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สวสัดีปใหม ป 2546 ขอใหสมาชกิทุกทานจงประสบแตความสุข
ความเจริญตลอดป 2546 นีด้วยเทอญ  ฉบับนี้น ําเสนอบทความของ
ทานเมตตานนโทเกี่ยวกับโคลนนิ่ง ซึ่งทานไดกลาวในการประชุมระดม
ความคิดเห็นคร้ังหนึง่วาไมมีขอบัญญติัหามในพุทธศาสนา บทความท่ีนํ า
มาลงนีเ้คยน ําเสนอเปนภาษาองักฤษมากอนท่ีการประชมุวิชาการ Global 
Conference on Buddhism, วนัท่ี 7 ธันวาคม 2545 ท่ีกรุงกัวลาลมัเปอร 
ประเทศมาเลเซีย และทานไดเรียบเรียงเปนภาษาไทยใหกับ สารชมรมฯ 
ตามท่ีบรรณาธิการรองขอ เนื่องจากบทความมีความยาวพอควร 
บรรณาธิการจะไดทะยอยลงซ่ึงคาดวาจะสมบูรณใน 2 ฉบับ ขอให
สมาชกิติดตามอานตอไป

นิมิตร  มรกต
บรรณาธิการ

โคลนนิ่งมนุษยผิดจริยธรรม?
เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ

ขาวใหญในวงการแพทย ที่เกิดขึ้น
กอนสิ้นป 2545 นี้คือเรื่องการคลอดของ
ทารก Eve ซ่ึงองคการลทัธิไลเลยีน (Raelien 
Sect) ซึ่งอางวาตนเปนศาสนาใหมที่มี

ความเชื่อวามนุษยตางดาวไดใชวิธีการโคลนมนุษยชุดชุดแรกไวในโลก
เม่ือ สองหม่ืนหาพันปกอนและมีความเชื่อวาการโคลนมนุษยเปนวิธี
การหนึ่งท่ีจะนํ าใหเผาพันธุของมนุษยชาติไดเขาถึงความเปนอมตะได
ในท่ีสุด ผูนํ าลทัธินีไ้ดอางวาไดทํ าการโคลนมนุษยใหแกคูครองจ ํานวน 
10 คู ซึ่งตอมาครึ่งหนึ่งของจํ านวนนี้ก ําลังจะใหกํ าเนิดทารก ซ่ึงทารกท่ี
เกิดจากการโคลนคนแรกของโลกไดเกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคมโดยมี
แมเปนสตรีชาวอเมริกัน   และตอมาในวันที่ 5  มกราคม ทารกคนท่ี
สองซึ่งเกิดจากเทคนิดเดียวกันลืมตามองดูโลกขึ้นเปนครั้งแรก  และตอ
ไปในอนาคตอันใกลนี้จะมีคุณแมอีกหลายคนท่ีจะใหกํ าเนิดทารกท่ีเกิด
จากการโคลน
แมวาทางองคการ Cloneaid ไดแถลงขาวอยางเปนทางการถึงสอง

คร้ังแลวก็ตามแตในปจจุบันก็ยังไมมีองคการใดท่ีจะเขามาตรวจสอบ 
DNA ของท้ังมารดาและทารกทั้งสองคูนี้ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธวาทารก
ท้ังคูมีก ําเนดิจากเทคนคิทางการโคลนมนุษยดังที่องคการ Cloneaid ได
อางไว
อันที่จริงเทคนิคการโคลนเซลลของสิ่งมีชีวิตนั้นมิใชของใหม ไดมี

