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บทคัดยอ
เปนทีท่ ราบกันทัว่ โลกวา การโคลนมนุษยเปนการกระทําตองหาม เพราะขัดกับ
จริยธรรมเกี่ยวกับการทําลายชีวิตระดับเซลลจํานวนมาก แตในมุมมองของพระพุทธศาสนายังไม
ปรากฏแนชัดวามีคาํ ตอบตอประเด็นนี้อยางไร งานวิจัยนี้จึงมุงหาคําตอบวา หากมีการโคลน
มนุษยขึ้นในอนาคต พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยางไร ถาโคลนมนุษยจะเปนบาป
หรือไม และจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
วิธีการวิจัย ผูว ิจัยไดใชวิธวี จิ ัยเชิงเอกสาร เชิงคุณภาพและเชิงสํารวจ โดยการวิจัยเชิง
เอกสารนัน้
ผูวิจัยใชการตีความคําสอนที่เกี่ยวกับการเกิดและสังคมทีม่ ีในพระไตรปฎกเปนหลัก
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูวจิ ัยสัมภาษณเชิงลึกผูเชีย่ วชาญดานพระพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรดา นละ 44 ทาน รวม 88 ทาน สวนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยหาขอมูลความคิดของ
สังคมจากกลุม ตัวอยางซึง่ ไมอิงความนาจะเปน ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนกลุม
ที่ผูวิจยั คาดวานาจะใหคําตอบไดมากกวาคนทัว่ ไปจํานวน 250 คน จากสาขาวิชา/อาชีพตางๆ ซึง่
ไมใชผูเชี่ยวชาญ โดยใชสถิติคาความถีแ่ ละคารอยละพรรณนาขอมูล โดยมีคาความเที่ยงของ
มาตรวัดแบบสอบถาม .82 (p<.05) ดวยการคํานวณหาความเทีย่ งจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของขอมูลจากกลุมทดลอง 40 คน
ผลวิจัยพบวา การโคลนมนุษยเปนเพียงวิธีการที่ทาํ ใหมนุษยเกิดวิธีหนึง่ ซึง่ เปนการ
เกิดในครรภ (ชลาพุชะ) ไมเปนบุญไมเปนบาป เพราะนอกจากมนุษยจะเกิดในครรภไดแลว ยังเกิด
ไดอีก 3 ลักษณะ อีกทั้งมนุษยยงั สามารถตั้งครรภไดดวยสาเหตุ 4 อยาง นอกจากนี้ การทีเ่ ซลล
โคลนเสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนไมเปนการฆา (ไมผิดศีลปาณาติบาต) เพราะไมมี
ปฏิสนธิวิญญาณในเซลลทอี่ ยูนอกครรภ สวนผลกระทบทางสังคมพบวามนุษยโคลนเปนมนุษย
ปกติ ความสัมพันธทางสังคมตามหลักทิศ 6 ก็ยงั คงเปนปกติสามารถอนุญาตใหโคลนได
อยางไรก็ตามหากจําเปนตองโคลนมนุษย ในอนาคต เทคนิคการโคลนตองมี
ประสิทธิภาพไมนอยกวาผลการทําเด็กหลอดแกวคือมีผลสําเร็จไมนอยกวารอยละ 35 สวนผูที่
สมควรจะไดรับอนุญาตใหโคลนไดก็เฉพาะผูที่เปนหมันซึ่งภรรยาสามารถตั้งครรภได โดยผูนนั้ ตอง
ไมสามารถใชเทคนิคการทําเด็กหลอดแกวไดแลว นอกจากนี้ตองใหสังคมและกฎหมายยอมรับ
กอนจึงจะทําได อีกทั้งผูท ี่เปนหมันที่ตองการจะโคลนนัน้ ยังตองมีคณะกรรมการที่มาจาก ศาสนา
วิทยาศาสตร สังคม จิตวิทยาและกฎหมายคอยพิจารณาวาควรโคลนหรือไมควรโคลน

(2)

