บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. สรุปผลงานวิจัย
จากผลการวิจยั เชิงเอกสาร เชิงคุณภาพ และเชิงสํารวจที่คนพบ เพื่อตอบคําถามวา
พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยางไร ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม และการโคลน
มนุษยมีผลกระทบทางสังคมอยางไร สามารถสรุปไดดังนี้
คําถามวา พระพุทธศาสนามองการโคลนมนุษยอยางไร ผลการวิจยั พบวา การเกิด
เปนมนุษยสามารถเกิดได ทัง้ ในครรภ ในไข ในเถาไคล และเกิดแลวโตเลย อีกทั้งมนุษยยังสามารถ
ตั้งครรภไดดวย เพราะการเคลาคลึงกาย เพราะการจับผาที่มีอสุจิใสในชองคลอด เพราะการลูบ
คลําสะดือของสตรี และเพราะการจองดูรางกาย นอกจากนัน้ การโคลนมนุษยตองนําเซลลโคลนใส
ในมดลูก ดังนัน้ จึงจัดการโคลนวา เปนการเกิดในครรภอยางหนึ่ง ไมไดเปนเรื่องผิดปกติแตอยางใด
และการโคลนก็ไมถือวาเปนบาป
สําหรับคําถามวา ถาโคลนมนุษยจะเปนบาปหรือไม งานวิจัยนี้พบวา หากมีการโคลน
มนุษยจะมีปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเซลลโคลนระยะบลาสโตซิสตฝงตัวในมดลูก เนือ่ งจากมีความ
พรอมทัง้ เหตุและปจจัยที่จะใหฝงตัวได ถาบลาสโตซิสตนั้นฝงตัวก็ถือเปนกลละหรือเปนตัวออน ตัว
ออนนัน้ จะพัฒนาเจริญตอไปตามลําดับ สวนเซลลโคลนในระยะตางๆ ที่เสียไปในระหวางการ
โคลนไมเปนการฆาเพราะไมมีวิญญาณมาปฏิสนธิ จึงไมถือวาผิดศีลปาณาติบาต ทั้งนี้เพราะไม
พรอมดวยเหตุปจจัยที่จะใหวญ
ิ ญาณมาปฏิสนธิได ดังนั้นบลาสโตซิสตที่อยูนอกมดลูก จึงมีสถานะ
เพียงพืชพันธุท ี่เตรียมพรอมเพื่อที่จะนําไปใสในมดลูกเพือ่ พัฒนาเปนเด็กตอไป
สวนคําถามวา หากมีการโคลนมนุษย จะมีผลกระทบตอสังคมอยางไร ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
หากจําเปนทีจ่ ะตองมีการโคลนมนุษยจริงๆ ในอนาคต การอนุญาตใหครอบครัวที่
สามีเปนหมันแตภรรยาตั้งครรภเองไดจะมีผลกระทบตอตัวเด็กโคลน ตอครอบครัว และสังคมนอย
ที่สุดเพราะการปฏิสัมพันธกบั คนรอบตัวของเด็กโคลนทัง้ 6 ทิศยังสามารถดําเนินไปตามปกติ
สังคมจึงเปนปกติ
แตมีเงื่อนไขวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการโคลนตองมีอยางนอย
เทากับอัตราการเกิดโดยการทําเด็กหลอดแกว คือ รอยละ 35 แตไมสามารถบอกไดวา เด็กโคลน
หรือมนุษยโคลนคนนั้นจะเปนคนดีหรือคนชั่ว ทัง้ นี้เพราะขึ้นอยูกบั การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝง
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ศีลธรรม กลาวคือถาอบรมเลี้ยงดูพรอมกับปลูกฝงศีลธรรม เด็กโคลนก็จะเปนคนดีได ตรงกันขาม
