีวิตในครรภน้ันควร
ถือเปน “ทารกในครรภ” หรือเปนไดเพียงแค “ตัวออนในครรภ” เทาน้ัน สภาพ
อยางไรจึงจะถือไดวาเปนการเร่ิมตนความเปนมนุษย  

แตละฝายไดใหความหมายชีวิตมนุษยไวแตกตางกัน กลุมที่คัดคาน 
การทําแทงพยายามอางถึงเหตุผลพัฒนาการของชีวิตมนุษยที่มีจุดเร่ิมตั้งแต  
การปฏิสนธิ การทําแทงจึงถือวาเปนเร่ืองผิดเพราะเปนการทําลายชีวิตมนุษย 
ในขณะที่กลุมที่ส นับสนุนใหมีการทําแทงไดอยางถูกตองน้ันกลับมองวา     
ความเปนมนุษยจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผานการคลอดออกจากครรภมารดา จึงจะมี
สภาพความเปนบุคคล การทําแทงไมไดเปนการทําลายความเปนมนุษย แตเปน
เพียงการยับยั้งศักยภาพของตัวออนในการที่จะพัฒนาไปเปนมนุษยเทาน้ัน  

การถกเถียงในประเด็นดังกลาวยากที่จะหาขอสรุปได เน่ืองจากกลุม  
ที่คัดคานและกลุมที่สนับสนุนการทําแทงไมเห็นพองตองกัน แมแตความคิดเห็น
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ทางการแพทยซึ่งถือเปนพลังสําคัญตอการสรางคําอธิบายเร่ืองการกําเนิดของ
ชีวิตในสังคมก็ยังใหคําตอบอยางแนชัดไมไดวา แทจริงแลวความเปนมนุษย
เกิดขึ้นเมื่อไรกันแน คําอธิบายในเร่ืองจุดเ ร่ิมตนของชีวิตมนุษยจึงมีความ
หลากหลาย แตสิ่งหน่ึงที่พบรวมกันคือ แนวคิดที่แตกตางกันน้ันเปนไปเพื่อ
สนับสนุนความเห็นของตนเอง คําอธิบายเหลาน้ีเกิดขึ้นเพื่อยืนยันจุดยืนและ
ความตองการของตนเอง ตางฝายตางก็นิยามสิ่งที่เปนประโยชนกับความคิดเห็น
ของตน แมแตผูที่ทํางานดานเดียวกัน หากมีจุดยืนตอการทําแทงตางกัน ก็จะให
ความหมายในลักษณะที่แตกตางกัน อาทิ กลุมแพทยที่มองวาการตั้งครรภ
เกิดขึ้นหลังจากการฝงตัวที่ผนังมดลูก มักเปนกลุมทีต่องการใหกฎหมายอนุญาต
ทําแทงได โดยเฉพาะในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภควรทําแทงไดอยาง 
ถูกกฎหมาย ในขณะที่กลุมที่อธิบายวาชีวิตมนุษยเร่ิมตนตั้งแตการปฏิสนธิน้ัน 
มองวากฎหมายการทําแทงควรเปนไปอยางเขมงวด การทําแทงไมวาชวงใด  
ของการตั้งครรภก็ถือวาผิดกฎหมาย เพราะเปนการฆามนุษยที่บริสุทธ์ิ  

นอกจากน้ัน การนิยามถึงจุดเร่ิมชีวิตที่แตกตางกัน ยังนําไปสูการ
คัดคานและสนับสนุนการใชยาคุมกําเนิดบางชนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ อาทิ  
ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินภายใน 72 ช่ัวโมงหรือภายใน 3 วัน  ขอถกเถียงที่ตามมา
คือยาเหลาน้ีเปนการทําแทงหรือเปนการคุมกําเนิด ในกลุมที่เห็นชอบใหใชยา   
ก็จะอธิบายวาเปนการคุมกําเนิด เพราะไขที่ผสมกับอสุจิยังไมไดฝงตัวในมดลูก 
จึงไมถือวาเปนการตั้งครรภ สวนกลุมที่ตอตานยาเม็ดเหลาน้ีก็จะมองวาเปนการ   
ทําแทง เพราะชีวิตไดเกิดขึ้นแลวตั้งแตนาทีที่ไขกับอสุจิผสมกัน การกินยาเขาไป
จึงถือเปนการขับไขที่ผสมแลวใหออกมา ยาคุมกําเนิดควรเปนยาที่ปองกัน  
ไมใหไขและอสุจิผสมกันตางหาก ดังน้ันในหลายประเทศจึงคัดคานการนําเขา 
ดวยเหตุผลที่วาเปนการทําลายชีวิตในครรภ การใหเหตุผลที่ตางกันลวนสะทอน    
ใหเห็นถึงความตองการขอกฎหมายที่แตกตางกัน 

