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จากกองบรรณาธิการ
สวัสดีปใ หม ป 2546 ขอใหสมาชิกทุกทานจงประสบแตความสุข
ความเจริญตลอดป 2546 นีด้ ว ยเทอญ ฉบับนี้นาเสนอบทความของ
ํ
ทานเมตตานนโทเกี่ยวกับโคลนนิ่ง ซึ่งทานไดกลาวในการประชุมระดม
ความคิดเห็นครัง้ หนึง่ วาไมมขี อ บัญญัตหิ า มในพุทธศาสนา บทความทีน่ าํ
มาลงนีเ้ คยนําเสนอเปนภาษาอังกฤษมากอนทีก่ ารประชุมวิชาการ Global
Conference on Buddhism, วันที่ 7 ธันวาคม 2545 ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย และทานไดเรียบเรียงเปนภาษาไทยใหกับ สารชมรมฯ
ตามที่ บ รรณาธิ ก ารร อ งขอ เนื่ อ งจากบทความมี ค วามยาวพอควร
บรรณาธิการจะไดทะยอยลงซึ่งคาดวาจะสมบูรณใน 2 ฉบับ ขอให
สมาชิกติดตามอานตอไป
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

ประเด็นจริยธรรม
โคลนนิ่งมนุษยผิดจริยธรรม?
เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ
ขาวใหญในวงการแพทย ที่เกิดขึ้น
กอนสิ้นป 2545 นี้คือเรื่องการคลอดของ
ทารก Eve ซึง่ องคการลัทธิไลเลียน (Raelien
Sect) ซึ่งอางวาตนเปนศาสนาใหมที่มี

ความเชื่อวามนุษยตางดาวไดใชวิธีการโคลนมนุษยชุดชุดแรกไวในโลก
เมื่อ สองหมื่นหาพันปกอนและมีความเชื่อวาการโคลนมนุษยเปนวิธี
การหนึ่งที่จะนํ าใหเผาพันธุของมนุษยชาติไดเขาถึงความเปนอมตะได
ในที่สุด ผูน าลั
ํ ทธินไ้ี ดอา งวาไดทําการโคลนมนุษยใหแกคูครองจํานวน
10 คู ซึ่งตอมาครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้กาลั
ํ งจะใหกําเนิดทารก ซึ่งทารกที่
เกิดจากการโคลนคนแรกของโลกไดเกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคมโดยมี
แมเปนสตรีชาวอเมริกัน และตอมาในวันที่ 5 มกราคม ทารกคนที่
สองซึ่งเกิดจากเทคนิดเดียวกันลืมตามองดูโลกขึ้นเปนครั้งแรก และตอ
ไปในอนาคตอันใกลนี้จะมีคุณแมอีกหลายคนที่จะใหกําเนิดทารกทีเ่ กิด
จากการโคลน
แมวาทางองคการ Cloneaid ไดแถลงขาวอยางเปนทางการถึงสอง
ครั้งแลวก็ตามแตในปจจุบันก็ยังไมมีองคการใดที่จะเขามาตรวจสอบ
DNA ของทั้งมารดาและทารกทั้งสองคูนี้ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธวาทารก
ทัง้ คูม กี าเนิ
ํ ดจากเทคนิคทางการโคลนมนุษยดังที่องคการ Cloneaid ได
อางไว
อันที่จริงเทคนิคการโคลนเซลลของสิ่งมีชีวิตนั้นมิใชของใหม ไดมี
การพัฒนาการโคลนเซลลของพืชมากกวา 30 ปมาแลวและไดใชกัน
อยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการเกษตรอยางกวางขวาง สวนการนํา
เทคนิคนี้มาใชในสัตวที่มีวิวัฒนาการสูง เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนํานมนั
้
้น
เปนขาวใหญในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540 เมื่อสถาบันโรสลิน
(Roslin Institute) แหงนครเอดินเบอรก แควนสกอตแลนดไดประกาศ
การโคลนแกะดอลลี่ (Dolly the Sheep) ความเปนไปไดของการโคลน
มนุษยดูจะมีความเปนจริงมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ผลลัพธจากการโคลน
แกะดอลลี่นี้สงผลใหประเทศมหาอํ านาจในยุโรป และองคการทาง
ศาสนาหลายแหง รวมทั้งองคการสหประชาชาติไดประณามและออก
กฎเกณฑหามการนําเทคนิคนี้มาใชในมนุษยอยางเด็ดขาด ตนเหตุ
สําคัญของขอถกเถียงในเรื่องการออกกฎหมายหามการโคลนมนุษยใน
ลักษณะนี้ มีตน กําเนิดจากความเขาในในเทคนิคการโคลนเมือ่ มองจาก
ทัศนะของผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ กัน นักบวชและนักการศาสนา