ขอเสนอแนะ งานวิจัยนีเ้ ปนความพยายามที่จะใหคําตอบแกสังคมจากผูเชีย่ วชาญ
ดานพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเทานัน้ หากจะมีการวิจยั ตอไป ก็ควรจะมีการสัมภาษณเชิง
ลึกผูเชี่ยวชาญดานสังคม จิตวิทยา กฎหมาย สิง่ แวดลอมและดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของใหรอบดาน อีก
ทั้งงานวิจยั นี้ มีมุมมองเรือ่ งสถานะของมนุษยโคลนเปนประเด็นหลัก หากตอบไดวามนุษยโคลน
เปนมนุษยปกติก็โคลนได ถาไมใชมนุษยปกติก็โคลนไมได ซึ่งผลการวิจัยพบวา มนุษยโคลนเปน
มนุษยปกติ จึงสรุปวาสามารถใหโคลนได หากจะวิจยั ตอไปควรเปลี่ยนมุมมองทีต่ างออกไปเชน
เนนที่ความสัมพันธระหวางมนุษยโคลนกับสังคมโดยตรงเปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมีอุปการะคุณทุกทาน
ที่มีบทบาทในการสรางสรรค
ผลงานวิจยั ชิน้ นี้ตงั้ แตเริ่มแรก จนสําเร็จลงไดในป พ.ศ. 2552 ไดแก รองศาสตราจารย ดร. นันทนา
รณเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล และคณะกรรมการวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่
เปดโอกาสใหผูวิจัยไดศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้ ตลอดจน
คณาจารยทกุ ทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู โดยเฉพาะการศึกษาวิชาอิสระ (Independent
Study) อันเปนวิชาที่ผวู ิจัยมีความประทับใจมากที่สุด เพราะผูว ิจัยไดศึกษาวิชาวิทยาศาสตรอยาง
ละเอียด กับแพทยผเู ชี่ยวชาญดานการทําเด็กหลอดแกวโดยตรง คือนายแพทยสมชาย สุวจนกรณ
หนวยชีววิทยาการเจริญพันธุ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไดศึกษาพันธุศาสตรกับแพทยหญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล และนายแพทย วีรยุทธ
ประพันธพจน หัวหนาศูนยวจิ ัยพันธุศาสตรการแพทย สถาบันราชานุกลู และแพทยอื่นๆ ตลอดจน
ขอบคุณนักวิทยาศาสตรทกุ ทานผูถวายความรูทางวิทยาศาสตรไดแก ดร. นเรศ ดํารงชัย
ผูอํานวยการศูนยคาดการณเทคโนโลยี เอเปค (APEC) และ ดร. นําชัย ชีววิวัฒน นักวิชาการศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ เปนตน ลวนเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่ง ทําใหผูวิจยั เขาใจวิทยาศาสตรไดชัดเจนพอทีจ่ ะ
นํามาวิจยั ได และขอบคุณ นายแพทยวาฑิต วัฒนศัพท เปนอยางยิง่ ทีน่ อกจากจะถวายพจนากรม
ทางการแพทยแลว ยังถวายความรูทางวิทยาศาสตรตางๆ และดูแลสุขภาพอีกดวย
นอกจากนี้ผวู จิ ัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทัง้ ดานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ
แมชี อาจารยดานอภิธรรม แหงสํานักอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และดานวิทยาศาสตรทั้งแพทยและนักวิทยาศาสตร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน
รวมทัง้ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานจากหนวยงานตางๆ ทัง้ คณาจารยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรดาผูพิพากษาศาลอาญารัชฎา
ทุกทาน และแพทยสภา ซึ่งทําใหผูวจิ ัยไดทราบขอมูลอันเปนประโยชนตองานวิจัยอยางแทจริง
รวมทัง้ เจาหนาและเพื่อนนักศึกษาแหงวิทยาลัย สหวิทยาการทุกทานที่เกื้อกูลผูว ิจัยตางๆ
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ขอบคุณเจาหนาที่หอสมุดทัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดลที่
อํานวยความสะดวก และบริการอยางดีเยีย่ ม
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้สําเร็จไดก็ดวยความทุมเท เสียสละ เวลาอันมีคาของทาน
อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร. วรพล พรหมิกบุตร อาจารยที่ปรึกษาหลัก
พระเดชพระคุณพระเทพวิสทุ ธิกวี (เกษม สฺญโต) พระอาจารยที่ปรึกษารวม และศาสตราจารย
ดร. วิทูรย ไวยนันท อาจารยที่ปรึกษารวม จึงขอบพระคุณเปนอยางสูง
กราบขอบพระคุณพระครูถาวรธรรมาภิมล เจาอาวาสวัดหทัยนเรศวร ตําบลศาลายา
พุทธมลฑล นครปฐมเปนอยางยิ่งที่เมตตาใหที่พักอาศัย และใหโอกาสศึกษาอยางดีโดยตลอด
อีกทัง้ ขอบพระคุณผูถวายทุนการศึกษาทุกทาน มีพระมหาภูมิสทิ ธิ์ จตฺตมโล
พระอาจารยกศุ ล สุภเนตฺโต พระพลกฤต ฐิตพโล พระประทีป กตทีโป พระบุญสุข ปุณฺณสุโข
พระชัยนัท สุทโฺ ธทาโต คุณนุกิจ มุสกิ ะเจริญ คุณเกรียงศักดิ์ แซเลี่ยว คุณศิริเพ็ญ เมธารมณ
คุณฉวีวรรณ กลิ่นจุย คุณสมบัติ ทองกิง่ แกว คุณพยอม แสงสุริยฉัตร คุณครูชูศรี สุนทรวร ดร.
สมบูรณ ธนฤทธิพร ดร.อนัญญา เมธมนัส และหมูคณะ คุณพลพัต ถาวรวงศ รานขาวแกงแม
ประพิมแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ตลอดจนทุกทานที่ไมไดเอยนามทั้งหมด
ที่กลาวมานี้จะไมเกิดขึ้นเลย หากไมมีผูเปนแรงบันดาลใจซึ่งอยูเบื้องหลังความสําเร็จ
ทั้งปวง ผูวิจยั กราบแทบเทาขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสทุ ธิ์ หลวงพอธมฺมชโย
เจาอาวาสวัดพระธรรมกาย ผูมุงมัน่ สรางสันติสุขใหแกชาวโลก ผูม ีใจเด็ดเดี่ยวยิ่งกวาภูผาที่ไม
หวัน่ ไหวตอพายุแดด ลม ฝน แมจะโหมกระหน่าํ รายแรงเพียงใดก็ไมหยุดทําหนาที่ ดุจดวงตะวันที่
ไมเคยบน ไมเคยทอ ไมเคยหยุดทําหนาที่ในการสองแสง ยังมั่นคงในการทําหนาที่วนั แลววันเลา
ใหแกสรรพสัตวตลอดไป
ประโยชนจากการวิจัยและบุญกุศลใดที่ผูวิจัยไดสั่งสมมาตั้งแตอดีต จวบจนปจจุบนั
ขอใหทุกทานไดมีสวนแหงบุญนัน้ และขอใหทกุ ทานจงประสบแดความสุข ความเจริญ ความสําเร็จ
ทั้งในธุรกิจ หนาที่ การงานและครอบครัว ตลอดจน ปราศจากโรคาพาธและภัยพิบตั ิทั้งปวง ใหสม
ปรารถนาในทุกสิง่ อันเปนไปเพื่อบุญกุศลเพือ่ มรรค ผล นิพพาน ตลอดกาลนานเทอญ
พระโสภณ โสภโณ พุมไสว
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1. แนวคิดการเกิดดวยวิธีการโคลน
2. แนวคิดการเกิดของพระพุทธศาสนา
2.1 นิยาม 5
2.1.1 ธรรมนิยาม (ความแนนอนของธรรม)
(7)

