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มุมมองทางปรัชญากับปัญหาการทำ�แท้งในสังคมไทย
อรรถสิทธิ์ สุนาโท*

บทคัดย่อ
การทำ�แท้งก็คือการทำ�ให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตก่อนที่จะมีโอกาสลืมตาออกมาดูโลก
ในสังคมไทยยังไม่มกี ฎหมายอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ทำ�แท้งได้โดยเสรีเนือ่ งมาจากข้อจำ�กัดความ
เชื่อทางศาสนาและถือเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก็ยงั เปิดโอกาสให้หญิงมีครรภ์ทำ�แท้งได้เฉพาะใน 2 กรณีดว้ ยกันคือกรณีทกี่ ารตัง้ ครรภ์
จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดาและกรณีที่ถูกข่มขืนหรือถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี
สำ�หรับกรณีการทำ�แท้งเถือ่ นถึงแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและมีบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 302 แต่ปัญหาการทำ�แท้งเถื่อนก็ยังมีอยู่และนับวันจะ
รุนแรงมากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายามหาทางป้องกันอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาการทำ�แท้ง
บ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมดานศีลธรรมของคนในสังคมได้ สวนแนวคิดทางปรัชญาก็มีมุมมอง
ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน กลุ่มจิตนิยมให้ความสำ�คัญที่จิต สสารนิยมคำ�นึง
ถึงที่สิ่งแวดล้อม มนุษย์นิยมเห็นว่าทั้งจิตและสิ่งแวดล้อมต่างก็สำ�คัญ ขณะที่อัตถิภาวะนิยมให้
เนนเรื่องการใหเสรีภาพของการตัดสินใจเลือก
คำ�สำ�คัญ : ทำ�แท้ง ปรัชญา จิตนิยม สสารนิยม มนุษย์นิยม อัตถิภาวนิยม

* อาจารย์ประจำ�สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Philosophical Viewpoints on
Abortion Problems in Thai Society
Attasit Sunato

Abstract
Abortion is the way in which the life of a fetus is terminated before having
a chance to open its eyes to see the world. In the Thai society, there has not been a
law that permits women to commit an abortion freely due to religious restrictions
and being regarded as contrary to the good traditions in the society. Nevertheless,
pregnant women are legally allowed to commit an abortion in two cases, i.e., when
the pregnancy could be severely harmful to the mother’s health, and in the event of
being raped or enticed for prostitution. In the case of illegal abortion, albeit the presence of law enforcement and penal measures stated clearly in Section 301 and 302
of the Criminal Code, the abortion problems still exist and are increasingly growing
in terms of violence. Concerned individuals have been actively trying to come up with
protective solutions, because abortion problems can indicate moral decadence in societal people. When it comes to philosophical concepts, there are perspectives that
address the causes and problem solving methods differently. Idealism attaches importance to mind. Materialism is concerned with the environment. Humanism determines that both mind and the environment are important. Existentialism attaches
importance to the freedom of making a decision to choose.
Keywords : Abortion, Idealism, Materialism, Humanism, Existentialism
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บทน�ำ

ปัญหาการท�ำแท้งถือเป็นปัญหาหนึง่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมของคนใน
สังคม ในบางสังคมทีม่ คี วามเคร่งครัดเรือ่ งการนับถือศาสนาเห็นว่า การท�ำแท้งเป็นบาปผิดทัง้ ศีลธรรมและ
กฎหมาย ถึงแม้จะผิดทั้งหลักศีลธรรมทางศาสนาและกฎหมายทางสังคม แตก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้ยังไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สังคมไทยเองที่เป็นเมืองพุทธประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่คนก็
ไม่กลัวบาป การลักลอบเปิดคลินกิ ท�ำแท้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ท�ำแท้งก็มีมาก
ขึน้ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื ข่าวการพบศพเด็กทารกจ�ำนวน 2,002 ศพทีว่ ดั ไผ่เงินทีเ่ สียชีวติ จากการท�ำแท้ง
เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งข่าวนีด้ ังไปทั่วโลกและสรางความสลดใจของชาวไทยเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ทางวัดและประชาชนทัว่ ไปเกิดความสงสารจึงร่วมใจกันท�ำบุญจัดพิธสี ง่ วิญญาณให้ซงึ่ ก็มปี ระชาชนไป
ร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากและจากข่าวนีท้ �ำให้ทงั้ ภาครัฐและผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบต่างก็เสนอแนวคิดและหาทาง
แก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาการท�ำแท้งเป็นปัญหาที่ลุกลามไปในสังคมมากกว่านี้ เพราะปัญหาการท�ำแท้งสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาความเสือ่ มทางจริยธรรมของคนในสังคมตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสังคมบริโภค
สมัยใหม่
แน่นอนปัญหานีไ้ ม่ใช่ปญ
ั หาทีจ่ ะแก้ไขได้โดยง่ายเพราะตราบใดทีย่ งั มีผตู้ อ้ งการใช้บริการและมีผใู้ ห้
บริการอยู่ ตลอดถึงการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เคร่งครัด การลักลอบท�ำ จึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและที่
น่าเป็นห่วงคือ ปัจจุบันอัตราการท�ำแท้งมีมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ผู้มีส่วนรับ
ผิดชอบก็พยายามหาวิธแี ก้ไขอย่างเต็มที่ โรงเรียนบางแห่งอนุญาตให้เด็กนักเรียนทีก่ �ำลังตัง้ ท้องเรียนต่อได้
โดยไม่ต้องออกกลางคันหรือหยุดพักการศึกษา
ประเด็นที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้เป็นมุมมองทางปรัชญาที่มีต่อปัญหาการท�ำแท้ง ทั้งจากสาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ถึงแม้วาการน�ำเสนอมุมมองทางปรัชญาอาจไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุและวิธี
แก้ปญ
ั หาได้ทงั้ หมดเพราะรายละเอียดในทางปฏิบตั ยิ งั มีอยูม่ าก แต่แนวคิดดังกล่าวเป็นการมองในภาพรวม
ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่า น่าจะเป็นการมองถึงสาเหตุและวิธแี ก้ปญ
ั หาได้ไม่แนวทางใดก็แนวทางหนึง่ ซึง่ ถือเป็นทาง
เลือกที่ผู้เขียนน�ำเสนอต่อสังคม