 

ขอถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิการทําแทง 

“ผูหญิงยอมมีสิทธิตัดสินใจปญหาของตัวเอง เพราะผลของการ

ตัดสินใจยอมกระทบตอชีวิตของผูหญิงโดยตรง การพัฒนา     

ตัวออนใหเจริญเติบโตจนคลอดออกมาเปนคนน้ันเปนภาระท่ี

ผูกพันกันระหวางแมลูก ผูท่ีตองรับภาระโดยตรงคือ แม ไมใช 

คนอื่นในสังคม จึงสมควรอยางย่ิงท่ีผูรับภาระน้ันจะเปนฝาย

เลือกเองวายินยอมท่ีจะเขารับภาระน้ันๆ หรือไม” (สุชาดา 

2537, 73) 
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“สิทธิทําแทงของผูหญิงเปนความไมรับผิดชอบ คุณใชสิทธิโดย

ไมคิดวาเด็กมีสิทธิท่ีจะเกิด  การท่ีผูหญิงเรียกรองท่ีจะใชสิทธิ 

ในรางกาย คุณละลาบละลวงสิทธิของคนอื่นหรือเปลา คือสิทธิ

ของทารกท่ีคุณจะไปฆาเขา” (สัมภาษณนักบวชหญิงในศาสนา

คริสต อางใน ศศิธร 2543, 128) 

นอกจากขอถกเถียงในประเด็นจุดเร่ิมของชีวิตมนุษย ประเด็นการ
ถกเถียงที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ สิทธิในการทําแทงควรเปนของใคร 
โดยเฉพาะระหวางสิทธิของมารดาในการจัดการกับเน้ือตัวรางกายของตน     
กับสิทธิของเด็กในการที่จะมีชีวิตรอด

6
 น้ีจึงนําไปสูการตั้งคําถามวา การทําแทง

เปนการทําลายสิทธิของเด็กในการที่จะมีชีวิตอยูหรือไม หรือผูหญิงที่ตั้งครรภ   
มีสิทธิที่จะจัดการกับรางกายของตนเองหรือไม สิทธิใดสําคัญกวากัน 

กลุมนักตอสูในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูหญิงมองวาสิทธิในการทําแทง
เปนประเด็นสําคัญหน่ึงของการตอสู เน่ืองจากสทิธิในการทําแทงเปนหัวใจสําคัญ
ของการที่ผูหญิงจะมีอํานาจเหนือเน้ือตัวรางกายตนเอง (กฤตยา 2547, 4) 
เปนสิทธิในการควบคุมและตัดสินใจในฐานะทีต่นเปนเจาของรางกาย สิทธิในการ
ทําแทงเปนประเด็นสิทธิที่ทาทายกรอบคิดความเช่ือดั้งเดิมในเร่ืองความเปนแม
ของผูหญิงที่มีอยูในสังคมมาอยางยาวนาน และในขณะเดียวกันก็เปนประเด็น
สิทธิมนุษยชนทีส่ังคมมองขามไปมากที่สุด  

ในขณะที่ฝายที่เรียกรองสิทธิในการมีชีวิตรอดของทารกกลับมองวา 
สิทธิในชีวิตของมนุษยเปนสิ่งที่มีคาสูงยิ่งในสังคม แมคนคนหน่ึงมีสิทธิที่จะทํา
อะไรกับรางกายของตนก็ได แตสิทธิน้ีไมอาจลบลางหรือมีความสําคัญกวาสิทธิ 
ในชีวิตของทารกในครรภได การปะทะกันระหวางหลักการของสิทธิทั้งสองฝาย 
มาจากรากฐานที่แตกตางกัน เพราะยึดถือคานิยมและความเช่ือแตกตางกัน   
ในสวนน้ีจึงเปนการนําเสนอมุมมองตอสิทธิการทําแทงทีต่างกัน  

 

กลุมที่สนับสนุนสิทธิในการที่จะมีชีวิตอยูของเด็ก 

แมกระแสการเรียกรองสิทธิในการทําแทง โดยเนนถึงสิทธิที่ผูหญิง   
จะจัดการกับรางกายของตน กลายเปนประเด็นที่เร่ิมไดรับความสนใจ แตการ
เรียกรองดังกลาวยังคงเปนประเด็นที่ทาทายความคิดความเช่ือดั้งเดิมและ

                                                
6
 แมจะมีการถกเถียงในประเด็นสิทธิของการทําแทงกวางไปถึงสิทธิของบิดา สิทธิ

ของครอบครัว แตผูเขียนไมไดนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังนี้  
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กระทบตอความรูสึกของคนสวนมาก เพราะขัดกับแนวคิดที่สงเสริมใหเคารพ
สิทธิของเด็กที่จะเกิดมา โดยเฉพาะในแงมุมทางศาสนาและศีลธรรม  