เทคนิคการโคลนนิ่ง
การโคลนนิ่งนั้นคือการนําสาร DNA ที่มีรหัสพันธุกรรมไดรบั การ
ลอกแบบมากจากเซลลหนึ่ง แทนที่ในอีกเซลลหนึ่ง ซึ่งอาจมีตนกําเนิด
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จากเซลลตนกํ าเนิดที่มากจากไขที่ถูกผสมแลวหรือจากเซลลที่พัฒนา
แล ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยการใช ก ระแสไฟฟาหรือ สารเคมีก ระตุน ใน
ป จ จุ บั น วั ต ถุ ป ระสงค ข องการโคลนนิ่ ง เซลล ของมนุษยนั้น มีอ ยู 2
ประการคือ การโคลนนิ่งเซลลตัวตนกําเนิด (stem cell) เพื่อใชในการ
บําบัดทางการแพทย (therapeutic cloning) เชน ปลุกหรือซอมแซม
อวัยวะที่บกพรองสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย โดยการผลิตเซลลตน
กําเนิดซึ่งมีรหัสพันธุกรรมตรงกันกับของผูปวยแลวนําไปปลูกในอวัยวะ
ที่เสียหาย สวนอีกแบบหนึ่งคือการโคลนนิ่งเพื่อสรางสิ่งมีชีวิตจากอีก
สิ่งมีชีวิตหนึ่ง (reproductive cloning) โคลนนิ่งแบบที่สองนี้ที่ยังคงเปน
ปญหาอยูม ากวาควรใหกระทําหรือไม

ปฏิกิริยาตอบโตตอการโคลนนิ่งมนุษย
นับตั้งแตการเกิดการโคลนแกะดอลลี่ไดสาเร็
ํ จ ความเปนไปไดท่ี
จะเกิดการโคลนมนุษยนั้นมีความเปนไปไดสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่ใชนั้นไมแตกตางกันมากนัก อีกทั้งยังไมตองการเครื่องมือ
ที่ซับซอนหรือการใชงบประมาณสูง อีกทั้งกลุมนักวิทยาศาสตรและนาย
แพทยหัวกาวหนาจํ านวนหนึ่งเกิดความรูสึ กทาทายวาใครจะเปนคน
แรกทีท่ าการโคลนมนุ
ํ
ษยไดสําเร็จ
สันตะปาปาจอหนปอลลที่สอง ไดออกแถลงการณประณามการ
โคลนนิงมนุษยและไดทรงเปนผูนํ าทางศาสนาโลกคนแรกที่โจมตีการ
โคลนนิงมนุษยตั้งแตตน นอกจากนั้นแลวประธานาธิบดี จอรจ ดับบลิว
บุช ก็ไดปราศรัยแสดงความไมเห็นดวยในการโคลนนิงมนุษยอีกเชนกัน
แมกระทั่ง มาตราที่ 11 แหง ปฎิญญาสากลวาดวยการทดลองวาดวย
รหั ส พั น ธุ ก รรมของมนุษยขององคการยูเนสโก (UNESCO) ได
ประกาศหามการโคลนมนุษยดวยเชนกัน กระนั้นประเทศมหาอํานาจ
หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา ก็มิไดมีการออกกฎหมายหามการ
โคลนนิ่ ง มนุ ษ ย อ ย า งเด็ ด ขาดเหมือ นประเทศในทวีปยุโรปอีก หลาย
ประเทศ ผูน าศาสนาอี
ํ
กหลายศาสนาไดแสดงความไมเห็นดวยในเรื่อง
โคลนนิ่งนี้อยางเปดเผย ดวยเหตุผลสําคัญคือมนุษยไดลวงละเมิดเขา
ไปในดินแดนของพระผูเ ปนเจาแลว
ผลกระทบประการแรกนับจากที่ไดมีการประกาศวาทารก Eve
เด็กหญิงคนแรกที่เกิดจากการโคลนนิ่งไดลืมตาดูโลกแลว โดยเกิดจาก
การสรางทารกจากรหัสพันธุกรรมของมารดา เพราะความจําเปนทีท่ ง้ั
สามีของนางเปนหมันและทั้งคูตองการมีบุตรอยางมาก สํานักวาติกัน
ไดออกประกาศประณามการการโคลนนิ่งในครั้งนี้อีก วาเปนการกระทํา
ที่ไรความรับผิดชอบในชีวิตมนุษย เหตุผลอีกประการหนึ่งของนัก
วิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งคือการโคลนนิ่งมนุษยนั้นยังเปนเทคโนโลยีที่
ไม ส มบู ร ณ เ พี ย งพอที่ จ ะทดลองในมนุ ษ ย ไ ด ดั ง เช น ตั ว อย า งของ
แกะดอลลีซึ่งเมื่ออายุไดเพียงหาปก็มีอาการปวยขออักเสบ ซึ่งแสดงให
เห็นวาแกะตัวนี้มีอายุทางชีวภาพที่แกกวาแกะที่เกิดจากวิธีปฏิสนธิทาง
ธรรมชาติกวา 5 ป สวนนักวิทยาศาสตรกลุม ใหญอกี กลุมยังไมยอมรับวา
Cloneaid โคลนทารกเหลานี้จริงตามคํากลาวอางเนื่องยังไมมีรายงาน
ยืนยันจากแหลงขาวอิสระ หรือสถาบันวิจัยทางการแพทยที่เปนอิสระ
แหงใดแหงหนึ่งเปนผูรับรอง ชื่อสกุลและที่อยูของสามีภรรยาคูนี้พรอม
กับทารกทาง Cloneaid ยังคงปดเปนความลับ

