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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดแบบ “ทวินิยม” ที่มีปรากฏ
อยูในมโนทัศนเร่ืองการกําเนิดมนุษยของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการโคลนนิ่ง เพื่อดูวาทั้ง
สองแนวทางนี้จะมีความสอดคลองไปดวยกันไดหรือไม อยางไร ผลการศึกษาในเบื้องตน
พบวา การโคลนนิ่งไดสรางปญหาความยุงยากใหกับแนวคิดแบบทวินิยมของพุทธปรัชญา
ใน 2 ประเด็น กลาวคือ ประเด็นเรื่อง “พอแมอยูรวมกัน” และเรื่อง “ปฏิสนธิจิต” แตอยางไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาคําสอนของพุทธปรัชญาทั้งระบบ จะพบวาพุทธปรัชญายังคงอธิบาย
ปญหาเหลานี้ได ภายใตกรอบความคิดของพุทธปรัชญาเอง ดังนั้นแนวคิดเชิงอภิปรัชญา
แบบทวินิยมของพุทธปรัชญาจึงมีความสอดคลองไปดวยกันไดกับการโคลนนิ่ง  
 
Abstract 
 The purpose of this study is to compare the Theravada Buddhist  dualism 
of the concept of human birth with the present day biological concept of cloning 
to see whether they are compatible. After a close study at them both, there 
seems to has 2 difficulties ; the problem of parental intercourse and that of the 
initial consciousness at birth (pat ฺisandhicitta). However when we consider the 
problems from the whole picture of Buddhist philosophy, we found that the 
problems could be solved with in scope  of Buddhist philosophy itself. Thus the 
dualism of the Buddhist metaphysical concept of human birth can go along with 
the biological concept of cloning at the present time. 

                                          
∗ ตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตร ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551 
1 อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1. บทนํา  
ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท มนุษยสามารถวิเคราะหออกเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญ 2 สวน คือ รูปธรรมและนามธรรม หรือ รางกายและจิตที่ใชเรียกกันในคําสามัญ
ทั่วๆ ไป รางกายเปนวัตถุจัดอยูในประเภทรูป จิตจัดอยูในประเภทนาม ทั้งรางกายและจิต
ตางก็มีความสําคัญตองอาศัยซึ่งกันและกันในการถือกําเนิดมีชีวิตเปนมนุษย แตพุทธ
ปรัชญาถือวารางกายและจิตเปนสภาวธรรมคนละอยางจะทอนรางกายเปนจิตก็ไมไดและ
จะทอนจิตลงเปนรางกายก็ไมได ดังนั้นดวยคําอธิบายเชนนี้ ในทางอภิปรัชญาจึงอาจจัดให
พุทธปรัชญาอยูในพวกที่เรียกวา “ทวินิยม”(dualism)2 แตอยางไรก็ตามถึงแมพุทธปรัชญา
จะเชื่อเชนเดียวกับทวินิยมโดยทั่วๆ ไปวา มนุษยไมไดประกอบดวยสสารรางกายแตเพียง
อยางเดียวเทานั้น หากแตภายในกายยังมีส่ิงที่เรียกวา “จิต” ซึ่งเปนอสสารอยูดวย แตพุทธ
ปรัชญาก็คอนขางเห็นตางออกไปจากทวินิยมทั่วไปซ่ึงอธิบายวาจิต (soul) เปนอัตตา คงที่
ถาวร ยืนโรงไมเปลี่ยนแปลง ยิ่งในบางลัทธิที่เชื่อวาตายแลวเกิด ยังมักอธิบายตอไปดวยวา
ถึงแมรางกายอันเปนที่อยูของจิตจะเปลี่ยนแปลงแตกดับไปแลวก็ตาม จิตนี้ก็จะยังคงอยูหา
ไดเปลี่ยนแปลงแตกดับไปตามรางกายแตอยางใดไม พุทธปรัชญาปฏิเสธการมีอยูของจิต
ในลักษณะดังกลาวนี้ จิตสําหรับพุทธปรัชญาจึงเปนอนัตตา (ไมใชตัวตน) เปลี่ยนแปลงเกิด
ดับอยูตลอดเวลา (เชนเดียวกับรางกาย) อีกทั้งยังสัมพันธกับรางกายอยางแนบสนิท ส่ิงใด
ที่เกิดกับกายจึงยอมมีผลโดยตรงกับจิตดวย ถึงแมจะแยกเปนคนละสิ่งกันก็ตาม (สมภาร 
พรมทา, 2542 : 82) ทวินิยมในพุทธปรัชญาจึงมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจากทวินิยม
อ่ืนๆ เชน ทวินิยมในปรัชญาตะวันตกของ เดการต (Descartes) ดังนั้นในบทความนี้การ
กลาววาพุทธปรัชญาเปนทวินิยม จึงเปนแตเพียงการใชในความหมายอยางกวางๆ เทานั้น    
 บทความนี้ตองการศึกษาแนวคิดแบบทวินิยมดังกลาวนี้ ที่มีปรากฏอยูในมโนทัศน
เร่ืองการกําเนิดมนุษยของพุทธปรัชญาโดยการเปรียบเทียบกับการโคลนนิ่ง เพื่อวิเคราะห
วาการโคลนนิ่งจะสงผลกระทบหรือสรางปญหาความยุงยากตอการอธิบายมนุษยแบบ   

                                          
2 “ทวินิยม” (dualism) ในที่นี้ใชในความหมายทางอภิปรัชญา พจนานุกรมศัพทปรัชญาฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา หมายถึงทัศนะที่ถือวามีส่ิงเปนจริง 2 ส่ิง ซึ่งไมขึ้นแกกัน และ
ไมอาจทอนลงเปนอีกส่ิงหนึ่ง แตอาจสัมพันธกันได เชน เดการต(Descartes) เชื่อวา มนุษยเรามี
องคประกอบ 2 อยางที่เปนส่ิงเปนจริงทั้งคู คือ กาย กับ จิต และกายกับจิตนี้มีความสัมพันธตอกัน 
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ทวินิยมของพุทธปรัชญาหรือไม และถาสงผลกระทบ พุทธปรัชญาจะอธิบายปญหาเหลานี้
ไดหรือไมอยางไร  
 
2. การโคลนนิ่ง 

2.1  ความหมาย  
“โคลนนิ่ง” (Cloning) คือการลอกแบบทางพันธุกรรมโดยไมตองอาศัยเพศ ซึ่ง

ความสามารถนี้จะมีในพืชแตในสัตวสวนใหญแลวจะไมมี (Don P. Wolf, 2007 : 277)  
ความหมายตามศัพท หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการสรางสิ่งที่มีลักษณะทาง

พันธุกรรมเหมือนกันหมด ดังนั้นจึงมีการทําโคลนนิ่งดีเอ็นเอ เพื่อใหไดสวนของดีเอ็นเอที่มี
ลักษณะเหมือนกันหมด การทําโคลนนิ่งโครโมโซมก็จะไดโครโมโซมทั้งชิ้นหรือบางสวนที่
เหมือนกันหมด ในระดับที่ซับซอนขึ้นไปอีก เปนการทําโคลนนิ่งเซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ จนถึง
ระดับ “ทั้งตัว” ซึ่งหมายถึงการทําโคลนนิ่งพืช สัตว ไปจนถึงคน (วิจารณ พานิช , 2547: 8) 

