
เหตุใดการทําแท้งและการวิจัยด้านเซลล์ต้นกําเนิดจึงผิด  J-1 / 1 

 

กษัตริย์ดาวิดกล่าวในบทสดุดีเกี่ยวกับการสนิทสนมของพระเจ้า และการดํารงอยู่ในความรักของพระเจ้า

สําหรับท่าน  แมก้่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะประสูติมา ท่านอธิษฐานภาวนาว่า “พระองค์ทรงป��นส่วนต่างๆ ภายในของ

ข้าพเจ้า ทรงถักทอข้าพเจ้าในครรภ์มารดา ... โครงร่างของข้าพเจ้าไม่เป�นส่ิงลึกลับสําหรับพระองค์ ... ข้าพเจ้าถูก

ป��นอย่างเงียบๆ” (สดด 139:13-15)  เร่ืองราวอื่นๆ ในพระคัมภีร์ย้ําให้เห็นถึงความจริงที่ว่า เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา  

ไม่ว่าการพัฒนาอยู่ในระยะไหน เป�นบุคคลมนุษย์เต็มรูปแบบ – ได้รับรู้และได้รับความรักจากพระเจ้า มีการแบ่งป�น

ศักดิ์ศรี และมีค่าอันย่ิงใหญ่ของทุกๆ คนที่เป�นบุคคลมนุษย์สร้างโดยพระเจ้าตามภาพลักษณ์ของพระองค์ (ปฐก 

1:26-27) 

พระคัมภีร์กล่าวโทษฆาตกรรมที่ได้ทําลายชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ (อพย 20:13) เนื่องจากบรรดาเด็กๆ ที่อยู่ใน

ครรภ์มารดานั้น พระคัมภีร์ยอมรับว่าเป�นบุคคลมนุษย์  การฆ่าพวกเขาจึงถูกห้ามไว้ เราต้องบันทึกเพิ่มเติมว่า 

พระเยซูเจ้าทรงแสดงความเอาใจใส่ในบรรดาเด็กๆ เป�นพิเศษ เพราะความอ่อนแอของพวกเขา และทรงกล่าวโทษไว้

อย่างแจ้งชัดสําหรับบรรดาผู้ที่ทําร้ายเด็กๆ  (มธ 18:1-6; 19:13-15)  ดังนั้น พระศาสนจักรทรงรักษาแบบอย่างของ

พระเจ้าไว้ และเน้นการสอนของพระคัมภีร์ และธรรมประเพณีต่อการลงโทษการทําแท้งว่า เป�นการฆาตกรรม 

ที่เลวร้ายอย่างย่ิง 

การฆ่าทารกเกิดข้ึนเมื่อมีความตั้งใจที่จะฆ่าทารก หรือเป�ดโอกาสให้มีการตายเกิดข้ึนโดยมิได้เอาใจใส่  

อันเนื่องมาจากเด็กพิการ  อย่างไรก็ตาม การวิจัยด้านเซลล์ต้นกําเนิด ตามเป้าหมายทางการแพทย์ชั้นสูง เกี่ยวข้อง

กับการทําลายเด็กๆ ในครรภ์มารดาที่ยังอยู่ในระยะตัวอ่อน ดังนั้น พระศาสนจักรประกาศว่า ผิด ในการปฏิบัติต่างๆ 

เหล่านี้  เป�นการผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง บนพื้นฐานเดียวกันนี้ พระศาสนจักรต่อต้านการฆาตกรรมในทุกรูปแบบ 

(พระศาสนจักรยอมรับการศึกษาวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําลายตัวอ่อนของมนุษย์) 

ด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกัน พระศาสนจักรประกาศว่า ผิด ในเร่ืองการทําให้กําเนิดมนุษย์ที่มาจากเซลล์

เดียวกัน การปฏิบัติเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการยักย้าย และการผลิตตัวอ่อนที่มีชีวิตเพื่อการค้า หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ  

เหมือนว่าเป�นสินค้าสําหรับคนอื่นๆ นําไปใช้ประโยชน์ มากกว่าบรรดาเด็กๆ ผู้แบ่งป�นศักดิ์ศรีโดยกําเนิดเย่ียงมนุษย์

ทั้งมวล 

ในที่สุด พระศาสนจักรย้ําว่า สิทธิมนุษย์ต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์และต่อศักดิ์ศรีของทุกคน ต้องได้รับการ