ค�ำจ�ำกัดความของการท�ำแท้ง

การท�ำแท้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะไม่ใช่เรื่องของคนเพียงสองคนคือ หญิงที่ตั้งครรภ์กับ
คลินกิ ที่เปิดรับท�ำแท้งเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ด้วยเพราะเป็นผู้ถูกกระท�ำจนกระทั่งเสียชีวิต
การท�ำแท้งจึงเกี่ยวเนื่องกับหลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานทางศาสนาที่ว่าการท�ำแท้งเป็นบาปเพราะเป็นการฆ่า
มนุษย์ ขณะเดียวกันก็ผิดกฎหมายทางสังคมด้วย กลาวคือการท�ำแท้งที่ไม่ไดเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
อย่างไรก็ตามการท�ำแท้งไม่ว่าจะขัดกับหลักศีลธรรมขั้นพื้นฐานทางศาสนาหรือกฎหมายทางสังคม แต่ผล
จากการท�ำแท้งคือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ดังนัน้ ค�ำจ�ำกัดความการท�ำแท้งจึงหมายถึง “การสิ้นสุดของ
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การตั้งครรภ์ก่อนที่เด็กจะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา” (สุพร เกิดสว่าง 2527 : 2) ค�ำนิยาม
นี้มุ่งไปที่การสิ้นสุดการตั้งครรภ์เป็นหลักไม่ได้มุ่งไปที่อายุครรภ์ของมารดา ขณะที่หลักการขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดให้การแท้งเป็นการสิน้ สุดของการตัง้ ครรภ์กอ่ นทีอ่ ายุครรภ์จะครบ 28 สัปดาห์
หรือเมื่อเด็กมีน�้ำหนักต�่ำกว่า 1,000 กรัม
แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอ่อนเจริญไปมาก เด็กในครรภ์จึงมี
โอกาสรอดจากการท�ำแท้งเมื่ออายุครรภ์อยู่ระหว่าง 20 – 27 สัปดาห์ หรือเมื่อเด็กม ีน�้ำหนักต�่ำกว่า 500
– 999 กรัม จึงมีความเห็นใหม่เกี่ยวกับการท�ำแท้งโดยถือว่าการท�ำแท้งคือการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์เมื่อ
อายุครรภ์ต�่ำกว่า 20 สัปดาห์หรือเมื่อเด็กม ีน�้ำหนักต�่ำกว่า 500 กรัม แต่ไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไร การ
ท�ำแท้งก็ยังหมายถึงการท�ำร้ายเด็กในครรภ์ก่อนที่เขาจะมีโอกาสลืมตาออกมาดูโลกนัน่ เอง

ประเภทของการท�ำแท้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การท�ำแท้งมี 2 ประเภทคือ การท�ำแท้งที่ไม่ผิดกฎหมายกับการท�ำแท้งที่ผิดกฎหมาย การท�ำแทง
ประเภทแรกเป็นการท�ำแท้งเพือ่ การรักษา ซึง่ กฎหมายอนุญาตให้ท�ำแทงได้เฉพาะกรณีทกี่ ารตัง้ ครรภ์จะเป็น
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดา และในกรณีทกี่ ารตัง้ ครรภ์เกิดจากการข่มขืนและการล่อลวงบังคับ
ให้ค้าประเวณี กรณีเช่นนี้แพทย์จะวินจิ ฉัยเป็นราย ๆ ไปว่าห ญิงตั้งครรภรายใดควรจะท�ำแท้งให้ แม้ว่าการ
ท�ำแทงลกั ษณะนจี้ ะมีเหตุผลถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแตแพทย์เองก็ตอ้ งพจิ ารณาระหว่างผลได้กบั ผลเสีย
ด้วย เพราะไม่เช่นนัน้ การท�ำแท้งก็อาจส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดาได้ เช่น หญิงที่เป็นโรค
หัวใจและมีอัตราเสี่ยงสูงที่หัวใจวายได้จากการท�ำแท้งหากอายุครรภ์ยังไม่ครบ 3 เดือน แพทย์ส่วนใหญ่จะ
แนะน�ำให้ท�ำแท้ง แต่หากอายุครรภ์ครบ 5 - 6 เดือนขึ้นไปแพทย์อาจไม่แนะน�ำให้ท�ำ เพราะมีอัตราเสี่ยงสูง
ที่มารดาอาจหัวใจวายได้ฉบั พลัน
การท�ำแทงประเภทที่สองคือ การท�ำแท้งที่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีข้อบ่งชี้ตามที่กฎหมายอนุญาต
การท�ำแท้งที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการท�ำแท้งมี
ทั้งแพทย์และไม่ใช่แพทย์ อีกทั้งประกอบการโดยไม่ถูกต้องจึงมีอันตรายมากกว่าการท�ำแท้งเพื่อรักษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับมารดาจากการท�ำแท้ง รัฐจึงได้บัญญัติกฎหมายและ
บทลงโทษส�ำหรับการท�ำแท้งไว้ทงั้ ผูใ้ ห้ท�ำ คือหญิงมีครรภ์และผูร้ บั ท�ำ โดยมีบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน ในแง่
ของกฎหมายนัน้ ถึงแม้กฎหมายจะไม่นยิ ามค�ำว่าแท้งไว้ชดั เจน แต่ในแนวทางวินจิ ฉัยก็ยดึ เอาการทีเ่ ด็กคลอด
ออกมาจากครรภ์มารดาโดยปราศจากชีวิต ฉะนัน้ การท�ำแท้งหรือการรีดลูกในทางกฎหมายจึงหมายถึง
การกระท�ำใด ๆ ที่ท�ำให้ทารกในครรภ์มารดาเสียชีวิตก่อนลืมตาออกมาดูโลก หากไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
บ่งชี้แล้วก็จะมีความผิดทั้งผู้ให้ท�ำและผู้รับท�ำ
ในประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก มาตรา 301และ 302 มีบทบัญญัติ
และบทลงโทษส�ำหรับหญิงที่ท�ำให้ตนเองแท้งลูกและยอมให้ผู้อื่นท�ำให้ตนแท้งลูกดังนี้
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มาตรา 301 หญิงใดท�ำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผอู้ ื่นท�ำให้ตนเองแท้งลูกต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มีค�ำอธิบายว่า การท�ำให้แท้งลูกนัน้ ไม่ว่าจะท�ำด้วยการกด นวดคั้น การกินยา การฉีดยา หรือโดย
วิธีอื่นใดก็ตาม เมื่อคลอดลูกออกมาในลักษณะที่ไม่มีชีวิตก็เป็นการท�ำให้แท้งลูก แต่ถ้าคลอดออกมามีชีวิต
อยู่ ต่อมาจึงตายไม่เรียกว่าท�ำให้แท้ง
มาตรา 302 ผู้ใดท�ำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำนัน้ เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำนัน้ เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