การพัฒนาการโคลนเซลลของพืชมากกวา 30 ปมาแลวและไดใชกัน
อยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการเกษตรอยางกวางขวาง สวนการนํ า
เทคนิคนี้มาใชในสัตวที่มีวิวัฒนาการสูง เชน สตัวเลี้ยงลูกดวยนํ ้านมนั้น
เปนขาวใหญในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540 เม่ือสถาบันโรสลิน 
(Roslin Institute) แหงนครเอดินเบอรก แควนสกอตแลนดไดประกาศ
การโคลนแกะดอลลี่ (Dolly the Sheep)  ความเปนไปไดของการโคลน
มนุษยดูจะมีความเปนจริงมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ผลลัพธจากการโคลน
แกะดอลลี่นี้สงผลใหประเทศมหาอํ านาจในยุโรป และองคการทาง
ศาสนาหลายแหง รวมท้ังองคการสหประชาชาติไดประณามและออก
กฎเกณฑหามการนํ าเทคนิคนี้มาใชในมนุษยอยางเด็ดขาด  ตนเหตุ
สํ าคัญของขอถกเถียงในเร่ืองการออกกฎหมายหามการโคลนมนุษยใน
ลักษณะนี ้ มีตนก ําเนิดจากความเขาในในเทคนคิการโคลนเม่ือมองจาก
ทศันะของผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ กัน นักบวชและนักการศาสนา

เทคนิคการโคลนนิ่ง
การโคลนนิ่งนั้นคือการน ําสาร DNA ท่ีมีรหัสพันธุกรรมไดรับการ

ลอกแบบมากจากเซลลหนึ่ง แทนที่ในอีกเซลลหนึ่ง ซึ่งอาจมีตนก ําเนิด
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จากเซลลตนกํ าเนิดท่ีมากจากไขท่ีถูกผสมแลวหรือจากเซลลท่ีพัฒนา
แลวของสิ่งมีชีวิตโดยการใชกระแสไฟฟาหรือสารเคมีกระตุน ใน
ปจจุบันวัตถุประสงคของการโคลนนิ่งเซลลของมนุษยนั้นมีอยู  2
ประการคือ การโคลนนิ่งเซลลตัวตนก ําเนิด (stem cell) เพื่อใชในการ
บํ าบัดทางการแพทย  (therapeutic cloning) เชน ปลุกหรือซอมแซม
อวัยวะท่ีบกพรองสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย โดยการผลิตเซลลตน
กํ าเนิดซ่ึงมีรหัสพันธุกรรมตรงกันกับของผูปวยแลวน ําไปปลูกในอวัยวะ
ที่เสียหาย  สวนอีกแบบหนึ่งคือการโคลนนิ่งเพื่อสรางสิ่งมีชีวิตจากอีก
สิ่งมีชีวิตหนึ่ง (reproductive cloning) โคลนนิ่งแบบที่สองนี้ที่ยังคงเปน
ปญหาอยูมากวาควรใหกระทํ าหรือไม

ปฏกิิริยาตอบโตตอการโคลนนิ่งมนุษย
นับต้ังแตการเกิดการโคลนแกะดอลลี่ไดส ําเร็จ ความเปนไปไดท่ี

จะเกิดการโคลนมนุษยนั้นมีความเปนไปไดสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่ใชนั้นไมแตกตางกันมากนัก อีกท้ังยังไมตองการเคร่ืองมือ
ท่ีซับซอนหรือการใชงบประมาณสูง อีกท้ังกลุมนักวิทยาศาสตรและนาย
แพทยหัวกาวหนาจํ านวนหนึ่งเกิดความรูสึกทาทายวาใครจะเปนคน
แรกท่ีทํ าการโคลนมนุษยไดสํ าเร็จ
สันตะปาปาจอหนปอลลท่ีสอง ไดออกแถลงการณประณามการ