สิทธิในชีวิตเปนสิทธิสําคัญที่ไดรับการรองรับดวยหลักจริยธรรมทาง
ศาสนา ซึ่งมองวา มนุษยไมควรเบียดเบียนกัน ไมควรทําลายชีวิตกัน ชีวิตแตละ
ชีวิตรักตัวเอง รักสุข เกลียดทุกข กลัวภัยกลัวความตายดวยกันทั้งน้ัน น้ีเปน
หลักความจริง เปนหลักสัจธรรม มนุษยหรือแมแตสัตวแรกเกิดตางก็มีสิทธิ   
ในชีวิตของตัวเอง (พระเทพเวที 2536, 25) ดังน้ันหากยึดถือสิทธิในชีวิตของ
มนุษย คนทุกคนยอมมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเทาเทียมกัน ไมวาคนคนน้ันจะเปน
ใครก็ตาม ไมวาจะเปนผูใหญ คนชรา เด็ก หรือทารกในครรภ (Singer 1985 
อางใน คณิตา 2539, 14) ตามแงมุมน้ีทารกในครรภจึงมีสิทธิในชีวิตเทาเทียม
กันกับบุคคลที่เกิดมาแลว การทําแทงจึงเทากับเปนการทําลายสิทธิในชีวิตของ
ทารก 

กลุมทีไ่มเห็นดวยกับการทําแทงจึงยึดถือสิทธิของทารก สนับสนุนและ
เคารพสิทธิของเด็กที่จะเกิดมา เด็กถูกมองวาไมมีทางที่จะตอบโต แตก็มีสิทธิที่
จะมีชีวิตเหมือนกับมนุษยผูอื่น ถาเปดโอกาสใหทําแทงไดก็เทากับวายอมรับ   
ใหเกิดการฆามนุษยที่ไมมีทางสูไดอยางเลือดเย็น แมสิทธิมนุษยชนของผูหญิง 
ในการที่จะจัดการกับรางกายของตนเองเปนเร่ืองสําคัญ แตสิทธิในชีวิตเปนเร่ือง
ที่สําคัญกวา กลุมน้ีจึงมักนําหลักศีลธรรมเขามารวมตัดสินใจ อาทิความคิดเห็น
ตางๆ เหลาน้ี  

“การเรียกรองสิทธิในรางกายของตนเองน้ัน ตองมีหลักศีลธรรม

เปนพื้นฐาน ควรจะมีขอบเขตทางศีลธรรม  ขอบเขตทาง

กฎหมายไมเพียงพอ  สิทธิของผูหญิงในการอยากมีเพศสัมพันธ 

กับใคร กับสิทธิของผูหญิงในการอยากท่ีจะทําแทงน้ัน ไมถูก

จริยธรรม ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม” (สัมภาษณแมชียุพิน 

ดวงจันทร อางใน ศศิธร 2543, 68-69) 

“สิทธิในรางกายของผูหญิงน้ัน ผูหญิงมีสิทธิท่ีจะเรียกรอง แตใน

ขณะเดียวกัน สิทธิท่ีเขาเรียกรองไดทําลายพระฉายาลักษณของ

พระเจาท่ีเปนภาพของการใหกําเนิดชีวิต สิทธิของการทําแทง   

จึงเปนความไมรับผิดชอบ ใชสิทธิโดยไมคิดวาเด็กก็มีสิทธิท่ีจะ

เกิด การท่ีผูหญิงเรียกรองท่ีจะใชสิทธิในรางกายจึงถือเปนการ

ละลาบละลวงสิทธิของคนอื่น” (สัมภาษณแมชีศาสนาคริสต    

อางใน ศศิธร 2543, 69) 
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คําสัมภาษณเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวา การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิงถูกผนวกเขากับกรอบคิดเชิงศีลธรรมและศาสนา เมื่อไรก็ตามที่สิทธิ
มนุษยชนขัดแยงกับศีลธรรม สิทธิมนุษยชนน้ันก็จะถูกมองวาไมควรสงเสริม  

นอกจากแงมุมทางดานศีลธรรมแลว กลุมศาสนาที่นับถือพระเจา    
ในการดําเนินชีวิตยังมองวา การทําแทงเปนการทําลายสิทธิของเด็กที่ไดรับจาก
พระเจา ทารกในครรภมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูตอไป เพราะไดรับสิทธิโดยตรงจาก
พระผูเปนเจา พอแมเด็กหรือผูมีอํานาจในสังคมไมใชผูตัดสินใหมีชีวิตอยูได  
กลุมน้ีจึงมองวาแมผูหญิงจะมีสิทธิตัดสินใจเก่ียวกับรางกายของตนเอง แตสิทธิ
ในการทําแทงก็ไมควรเปนเร่ืองที่ไดรับการยอมรับ เพราะเปนการทําลายชีวิตของ
เด็กทารกในครรภ 