ปกป้องตามกฎหมายพลเมือง สิทธินี้ไม่เป�นเพียงเร่ืองทางศาสนา แต่เป�นส่วนของกฎหมายตามธรรมชาติสากล ซึ่ง

ต้องยอมรับโดยสังคมต่างๆ ของพลเมืองทั้งมวล 
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ข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ : 

 

• (ปฐก 1:26-27) “พระเจ้าตรัสว่า “เราจงสร้างมนุษย์ข้ึนตามภาพลักษณข์องเรา ใหมี้ความคล้ายคลึงกับเรา ใหเ้ป�นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า 

สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานบนพื้นดิน” พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองคท์รงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

พระองคท์รงสร้างใหเ้ป�นชายและหญงิ” 

• (อพย 20:13) “อย่าฆ่าคน” 

• (สดด 139:13-15) “พระองค์ทรงป��นส่วนภายในของข้าพเจ้า ทรงถักทอร่างข้าพเจ้าในครรภ์มารดา  ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองคท์ี่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้

เป�นดังปาฏิหาริย์ พระราชกิจของพระองค์น่าพิศวง พระองคท์รงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดี  ร่างของข้าพเจ้าไม่เป�นสิ่งลึกลับสําหรับพระองคเ์ลย เม่ือข้าพเจ้าถูก

ป��นอย่างเงียบๆ และถูกถักทอข้ึนในส่วนลึกของแผ่นดิน” 

• (มธ 18:1-6) “ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซเูจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญท่ี่สุดในอาณาจักรสวรรค”์ พระเยซเูจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งใหม้า

ยืนอยูก่ลางกลุ่มพวกเขา แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป�นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ไดเ้ลย 

เพราะฉะนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป�นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญท่ี่สุดในอาณาจักรสวรรค ์ “ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ ในนามของเรา ผู้นั้น

ต้อนรับเรา ผู้ใดเป�นเหตใุหค้นธรรมดาๆ ที่มีความเชื่อในเราทําบาป ถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ถ่วงลงใต้ทะเล ก็ยังดีกว่าสําหรับเขา” 

• (มธ 19:13-15) “ขณะนั้น มีผู้นําเด็กเล็กๆ มาใหพ้ระองคท์รงปกพระหัตถ์อวยพร แตบ่รรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น พระเยซเูจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อย

ใหเ้ด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป�นของคนทีเ่หมือนเด็กเหล่านี้” พระองคท์รงปกพระหัตถ์ใหเ้ด็กเหลา่นั้น แล้วจึงเสด็จไป

จากที่นั่น” 

ท่ัวไป :  

• (2 มคบ 7:22-23) “แม่ไม่รู้ว่าลูกมาอยู่ในครรภ์ของแม่ได้อย่างไร แม่มิใช่ผู้ที่ให้ลูกมีลมหายใจและชีวิต แม่มิใช่ผู้ที่จัดโครงสร้างของลูกแต่ละคน แต่พระเจ้า

ผู้ทรงเนรมิตโลกทรงเป�นผู้ให้กําเนิดมนุษยชาติและทรงเป�นบ่อเกิดของทุกสิ่ง พระองค์จะทรงพระกรุณาประทานลมหายใจและชีวิตคืนใหแ้ก่ลูก เพราะ

บัดนี้ลูกสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่ธรรมบัญญัติของพระองค์” 

• (โยบ 12:10) “ชีวิตของสัตว์เหล่านี้อยูใ่นพระหัตถ์ของพระองค์ จิตของมนุษย์ทั้งปวงก็อยู่ในพระหัตถ์ด้วย” 

• (โยบ 31:15) “พระองค์ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าในครรภ์มารดาก็ทรงสร้างทาสผู้นั้นด้วย พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าและทรงสร้างเขาในครรภ์เช่นเดียวกัน” 

• (สดด 51:7) “โปรดทรงชําระข้าพเจ้าด้วยก่ิงหุสบ แล้วข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์ โปรดทรงล้างข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะขาวกว่าหิมะ” 

• (สดด 82:3-4) “จงใหค้วามยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกําพร้า จงปกป้องคนยากจนและผู้ถูกข่มเหงเถิด  จงช่วยผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน จงช่วยเขาให้รอด

พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย” 

• (สภษ 24:11) “จงปล่อยนักโทษทีต่้องถูกประหารใหเ้ป�นอิสระ จงช่วยผู้ทีกํ่าลังจะถูกฆ่าใหร้อดพ้น” 