โคลนนิงมนุษยและไดทรงเปนผูนํ าทางศาสนาโลกคนแรกท่ีโจมตีการ
โคลนนิงมนุษยตั้งแตตน นอกจากนั้นแลวประธานาธิบดี จอรจ ดับบลวิ 
บุช ก็ไดปราศรัยแสดงความไมเห็นดวยในการโคลนนิงมนุษยอีกเชนกัน 
แมกระทั่ง มาตราท่ี 11 แหง ปฎิญญาสากลวาดวยการทดลองวาดวย
รหัสพันธุกรรมของมนุษยขององคการยูเนสโก (UNESCO) ได
ประกาศหามการโคลนมนุษยดวยเชนกัน   กระนั้นประเทศมหาอํ านาจ
หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา ก็มิไดมีการออกกฎหมายหามการ
โคลนนิ่งมนุษยอยางเด็ดขาดเหมือนประเทศในทวีปยุโรปอีกหลาย
ประเทศ ผูนํ าศาสนาอีกหลายศาสนาไดแสดงความไมเห็นดวยในเรื่อง
โคลนนิ่งนี้อยางเปดเผย ดวยเหตุผลส ําคัญคือมนุษยไดลวงละเมิดเขา
ไปในดินแดนของพระผูเปนเจาแลว
ผลกระทบประการแรกนับจากท่ีไดมีการประกาศวาทารก Eve 

เด็กหญิงคนแรกที่เกิดจากการโคลนนิ่งไดลืมตาดูโลกแลว โดยเกิดจาก
การสรางทารกจากรหัสพันธุกรรมของมารดา เพราะความจํ าเปนท่ีท้ัง
สามีของนางเปนหมันและทั้งคูตองการมีบุตรอยางมาก   สํ านักวาติกัน
ไดออกประกาศประณามการการโคลนนิ่งในคร้ังนี้อีก วาเปนการกระทํ า
ท่ีไรความรับผิดชอบในชีวิตมนุษย เหตุผลอีกประการหนึ่งของนัก
วิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งคือการโคลนนิ่งมนุษยนั้นยังเปนเทคโนโลยีท่ี
ไมสมบูรณเพียงพอท่ีจะทดลองในมนุษยได ดังเชนตัวอยางของ
แกะดอลลีซึ่งเมื่ออายุไดเพียงหาปก็มีอาการปวยขออักเสบ ซึ่งแสดงให
เห็นวาแกะตัวนี้มีอายุทางชีวภาพท่ีแกกวาแกะท่ีเกิดจากวิธีปฏิสนธิทาง
ธรรมชาติกวา 5 ป สวนนกัวทิยาศาสตรกลุมใหญอกีกลุมยังไมยอมรับวา 
Cloneaid โคลนทารกเหลานี้จริงตามคํ ากลาวอางเนื่องยังไมมีรายงาน
ยืนยันจากแหลงขาวอิสระ หรือสถาบันวิจัยทางการแพทยท่ีเปนอิสระ
แหงใดแหงหนึ่งเปนผูรับรอง ชื่อสกุลและที่อยูของสามีภรรยาคูนี้พรอม
กับทารกทาง Cloneaid ยังคงปดเปนความลับ

ผูท่ีมีความคิดแบบอนุรักษนิยมมักประณามการโคลนมนุษยวาไม
เหมาะสม เนื่องจากเปนการเกิดขึ้นของชีวิตที่ผิดธรรมชาติ คือ ไมมีการ
ปฏิสนธิของตัวอสุจิและไขที่สุกแลว ชีวิตของสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ ้านมนั้น
เปนชีวิตที่ลวนไดผานกระบวนการปฏิสนธิทั้งสิ้น การเกิดของดอลลีและ
สัตวท่ีถูกโคลนนิ่งเหลานี้จึงเทากับเปนการฝนธรรมชาติอยางมาก แต
หากมองอีกแงหนึ่งความสํ าเร็จของเทคโนโลยีนี้ไดเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อของมนุษยในศาสนาเทวนิยมไปอยางมาก เพราะเทากับเปนการ
ปฏิเสธบทบาทของพระผูเปนเจาในการบัญชาการเกิดของพระวิญญาณ
ศักด์ิสิทธิใหเขาสูครรภมารดา เม่ือตัวอสุจิและไขมีการปฏิสนธิ
นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งที่สนับสนุนการโคลนนิ่งไดวิจารณการ