 

กลุมที่สนับสนุนสิทธิในการจัดการกับรางกายของผูหญิง 

กลุมที่สนับสนุนสิทธิในการจัดการกับรางกายของผูหญิง มองวาสิทธิ
ดังกลาวเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผูหญิง สิทธิตัดสินใจทําแทงเปน
ประสบการณสวนบุคคล เปนเร่ืองเฉพาะตัวที่ผูหญิงตองประสบ ไมมีใครรูปญหา
ทีค่นคนน้ันกําลังเผชิญอยูและตัดสินใจไดดีกวาตัวของผูหญิง สิทธิในการทําแทง
เปนการใหทางเลือกแกผูหญงิ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการเรียกรองสิทธิของผูหญิง 
เอกสาร “รวมกันสรางสังคมไทย โดยการแกไขกฎหมายการทําแทง” (2524) 
ไดบรรจุเหตุผลสนับสนุนการแกไขกฎหมายทําแทง และกลาวถึงหญิงมีครรภ   
ไวดังน้ี  

“สตรีควรอยูในสภาพท่ีสามารถควบคุมสรรพสิ่งท่ีเกิดแกรางกาย

ของเธอใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เธอควรจะสามารถใชรางกาย

ของเธอในวิถีท่ีเธอตองการได โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีการใช

รางกายของสตรีในทางใดทางหน่ึงจักกอใหเกิดผลอันล้ําลึกและ

ยาวนานตอลักษณาการแหงชีวิตของเธอ สตรีจึงควรมีสิทธิอิสระ 

ท่ีจะตัดสินใจไดวาจะอุมทองตัวออนจนกวาจะคลอด หรือจะทํา

แทงเพราะไมยอมใหใชรางกายของเธอเพื่อการเติบโตของ     

ตัวออนน้ัน” (อางใน กฤตยา และกนกวรรณ 2543, 37) 

เหตุผลหลักที่ฝายสนับสนุนสิทธิของผูหญิงมักนํามากลาวถึงคือ     
ตัวออนในครรภเปนสวนหน่ึงของรางกายผูหญิง ความสัมพันธระหวางตัวออน
และผูหญิงจึงเปนหน่ึงเดียวกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได ผูหญิงจึงควรมี
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สิทธิจัดการกับรางกายของตัวเธอเอง ดังเชน นักสิทธิสตรี ซูซาน แพกเซนสกี 
(Susanne Paczensky) ไดกลาวไววา 

“ความสัมพันธ ขอ งผู ห ญิง ท่ีท อ งกั บ ตัวอ อน แท จ ริ งคื อ

ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับสวนหน่ึงของรางกายของตนเอง 

อันเปนสวนท่ีผูหญิงสรางข้ึนมาเอง สภาวะการทองจะครอบงํา

ผูหญิงไปทุกอณู ท้ังหัวใจและวิญญาณ ตลอดเวลาท้ังยามหลับ

และยามต่ืน ท้ังเวลากินและเวลานอน ดังน้ันความสัมพันธ

ระหวางผูหญิงท่ีทองกับตัวออนจึงไมใชความสัมพันธระหวางคน

สองคน การนํากฎหมายอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องการทําลาย

ชีวิตมาใชกับผูหญิงและทารกในครรภจึงเปนเรื่องไรสาระ   

อยางย่ิง” (Paczensky 1990 อางใน กฤตยา 2537, 16)  

 กลุมน้ีจึงมองวา ผูหญิงยอมมีสิทธิตัดสินใจปญหาของตัวเอง เพราะผล
ของการตัดสินใจกระทบตอชีวิตของผูหญิงโดยตรง การพัฒนาตัวออน         
ใหเจริญเติบโตจนคลอดออกมาเปนคนน้ัน ผูที่ตองรับภาระโดยตรงคือ “ผูหญิง” 
เธอจึงควรเปนฝายเลือกเองวาจะยินยอมเขารับภาระน้ันๆ หรือไม การใชเหตุผล
ในลักษณะน้ีพยายามสะทอนใหเห็นวา การตัดสินใจทําแทงหรือไมทําแทงน้ัน 
เปนการตัดสินใจเฉพาะบุคคล ไมไดเปนการทําลายจริยธรรมหรือศีลธรรม    
แตอยางใด แตเปนความรับผิดชอบของผูหญิงที่จะจัดการกับรางกายของตัวเอง 
การกระทําเหลาน้ี ไดผานแงมุมของการนึกคิดและไตรตรองแลว ไมมีใคร        
ที่ตองการจะตั้งทองเพื่อไปทําแทง การใหสิทธิผูหญงิในการจัดการกับรางกายของ
ตนเองจึงเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูหญิงอีกทางหน่ึง ดังเชนมุมมองและความ
คิดเห็นเหลาน้ี 