17
26
26
26

2.1.2 จิตตนิยาม (ความแนนอนของจิต)
2.1.2.1 ลักษณะของจิต
2.1.2.2 หนาทีข่ องจิต
2.1.2.3 จิตของบุคคล 4 ประเภทที่มาเกิดเปนมนุษยใน
กามาวจรภูมิ
2.1.3 กรรมนิยาม (ความแนนอนของกรรม)
2.1.3.1 อกุศลกรรมบท 10 ประการ
2.1.3.2 กุศลกรรมบท 10 ประการ
2.1.3.3 ประเภทของกรรม
2.1.4 พีชนิยาม (ความแนนอนของพืช)
2.1.5 อุตุนิยาม (ความแนนอนของฤดูกาล)
2.2 การเกิดของมนุษย
2.2.1 กําเนิด 4
2.2.2 สัตวทงั้ หลายยอมตั้งครรภดวยเหตุ 4
2.2.3 เหตุที่ทาํ ใหเกิดการตัง้ ครรภ 7 อยาง
2.3 องคประกอบของรางกายมนุษย
2.3.1 รางกายของมนุษยมหี มวด 10 และอรูปขันธ
2.3.2 มหาภูตรูปและอุปาทายรูป
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการฆาตามแนวพระพุทธศาสนา
3.1 ปโยคะ
3.2 เกณฑสาํ หรับตัดสินการฆา
4. แนวความคิดเกี่ยวกับพุทธสังคมในทิศ 6
4.1 ทิศ 6
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

28
28
31
33
37
37
38
48
56
57
63
63
68
72
75
75
76
83
85
85
88
90
102
111

3. วิธีการวิจัย

111
112

1. วิธกี ารวิจัยเชิงเอกสาร
2. วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ
(8)

116

3. วิธกี ารวิจัยเชิงสํารวจ
4. ผลการวิจยั การวิจัย
1. ผลการวิจยั เชิงเอกสาร
1.1 พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยาไร
1.1.1 การเกิดของสัตว 4 ประเภท
1.1.2 สัตวทงั้ หลายยอมตั้งครรภดวยเหตุ 4
1.1.3 สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดการตั้งครรภ 7 อยาง
1.2 ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
1.2.1 ประเด็นปฏิสนธิวิญาณ
1.2.2 การฆาหรือปาณาติบาต
1.2.3 ความแตกตางในการเกิดของมนุษยและสัตว
1.3 หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
1.4 สรุปงานวิจยั เชิงเอกสาร

121
121
121
121
124
126
129
129
136
139
141
145
145

2. ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.1 วิญญาณคืออะไร
2.1.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.1.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.2 วิญญาณเกิดเมื่อไร
2.2.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.2.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.3 วิญญาณเกิดอยางไร
2.3.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.3.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.4 เซลลโคลนที่เสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนเปนการฆาหรือไม
2.4.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.4.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.5 ควรใหสามีที่เปนหมัน (ภรรยาตั้งครรภได) โคลนตนเองหรือไม
(9)

145
145
149
153
153
154
156
156
160
164
164
168
172

2.5.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.5.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.6 ควรใหผมู ีพฤติกรรมรักรวมเพศโคลนตนเองหรือไม
2.6.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.6.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.7 ควรใหคนโสดโคลนตนเองหรือไม
2.7.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.7.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.8 ควรใหพอแมโคลนบุคคลพิเศษตามความตองการหรือไม
2.8.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.8.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.9 ควรอนุญาตใหโคลนลูกที่ตายไปหรือไม
2.9.1 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานศาสนา
2.9.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
2.10 กลัววาพอแมจะตัณหากลับแลวเสพเมถุนกับลูกโคลน มีความเห็น
อยางไร
2.10.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.10.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.11 ผลกระทบตอเด็กโคลน
2.11.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.11.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.12 ผลกระทบตอครอบครัว
2.12.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.12.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.13 ผลกระทบตอสังคม
2.13.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.13.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.14 หากมีการโคลนในอนาคตจะทําอยาไร
(ควรมีคณะกรรมการพิจารณาหรือไม)
(10)

172
176
181
181
185
190
190
193
198
198
201
206
206
210
221
221
224
228
228
232
236
236
241
244
244
250
259

2.14.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.14.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.15 คณะกรรมการมีใครบาง
2.15.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
2.15.2 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
2.16 สรุปงานวิจยั เชิงสัมภาษณแบบเจาะลึก
2.16.1 ผูเชี่ยวชาญมองการโคลนมนุษยอยางไร
2.16.2 วิญญาณเกิดขึ้นเมื่อไร
2.16.3 การทําลายเซลลเปนการฆาหรือไม
2.16.4 การเสพเมถุน
2.16.5 สามีหมัน
2.16.6 ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
2.16.7 หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
2.16.8 หากมีการโคลนมนุษยจะอนุญาตใหใครโคลนไดบาง

