บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
มนุษยพยายามตอสูกับธรรมชาติเพื่อความอยูร อด
ตลอดเวลา ทําใหมกี ารพัฒนาสิง่ ตางๆ ซึง่ นอกจากจะเปนไปเพื่อความอยูรอดแลว ยังเปนไปเพือ่
ตอบสนองความตองการของมนุษยใหมีความสุข สะดวก สบาย ทัง้ กายและใจ การคิดคนและการ
คนพบสิง่ ใหมๆ จึงหลีกเลี่ยงไมได เพราะความตองการของมนุษยไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้นการพัฒนาสิ่ง
ตางๆ จึงมีมาอยางตอเนื่อง จากนักวิทยาศาสตรรุนกอนเปนพืน้ ฐานใหชนรุน หลังไดพัฒนาตอยอด
อยางไมขาดสาย โดยเฉพาะวิทยาศาสตรดานการแพทย ในอดีต ผูท ี่ไมสามารถมีลูกไดโดยทั่วไป
จะถือวาเปนหมัน
ปจจุบันแพทยกส็ ามารถพัฒนาเทคนิคจนสามารถชวยใหผมู ีบุตรยากสม
ปรารถนาไดดว ยวิธีการทําเด็กหลอดแกว ซึ่งเปนการปฏิสนธินอกรางกายจนไดเด็กหลอดแกวคน
แรกคือ หลุยส จอย บราวน(Louise Joy Brown)ในป พ.ศ. 2521 (Hyde, 1994, p.189) แตการทํา
เด็กหลอดแกวก็มีขอจํากัด เพราะไมสามารถทําใหสําเร็จไดทุกราย อัตราความสําเร็จมีเพียง
ประมาณรอยละ30-40 หรือประมาณรอยละ 35 เทานั้น (Marrs, 1993, p. 161) ตอมาผูที่ลม เหลว
จากการทําเด็กหลอดแกว
ก็พอจะมีความหวังที่จะทําใหตนมีทายาทสืบสกุลสมปรารถนาได
นอกจากจะเปนการโคลนเพื่อใหไดลูกเปนทายาทไวสืบสกุลแลว
เนื่องจากมีการโคลนเกิดขึ้น
(reproductive cloning) การโคลนยังเปนความหวังของผูท ี่เปนโรครายแรงตางๆมากมายเชน
โรคหัวใจ โรคอัมพาต โรคพารกนิ สันเปนตน เพราะสามารถโคลนเพื่อการรักษาได (therapeutic
cloning)
อยางไรก็ตาม การโคลนก็ไมใชเรื่องงาย อีกทั้งยังถูกตั้งขอสังเกตวาจะกอปญหา
ทางดานจริยธรรมอยางใหญหลวงใหกบั สังคม เพราะเปนการทําลายตัวออนมากมายและเด็กที่
เกิดมาจะกอปญหาสังคม ทําใหอเมริกาและประเทศตางๆ ตลอดจนสหประชาชาติตองหามการ
โคลนมนุษยทกุ กรณี เพือ่ หลีกเลี่ยงการฆาตัวออนเพราะเนื่องจากอัตราความสําเร็จในการโคลน
แกะดอลลี่มีเพียงรอยละ 0.36 เทานั้น จึงทําใหมีการตอตานการโคลนเกิดขึ้นมากมาย
ไมเพียงแตการโคลนเทานัน้ ที่ทาํ ใหตัวออนตาย การทําเด็กหลอดแกวก็เชนกัน ทัง้ ใน
ระหวางกระบวนการของการทําเด็กหลอดแกวและการทําลายตัวออนที่เหลือจากการใช ก็เปนการ
ทําใหตัวออนตายมากมาย
อันที่จริงการพัฒนาเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุห รือการทําเด็ก
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หลอดแกวมีมา 3 ทศวรรษแลว แตก็ยังมีคาํ ถามทีย่ ังคงปรากฏอยูตลอดมา เชน “ในกรณีที่เจาของ
ตัวออนซึ่งตัง้ ครรภแลวและไมตองการตั้งครรภอีก จะทําลายไดหรือไม บาปหรือไม การสูญเสียตัว