สถานการณ์การท�ำแท้งในประเทศไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีบทลงโทษความผิดฐานท�ำให้แท้งลูกและมีการบังคับใช้กฎหมายมาเป็น
เวลานาน แต่สถานการณ์การท�ำแท้งในประเทศไทยก็ยังไม่ลดลงและนับวันจะมีมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึง่ ก็
มาจาก การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวด ค่านิยมของคนในสังคมก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะความเชื่อเรื่อง
บุญบาป ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อมก็มีมากขึ้น จึงท�ำให้หญิงเหล่านี้หันไปพึ่งคลินกิ การ
ท�ำแท้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อย ถึงแม้รัฐจะกวดขันและจับผู้กระท�ำผิดอยู่บ่อย ๆ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ปัญหาการลักลอบการท�ำแท้งลดลงโดยเฉพาะในช่วง
10 กว่าปีทผี่ า่ นมา จากสถิตผิ หู้ ญิงทีท่ �ำแท้ง (อ้างถึงใน กนกวรรณ ทองมาก. 2550 : 2) พบว่า การประมาณ
ตัวเลขของสตรีที่ผ่านการท�ำแท้งทั่วโลกมีสถิติการท�ำแท้งสูงถึง 35 ล้านคนต่อปี สวนประเทศไทยมีหญิง
ท�ำแท้งอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายสูงถึง 200,000 – 300,000 คนต่อปี หรือคิดเป็นอัตรา 107 รายต่อ
หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1,000 คน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.7%
ตัวเลขทั้งหมดนีถ้ ึงแม้จะไม่มีการสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับการท�ำแท้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็
เป็นตัวเลขที่ไม่น่าจะเกินเลย ตรงกันข้ามตัวเลขนีก้ ลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหากดูจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่
ลงข่าวว่าพบศพเด็กทารกทีเ่ สียชีวติ จากการท�ำแท้งเกือบทุกวัน ขณะเดียวกันทีย่ งั ไม่พบและลงข่าวก็มจี �ำนวน
มากเพราะปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากนักมานุษยวิทยา ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธรจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “มิติทางเพศของการท�ำแท้ง เรือนร่างผู้หญิงกับวัฒนธรรม
ไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเปิดเผยให้เห็นว่า ในปี 2552 มี
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นับหมื่นคน โทรศัพท์ปรึกษาท�ำแท้ง 200 คนต่อเดือน เสียชีวิต 30 คน
ต่อปี (มติชน ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2554)

84 ปที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลอัตราการ
คลอดในวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 20 ปีว่า ประเทศไทยมีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปีประมาณ 10 ล้านคน แต่ปี 2552 มี
เด็กและวัยรุ่นคลอด 122,736 คน คิดเป็น 336 คนต่อวัน อัตราการคลอดในเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี มี
3,000 คนต่อปี ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาและเป็นการคลอดของวัยรุน่ ทีม่ อี ายุนอ้ ยลงคืออายุ
15-17 ปี (มติชน ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2554) หากพิจารณาจากข้อมูลเหล่านีจ้ ะเห็นว่า ปัจจุบันอัตราการ
คลอดของเด็กวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีอายุต�่ำลงเรื่อย ๆ จึงไม่แปลกที่อัตราการท�ำแท้งมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเชื่อว่ายังมีวัยรุ่นอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่มาปรึกษาและหาทางออกด้วยการท�ำแท้ง จึง
เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องหาทางแก้ไข ในที่นจี้ ะขอเสนอแนวทางการแก้ไขตามมุมมองทางปรัชญา
ถึงแม้ผู้เขียนจะไม่ได้ระบุว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่จะเสนอภาพรวมไว้กว้าง ๆ เพื่อแสดงให้
เห็นว่า มุมมองเหล่านี้เป็นมุมมองที่เป็นเหตุผลทางความคิด ส่วนใครจะเชื่อว่าวิธีแกปญหาแบบไหนจะ
สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม

มุมมองทางปรัชญากับปัญหาการท�ำแท้ง

ค�ำว่า “มุมมอง” หมายถึง ความคิด ความเชื่อหรือทัศนคติของแต่ละคน ศัพท์ทางวิชาการก็คือ
ทัศนะหมายถึงความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็น ค�ำว่ามุมมองหรือทัศนะจึงมีความหมายเดียวกับ
ค�ำว่าปรัชญา ดังนัน้ ค�ำว่าปรัชญามีความหมายในทางพฤติกรรมก็คือแนวคิด ความเชื่อหรือทัศนะคติของ
แต่ละคนนัน่ เอง จะเห็นว่าวิถีชีวิตของใครจะเป็นอย่างไร จะเลือกด�ำเนินชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับปรัชญา
ของแต่ละคน ปรัชญาจึงเป็นเรื่องของมุมมองหรือทัศนะคติการมองโลกของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับโลกภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกภายนอก หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ เพราะเมื่อมนุษย์เฝ้าสังเกตการณ์ด้วยการมองธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ
อย่างประหลาดใจแล้วก็เกิดความสงสัยใคร่รแู้ ละแสวงหาค�ำตอบในมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน เช่น มนุษย์สงสัย
ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีใครสร้างหรือไม่ ถ้ามีสิ่งนัน้ คืออะไร จากนัน้ ก็ค้นคว้า
หาค�ำตอบตามความคิดความเชื่อของตน ศาสตร์ที่มนุษย์ศึกษานี้เรียกว่าอภิปรัชญา (Metaphysics)
ขณะเดียวกันมนุษย์ก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราจะรู้ความจริงนัน้ ได้อย่างไร ความรู้ที่ได้นนั้ เป็นจริงหรือไม่
หรือความรู้แบบไหนที่เป็นจริงสูงสุด ศาสตร์นี้เรียกว่าญาณวิทยา (Epistemology)
ส่วนของการด�ำเนินชีวิตในสังคม สิ่งที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการค้นหา
ค�ำตอบของการด�ำเนินชีวิตว่า มนุษย์ควรด�ำเนินชีวิตอย่างไร การกระท�ำแบบไหนที่เรียกว่าดีหรือไม่ดี ควร
หรือไม่ควรพร้อมทั้งแสวงหาเกณฑ์ในการตัดสิน ศาสตร์นี้เรียกว่าจริยศาสตร์ (Ethics) ปัญหาการท�ำแท้ง
ถือเป็นปัญหาหนึง่ ทางปรัชญา คือปัญหาทางดานจริยศาสตร์และเมือ่ ปรัชญาเป็นเรือ่ งของแนวคิด ทัศนคติ
และความเชือ่ ของแต่ละคน มุมมองทางปรัชญากับปัญหาการท�ำแท้งไม่วา่ จะเป็นการมองถึงสาเหตุและวิธี
การแก้ปญ
ั หาจึงมีหลากหลายความคิดตามความเชือ่ ของแต่ละคนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความ
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คิดหรือมุมมองที่หลากหลายแต่เมื่อจ�ำแนกตามความคิด ความเชื่อแล้วมุมมองทางปรัชญาที่มีต่อปัญหา
การท�ำแท้งจะมี 4 กลุม่ ด้วยกัน ประเด็นทีจ่ ะน�ำเสนอต่อไปนีจ้ งึ เป็นการเสนอแนวคิดของแต่ละกลุม่ ว่า แต่ละ
กลุม่ มีแนวคิดเรือ่ งปัญหาการท�ำแท้งสาเหตุและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาอย่างไร ซึง่ แต่ละกลุม่ มีแนวคิดหลักทีส่ �ำคัญ
ดังนี้
1. กลุ่มจิตนิยม (Idealism)
จิตนิยมเป็นชือ่ เรียกทัศนะทางปรัชญาของส�ำนักปรัชญาทีเ่ ชือ่ ว่า สิง่ ทีเ่ ป็นจริงสูงสุดในโลกนีม้ เี พียง
สิ่งเดียวคือจิตที่มีสภาวะเป็นนามธรรม สิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเพียงมโนภาพหรือเป็นสิ่งที่สะท้อนออกของจิตนี้
เท่านัน้
ในทางอภิปรัชญากลุ่มนี้มีทัศนะว่ามนุษย์คือจิต (mind) หรือวิญญาณ (soul) ซึ่งมีลักษณะเป็น
อสสารไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง จิตกับกายจึงเป็นคนละส่วนแยกขาดจากกัน แต่จิตก็มี
อิทธิพลต่อร่างกายคือเป็นผู้สั่งการ กายเป็นเพียงที่อาศัยของจิตและเคลื่อนไหวไปตามที่จิตบังคับเท่านัน้
ดังนัน้ ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือจิตไม่ใช่ร่างกาย นักปรัชญาที่มีแนวคิดแบบจิตนิยมที่มีชื่อเสียงคือ
เพลโต (Plato ก่อน ค.ศ. 428 - 547) เพลโตเรียกสภาวะที่เป็นนามธรรมและเป็นความเป็นจริงสูงสุดนี้ว่า
มโนคติ (Idea) หรือแบบ (Form) แนวคิดทางปรัชญาของกลุ่มจิตนิยมจึงให้ความส�ำคัญกับจิตและถือว่า
จิตเป็นสิ่งจริงแท้ของมนุษย์
ในทางจริยศาสตร์ กลุ่มนี้มีทัศนะว่าเนื่องจากจิตเป็นธาตุแท้ของมนุษย์และเป็นตัวสั่งการในการ
กระท�ำทุกอย่างของมนุษย์ จิตจึงมีอ�ำนาจเหนือร่างกาย ในลักษณะจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว มนุษย์จะท�ำดี
หรือชั่วก็ออกมาจากจิตทั้งนัน้ ดังนัน้ กลุ่มจิตนิยมจึงมีทัศนะว่าค่าของมนุษย์อยู่ที่จิตที่ท�ำหน้าที่ควบคุม
พฤติกรรมการกระท�ำทุกอย่างของมนุษย์
ความเชื่อนี้เองที่ท�ำให้กลุ่มจิตนิยมเชื่อว่า ปัญหาการท�ำแท้งมีต้นตอมาจากจิตของมนุษย์ เพราะ
เมือ่ มนุษย์มจี ติ เป็นตัวสัง่ การจิตจึงสามารถทีจ่ ะสัง่ การให้ท�ำแท้งหรือไม่ท�ำก็ได้ ในทัศนะของกลุม่ จิตนิยมจิต
จึงสามารถสัง่ การทัง้ ในทางทีด่ แี ละไม่ดี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมนุษย์มจี ติ ในแต่ละภาคทีไ่ ม่เท่ากัน เพลโตเห็นว่าการ
บังคับบัญชาร่างกายนัน้ จิตจะท�ำหน้าที่อยู่ 3 ภาคคือ ภาคตัณหา ภาคน�้ำใจ และภาคปัญญา คนที่มีจิตภาค
ตัณหามากจะลุ่มหลงมัวเมาและหมกมุ่นอยู่แต่เฉพาะการแสวงหาความสุขทางร่างกายเท่านัน้ การด�ำเนิน
ชีวิตจึงไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั่ว ๆ ไปที่มีเพียงแต่สัญชาตญาณเมื่อไม่มีจิตภาคอื่นเป็นตัวควบคุมมนุษย์ก็จะ
ท�ำผิดได้งา่ ย คนทีม่ จี ติ ภาคน�้ำใจมากจะเป็นคนมีคณ
ุ ธรรม การด�ำเนินชีวติ พวกเขาจะไม่ค�ำนึงเพียงแค่ความ
สุขทางร่างกายหรือความอยากเท่านัน้ แต่จะค�ำนึงถึงคุณธรรมคือความถูกต้องด้วย พวกเขาเห็นว่า ความ
สุขทางกายเป็นเพียงส่วนประกอบที่ท�ำให้ชีวิตมีรสชาติเท่านัน้ แต่คุณธรรมมีความส�ำคัญกว่า
ส่วนคนที่มีจิตภาคปัญญามากเพลโตถือว่า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะคนที่มีจิตภาคปัญญามากจะ
รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร ดีหรือไม่ดี ปัญหาการท�ำแท้งก็เชนกันมีสาเหตุเกิดจากการที่มนุษย์ปล่อยให้จิตภาค