“การทําแทงแตละครั้งเปนประสบการณเฉพาะตัว สถานการณ

และเหตุผลของการตัดสินใจแตละคราวยอมแตกตางกันไป 

ผูหญิงแตละคนควรมีสิทธิ ท่ีจะถามตัวเองว า การเปนแม          

มีความหมายตอตัวเธออยางไร และเธอมีความรับผิดชอบตอ

ชีวิตท่ีเปนสวนหน่ึงของเธออยางไร ถาเธอรูสึกวาเธอไมสามารถ     

รักชีวิตหน่ึงเหมือนเปนสวนหน่ึงในรางกายเธอไดเปนเวลานาน   

9 เดือน หรือวาหลังจากน้ันเธอจะไมสามารถผูกพันชีวิตอีกชีวิต

หน่ึงเขากับตัวเองไปนานแสนนาน เธอจะตองมีความรับผิดชอบ

พอท่ีจะไมใหชีวิตน้ันคงอยูตอไป” (วีรนุช 2521 อางใน รังสรรค 

2537, 202) 

“การแกไขปญหาการทําแทงโดยใหสิทธิผูหญิงจัดการรางกายของ

ตนเอง ไมไดเปนการไมมีศีลธรรม แตเปนการพยายามใหสิทธิ 



การทําแทง: มุมมองที่แตกตาง  109 

ในการแกไขปญหาเปนของผูหญิงอยางแทจริง เพราะผูหญิง   

แตละคนท่ีอยูในภาวะวิกฤตน้ีมีความแตกตางกันออกไป ไมมีใคร

สามารถกําหนดแนวทางแกปญหาเพียงแนวทางเดียวแลวนําไปใช

กับผูหญิงทุกคนได เราอาจไมพอใจทางออกของผูหญิงคนน้ัน  

แตเราก็ไมใชคนท่ีตองแบกรับปญหา การพยายามท่ีจะเขาไปมี

อํานาจเหนือการตัดสินใจของผูอื่นโดยใชมาตรฐานความคิด 

ความเช่ือของตัวเองเปนท่ีต้ัง เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหปญหา 

ไมไดรับการแกไข” (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ)
7
 

โดยภาพรวมแลว กลุมที่ตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิจัดการกับรางกายของ
ผูหญิงมองวา การตัดสินใจทําแทงเปนประสบการณเฉพาะบุคคล เปนการเลือก
ทางที่เหมาะสมใหกับชีวิตตนเอง ผูหญิงควรมีสิทธิในการใชรางกายตามวิถีทาง 
ที่ตนตองการ โดยเฉพาะในกรณีที่การตัดสินใจน้ันจะกอใหเกิดผลอันล้ําลึกและ
ยาวนานตอชีวิตของผูหญิง ผูหญิงจึงควรมีอิสระที่จะตัดสินใจวาจะตั้งครรภตอ 
หรือจะทําแทงดวยตัวเธอเอง 

 

ขอถกเถียงเรื่องสิทธิในการทําแทง: สิทธิของผูหญิงหรือสิทธิของเด็ก 

การถกเถียงตอประเด็นสิทธิในการทําแทงน้ันก็เชนเดียวกับประเด็น
จุดเร่ิมตนของชีวิต กลาวคือ ขอถกเถียงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางสิทธิ   
ในการจัดการกับรางกายตัวเองของผูหญิง กับสิทธิในการมีชีวิตอยูของทารก 
หรือตัวออนในครรภ การถกเถียงขึ้นอยูกับแงมุมและความเช่ือของแตละฝาย 
ตางฝายตางก็ใหคําอธิบายที่เปนประโยชนกับมุมมองของตนเอง ฝายที่คัดคาน
การทําแทงก็มักจะเห็นวา สิทธิที่จะมีชีวิตอยูเปนสิทธิที่อยูเหนือสิทธิในการ
จัดการรางกาย เน่ืองจากชีวิตเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสุด ตัวออนก็คือมนุษยที่มีสิทธิ
ของความเปนมนุษยเชนเดียวกับสิทธิของแม  