259
260
262
262
263
266
266
267
267
267
268
268
269
269
270

3. ผลการวิจยั เชิงสํารวจ
3.1 สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
3.1 1. ลักษณะทั่วไปจําแนกตามเพศ
3.1 2. ลักษณะทั่วไปจําแนกตามอายุ
3.1 3. ลักษณะทั่วไปจําแนกตามอาชีพ
3.1 4. ลักษณะทั่วไปจําแนกตามศาสนา
3.1 5. ลักษณะทั่วไปจําแนกตามการศึกษา
3.1.5.1 จําแนกตามระดับและสาขาที่จบการศึกษา
3.1.5.2 จําแนกตามระดับและสาขาที่กําลังศึกษา
3.2 สวนที่ 2 ความเห็นทัว่ ไปเกี่ยวกับการโคลนมนุษย
3.2.1. ความรูเ กี่ยวกับการโคลน
3.2.2. ความคิดเกี่ยวกับสถานะของมนุษยโคลน
3.2.3. ความคิดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของวิญญาณสัตวและวิญญาณมนุษย
(11)

270
270
271
272
273
273
274
275
276
276
277
278

3.2.4. ความคิดเกี่ยวกับการตายของเซลลสัตวและเซลลมนุษยระหวางการ
เพาะเลี้ยงในหองทดลอง
3.2.5. ความคิดเกี่ยวกับเซลลที่ตายจากการโคลนมนุษย
3.3 สวนที่ 3 ความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบจากการโคลนมนุษย
3.3.1. ผลกระทบโดยรวม
3.3.2. ผลกระทบดานครอบครัวจําแนกรายขอ
3.3.3. ผลกระทบดานสังคมจงแนกรายขอ
3.3.4. ผลกระทบดานกฎหมายจําแนกรายขอ
3.4 ผลการวิจัยที่แยกระหวางผูตอบแบบสอบถามที่รมู ากกับรูน อย
3.4.1 ความคิดเกี่ยวกับสถานะของมนุษยโคลน
3.4.2 ความคิดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของวิญญาณมนุษย
3.4.3 ความคิดเกี่ยวกับการตายของเซลลมนุษยระหวางการเพาะเลี้ยงใน
หองทดลอง
3.4.4 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอครอบครัวจากการโคลนมนุษย
3.4.5 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคม
3.4.6 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอกฎหมาย
3.5 สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิม่ เติมและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม
3.6 สรุปงานวิจยั เชิงสํารวจ
3.6.1. สังคมมองการโคลนมนุษยอยางไร
3.6.2. ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
3.6.3. หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร

278
279
280
280
280
283
285
286
286
287
288
288
290
292
292
300
300
301
301
303

4. สรุปผลการวิจยั เชิงสหวิทยา
4.1 พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยาไร
4.2 ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
4.3 หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
4.4 ความสงทาย

(12)

303
305
315
343

5.

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ขอเสนอแนะ
รายการอางอิง

347
347
348
351
353

ภาคผนวก
ก. รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

369

ข. จดหมายขอสัมภาษณ

375

ค. คําถามที่ใชสมั ภาษณ

376

ง. แบบสอบถาม

377

383

ประวัติการศึกษา

(13)

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 เปรียบเทียบผลการโคลน
2.2 แสดงอายุขัยของชาวสวรรค
2.3 แสดงอายุขัยของสัตวในมหานรก
3.1 แสดงจํานวนผูเชี่ยวชาญดานศาสนา
3.2 แสดงจํานวนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
3.3 สัดสวนกลุม ตัวอยาง
3.4 แจกแจงกลุมตัวอยาง
4.1 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนา:วิญญาณคืออะไร
4.2 ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร:วิญญาณคืออะไร
4.3 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร :
วิญญาณเกิดขึ้นอยางไร
4.4 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร :
เซลลโคลนที่เสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนเปนการฆาหรือไม
4.5 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร
:เซลลโคลนที่เสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนเปนการฆาหรือไม
4.6 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามเพศ
4.7 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามอายุ
4.8 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามอาชีพ
4.9 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามศาสนา
4.10 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามการศึกษา
4.11 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามการจบการศึกษา
4.12 ลักษณะทัว่ ไปจําแนกตามระดับและสาขาที่กําลังจบการศึกษา
4.13 ความรูเกีย่ วกับการโคลน
4.14 ความคิดเกี่ยวกับสถานะของมนุษยโคลน
4.15 ความคิดเกี่ยวกับการเกิดของวิญญาณสัตวและวิญญาณของมนุษย
4.16 ความคิดเกี่ยวกับการตายของเซลลระหวางการเพาะเลีย้ งในหองทดลอง
(14)