หากไมปลูกฝงศีลธรรม ปลอยใหคบคนพาลก็มีโอกาสจะประพฤติเบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐาน
ของสังคม สามารถกอปญหาใหกับครอบครัว และสังคมได เพราะลักษณะตางๆ ของมนุษยโคลน
คนๆ หนึ่ง ขึ้นกับอิทธิพลของพันธุกรรมกับอิทธิพลของการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม
(phenotype = Genotype + Socialization )
2. อภิปรายผล
จะเห็นไดวา ผลการวิจยั นี้แตกตางไปจากผลงานวิจยั ทัว่ ไป ทั้งนี้เพราะมีการตีความ
ในพระสูตรตางกัน นอกจากนี้ผูวจิ ัยยังไดศึกษาบริบทของวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น ไมไดมองเฉพาะ
วิธีการโคลน ตลอดจนวิธวี จิ ัยก็ตางจากผูว ิจัยทั่วไป ผูว จิ ัยขออภิปรายดังตอไปนี้
2.1 การตีความ ผูว ิจัยไดตีความในอินทกสูตรและมหาตัณหาสังขยสูตร รวมทัง้ การ
เกิดของสิ่งที่ไมไดเกิดจากกรรม(อกัมมชรูป)
ในอินทกสูตร อินทกยักษถามพระสัมมาสัมพุทธเจาวา “ทานผูรูทงั้ หลายไมกลาวรูป
วา เปนชีพ สัตวนี้จะประสบรางกายนี้ไดอยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อจะมาแตไหน สัตวนจี้ ะ
ติดอยูในครรภไดอยางไร”
สวนในมหาตัณหาสังขยสูตร มีปรากฏวา เมื่อใดมารดา บิดาอยูรวมกันดวย มารดามี
ระดูดวย สัตวที่จะมาเกิดปรากฏดวย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย 3 ประการอยางนี้ ความ
เกิดแหงสัตวจงึ มี
จะเห็นไดวา ทั้งคํากลาวของอินทกยักษในอินทกสูตรและคําตรัสของพระสัมมาสัม
พุทธเจาในมหาตัณหาสังขยสูตร เปนการแสดงถึงการเกิดในครรภเทานั้น ไมไดหมายถึงนอกครรภ
ในขณะทีน่ ักการศาสนาทีว่ ิจยั การโคลนมนุษย ตีความวา การโคลนซึง่ นํานิวเคลียสใส
ในไขในหลอดแกวหรือจานเพาะเลีย้ ง เปนการประชุมพรอมกันทัง้ 3 อยาง คือ สวนของพอแมอยู
รวมกัน ทํานองเดียวกับการเกิดปกติหรือทําเด็กหลอดแกวที่ไขกับอสุจิผสมกัน ถือวาการปฏิสนธิ
วิญญาณเริ่มขึ้นแลว
ผูวิจัยเห็นวา การตีความวามีปฏิสนธิวญ
ิ ญาณตั้งแตโคลนเปนการตีความที่ผิดอยาง
ยิ่ง เพราะไมมีความประชุมพรอมกันเนือ่ งจากยังขาดขอ “มารดามีระดู” และขาดมดลูก อันทีจ่ ริง
ในพระสูตรก็ปรากฏวาเปนการประชุมพรอมกันในครรภเทานั้น แตทนี่ ักการศาสนาสรุป เปนการ
เกิดนอกครรภซึ่งตรงกันขาม
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2.2 การพิจารณาบริบททางวิทยาศาสตร เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทาํ ใหงานวิจัยตางไป
จากงานวิจยั ของทานอืน่ ซึง่ ผูวิจัยใหความสําคัญ ดังจะอภิปรายตอไปนี้
2.2.1 ระยะการฝงตัวในมดลูกของตัวออน แมนักวิทยาศาสตรจะบอก
ระยะการฝงตัวของตัวออนเปนชวงก็ตาม เชน ฝงตัวระยะ 5-7 วัน หรือบางตํารากลาววา 6-8 วัน
