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พนัธกุรรมส่ิงมชีีวติโดยนกัวทิยาศาสตร์ในปัจจบุนั ศกึษาทศันะทางจรยิธรรมของพระพทุธศาสนา

เถรวาทเกีย่วกับสิง่มีชวีติ และศกึษาปัญหาจรยิธรรมเกีย่วกบัการดดัแปลงพนัธกุรรมส่ิงมชีวีติใน

ทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร

 ผลการวจิยัพบว่า การดดัแปลงพนัธกุรรมในมนษุย์จะเกีย่วข้องกบัปัญหาทางด้านสขุภาพ

และการรกัษาโรคของมนษุย์ ส่วนการดดัแปลงพนัธกุรรมทีท่�าในสตัว์และพชืจะเกีย่วข้องกบัการ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการผลติยารกัษาโรคให้กบัมนษุย์ ปัญหาจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

สัตว์และพืชท่ีพบโดยส่วนมากจะเก่ียวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและการล่วงละเมิดสิทธิ

สัตว์ ทัศนะทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต จะพิจารณาได้จากคุณค่า

และสถานะทางจริยธรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภท ทั้งนี้พระพุทธศาสนามีเกณฑ์การตัดสิน

จริยธรรมอยู่ 2 ประเภท คือ 1) พิจารณาจากสาเหตุของการกระท�าหรือดูที่เจตนา และพิจารณา

จากผลของการกระท�า 2) พิจารณาจากจริยธรรม 2 ระบบ คือ จริยธรรมส�าหรับบุคคล และ

จริยธรรมส�าหรับสังคม และทัศนะทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการดัดแปลง

พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป หลักการทางพระพุทธศาสนาระบุ

ว่า มนุษย์และสัตว์มีคุณค่าและสถานะทางจริยธรรม แตกต่างจากพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิต 

ดังนั้น การดัดแปลงเพื่อรักษาโรค และการดัดแปลงสัตว์และพืชเพ่ือน�าไปใช้เป็นอาหาร จึง
เป็นการกระท�าที่มีความเหมาะสมตามหลักจริยธรรม 
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The Ethical Issues on Genetic Modification of Living 
Beings in Theravāda Buddhist Perspective

Phramaha Adidej Sativaro (Sukwattanawadee)