ตัณหาเป็นตัวสั่งการมากเกินไป เพลโตเห็นว่าหากมนุษย์มีจิตทั้งสามภาคในอัตราส่วนที่สมดุลกันโดยมี
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จิตภาคปัญญาเป็นตัวควบคุมและเป็นตัวสั่งการแล้วปัญหาการท�ำแท้งจะไม่เกิดขึ้นเลย
วิธีแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่จิต คือมนุษย์ไม่ควรปล่อยให้จิตภาคตัณหาเป็นตัวสั่งการและควบคุมมาก
เกินไปไม่เช่นนัน้ การด�ำเนินชีวติ ก็คงไม่ตา่ งอะไรกับสัตว์ ขณะเดียวกันก็ไม่ควรปล่อยให้จติ ภาคน�ำ้ ใจหรือภาค
คุณธรรมควบคุมมากเกินไปเช่นกัน เพราะจะท�ำให้เป็นคนกล้าจนเกินเลย แต่ควรให้จิตภาคปัญญาเป็นตัว
ควบคุมเพราะจะท�ำให้เกิดความสมดุลในการด�ำเนินชีวิต กลุ่มจิตนิยมจึงเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ล้วนมาจาก
จิตของมนุษย์ที่ถูกควบคุมด้วยจิตภาคตัณหานีท้ ั้งนัน้
2. กลุ่มสสารนิยม (Materialism)
แนวคิดของกลุม่ สสารนิยมอยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดทีว่ า่ วัตถุหรือสสารเท่านัน้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง
สรรพสิ่งในโลกรวมทั้งมนุษย์ที่เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เป็นเพียงการปรากฏตัวในรูปแบบต่าง ๆ ของสสารนี้
เท่านัน้ ธาตุแท้ของมนุษย์จึงเป็นสสาร(รูป)ไม่ใช่จิต(นาม)
ในทางอภิปรัชญากลุม่ นีม้ ที ศั นะว่า สสารหรือร่างกายเท่านัน้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงมนุษย์เป็นเพียงสสาร
ที่มีกลไกในการท�ำงานผ่านสมองอย่างสลับซับซ้อนไม่ใช่จิตอย่างที่กลุ่มจิตนิยมเชื่อ แนวคิดนี้ศึกษาได้จาก
แนวคิดของโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes 1588 – 1679) นักปรัชญาสสารนิยมสมัยใหม่ที่รู้จักกันดี
ฮอบส์เปรียบมนุษย์เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีจิตมีเพียงสสาร เขากล่าวไว้ว่า “เมื่อชีวิตเป็นเพียงการเคลื่อนไหว
ของมือ เท้าและอวัยวะอื่น ๆ ท�ำไมเราจึงไม่ยอมรับว่าหุ่นยนต์ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวตัวมันเองโดยล้อและ
สปริงก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน หัวใจคืออะไรถ้าไม่ใช่สปริง ระบบประสาทก็คือระบบของสปริง ข้อต่อ
ต่าง ๆ ก็คือลูกล้อที่ท�ำให้ร่างกายเคลื่อนไหว” (วิทย์ วิศทเวทย์. 2540 : 68)
ในทางจริยศาสตร์กลุม่ นีม้ ที ศั นะว่า เมือ่ มนุษย์เป็นเพียงสสารเหมือนกับพืชและสัตว์ชนิดอืน่ ๆ เพียง
แต่เป็นสสารที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากกว่า พฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์จึงไม่ได้ถุกควบคุมด้วยจิต
หากแต่ถูกควบคุมจากสิ่งภายนอกหรือที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของโลกวัตถุทงั้ หมด อามรณ์และความรูส้ กึ ของมนุษย์จงึ เป็นเพียง
การสะท้อนภาพทีม่ ตี อ่ โลกภายนอกเท่านัน้ เพราะถ้าโลกภายนอกไม่มคี วามรูส้ กึ ทีเ่ รียกว่า ปรากฏการณ์ทาง
จิตคือการนึกคิดของมนุษย์ก็ไม่มี กลุ่มสสารนิยมเชื่อว่า การด�ำรงอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วน
ถูกปรับจากสภาพแวดล้อมอยูต่ ลอดเวลา ชีวติ ของมนุษย์ พืชและสัตว์จงึ ไม่สามารถด�ำรงอยูอ่ ย่างเป็นอิสระ
โดยแยกตัวออกจากชีวติ ด้านวัตถุของสังคมได้ ดังนัน้ กลุม่ สสารนิยมจึงเห็นว่าคุณค่าของมนุษย์อยูท่ กี่ ารก
ระท�ำที่ถูกปรับโดยสภาพแวดล้อมไม่ใช่จิตหรือวิญญาณ
แนวคิดนีเ้ องท�ำให้กลุม่ สสารนิยมเห็นต่างจากกลุม่ จิตนิยมคือ ไม่เชือ่ ว่าจะมีจติ เป็นตัวสัง่ การร่างกาย
และการกระท�ำของมนุษย์ แต่เห็นว่าการกระท�ำของมนุษย์ถูกบังคับโดยสภาพแวดล้อม ปัญหาการท�ำแท้ง
ก็เหมือนกันกลุม่ สสารนิยมเห็นว่า การท�ำแท้งมาจากปัญหาอันเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นต้นเหตุ โดยเฉพาะ
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สภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางตัวบุคคล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ นิตยสาร สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส เป็นต้น ที่ปัจจุบันก่อให้
เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในสังคมมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันด้วยฐานะทาง
เศรษฐกิจ การเลียนแบบ การคบเพื่อน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเร้าหรือเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์ปรับตัว
หรือปรับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา
การปรับตัวนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะมีจิตที่เป็นอิสระเป็นตัวบังคับหรือเป็นตัวสั่งการ แต่
เป็นการปรับเพื่อใหเป็นไปตามจังหวะที่ถูกกระตุ้นจากอิทธิพลภายนอก เช่น เด็กเห็นสื่อลามกอนาจารจิตก็
จะคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านัน้ สุดท้ายก็จะน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการใช้ผู้หญิงเป็น
สือ่ ในการโฆษณาขายสินค้าด้วยการนุง่ น้อยห่มน้อย ล้วนแต่เป็นค่านิยมทีน่ �ำไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์และกอให้
เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ดี การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ดี
ล้วนเปนผลมาจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอกทั้งสิ้น กลุ่มสสารนิยมเห็นว่า หากจะแก้ปัญหาการท�ำแท้งจะ
ต้องแก้ทสี่ ภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นหลักเพราะหากสภาพแวดล้อมดีการปรับตัวหรือทีเ่ รียกว่าพฤติกรรม
ของคนในสังคมก็จะดีไปด้วย
3. กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism)