• (อสย 44:2) “พระยาหเ์วห์ผู้ทรงสร้างท่าน ผู้ทรงป��นท่านในครรภ์ จะทรงช่วยเหลือท่าน ตรัสว่า ยาโคบผู้รับใชข้องเราเอ๋ย เยชรููน ผู้เลือกสรรของเราเอ๋ย 

อย่ากลัวเลย” 

• (อสย 49:1) “ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอ๋ย จงฟ�งข้าพเจ้าเถิด ประชาชนที่อยู่สุดแดนไกล จงตั้งใจฟ�งเถิด พระยาหเ์วห์ทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่

ข้าพเจ้าเกิด ทรงขานชื่อข้าพเจ้า ตั้งแตอ่ยู่ในครรภ์มารดา” 

• (อสย 49:5) “พระยาหเ์วห์ทรงสร้างข้าพเจ้ามาในครรภ์มารดาใหเ้ป�นผู้รับใชพ้ระองค์ เพื่อนํายาโคบกลับมาหาพระองค์ และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับ

พระองค ์บัดนี้ พระองคต์รัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรตเิฉพาะพระพักตร์พระองค ์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป�นพละกําลังของข้าพเจ้า” 

• (ยรม 1:5) “ก่อนที่เราป��นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราก็แยกท่านไว้เป�นของเรา แล้วเราแต่งตั้งท่านใหเ้ป�นประกาศก

สําหรับนานาชาต”ิ 

• (ยรม 7:6) “ถ้าท่านไม่ข่มเหงคนต่างด้าว ลูกกําพร้าและแม่หม้าย ถ้าท่านไม่หลั่งโลหิตของผู้บริสุทธิ์ในสถานที่นี้ และไม่ไปกราบไหว้เทพเจ้าอ่ืนเป�นการทํา

ร้ายตนเอง” 

• (ลก 1:15) “เพราะว่าเขาจะเป�นผู้ยิ่งใหญเ่ฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเมรัยเลย เขาจะรับพระจิตเจ้า เต็มเป��ยมตั้งแตอ่ยู่ใน

ครรภ์ของมารดา” 
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• (ลก 1:41-44) “เม่ือนางเอลีซาเบธได้ยินคําทักทายของพระนางมารีย ์บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธไดรั้บพระจิตเจ้าเต็มเป��ยม  ร้องเสียงดังว่า “เธอได้

รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ไดรั้บพระพรด้วย  ทําไมหนอพระมารดาขององคพ์ระผู้เป�นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เม่ือฉันได้ยินคํา

ทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี” 

• (กจ 17:28) “เรามีชีวิต เคลื่อนไหวและมีความเป�นอยู่ ในพระองค ์ดังทีก่วีบางคน ของท่านกล่าวไว้ว่า “พวกเราเป�นบุตรของพระองค”์   

• (กท 1:15) “คร้ันแล้ว พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแตย่ังอยู่ในครรภ์มารดา ก็ทรงเรียกข้าพเจ้าเดชะพระหรรษทานของพระองค”์ 

• (1 ยน 3:15) “ทุกคนทีเ่กลียดชังพี่น้องของตน ย่อมเป�นฆาตกร และท่านก็รู้ว่า ไม่มีฆาตกรคนใดมีชีวิตนิรันดรอยู่ในตน” 

 

คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก :  
 

ข้อ 362 – 368, 2270 – 2275, 2319, 2322 – 2323 

• ข้อ 362 : มนุษย์ บุคคลที่ถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้านั้น เป�นสิ่งที่มีสภาพความเป�นอยู่ที่เป�นร่างกายและจิตในเวลาเดยีวกัน เร่ืองเล่าในพระ

คัมภีร์แสดงความจริงนี้โดยใช้ภาษาสัญลักษณ์เม่ือบอกว่า “องค์พระผู้เป�นเจ้าพระเจ้าทรงเอาฝุ่นจากพื้นดินมาป��นมนุษย์และทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าใน

จมูกของเขา มนุษย์จึงเป�นผู้มีชีวิต” (ปฐก 2:7) มนุษย์ทั้งตัวจึงเป�นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ 

• ข้อ 363 : ในพระคัมภีร์ คําว่า “วิญญาณ” บ่อยๆหมายถึง “ชีวิต” ของมนุษย์ หรือ บุคคล มนุษย์ทั้งตัว แต่ยังหมายถึงสิ่งที่อยูล่ึกที่สดุในตัวมนุษย์ และสิ่ง