Abstract
 The research is a qualitative research with 3 objectives, which are (1) to study 
the ethical issues regarding scientists’ genetic modification of living beings, (2) to 
study the ethical issues in Theravāda Buddhism regarding living beings, (3) to study 
the ethical issues on the genetic modification of living beings in Theravāda Buddhist 
Perspective with the documentary study.
 According to the research, the following results are found. First, the genetic 
modification in human beings is connected with problems of health and curing of  
diseases arising to human beings. The genetic modification in animals and plants 
are connected with increasing agricultural productivity and the production of the 
medicines for curing the diseases. Most of the ethical issues regarding the animals 
and the plants are connected with the consumer’s safety and the violation of the 
animal’s right. Second, the perspective about the Buddhist ethics relating to the 
living beings can be considered from the ethical values and statuses by each type of 
the living beings. Thus, Buddhism is of 2 standards of the decision of the ethics, 
namely:- 1) the consideration of the ethics from the cause of action called “Cetanā” 
and the consideration of the ethics from the results of actions 2) the consideration 
of the ethics 2 systems namely:- the personal ethics and the social ethics. Third, the 
ethical perspective in Buddhism toward the genetic modification of living beings is 
of different points. The Buddhist Doctrinal Principles state that the human beings 
and the animals are of the ethical values and statuses. The human beings and the 
animals are different from plants which are of lives but without the minds. Therefore, 
the genetic modification for curing the diseases and the genetic modification in the 
animals and the plants to be used as the food are all actions which are suitable 
according to the principles of the ethics.
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ความน�า
 โครงการจีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) เป็นหนึ่งในโครงการศึกษาวิจัยทางชีววิทยา อัน
เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ประเทศต่าง ๆ หลายร้อยคน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดของต�าแหน่งทั้งหมดของมนุษย์ 80,000 ยีน บนโครโมโซม 23 คู่ (พิทยา ว่องกุล. 2547 
: 120) เมือ่โครงการนีส้�าเรจ็ลง เปน็ทีค่าดหมายวา่จะท�าใหค้วามรูข้องแพทยเ์กีย่วกบัสาเหตทุีแ่ทจ้รงิของการ
เกดิโรคมมีากขึน้ โดยเฉพาะโรคทางพนัธกุรรมท่ีมสีาเหตมุาจากยนี มกัจะมกีารตรวจทางพนัธกุรรม (Genetic 
Test) ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการทราบถึงสุขภาพของลูกน้อยท่ีอยู่ในครรภ์ว่า มีความสมบูรณ์ปกติ
เหมือนเด็กทั่วไปหรือไม่ หากทารกในครรภ์มีความผิดปกติเกิดขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะทราบล่วงหน้าและ
สามารถตดัสนิใจไดว่้า จะรักษาชีวติของเดก็ไว ้โดยใหเ้ดก็ไดเ้กดิมาพร้อมกบัสขุภาพร่างกายท่ีไมแ่ข็งแรงอัน
เนื่องมาจากการมีโรคพันธุกรรมเบียดเบียน หรือจะตัดปัญหาทิ้งโดยการเอาเด็กออกด้วยการท�าแท้ง การ
ตัดสินใจในลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นการขัดแย้งทางศีลธรรม (Moral Dilemma) ที่สร้างความยากล�าบากใน
การตดัสนิใจใหก้บัพอ่แมผู้่ปกครอง และถอืเปน็ปญัหาจรยิธรรมทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัชวีติของมนษุยโ์ดยตรง 
 ส่วนการใช้สัตว์และพืชเป็นอาหารของมนุษย์ ถือเป็นเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นในโลกมาอย่างช้านาน 
เน่ืองจากในอดตีกาล สงัคมของมนษุยเ์ปน็สงัคมเกษตรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเกษตรและปศสุตัว ์แตใ่น
ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางอย่างให้กับอาหารได้ตามความต้องการ ตัวอย่าง
เช่น การผลิตข้าวทองค�าที่มีการสอดใส่ยีนที่สร้างสารเบต้าแคโรทีนเข้าไปในดีเอ็นเอของข้าวธรรมดา เพื่อ
ให้ข้าวทองค�ามีสารอาหารและวิตามินเอที่ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสายตา (ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์. 2556 : 100) 
และการใส่ยีนจากปลาอาร์กติกในมะเขือเทศและสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ทนทานต่อความหนาวเย็นได้มากขึ้น 
(ประศาสตร์ เกื้อมณี. 2548 : 55) เป็นต้น ตามปกติแล้ว การใส่สารบางอย่างหรือยีนของสัตว์เข้าไปในพืช
นี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการตามธรรมชาติ ต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ ท�าให้
เกดิค�าถามขึน้วา่ การดดัแปลงพนัธกุรรมในลกัษณะทีก่ลา่วมาแลว้ข้างตน้ เป็นการแทรกแซงธรรมชาตใิหผ้ดิ
เพีย้นไปจากเดมิหรอืไม ่และการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีวิีตในลกัษณะเชน่นี ้ผดิจรยิธรรมหรอืไม่ อย่างไร
 ด้วยเหตุนี้ จึงได้ท�าการรวบรวมศึกษาทฤษฎีการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน พร้อมท้ัง
ศกึษาถงึปญัหาทางจริยธรรมอันเนือ่งมาจากการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มีชวีติ นอกจากนีย้งัไดน้�าหลกัเกณฑ์
ทางพระพุทธศาสนามาช่วยตอบปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย เพื่อค้นหาค�าตอบที่ว่า “การดัดแปลงพันธุกรรม
สิ่งมีชีวติผิดจริยธรรมหรือไม่และในเรื่องนีพ้ระพุทธศาสนามีความคิดเหน็อย่างไร” เพือ่ให้สังคมตืน่ตัวและ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับปัญหาใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นต่อ
ไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาจริยธรรมการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
 2. เพื่อศึกษาทัศนะทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
 3. เพือ่ศกึษาปญัหาจริยธรรมเก่ียวกับการดัดแปลงพนัธกุรรมส่ิงมชีวิีตในทศันะของพระพทุธศาสนา
เถรวาท 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเอกสาร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยด้านเอกสาร โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
จากคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา รวมถึงข้อมูลชั้นทุติยภูมิจากต�ารา หนังสือ บทความ เอกสาร งาน
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนถึง
ข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต
 2. ขอบเขตของการสมัภาษณใ์นงานวจิยั ไดท้�าการสมัภาษณ์เชงิลกึผูช้�านาญการทางดา้นพนัธกุรรม
และชีวจริยธรรม จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec) จ�านวน 2 ท่าน เพื่อน�ามุมมอง
ดงักลา่วมาใช้ในการอธบิายและวเิคราะหถ์งึปญัหาจรยิธรรมเกีย่วกบัการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีวีติแต่ละ
ประเภท กล่าวคือ มนุษย์ สัตว์ และพืช 