ออนระหวางการเก็บรักษาไมวาจะเปนความบกพรองของเครื่องมือและวิธีการ
ตลอดจนความ
ผิดพลาดของผูดูแลรักษา” (อราม โรจนสกุล และ สมพร ชินสมบูรณ, 2539, น. 468,
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2548ก, น. 2)
นอกจากนี้ สมชาย สุวัจนกรณยังไดกลาวถึงปญหาที่เกีย่ วของกับการใชเทคโนโลยีชว ย
การเจริญพันธุใ นการประชุมรับฟงขอคิดเห็นเรื่อง กฏหมายกับการปฏิสนธิเทียม และการคัดเลือก
ทางพันธุกรรมอีกวา ตัวออนที่แชแข็งมีปญ
 หาวา ถาไมมีผูตองการใชตัวออนเหลานั้นแลว แพทย
หรือนักวิจัยจะสามารถนําเอาไปทดลองหรือไปทําลายไดหรือไม เปนประเด็นทีห่ มิน่ เหมตอศีลธรรม
และจรรยาแพทยและกฎหมาย (สมชาย สุวัจนกรณ อางถึงใน โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม,2548, น. 15) ตลอดจนชาวพุทธทั่วไปก็ยังมีความสงสัยวา หาก
เซลลเสียไปในระหวางกระบวนการการทําทั้งสองวิธจี ะเปนการทําลายชีวิต หรือเปนปาณาติบาต
หรือไม ขัดกับหลักคําสอนของศาสนาพุทธแบบเถรวาทหรือไม การลงมติตัดสินไมใหทาํ การโคลน
มนุษยและโคลนเพื่อการรักษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ
จะตรงกับกรอบ
ความคิดของพระพุทธศาสนาหรือไม พระพุทธศาสนามีมุมมองอยางไร
นับตั้งแตที่สถาบันรอสลินแหงประเทศสก็อตแลนด โดยการสนับสนุนของจูเลียน
คูเปอร (ประธานบริษัทพีพแี อล เธอราพีวติคส (PPL Therapeutics) ของประเทศอังกฤษทีม่ ี
สํานักงานใหญตั้งอยูในเมืองเอดินเบอระ) ไดประสบความสําเร็จในการทดลองโคลนแกะซึ่งเปน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตัวแรกของโลกในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2539 และตั้งชื่อแกะโคลนนั้นวา
“ดอลลี่“ ทําใหเปนที่สนใจของคนทั้งโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิทยาศาสตรและนักพันธุวิศวกรรม
(Pennisi and William, 1997, pp. 1145-1146)
ในการนี้ ประเทศเกาหลีนาํ โดย หวังวู-ซุค ศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
กรุงโซลและคณะ ไดทาํ การโคลนสุนัขตัวแรกของโลกในป 2548 (BBC NEWS, n.d.) โดยใหชื่อวา
“สนัปป” (Snuppy = Seoul National University puppy) ดวยการใชนิวเคลียสจากสุนัขตนแบบ
พันธอาฟกัน ฮาวด (Afghan hound) นําไปใสในไขของสุนัขสีเหลืองพันธุลาบราดอร (surrogate
mother, a yellow labrador) สุนัขตัวนีม้ ีลกั ษณะเหมือนกับสุนัขตนแบบที่เปนพันธุอาฟกัน ฮาวนด
ทุกประการ
ประเทศไทยเองก็สามารถโคลนสัตวไดดวยเชนกัน โดยโคลนโคตัวแรกของเมืองไทย
(รังสรรค พาลพาย, 10 มีนาคม 2543) เปนรายแรกของอาเซียน เปนรายที่ 3 ของเอเชีย และ เปน