ทางดานพันธุศาสตร  หมายถึง กลุมเซลลที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน  เกิดขึ้นจากการ
แบงเซลลแบบไมโตซีส3ของเซลลตนกําเนิดหรือกลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน
มาจากตนกําเนิดเดียวโดยมีการเพิ่มจํานวนแบบไมอาศัยเพศหรือกลุมโมเลกุลดีเอ็นเอ       
(DNA : สารพันธุกรรม) ที่มาจากดีเอ็นเอตนฉบับเดียว(อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร, 2540: 1) 
 จากความหมายขางตน พอสรุปไดวา การโคลนนิ่ง คือ กระบวนการในการสืบพันธุ 
ขยายพันธุ หรือสรางสิ่งมีชีวิตใหม ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมตองอาศัยการมีกิจกรรม
ของเพศชาย  เพศหญิงตามธรรมชาติปกติทั่วๆ ไป และดวยเทคนิควิธีการขยายพันธุโดยไม
อาศัยเพศเชนที่วานี้ ลูกที่ไดออกมาจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เปนตน
กําเนิด(พอหรือแม)แทบทุกประการ 
 2.2  วิธีการโคลน แบงออกเปนสองวิธีหลักๆ  คือ 
 2.2.1 การฝากถายนิวเคลียส วิธีนี้จะตองอาศัยเซลลของสัตวที่ตองการโคลน  
เพื่อใชนิวเคลียสของเซลลที่มีสารกําหนดพันธุกรรมอยูภายใน  โดยนิวเคลียสที่ใชจะเปน
นิวเคลียสจากเซลลรางกาย  ซึ่งมีโครโมโซมครบตามปกติ  จะเปนเซลลจากตัวออนระยะ

                                          
3 การแบงตัวแบบไมโตซีส  คือ  การแบงตัวที่พบในเซลลรางกาย  เปนการแบงเซลลที่จะไดเซลลใหมที่
โครโมโซมเทาเดิม  แบงจาก 1 เปน  2 , 2 เปน 4, 4 เปน 8, … ตามลําดับ 
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กอนฝงตัวหรือหลังฝงตัว  รวมไปถึงเซลลที่จําแนกชนิดหรือเซลลที่ยังไมจําแนกชนิดก็ได 
(เซลลที่จําแนกชนิดแลวจะเปนเซลลที่มีหนาที่เฉพาะ ไมสามารถกลับมาทําหนาที่อ่ืนไดอีก 
เชน เซลลเตามนมีหนาที่ผลิตน้ํานมเพียงอยางเดียวไมสามารถทําหนาที่อ่ืนได) เราเรียก
เซลลที่ตองการโคลนนี้วาเซลลตนกําเนิด นอกจากนั้นยังตองอาศัยเซลลไขจากสัตวชนิด
เดียวกัน โดยจะเปนตัวเดียวกันกับที่ตองการโคลนหรือไมก็ได แตตองเปนชนิดเดียวกันไม
สามารถนําเซลลไขของสัตวตางชนิดมาใชได และจะใหดีที่สุดก็ตองใชเซลลไขที่ยังไมได
ผสม เพราะจะมีโอกาสรับนิวเคลียสจากเซลลตนแบบมาเปนของตัวเองไดดีกวา 
 ข้ันตอนการโคลนดวยวิธีการฝากถายนิวเคลียส (Don P. Wolf, 2007 : 277) สรุป
เปนขอๆ ไดดังนี้ 

1. นําเซลลไขจากสัตวเพศเมียมาดูดเอานิวเคลียส (ที่มีโครโมโซมของสัตวเพศเมีย
นั้น) ออกทิ้งไป เซลลไขของเพศเมียก็จะเหลือแตไซโตพลาสซึม (cytoplast) 
 2.  เอาเซลลรางกาย (somatic cells) ซึ่งจะใชเปนเซลลตนแบบที่มีโครโมโซมครบ
จากสัตว (จะเปนเพศผูหรือเพศเมียก็ได) ที่ตองการโคลนมาทําใหหยุดนิ่ง ไมมีการแบงตัว
อีกตอไป 
 3.  ทําใหนิวเคลียสของเซลลรางกาย (ที่หยุดแบงตัวแลว) เขาไปอยูในเซลลไข (ที่
ปราศจากนิวเคลียส) ใหได อาจจะโดยวิธีหลอมรวมเซลลทั้งสองเขาดวยกัน (fusion pair) 
หรือใชหลอดขนานเล็กจิ๋วมาดูดเอานิวเคลียสออกจากเซลลรางกายแลวฉีดเขาไปในเซลล
ไข (transplantation) (นเรศ ดํารงชัย, 2547 : 25) 
 4. กระตุนใหเซลลไขที่ไดรับนิวเคลียสเขาไปนั้นเกิดการแบง และเมื่อพบวาเริ่ม
แบงตัวแลวก็นําไปใสไวในมดลูกของสัตวเพศเมียอีกตัว หรือที่เรียกกันวา แมอุมบุญ         
(host Mother) สัตวเพศเมียตัวนั้นจะตั้งครรภ เซลลนั้นจะแบงตัวเจริญเปนตัวออนจนครรภ
ครบกําหนดแลวจึงคลอดออกมาเปนตัวลูก ซึ่งมีโครโมโซมหรือสารพันธุกรรมทุกอยางแทบ
จะเหมือนกับสัตวตัวตนแบบที่เราตองการโคลน  ยกเวนขอมูลทางพันธุกรรมบางอยางที่อยู
ในไมโตคอนเดรีย (mitochondrial DNA) ซึ่งอยูนอกนิวเคลียสที่ยังคงหลงเหลืออยูในไซ
โตพลาสซึมของไข (นเรศ ดํารงชัย, 2547 : 24) 
 2.2.2 การแบงตัวออน  การโคลนแบบนี้ตองอาศัยตัวออนที่ปฏิสนธิแลว (อาจจะ
ดวยวิธีทางธรรมชาติหรือวิธีพิเศษอยางอื่น ซึ่งรวมถึงวิธีการฝากถายนิวเคลียสก็ได) โดย
การนําไปผาแบงแลวจึงไปฝากไวในมดลูกของแมอุมบุญตอไป สําหรับผลที่ไดจากการ
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โคลนนี้จะคลายการกําเนิดแฝดในธรรมชาติ  ลูกที่ไดจะมีโครโมโซมเหมือนกัน คือ ลูกที่เกิด
จากการแบงตัวออนจะเหมือนกัน  ไมใชเหมือนกับพอหรือแม   