ใชเหตุผลนี้วาเปนเหตุผลด้ังเดิมท่ีเคยยกขึ้นมาแลวเมื่อยี่สิบปกอนของ
พวกเครงคัมภีรทั้งหลาย เมื่อนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคนิคการผสม
เทียมเด็กหลอดแกวไดสํ าเร็จ และเทคนิคนี้ในปจจุบันไดเปนที่ยอมรับ
กันอยางแพรหลายในวงการแพทยท่ัวโลก และใชในการแกไขปญหา
การมีบุตรยากของสามีภรรยานับแสนคูทั่วโลกในปจจุบัน  หรือเมื่อนาย
แพทยคริสเตียนเบอรนารด ชาวอัฟริกาใตไดผาตัดเปลี่ยนหัวใจมนุษย
ไดสํ าเร็จ ก็พบกับคํ าวิจารณของพวกเครงคัมภีรและสื่อมวลชนใน
รัสเซียในยุคสงครามเย็นเชนกัน  ดูจะเปนธรรมดาท่ีความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรทุกคร้ังจะไดรับการวิจารณอยางรุนแรงจากสถาบันทาง
สังคมหลายฝายกวาจะเปนที่ยอมรับ

โคลนน่ิงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกาแกกวา 2500 ป และ

คัมภีรท่ีมีสาระมากมายหลายรุน หลายสมัย กรณีโคลนน่ิงพระพุทธ
ศาสนานั้นมีประเด็นที่หลากหลายในการพิจารณา นับต้ังแตการมีทัศนะ
ในการมองโลกและสัจจะธรรมท่ีแตกตางไปจากศาสนาอื่นๆ เชน การ
ไมมีความเชื่อท่ีวาโลกและสรรพสิ่งเกิดจากพระผูสราง ชาวพุทธจึงไม
เห็นวาเปนการลวงลํ้ าในเขตแดนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระผูเปนเจา หรือ
เห็นวาเปนการทํ าใหเกิดการกํ าเนิดของมนุษยท่ีผิดธรรมชาติ และเนื่อง
จากท่ีวาในพระพุทธศาสนานั้นไมมีผูท่ีจะทํ าหนาท่ีแทนพระสัมมาสัม
พุทธเจาได ชาวพุทธมีพระธรรมวินัยทํ าหนาท่ีเปนศาสดาแทนพระองค 
การโคลนนิ่งแมจะดูเปนเร่ืองใหมแตเนื่องจากคุณสมบัติของพระธรรม
ที่พระพุทธเจาไดอธิบายไวดีแลวนั้นเปน “อกาลิโก” คือ เปนส่ิงท่ีไม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คือ ไมขึ้นกับกาลสมัย ยังคงความทัน
สมัยอยูตลอดเวลานั่นเอง
กรณีเทคโนโลยีการโคลนนิ่งและเทคนิคการผสมเทียมในหลอด

แกวนั้น แมดูจะเปนเร่ืองท่ีผิดธรรมชาติแตมิไดขัดตอกระบวนการ
ปจจะยะการในพระพุทธศาสนา คือ มองเห็นวาเปนความตอเนื่องของ
เหตุปจจัย และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ 
อันท่ีจริงนักวิทยาศาสตรมิไดสรางอะไรขึ้นมาท่ีพนจากธรรมชาติเลย 
เปนแตเพียงไดน ําขอมูลความรูที่ไดสะสมมาดีแลวจากอดีต ของธรรม
ชาติแลวมาประยุกตโดยการกํ าหนดเหตุปจจัยในขอบเขตท่ีตนเอง
สามารถกํ าหนดได และอาศัยความสืบตอแหงเหตุปจจัยเหลานั้นยัง
ประโยชนใหเกิดผลขึ้นตามประสงคของตน
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สวนคานิยมทางศีลธรรมนั้นก็เปนกระบวนการของเหตุปจจัยทาง
สังคมอีกเชนกัน แมนักวิทยาศาสตรจะเห็นวาจริยธรรมนั้นเปนเพียงสิ่ง
ที่มนุษยก ําหนดขึ้นในสังคม ไมมีอยูจริงในธรรมชาติ แตในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา คานิยมทางศีลธรรมนั้นก็เปนธรรมชาติอีกสวนหนึ่ง
เชนเดียวกัน แมกระบวนการทางวทิยาศาสตรก็ยังเปนกระบวนการทาง
สังคมเชนกัน
หากมองในระดับของความเปนเหตุเปนปจจัย เทคโนโลยีที่มนุษย