3
รายที่ 6 ของโลกตอจาก ญีป่ ุน อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี ซึง่ ตกลูกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2543
เวลาประมาณ 23.00 น. ลูกโคโคลนนิงพันธุแบรงกัสสีดําชื่อ “อิง” มีอวัยวะครบสมบูรณแข็งแรง
จากโคตนแบบพันธุแบรงกัสสีดํา ซึง่ มีลกั ษณะทางพันธุกรรมใหญโตสมบูรณเต็มทีเ่ หมือนกับแมวัว
พันธุอเมริกันบราหมนั ทุกประการ เปนโคเนื้อเพศเมียลูกผสมระหวาง โคพันธุบราหมัน และ โคพันธุ
แองกัส โดยโคลนจากเซลลใบหู สวนโคตัวรับเปนโคนมพันธุโ ฮลสไตนฟรีเชียน เปนโคนม มีสีขาว
ดํา ดวยทีมงานของ รังสรรค พาลพาย อาจารยประจําคณะสัตวแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ปจจุบัน รังสรรค พาลพาย รับราชการอยูท มี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
เกรียงศักดิ์ พาสีภู และ ศ. มณีวรรณ กมลพัฒนะ หัวหนาโครงการนิวเคลียรเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร ที่ไดศึกษาคนควาการโคลนสัตวในสายพันธุตางๆ เพือ่ ตองการเพิม่ ผลผลิตและสาย
พันธุท ี่ดีในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม แมจะมีแนวความคิดวาผลของการโคลนจะไดสัตวโคลนที่เหมือนสัตว
ตนแบบ แตกม็ ีผลการโคลนที่ไมเหมือนกับสัตวตนแบบดวย เชน การโคลนแมวชื่อซีซี (CC = Copy
Cat) ที่โคลนมาจากแมวเรนโบวตนแบบ ดวยการโคลนของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนดเอ็ม
(Texas A&M University) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2545 โดยที่สีของขนของแมกับลูกไมเหมือน (Sean
Henahan, 2002, February 15)
จากการโคลนสัตวดังกลาว นริศ เจนวิริยะ (2549) กลาววา วิธีการโคลนมนุษยนั้นถา
จะวาโดยหลักการทางวิทยาศาสตรแลวสามารถบงชี้ไดวา ทําไดดวยวิธเี ดียวกันกับการโคลนสัตว
จนไมสามารถมีลูกไดตาม
และอาจจะมีประโยชนในการชวยผูท ี่มีความผิดปกติของเซลลอสุจิ
ธรรมชาติซึ่งแมแตเทคโนโลยีชั้นสูงในการทําเด็กหลอดแกว คาดกันวามนุษยโคลนอาจจะเกิดขึน้
ในไมชา แตการโคลนมนุษยทาํ ใหเกิดทัง้ ขอดีและขอเสียกอใหเกิดขอถกเถียงกันเชน ลูกกําลังจะ
ตายเพราะเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมียจึงโคลนลูกไวแลวเอาเซลลไขกระดูกที่โคลนไดไปใส
แทนเซลลไขกระดูกของลูก อยางนี้คงไมมใี ครตอตาน แตเปนโรคไตแลวโคลนเพื่อผาตัดเอาไตของ
ลูกโคลนมาปลูกถายแทนไตของตน ลูกโคลนก็เหลือไตขางเดียวสังคมจะรับไดหรือไม แมคูรักรวม
เพศก็โคลนได เพียงแคมีเงินก็ไปจางเขาโคลนตัวเอง
อยางไรก็ตามไมวาสังคมจะหามหรือไม ก็อาจมีคนลักลอบทําการโคลนมนุษย เพราะ
ในอดีตไมมีกฎเกณฑของสังคมที่จะหยุดยั้งวิทยาศาสตรได ตัวอยางเชน ระเบิดปรมาณูแมจะถูก
ตอตานจากนักจริยธรรมก็ยงั มีการสรางขึน้ มา ดังนัน้ ประเทศตางๆ หลายประเทศจึงออกกฎหมาย
หามทําการโคลนมนุษย
ในป พ.ศ. 2543 มีขาววามนุษยโคลนชาวอิสราเอลรายแรกของโลกไดเกิดขึ้น ชื่อวา
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เด็กหญิง “อี๊ฟ” ดวยเทคนิคการโอนถายนิวเคลียสเชนเดียวกับการโคลนสัตว เมื่อ 27 ธ.ค. 2543
(NEWYORK (CNN), 2002, December 30) ภายใตการดําเนินงานของบริษทั โคลนเอด เมือง
ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ซึง่ มีบริจิตต บอยเซลลิเยรเปนประธาน โดยไดรับการสนับสนุน
เงินทุนจากกลุม ราเอเลียนทีผ่ ูกอตั้งคือ เคลาด วอริลฮอน ชาวฝรัง่ เศส (กลุมนี้มีสมาชิกกวา 55,000
คนทั่วโลก ซึ่งเชื่อวา มนุษยที่เกิดจากการโคลน มาจากมนุษยตางดาว เมื่อราว 25,000 ปกอน
และการศึกษาวิจัยการโคลนมนุษยจะทําใหมนุษยเปน อมตะ) แตสิ่งทีน่ าเปนหวงคือ การที่เขา
