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บทคัดยอ 

การทําโคลนนิ่งมนุษยเปนปญหาที่มีการถกเกียงกันอยางตอเนื่อง เช่ือกันวานักวิทยาศาสตรในปจจุบันมีความรู
ความสามารถเพียงพอที่จะสรางมนุษยโคลนขึ้นมาไดจริง แตยังไมมีการทําอยางเปนทางการในขณะนี้ ตอไปในอนาคตคาดวา
จะมีการสรางมนุษยดวยวิธีการน้ีอยางแนนอนเพียงแตหาเหตุผลมาสนับสนุนใหไดวาทําไมจึงควรทํา เรื่องนี้มีการโตแยงใน
ประเด็นทางจริยธรรม ฝายสนับสนุนมีความเห็นวาการทําโคลนนิ่งมนุษยเปนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพที่ควรสงเสริมเพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ขณะที่อีกฝายหนึ่งคัดคานดวยเหตุผลสําคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความถูกตองของการสืบทอดเผาพันธุมนุษยที่สมศักดิ์ศรีตลอดจนความสมดุลของธรรมชาติ 
 
ABSTRACT 

Human cloning is one of the most controversial topics at present. It is believed that scientists have adequate 
capability to clone human beings. Inevitably, human cloning would be implemented if it is supported with 
sufficient rationale even though it has not yet been carried out officially and openly. In terms of ethics, some see 
that human cloning is a significant development of science and biological technology. In contrast, many perceive 
that it does not only interfere in the safe, righteous, and dignified reproductive system of mankind but also with 
in the balance of nature.  

 
เมื่อมีความคิดเห็นไมตรงกันมนุษยจะใชเหตุผลเปน

เครื่องตัดสิน แตปญหาบางอยางแมจะพยายามพิจารณาตาม
หลักเหตุผลแตก็ไมอาจตัดสินไดโดยงายเพราะทั้งฝาย
สนับสนุนและคัดคานตางก็มีเหตุผลที่นาเชื่อโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปญหาจริยธรรมที่ถกเถียงกันอยูและยังไมมีขอยุติ 
ในปจจุบันมีการถกเถียงกันหลายเรื่อง เชน การทําแทง  
(Abortion) การุณยฆาต (Euthanasia) โทษประหารชีวิต 
(Capital Punishment) และการทําโคลนนิ่งมนุษย (Human 
Cloning) เปนตน ถาเราเชื่อวาศีลธรรมตั้งอยูบนหลักของ
เหตุผล ก็หมายความวา การตัดสินการกระทําหนึ่งวาผิดหรือ
ถูกยอมสามารถถามไดวามี เหตุผลอะไรในการตัดสิน
เชนนั้น จริยศาสตรหรือจริยปรัชญาจะไมถามเพียงแควา
อะไรคือสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา แตจะถามตอไปดวยถึง
เหตุผลวาทําไมหรือเพราะเหตุใดจึงทําเชนนั้น เปนการมอง
ลึกลงไปถึงเกณฑตัดสินจริยธรรมที่อยู เบื้องหลังเพื่อ
สามารถวิเคราะหและตัดสินการกระทําไดอยางมีระบบ 
สําหรับการทําโคลนนิ่งมนุษยนั้นเปนขาวดังไปทั่วโลก
นับตั้งแตการถือกําเนิดของ “ดอลลี่” แกะโคลนตัวแรกของ
โลกเมื่อ พ.ศ. 2540 นับจากนั้นก็คาดกันวามนุษยโคลนจะ

เกิดขึ้นตามมาในไมชาทําใหมีการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดัน
ใหออกกฎหมายหามการโคลนมนุษยอยางกวางขวางใน
หลายประเทศทั่วโลก แตในปจจุบันกลับมีความพยายามที่
จะแกกฎหมายเพื่อใหสามารถทําโคลนนิ่งมนุษยได คนเปน
จํานวนมากมีความเห็นวาเรื่องนี้ไมนาจะถูกตองในดาน
จริยธรรมแตอีกหลายคนคิดวาเปนอีกกาวหนึ่งของความ 
สําเร็จทางวิทยาศาสตรที่ควรสนับสนุนเพราะจะเปนประ 
โยชนอยางยิ่งกับมนุษยชาติ ประเด็นสําคัญของการถกเถียง
จึงไมไดอยูตรงที่วาเราจะทําไดสําเร็จหรือไมซึ่งเปนเรื่อง
ทางเทคนิคแตอยูที่วาควรจะทําหรือไมซึ่งเปนเรื่องของจริย-
ศาสตร  
 
จริยศาสตร คืออะไร 

จริยศาสตร คือ ปรัชญาสาขาหนึ่งที่ศึกษาเรื่องเกณฑ
ตัดสินความประพฤติและแนวทางการดําเนินชีวิต ปรัชญา
สวนนี้จะสอบถามวาระบบศีลธรรมแบบใดมีเหตุผลนา 
เช่ือถือและการดํารงชีวิตแบบใดจึงจะมีความสุขที่แทจริง
และเหมาะสมกับมนุษย เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
ทางดานคุณคาเพื่อตอบคําถามที่วาเราควรทําอะไร และ