แนวคิดทางปรัชญาของกลุ่มมนุษย์นิยมให้ความส�ำคัญสูงสุดแก่ความเป็นมนุษย์และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ทั้งในแง่ของจิตและสสาร คือเห็นว่ามนุษย์มีทั้งจิตและสสาร แต่เห็นว่าสสารมาก่อนจิตใน
ลักษณะที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งหนึง่ ในธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นสสาร ส่วนปรากฏการณ์ทางจิตก็เป็นสิ่งหนึง่ ใน
ธรรมชาติเหมือนกัน แต่เป็นวิวฒ
ั นาการขัน้ สูงสุดของธรรมชาติ มนุษย์จงึ มีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
โดยอาศัยเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
ในทางอภิปรัชญากลุ่มนี้มีทัศนะว่า มนุษย์เป็นทั้งจิตและสสาร แนวคิดนี้ศึกษาได้จากแนวคิดของ
จอนห์ ดิวอี้ (John Dewey : 1859 – 1952) นักปรัชญาธรรมชาตินิยมคนหนึง่ ดิวอี้เห็นว่า มนุษย์และ
ปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของจักรวาล ดิวอี้
ได้แยกธรรมชาติออกเป็น 3 ขั้นตอนตามล�ำดับขั้นของวิวัฒนาการของจักรวาลคือ ขั้นตอนแรกได้แก่ วัตถุ
ทางกายภาพ (physical object) หมายถึงเทหวัตถุทั้งหลายในจักรวาลที่ไม่มีชีวิต เช่น ก้อนหิน ดวงดาว
เป็นต้น ขั้นตอนที่สอง ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า psycho psychical เช่น พืชและสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น
และขั้นตอนที่สาม ได้แก่ สิ่งที่มีจิตใจหรือปัญญา ซึ่งดิวอี้หมายถึงมนุษย์ และในบรรดาสรรพสิ่งทั้งสาม
ประเภทนี้ ส่วนทีม่ จี ติ หรือปัญญาเป็นสิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นล�ำดับขัน้ สูงสุดของกระบวนการวิวฒ
ั นาการของจักรวาล
ดิวอี้จึงไม่ได้แยกปัญญา คือผู้รู้ออกจากสภาพแวดล้อมคือผู้ที่ถูกรู้เพราะเห็นว่าทั้งสองเป็นธรรมชาติอย่าง
เดียวกัน เพียงแต่ปัญญาหรือจิตเป็นวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่สูงกว่าขณะที่สัตว์อื่นไม่มี
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ในทัศนะของกลุ่มมนุษย์นิยม มนุษย์จึงมีทั้งประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นปรากฏการณ์
ทางจิต แต่จิตก็ไม่มีเพราะเป็นเพียงวิวัฒนาการทางธรรมชาติ เป็นทั้งสสารแต่ก็เป็นสสารที่พิเศษกว่าสสาร
ชนิดอื่น ๆ เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะที่สัตว์อื่นไม่มี
ในทางจริยศาสตร์ กลุ่มนี้มีทัศนะว่าเมื่อมนุษย์เป็นทั้งจิตและสสาร แต่จิตเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุด
ของจักรวาล พฤติกรรมทัง้ หมดของมนุษย์จงึ เกิดจากจิตซึง่ เป็นตัวคิดกับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวมนุษย์
จิตกับโลกภายนอกจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะเมือ่ จิตสัมผัสกับโลกภายนอกก็เกิดการรับรูแ้ ละ
การคิดไตร่ตรองตามมา ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เด็กเอามือไปจับไฟทีร่ อ้ นเมือ่ รูว้ า่ ร้อนครัง้ ต่อไปเด็กก็จะไม่เอา
มือไปจับไฟอีก นีค่ ือลักษณะที่โลกภายนอกก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งจะก่อให้เกิดการคิดไตร่ตรอง
ขึ้น การคิดไตร่ตรองจึงเป็นการคิดที่จะแก้ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
นัน่ เอง เมื่อสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์แยกกันไม่ออก ในทัศนะของกลุ่มมนุษย์
นิยม สาเหตุของการท�ำแท้งจึงอยูท่ จี่ ติ ทีข่ าดการคิดไตร่ตรองและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย การแก้ปญ
ั หา
จึงไม่ควรมุ่งเน้นแต่การให้จิตภาคปัญญามีอ�ำนาจในการควบคุมและสั่งการเหมือนอย่างที่กลุ่มจิตนิยมเชื่อ
อย่างเดียว ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมุง่ เน้นแต่การจัดสภาพแวดล้อมให้ดเี หมือนอย่างทีก่ ลุม่ สสารนิยมเชือ่ แต่
ควรมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทางจิตและการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมควบคู่กันไปด้วย
ดังนัน้ กลุม่ มนุษย์นยิ มจึงเชือ่ ว่า ค่าของมนุษย์อยูท่ กี่ ารจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมทีด่ ี และจิต
ทีค่ ดิ ไตร่ตรองของมนุษย์ทไี่ ด้จากการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมทีด่ ลี ว้ นก่อให้เกิดพฤติกรรมทีด่ ตี ามมา
อย่างแยกกันไม่ออกเช่นกัน
ทัศนะของกลุ่มมนุษย์นิยมจึงเป็นการมองปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอย่างรอบด้านคือ ไม่มองเฉพาะ
การแก้ปญ
ั หาทีก่ ารพัฒนาจิตภาคปัญญาและการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นหลักเทานัน้ แต่ยงั ให้ความ
ส�ำคัญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพด้วย เพราะหากประชาชน
อยูด่ กี นิ ดีไม่มปี ญ
ั หาทางสังคมและได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึงแล้ว การพัฒนาทุกภาคส่วนก็จะเป็นไปได้งา่ ย
กลุ่มมนุษย์นิยมเห็นว่า ปัญหาสังคมส่วนใหญ่จะเกิดกับประเทศที่ก�ำลังพัฒนา การศึกษาคือการพัฒนาคน
ให้มีปัญญาเมื่อคนมีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าอะไรควร ไม่ควร การบังคับใช้กฎหมายก็จะมีประสิทธิภาพ การใช้
สิทธิเสรีภาพก็จะอยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ะไม่ไปละเมิดสิทธิผอู้ นื่ เมือ่ นัน้ ประเทศก็จะพัฒนาได้งา่ ยรวมไปถงึ ปัญหา
สังคมและปญหาการท�ำแทงก็จะลดลง
4. กลุ่มอัตถิภาวนิยม (Existentialism)
แนวคิดทางปรัชญาของกลุ่มอัตถิภาวนิยมเน้นภาวะการด�ำรงอยู่ของมนุษย์ที่มีแนวคิดส�ำคัญ คือ
“เสรีภาพในการตัดสินใจเลือก” กลุ่มนีจ้ ึงมีทัศนะทางปรัชญาที่ให้ความส�ำคัญกับมนุษย์ด้านปัจเจกภาพคือ
ลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคนโดยเน้นที่เสรีภาพมากกว่าระเบียบกฎเกณฑ์ เน้นที่อารมณ์มากกว่า
เหตุผล และเน้นที่การสร้างสรรค์มากกว่าการอนุรักษ์ระเบียบแบบแผนประเพณี