ที่มีค่าที่สุด ที่ทําให้เขาเป�นภาพลักษณ์ของพระเจ้าโดยเฉพาะด้วย “วิญญาณ” หมายถึงต้นกําเนิดที่เป�นจติในตัวมนุษย ์

• ข้อ 364 : ร่างกายของมนุษย์มีส่วนในศักดิ์ศรีการเป�น “ภาพลักษณ์” ของพระเจ้า ร่างกายมนุษย์นี้เองในฐานะที่วิญญาณซึ่งเป�นจิตทําให้มีชีวิต และมนุษย์

ที่ทั้งตัวเป�นบุคคลยังถูกกําหนดไว้ให้เป�นพระวิหารของพระจิตเจ้าในพระวรกายของพระคริสตเจ้า  

“แม้ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณมนุษย์ก็มีเอกภาพเป�นบุคคลหนึ่ง โดยสถานภาพทางร่างกายของตน มนุษย์รวมองค์ประกอบของโลก

วัตถุเข้าไว้ในตน จนกระทั่งว่าโลกวัตถุนี้อาศัยมนุษย์อาจบรรลุถึงจุดยอดของตนและส่งเสียงสรรเสริญพระผู้สร้างได้อย่างอิสระเสรี ดังนั้น 

มนุษย์จึงต้องไม่รังเกียจชีวิตที่มีร่างกาย ตรงกันข้ามเขาต้องคิดว่าร่างกายของตน ในฐานะที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมาและจะต้องกลับคืนชีพ

ในวันสุดท้าย เป�นสิ่งทีด่ีและสมจะได้รับเกียรติ”  

• ข้อ 365 : เอกภาพของวิญญาณกับร่างกายนี้ลึกซึ้งจนต้องถือว่าวิญญาณเป�น “รูปแบบ” ของร่างกาย นั่นคือเพราะวิญญาณซึ่งเป�นจิต ร่างกายซึ่ง

ประกอบด้วยสสารจึงเป�นร่างกายของมนุษย์และมีชีวิต จิตและสสารในมนุษย์จึงไม่ใช่ธรรมชาติสองอย่างที่มารวมกัน แต่การรวมกันของทั้งสองสิ่งทาํให้

เกิดธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้น 

• ข้อ 366 : พระศาสนจักรสอนว่าวิญญาณที่เป�นจิตแต่ละดวงได้รับการเนรมิตสร้างข้ึนมาโดยตรงจากพระเจ้า – ไม่ใช่เป�น “ผลผลิต”ของบิดามารดา – 

พระศาสนจักรยังสอนอีกว่าวิญญาณเป�น “อมต” ไม่สูญสลายไปเม่ือแยกจากร่างกายเม่ือตาย และจะมารวมกับร่างกายอีกในการกลับคืนชีพคร้ังสุดท้าย 

• ข้อ 367 : บางคร้ังก็พบว่าวิญญาณแตกต่างจากจิต นักบุญเปาโลอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกสิ่งในตัวเรา “ทั้งจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย” 

ให้ “พ้นคําตาํหนิ เม่ือพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป�นเจ้าของเราเสด็จมา” (1 ธส 5:23) พระศาสนจักรสอนว่าความแตกต่างนีไ้ม่แยกวิญญาณออกเป�นสอง

ส่วน “จิต” หมายความว่าพระเจ้าทรงกําหนดว่ามนุษย์ถูกกําหนดไว้สําหรับจุดประสงค์เหนือธรรมชาติตั้งแต่ถูกเนรมิตสร้างข้ึนมาแลว้ และวิญญาณของ

มนุษย์ก็มีสมรรถภาพที่พระเจ้าจะทรงยกข้ึนให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้โดยที่ตนไม่สมจะได้รับเกียรติเช่นนี้เลย 

• ข้อ 368 : ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรในด้านจิตยงัเน้นถึง “ดวงใจ” ตามความหมายในพระคัมภีร์ซึ่งหมายถึง “ส่วนลึกที่สุด” (“ในใจ” เทียบ ยรม 

31:33) ที่บุคคลหนึง่ตัดสินใจเพื่อพระเจ้าหรือต่อสู้พระเจ้า  

• ข้อ 2270 : ชีวิตมนุษย์ นับตั้งแต่เวลาที่ปฏิสนธิ ต้องได้รับความเคารพและปกป้องอย่างเด็ดขาด นับตั้งแต่ช่วงเวลาแรกที่มีความเป�นอยู่ บุคคลมนุษย์ต้อง