ทําไมจึงควรทําอยางนั้น เพราะเหตุใดเราจึงทําอยางที่เรา
อยากจะทําไมได เปนความพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย
การกระทําของตัวเองและตัดสินการกระทําของคนอื่น นัก
ปรัชญาก็เชนเดียวกับนักวิทยาศาสตรตรงที่ไมเช่ืออะไร
งายๆ จนกวาจะตรวจสอบดวยเหตุผลเสียกอน ปรัชญาจึง
เปนเรื่องของการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ หนาที่ของ
ปรัชญาคือสอนใหรูจักคิด รูจักพิจารณาปญหารอบดาน
หลายแงหลายมุม มิไดมีหนาที่สอนใหเช่ือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง
เพราะปรัชญาไมใชศาสนา การศึกษาความคิดของนัก
ปรัชญาทั้งหลายก็เพื่อทําความเขาใจวาแตละคนมีเหตุผล
อยางไร แลวนํามาไตรตรองดวยตัวเองวาเราควรเชื่อเหตุผล
ของใคร การเรียนปรัชญาจึงไมมีสูตรสําเร็จใหยึดถือ ใน
ชีวิตประจําวันมนุษยตองเผชิญกับการเลือกและการตัดสิน
การกระทําอยูตลอดเวลา ในการตัดสินการกระทําวาถูกหรือ
ผิด ดีหรือไม  ควรหรือไม เปนเรื่องที่กระทําไดยากถา
ปราศจากหลักเกณฑที่เรียกวาเกณฑตัดสินจริยธรรมมาชวย
ในการพิจารณา จริยปรัชญาจะชวยใหเราแยกแยะไดวาการ
กระทําอยางไรที่เรียกวาดี อยางไรที่เรียกวาเลว และมีเกณฑ
พ้ืนฐานอะไรบางที่จะใชตัดสินเรื่องนี้ สวนที่เหลือตอจากนี้
เราตองคิดเอาเองวาจะตัดสินอยางไรและมีเหตุผลใดสนับ 
สนุน ผูคนเปนจํานวนมากมีความสับสนเมื่อพูดถึงจริย-
ศาสตรกับศาสนาและอาจจะเห็นวามีลักษณะคลายกันแตถา
พิจารณาใหดีจะเห็นความแตกตาง ศาสนานั้นมีลักษณะโนม
นาว ชักจูงใจใหเช่ือและปฏิบัติตามคําสอน และหามปรามมิ
ใหทําสิ่งที่ขัดกับคําสอนของศาสนานั้นๆ สวนจริยศาสตร
เปนเรื่องของการเสนอความคิดเห็น หลักการและขอโตแยง
ในเรื่องการกระทําของมนุษย ที่สําคัญ คือ จริยศาสตรใช
เหตุผลเปนหลักแตศาสนาอยูบนพื้นฐานของศรัทธา 
นอกจากนี้ศาสนามีเกณฑตัดสินจริยธรรมที่แนนอนแลว
ตามความเชื่อทางศาสนาของตน และถือวาเปนเกณฑที่ดี
ที่สุด ไมมีขอสงสัย ศาสนิกชนปฏิบัติตามคําสอนดวย
ศรัทธา ในขณะที่จริยศาสตรเปนสาขาหนึ่งของปรัชญาจึงมี
ลักษณะวิพากษ คือ เสนอเกณฑตัดสินจริยธรรมที่แตกตาง
กันไปที่สามารถโตแยงไดดวยเหตุผลเพราะยังไมมีคําตอบที่
ยอมรับกันไดทุกฝายวาเปนคําตอบที่ดีที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบจริยศาสตรกับวิทยาศาสตร ความ
แตกตางที่เห็นไดชัดที่สุดคือ วิทยาศาสตรสนใจเรื่อง
ขอเท็จจริง (Fact) แตจริยศาสตรสนใจเรื่องคุณคา (Value) 
วิทยาศาสตรอาศัยขอเท็จจริงจากการสังเกต ทดลองเพื่อหา

กฎเกณฑมาอธิบายปรากฏการณและอาศัยกฎเกณฑนั้น
คาดหมายอนาคตวาจะเกิดหรือไมเกิดอะไร วิทยาศาสตร
จะตอบคําถามวา อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นไดอยางไรและมี
แนวโนมที่อาจคาดไดวาจะเปนอยางไรตอไป เรื่องขอเท็จ  
จริงที่วิทยาศาสตรสนใจศึกษาเปนสิ่งที่อยูในขอบเขตของ
การรับรูดวยประสบการณหรือประสาทสัมผัสจึงมีความ
ชัดเจน สามารถพิสูจนและทดสอบไดงายกวาเรื่องคุณคา
ของการกระทํา ปญหาการทําโคลนนิ่งมนุษยวิทยาศาสตร
สนใจวิธีการวาจะทําโคลนนิ่งอยางไรใหไดผลดีที่สุด สวน 
จริยศาสตรจะถามวาควรทําโคลนนิ่งมนุษยหรือไม เพราะ
อะไร และเราใชเกณฑอะไรตัดสินวาควรทําหรือไมควรทํา 
ประเด็นความขัดแยงทางดานจริยธรรมนี้ยังคงเปนที่
ถกเถียงกันตอไปวาจําเปนแคไหนที่จะตองมีการโคลนนิ่ง
คนและถามีการโคลนนิ่งคนขึ้นมาจริงๆ จะมีปญหาอะไร
ตามมา หลายคนวิตกกังวลถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
มนุษยเพราะเปนการขยายพันธุที่ไมเปนไปตามธรรมชาต ิ