วิธีในการผาแบงตัวออน อาจทําการแยกเซลลตัวออนที่ระยะกอนการฝงตัว โดยทํา
ใหการเกาะติดกันของเซลลตัวออนหลุดออกจากกัน ในระยะที่ตัวออนมี 2 - 8 เซลลหรือ
การใชใบมีดผาแบงตัวออนระยะมอรูลา4 หรือชวงเริ่มตนของระยะบลาสโตซีส5 ซึ่งลูกที่ได
ถือวามีพันธุกรรมเหมือนกัน  นอกจากนี้ยังมีการแบงตัวออนที่ไดจากการผลิตนอกรางกาย 
ซึ่งเปนตัวออนที่สามารถผลิตไดจํานวนมากมายและมีคุณภาพใกลเคียงกับตัวออนที่เกิด
จากการผสมพันธุตามธรรมชาติ (ผลิตในรางกาย) วิธีการผลิตทําไดโดยการเจาะดูดเอาไข
จากรังไขเพาะเลี้ยงใหไขสุก และผสมกับน้ําเชื้อที่อสุจิผานการทําใหมีความสามารถเขา
ผสมกับไขได  ทําการเพาะเลี้ยงตัวออนที่ไดจนถึงระยะที่ตองการ แลวฝากถายสูมดลูกของ
ตัวตั้งทองหรือแมอุมบุญตอไป (อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร, 2540: 2-3)  

  
3. การกําเนิดมนุษยในทัศนะของพุทธปรัชญา 

ในกําเนิดสี่6 ที่พุทธปรัชญาไดกลาวไวมนุษยเปนสัตวโลกประเภทชลาพุทชะ คือ
กอกําเนิดขึ้นในครรภมารดาเชนเดียวกับสัตวชั้นสูงที่เลี้ยงลูกดวยนม อาทิ ชาง มา วัว  
ควาย เปนตน มนุษยเกิดมีข้ึนไดอยางไร มีคําอธิบายที่เปนพุทธพจนปรากฏอยูในมหา
ตัณหาสังขยสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 12, 2521 : 340) ความวา 

 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย 3 ประการความเกิดแหงทารก

ก็มี ในสัตวโลกมีมารดาบิดาอยูรวมกัน แตมารดายังไมมีระดูและทารกที่จะมาเกิดยังไม
ปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกมีมารดาบิดาอยูรวมกัน มารดายังมี
ระดู แตทารกที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

                                          
4 มอรูลา(morula) คือระยะประมาณ 4 วันหลังปฏิสนธิ มวลชีวิตใหมที่แบงตัวจะรวมกันเปนกอนกลม
ตันคลายผลนอยหนา ซึ่งประกอบดวยเซลลประมาณ 16 เซลล 
5 บลาสโตซีส(blastocyst) คือระยะที่เซลลประมาณ 16 เซลลในระยะมอรูลาจัดตัวกันใหมมีชองน้ํา
ภายใน 
6 กําเนิดส่ี พระพุทธเจาตรัสไวใน ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร ไดแก  1. อัณฑชโยนิ  คือกําเนิดของสัตวที่เกิด
ในไข  2. ชลาพุชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวที่เกิดในครรภ  3. สังเสทชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวที่เกิดในเถา
ไคล  4. โอปปาติกโยนิ คือ กําเนิดของสัตวที่เกิดผุดขึ้น 
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เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกันดวย มารดายังมีระดูดวย ทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏดวย 
เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย 3 ประการอยางนี้ ความเกิดแหงทารกจึงมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  มารดายอมรักษาทารกนั้นดวยทองเกาเดือนบางสิบเดือนบาง เมื่อลวงไปเกา
เดือนหรือสิบเดือนมารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนักนั้นดวยความเสี่ยงชีวิตมาก และ
เล้ียงทารกผูเปนภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแลวดวยโลหิตของตนดวยความเสี่ยงชีวิตมาก 

 
 จากพุทธพจนขางตน เมื่อกลาวโดยสรุปการตั้งครรภของสตรีจะเกิดขึ้นไดตอง
ประกอบพรอมดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 
 1. บิดามารดาอยูรวมกัน (มีเพศสัมพันธกัน) 
 2. มารดามีระดู (คืออยูในวัยมีประจําเดือนและมีประจําเดือนเปนปกติ) 
 3. มีสัตวมาเกิด (“สัตว” คือส่ิงมีชีวิตที่มีจิตหรือมีปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ) 

ดังที่กลาวมาแลววาทัศนะของพุทธปรัชญาเกี่ยวกับเนื้อแทของมนุษยจัดเปนแบบ
ทวินิยม คือ เชื่อวามนุษยมีองคประกอบทั้งสวนที่เปนรางกายและจิต มนุษยในฐานะที่เปน
สสารที่มีชีวิตซึ่งพุทธปรัชญาเรียกวา “รูปชีวิต” จึงจําเปนตองมีทั้งปจจัยดานสสารและอส
สาร ชีวิตจึงจะปรากฏขึ้นได ปจจัยดานสสาร ไดแก การที่พอแมอยูรวมกันและแมมีระดู 
สวนปจจัยดานอสสารนั้น ไดแก การมีสัตวมาเกิดหรือการมีปฏิสนธิจิต(ปฏิสนธิวิญญาณ) 
แตกระนั้นในคัมภีรอภิธรรมก็ไดอธิบายไววา  “รูปนั่นเองยอมยังรูปใหต้ังขึ้น อรูปหาไดยังรูป
ใหต้ังขึ้นไดไมเพราะเหตุไร? เพราะความที่ปฏิสนธิจิตยังรูปใหเกิดขึ้นไมได” (พระไตรปฎก
แปลพรอมอรรถกถา ฉบับพระราชทาน เลมที่ 77, 2528 : 60) ดังนั้น ปฏิสนธิจิตจึง
มิใชผูสรางวัตถุรูปและวัตถุรูปก็มิใชผูสรางจิตเชนเดียวกัน การเกิดของชีวิตมนุษยจึงเปน
การอิงอาศัยกันของปจจัยดานสสารและอสสารดังขอความที่ปรากฏอยูในมหานิทานสูตร
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 10, 2521 : 57) วา 

 
 ...ดูกรอานนท ก็วิญญาณจักไมหยั่งลงในทองแหงมารดา นามรูปจะขาด(สามารถ
เติบโต)ในทองแหงมารดา ไดบางหรือไม 
 ไมไดเลยพระเจาขา 
 อานนท ก็ถาวิญญาณของกุมารก็ดี ของกุมาริกาก็ดี ผูยังเยาววัยอยูจักขาดความสืบ
ตอ(หยั่งลงในทองมารดาแลวดับไป)นามรูปจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดบางไหม 
 ไมไดเลยพระเจาขา 
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จากคําอธิบายของพุทธปรัชญาเชนนี้ ทําใหเกิดปญหาที่จําเปนตองทําความเขาใจ
เสียกอนที่จะนําไปเปรียบเทียบกับการโคลนนิ่ง ปญหาที่วาคือการปฏิสนธิจิตนั้นจะเกิดขึ้น
เมื่อใด กลาวคือ เกิดขึ้นพรอมกับปจจัยทางสสาร ต้ังแตตอนที่อยูในขั้น กลละ หรือวาเขา
ปฏิสนธิภายหลังปจจัยทางสสารอาจจะเปนในขั้น อัพพุทะ เปสิ ฆนะ หรือ ปญจสาขา7 
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 15, 2521 : 248)  

ในประเด็นปญหานี้นกัวิชาการบางทาน เชน อาจารยแสง จนัทรงาม (2526 : 109 -
110) ไดกลาวไววา 

 
ถาสภาพทางกายของมารดาบิดาเปนปกติทุกอยาง เมื่อมีการผสมพันธุในชวงที่มี

ไขสุกพอดีก็จะมีการเขาผสมกันระหวางเชื้อชายกับไขหญิง เมื่อผสมกันแลว รูปกายขั้นตน
ที่เรียกวากลละก็เกิดขึ้นและพัฒนาตอไปตามกลไกภายในของมัน เตรียมรับองคประกอบ
ทางวิญญาณที่จะเขามารวมตอไป... 