วิธีด�าเนินงานวิจัย
 การด�าเนนิการวจิยัในครัง้น้ี เปน็การวจิยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) วิธีการด�าเนินงานวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีวิีตทางดา้นวทิยาศาสตร ์เพือ่
คน้หาปญัหาจรยิธรรมเกีย่วกบัการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีวีติทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าของนกัวทิยาศาสตร์
ในปัจจุบัน
 2. ศกึษาทัศนะทางจริยธรรมของพระพทุธศาสนาทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่มชีวิีต ประกอบไปดว้ย คณุคา่และ
สถานะทางจริยธรรมของสิ่งมีชีวิต ระบบจริยธรรม 2 ระบบ และเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา
 3. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ช�านาญการทางด้านพันธุวิศวกรรมและชีวจริยธรรม จากศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec) จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ และคุณสุริสา ทิพย์
ผอ่ง เพือ่น�ามมุมองดงักลา่วมาวเิคราะห์ถึงปญัหาจรยิธรรมเกีย่วกบัการดัดแปลงพนัธกุรรมสิง่มีชวิีตแตล่ะ
ประเภท
 4. วเิคราะห ์และสังเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีีวติและพระพทุธศาสนา
เข้าด้วยกัน
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ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.	ปัญหาจริยธรรมด้านการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยนักวิทยาศาสตร์	ในปัจจุบัน
 ผลการศึกษาได้พบปัญหาจริยธรรมและทัศนะเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยนัก
วิทยาศาสตร์ มีทั้งด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health and Medicine) และด้านอาหารและการเกษตร 
(The Food and Agriculture) โดยแบ่งเป็นปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สัตว์ และพืชตามล�าดับ 
ดังนี้ 
 1.1 ปญัหาจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย์ การดดัแปลงเพ่ือคดัเลอืกพันธุท์ีด่ถีอืว่ามปัีญหามากทีส่ดุ 
เพราะเป็นการลดทอนสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลงให้เหลือเป็นเพียงแค่สิ่งของที่สามารถหาซื้อขาย
กันได้ ท�าให้เกิดเสียงคัดค้านและต่อต้านเป็นอย่างมาก ตรงข้ามกับการดัดแปลงเพื่อการรักษาโรค ที่ได้รับ
เสียงชื่นชมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
 1.2 ปัญหาจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัว์ จะมปีญัหาในดา้นสทิธขิองสตัวท์ีม่นษุยเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย 
(จักรกฤษณ์ ควรพจน์. 2545 : 35) ส�าหรับปัญหานี้ มนุษย์สามารถอ้างความจ�าเป็นในการท�าการดัดแปลง
เพื่อความอยู่รอดได้ ส่วนปัญหาทางด้านการดัดแปลงสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสนองความต้องการ
ของตนเองนั้น ถือเป็นปัญหาจริยธรรมอย่างแท้จริงของการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ 
 1.3 ปญัหาจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชื ในสว่นของการดดัแปลงพันธกุรรมพืชเพ่ือใชเ้ป็นอาหารและ
ยารักษาโรคนั้น จะมีปัญหาจริยธรรมในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคของมนุษย์ กล่าวคือ 
อาหารที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีไม่ได้คุณภาพอาจสร้างความเสียหายและเบียดเบียนต่อมนุษย์ผู้
บริโภค และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคตามมาด้วย 
 1.4 การดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตจากแนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ของจอห์น สจ๊วต 
มิลล์ (John Stuart Mill) เป็นแนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายของการกระท�าอยู่ที่ประโยชน์สุขของคนจ�านวนมาก 
(1957 : 22) วิธกีารทีก่ระท�าไมส่�าคัญเทา่กบัผลทีจ่ะไดร้บั เพราะฉะนัน้ ตามแนวคดินี ้การดดัแปลงพนัธกุรรม
ในมนุษยท์ีเ่ป็นไปเพือ่รกัษาโรค และตดัยนีทีอ่าจกอ่ให้เกิดอันตรายออก เชน่ ยีนโรคจิต และยีนอาชญากร นบั
วา่เปน็ประโยชนต์อ่สงัคมโดยสว่นรวม จงึเปน็สิง่ท่ีถกูตอ้งตามแนวคดินี ้สว่นการดดัแปลงเพ่ือคดัเลอืกพันธุ์
ที่ดี และการตัดยีนที่เป็นปัญหาส่วนตัวออก เช่น ยีนรักร่วมเพศหรือเบี่ยงเบนทางเพศ ถือว่าเป็นประโยชน์
เฉพาะแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามแนวคิดนี้ 