 
โคลนนิ่ง คืออะไร 

โคลนนิ่ง1 (Cloning) หมายถึง การคัดลอก หรือทําซ้ํา 
(Copy) ในทางการแพทยหมายถึงการสรางสิ่งมีชีวิตใหม
จากเซลลร างกาย  มิใช เซลลสืบพันธุ จากพอแมตาม
ธรรมชาติ ชีวิตใหมนี้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือน
ของเดิมทุกประการ การเกิดแฝดเหมือนก็เปนการโคลน
โดยธรรมชาติ การโคลนสิ่งตางๆ โดยมนุษยมีมานานแลว 
เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และตัวออนของสัตวโดยการ
แยกเซลลเพื่อใหไดผลผลิตมากๆ อาจเรียกไดวาเปนการ
เกิดชีวิตใหมโดยไมอาศัยเพศ ใชเพียงเซลลจากตัวตนแบบ
นํามาเพาะเลี้ยง โดยไมตองมีการปฏิสนธิแบบที่ตองอาศัย
ไขกับอสุจิอีกตอไป แตยังจําเปนตองใชไขจากเพศเมียอยู 
แตไมไดใชทั้งหมดเพราะจะดึงเอานิวเคลียสออกแลวนํา
นิวเคลียสหรือเซลลใหมจากตัวตนแบบเขาไปใสแทน แลว
กระตุนดวยไฟฟาออนๆ เพื่อใหเซลลแบงตัวเปนทวีคูณ 
การทําโคลนนิ่งดวยเทคนิคดังกลาวทารกที่ เกิดมาไม
จําเปนตองปฏิสนธิดวยวิธีธรรมชาติ ขอเพียงมีนิวเคลียส
ของเซลลที่เปนตนแบบพันธุกรรมกับไขจากไหนก็ไดและ

                                                 
1คําวาโคลน (clone) เปนคํากริยา และโคลนนิ่ง (cloning) เปนคํานาม
ซึ่งตามความเห็นของนักวิทยาศาสตรไทยเห็นวาควรใชทับศัพท 
 



ผูที่เต็มใจอุมทอง ทารกที่ไดจะมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนเจาของนิวเคลียสทุกประการ หลักการการทําโคลน
นิ่งนี้สามารถนํามาใชในการสราง Stem Cell2  เพื่อนําเนื้อ 
เยื่อหรืออวัยวะที่ไดนั้นมาปลูกถายใหกับคนไขโดยไมตอง
กังวลเรื่องการตอตานจากระบบภูมิคุมกันของรางกายและ
เพื่อการรักษาโรคตางๆ ไมวาจะเปนเบาหวาน มะเร็ง เอดส
หรือแมแตอัลไซเมอร  แต ก็ยังคงมีประเด็นทางดาน
จริยธรรมที่ตองพิจารณาวาเปนเรื่องที่ผิดหรือไม การสราง
ตัวออนเพื่อนําเซลลจากจากตัวออนมาใชซึ่งจะนําไปสูการ
ทําลายตัวออนนั้นในภายหลังถือวาเปนการหยุดยั้งโอกาส
ในการเจริญเติบโตของชีวิตแมวาตัวออนที่นํามาใชจะอยู
ในชวงตนของการพัฒนาเปนชีวิตและในทางวิทยาศาสตร
ยังไมถือวาเปนชีวิตก็ตาม ยิ่งไปกวานั้นยังมีคนเปนหวงวา
กระบวนการโคลนมนุษยเพื่อการบําบัดรักษา (Therapeutic 

Cloning) นี้หากไมมีการควบคุมดูแลที่ดีพออาจนําไปสู
การโคลนเพื่อการขยายพันธุหรือการสรางมนุษยขึ้นมาใหม
ใหเหมือนกับตนแบบ (Reproductive Cloning) ซึ่งยังไม
เปนที่ยอมรับของสังคม 

หลังจากทําโคลนนิ่งแกะดอลลี่แลวคําถามมีอยูวา
นักวิทยาศาสตรจะทําโคลนนิ่งมนุษยไดเร็วที่สุดเมื่อใด มี
การคาดคะเนกันวาอาจใชเวลา 1-10 ป แตถึงจะทําโคลน
นิ่งมนุษยออกมาไดก็จะไมมีทางเหมือนตนแบบ 100 เปอร 
เซ็นต เพราะการที่คนเราจะเติบโตเปนผูใหญอยางไรนั้นยัง
มีองคประกอบอยางอื่น เชน สิ่งแวดลอมและสังคมเขามา
เกี่ยวของ เชน พอแม พ่ีนอง ครู เพื่อน การศึกษา ตลอดจน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องของจิตวิญญาณ 
พฤติกรรมและความรูความสามารถดังนั้นถึงแมจะโคลน
ไอนสไตนไดสําเร็จแตถานําไปเลี้ยงดูใหเจริญเติบโตใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางอยางในปาแถบแอฟริกาก็ใชวาจะ
ทําใหไอนสไตนที่ไดจากการโคลนสามารถสรางผลงาน
ยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตรได 