วารสารศิลปศาสตรปริทัศน

89

ให้กลุมอภิปรัชญา ความส�ำคัญกับมนุษย์เรื่องภาวะการด�ำรงอยู่ของมนุษย์ที่ส�ำคัญ 3 ประการที่
เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ความรู้สึกคือ เสรีภาพ (freedom) การตัดสินใจเลือก (decision) และความรับผิด
ชอบ (responsibility) ซึ่งกลุ่มอัตถิภาวะนิยมเห็นว่า ทั้งสามประการนีถ้ ือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป
กลุมจริยศาสตร์ เห็นว่าการอยู่ร่วมกันทางสังคมนัน้ มนุษย์จะต้องไม่ท�ำลายศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ดว้ ยกันเอง คือสังคมไม่ควรก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรมมาเป็นเครือ่ งบังคับ
หรือกีดกันเสรีภาพของมนุษย์ด้วยกัน แต่ควรปล่อยให้มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิขั้นพื้นฐาน มีเสรีภาพในการ
เลือกและการแสดงออกตามอารมณ์ความรูส้ กึ และความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีเ่ ขาได้เลือกแล้ว จริงอยูก่ ารอยู่
ร่วมกันในสังคมนัน้ ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน แต่ส�ำหรับกลุ่มอัตถิภาวะนิยมแล้วเสรีภาพ
เรือ่ งการตัดสินใจเลือกเป็นสิง่ ส�ำคัญกว่ากฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนใด ๆ ทัง้ สิน้ เสรีภาพของการตัดสิน
ใจเลือกจึงไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขทางสังคม หากแต่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบ เห็น
ได้จากแนวคิดของ จาง ปอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre : 1905 - 1980) นักปรัชญาอัตถิภาวะนิยมชาว
ฝรั่งเศสที่ส�ำคัญคนหนึง่ ซาร์ต กล่าวว่า “มนุษย์เราในฐานะเป็นบุคคลที่รู้ส�ำนึก รู้จักคิด มีความรู้สึก รู้จัก
รับผิดชอบชัว่ ดี เราย่อมไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างไร้ความรูส้ กึ อย่างขาดสติสมั ปชัญญะ เราเมือ่ มีคณ
ุ ลักษณะ
พิเศษเช่นนี้ยอ่ มสร้างคุณค่าและรู้จกั รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมโลกอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้จงึ จ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีส�ำหรับตนเองและสังคมโลก” (บุญมี แท่นแก้ว. 2548: 244)
ค�ำพูดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เงือ่ นไขการมีเสรีภาพของการตัดสินใจเลือกของกลุม่ อัตถิภาวะนิยม
ไม่ใช่เงือ่ นไขทางสังคม แต่เป็นเงือ่ นไขของการสร้างคุณค่าทีเ่ กิดจากการกระท�ำและการรูจ้ กั รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวมจึงจะได้ชื่อว่าการเป็นอยู่ของมนุษย์นนั้ มีความหมายและเป็นความจริง ซาร์ตจึง
เชื่อว่า ส�ำหรับมนุษย์แล้วเสรีภาพเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด และเสรีภาพโดยความหมายก็คือการไม่ถูกคุมขังทั้ง
ทางกายและทางใจ ทางกาย หมายถึงไม่ถูกคนอื่นละเมิดหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพ ทางใจ หมายถึงการมี
อิสระเลือก ไม่ถูกบังคับโดยกรอบ, กฎ, จารีตประเพณี ดังนัน้ กลุ่มอัตถิภาวะนิยมจึงเชื่อว่า ค่าที่แท้จริง
ของมนุษย์อยูท่ เี่ สรีภาพของการแสดงออกภายใต้เงือ่ นไขของการสร้างคุณค่าของการกระท�ำและความ
รับผิดชอบที่จะต้องมีทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
ประเด็นปัญหาเรื่องการท�ำแท้งนนั้ กลุ่มอัตถิภาวะนิยมเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนตัว
ของเขาการท�ำอะไรก็ตามไม่วา่ ดีหรือชัว่ ไม่วา่ ปัญหานัน้ จะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตามมนุษย์ทกุ คนล้วนมีสทิ ธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง คนอื่นอาจให้ค�ำแนะน�ำได้แต่ไม่มีสิทธิมา
ตัดสินใจแทน การมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกและความรับผิดชอบต่อตนเองจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ต้องได้รับโดยปราศจากการก�ำหนดกฎเกณฑ์ของคนในสังคม หลายครอบครัวที่ลูกมีปัญหาก็เพราะพ่อแม่
อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ หากพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทนลูกเองทั้งหมดเชื่อได้เลยว่าไม่มี
ลูกคนไหนที่ไม่เครียด เพราะนัน่ หมายถึงเขาก�ำลังสูญเสียความเป็นตัวของเขาเอง ทางที่ดีพ่อแม่ควรเป็น
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แค่ที่ปรึกษาคอยแนะน�ำว่าอะไรควร ไม่ควร ส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของลูกเพราะเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาก็
จะยอมรับในสิ่งที่เขาท�ำเอง
การท�ำแท้งก็เช่นกัน ผู้ที่มีปัญหาย่อมมีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเอง สิทธินถี้ ือเป็นสิทธิเหนือเนื้อตัว
ร่างกายซึ่งเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่หญิงมีครรภ์ทุกคนควรมีสิทธิเรียกร้องได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะตั้ง
ครรภ์ได้หรือไม่ หรือสิทธิที่จะหยุดการตั้งครรภ์ในกรณีที่ไม่พร้อมและสิทธิการท�ำแท้งอย่างปลอดภัยหาก
หญิงมีครรภ์ได้สิทธิเหล่านี้เชื่อได้เลยว่าจะสามารถแก้ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้ เพราะข้อ
เท็จจริงเกีย่ วกับการท�ำแท้งนีม้ ปี ระเด็นส�ำคัญควรกล่าวถึงก็คอื ไม่มผี หู้ ญิงคนใดในโลกทีต่ งั้ ใจท้องเพือ่ ทีจ่ ะ
ไปท�ำแท้ง ผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าในขณะ
นัน้ และผูห้ ญิงก็ตอ้ งการแก้ปญ
ั หานัน้ ๆ ด้วยตัวเองดังนัน้ สังคมจึงไม่ควรปิดกัน้ และควรให้โอกาสแก่ผหู ญิง
ตั้งครรภอันไมพึงป ระสงคดวย
กลุม่ อัตถิภาวะนิยมตงั้ ข้อสังเกตว่า ปัญหาการท�ำแท้งก็เหมือนกับปัญหาเรือ่ งเพศศึกษาของคนไทย
สมัยก่อนที่มีนกั วิชาการเสนอให้สอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าสังคมไม่ควรปิดกั้นความ
อยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศอีกต่อไป ซึ่งการเรียนรู้นนั้ ถือเป็นการป้องกันตนเองด้วย แต่กถ็ ูกปฏิเสธและมีผู้
ต่อต้านเป็นอย่างมาก เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสังคมไทย แต่ปจั จุบนั ปัญหาเรือ่ งเพศศึกษากลับอนุญาต
ให้เปิดสอนในโรงเรียน หนังสือเพศศึกษาก็หาซือ้ อ่านได้จากร้านขายหนังสือทัว่ ไปหรือแม้แต่จากสือ่ สิง่ พิมพ์
และอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลให้ศึกษาเรียนรู้ได้ ดังนัน้ ปัญหาเรื่องการท�ำแท้งเราจึงไม่ควรจะหลอกตัวเองอีก
ต่อไปอีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ผูหญิงที่ตั้งครรภอันไมพึงประสงคมีสิทธิเสรีภาพเลือกและรับผิดชอบด้วย
ตัวเอง