แตฝายสนับสนุนการทําแทงก็จะมองวา สิทธิในการจัดการกับรางกาย
เปนสิ่งสําคัญเหนือสิทธิในการมีชีวิตของตัวออน เพราะตัวออนเปนสวนหน่ึงของ
รางกายของผูหญิง เปนความรับผิดชอบและการตัดสินใจเก่ียวกับตัวของผูหญิง
เอง การเจริญเติบโตของตัวออนสงผลถึงชีวิตของผูหญิงทั้งชีวิต ผูหญิงจึงควรมี
ทางเลือกในการจัดการกับรางกายของเธอเอง 

                                                
7
 รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ ใหความคิดเห็นในการสัมมนาระดับชาติเร่ือง 

“ทางเลือกของผูหญิงท่ีตั้งทองเม่ือไมพรอม” จัดเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2543 
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อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหถึงสังคมไทย แมสิทธิของผูหญิงจะไดรับ
ความสนใจมากขึ้น แตเมื่อจํากัดลงไปในประเด็นสิทธิที่จะจัดการกับรางกายของ
ตนเอง สิทธิดังกลาวก็ยังคงเปนเร่ืองใหมและอยูในวงแคบ การพูดถึงหรืออางถึง
ประเด็นสิทธิที่จะทําแทงหรือยุติการตั้งครรภเมื่อไมพรอมจึงยังเปนเร่ืองที่สังคม
ยอมรับไดยาก โดยเฉพาะในสังคมที่ยังเช่ือวาบรรทัดฐานสําคัญของผูหญิงคือ
บรรทัดฐานของความเปนแม ความเปนแมคือแกนแทของความเปนหญิง    
เมื่อผูหญิงตั้งครรภแลวก็ตองพรอมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง และยึดความเปน
แมน้ันเปนศูนยกลาง อิสระและการตัดสินใจตอการทําแทงเปนการทําลาย
ประสบการณการคลอดและความเปนแม อีกทั้งยังมองการทําแทงเปนเร่ืองของ
บาปบุญคุณโทษ มีนัยยะของศีลธรรมเขามาเก่ียวของ การชูประเด็นเร่ืองสิทธิ  
ในเน้ือตัวและรางกายของผูหญิงจึงยากที่จะยอมรับได ในประเด็นน้ี ศิริพร     
สะโครบาเนค ประธานมูลนิธิผูหญิง ไดกลาวไววา 

“ถาจะชูประเด็นสิทธิเน้ือตัวในรางกาย ย่ิงจะไมไดเลย เพราะคิด

วาสังคมไทย... เรื่องสิทธิมาทีหลัง ถึงแมวาตอนน้ีกระแสโลก 

มันจะเปนเรื่องสิทธิ แตในเรื่องประเด็นทางกาย มันเกี่ยวเน่ือง

กับชีวิตอื่น แลวย่ิงเรื่องของผูหญิงและเด็ก เด็กจะตองมากอน          

อยูตลอดเวลา สิทธิของเด็กจะตองมากอนอยูตลอดเวลา... โดย

สวนตัว ถาชูประเด็นเรื่องสิทธิของผูหญิงในรางกาย ไมมีทาง  

ไมมีทางผาน” (สัมภาษณศิริพร สะโครบาเนค อางใน กฤตยา 

และกนกวรรณ 2543, 54) 

นอกจากน้ันจะเห็นไดวา ผูที่สนับสนุนสิทธิการทําแทงของผูหญิง    
มักอธิบายควบคูไปกับสิทธิของเด็กดวย กลาวคือ ในขณะที่กลุมคัดคานการ   
ทําแทงมองวา การทําแทงเปนการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยูของเด็ก เด็กควร
ไดรับความคุมครองใหมีชีวิตอยู ผูที่สนับสนุนการทําแทงใหเปนทางเลือกหน่ึง
กลับมองวา การหามการทําแทงเปนการพิทักษสิทธิเด็กในการมีชีวิตรอด     
แตเพียงดานเดียว แตไมไดคุมครองสิทธิดานอื่นๆ ของเด็กเลย ไมไดมองวาเด็ก 
ที่เกิดจากความไมพรอมจะมีคุณภาพชีวิตต่ํา กลายเปนการริดรอนสิทธิของเด็ก 
ที่จะไดรับการคุมครองในดานอื่นๆ สิทธิในการทําแทงในแงหน่ึงจึงเปนพื้นฐาน
การตอสูเพื่อใหมีหลักประกันวา เด็กทุกคนที่ถือกําเนิดมาเปนเด็กที่ถูกตองการ 
อาทิ มุมมองตางๆ เหลาน้ี 