รูปกายที่จะเจริญไปตามลําดับขั้นในครรภมารดานั้น เมื่อเจริญเติบโตไปถึงขั้น
หนึ่งแลวถายังไมมีปฏิสนธิวิญญาณ(ปฏิสนธิจิต)เขาผสมก็จะหยุดเติบโตโดยอัตโนมัติ 
แลวก็หลุดออกมาจากครรภโดยกรรมวิธีที่เรียกวา แทง 

 
   ตามคําอธิบายของอาจารยแสง จันทรงาม เราจะเห็นไดวาปจจัยทางอสสารมิได
เขารวมพรอมกับปจจัยทางสสารแตปจจัยทางสสารกอใหเกิดรูปกายขั้นกลละขึ้นกอน 
ปจจัยทางอสสารหรือปฏิสนธิจิตจึงไดเขารวมในภายหลัง ดังนั้นจึงสรุปไดวาตามมตินี้
ปฏิสนธิจิตตองเกิดหรือเขารวมหลังปจจัยทางสสารคือภายหลังขั้นกลละ แตอยางไรก็ตาม  
ผูเขียนคิดวาคําอธิบายของอาจารย แสง จันทรงาม เปนคําอธิบายที่ไมสอดคลองกับ
หลักฐานที่มีปรากฏอยูในพระไตรปฎก โดยเราจะพบขอความในคัมภีรอภิธรรมที่อธิบายถึง
ปญหานี้ไววา “ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นไมกอนไมหลังกับวัตถุ (รูป)” (พระไตรปฎกแปลพรอม
อรรถกถา ฉบับพระราชทาน เลมที่ 77, 2528 : 61) กลาวคือ เกิดพรอมๆ  กับวัตถุ
                                          
7 ในอินทกสูตร พระพุทธเจาไดตรัสตอบคําถามของ อินทกยักษ เรื่องการอยูในครรภของมนุษย โดยทรง
ชี้แจงใหเห็นถึงพัฒนาการของตัวออนที่อยูในครรภวามี 5 ขั้นตอน คือ 1. กลละ 2. อัพพุทะ 3. เปสิ    
4. ฆนะ 5. ปญจสาขา ในคัมภีรอรรถกถาสารัตถัปปกาสินีไดอธิบายเพิ่มเติมไววา ในสัปดาหที่หนึ่ง เปน 
กลละ มีลักษณะเปนเมือกสีใสไมขุนมัว ในสัปดาหที่สอง เปน อัพพุทะมีลักษณะเปนหยดน้ํา มีสีเหมือน
น้ําลางเนื้อ ในสัปดาหที่สาม เปน เปสิ คือ ชิ้นเนื้อ ในสัปดาหที่ส่ี เปน ฆนะ มีสัณฐานเหมือนไขไก ใน
สัปดาหที่หา เปน ปญจสาขา คือมีปุมหาปุม เพื่อที่จะเจริญไปเปนมือ 2 เทา 2 และศีรษะ 1 
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นั้นเอง และอันที่จริงถาพิจารณาพระพุทธพจนที่ปรากฏอยูในมหาตัณหาสังขยสูตรใหถี่ถวน
ก็จะพบวา การตั้งครรภของสตรีจะเกิดขึ้นไมไดถาไมประกอบพรอมดวยองค 3 ประการ คือ 
บิดามารดาอยูรวมกัน มารดามีระดู และมีสัตวมาเกิด องคทั้ง 3 ประการยืนยันวาตองมีสัตว
มาเกิด การตั้งครรภจึงจะมีข้ึนไดซึ่งหลักเกณฑธรรมชาตินี้มีนัยชี้บงอยางชัดเจนวา การเขา
ถือปฏิสนธิในครรภของสัตวที่เกิดเริ่มต้ังแตข้ันตอนแรกของการตั้งครรภ คือตอนที่ยังเปน
กลละ นอกจากในมหาตัณหาสังขยสูตรแลวยังมีขอความอื่นๆ อีกในพระไตรปฎกที่มีนัย
ยืนยันความเขาใจเชนนี้เหมือนกัน (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 29, 2521 
: 112)  เชน 
 

…มนุษยยอมเคลื่อน (จุติ)ตาย หาย สลายไป ในกาลที่เปนกลละบาง ในกาลที่เปนน้ํา
ลางเนื้อ (อัพพุทะ)บาง ในกาลที่เปนชิ้นเนื้อ (เปสิ)บาง ในกาลที่เปนกอนเนื้อ (ฆนะ)บาง 
ในกาลที่เปนสาขาหาแหง (ปญจสาขา)บาง แมพอเกิดก็ยอมเคลื่อน (จุติ) ตาย หาย 
สลายไปก็มี…สลายไปในเรือน คลอดก็มี ยอมเคลื่อน (จุติ ) ตาย หาย สลายไป (เมื่อมี) 
ชีวิตครึ่งเดือน…1  เดือน…2  เดือน…1  ป…10  ป…20  ป…100  ปก็มี 