มุมมองทางปรัชญากับคุณค่าทางจริยธรรม

มุมมองทางปรัชญาที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนถือเป็นคุณค่าทางจริยธรรมที่มีต่อการแก้ปัญหาการ
ท�ำแท้งได้ทั้งนัน้ เพราะค�ำว่า “คุณค่า” หมายถึง คุณสมบัติที่ได้จากการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึ่งคุณสมบัติ
ที่ได้จากการประเมินคุณค่าทางปรัชญาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการท�ำแท้งตามทัศนะของแต่ละกลุ่มนัน้ เป็น
เรื่องของจริยธรรม คือการตรวจสอบความประพฤติของคนในสังคมว่าอะไรควร ไม่ควร ดีหรือไม่ดี
มุมมองทางปรัชญาตามทีก่ ล่าวมาหากมองจากคุณค่าทางจริยธรรมแล้วจะเห็นว่า กลุม่ จิตนิยมจะตรวจสอบ
ความประพฤติของมนุษย์จากจิตภายในโดยเชื่อว่าหากมนุษย์ให้จิตภาคปัญญาเป็นตัวควบคุมและสั่งการ
แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลงรวมถึงปัญหาการท�ำแท้งด้วย แนวคิดนีค้ ล้ายกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ทีส่ อนว่ามนุษย์มรี ปู กับนาม แต่นามหรือจิตเป็นส่วนทีส่ �ำคัญกว่าเพราะมีหน้าทีค่ ดิ และเป็นตัวสัง่ การ ปัญหา
การท�ำแท้งที่ควรแก้ไขตามแนวคิดของกลุ่มจิตนิยมจึงอยู่ที่การตรวจสอบคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์
เป็นหลัก
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ขณะที่กลุ่มสสารนิยมจะตรวจสอบความประพฤติของมนุษย์จากสภาพแวดล้อมโดยเชื่อว่า
พฤติกรรมของมนุษย์ไม่สามารถจะแยกออกจากสภาพแวดล้อมได้ จะเห็นว่าคนทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีต่ า่ ง
กันย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกัน สภาพแวดล้อมจึงเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมของมนุษย์และเมื่อมนุษย์ท�ำผิด
ผลก็ย่อมมาจากสาเหตุคือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยและค่านิยมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมา
จากการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม มนุษย์จึงไม่ใช่ผู้ที่ท�ำผิดและรับผิด
ทัง้ หมดเพราะสาเหตุทเี่ ป็นตัวกระตุน้ และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ทแี่ ท้จริงก็คอื สภาพแวดล้อม ปัญหา
การท�ำแท้งควรแก้ไขตามแนวคิดของกลุ่มสสารนิยมจึงอยู่ที่การตรวจสอบคุณค่าของสภาพแวดล้อมเป็น
ส�ำคัญ
ส่วนกลุม่ มนุษย์นยิ มจะตรวจสอบความประพฤติของมนุษย์ทงั้ จากคุณค่าจากภายในคือจิต และจาก
คุณค่าจากภายนอกคือสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการมองอย่างรอบด้าน เพราะหากมองตามทัศนะของ
ดิวอีแ้ ล้ว มนุษย์เป็นวิวฒ
ั นาการขัน้ สูงสุดของโลกธรรมชาติคอื มนุษย์มปี ญ
ั ญา ในขณะทีส่ ตั ว์อนื่ ไม่มซี งึ่ ปัญญา
นี้เองที่ท�ำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยอ�ำนาจเบื้องบน มนุษย์ที่มีปัญญาจะรู้ว่าอะไร
ควร ไม่ควร ดีหรือไม่ดอี ย่างไร เหมือนอย่างทีเ่ พลโตกล่าวว่า หากมนุษย์ให้จติ ภาคปัญญาเป็นตัวสัง่ การแล้ว
มนุษย์ก็จะเข้าถึงความจริงได้ ไม่ว่าความจริงนัน้ จะหมายถึงพระเจ้าในศาสนาคริสต์ เต๋าในศาสนาเหลาจื่อ
หรือนิพพานในพระพุทธศาสนาก็ตาม ขณะเดียวกันปัญญาหรือจิตของมนุษย์จะเกิดการคิดไตร่ตรองในทาง
ที่ดีได้ก็จ�ำเป็นต้องอาศัยการสัมผัสจากโลกภายนอกที่ดีด้วย ปัญหาการท�ำแท้งที่ควรแก้ไขตามแนวคิดของ
กลุ่มมนุษย์นิยมจึงอยู่ที่การตรวจสอบคุณค่าจากภายในคือจิตและจากภายนอกคือสภาพแวดล้อม
แต่กลุ่มอัตถิภาวะนิยมดูเหมือนจะไม่สนใจกับสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาทั้งจากจิตภายในและ
สภาพแวดล้อมจากภายนอกเพราะเห็นว่า สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการท�ำแท้งเป็นกิจกรรม
ส่วนตัวของปัจเจกชนและกิจกรรมส่วนตัวนีก้ ็กระทบเฉพาะกับตัวเขาเท่านัน้ ไม่ได้กระทบถึงคนอื่น หากจะ
มีผลกระทบต่อสังคมอยูบ่ า้ งก็คงจะเกีย่ วเนือ่ งกับหลักศีลธรรมทางศาสนา เมือ่ ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
เป็นเรื่องของปัจเจกชน ปัญหาการท�ำแท้งที่ควรแก้ไขตามแนวคิดของกลุ่มอัตถิภาวะนิยมนิยมจึงอยู่ที่การ
ตรวจสอบคุณค่าของปัจเจกชนว่า สิ่งที่เขาเลือกนัน้ ถือเป็นการสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบของเขา
อย่างแท้จริงหรือไม่ซึ่งการสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบที่เขาเลือกนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อคนอื่นและ
สังคมส่วนรวมด้วย

สรุป

ปัญหาการท�ำแท้งถึงแม้จะเป็นปัญหาเฉพาะกับผูห้ ญิงทีต่ งั้ ครรภ์โดยไม่พงึ ประสงค์ แต่กป็ ฏิเสธไม่
ได้วา่ สังคมเองก็มสี ว่ นเกีย่ วข้องทีม่ สี ว่ นท�ำให้เกิดปัญหานีข้ นึ้ ไม่วา่ จะเป็นการสร้างค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ ของคนใน
สังคมทีเ่ กิดจากอ�ำนาจวัตถุนยิ มหรือสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย โดยเฉพาะสิงแวดล้อมประเภทสิง่
พิมพ์และสือ่ อิเล็คทรอนิคทีส่ ร้างค่านิยมและก่อให้เกิดการเลียนแบบได้งา่ ย ผูเ้ ขียนเองเห็นว่า ปัจจุบนั สภาพ
แวดล้อมทางสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไปมากอันเนือ่ งมาจากอ�ำนาจวัตถุนยิ มจึงส่งผลให้สภาพทางจิตใจของ
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คนในสังคมเปลีย่ นไปด้วย ท�ำให้เกิดค่านิยมในทางทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตามมา ไม่วา่ จะเป็นการเลียนแบบในทาง
ที่ผิดซึ่งเกิดจากการบริโภคสื่อ การคบเพื่อนที่มีค่านิยมในทางที่ผิด หรือแม้กระทั่งการแข่งขันกันด้วยฐานะ
ทางเศรษฐกิจโดยเน้นที่มูลค่าทางฐานะไม่ใช่คุณค่าทางจิตใจ ปัญหาการท�ำแท้งก็เป็นปัญหาหนึง่ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หากจะแก้ปัญหาก็ควรมองอย่างรอบด้านและให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางสังคม
ไทย หากเห็นว่าควรบังคับใช้กฎหมายก็ควรบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
มุมมองทางปรัชญาก็เป็นส่วนหนึง่ ทีน่ �ำเสนอแนวคิดเพือ่ หาทางออกให้กบั สังคม ถึงแม้จะไม่ใช่ราย
ละเอียดทัง้ หมดแต่หากพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวก็จะเห็นว่า แต่ละแนวคิดต่างก็อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
จริงที่มีอยู่ในสังคมไทยและบางแนวคิดก็บังคับใช้ในหลาย ๆ ประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท�ำแท้ง สวนใน
ประเทศไทยความจริงเหล่านีห้ ากจะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จก็คงอยูท่ กี่ ารน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังทัง้ จากภาครัฐ
และองค์กรทางสังคม
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