                                                 
2Stem Cell ในภาษาไทยอาจแปลวาเซลลตนกําเนิด หมายถึง 
เซลลชนิดหนึ่งในรางกายของสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษในการ
สรางเซลลเฉพาะทางที่จะเจริญเติบโตตอไปและอาจกลายเปน
เนื้อเยื่อและอวัยวะในที่สุด  
 
 

ในปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการพูดถึงมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เดิมทีหลายประเทศคัดคานการ
โคลนตัวออนมนุษยโดยสิ้นเชิงไมวาจะเปนการโคลนเพื่อ
การบําบัดรักษาทางการแพทยหรือการขยายพันธุ และขอให
มีการลงโทษผูฝาฝนไมวากรณีใดๆ แตในเวลาตอมาไดมี
การถกเถยีงประเด็นนี้กันอยางจริงจัง และเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวจริยธรรม (Bioethics) เพื่อใหอนุญาตใหโคลน
ตัวออนมนุษยเพื่อสราง Stem Cell สําหรับนํามาใชในงาน 
วิจัยและการบําบัดรักษาโดยชี้ใหเห็นวาเทคโนโลยีนี้มีความ
จําเปนเพราะผลดีจากการทํางานวิจัยดังกลาวไปใชคือ 
รางกายของผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะจะไมตอตาน
เซลลหรือเนื้อเยื่อที่ไดรับจากตัวออนที่ไดจากการโคลน 
หลายประเทศยอมรับรางกฎหมายดังกลาวแลวแมจะถูก
คัดคานวาจะเปนกาวแรกที่จะนําไปสูการโคลนมนุษยขึ้นมา
จริงๆ ในที่สุด แมนักวิทยาศาสตรหลายคนจะเห็นวาไมควร
มีการโคลนมนุษยแตพวกเขาก็เช่ือวามีความเปนไปไดสูงที่
จะโคลนมนุษยจริงๆ ขึ้นมาโดยเลี่ยงไปทําในประเทศที่ไมมี
กฎหมายหามไว ขาวการทําโคลนนิ่งมนุษยยังคงมีออกมา
อยางตอเนื่องและดูจะเปนจริงเปนจังมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อป 
ค.ศ. 1998 ดร.ริชารด  ซีด (Richard Seed ) ออกมาประกาศ
วาจะเปดคลินิกทําโคลนนิ่งมนุษยสําหรับคนมีบุตรยาก
แมวาจะมีปฏิกิริยาตอตานอยางรุนแรง การทําโคลนนิ่งเพื่อ
การขยายพันธุยังคงเปนเรื่องถกเถียงกันตอไป แตหลายคน
เช่ือวาในขณะนี้นาจะมีการทําโคลนนิ่งกันอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง
และเรานาจะไดเห็นมนุษยโคลนจริงๆ ในอนาคตอันใกล 
 
เหตุผลของฝายสนับสนุน 

1. การทําโคลนนิ่งมนุษยเพื่อการบําบัดรักษา (Thera- 

peutic Cloning) เปนประโยชนอยางมากในการศึกษาวิจัย
ทางการแพทย การใชเซลลของผูปวยในการสรางเซลลหรือ
อวัยวะใหมเพื่อรักษาโรคจะชวยตัดปญหาเรื่องการปฏิเสธ
เซลลหรืออวัยวะใหมของรางกายผูปวยเพราะมีโครงสราง
ยีนเหมือนกัน ทําใหการผาตัดปลูกถายอวัยวะสามารถทําได
สะดวกและไดผลดี มีอวัยวะอะไหลพรอมใชไดทันทีไม
ตองรออวัยวะจากผูบริจาคเปนเวลานานเกินไป กระบวน 
การทําโคลนนิ่งโดยการสราง Stem Cell นับวามีประโยชน
มาก ทําใหขอบเขตในการบําบัดรักษาโรคกวางออกไปอีก 
เชน โรคมะเร็ง โรคเอดส โรคเบาหวาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 



โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเซลลประสาทอยางอัลไซ
เมอรและโรคพารคินสัน เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ตอไปใน
อนาคตมนุษยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น
เพราะสามารถเอาชนะโรคภัยทั้งหลายได 