 1.5 การดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตจากแนวคิดเจตนาที่ดี (Good will) ของอิมมานูเอล ค้านท์ 
(Immanuel Kant) เป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับวิธีการหรือหลักการของการกระท�ามากกว่าผลที่ได้รับ 
(Hospers. 1961 : 284) เพราะฉะนั้น ตามแนวคิดนี้ การดัดแปลงพันธุกรรมในมนุษย์เพื่อรักษาโรค นับว่า
เป็นการกระท�าที่ประกอบไปด้วยเจตนาดี จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดนี้ ส่วนการดัดแปลงเพื่อคัดเลือก
พันธุท์ีด่ ีการตดัยนีท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายออก และการตดัยนีทีเ่ปน็ปญัหาสว่นตัวออก ถอืวา่เปน็การละเมดิ
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กฎศลีธรรมอันดขีองมนุษย์ และเปน็การลดสทิธิแ์ละศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุยใ์หเ้หลอืนอ้ยลง จงึเปน็สิง่ทีไ่ม่
ถูกต้องตามแนวคิดนี้ 
 อย่างไรก็ดี ตามแนวคิดของทั้ง 2 ท่านนั้น กลับมีความเห็นตรงกันในเรื่องการดัดแปลงพันธุกรรม
ในสัตว์และพืชว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพราะสัตว์และพืชไม่มีคุณค่าทางจริยธรรมและเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น 
	 2.	ทัศนะทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
 ผลการศึกษาทัศนะทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต พบว่า มีประเด็น
ส�าคัญทางจริยธรรมต่อสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 
  2.1 ความหมายของจริยธรรม ค�าว่า “จริยธรรม” มาจากค�า 2 ค�า คือ จริยะ+ธรรมซึ่งแปล
ตามศพัท ์คอื “จรยิะ” แปลวา่ ความประพฤต ิกริยิาทีค่วรประพฤต ิสว่น “ธรรม” แปลว่า คณุความด ีค�าสัง่
สอนในศาสนา หลักปฏิบัติในศาสนา ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อน�าค�าทั้ง 2 มารวมกันจึงเป็น “จริยธรรม” 
หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่อาศัย
หลักการด้านศีลธรรม (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2534 : 47/421)1 เพื่อแยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ดีงาม 
และสิ่งท่ีเหมาะสม เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเป็นปกติสุข อนึ่ง ในบางโอกาสอาจมีการใช้
ค�าว่า “จริยธรรม” แทนค�าว่า “ศีลธรรม” ได้บ้าง (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).  2548 : 37) ซึ่งมี
ความหมายถึงการไม่เบียดเบียนกันและกันของมนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันในสังคม
  2.2 องค์ประกอบส�าคัญของชีวิต ตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขันธ์ 5 ถือเป็นองค์
ประกอบที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิต ประกอบไปด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณ
ขันธ์ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539 : 11/135/300)2  มนุษย์และสัตว์มีขันธ์ 5 ครบถ้วน แต่ในส่วน
ของพืชมีเพียง 1 ขันธ์ คือ รูปขันธ์เท่านั้น ส่วนอีก 4 ขันธ์ที่เหลือไม่ปรากฏ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพืชไม่มีจิต 
หรือไม่มีวิญญาณขันธ์เหมือนมนุษย์และสัตว์ แท้จริงแล้ว เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ ทั้ง 3 
สิ่งนี้รวมเรียกว่า “เจตสิก” และเจตสิกนี้เอง ถือเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตหรือวิญญาณขันธ์เกิดขึ้น (พระ
สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. 2546 : 8) เมื่อพืชไม่มีวิญญาณขันธ์ จึงส่งผลให้ขันธ์ที่เหลืออีก 3 ประการ คือ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ เกิดขึ้นไม่ได้ด้วย ดังนั้น พืชจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิต และอยู่นอก
ขอบเขตทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนา 
  2.3 คุณค่าและสถานะทางจริยธรรมของสิ่งมีชีวิต มีความเกี่ยวข้องกับจิตหรือวิญญาณขันธ์ 
ในเมื่ อมนุษย์และสัตว์มีจิต จึงถือว่ามีคุณค่าและสถานะทางจริยธรรมด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มนุษย์
และสัตว์มีคุณค่าภายในตัวเอง (มหามกุฏราชวิทยาลัย.  2534 : 11/186) มีความ สามารถในการท�าความ
ดี (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 5/467/359) และมีความรู้สึกรับรู้สุขทุกข์ในชีวิตได้เหมือนกัน 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 25/129/72) แต่ถึงอย่างนั้น มนุษย์และสัตว์ก็มีความแตกต่างกัน