“การทําแทงไมใชความผิด ถามองในแงสิทธิผูหญิง ถามองในแง

สิทธิเด็ก สหประชาชาติมีอนุสัญญาออกมา ท้ังสิทธิเด็กในการท่ี

จะมีชีวิตอยู สิทธิในการไดรับการปกปองจากครอบครัว สิทธิ   

ในการไดรับพัฒนาการทางการศึกษาในสังคม สิทธิในการมี  
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สวนรวมตัดสินใจเรื่องตางๆ  ถาสังคมไทยปรับเปลี่ยนกฎหมาย

เพื่อรองรับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กฎหมายการทําแทงในวันน้ี

ก็ตองไดรับการปรับปรุงแกไขท้ังหมด การทําแทงไมใชความผิด 

เพราะกฎหมายการทําแทงพิทักษสิทธิเด็กอยูอยางเดียว คือสิทธิ

ในการมีชีวิตอยู แตไมไดพิทักษสิทธิอื่นๆ เปนการริดรอนสิทธิ

เด็กในการท่ีจะไดรับความคุมครอง” (ธนียา ชุญเจริญ)
8
 

“ทฤษฎีใหทําแทงไดในทางการแพทย เชน ยังทองออนๆ ทําแลว

ไมเปนอันตรายตอแม ตามเงื่อนไขทางการแพทยสามารถทําแทง

ใหไดหมด แตไมทําให ดวยเหตุผลท่ีวาตองการใหตัวออนในทอง

เติบโตมาเปนบุคคลท่ีสมบูรณและมีชีวิตอยูได เพราะคิดวาเปน

สิทธิของสิ่งมีชีวิตน้ัน ดิฉันไมเห็นดวยกับทฤษฎีน้ีเทาไร การ 

เกิดมาของคนคนน้ันไมไดหมายถึงการหลุดพนจากชองคลอด

ของผูหญิงคนหน่ึงแลวจะเติบโตออกมาเปนบุคคลท่ีสมบูรณใน

สังคมได  คนทุกคนท่ีเกิดมาต้ังแตเด็กจนโต มันมีอะไรมากมาย

ท่ีจะทําใหคนเติบโตเปนคนดีได หากวาเด็กคนหน่ึงเกิดมาแลว 

ไมสามารถมีสิ่งท่ีเด็กคนอื่นมีไดจริงๆ แลวไมควรใหเกิดมา” 

(กนกวรรณ ธราวรรณ)
9
 

เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดเ ร่ิมตนของชีวิตมนุษย ขอมูลเหลาน้ี
สะทอนถึงแนวคิดที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปเพื่อสนับสนุนความเห็นของตนเองที่มี
ตอการทําแทง ตางฝายตางก็ใหคํานิยามที่เปนประโยชนกับความคิดเห็นของตน 
แมในกลุมที่มองไปยังสิทธิเด็กเหมือนกัน ถามีจุดยืนตอการทําแทงตางกัน      
ก็จะเนนไปคนละมุม หากมองวาการทําแทงเปนการแกปญหาและรับรองสิทธิ
ของเด็กในการที่จะเติบโตมาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนบุคคลที่ถูกตองการ     
ก็จะยอมรับการทําแทง ตรงกันขาม หากมองวาการทําแทงเปนการทําลายชีวิต
และสิทธิที่จะเติบโต เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะถูกรักและเปนที่ตองการ สิ่งที่ตามมา
คือการคัดคานการทําแทง  

การใหความหมายตอการทําแทงที่แตกตางกัน จึงเปนฐานใหพฤติกรรม
แตกตางกัน เพราะพฤติกรรมของมนุษยเปนสิ่งที่ตอบสนองกับความหมาย 
ดังน้ันในปรากฏการณเดียวกัน หากมองคนละมุม ใหความหมายตางกัน 

                                                
8
 ธนียา ชุญเจริญ เครือขายสิทธิเด็กเอเซีย ใหความเห็นไวในงานเสวนาทาง

วิชาการเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายกับปญหาการทําแทง ทางออกอยูท่ีไหน?” จัดโดย
สํานักงานอัยการสูงสุด, 29 มิถุนายน 2537. 

9
 กนกวรรณ ธราวรรณ ไดแสดงความคิดเห็นไวในงานสัมมนาเร่ือง “ปญหาการยุติ

การตั้งครรภ.” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 6 สิงหาคม 2544.  
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พฤติกรรมที่ตามมาก็มีความแตกตางกัน การถกเถียงในประเด็นสิทธิการทําแทง
จึงไมอาจหลีกเลี่ยงการใชระบบวิจารณญาณและคุณคาสวนบุคคลได การถกเถียง
จึงยังไมมีขอยุติอันเปนที่ยอมรับรวมกันได  

 