ได้รับการรับรองว่ามีสิทธิในฐานะบุคคล และสิทธิประการแรกที่ล่วงละเมิดไม่ได้เลยของสิ่งสร้างที่มีชีวิตทุกอย่างก็คือสิทธิที่จะมีชีวิต   

“ก่อนที่เราป��นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราก็แยกท่านไว้เป�นของเราแล้ว” (ยรม 1:5) 

“โครงร่างของข้าพเจ้าไม่เป�นสิ่งลึกลับสําหรับพระองค์ เม่ือข้าพเจ้าถูกป��นอย่างเงียบๆและถูกถักทอข้ึนในส่วนลึกของแผ่นดนิ” (สดด 139:15) 
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• ข้อ 2271 : ตั้งแตศ่ตวรรษที่หนึ่งแล้ว พระศาสนจักรประกาศยืนยันความผิดทางศลีธรรมของการทําแท้งทุกอย่าง คําสอนข้อนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย 

ยังคงเป�นข้อห้ามที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ การทําแท้งโดยตรง นั่นคือ ในฐานะที่เป�นจุดประสงค์หรือเป�นวิธีการที่ต้องการใช้ ก็เป�นการขัดต่อกฎศีลธรรม

อย่างหนัก 

“ท่านจะต้องไม่ฆ่าทารกในครรภ์โดยการทําแท้ง และไม่ฆ่าทารกที่เกิดมาแล้วด้วย”  

“พระเจ้า […] ผู้ทรงเป�นเจ้านายแห่งชีวิต ทรงมอบพันธกิจสูงสง่ที่จะพิทักษ์รักษาชีวิตไว้กับมนุษย์ซึ่งจะต้องปฏิบัติพันธกิจนี้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น ตัง้แต่ปฏิสนธิแล้ว ชีวิตจึงต้องได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างยิง่ การทําแท้งและฆ่าทารกจึงเป�นความผิดที่น่ารังเกียจ”  

• ข้อ 2272 : การร่วมมือทําแท้งโดยตรงเป�นความผิดหนัก พระศาสนจักรกําหนดโทษถูกตัดขาดเป�นทางการจากพระศาสนจักรสําหรับความผิดต่อชีวิต

มนุษย์ประการนี้ด้วย “ผู้ที่ทําแท้งมีผลสําเร็จย่อมมีโทษที่กําหนดไว้แล้ว ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร”  “โดยอัตโนมัติเม่ือทําความผิด”  ตามเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ในกฎหมาย  ด้วยวิธีการนี้ พระศาสนจักรมิได้ตั้งใจจํากัดเจตนาที่จะแสดงความเมตตากรุณา พระศาสนจักรแจ้งให้รู้ความหนักของความผิดที่ทํา

ลงไป ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อผู้ไม่มีความผิดที่ต้องตาย ตอ่บิดามารดาของทารกและต่อสังคมทั้งหมด 

• ข้อ 2273 : สิทธิที่จะมีชีวิตของผู้บริสุทธิ์แต่ละคนที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้นี้เป�นองค์ประกอบของสังคมที่พัฒนาแล้วและของข้อกําหนดกฎหมาย 

“สิทธิที่ล่วงละเมิดมิได้ของบุคคลต้องได้รับการรับรองและเคารพนับถือจากสังคมที่พัฒนาแล้วและจากผู้มีอํานาจปกครองทางบ้านเมือง สิทธิเหล่านีไ้ม่

ข้ึนกับแต่ละคน กับบิดามารดา และไม่ใช่การอนุญาตที่ได้รับจากสังคมหรือบ้านเมือง แต่เป�นสิทธิที่มาจากธรรมชาติมนุษย์และยึดติดอยู่กับบุคคลสืบ

เนื่องมาจากกิจการเนรมิตสร้าง(จากพระเจ้า)ที่บุคคลนั้นถือกําเนิดมา ในบรรดาสิทธิพื้นฐานที่ต้องกล่าวถึงเหล่านี้ เราต้องเน้นสิทธทิี่จะมีชีวิตและความ

สมบูรณ์ของร่างกายที่มนุษย์แต่ละคนมีมาตั้งแต่ขณะเวลาของการปฏิสนธิจนถึงความตาย”  

“ถ้ากฎหมายบ้านเมืองไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มชนตามที่กฎหมายต้องจัดให้ การนี้เองย่อมแสดงว่าบ้านเมืองปฏิเสธความเท่าเทยีมกันของ