2. การทําโคลนนิ่งมนุษยเพื่อการขยายพันธุ (Repro-

ductive Cloning) เปนเพียงการเพิ่มผลผลิตตามธรรมชาติ 
จึงไมใชสิ่งเลวรายอะไร คงไมมีใครคิดวาการมีเด็กแฝด 
เกิดขึ้นมาเปนสิ่งเลวราย คําถามคือ ถาไมมีอะไรเลวราย
เกี่ยวกับฝาแฝดที่เกิดตามธรรมชาติแลวทําไมจึงเปนเรื่อง
ผิดที่จะใชเทคนิคการทําโคลนนิ่งมนุษยเพื่อใหเกิดฝาแฝด
ขึ้นมา  ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมี ลูกไมวาจะ
พิจารณาในแงกฎหมายหรือจริยธรรมเมื่อไมสามารถมีได
ตามธรรมชาติเขาก็ตองหาวิธีอื่นจึงไมนาจะมีอะไรผิดใน
เรื่องนี้ ในทางตรงกันขามกลับจะเปนประโยชนกับคูสมรส
ที่เปนหมันหรือมีความผิดปกติของเซลลอสุจิในลักษณะที่
เทคโนโลยีขั้นสูงอยางการทําเด็กหลอดแกว การทํากิฟตก็
ยังไมอาจชวยได สําหรับพอแมที่ตองทนทุกขทรมานกับ
การสูญเสียลูกก็สามารถทําโคลนนิ่งลูกของตัวเองขึ้นมา
แทนโดยถอดแบบมาจากลูกที่ตายไป นอกจากนี้การโคลน
มนุษยยังทําใหเรื่องที่ เปนไปไมไดกอนหนานี้มีโอกาส
เกิดขึ้นได เชน การใหกําเนิดบุตรสําหรับคูรักรวมเพศหรือ
การสรางมนุษยโคลนของตนเองในแบบเดียวกับที่มีกลาว
ไวในนิยายวิทยาศาสตร 

3. การทําโคลนนิ่งมนุษยไมเพียงแตมีประโยชนตอ
ปจเจกบุคคล (Individual) เทานั้นแตยังมีประโยชนตอ
สังคมสวนรวมดวย ดวยเทคโนโลยีนี้เราสามารถโคลน
บุคคลสําคัญของโลกที่มีความสามารถโดดเดนเปนพิเศษ
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเมือง ศาสนา วิทยาศาสตร 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เชน ไอนสไตน มหาตมะ  
คานธี โมสารท เปนตน คงไมมีใครปฏิเสธความยอดเยี่ยม
ของบุคคลเหลานี้ เมื่อมีโอกาสที่จะทําโคลนนิ่งพวกเขาให
กลับมาสรางผลงานที่เปนคุณประโยชนตอมนุษยชาติได
อีกจึงเปนเรื่องที่ควรทํา ประโยชนอีกอยางหนึ่งที่จะไดจาก
เทคนิคการทําโคลนคือการอนุรักษพันธุสัตวหายากและ
ใกลสูญพันธุใหแพรขยายจํานวนขึ้นและชวยในการคัด 
เลือกพันธุไดดี 
 
 
 

เหตุผลของฝายคัดคาน 
1. การทําโคลนนิ่งมนุษยเปนการเสี่ยงกับผลรายที่จะ

เกิดขึ้น ระหวางเสนทางไปสูความสําเร็จของการโคลน
มนุษยอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากมาย สิ่งที่ไดอาจเปน
มนุษยที่มีความบกพรองอยางรายแรงก็ได ความเสี่ยงนี้อาจ
เกิดจากการกลายพันธุของยีน ถาไดเด็กโคลนที่มีความ
ผิดปกติก็จะเปนฝนรายที่กลายเปนจริง เทคนิคที่ใชในการ
ทําโคลนนิ่งมนุษยยังมีความเสี่ยงในเรื่องนี้สูงมาก สิ่งที่นา
เปนหวงก็คือ มีความเปนไปไดวายีนของแมที่ใชในการ
โคลนจะนับอายุตอไปเลย นั่นหมายความวายีนของเด็ก
โคลนก็จะมีอายุ ต้ังแตแรกเกิดเทากับอายุของแม  คือ 
ประมาณ 20-30 ป หรือกวานั้น สัตวจํานวนมากที่เกิดจาก
กรรมวิธีนี้มีความผิดปกติ พิการตั้งแตเกิด อวัยวะบางสวน
ไมเจริญเติบโตอยางที่ควรจะเปน อาจมีคนแยงวาถาเชนนั้น
ก็สามารถทําลายตัวออนที่ไมสมบูรณในขณะที่เติบโตอยู
ในมดลูกได แตการทําเชนนี้ก็คือการทําลายชีวิตที่ไมตาง
จากการทําแทงนั่นเองก็ตองมาถกเถียงกันอีกวาเปนสิ่งที่ผิด
หรือไม แลวนักวิทยาศาสตรจะจัดการอยางไรกับตัวออน
เหลานี้ถาไมทําลายทิ้ง ที่นาเปนหวงยิ่งไปกวานั้นคือความ
ผิดปกติบางอยางอาจไมปรากฏใหเห็นหรือรูไดจนกวาจะ
เกิดมาแลว และแมวาเด็กโคลนที่เกิดมาจะดูปกติสมบูรณดี
แตก็ยังตองรอดูตอไปนับสิบปจนกวาจะแนใจไดวาไมมี
ปญหา แตยังเปนไปไดวาพวกเขาอาจจะแกเร็วเกินไป การ
ทําโคลนนิ่งมนุษยแตละครั้งจึงมีความเสี่ยงสูง จากความ
ฝนที่จะไดมนุษยโคลนที่มีความสมบูรณเหมือนกับมนุษย
ตนแบบอาจกลายเปนฝนรายเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากที่
จะไดมนุษยโคลนที่ผิดปกติหรืออาจไดมนุษยประหลาด 
ถาไมอยากไดก็ตองทําลายทิ้งตั้งแตยังเปนตัวออน เมื่อเปน
เชนนี้ยังจะมีคนกลาเสี่ยงอีกหรือ มนุษยไมใชสัตวทดลอง 
แตถาจะทดลองจนเกิดความมั่นใจไดวาไมมีความเสี่ยงที่
ไมอยากใหเกิดเราจะทดลองกับสัตวอะไรไดถาไมใช
มนุษย จึงดูเหมือนวาเรื่องนี้ควรจะจบเพียงแคนี้ 