 
 ในขอความจากพระไตรปฎกขางตนนี้ ขอความทอนแรกที่วา “…มนุษยยอมเคลื่อน 
(จุติ) ตาย หาย สลายไปในกาลที่เปนกลละบาง…” ชี้บงวาการเปนมนุษยที่ประกอบดวย
สวนสําคัญทั้งสองสวน คือ รางกายกับจิตหรือรูปกับนามนั้นเปนมาตั้งแตตอนที่เปนกลละ  
เพราะถาหากยังไมเปนมนุษยต้ังแตตอนนั้น ทานก็คงไมกลาววา “…มนุษยยอมเคลื่อน(จุติ) 
ตาย หาย สลายไปในกาลที่เปนกลละบาง…” แตคงจะกลาวเปนอยางอื่น เชน “…มนุษย
ยอมเคลื่อน(จุติ) ตาย…ต้ังแตมารดาต้ังครรภได 3 เดือน…5 เดือน…ต้ังแตคลอดออกมา
จากครรภมารดา ฯลฯ ” (สุนทร ณ รังสี, 2541 : 92) 
 จากหลักการเกี่ยวกับการตั้งครรภและพัฒนาการของทารกชวงอยูในครรภของ
มารดาตามที่ปรากฏอยูในคัมภีรของพระพุทธศาสนา เราอาจกลาวโดยสรุปไดวาตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญา ชีวิตมนุษยในชาติปจจุบันเริ่มต้ังแตตอนเปนจุดเล็กๆ ที่เรียกวา “กลละ” 
ด้ังนั้นปฏิสนธิจิตซ่ึงเปนหนึ่งในปจจัยสามของการกําเนิดชีวิตจึงตองเกิดขึ้นหรือเขา
รวมต้ังแตวินาทีแรกในขั้นกลละพรอมกับปจจัยทางสสารอีกสองประการ 
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4. บทวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 
 4.1 ปญหาบางประการของทวินิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทเนื่องดวยการ
โคลนนิ่ง   
 หลังจากที่ไดศึกษาหลักการของการโคลนนิ่งและการกําเนิดชีวิตตามแนวทางของ
พุทธปรัชญาผานกันมาแลว ในหัวขอนี้เราจะไดนําความเขาใจเหลานั้นมาทําการวิเคราะห
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยในเบื้องตนนี้ผูเขียนจะขอเริ่มอภิปรายไปที่ละประเด็นเพื่อชี้ใหเห็น
ปญหาดังตอไปนี้ 
 เรื่องพอแมอยูรวมกัน ในพุทธปรัชญาปจจัยดานสสารประการแรกของการ
กําเนิดชีวิต คือ พอแมตองอยูรวมกัน หมายถึงพอและแมตองมีเพศสัมพันธกัน ในประเด็น
นี้เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับการโคลนนิ่งจะทําใหเกิดปญหาขึ้น เพราะการโคลนนิ่ง
โดยเฉพาะวิธีฝากถายนิวเคลียสนั้นไมตองอาศัยการมีเพศสัมพันธกันตามธรรมชาติ  คือไม
ตองอาศัยเซลลอสุจิจากพอ  แตใชเซลลรางกายสวนไหนก็ไดมาแทน  แลวนําเขาไปใน
เซลลไขของแมที่ดูดเอานิวเคลียสออกตอจากนั้นจึงนําไปฝากไวในมดลูกของแมอุมบุญ 
 การที่พอแมอยูดวยกันหรือมีเพศสัมพันธนั้น  จุดประสงคของธรรมชาติก็คือการทํา
ใหเซลลอสุจิจากพอซึ่งมีโครโมโซมครึ่งหนึ่งคือ 23 โครโมโซม มารวมกันกับเซลลไขจากแม
ซึ่งมีโครโมโซมอีกครึ่งหนึ่งคือ 23 โครโมโซม ทําใหโครโมโซมครบคูคือรวมกันเปน 46  
โครโมโซม  สวนการโคลนนิ่งนั้นไมตองใชเซลลอสุจิแตใชเซลลรางกายมาแทน  โดยที่เซลล
รางกายมีโครโมโซมครบ 64 อยูแลว  ดวยเหตุนี้จึงไมตองอาศัยเซลลอสุจิจากพอ 
 เราจะเห็นไดวาการโคลนนิ่งเปนเทคนิคพิเศษเพื่อทําใหโครโมโซมครบคูกัน  โดยไม
ตองอาศัยกิจกรรมทางเพศของพอแม แตเปลี่ยนมาเปนกิจกรรมของนักวิทยาศาสตรใน
หองทดลองทางวิทยาศาสตรแทน ดังนั้นเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับการกําเนิดมนุษยใน
ทัศนะของพุทธปรัชญาหากมองตามตัวอักษรแลวในเบื้องตนทั้งสองแนวทางนี้จึงขัดแยงกนั
 เรื่องแมมีระดู แมมีระดูนี้ หมายถึง การที่เพศหญิงอยูในชวงวัยเจริญพันธุ 
สามารถมีบุตรไดและมีประจําเดือนเปนปกติหรือมีไขสุก เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการ
โคลนนิ่ง  เราจะเห็นวาการโคลนนิ่งนั้นก็ยังตองอาศัยไขจากเพศหญิงอยูดีและเมื่อนําเซลล
รางกายไปใสไวในเซลลไขซึ่งดูดเอานิวเคลียสออกแลวก็ยังตองนําไปฝากไวยังมดลูกของ
แมอุมบุญ ซึ่งแมอุมบุญนี้ตองเปนหญิงที่อยูในชวงวัยเจริญพันธุ จะนําไปฝากไวในมดลูก
ของหญิงที่ยังไมมีวุฒิภาวะทางเพศ (หญิงที่ยังไมมีประจําเดือน)ไมได หรือจะนําไปใสไวใน
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มดลูกของหญิงที่อยูในวัยที่หมดประจําเดือนก็ไมไดเชนกัน เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้การ
โคลนนิ่งกับพุทธปรัชญาจึงมีความสอดคลองไปดวยกันได  
 เรื่องการมีสัตวมาเกิด การมีสัตวมาเกิด หมายถึง มีการสืบตอของกระแส
วิญญาณในชาติที่แลวของสัตว เรียกจิตดวงสุดทายของชาติที่แลวนั้นวา จุติจิต และมีการ
เคลื่อนมาสูชาติใหม จิตดวงแรกของชาติใหมนั้นเรียกวา ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ 
 การโคลนนิ่งอันเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้นเปนสิ่งที่เกิดและเติบโตอยูบน
พื้นฐานของปรัชญาสสารนิยม คือ มีความเชื่อวาสิ่งจริงแทหรือความจริงสุดทายใน
ธรรมชาตินั้นคือ สสารหรือปรากฏการณของสสาร และปฏิเสธสิ่งที่ไมใชสสาร (จิต) เพราะ
ไมสามารถพิสูจนไดดวยวิธีประจักษนิยมบนพื้นฐานแหงประสาทสัมผัสทั้งหา(ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย) ซึ่งรวมไปถึงเรื่องปฏิสนธิจิตดวย โลกทัศนดังกลาวนี้ทําใหวิทยาศาสตรอธิบาย
ความซับซอนของชีวิต เชน อารมณ  ความรูสึกของมนุษย เปนตน วาสามารถเขาใจไดดวย
การทอนมนุษยลงไปหาองคประกอบพื้นฐานที่สุดที่เปนสสาร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ
ความซับซอนของชีวิตเหลานี้ก็ลวนแตเปนปรากฏการณที่มีพื้นฐานอยูบนสสาร เปนผลมา
จากการทํางานที่ซับซอนของระบบสสาร ดังนั้นการอธิบายปรากฏการณเหลานี้ก็ตอง
อธิบายดวยสสาร แตพุทธปรัชญาเชื่อตางไปจากแนวทางของสสารนิยมนี้วา ลําพัง
กระบวนการทางชีววิทยาอันเปนปรากฏการณของสสาร อินทรียภาพหรือกอนเนื้อที่อยูใน
ครรภของแมจะไมสามารถเกิดหรือเติบโตเปนมนุษยได หากแตยังตองอาศัยสิ่งอื่นที่มี
อานุภาพซับซอน อินทรียภาพนี้จึงจะสามารถเติบโตอยางมีทิศทางที่เปนระเบียบและ
สามารถมีคุณสมบัติทางจิตอื่นๆ ได เชน ความจํา ความรูสึก ฯลฯ8 ส่ิงอื่นที่มีอานุภาพ
ซับซอนในที่นี้เองที่พุทธปรัชญาเรียกวา จิต หรือ วิญญาณ (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับ
หลวง เลมที่ 35, 2521 : 11-14) 
 เราจะเห็นไดวาในประเด็นการถือกําเนิดมีชีวิตเปนมนุษยนี้ การโคลนนิ่งกับพุทธ
ปรัชญานั้นมีความแตกตางกันตั้งแตเร่ิมตนแลว กลาวคือ การโคลนนิ่งไมไดใหความสําคัญ
หรือพูดถึงการปฏิสนธิจิตเอาไวเลย และเมื่อเรานํามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน ทําใหเกิด
ปญหาวาการปฏิสนธิจิตจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดหรือในข้ันตอนใดของการโคลนนิ่ง 
 