ท้ังหลายไดใชมาท้ังส้ิน ตางไมพนหลักการแหงพระไตรลักษณเลย ท้ัง
หมดจึงอยูภายใตกฎเกณฑแหงความไมเท่ียง เต็มไปดวยความทุกข ใน
ตวัของมันเองและวางเปลาจากความเปนตัวเปนตน ไมวาจะเรียกวาเปน
มนุษยหรือเปนสัตวท่ีมีชีวิต ท้ังหมดก็สักแตวาเปนธาตุเปนธรรม 
ปราศจากความเปนตัวเปนเราเปนเขา ไมควรเขาไปยึดม่ันถือม่ัน หาก
มองในประเด็นระดับของปรมัตถธรรมนี้ โคลนนิ่งหรือเด็กหลอดแกวก็
เปนสักแตวาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปจจัย
อยางหนึ่งเทานั้น เปนเร่ืองของชาวโลกท่ียังหนาดวยกิเลสที่ยังเต็มไป
ดวยตัณหาอุปาทานท่ีเขาไปเสพอยูดวยและไมใชกิจท่ีผูใฝในธรรมท่ีนํ า
ไปสูความตรัสรูพึงเขาไปยุงเกี่ยว
เทคโนโลยีใดก็ตามท่ีไมนํ าใจใหยกขึ้นตอการบรรลุธรรม เขาสู

มรรคผลนิพพานก็ถือวาเปนเร่ืองของโลกเสียท้ังหมด และไมเปน
ประโยชนจริง แตหากเทคโนโลยีนี้สามารถนํ าไปสรางสรีระของพระสมั
มาสัมพุทธเจาท่ีเพรียบพรอมไปดวยมหาปุริสลักขณะท้ัง 32 ประการ
พรอมอนุพยัญชนะทั้งหลายอีก 80 แลว ก็นาจะเปนประโยชน ดังเชน
ในเร่ืองของพระอุปคุตท่ีบังคับพญามาร ไดแสดงรูปเปรียบของพระ
พุทธองคใหตนไดดู เนื่องจากที่ไมเคยไดเห็นพระพุทธเจาเมื่อครั้งที่ยัง
ทรงพระชนมอยูเลย หากโคลนนิ่งหรือวิศวกรรมพันธุศาสตรสามารถ
สรางพุทธสรีระข้ึนมาใหครบตามคัมภีรมหาปุริสลักษณะแลว ชาวพุทธ
แทท่ีเครงในคัมภีรท้ังหลายก็ยอมเห็นประโยชนและใหการสนับสนุน
อยางเต็มท่ี
สวนพวกท่ียึดม่ันในกฎแหงกรรม ถือกรรมเปนสรณะในการตี