กลาววา หากพบวาทารกผิดปกติก็จะตองทําแทงทําใหมองวาทารกโคลนเหมือนกับหนูทดลอง ไม
มีเมตตาธรรมจริยธรรม นอกจากอีฟ๊ แลวยังมีทารกโคลนเกิดขึ้นในยุโรปอีก อยูในแถบเอเชีย 2 ราย
และในอเมริกาเหนืออีก 1 ราย (The reproductive cloning network, n.d.)ในการโคลนมนุษยนี้
สหประชาชาติไดออกคําประกาศของสหประชาชาติในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2005 โดยเรียกรอง
ใหรัฐบาลของประเทศตางๆ หามการโคลนมนุษยทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากความคูควรกับศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และการปกปองชีวิตของมนุษย (Lynch, 2005, March 9)
เกี่ยวกับการโคลนมนุษยนี้ไมเปนที่ยอมรับ เพราะวาเปนอันตรายตอตัวออนที่ตองถูก
ทําลายเปนจํานวนมาก ไมเปนไปตามธรรมชาติ ทําลายสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเปน
ธรรมทางกฎหมายที่ปฏิบัติไมเสมอภาคกับมนุษย อีกทั้งเปนการแสดงบทบาทแทนพระเจา และ
แพทยหรือนักวิทยาศาสตรหยิ่งผยองในการแสดงความสามารถของตนเกินไป (Gillon, 2001, p.
185)
นอกจากนี้คณะกรรมการแนะนําเกี่ยวกับ พันธุกรรมของมนุษย (Human Genetic
Advisory Commission) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ป 1996 เพื่อศึกษาจริยธรรมการพัฒนา
ทางดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพันธุกรรมอันมีผลตอสังคม และเศรษฐกิจ รวมกับ เอชเอฟอีเอ
(HFEA) ใหขอสังเกตวา การโคลนมนุษยเพื่อการเจริญพันธุสว นใหญจะมีปฏิกิริยาสะทอนกลับเชิง
ปฏิเสธ เชนในประเทศผรัง่ เศสคณะกรรมการจริยธรรมนานาชาติแหงผรั่งเศส (French National
Ethics Committee) เตือนวา การโคลนไมไดสรางความสับสนที่ตัวตนทั้งกายและใจรวมทั้ง
คุณสมบัติเฉพาะตนของพันธุกรรมเทานัน้ ยังเปนอุปสรรคทางดานความสัมพันธและความสมดุลย
อีกดวย และยังพบวาการอางความจําเปนที่จะโคลนยังไมมีเหตุผลที่เพียงพอ ยังไมจาํ เปน โดยรวม
แลวทั่วโลกปฏิเสธการโคลนมนุษยเพื่อการเจริญพันธุ (Brinsden ,1999, p. 412)
กลุมที่ปรึกษาดานจริยธรรมสําหรับสหพันธยุโรป (Group of Advisers in Bioethics
to European Union: GAIEB) มีรายงานอยางชัดเจนที่ไมสามารถแยกใหเห็นความแตกตางทาง
พันธุกรรมของฝาแฝดได ดังนั้นการโคลนมนุษยจงึ ไมเปนที่ยอมรับหลักการพืน้ ฐานคือ ความเสีย่ ง
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ในความรับผิดชอบในการใชเครื่องมือและการปรับปรุงพันธุกรรม (eugenics) อีกทั้งสภายุโรป ยัง
เพิ่มหลักสิทธิของมนุษยและจริยธรรมทางการแพทยในการหามการโคลนมนุษยเพือ่ การเจริญพันธุ
วา “การหามใดๆ ที่เปนไปเพื่อความพยายามที่จะสรางความเปนปจเจกบุคคลของมนุษย ที่
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมนัน้
ในความหมายของการแบงกลุมของยีนในนิวเคลียส
เดียวกัน” (Brinsden, 1999, pp. 411-412)
สําหรับการโคลนมนุษยในทัศนะของศาสนาคริสต แมจะไมมีคําสอนระบุการปฏิสนธิ
ในระดับเซลลไวในพระคัมภีรก็ตาม แตศาสนาคริสตก็ปฏิเสธการโคลน ดังสํานักวาติกันของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดแสดงความเห็น ตอเทคโนโลยีการปฏิสนธินอกรางกายวาเปนวิธีการที่
ผิดจริยธรรม ทั้งนี้เพราะการปฏิสนธินอกรางกายทําใหกําเนิดชีวิตโดยไมไดเปนผลจากการรวมรัก
(The ethic committee of the American Fertility Society, 1994) อางถึงใน อราม โรจนสกุล
และ สมพร ชินสมบูรณ, 2539, น. 468)
นอกจากนี้ เนือ่ งจากตัวออนที่เปนผลของการโคลนเกิดจากการทําใหไขกับนิวเคลียส
ผสมกันดวยการโอนถายนิวเคลียสเขาไปในไข ซึ่งศาสนาคริสตถือวาเปนจุดเริ่มของการปฏิสนธิ