แตโดยเฉลี่ยก็อยูที่ประมาณ 7 วัน ซึ่งสอดคลองกับทางพระพุทธศาสนาที่กลละหรือตัวออนจะฝง
ตัวที่ 7 วันขณะเดียวกันก็คอยๆ เปลี่ยนสถานะเปนอัพพุทะ ซึ่งในระยะนีโ้ ดยเฉพาะวันที่ 5 เซลลบ
ลาสโตซิสต จะแบงเปนรกกับตัวเด็ก
ประเด็นอยูท ี่วา หากเพาะเลีย้ งในจานหรือหลอดแกวเกิน 7 วันแลว นอกจาก
จะไมสามารถเปนตัวในจานเพาะเลี้ยงแลว หากนําไปใสในมดลูกก็ไมสามารถเปนตัวเด็กได เพราะ
เกินกําหนดระยะเวลาการแบงหนาที่การทํางานของเซลลแตละชนิด อีกทั้งการเพาะเลี้ยงในจาน
หรือหลอดแกวก็มีสภาวะไมเหมือนในครรภ จึงไมสามารถเพาะเลี้ยงในจานจนเปนตัวเด็กได แมใน
ปจจุบันก็ไมมนี ักวิทยาศาสตรทานใดสามารถทําได
2.2.2 การเกิด โทรเฟคโทเดิรม (trophectoderm) และมวลเซลลภายใน
(inner cell mass) ประมาณวันที่ 5 โทรเฟคโทเดิรมจะพัฒนาเปนรก และมวลเซลลภายในจะ
พัฒนาเปนตัวเด็ก ทัง้ สองสวนสัมพันธกนั พึ่งพาอาศัยกัน โดยโทรเฟคโทเดิรมจะแทรกเขาไปในผนัง
มดลูกเพื่อดูดอาหารเหมือนรากและเปนรกทําหนาที่ลําเลียงอาหารไปที่ตัวเด็กซึง่ พัฒนามาจาก
มวลเซลลภายใน
ประเด็นนี้เปนการบอกถึงการดํารงชีวิตของเด็กในครรภวา สามารถดําเนิน
ตอไปดวยการอิงอาศัยอาหารในครรภมารดา จากการพัฒนาเซลลของโทรเฟคโทเดิรม และมวล
เซลลภายใน ผูวิจยั เห็นวา หากเพาะเลี้ยงในหลอดแกวหรือจานเพาะเลีย้ ง เซลลโคลนระยะบ
ลาสโตซีสตไมอาจจะพัฒนาเปน โทรเฟคโทเดิรมและมวลเซลลภายในได เนื่องจาก ภาชนะเปน
แกว ซึง่ มีสภาพไมเหมือนผนังมดลูก โปรตีนที่ทาํ หนาที่ในการสั่งปดเปดการทํางานของเซลลชนิด
ตางๆ ก็ไมสามารถสัง่ ได เพราะไมใชผนังมดลูก เมื่อเซลลไมพฒ
ั นาเปนโทรเฟคโทเดิรมก็ไมมี
อาหารเขาไปใหมวลเซลลภายใน มวลเซลลภายในก็ไมสามารถพัฒนาเปนตัวเด็กได ตลอด
ทศวรรษที่ผา นมาก็ยงั ไมมนี ักวิทยาศาสตรทานใดสามารถเพาะเลี้ยงเซลลในจานเพาะเลีย้ งให
พัฒนาเปนตัวเด็กได
2.2.3 การแบงเซลลดว ยพลังงานของไมโตคอนเดรีย วิทยาศาสตรพบวา
เซลลในรางกายของมนุษยในแตละเซลลจะมีจํานวนไมโตคอนเดรียประมาณ 1,000 ชิ้น ไมโตคอน
เดรียมีหนาทีพ่ ิเศษ คือ สรางพลังงาน เปรียบเสมือนโรงไฟฟาภายในเซลล เพราะเปนแหลงที่เซลล
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ใชในการสรางสารเคมีที่จัดเปนตัวใหพลังงานพืน้ ฐานในเซลลที่เรียกวา พลังงานเอทีพี (ATP) ทําให
เซลลแบงตัวไดเมื่อมีอาหาร อุณหภูมิ และสิ่งแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ประเด็นการแบงเซลลดวยพลังงานเอทีพนี เี้ อง ทําใหนักการศาสนาตางๆ และ
คนทั่วไปเขาใจวา มีปฏิสนธิวิญญาณในเชลล
นอกจากนี้
การแบงตัวของเซลลดวยพลังงานเอทีพีโดยไมมีวิญญาณมา