ผูที่มีความคิดแบบอนุรักษนิยมมักประณามการโคลนมนุษยวาไม
เหมาะสม เนื่องจากเปนการเกิดขึ้นของชีวิตที่ผิดธรรมชาติ คือ ไมมกี าร
ปฏิสนธิของตัวอสุจิและไขที่สุกแลว ชีวิตของสัตวเลี้ยงลูกดวยนํานมนั
้
้น
เปนชีวิตที่ลวนไดผานกระบวนการปฏิสนธิทั้งสิ้น การเกิดของดอลลีและ
สัตวที่ถูกโคลนนิ่งเหลานี้จึงเทากับเปนการฝนธรรมชาติอยางมาก แต
หากมองอีกแงหนึ่งความสํ าเร็จของเทคโนโลยีนี้ไดเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อของมนุษยในศาสนาเทวนิยมไปอยางมาก เพราะเทากับเปนการ
ปฏิเสธบทบาทของพระผูเปนเจาในการบัญชาการเกิดของพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิใหเขาสูค รรภมารดา เมื่อตัวอสุจิและไขมีการปฏิสนธิ
นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหนึ่งที่สนับสนุนการโคลนนิ่งไดวิจารณการ
ใชเหตุผลนี้วาเปนเหตุผลดั้งเดิมที่เคยยกขึ้นมาแลวเมื่อยี่สิบปกอนของ
พวกเครงคัมภีรทั้งหลาย เมื่อนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคนิคการผสม
เทียมเด็กหลอดแกวไดสําเร็จ และเทคนิคนี้ในปจจุบันไดเปนที่ยอมรับ
กั นอยางแพรหลายในวงการแพทยทั่วโลก และใชในการแกไขปญหา
การมีบุตรยากของสามีภรรยานับแสนคูทั่วโลกในปจจุบัน หรือเมื่อนาย
แพทยคริสเตียนเบอรนารด ชาวอัฟริกาใตไดผาตัดเปลี่ยนหัวใจมนุษย
ไดสํ าเร็จ ก็พบกับคํ าวิจ ารณของพวกเครงคัมภีรและสื่อมวลชนใน
รัสเซียในยุคสงครามเย็นเชนกัน ดูจะเปนธรรมดาทีค่ วามกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรทุกครั้งจะไดรับการวิจ ารณอยางรุนแรงจากสถาบันทาง
สังคมหลายฝายกวาจะเปนที่ยอมรับ