2. การทําโคลนนิ่งมนุษยจะเกิดปญหาเกี่ยวกับสถาน- 
ภาพของมนุษยโคลน จะมีคําถามวามนุษยโคลนจะมีฐานะ
เปนคนอีกคนหนึ่งหรือเปนคนเดิมที่เปนตนแบบ ความ 
รูสึกนึกคิดของเขาจะเปนอยางไร เขาจะมีศักดิ์ศรีและ 
 

 



คุณคาของความเปนมนุษยเทาเทียมกับคนอื่นๆ หรือไม การ
สรางมนุษยโคลนขึ้นมานั้นถือไดวาไมยุติธรรมกับพวกเขา 
ลองคิดดูวาการเปนแคสําเนานั้นจะเปนอยางไร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาคนที่เปนตนแบบยังคงมีชีวิตอยู เขาจะมองเห็น
ชีวิตในอนาคตของตัวเองทั้งหมด จะมีรูปรางหนาตาอยางไร 
จะทําอะไรไดบางหรือทําอะไรไมได จะเปนโรคอะไร จะมี
บุคลิกภาพอยางไร จะเปนความกดดันทางอารมณที่เกือบ 
จะทนไมไดของวัยรุนที่อยากจะเปนตัวของตัวเอง ยิ่งไปกวา
นั้นถาเด็กโคลนรูวาเขาถูกสรางขึ้นมาแทนที่พ่ีชายหรือ
พ่ีสาวที่ตายไปแลวเขาจะมีความกดดันมากขนาดไหน ความ
จริงแลวพอแมควรเรียนรูและปรับตัวกับการสูญเสียแทนที่
จะหาทางออกดวยการโคลนลูกของตัวเองขึ้นมา เด็กโคลน
จะไมสามารถเติบโตในแบบที่เขาตองการได เขามีชีวิตที่ถูก
กําหนด ไมมีอิสระในการตัดสินใจเลือกการกระทําของ
ตัวเอง ตองดําเนินชีวิตตามแบบแผนที่ถูกกําหนดไวลวง 
หนา นี่คือชีวิตที่ไมมีศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนคน 
ชีวิตมนุษยควรเปนงานสรางสรรคตามธรรมชาติ มนุษย
ไมใชผลิตภัณฑที่มีการออกแบบแลวสรางขึ้นมา ทุกคนควร
มีเสรีภาพในอนาคตที่เปดกวางของตัวเอง บางอยางที่จะเกิด
ขึ้นกับเราแตละคนอาจจะพอคาดหมายไดลวงหนาแตก็
นาจะมีบางสิ่งที่ เปนความพิศวงสงสัยที่อยู เหนือความ
คาดหมาย กําเนิดมนุษยเปนกระบวนการตามธรรมชาติที่นา
อัศจรรยใจไมใชเปนแคกระบวนการถายสําเนาเทานั้น 

นอกจากนี้ยังอาจมีปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธของ
มนุษยโคลนกับคนในครอบครัว โดยปกติแลวลูกจะเกิด
จากเซลลสืบพันธุของพอและแมคนละครึ่งแตทารกที่เกิด
จากการโคลนเกิดจากเซลลของผูหญิงหรือผูชายฝายใดฝาย
หนึ่งเทานั้นจึงนาจะถือวาเปนฝาแฝดตางวัยของเจาของ
เซลลมากกวา และในกรณีที่ผูหญิงที่ทําโคลนนิ่งแตไมได
ฝงตัวออนในมดลูกของตนเองกลับไปฝากไวในมดลูกของ
หญิงอื่นก็นาจะมีผลในดานความผูกพันทางดานจิตใจของ
ทารกโคลนกับหญิงที่รับตั้งครรภใหซึ่งจะสรางความสับ 
สนเปนอยางมาก ไมรูวาใครเปนพอเปนแมกันแน เด็ก
โคลนจะมีความสับสนสักเพียงใดเมื่อเขาโตขึ้นและรูวาแม
ของเขาความจริงแลวคือพ่ีสาวของเขาเอง  

3. การทําโคลนนิ่งมนุษยเปนอันตราย ถานําเทคโนโลยี
นี้ไปใชในทางที่ผิดอาจเกิดโทษ อะไรจะเกิดขึ้นถามีนัก 
วิทยาศาสตรจิตไมปกติตองการโคลนมนุษย  ผูมีจิตใจ
โหดเหี้ยมขึ้นมาเปนจํานวนมากแทนที่จะโคลนบุคคลที่ 