บทสงทาย: การจัดการกับความหลากหลายทางความคิด 

กลาวโดยสรุป หากมองในประเด็นของขอถกเถียงทั้งในแงจุดเร่ิมตน
ชีวิตและสิทธิการทําแทง ผูเขียนพบวาผูทํางานของแตละฝายมีความคิดเห็น
ตางกัน การมองตางมุมจากรากฐานของความเช่ือที่ตางกัน ทําใหการถกเถียง
เร่ืองการทําแทงยังหาขอยุติไมได เน่ืองจากเหตุผลของทุกฝายที่เก่ียวของกับ  
ขอถกเถียงเหลา น้ี ไม ไดขัดแยงกับขอเท็จจริง แตสิ่ งที่ตางกันคือการให
ความสําคัญกับขอเท็จจริงที่แตกตางกัน ดังเชนที่โรเจอร แวรไทเมอร (Roger 
Wertheimer) กลาวไววา “ไมใชเพราะตรรกะ แตเปนเพราะเรามีปฏิกิริยาตอ
ขอเท็จจริงตางกันไปตางหาก” (อางใน เน่ืองนอย 2537, 127) การใหคําตอบ
ถูกผิดกับขอถกเถียงเหลาน้ีจึงเปนเร่ืองยาก เพราะเปนเร่ืองที่ เก่ียวของกับ   
ดุลยพินิจ ความเช่ือ ประสบการณ และคานิยมสวนตัว แตละฝายตางก็ใหคุณคา
กับสิ่งยึดถือตางกัน แนวคิดและความตองการในการจัดการกับปญหาจึงมี
รูปแบบที่แตกตางและขัดแยงกัน การโตเถียงและตอรองในประเด็นของการ    
ทําแทงจึงยังคงเกิดขึ้นไดเสมอ  

อยางไรก็ตาม จุดรวมประการหน่ึงคือ ไมวาฝายใดตางก็มีเปาหมาย
รวมกัน ตองการใหการทําแทงลดลง เพียงแตวิธีการที่นําไปสูเปาหมายแตกตาง
กัน เพราะอยูบนฐานของความเช่ือ ความรูสึก และประสบการณที่ไมเหมือนกัน 
ความแตกตางเหลาน้ียากที่จะประสานใหลงตัวได ความพยายามที่จะตอสู   
ทางการเมืองและเปลี่ยนแปลงสังคมทามกลางความหลากหลายทางความคิด  
ไมสามารถใหคําตอบที่ทุกฝายพอใจได สงผลใหการแกปญหาการทําแทง
คลี่คลายไปไมไดเชนกัน  

การทําความเขาใจและแกไขปญหาตองเร่ิมจากการคิดและทําความ 
เขาใจความหลากหลายและความซับซอนของปญหา เปดโอกาสใหประสบการณ
ที่แตกตางไดเช่ือมโยงกัน ไดรวมมือกันเพื่อแกไขปญหา การมองปญหาการ   
ทําแทงควรมองอยางรอบดาน หลายมิติ การมองในมิติของศีลธรรมอยางเดียว 
ชวยอธิบายหรือแกปญหาไมได กลับยิ่งทําใหกรอบของปญหาแคบและไรทางออก 
ถาหากเพียงทุกคนเช่ือวา “ไมมีผูหญิงคนไหนที่จะทําใหตนเองทองเพื่อที่จะ   
ทําแทง” การทําแทงไมใชประสบการณที่ผูหญิงตองการเผชิญ ลดการคนหา
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ความถูกผิดของการทําแทงลง เพราะการคํานึงถึงความถูกผิดทําใหยากที่จะ
ผสานจุดยืนที่ตางกัน  

การนําเสนอขอถกเถียงของการทําแทงในคร้ังน้ี อาจทําใหผูที่เก่ียวของ
กับปญหาตระหนักและเห็นถึงความซับซอนของปญหา นําสิ่งเหลาน้ีไปพิจารณา 
ไตรตรองในการทํางาน คนหาจุดยืนของตนเองและมองมุมมองของผูอื่น     
เพื่อสรางทางเลือกใหกับผูประสบปญหา วิธีการสําคัญในการยุติการถกเถียงเร่ือง
การทําแทง คือการพยายามคนหาจุดรวมในสังคม อันเปนจุดรวมที่กวางพอที่จะ
รองรับความแตกตางของทุกฝายได ไมจําเปนวาทุกฝายตองคิดเหมือนกัน แตก็
สามารถแกไขปญหาได โดยมองเปาหมายเดียวกัน คือการลดปญหาการตั้งทอง
เมื่อไมพรอมและการทําแทงในสังคม ผูเขียนมองวา การตั้งคําถามและมุมมอง
จากหลายแงมุมจะเปนการเปดเผยใหเห็นดานที่ตางกันมากขึ้น อันจะเปน
ประโยชนตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบกฎหมายที่มีผลตอคนในสังคมตอไป 
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