โคลนนิง่ กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกาแกกวา 2500 ป และ
คัมภีรที่มีสาระมากมายหลายรุน หลายสมัย กรณีโคลนนิ่งพระพุทธ
ศาสนานั้นมีประเด็นที่หลากหลายในการพิจารณา นับตัง้ แตการมีทศั นะ
ในการมองโลกและสัจจะธรรมที่แตกตางไปจากศาสนาอื่นๆ เชน การ
ไมมีความเชื่อที่วาโลกและสรรพสิ่งเกิดจากพระผูสราง ชาวพุทธจึงไม
เห็นวาเปนการลวงลํ้าในเขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา หรือ
เห็นวาเปนการทําใหเกิดการกําเนิดของมนุษยทผ่ี ดิ ธรรมชาติ และเนื่อง
จากที่ว าในพระพุทธศาสนานั้นไมมีผูท่ีจะทํ าหนาที่แทนพระสัมมาสัม
พุทธเจาได ชาวพุทธมีพระธรรมวินัยทําหนาทีเ่ ปนศาสดาแทนพระองค
การโคลนนิ่งแมจะดูเปนเรื่องใหมแตเนื่องจากคุณสมบัติของพระธรรม
ที่พระพุทธเจาไดอธิบายไวดีแลวนั้นเปน “อกาลิโก” คือ เปนสิง่ ทีไ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คือ ไมขึ้นกับกาลสมัย ยังคงความทัน
สมัยอยูตลอดเวลานั่นเอง
กรณีเ ทคโนโลยีการโคลนนิ่งและเทคนิคการผสมเทียมในหลอด
แกวนั้น แมดูจ ะเปน เรื่องที่ผิดธรรมชาติแตมิไดขัดตอกระบวนการ
ปจจะยะการในพระพุทธศาสนา คือ มองเห็นวาเปนความตอเนื่องของ
เหตุปจจัย และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่มีอยูแลวในธรรมชาติ
อัน ที่จ ริง นัก วิทยาศาสตรมิไดสรางอะไรขึ้นมาที่พนจากธรรมชาติเลย
เปนแตเพียงไดนาข
ํ อมูลความรูที่ไดสะสมมาดีแลวจากอดีต ของธรรม
ชาติ แ ล ว มาประยุ ก ต โ ดยการกํ าหนดเหตุปจจัยในขอบเขตที่ตนเอง
สามารถกํ าหนดได และอาศัยความสืบตอแหงเหตุปจจัยเหลานั้นยัง
ประโยชนใหเกิดผลขึ้นตามประสงคของตน