เปนอัจฉริยะในดานตางๆ ถาเทคนิคการโคลนมนุษย
สามารถทําไดสําเร็จตั้งแตเมื่อ ค.ศ.1940 ฮิตเลอรจะทําโคลน
นิ่งตัวเองหรือไม มีความเปนไปไดสูงที่ผูนําที่มีอํานาจและ 
มีความหลงตัวเองทั้งหลายจะทําการโคลนนิ่งตัวเองเพราะ
อยากเปนที่จดจํา สิ่งที่กลัวกันมากเห็นจะเปนกรณีที่ผูมี
อํานาจที่เปนคนเลวพยายามสรางทายาทดวยวิธีโคลนนิ่ง 
แมแตคนทั่วไปก็อาจถูกหลอกลอใหใหทําโคลนนิ่งตัวเอง
ดวยเหตุผลที่ผิดๆ เชน เพื่อใชเปนอะไหลสวนตัว เชน สราง
มนุษยโคลนขึ้นมาแบงไตมาใชขางหนึ่ง แตถาอวัยวะที่
ตองการใชเปนอวัยวะเดียวเชนหัวใจจะทําอยางไร ฆามนุษย
โคลนเพื่อเอาหัวใจมาใสใหมนุษยตนแบบอยางนั้นหรือ ใน
ที่สุดการโคลนมนุษยก็จะกลายเปนธุรกิจ ที่สําคัญ คือ 
บุคคลที่มีช่ือเสียงยิ่งเปนที่รูจักมากก็จะมีการโคลนมาก แลว
อะไรจะเกิดขึ้น สังคมของเราจะมีความสับสนสักเพียงใด  

เนื่องจากการทําโคลนนิ่งมนุษยไมใชเรื่องที่เปนไป
ตามธรรมชาติจึงเปนอันตรายและอาจกอใหเกิดผลเสียใน
ระยะยาวที่คาดไมถึง เชน ธรรมชาติเสียสมดุล และการ
สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม ความเหมือนกันทํา
ใหสูญเสียเอกลักษณและความหลากหลาย อันเปนตน
กําเนิดของของวิวัฒนาการ ถาทุกชีวิตเหมือนกันหมดจะไม
มีการพัฒนาสายพันธุใหดีขึ้น สังคมของเราจะเปนอยางไร
ถามีการฝนธรรมชาติสงเสริมใหมีแตมนุษยพันธุดีที่เช่ือวา
สมบูรณ  สวนมนุษยที่ ถูกตัดสินวามี ลักษณะดอยกวา
มาตรฐานจะถูกปลอยใหสูญพันธุไป ประชากรของโลกจะ
ขาดความหลากหลาย ไรความสมดุล 
 
บทสรุป 

เมื่อพิจารณาเหตุผลของทั้งฝายสนับสนุนและคัดคาน
การทําโคลนนิ่งมนุษยจะเห็นไดวาเปนการแสดงเหตุผลที่
แตกตางกันคนละดาน สิ่งที่ควรตองพิจารณาตอไปคือ
เหตุผลที่แตกตางกันอยางสุดขั้วนี้สืบเนื่องมาจากระบบ
ความเชื่อพ้ืนฐานทางจริยศาสตรที่แตกตางกัน พวกเขาจึง
ใชเกณฑตัดสินจริยธรรมคนละอยาง ทฤษฎีทางจริยศาสตร
ที่ เสนอหลักเกณฑในการตัดสินการกระทํามีอยูหลาย
ทฤษฎี แตที่สําคัญและถูกนํามาใชในการตัดสินความ
ถูกตองของการกระทําอยูเสมอมีอยู 2 ทฤษฎี คือ ประโยชน
นิยม (Utilitarianism)ของ จอหน สจวต มิลล (John Stuart 

Mill) กับจริยศาสตรของอิมมานูเอล  คานท (Immanuel 

Kant) มิลลและคานทมีความคิดเรื่องเกณฑตัดสินจริยธรรม



แตกตางกันโดยสิ้นเชิง จริยศาสตรของคานทนั้นเครงครัด 
เขมงวดมาก ถาการกระทําอยางหนึ่งเชนการทําลายชีวิตเปน
สิ่งผิด มันก็ผิดโดยไมมีขอแมไมวาจะเกิดผลที่เปนประ 
โยชนสักเพียงใด หลักการสําคัญกวาผลที่ได แตมิลลไม 
เห็นดวย เขาคิดวาคาทางจริยธรรมไมตายตัวมันขึ้นอยูกับ 
ผลที่เกิดขึ้น ถาการทําลายชีวิตจะนํามาซึ่งผลที่เปนประ 
โยชนสุขแกคนสวนใหญก็ควรทํา กฎจริยธรรมของเขาคือ 
หลักมหสุขที่วา “สิ่งที่ดี คือ สิ่งที่กอใหเกิดประโยชนสุข
มากที่สุดแกคนจํานวนมากที่สุด” ผลที่ไดสําคัญกวาวิธีการ 
แตคานทเห็นวาวิธีการสําคัญกวาผล คนเราตองมีศักดิ์ศรี 
ตองทําสิ่งที่ถูกตองเสมอ กฎศีลธรรมของคานทมีลักษณะ
เปนคําสั่งเด็ดขาด ตองทําตามโดยไมมีขอแมหรือเงื่อนไข
ใดๆ มี 2 ขอ คือ 