หนา
22
57
58
114
114
117
118
149
152
163
171
172
271
271
272
273
273
274
275
276
277
278
279

4.17 ความคิดเกี่ยวกับเซลลที่ตายจากการโคลนมนุษย
4.18 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการโคลนมนุษยรวม
4.19 ผลกระทบดานครอบครัว
4.20 ผลกระทบดานสังคม
4.21 ผลกระทบดานกฎหมาย
4.22 เปรียบเทียบจํานวนผูมีระดับความรูเกีย่ วกับการโคลน
4.23 สถานะของมนุษยโคลน(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูม ีความรูนอย)
4.24 การปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูมีความรูนอย)
4.25 เซลลตายเปนการฆาหรือไม
(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูม ีความรูน อย)
4.26 ผลกระทบตอครอบครัว(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูมีความรูนอย)
4.27 ผลกระทบตอสังคม(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูมีความรูน อย)
4.28 ผลกระทบตอกฎหมาย(เปรียบเทียบผูตอบมีความรูมากกับผูมีความรูนอย)
4.29 ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
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279
280
281
283
285
286
287
287
288
289
291
292
299

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที่
1.1 กระบวนการทําวิจัย
1.2 กรอบการวิจัยการโคลนมนุษยในมุมมองของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
และผลกระทบทางสังคมในมุมมองของนักการศาสนา
และนักวิทยาศาสตรการแพทย
2.1 การทํางานของกิเลสตอมนุษย
2.2 การทํางานของกิเลส
4.1 การปฏิสนธิและฝงตัวในมดลูก
4.2 แสดงการเกิดปกติ
4.3 แสดงการเกิดโดยการโคลน
4.4 แกะโคลน “ดอลลี่” กับแกะตนแบบฟนนดอรเซ็ท
4.5 แกะโคลน “ดอลลี่” กับแกะแมอุมบุญที่ใหดอลลี่อาศัยทั้องเกิด
4.6 สุนัขโคลน “สนัปป” กับสุนัขตนแบบพันธุอัฟกันฮาวด
4.7 สุนัขโคลน “สนัปป” กับสุนัขแมอุมบุญที่ใหสนัปปอ าศัยทองเกิด
4.8 แมวโคลนลิตเติลนิคกี้
4.9 แมวโคลนซีซี
4.10 อิง วัวโคลนสีดํา
4.11 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา : วิญญาณเกิดขึ้นเมื่อไร
4.12 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนา :
เซลลโคลนที่เสียไปในระหวางกระบวนการการโคลนเปนการฆาหรือไม
4.13 ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศาสนาตอการโคลนบุคคล 5 กลุม
4.14 ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรตอการโคลนบุคคล 5 กลุม
4.15 ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร
ตอการโคลนบุคคล 5 กลุม

หนา
11

13
29
61
125
125
126
141
141
142
142
142
143
143
154
168
215
217
220

4.16 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร:
กลัววาพอแมจะตัณหากลับเเลวเสพเมถุนกับลูกโคลนมีความเห็นอยางไร

228

4.17 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ: ผลกระทบตอเด็กโคลน
4.18 อัตราความปกติของเด็กโคลนทัง้ รางกายและจิตใจ

235
235
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4.19 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร :
ผลกระทบตอครอบครัว
4.20 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร :
ผลกระทบตอสังคม
4.21 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร :
ควรมีคณะกรรมการพิจารณาหรือไม
4.22 ผลสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานศาสนาและวิทยาศาสตร :
คณะกรรมการควรมีใครบาง
4.23 เปรียบเทียบการปฏิเสธการโคลนของคน 5 กลุม
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244
258
262
266
335