3
สวนคานิยมทางศีลธรรมนั้นก็เปนกระบวนการของเหตุปจจัยทาง
สังคมอีกเชนกัน แมนักวิทยาศาสตรจะเห็นวาจริยธรรมนั้นเปนเพียงสิ่ง
ที่มนุษยกาหนดขึ
ํ
้นในสังคม ไมมอี ยูจ ริงในธรรมชาติ แตในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา คานิยมทางศีลธรรมนั้นก็เปนธรรมชาติอีกสวนหนึ่ง
เชนเดียวกัน แมกระบวนการทางวิทยาศาสตรกย็ งั เปนกระบวนการทาง
สังคมเชนกัน
หากมองในระดับของความเปนเหตุเปนปจจัย เทคโนโลยีที่มนุษย
ทั้งหลายไดใชมาทัง้ สิน้ ตางไมพนหลักการแหงพระไตรลักษณเลย ทัง้
หมดจึงอยูภ ายใตกฎเกณฑแหงความไมเทีย่ ง เต็มไปดวยความทุกข ใน
ตัวของมันเองและวางเปลาจากความเปนตัวเปนตน ไมวาจะเรียกวาเปน
มนุ ษ ย ห รื อ เป น สั ต วที่มีชีวิต ทั้งหมดก็สักแตวาเปนธาตุเปนธรรม
ปราศจากความเปนตัวเปนเราเปนเขา ไมควรเขาไปยึดมัน่ ถือมัน่ หาก
มองในประเด็นระดับของปรมัตถธรรมนี้ โคลนนิ่งหรือเด็กหลอดแกวก็
เปนสักแตวาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปจจัย
อยางหนึ่งเทานั้น เปนเรื่องของชาวโลกที่ยังหนาดวยกิเลสที่ยังเต็มไป
ดวยตัณหาอุปาทานทีเ่ ขาไปเสพอยูดวยและไมใชกิจที่ผใู ฝในธรรมทีน่ าํ
ไปสูความตรัสรูพึงเขาไปยุงเกี่ยว
เทคโนโลยีใดก็ตามที่ไมนํ าใจใหยกขึ้นตอการบรรลุธรรม เขาสู
มรรคผลนิพพานก็ถือวาเปนเรื่องของโลกเสียทั้งหมด และไมเ ปน
ประโยชนจริง แตหากเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปสรางสรีระของพระสัม
มาสัมพุทธเจาทีเ่ พรียบพรอมไปดวยมหาปุรสิ ลักขณะทัง้ 32 ประการ
พรอมอนุพยัญชนะทั้งหลายอีก 80 แลว ก็นาจะเปนประโยชน ดังเชน
ในเรื่องของพระอุปคุตที่บังคับพญามาร ไดแสดงรูปเปรียบของพระ
พุทธองคใหตนไดดู เนื่องจากที่ไมเคยไดเห็นพระพุทธเจาเมื่อครั้งที่ยัง
ทรงพระชนมอยูเลย หากโคลนนิ่งหรือวิศวกรรมพันธุศาสตรสามารถ
สรางพุทธสรีระขึน้ มาใหครบตามคัมภีรม หาปุรสิ ลักษณะแลว ชาวพุทธ
แทที่เครงในคัมภีรทั้งหลายก็ยอมเห็นประโยชนและใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่
สว นพวกที่ยึดมั่นในกฎแหงกรรม ถือกรรมเปนสรณะในการตี
ความเหตุการณทุกสิ่งที่ตนพบ ก็มักจะเห็นวาเนื่องจากกรรมอยูเบื้อง
หลังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั่งปวง “ใครทําดีกย็ อ มไดดี ใครทําชั่วก็จะ
ไดชว่ั ” และ “โลกหมุนไปไดดว ยกรรม” รูปแบบแนวคิดเชนนี้ทําให
ชาวพุทธเห็นวา เทคนิคในการโคลนนิ่งนี้เปนผลของกรรมเกา ทีน่ กั
วิทยาศาสตรพรอมกับสัตวที่จะมาเกิดเปนมนุษยไดกระทํ ามาแลวแต
ปางกอน หากมีบุญเการองรับความสําเร็จของการโคลนนิ่งมนุษยจึงเกิด
ขึ้น หากไมสาเร็
ํ จก็เพราะวา “บุญยังไมถงึ ” บางหรือ “ยังมีกรรมบังอยู
บาง” โดยหลักการของกรรมคือ “เจตนา” ซึ่งเปนเครื่องชี้ชัดวา “อะไร
เปนบุญ อะไรเปนบาป” ซึ่งอาจมองเพียงวาเจตนาของนักวิทยาศาสตร
เปนเครื่องกําหนดวาสิ่งที่พวกเขากระทําลงไปนั้นเปน “บุญหรือเปน
บาป” แตไมวา กระทําอะไรลงไป ก็ตอ งไดรับกรรมที่ตนเองกอไววันยังคํ่า
ในพระไตรปฎกปรากฏเรือ่ งกําเนิดทัง้ 4 คือ การเกิดในครรภ
การเกิดในไข การเกิดในไคล (หรือของเนาเปอย) และ การเกิดเปนตัว
ทันที่ทันใด (ปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหง เชน สุตตันตปฎกทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร ขอ 263 เปนตน) ในภูมทิ ง้ั 3 คือ
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ซึ่งในคัมภีรชั้นอรรถกถาไดอธิบายไว