ของมนุษย เปนการควบคุมจัดการ (manipulate) ตัวออนซึง่ เปนการละเมิดสิทธิข์ องตัวออน ใน
แงมุมนีจ้ ึงเกิดการเทียบเคียงกับการทําเด็กหลอดแกว (IVF) ที่เห็นวา เมื่อไรที่ตัวออนซึ่งก็คือไขกับ
อสุจิผสมกันก็ถือเปนจุดเริ่มตนการปฏิสนธิของมนุษยเชนกัน ศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกก็เห็นวา
การทําเด็กหลอดแกวเปนการควบคุมจัดการ (manipulate) ตัวออน ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิ์ของตัว
ออน เพราะชีวติ เริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิ (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2548ข, น. 24, 35, 42-43)
อยางไรก็ตามประเทศอังกฤษใหทาํ การวิจยั ตัวออนได ในชวงที่ตัวออนมีอายุไมเกิน
14 วัน สามารถโคลนเพื่อการรักษาโรคและพัฒนาสูขนั้ ที่ขจัดยีนสทผี่ ิดปกติได ซึ่งผลบังคับตาม
กฎหมายมีตั้งแตป 1990 (BMJ News, 1998) แตการโคลนมนุษยถกู สั่งหามอยางเด็ดขาดเพราะ
ไดรับการปฏิเสธโดยทัว่ ไปเปนสากล แตปจจุบัน (2546) ทําการโคลนเพื่อการรักษาได
(ธีระพร วุฒยวนิช, 2546, น. 303)
ประเทศไทยก็มีประกาศแพทยสภาที่ 21/2544 เรื่องมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุ (ฉบับที่ 2) ก็หามไมใหทาํ สําเนาชีวิต (human cloning) เพื่อการ
เจริญพันธุดว ยเชนกัน) (ธีระพร วุฒยวนิช, 2546, น. 303)
ในสวนของการเกิดในทัศนะของศาสนาอิสลามมีปรากฏในพระคัมภีรอลั กุรอาล
(สมาน โยธาสมุทร, 2504, น.14-19) วา
“แทจริงคนหนึง่ คนใดจากพวกทานจะถูกประสมพันธกนั ขึ้นในทองมารดาของเขา ใน
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40 วันแรก เปนจุดปฏิสนธิ ใน 40 วันที่สองเปนเลือดกอนแลวใน 40 วันที่สามเปนเนือ้ กอน แลว
มะลาอีกะฮรูปหนึง่ ก็ถกู ใชใหไปยังเขา ดังนี้ มะลาอีกะฮรูปนั้นจึงเปาวิญญาณ (รูฮ) เขาไปยังเขา
และถูกใชใหเขียนดวย 4 คํานี้ (1) ริศกีย ของเขา (2) อะญั้ล เวลาตายของเขา (3) การกระทําของ
เขา (4) และจะเปนคนชัว่ และคนดี (น. 14-15) โดยสมาน โยธาสมุทรแปลในเลมเดียวกันวา
(น. 17)
(1) ริศกีย (ลาภมาจากพระเจาซึ่งเปนปจจัยอันสมบูรณ) ของเขา มากหรือนอย
ฮะลาลหรือฮะราม (ใหทําหรือไมใหทํา)
(2) อะญั้ล เวลาตายของเขา ยาวหรือสั้น
(3) การกระทําของเขา ดีหรือเลว
(4) โชคของเขา ดีหรือราย
จากความขางตน ชีวิตเริ่มตนจึงมี 3 ทัศนะ คือ เริ่มเมื่อปฏิสนธิในครรภ เริ่มเมื่อ
มาลาอิกะหเปาวิญญาณเมือ่ ตั้งครรภได 120 วันและมีวิญญาณเมือ่ เริ่มเคลื่อนไหวประมาน 40
วัน
การโคลนมนุษยในทัศนะของศาสนาอิสลามก็หามเชนกัน แตไมหา มในการทําลาย
ตัวออนทีย่ ังอยูในหลอดแกว (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2548ค, น. 52)
จะเห็นไดวา หากใหมกี ารโคลนมนุษย ปญหาจริยธรรมจะตองเขามาเกี่ยวของอยาง
หลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาการทําลายชีวิตซึง่ ในทางพระพุทธศาสนาและอีก 2
ศาสนาดังกลาวถือวาเปนบาป เปนการกระทําที่เลวรายเพราะชีวิตของมนุษยเปนสิง่ ที่มีคุณคาที่สดุ
ปญหาการทําลายชีวิตจึงเปนประเด็นใหญสุดที่จะกําหนดทิศทางของการโคลนมนุษย อยางไรก็
ตาม การจะบอกวาทําลายชีวิตหรือไมก็ตองทราบวาชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร และมีหลักเกณฑอยางไรจึง
จะถือวาเปนการฆาซึง่ ผิดศีลปาณาติบาต
สําหรับทัศนะของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เทาที่ผา นมา มีบทความและการวิจัย
ที่ประยุกตใชแนวความคิดทางดานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท พรอมทั้งตัง้ คําถามและคาดคะเน
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ สรุปได 4 ประเด็นคือ1