                                          
8 พุทธปรัชญาเรียกอาการหรือคุณสมบัติตางๆ  ของจิตเชนนี้วา "เจตสิก" คือเปนธรรมที่ประกอบกับจิต  
มีอยูในจิต  ตองอาศัยจิตเกิด  รับอารมณเดียวกันกับจิตและอาศัยวัตถุเดียวกับจิต 
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4.2 ขอเสนอแนะ : แนวทางการแกปญหาที่อาจเปนไปได  
เทาที่ไดศึกษากันมาจนถึงจุดนี้ ในเบื้องตนเราจะพบวาการโคลนนิ่งไดสรางปญหา

ความยุงยากใหกับแนวคิดของพุทธปรัชญา พอสรุปไดเปน 2 ประเด็น กลาวคือ 
1. ประเด็นเรื่องพอแมอยูรวมกัน การโคลนนิ่งทําใหเห็นวาการสืบพันธุไมจําเปนที่

พอแมตองอยูดวยกันหรือมีเพศสัมพันธกันอีกตอไป ซึ่งขัดกับทัศนะของพุทธปรัชญา 
 2. ประเด็นเรื่องปฏิสนธิจิต การโคลนนิ่งทําใหพุทธปรัชญาตองอธิบายใหไดวา การ
ปฏิสนธิจิตนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือในข้ันตอนใดของการโคลนนิ่ง 

ประเด็นปญหาเหลานี้ ผูเขียนคิดวาไดสรางความยุงยากใหกับแนวคิดแบบทวินิยม
ของพุทธปรัชญาอยูไมนอย และหากจะยังรักษาแนวคิดแบบทวินิยมของพุทธปรัชญานี้ไว 
ปญหาเหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่จะตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ดังนั้นในที่นี้ผูเขียนจึงจะขอ
เสนอแนวทางการอธิบายที่คิดวาอาจจะเปนไปได เพื่อแกปญหาดังกลาวนี้ โดยจะขอเริ่มที่
ประเด็นเรื่องปฏิสนธิจิตกอน ดังตอไปนี้  

การที่จะตอบปญหาวาการปฏิสนธิจิตนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือข้ันตอนใดของการ
โคลนนิ่ง  เราจะตองมาดูกันเสียกอนวาในทางพุทธปรัชญาถือวาปฏิสนธิจิตนั้นตองเกิดขึ้น
เมื่อใด  ซึ่งปญหานี้เราไดทําการพิจารณากันมากอนแลวในหัวขอที่ 2 อันวาดวยเรื่องการ
กําเนิดมนุษยตามทัศนะของพุทธปรัชญาและไดคําตอบออกมาวา ตามทัศนะของพุทธ
ปรัชญา ปฏิสนธิจิตนั้นตองเกิดพรอมกับปจจัยทางสสารตั้งแตวินาทีแรกในขั้นกลละ และ
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการโคลนนิ่งเราจะพบวา ในการโคลนนิ่งโดยวิธีฝากถาย
นิวเคลียสซึ่งเปนวิธีที่ไมตองอาศัยเซลลอสุจิจากพอแตนําเซลลรางกายมาใสไวในเซลลไขที่
ดูดเอานิวเคลียสออกแลว ทําใหเราอธิบายไดวาปฏิสนธิจิตนั้นตองเกิดหรือเขารวมใน
ขณะที่นําเซลลรางกายมาใสในเซลลไข ซึ่งเปนขั้นตอนตั้งแตอยูในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรแลว หลังจากนั้นจึงนําไปฝากไวยังมดลูกของแมอุมบุญเพื่อใหมีการ
เจริญเติบโตตอไป  ในวิธีนี้เราจะเห็นไดวาก็ยังคงสามารถอธิบายใหสอดคลองกันไดอยู  แต
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับการโคลนนิ่งโดยวิธีการแบงตัวออนจะทําใหเกิดปญหาที่นาขบคิด
ข้ึน  เพราะการโคลนนิ่งวิธีนี้มีการผาแบงตัวออนซึ่งเปนระยะภายหลังการปฏิสนธิและถา
ถือตามมติของพุทธปรัชญาที่วาปฏิสนธิจิตตองเกิดพรอมกับปจจัยทางสสารก็แสดงวาตอง
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มีปฏิสนธิจิตมาแลวกอนที่จะมีการผาแบงตัวออน9 ทําใหเกิดปญหาวามีการผาจิตไปดวย
หรือ และถาไมเปนเชนนั้น พุทธปรัชญาจะอธิบายอยางไร 

ในทัศนะของผูเขียนคิดวา การอธิบายการผาแบงตัวออนวาเปนการผาจิตไปดวย
เปนคําอธิบายที่เปนไปไมไดเลยเพราะจิตเปนอสสารจึงไมสามารถแบงออกดวยสิ่งที่เปน
สสาร(เครื่องมือที่ทําการผาแบงเซลลของวิทยาศาสตร) และจิตในทางพุทธปรัชญาก็เปน
ปรากฏการณมิใช “ส่ิง” หรือ “ตัวตน” ที่มีอยูในฐานะ ส่ิงที่รู ผูรู หรือผูคิด แตจิตในทางพุทธ
ปรัชญานั้นเปนกระบวนการคิดและรูอารมณ  เปนกระบวนการรูที่ตอเนื่องไปตลอดชั่วชีวิต
ของคนๆ หนึ่งทั้งในตอนหลับหรือต่ืน  จิตจะ เกิด – ดับ เกิด – ดับ ตอเนื่องกันไปไมขาดสาย
เหมือนกระแสน้ํา สลับกันระหวางจิตที่เกิดดับอยูในกระแสภวังคที่เรียกวา “ภวังคจิต” และ
จิตที่เกิดดับอยูในวิถีแหงการรับรูโลกภายนอกที่เรียกวา “วิถีจิต” 
 ดังนั้นแนวคําตอบซึ่งผูเขียนคิดวานาจะเปนแนวทางเดียวเทานั้นที่ยังพอเหลืออยูจะ
นํามาอธิบายได ถึงแมจะดูเปนคําตอบที่ฟงดูงายๆ หรือตรงไปตรงมาอยูบางก็ตาม คือการ
อธิบายวาจะเปนไปไดหรือไมที่มีจิตอีกดวงหนึ่ง10เขามาทําการปฏิสนธิใหมเมื่อมี
การผาแบงเซลลตัวออนไมใชการผาจิตดวงเดิมออกเปนสองสวน แตกระนั้นการ
อธิบายเชนนี้ก็ยังคงมีปญหาอยูวาจะไปขัดแยงกับความเชื่อของพุทธปรัชญาเองที่บอกวา
ปฏิสนธิจิตตองเขารวมตั้งแตวินาทีแรกพรอมปจจัยทางสสารในขั้นกลละแลวหรือไม เพราะ
                                          