ปฏิสนธินี้สอดคลองกับทางพระอภิธรรมทีส่ ิ่งมีชีวิตที่ไมมีวิญญาณ (เชน พืช เปนตน) สามารถ
เกิดขึ้นได หากมีอาหาร (อาหารชรูป) ความชืน้ หรืออุณหภูมิ (อุตุชรูป) หรือกลาวโดยรวมคือ
สภาพแวดลอมพรอม เรียกวา อกัมมชรูป
2.2.4 การเก็บรักษาเซลลระยะบลาสโตซีสตในถังไนโตรเจน ปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรการแพทยเก็บรักษาเซลลระยะบลาสโตซีสตในถังไนโตรเจน ดวยอุณหภูมิ -196
องศาเซลเซียส เหตุผลที่ตอ งเก็บในนี้และตองเปนอุณหภูมิเทานีก้ ็เพราะ ไนโตรเจนมีคุณสมบัตไิ ม
ทําใหเซลลภายในแข็งตัว ยังคงรักษารูปทรงของเซลลไดเหมือนปกติ และไมมีการพัฒนาเซลล ทุก
กิจกรรมในเซลลหยุดหมด
ประเด็นนีม้ องขามไมไดเลย เพราะหากกลาววามีปฏิสนธิวิญญาณในเซลล
แลว ก็เทากับวา เซลลนนั้ ก็คือมนุษยคนหนึ่ง ที่สามารถอยูไดในอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ตอง
อดขาว อดอาหารนานเทากับระยะเวลาทีน่ ักวิทยาศาสตรการแพทยเก็บไว เชน เก็บไว 5 ปก็ตอง
ทนหนาวดวยอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และอดอาหาร 5 ป ซึง่ ในความเปนจริงไมมีใครอดได
จึงไมสมเหตุสมผลที่จะกลาววา มีปฏิสนธิวิญญาณในเซลลโคลนระยะบลาสโตซิสต
2.3 การวิจัยเพื่อหาคําตอบวามนุษยโคลนเปนมนุษยปกติหรือไม ประเด็นนี้เปน
อีกประเด็นหนึง่ ทีท่ ําใหมีความแตกตางจากงานวิจยั อื่น จากการวิจัยทัง้ เชิงเอกสาร เชิงคุณภาพ
และเชิงสํารวจ พบวามนุษยโคลนเปนมนุษยปกติ เมื่อเปนมนุษยปกติ สังคมก็ยอมจะเปนปกติดว ย
เนื่องจากไมมคี วามแตกตาง
อยางไรก็ตาม แมสังคมจะตอบวา มนุษยโคลนจะเปนมนุษยปกติเหมือนคนทั่วไป แต
ทั้งนีเ้ พราะเกรงวาปญหาจะเกิดขึ้นหากไมมีการ
สังคมก็ไมอนุญาตใหโคลนเลยเสียทีเดียว
กลั่นกรอง ดังนั้นผูเชีย่ วชาญจึงเห็นวา ตองผานการยอมรับของสังคมและกฎหมายกอน
2.4 การที่มเี ซลลเสียไปในระหวางกระบวนการโคลนเปนการฆาหรือไม การ
ฆา เปนการอางอิงคําตอบจาก การตัดสินวามีปฏิสนธิวญ
ิ ญาณในเซลลหรือไม จากการวิจัยพบวา
ไมมีปฏิสนธิวญ
ิ ญาณในเซลลโคลน ดังนั้นหากเซลลตายจึงไมเปนการฆาหรือปาณาติบาต เพราะ
การตัดสินวาเปนการฆาหรือปาณาติบาตใชพิจารณาเฉพาะสิง่ มีชวี ิตที่มีวิญญาณครองเทานัน้ นี้
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เปนอีกขอแตกตางหนึง่ ซึ่งอยูท ี่การตัดสินการมีวิญญาณหรือไมมีวิญญาณในเซลล
สวนการวิจยั ของนักการศาสนาตางๆ ตัดสินวาเปนการฆาเพราะมีปฏิสนธิวิญญาณ
ตั้งแตโคลน เนือ่ งจากวิเคราะหพระสูตรตางกันดังกลาวขางตน
2.5 การมองเซลลบลาสโตซิสตเปนระดับเดียวกับพืช ซึ่งหากทําลายก็ไมเปนการ
ผิดศีลปาณาติบาตดังกลาวขางตน เซลลโคลนระยะบลาสโตซิสตนี้เทียบเทากับเมล็ดพืช ที่เก็บ