1

Bhubes Sukjam, 2001; พระมหาจําเริญสุข ชอมะลิ, 2546; บรรจบ บรรณรุจิ, 2547,
น. 299-314; พระวันชัย ธนวํโส, 2547, น. 41-46; พระศรีปริยัติโมลี, 2547, น. 43 -45; มนตรี
สืบดวง, พฤศจิกายน 2548-กุมภาพันธ 2549, น. 25-53; สมภาร พรมทา, ม.ป.ป, น. 103; ขาวสด,
9 มกราคม 2543; พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, น. 52.
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สรุปได 4 ประเด็นคือ
1. ทุกทานลวนใชหลักการเกิดในครรภ (ชลาพุชะ) เปนกรอบความคิด ซึ่งมีอยูสามขอ
คือ มารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามีฤดูหรืออยูในระยะที่ตงั้ ครรภได และมีสัตวมาเกิดหรือมีปฏิสนธิ
วิญญาณ ทั้ง 3 อยางนี้ประชุมพรอมกันตั้งแตอยูในหลอดแกวหรือในจานเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตีความเปน 2 นัย นัยแรกกลาวไววา “ก็อยางที่วา เราไป
คํานึงถึงการตีความแบบที่วา ตอนที่ผสมไขแลวอาจจะยังไมมีปฏิสนธิวิญญาณ แลวปฏิสนธิ
วิญญาณมาทีหลัง” (เปนการสรางสภาวะเอื้อตอการมาปฏิสนธิของวิญญาณในครรภ)
นัยที่ 2 “ทีนมี้ าถึงการตีความขางเครง ก็มาคลายกับที่คุณหมอวา คือเรื่องที่วา เอา
เนื้อเยื่อมาโคลน ตอนแรกเราก็มองวามันเปนเพียงการเจริญงอกงามของเซลลธรรมดาของอวัยวะ
แลวตอมาเอามาใสในไข ตรงนีท้ ี่วา ตองอาศัยองคประกอบฝายแมนนั้ ชัด ถาเราตีความขางเครง ก็
บอกวาตรงนีป้ ฏิสนธิวิญญาณเกิด” แตในทายที่สุดพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ก็ตอบวามี
ปฏิสนธิวิญญาณในนัยนี้ “เราพอจะเห็นประเด็นคราวๆ อยางนี้กอนคือ เอาเปนวาพุทธศาสนาถือ
มาเปนหลักพืน้ ฐานวา เมื่อองคประกอบฝายบิดา และฝายมารดาพรอมแลว อาศัยองคประกอบ
สองอยางทีพ่ รอมนี้ วิญญาณปฏิสนธิก็เกิดเปนมนุษยเลย ตอนนี้แหละที่เรายังไมรชู ัด เราก็ตีความ
ขางเครง คือพิจารณาใหความเห็นแบบเครงไวกอนวา ตอนนี้วิญญาณปฏิสนธิ” “อาตมาก็ยงั ไม
ถึงกับชัดแจว เพราะวาเรายังไมรูธรรมชาติชัดพอ...” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548,
น. 54)
2. การที่เซลลตายในระหวางกระบวนการการโคลนมนุษย และการโคลนเพื่อการ
รักษาเปนการฆาหรือไม ทุกทานใชองคแหงศีล 5 ประการเปนกรอบการวินิจฉัย ซึง่ คําตอบของทาน
เหลานั้นสวนใหญคือเปนการฆา มีเพียงบางทานตอบวาไมเปนการฆาเพราะไมมเี จตนา กลาวคือ
Phubes Sukjam (2001), พระวันชัย ธนวํโส (2547), มนตรี สืบดวง (พฤศจิกายน 2549กุมภาพันธ 2548) และสมภาร พรมทา (2549) ตอบวาเปนการฆาหรือปาณาติบาต ตรงกันขาม
พระมหาจําเริญสุข ชอมะลิ (2546) ตอบวาไมเปนการฆา เพราะนักวิทยาศาสตรไมมีเจตนาจะฆา
สวนพระศรีปริยัติโมลี (2547) และบรรจบ บรรณรุจิ (2547) ไมไดกลาวถึงการฆา
3.
การโคลนมีผลกระทบตอเด็กโคลน
ทําใหเปนเด็กทีเ่ ปนปญหาของสังคม
ผลกระทบตอครอบครัว ทําใหมีปญหาการลําดับญาติ การเรียกพอเรียกแมเปนตน ผลกระทบตอ
สังคมคืออาจกอปญหาอาชญากรรม ปญหาดานกฏหมายคือจับคนกระทําความผิดยาก ปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ ทําใหมีการซื้อขายอวัยวะตางๆ และศีลธรรมของสังคมเสื่อม
4. แพทยและนักวิทยาศาสตรยังไมทราบวาบลาสโตซิสตที่รอใสครรภมีชีวิตหรือไม
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จากปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาทางเทคนิคการโคลนที่ยงั ไมสมบูรณ ทําให
โคลนแลวมีบลาสโตซิสตตายเปนจํานวนมากทําใหวิจารณกันวาเปนการฆาอยางทารุณ โอกาส
สําเร็จก็มนี อย อีกทั้งโคลนแลวไมเหมือนตนตอไดทุกครั้ง และปญหาขอถกเถียงทางสังคมทีว่ าจะ
กอปญหาสังคมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผิดคริสตจริยธรรม ซึ่งทําใหชาวคริสตตอตานการโคลน
ทุกชนิด แตในทางพระพุทธศาสนากลับตรงกันขาม ยังไมมีคําตอบที่ชดั เจนใหกับสังคม รวมทั้งการ
วิจัยทางสังคมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ยังไมมี ดังนัน้ ผูวจิ ัยจึงสนใจทีจ่ ะ
คนควาวิจัยเรือ่ งนี้
คําถามวิจยั หลัก
1. ศาสนาพุทธมองการโคลนมนุษยอยางไร
2. ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
3. หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร
ปญหาและทีม่ าของการวิจัย
1. การตัดสินเกี่ยวกับการ “ฆา” สําหรับ การโคลน ยังไมลงรอยเดียวกัน
2. ขอถกเถียงตางๆ เกี่ยวกับความไมสมบูรณของวิธีการการโคลน, ความไม
สมบูรณของเด็กโคลน และผลกระทบทางสังคม
3. ยังไมมีการวิจัยภาคสนามตามแนวทฤษฎีตางๆ
สมมุติฐาน
1. พระพุทธศาสนามีหลักการที่ใชเปนเกณฑตัดสิน หรือเปนแนวทางในการพิจารณา
ปญหาเกี่ยวกับการโคลนมนุษย
2. หากการโคลนมนุษยทําใหระบบความสัมพันธทางสังคมเสีย ไมควรโคลน ตรงกัน
ขาม หากไมทาํ ใหความสัมพันธทางสังคมเสียก็โคลนได
3. มนุษยโคลนเปนมนุษยคนหนึ่ง
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อคนควาหาขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับหลักการโคลนและการโคลนมนุษย
2. เพื่อคนควาหาเกณฑตัดสินการทําลายชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
3. เพื่อคนควาหาขอมูลในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทวา การโคลนมนุษยเปนบาป
หรือไม
4. เพื่อคนควาหาขอมูลผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึน้ จากการโคลนมนุษย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดคําตอบเกี่ยวกับการโคลนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
2. ไดคําตอบเรื่องเกณฑการตัดสินการทําลายชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท
3. ไดขอมูลความเห็นเรื่องผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการโคลนมนุษย
4. ไดแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติเกี่ยวกับการโคลนมนุษย
นิยามศัพท
1. เด็กโคลน, มนุษยโคลน (Cloned Human) คือ คนที่เกิดจากการโคลน
2. ตนตอหรือตนแบบ (donor cell) คือ ผูเปนเจาของนิวเคลียสทีน่ ําออกจากเซลล
รางกายของคนๆ นัน้ แลวนําไปใสในไข
3. เซลลโคลน (cloned cell) คือ ไขที่ถูกดูดนิวเคลียสออกแลวนํานิวเคลียสทีด่ ูด
จากเซลลรางกายของสัตวตัวใดตัวหนึ่ง หรือ คนใดคนหนึง่ ไปใสแทนนิวเคลียสของไข แลวพัฒนา
แบงเซลลประมาณ 5-7 วันก็จะเปนบลาสโตซิส พรอมที่จะนําไปใสในมดลูกใหเจริญเปนทารก
ตอไป
4. พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนศาสนาที่มีผนู ับถือมากที่สุดในประเทศ ไทย ลาว
กัมพูชาและพมา โดยใชหลักคําสอนเหมือนกัน เพื่อความสะดวกและสละสลวย ไมเยิ่นเยอในการ
เขียน ตอไปผูว ิจัยจะใชเพียงคําวา “พระพุทธศาสนา” แทนคําวา “พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท”
หรือใชเฉพาะคําวา “ศาสนา” ในการสัมภาษณ เชน ผูเ ชี่ยวชาญดานศาสนา หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ
ดานพระพุทธศาสนา
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แผนงานและขอบเขตการวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยนี้ตองการจะทราบวา พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยางไร
ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม หากมีการโคลนมนุษยจะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร สิ่งทีต่ อง
ทราบตามมาก็คือ ผลิตผลที่ไดจากการโคลนเปนมนุษยหรือไม เปนมนุษยปกติธรรมดาทั่วไป หรือ
เปนมนุษยประหลาดหรือผิดปกติ ดังนั้นผูวิจัยจึงใชแนวคิด นิยาม 5 ซึ่งเปนตัวควบคุมมนุษยและ
สรรพสัตวในการเกิด
สาเหตุของการตั้งครรภ
และการปฏิสัมพันธของมนุษยในสังคม
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งศึกษาในทิศ 6 จากสิงคาลกสูตร โดยมีเงื่อนไขวา หากการโคลน
มนุษยทาํ ใหระบบความสัมพันธทางสังคมเสีย ไมควรโคลน ตรงกันขาม หากไมทาํ ใหความสัมพันธ
ทางสังคมเสียก็สามารถอนุญาตใหโคลนได รวมทัง้ คนควาหาขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ การ
โคลน และการโคลนมนุษย โดยมีวิธวี ิจัย 3 วิธีไดแก
1. วิธีการวิจยั เชิงเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิด นิยาม 5 การเกิด สาเหตุของการ
ตั้งครรภ และพุทธสังคมศึกษาในทิศ 6 จากสิงคาลกสูตร ผูวิจัยศึกษาจากพระไตรปฎกฉบับมหา
มกุฎทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี โดยพระไตรปฎกฉบับแปลเปนภาษาไทย พ.ศ. 2525 ซึ่งมี
ทั้งหมด 91 เลมแตละเลมจะแสดงลําดับเลมตั้งแตเลมที่ 1 ถึงเลมที่ 91 ที่สนั ปกนอก โดยมี
ความหมายในการอางอิงดังนี้
ก. (1/11/111) หมายถึง เลมที่ 1 ขอที่ 11 หนาที่ 111 เชน (พระสุตตันตปฎก มัชฌิม
นิกาย มูลปณณาสก 18/169/47) หมายถึง พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลมที่ 18
ขอที่ 169 หนาที่ 47
ข. (1/111) หมายถึง เลมที่ 1 หนาที่ 111 เชน (สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค 68/654) หมายถึง สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลมที่
68 หนาที่ 654
สวนการหาขอมูลทางดานสังคมในปจจุบนั นัน้ เพื่อทีจ่ ะใหไดขอมูลที่สามารถตอบ
คําถามการวิจยั ไดครอบคลุมและครบถวน ดังนัน้ งานวิจัยนี้จงึ ทําการวิจัยดวย 2 วิธกี าร ไดแก
2. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เปนวิธีการทีม่ ุงเนนศึกษาวิเคราะหความคิดความเขาใจ
ของบุคคลกลุมคนตางๆ ทีเ่ ปนผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาเถรวาท และนักวิทยาศาสตร
ธรรมชาติตอมนุษยโคลน
มากกวาที่จะเปนการศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธระหวางบุคคล
เหลานั้นกับมนุษยโคลน เนือ่ งจากในปจจุบันยังไมปรากฏชัดเจนวามีนมุษยโคลนดําเนินวิถีชวี ิตอยู
ในสังคมที่เปนจริง
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3. วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เปนวิธกี ารที่ศึกษาวิเคราะหความคิดความเขาใจของสังคม
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยสอบถามบุคคลกลุมคนตางๆ ที่เปนชาวพุทธในแวดวงอาชีพที่
ไมใชผูเชี่ยวชาญดังกลาวขางตน