9 ในการโคลนนิ่งทั้ง 2 วิธีนี้ ผูเขียนมีขอสังเกตวา ในเมื่อพุทธปรัชญาถือวาความมีชีวิตเปนมนุษยไดเริ่ม
ตั้งแตวินาทีแรกของการปฏิสนธิในตอนเปนจุดเล็กๆ ที่เรียกวากลละแลว พุทธปรัชญาจึงตองเชื่อตอไป
วาเซลลไขที่ไดรับนิวเคลียสเขาไป (ในการโคลนนิ่งดวยวิธีฝากถายนิวเคลียส) และตัวออนที่ถูกนําไปผา
แบง (ในการโคลนนิ่งดวยวิธีผาตัวออน) เหลานี้มีชีวิตเปนมนุษยดวย ดังนั้น ถาในกรณีที่เกิดความ
เสียหายขึ้นกับเซลลหรือตัวออนเหลานี้จนไมสามารถนําไปฝากไวในมดลูกของแมอุมบุญเพื่อให
เจริญเติบโตตอไป อาจจะดวยความจงใจหรือไมก็ตาม ในทัศนะของพุทธปรัชญาจะถือวาเปนการฆาคน
หรือไม และถาเปนการฆาคน พุทธปรัชญาจะยังคงเห็นควรใหมีการทําโคลนนิ่งดวยวิธีเหลานี้ตอไปได
หรือไม พุทธปรัชญาจะตอบปญหาเหลานี้อยางไร เปนส่ิงที่นาสนใจแตเนื่องดวยปญหานี้เปนปญหา
ใหญ  อีกทั้งในบทความนี้ก็ไมไดมีจุดประสงคหลักเพื่อศึกษาปญหานี้ ในที่นี้ผูเขียนจึงจะไมขอวิเคราะห
ลงไปในรายละเอียด แตก็นาจะมีการศึกษากันในระดับลึกกวานี้ไดในโอกาสตอไป 
10จิตในทางพุทธปรัชญาเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงเกิดดับตามกระแสแหงเหตุปจจัยรวดเร็วมากจนไม
สามารถกําหนดเปนตัวเปนตนได ดังนั้นในการอธิบายที่ใชคําวา “ดวง” ในที่นี้จึงเปนแตเพียงความ
สะดวกในการใชคําทางภาษาเทานั้น มิไดมีความหมายวาจิตที่อธิบายวาเปน ดวง ดวง นี้จะเปนตัวเปน
ตนขึ้นมาจริงๆ    
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การอธิบายเชนนี้จิตดวงใหมที่เขาปฏิสนธิในตัวออนสวนที่ผาออกไปไมไดเกิดพรอมแตกลับ
เกิดภายหลังปจจัยทางสสารและอาจจะเกิดหลังขั้นกลละก็ได 

การที่จะตอบปญหานี้ไดนั้นเราตองกลับไปดูคําอธิบายในระบบของพุทธปรัชญาวา
ถึงแมพุทธปรัชญาจะถือวาปฏิสนธิจิตเกิดพรอมปจจัยทางสสารในขั้นกลละแตในคําอธิบาย
ของพุทธปรัชญาจะยังพอเปดชองใหอธิบายไดวาในบางกรณีซึ่งอาจเรียกไดวาเปนกรณี
พิเศษนั้นปฏิสนธิจิตสามารถเขารวมหลังขั้นกลละไดหรือไม ถาไดคําอธิบายวามีจิตดวงใหม
เขาปฏิสนธิในตัวออนสวนที่ผาแยกออกไปก็จะไมขัดแยงกับคําอธิบายในระบบของพุทธ
ปรัชญาเอง ดังนั้นก็อาจถือไดวาคําอธิบายนี้ยังพอเปนแนวทางที่สามารถนําไปแกปญหาทวิ
นิยมในพุทธปรัชญาอันเกิดจากการโคลนนิ่งดังกลาวนี้ได แตถาไมไดคําอธิบายนี้ก็จะ
ขัดแยงกับระบบของพุทธปรัชญาเองและเมื่อเปนเชนนั้นก็ไมอาจนําคําอธิบายนี้ไปเปน
แนวทางในการแกปญหาทวินิยมในพุทธปรัชญาได นั้นก็หมายความดวยวาการโคลนนิ่งก็
ยังคงสรางปญหาที่สามารถสั่นคลอนแนวคิดแบบทวินิยมในพุทธปรัชญาอยูตอไป 
 พุทธปรัชญาถือวาสรรพสิ่งตางๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตลวนแลวแตเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติบางอยางซึ่งพุทธปรัชญาเรียกกฎธรรมชาตินั้นวา “ปฏิจจสมุปบาท” เปนกฎแหง
เหตุปจจัยมีใจความหลักๆ วา “เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนี้ยอมมี เมื่อส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ยอมไมมี” 
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 16, 2521 : 25) คําวา “ปจจัย” ในทางพุทธ
ปรัชญา คือสาเหตุหรือเงื่อนไขที่ทําใหเกิด ส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง เหตุการณใด เหตุการณหนึ่ง หรือ
ปรากฏการณใด ปรากฏการณหนึ่ง ในคัมภีรรุนหลังพระอรรถกถาจารยไดแบงกฎธรรมชาติ
หรือกฎแหงความเปนสาเหตุออกไวอีก เรียก “นิยาม 5” ไดแก 
 1. อุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเปนไปของสภาพแวดลอม เชน ดิน
ฟาอากาศ  ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเคลื่อนไหวของดวงดาวตางๆ  เปนตน 
 2. พีชนิยาม เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพันธุกรรม 
 3. จิตตนิยาม เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต 
 4. กรรมนิยาม เปนกฎธรรมชาติที่วาดวยการกระทําของมนุษยที่เกิดจากเจตจํานง 
 5. ธรรมนิยาม เปนกฎทั่วไปแหงเหตุผล ซึ่งควบคุมกฎอีก 4 ขอขางตน เชนวา ส่ิงทั้ง
ปวงเกิดขึ้นดับไป เปนไปตามเหตุปจจัย เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เมื่อพิจารณาดูส่ิงทั้งหลายที่อยูภายใตกฎเกณฑเหลานี้ ชีวิตมนุษยนั้นเปน
สวนประกอบที่ข้ึนอยูกับ 5 กฎครบทั้งหมด จากหลักปฏิจจสมุปบาทและนิยาม 5 เราจะเห็น
ไดวาพุทธปรัชญามิไดบอกวาสิ่งตางๆ เหตุการณตางๆ หรือปรากฏการณตางๆ จะตอง
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เปนไปอยางนั้นอยางนี้แนนอนตายตัว แตอธิบายวาสิ่งตางๆ ยอมเปนไปตามเหตุตามปจจัย  
ถาเหตุปจจัยเปลี่ยน ส่ิงตางๆ ที่เกิดตามมาก็ตองเปลี่ยน ในกรณีของการกําเนิดชีวิตก็
เชนเดียวกัน ถึงแมพุทธปรัชญาจะถือวาปฏิสนธิจิตตองเขารวมพรอมกับปจจัยทางสสารใน
ข้ันกลละก็ตาม ความเห็นนี้ก็เปนแตเพียงการอธิบายตามเหตุตามปจจัยชุดหนึ่งในกรณี
ปกติคือเปนการกําเนิดชีวิตตามหลักธรรมชาติเทานั้น หาใชเปนสิ่งที่ตองเปนไปอยาง
แนนอนตายตัวไม แตตามหลักแหงเหตุปจจัยถาเหตุปจจัยเปลี่ยน ผลที่ตามมาก็ยอมเปลี่ยน
ตาม ดังนั้นแลว เราจึงสามารถสรุปไดวา ในระบบความคิดของพุทธปรัชญายังพอเปดชอง
ใหอธิบายไดวาในบางกรณี (ซ่ึงเปนกรณีที่เหตุปจจัยเปลี่ยนจากกรณีปกติ)ปฏิสนธิ
จิตสามารถเขารวมหลังขั้นกลละได และเมื่อปฏิสนธิจิตสามารถเขารวมหลังขั้นกลละได  
การอธิบายวามีจิตดวงใหมเขาปฏิสนธิในตัวออนที่ผาแยกออกไปก็จะไมขัดแยงกับ
คําอธิบายของพุทธปรัชญาและเมื่อไมขัดแยงกับคําอธิบายของพุทธปรัชญาก็ถือไดวาการ
อธิบายแบบนี้ยังคงพอที่จะนําไปเปนแนวทางในการแกปญหาทวินิยมในพุทธปรัชญาที่เกิด
จากการโคลนนิ่งได 