ความเหตุการณทุกสิ่งท่ีตนพบ ก็มักจะเห็นวาเนื่องจากกรรมอยูเบ้ือง
หลังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั่งปวง “ใครทํ าดีก็ยอมไดดี ใครทํ าชั่วก็จะ
ไดช่ัว” และ “โลกหมุนไปไดดวยกรรม” รูปแบบแนวคิดเชนนี้ทํ าให
ชาวพุทธเห็นวา เทคนิคในการโคลนนิ่งนี้เปนผลของกรรมเกา ท่ีนัก
วิทยาศาสตรพรอมกับสัตวท่ีจะมาเกิดเปนมนุษยไดกระทํ ามาแลวแต
ปางกอน หากมีบุญเการองรับความส ําเร็จของการโคลนนิ่งมนุษยจึงเกิด
ขึ้น หากไมส ําเร็จกเ็พราะวา “บุญยังไมถึง” บางหรือ “ยังมีกรรมบังอยู
บาง” โดยหลักการของกรรมคือ “เจตนา” ซึ่งเปนเครื่องชี้ชัดวา “อะไร
เปนบุญ อะไรเปนบาป” ซึ่งอาจมองเพียงวาเจตนาของนักวิทยาศาสตร
เปนเคร่ืองกํ าหนดวาสิ่งท่ีพวกเขากระทํ าลงไปนั้นเปน “บุญหรือเปน
บาป” แตไมวากระทํ าอะไรลงไป กต็องไดรับกรรมท่ีตนเองกอไววันยังค่ํ า
ในพระไตรปฎกปรากฏเร่ืองก ําเนิดท้ัง 4  คือ การเกิดในครรภ 

การเกิดในไข การเกิดในไคล (หรือของเนาเปอย) และ การเกิดเปนตัว
ทันท่ีทันใด  (ปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหง เชน สุตตันตปฎกทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร ขอ 263 เปนตน) ในภูมิท้ัง 3  คือ 
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ซ่ึงในคัมภีรชั้นอรรถกถาไดอธิบายไว

มนุษยนั้นสามารถถือก ําเนิดไดในท้ัง ๔ ลักษณะ  ไมใชเฉพาะเกิดใน
ครรภมารดาเสียท้ังหมด หากอ ํานาจของแรงกรรมนั้นถึงพรอม กํ าเนิด
ท่ีดูผิดธรรมชาติท้ังหลาย เปนตนวา การเกิดเปนตัวเปนตนทันทีทันใด
ก็สามารถเกิดขึ้นไดเชนกัน หรือแมกระท่ังการเกิดท่ีละมากๆ เชน
มารดาคนเดียวคลอดลูกในครั้งเดียวไดถึง 500 คนก็ปรากฏมาแลว 
(ปรากฏหลักฐานในคัมภีรไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง) แมวา
เทคโนโลยีทางพันธุกรรมศาสตรและโคลนนิ่งจะทํ าใหเกิดชีวิตมนุษย
โดยมิไดผานการปฏิสนธิแตในทัศนะของผูที่เชื่อในกฎแหงกรรม ยอมมิ
ใชเปนเร่ืองผิดธรรมชาติ แตเปนกระบวนการทางธรรมชาติแบบหนึ่ง 
ซึ่งนักวิทยาศาสตรในปจจุบันเพิ่งมาพบเขา แตไดมีการกลาวถึงไวแลว
ในคัมภีรของพระพุทธศาสนา!!
กลุมท่ียึดม่ันในกฎแหงกรรมจึงไมคอยมีความสนใจในการเปลี่ยน

แปลงของโลกเทานั้น เพราะเห็นวา “ใครทํ า ใครก็ได” หากแรงกรรม
ประเภทนั้นๆ สงผลก็จะทํ าใหเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ประสบผล
สํ าเร็จ หากปราศจากแรงกรรมก็เกิดขึ้นไมไดวันยังคํ่ า หรือสรุปไดวา 
“อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิดขึ้นวันยังค่ํ า” ตามกฎแหงกรรม ชาวพุทธ
กลุมนี้จึงไมคอยมีความสนใจ เรื่องราวทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเทาใดนัก และยอมไมมีความสํ านึกท่ีจะลุกขึ้นไปตอตานนัก
วิทยาศาสตรวาสิ่งท่ีเขากระทํ าลงไปแลวนั้นเปนสิ่งท่ีผิด และไมควร
กระทํ าเปนอยางย่ิง เหมือนในศาสนาอื่น
กระนั้นเอง พวกท่ีเครงคัมภีรอีกพวกหนึ่งอาจน ําเร่ืองการทํ าลาย