ภาพที่ 1.1
กระบวนการทําวิจัย
คําถามวิจัย
หลัก

ศาสนาพุทธมองการโคลนมนุษยอยางไร

หัวขอการวิจัย

การโคลนมนุษยและผลกระทบทางสังคม

↓
↓
ศึกษาภาคสนาม

ศึกษาเบื้องตน

- สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานศาสนาและวิทยาศาสตรเกี่ยวกับชีวิตและผลกระทบเกี่ยวกับมนุษยโคลน เพื่อให
ขอมูลมีความแมนยํา เชื่อถือได ผูวิจัยจึงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งสองฝายๆละ 44ทาน รวม 88ทาน
- สํารวจความคิดเห็นทางสังคมเกี่ยวกับชีวิตและผลกระทบเกี่ยวกับมนุษยโคลน จํานวน 250 ทาน

↓
วัตถุประสงค

ตั้ง
วัตถุประสงค

- ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทวาการโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม
-ศึกษาเกณฑตัดสินการทําลายชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
-ศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับหลักการโคลนและการโคลนมนุษย
- ศึกษาผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโคลนมนุษย

↓
สมมติฐาน

ตั้งสมมติฐาน

- หากการโคลนมนุษยทําใหระบบความสัมพันธทางสังคมเสียไมควรโคลน ตรงกันขาม หากไมทําใหความสัมพันธุ
ทางสังคมเสียก็โคลนได
- มนุษยโคลนเปนมนุษยคนหนึ่ง

↓
(ตอ)
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↓
แนวคิด/ทฤษฎี

ทบทวน
วรรณกรรม

พระพุทธศาสนา
- การเกิด
- พุทธสังคม

วิทยาศาสตร
- การเกิด

↓
กรอบการวิจัย
1. แนวคิดตางๆใน
การเกิด, การฆาและ
ผลกระทบ

กําหนดกรอบ
การวิจยั

+
2. ผลการสัมภาษณ
และสํารวจสังคมการ
เกิด, การฆาและ
ผลกระทบ

เลือก
กรณีศึกษา

→

วิเคราะห

→

3.1 มนุษยโคลนเปน
มนุษยปกติ
หรือ

3.2 มนุษยโคลนเปน →
มนุษยไมปกติ

การตัดสินใจ
การโคลนมนุษย

↓

กําหนดผูเชี่ยวชาญที่จะใหขอมูลสัมภาษณและกําหนดผูตอบแบบสอบถาม
ผูใหสัมภาษณ
ผูตอบแบบสอบถาม
- ผูเชี่ยวชาญศาสนาพุทธทั่วไป 16 ทาน
- ศาสนา 44 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญดานอภิธรรม 28 ทาน
-.ปรัชญา 34 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญแพทย
32 ทาน
- จิตวิทยา 34 ทาน
- ผูเชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร 12 ทาน
-.นิติศาสตร 34 ทาน
- รวม 88 ทาน
- รัฐศาสตร 34 ทาน
- สังคม
34 ทาน
- วิทยาศาสตร 46 ทาน
- รวม 250 ทาน

↓

พัฒนา
เครื่องมือวิจัย

สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ→ทดสอบ→ปรับปรุง

↓
สัมภาษณเชิงลึก ตอผูใหขอมูลสําคัญ แบบสอบถาม สืบคนเอกสาร และสังเกต

รวบรวมขอมูล

↓
(ตอ)
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↓

วิเคราะหขอมูล

สวนที่ 1

สวนที่ 2

การเกิดการตายของเซลลโคลน

ผลกระทบทางสังคม

ระยะบลาสโตซิส
แยกแยะ วิเคราะหเนื้อหา
และเรียบเรียงขอมูลจาก
เอกสาร, การสัมภาษณ
ตามวิธีวิจัย

สรุปผล

แยกแยะ วิเคราะหเนื้อหา แยกแยะ วิเคราะหเนื้อหา
และเรียบเรียงขอมูลจาก และเรียบเรียงขอมูลจาก
การสํารวจสังคมตามวิธี การสัมภาษณตามวิธีวิจัย
วิจัย

↓

แยกแยะ วิเคราะหเนื้อหา
และเรียบเรียงขอมูลจาก
การสํารวจสังคมตามวิธี
วิจัย

วิเคราะหขอมูล สรุปผล และ ตั้งขอเสนอแนะ

ภาพที่ 1.2
กรอบการวิจยั การโคลนมนุษยในมุมมองของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
และผลกระทบทางสังคมในมุมมองของนักการศาสนาและนักวิทยาศาสตรการแพทย

การเกิด
- วิทยาศาสตร
- พระพุทธศาสนา

ผลกระทบทางสังคม
- สัมภาษณเชิงลึก
- สํารวจ

การโคลน
มนุษย

การทําลาย
เซลลโคลน
เปนบาปหรือไม

อธิบายแผนภาพ การวิจยั การโคลนมนุษยนี้ ผูวิจยั ใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับการเกิดโดยการโคลน และการเกิดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยการเกิดยังตอง
พิจารณาการทําลายเซลลโคลนวาเปนการฆาหรือไมหรือเปนบาปหรือไม และการเกิดของมนุษย
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โคลนยังสงผลตอสังคม โดยรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการสัมภาษณเชิงลึก
และรวบรวมขอมูลทางสังคมโดยการวิจัยเชิงสํารวจ