ลักษณะเฉพาะของมนุษยโคลนซึ่งเปนลักษณะเดียวกับมนุษยตนแบบ ซึ่งไมมวี ญ
ิ ญาณ ตอเมื่อ
ผูหญิงมีมดลูกอยูในระยะทีพ่ รอมจะตั้งครรภได เมื่อนําเซลลโคลนไปใสในมดลูกก็สามารถเปนเด็ก
ทารกในครรภได
2.6 ประเด็นผูตอบแบบสอบถามทั้งทีม่ ีความรูเรื่องการโคลนและไมรูเรื่องการ
โคลน ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตางของผลการตอบแบบสอบถาม ดวยการตรวจสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ
2.7 งานวิจยั นี้แตกตางไปจากงานวิจยั อื่นที่ผูตอบเปนตัวแทนของสังคม ไมใชเปน
คําตอบที่เกิดจากการคิดวิเคราะหดานเอกสารดานเดียว โดยผูตอบเปนผูท ี่มีความเชี่ยวชาญดาน
จิตวิญญาณและดานวิทยาศาสตร ดังนัน้ คําตอบจึงเปนคําตอบของสังคมอยางแทจริงและเชื่อถือ
ได ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลการวิจยั เอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและผลการวิจยั เชิงสํารวจ มี
คําตอบซึ่งเปนทิศทางเดียวกัน วามนุษยโคลนเปนมนุษยปกติเหมือนคนทั่วไป สามารถอนุญาตให
โคลนมนุษยได ไมเปนการทําบาปเพราะไมผิดศีลปาณาติบาต และการโคลนรวมทั้งมนุษยโคลน
ไมไดกอปญหาสังคม
3. ขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตาม งานวิจยั นี้เปนความพยายามที่จะใหคําตอบแกสังคมจากผูเชีย่ วชาญ
ดานพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเทานัน้ มีขอจํากัดที่ไมสามารถสัมภาษณเชิงลึกผูเชีย่ วชาญ
ดานสังคม จิตวิทยา กฎหมาย สิง่ แวดลอมและดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของใหรอบดานได ทั้งนี้เพราะถูก
จํากัดดวยเวลาในการทําวิจยั
ดังนัน้ หากจะมีการวิจัยตอไป ก็ควรจะมีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชีย่ วชาญดานตางๆ
ดังกลาว
อีกทั้งงานวิจัยนี้ มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสถานะของมนุษยโคลนเปนประเด็น
หลัก กลาวคือ เพื่อที่จะรูว า ควรจะใหโคลนมนุษยหรือไม ดังนัน้ คําถามจึงมุงแสวงหาวา มนุษย
โคลนมีสถานะเปนอะไร หากตอบไดวามนุษยโคลนเปนมนุษยปกติหรือไมใชมนุษยปกติก็สามารถ
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สรุปได จากงานวิจัยทั้ง 3 วิธี ทัง้ วิธีวิจยั เอกสาร เชิงคุณภาพ และเชิงสํารวจทัง้ ถามโดยตรงและ
ถามโดยออมซึ่งตองนํามาตีความ พบวามนุษยโคลนเปนมนุษยปกติเหมือนคนทัว่ ไป เมื่อเปน
มนุษยปกติก็สามารถอยูกับสังคมทัว่ ไปได ขณะเดียวกันสังคมก็มองอยางปกติเหมือนคนทั่วไป จึง
สรุปวาสามารถใหโคลนได
โดยเนนไปที่ความสัมพันธ
ดังนัน้ การวิจัยตอไปควรเปลี่ยนมุมมองที่ตา งออกไป
โดยตรงจึงจะไดขอมูลที่ตรง