1. จงทําตามหลักที่ทานจงใจไดที่จะใหเปนกฎสากล 
2. จงปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยโดยถือวาเขาเปนจุดหมาย 

(End) ในตัวเอง อยาใชเขาเปนเครื่องมือ (Means) เพื่อการใด 
ปญหาการทําโคลนนิ่งมนุษยวาควรทําหรือไม ฝาย

สนับสนุนตัดสินปญหานี้โดยยึดหลักมหสุขของประโยชน
นิยม เหตุผลสําคัญที่นํามาอางจะดูที่ประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับคนสวนใหญโดยไมสนใจวิธีการที่จะนําไปสูผล เชน 
อาจตองมีการทําลายตัวออนเปนจํานวนมาก สวนฝายคัด 
คานตัดสินปญหานี้ตามกฎศีลธรรมของคานทที่ เห็นวา
มนุษยควรยึดมั่นในหลักการที่ถูกตอง ผลจะดีสักเพียงใดถา
ตองใชวิธีการที่ผิดก็ไมควรทํา ศักดิ์ศรีของมนุษยเปนสิ่ง
สําคัญ การทําโคลนนิ่งมนุษยไมวาจะทําดวยจุดมุงหมายใด
ก็ตามลวนแสดงถึงการปฏิบัติตอมนุษยดวยกันไมใชใน
ฐานะที่เปนจุดหมายในตัวเอง หากแตเปนการใชมนุษยเปน
เครื่องมือไปสูจุดหมายเทานั้น กลาวคือ ใชคนเปนสัตว 
ทดลอง หรือสรางเขาขึ้นมาเปนแคสําเนาหรือเปนอะไหล 
มนุษยโคลนจะไมมีคุณคาและศักดิ์ศรี เทาเทียมกับคน  
ทั่วไป คําถามคือ ระหวางหลักการที่ถูกตองกับผลที่เปน
ประโยชนตอคนสวนใหญอะไรสําคัญกวากัน 

ปญหาเรื่องเปาหมาย (End) กับวิธีการ (Means) ก็เปน
อีกเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากในประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรม ในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตองมีเปาหมาย
ของการกระทําและมีวิธีการไปสูเปาหมาย การกระทําที่มี
เปาหมายดีและวิธีการถูกตองการกระทํานั้นก็ยอมตองดี
อยางแนนอน แตที่เปนปญหาก็เพราะมีการกระทําบางอยาง 
 

ที่มีเปาหมายดีแตวิธีการผิด เราจะสามารถใชวิธีการผิดเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่ชอบธรรมหรือไม เปาหมายที่ดีใหความ 
ชอบธรรมแกวิธีการหรือไม การกระทําที่ใชวิธีการผิดเชน
การทําลายชีวิตตัวออนแตนําเราไปสูเปาหมายที่เปนประ 
โยชนสุขของสวนรวมคือความสามารถที่จะเอาชนะโรคราย
ทั้งหลายได เราจะตัดสินวาเปนการกระทําที่ดีหรือไม เราจะ
ถือวาเปาหมายสําคัญกวา หรือวิธีการสําคัญกวา คําถาม
ลักษณะนี้มีคําตอบที่แตกตางตามระบบความเชื่อพ้ืนฐาน
ของแตละคน ไมมีคําตอบที่เปนขอยุติ ปญหาการทําโคลน
นิ่งมนุษยก็เชนเดียวกัน นี่คือปญหาจริยธรรมซึ่งเปนคําถาม
ที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน ยังเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู ฝาย
สนับสนุนเห็นวาเปาหมายสําคัญกวา แตฝายคัดคานจะเห็น
วาวิธีการสําคัญกวา แมเปาหมายจะดีและเปนประโยชนถา
วิธีการไปสูเปาหมายนั้นผิดเสียแลวก็ไมอาจยอมรับได ผูคน
จํานวนมากอาจจะเห็นดวยกับฝายสนับสนุน อีกจํานวนมาก
อาจจะเห็นดวยกับฝายคัดคาน แตอีกจํานวนหนึ่งอาจจะ
พยายามหาทางออกดวยการประนีประนอมทั้ง 2 ฝายโดย
พิจารณาวาถาเปนการทําโคลนนิ่งมนุษยเพื่อการศึกษาวิจัย
เพื่อการบําบัดรักษานาจะยอมรับได แตการทําโคลนนิ่งเพื่อ
การขยายพันธุยังไมควรทํา สําหรับผูเขียนไมเห็นดวยกับ
การทําโคลนนิ่งมนุษยเพราะแมเทคโนโลยีจะมีศักยภาพใน
การทําประโยชนไดมากแตก็มีผลกระทบทางจริยธรรม
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย 
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