ตัวออนท่ีถูกสรางขึ้นมาจากกระบวนการโคลนนิ่งนี้เปนเหตุวาเปนบาป 
เทากับการฆามนุษยใหตาย เนื่องจากที่วากวาจะไดตัวออนมนุษยที่สม
บุรณและเติบโตไดจริงแลวนั้นหมายความวา ตองมีไขท่ีถูกผสมแลว 
(ซ่ึงอาจถือไดวา มีปฐมจิตสถิตอยูภายใน) นั้นมีความเปนคนโดย
สมบูรณ และ “คนเหลานี้” ยอมตองถูกทํ าลายไปในที่สุดเมื่อการโคลน
น่ิงน้ันไมไดผล
กระนัน้ก็ตามนักวิทยาศาสตรท่ีรูบาลี ก็สามารถเลี่ยงบาลีไดเชนกัน 

โดยเฉพาะจากขอความในพระไตรปฎกที่พระพุทธเจาแสดงการเกิดขึ้น
ของมนุษยไววาตองประกอบดวยองค 3 คือ มารดามีระดู  มีการอยู
รวมกันของสามี-ภริยา และคนธรรพปรากฏ (ปรากฏในพระไตรปฎก
หลายแหง เชน สุตตันตปฎกมัชฌิมนิกาย อัสสลายนสูตร ขอ 628
เปนตน) สํ าหรับกรณีการโคลนนิ่งนี้ ไมมีการอยูรวมกันของหญิง-ชาย 
อีกท้ังแมผูอุมทองอาจไมเคยเห็นเจาของ “รหัสพันธุกรรมตนแบบ” 
เลยก็เปนได หากเปนเชนนี้จะถือวาตัวออนท่ีเกิดขึ้นใหมเหลานี้เปน
มนุษยตามท่ีพระไตรปฎกกํ าหนดไวนั้นคงไมถูกตองนัก เนื่องจากไมมี
กระบวนการของการอยูรวมกันทางเพศของหญิง/ชายเกิดขึ้นเลย!  (ตัว
อยางนี้ เห็นไดชัดในกรณีของทารกคนที่สองที่องคการ Cloneaid กลาว
วาเกิดจากการโคลนยีนของยีนหญิงท่ีมีคูรักเปนหญิงดวยกัน โดยการ
น ํายีนของหญิงสาวใสเขาในไขของตนเอง ในกรณีเชนนี ้ แมวาหญิงที่
คลอดทารกนี้ออกมาซ่ึงควรจะเรียกทารกท่ีตนเองอุมทองและคลอด
ออกมาแลวนั้นเปนลูกของตนทางพฤติกรรมและทางกฏหมาย ซ่ึงหาก
พิจารณาทางพันธุกรรมศาสตรกลับมีรหัสทางพันธุกรรมเหมือนกันดิก
ดัก ซ่ึงเทากับวาเปนคูแฝดซ่ึงมีกํ าเนิดจากไขใบเดียวกันจึงมีฐานะเทา
กับเปนนองฝาแฝด!)   ➢➢➢➢➢➢➢➢ โปรดติดตามตอฉบับหนา➣➣➣➣➢ ➢➢➢
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♣♣  FERCIT ใหความรวมมือกับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 6 
คณะ สถาบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเร่ืองจริย
ธรรมการวิจัยในมนุษยและการใชสัตวทดลองในการวิจัย  วันท่ี 18-19 
ธันวาคม 2545 ท่ีผานมา  ณ วิทยาลยัการสาธารณสขุ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และก็ถือก ําเนิดคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจัิย
ในมนุษย และการใชสัตวทดลองในการวิจัยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ♣♣

จัดทํ าที่ : หนวยวารสารวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม

 ขาว

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง

ภาพจากการประชุมเร่ือง  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและการใชสัตวทดลองในการวิจัย”
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