ประเด็นปญหาเรื่องพอแมอยูรวมกันก็เชนเดียวกัน หากเราเขาใจวาพุทธพจนที่
ตรัสไวในมหาตัณหาสังขยสูตรเหลานี้ เปนความจริงที่เปนไปตามเงื่อนไขหรือเหตุปจจัยชุด
หนึ่งเทานั้น กลาวคือเปนการตรัสตามเหตุปจจัยของกระบวนการธรรมชาติปกติทั่วๆ ไป 
เพื่ออธิบายใหคนในยุคของพระองคฟง มิใชเปนการตรัสยืนยันวาจะตองเปนอยางนี้
ตลอดไป เราก็จะเขาใจวาเมื่อเหตุปจจัยเปลี่ยน ส่ิงที่เกิดตามมาก็จะสามารถเปลี่ยนตามไป
ไดดวย ดังนั้นดวยกรอบความคิดของพุทธปรัชญาเชนนี้จึงเปดชองใหเราอธิบายไดวา ที่
การโคลนนิ่งสามารถใหกําเนิดสิ่งมีชีวิต(รวมถึงมนุษยดวย) โดยไมตองอาศัยกิจกรรมทาง
เพศระหวางพอแมนั้น เปนเพราะการโคลนนิ่งเปนเทคนิคพิเศษที่ทําใหเหตุปจจัยบางอยาง
เปลี่ยนไปนั่นเอง แตไมวาจะเปนวิธีการทางธรรมชาติหรือเทคนิคพิเศษของการโคลนนิ่ง  
ผลสุดทายก็ทําใหโครโมโซมครบคูกัน จะตางก็เพียงแตผูที่ทําใหโครโมโซมครบคูกันนั้นเปน
พอแมตามวิธีธรรมชาติหรือวาเปนนักวิทยาศาสตรดวยเทคนิคการโคลนนิ่งเทานั้นเอง       

การโคลนนิ่งเมื่อนําไปพิจารณาประกอบกับหลักนิยาม 5 เราจะพบวาการโคลนนิ่ง
นั้นเปนวิธีการทางวิทยาศาตรที่สามารถเขาไปจัดการกับกฎธรรมชาติฝายวัตถุ นั้นก็คืออุตุ
นิยามและพีชนิยาม ดานอุตุนิยามที่โคลนนิ่งสามารถเขาไปจัดการไดนั้นคือเร่ืองของการ
กําหนดสภาพแวดลอม อุณหภูมิในขั้นตอนตางๆ ของการทําโคลนนิ่ง เชน เทคนิคการนํา
เซลลจากรางกายไปใสในนิวเคลียสของเซลลไขโดยอาศัยกระแสไฟฟาเขาชวย เปนตน สวน
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ดานพีชนิยามนั้น การโคลนนิ่งไดเขาไปจัดการอยางมากอาจเรียกไดวาทั้งกระบวนการเลย
ทีเดียว เชน ในเรื่องของโครโมโซม เทคนิคการผาแบงตัวออน เปนตน จนทําใหเหตุปจจัย
ของการกําเนิดชีวิตเปลี่ยนไปถึงกับสงผลใหไมตองอาศัยกิจกรรมทางเพศของพอแม และ
ปฏิสนธิจิตดวงใหมอีกดวงหนึ่งตองเขารวมหลังขั้นกลละ คือเขารวมในตัวออนสวนที่ผาแยก
ออกไปในกรณีของวิธีการผาแบงตัวออน 

การอธิบายการเกิดขึ้นและดําเนินไปของสิ่งหรือปรากฏการณตางๆ วาตองขึ้นอยู
กับเหตุปจจัย เมื่อเหตุปจจัยเปลี่ยนผลที่ตามมาก็สามารถเปลี่ยนตามไปไดดวย ไม
จําเปนตองเปนแบบนั้นหรือแบบนี้เสมอไป ลักษณะเชนนี้อาจถือไดวาเปนจุดแข็งอยางหนึ่ง
ของพุทธปรัชญา อันที่จะสามารถนําไปอธิบายใหเขากับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ไปไดเสมอไมวาในยุคใดสมัยใด ตรงกับลักษณะประการหนึ่งของคําสอนในพุทธปรัชญา
ที่วา “อกาลิโก” คือเปนจริงทุกเมื่อไมข้ึนอยูกับกาลเวลานั่นเอง 

 
5. สรุป   
 จากการศึกษาในเบื้องตนพบวาการโคลนนิ่งไดสรางปญหาความยุงยากใหกับ
คําอธิบายมนุษยแบบทวินิยมในพุทธปรัชญาอยูไมนอย แตอยางไรก็ตามในระบบความคิด
ของพุทธปรัชญาเองก็ยังคงสามารถแกปญหานี้ได ผูเขียนจึงไดขอสรุปวาในเชิงอภิปรัชญา
แนวคิดแบบทวินิยมของพุทธปรัชญามีความสอดคลองไปดวยกันไดกับการโคลนนิ่ง 
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