มนุษยนั้นสามารถถือกําเนิดไดในทัง้ ๔ ลักษณะ ไมใชเฉพาะเกิดใน
ครรภมารดาเสียทัง้ หมด หากอํานาจของแรงกรรมนั้นถึงพรอม กําเนิด
ที่ดูผิดธรรมชาติทั้งหลาย เปนตนวา การเกิดเปนตัวเปนตนทันทีทันใด
ก็สามารถเกิดขึ้นไดเชนกัน หรือแมกระทั่งการเกิดที่ละมากๆ เชน
มารดาคนเดียวคลอดลูกในครั้งเดียวไดถึง 500 คนก็ปรากฏมาแลว
(ปรากฏหลักฐานในคัมภีรไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง) แมวา
เทคโนโลยีทางพันธุกรรมศาสตรและโคลนนิ่งจะทํ าใหเกิดชีวิตมนุษย
โดยมิไดผานการปฏิสนธิแตในทัศนะของผูที่เชื่อในกฎแหงกรรม ยอมมิ
ใชเปนเรื่องผิดธรรมชาติ แตเปนกระบวนการทางธรรมชาติแบบหนึ่ง
ซึ่งนักวิทยาศาสตรในปจจุบันเพิ่งมาพบเขา แตไดมีการกลาวถึงไวแลว
ในคัมภีรข องพระพุทธศาสนา!!
กลุมที่ยึดมั่นในกฎแหงกรรมจึงไมคอยมีความสนใจในการเปลี่ยน
แปลงของโลกเทานั้น เพราะเห็นวา “ใครทํา ใครก็ได” หากแรงกรรม
ประเภทนั้นๆ สงผลก็จะทํ าใหเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ประสบผล
สําเร็จ หากปราศจากแรงกรรมก็เกิดขึ้นไมไดวันยังคํ่า หรือสรุปไดวา
“อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิดขึ้นวันยังคํา”
่ ตามกฎแหงกรรม ชาวพุทธ
กลุมนี้จึงไมคอยมีความสนใจ เรื่องราวทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเทาใดนัก และยอมไมมีความสํานึกที่จะลุกขึ้นไปตอตานนัก
วิทยาศาสตรวาสิ่งที่เขากระทํ าลงไปแลวนั้นเปนสิ่งที่ผิด และไมควร
กระทําเปนอยางยิง่ เหมือนในศาสนาอื่น
กระนั้นเอง พวกที่เครงคัมภีรอีกพวกหนึ่งอาจนําเรือ่ งการทําลาย
ตัวออนที่ถูกสรางขึ้นมาจากกระบวนการโคลนนิ่งนี้เปนเหตุวาเปนบาป
เทากับการฆามนุษยใหตาย เนื่องจากที่วากวาจะไดตัวออนมนุษยที่สม
บุรณและเติบโตไดจริงแลวนั้นหมายความวา ตองมีไขที่ถูกผสมแลว
(ซึ่งอาจถือไดวา มีปฐมจิตสถิตอยูภายใน) นั้นมีความเปนคนโดย
สมบูรณ และ “คนเหลานี้” ยอมตองถูกทําลายไปในที่สุดเมื่อการโคลน
นิง่ นัน้ ไมไดผล
กระนัน้ ก็ตามนักวิทยาศาสตรทร่ี บู าลี ก็สามารถเลี่ยงบาลีไดเชนกัน
โดยเฉพาะจากขอความในพระไตรปฎกที่พระพุทธเจาแสดงการเกิดขึ้น
ของมนุษยไววาตองประกอบดวยองค 3 คือ มารดามีระดู มีการอยู
รวมกันของสามี-ภริยา และคนธรรพปรากฏ (ปรากฏในพระไตรปฎก
หลายแหง เชน สุตตันตปฎกมัชฌิมนิกาย อัสสลายนสูตร ขอ 628
เปนตน) สําหรับกรณีการโคลนนิ่งนี้ ไมมีการอยูรวมกันของหญิง-ชาย
อีกทั้งแมผูอุมทองอาจไมเคยเห็นเจาของ “รหัสพันธุกรรมตนแบบ”
เลยก็เปนได หากเปนเชนนี้จะถือวาตัวออนที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้เปน
มนุษยตามทีพ่ ระไตรปฎกกําหนดไวนั้นคงไมถูกตองนัก เนื่องจากไมมี
กระบวนการของการอยูรวมกันทางเพศของหญิง/ชายเกิดขึ้นเลย! (ตัว
อยางนี้ เห็นไดชัดในกรณีของทารกคนที่สองที่องคการ Cloneaid กลาว
วาเกิดจากการโคลนยีนของยีนหญิงที่มีคูรักเปนหญิงดวยกัน โดยการ
นํายีนของหญิงสาวใสเขาในไขของตนเอง ในกรณีเชนนี้ แมวาหญิงที่
คลอดทารกนี้ออกมาซึ่งควรจะเรียกทารกที่ตนเองอุมทองและคลอด
ออกมาแลวนั้นเปนลูกของตนทางพฤติกรรมและทางกฏหมาย ซึง่ หาก
พิจารณาทางพันธุกรรมศาสตรกลับมีรหัสทางพันธุกรรมเหมือนกันดิก
ดัก ซึ่งเทากับวาเปนคูแฝดซึ่งมีกําเนิดจากไขใบเดียวกันจึงมีฐานะเทา
ดตามตอฉบับหนา➣➢
กับเปนนองฝาแฝด!) ➢➢โปรดติ
➢➢
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คณะ สถาบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมเรื่องจริย
ธรรมการวิจัยในมนุษยและการใชสัตวทดลองในการวิจัย วันที่ 18-19
ธันวาคม 2545 ทีผ่ า นมา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และก็ถือกําเนิดคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย และการใชสัตวทดลองในการวิจัยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ♣♣

ภาพจากการประชุมเรือ่ ง “จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยและการใชสตั วทดลองในการวิจยั ”

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

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330
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