พลเมืองทุกคนต่อหน้ากฎหมาย ในเม่ือรัฐไม่ใช้อํานาจของตนเพื่อปกป้องสิทธิของแต่ละคน โดยเฉพาะสิทธิของผู้อ่อนแอ รากฐานของรัฐที่

จัดตั้งข้ึนอย่างถูกต้องย่อมคลอนแคลน […] จากการเคารพและปกป้องสิทธิของทารกที่จะเกิดมานับตั้งแต่ขณะเวลาของการปฏิสนธิ จึงมีผล

ตามมาว่ากฎหมายต้องกําหนดโทษที่เหมาะสมไว้ต่อการจงใจใดๆไม่ว่าที่จะฝ่าฝ�นสิทธิของทารกนั้น”  

• ข้อ 2274 : ตัวอ่อนในครรภ์ต้องได้รับการดูแลในฐานะที่เป�นบุคคลตั้งแต่ขณะเวลาที่ปฏิสนธิ ต้องได้รับการปกป้อง เอาใจใส่ และดูแลรักษาในความ

สมบูรณ์ของตนเท่าที่จะทําได้ เช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืนๆทั่วไป 

การตรวจสุขภาพของตัวอ่อนก่อนเกิดเป�นสิ่งที่ทําได้ ไม่ผิดศีลธรรม ถ้า “มีการดูแลชีวิตและความสมบูรณ์ของตัวอ่อนและทารกในครรภ์และมีเจตนาที่จะ

ดูแลและบําบัดรักษาตัวอ่อนแต่ละตัว […] แต่เป�นการผิดกฎศลีธรรมอย่างหนักถ้าทําไปเพื่อคิดจะทําแท้งได้ การตรวจต้องไม่เท่ากับเป�นการตัดสิน

ประหารชีวิต”  

• ข้อ 2275 : “การเข้าไปเก่ียวข้องกับตัวอ่อนในครรภ์เป�นสิ่งที่ทําได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรักษาชีวิตและความสมบูรณ์ของตัวอ่อนไว้ อย่าก่อให้เกิด

อันตรายที่ร้ายแรงกว่า แต่มุ่งสําหรับการบําบัดรักษาโรค เพื่อให้สุขภาพมีสภาพดีข้ึน และเพื่อให้ชีวิตที่รอดอยู่ของตัวอ่อนแต่ละตัวปลอดภัย”  

 “เป�นการผิดศีลธรรมที่จะให้ตัวอ่อนของมนุษย์ถือกําเนิดมาเพื่อหาประโยชน์ นั่นคือเพื่อทําให้เป�น ‘วัตถุทางชีววิทยา’ สําหรับการใชท้ดลอง”  

 “มีความพยายามบางอย่างจะเข้าไปแทรกแซงในแวดวงของโครโมโซมและพันธุกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการบําบัดรักษา แต่มุ่งให้เกิดชีวิต

มนุษย์ได้ตามเพศหรือคุณสมบัติที่กําหนดไว้  วิธีจดัการเช่นนี้ขัดกับศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ และยังขัดกับความสมบูรณ์และเอกลักษณ์ของเขา”  ที่มีหนึ่ง

เดียวไม่อาจทําซํ้าอีกได ้

• ข้อ 2319 : ทุกชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่ขณะปฏิสนธิจนถึงตายเป�นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ เพราะพระเจ้าทรงประสงค์บุคคลมนุษย์เพราะตนเองที่ทรงประสงค์ให้

เป�นภาพลักษณ์เหมือนพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และศักดิ์สิทธิ์ 

• ข้อ 2322 : เด็กทารกมีสิทธิที่จะมีชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิข้ึนมา การทําแท้งโดยตรง นั่นคือโดยต้องการให้เป�นจดุประสงค์หรือเป�นวิธีการ เป�น 

“อาชญากรรม” ที่ขัดต่อกฎศีลธรรมอย่างหนัก พระศาสนจักรกําหนดโทษตามกฎหมายให้ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร (บัพพาชนียกรรม??)สําหรับ

ความผิดหนักเช่นนี้ต่อชีวิตมนุษย ์
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• ข้อ 2323 : นับตั้งแต่ปฏิสนธแิล้ว ตัวอ่อน(ของมนุษย์) เนื่องจากเป�นบุคคลหนึ่ง ต้องได้รับการปฏิบัติต่อและได้รับการปกป้อง เอาใจใส่ บําบัดรักษาให้

ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืน 

 

(Thingpen, P. and Armstrong, D. (2011) Inserts of the New Catholic Answer Bible. Indiana : Our Sunday Visitor Inc.) 

 