1 หลักการอ้างอิงคัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยแปล ชุด 91 เล่ม มีหลักการดังนี้ คือ ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง 
 เล่มที่, ตัวเลขที่สอง หมายถึง หน้าที่, จากตัวอย่างนี้ คือ คัมภีร์อรรถกถาเล่มที่ 47 หน้า 421
2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 37

ในเรื่องคุณภาพของจิต กล่าวคือ มนุษย์มีปัญญาและสามารถแสวงหาความพ้นทุกข์ทางใจได้ ส่วนสัตว์มี
ปัญญาที่ด้อยกว่า เพราะมีโมหะครอบง�า ปัญญาของสัตว์จึงมีลักษณะคล้ายกับสัญชาติญาณในการด�ารง
ชีวิต จึงไม่สามารถแสวงหาความพ้นทุกข์ทางใจได้เหมือนมนุษย์ (สมภาร พรมทา.  2547 : 30) ดังนั้น สัตว์
จึงมีคุณค่าและสถานะทางจริยธรรมต�่ากว่ามนุษย์ 
  2.4 เจตนาแห่งการกระท�า  เจตนาจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกระท�า โดยพิจารณาจาก
พุทธพจน์ที่ว่า “เจตนาเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้ว จึงกระท�ากรรมด้วยกาย วาจา ใจ” (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 2539 : 22/63/395) จะเห็นได้ว่า เจตนาเป็นนามธรรมที่เกิดในใจของผู้กระท�า และส่งผล 
ออกมาเป็นรูปธรรมคือการกระท�าต่าง ๆ  ดังนั้น เจตนาจึงเกิดขึ้นก่อนการลงมือกระท�าเสมอ อาจกล่าวได้
ว่า เจตนาเป็นตัวเหตุ ส่วนการกระท�าเป็นตัวผล เจตนาจะอยู่ในรูปของอดีตกาลของการกระท�า การลงมือ
กระท�าอยูใ่นรปูของปัจจบุนักาล และผลของการกระท�าอยูใ่นรปูของอนาคตกาล การกระท�าท้ังหลายไม่ว่า
จะดีหรือชั่วก็ตาม ย่อมมีสาเหตุมาจากเจตนาทั้งสิ้น 
  2.5 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
   2.5.1 เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมทั่วไปตามหลักพระพุทธศาสนา พิจารณาจากสาเหตุของ
การกระท�าหรอืดูท่ีเจตนาในการลงมอืกระท�า และพจิารณาจากผลของการกระท�า การใชห้ลกัการทัง้ 2 มา
เป็นเกณฑ์นี้ ถือเป็นการน�าหลักการทั้งนามธรรมและรูปธรรมมาประกอบเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นเกณฑ์
การตัดสินทางจริยธรรมท่ีสมบรูณแ์บบมากข้ึน เพราะเปน็เกณฑก์ารตดัสนิทีไ่มไ่ดค้�านงึถงึผูก้ระท�าแตเ่พยีง
ฝ่ายเดียว แต่ต้องค�านึงผู้อื่น และสังคมด้วย 
   2.5.2 เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมตามหลักศีล 5 พิจารณาถึงหลักจริยธรรม 2 ระบบ โดย
อาศัยหลักการพื้นฐานจากการแบ่งศีล 5 (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 22/145/242) ออกเป็น 
2 ส่วน คือ ศีลข้อ 1-4 เป็นจริยธรรมส�าหรับสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดผู้อื่นให้เกิดความ
เสียหาย เช่น การฆ่าผู้อื่น การลักทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น ส่วนศีลข้อที่ 5 เป็นจริยธรรมส�าหรับบุคคล มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนัการละเมดิตนเอง มใิหเ้กดิความประมาทขาดสต ิอันเป็นสาเหตแุหง่การไปละเมิด
ผู้อื่น (สมภาร พรมทา.  2548 : 491)
  2.6 กฎธรรมชาติในฐานะที่เป็นกรรมนิยาม และธรรมนิยาม  พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญ
กับนิยาม 5 (มหามกุฏราชวิทยาลัย.  2534 : 76/81-84) เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นกฎธรรมชาติของทุก
สรรพสิง่ในโลก การดดัแปลงพนัธกุรรมสิง่มชีีวติ มีสว่นเกีย่วขอ้งกบัอุตนุยิามและพีชนยิาม สว่นจติตนยิาม
กม็คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบักรรมนยิาม คอื จติตนยิามเป็นในสว่นของเจตนา เพราะเป็นมโนกรรมทีเ่กดิขึน้
ในใจ สว่นกรรมนยิามเปน็ในสว่นของการกระท�าทีเ่กดิจากเจตนานัน้ การกระท�าทีเ่กดิจากเจตนา สามารถให้
ค่าทางจริยธรรมได้  ดังนั้น การกระท�าที่เกิดจากเจตนาจึงส่งผลให้เกิดเป็นกรรมนิยามได้ ด้วยเหตุนี้ จิตต
นยิามและกรรมนยิามจงึเปน็ปจัจยัสง่เสรมิกนัและกนัอยู่เสมอ และในสว่นของธรรมนยิามนัน้ ถอืไดว่้าเป็น
กฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทุกสรรพสิ่งบนโลก มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผลที่อิง
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อาศัยกันและกันเกิดขึ้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2555 : 236) ด้วยเหตุนี้ หากมีการกระท�า
บางอย่างที่ผิดธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยรวมทั้งหมดได้ 
	 3.	ปญัหาจรยิธรรมเกีย่วกบัการดดัแปลงพนัธกุรรมส่ิงมชีีวิตในทศันะของพระพทุธศาสนาเถรวาท
 ผลการศึกษาทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการดัดแปลง
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต พบว่า มีประเด็นส�าคัญตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
  3.1 ความเป็นธรรมชาติของการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต พบว่า การดัดแปลงพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นการกระท�าที่อาจพิจารณาได้ว่า เป็นการฝืนกระบวนการตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก แต่เมื่อพิจารณาจากหลักนิยาม 5 (มหามกุฏราชวิทยาลัย.  2534 : 
76/81-84) แล้วจะพบว่า กฎธรรมชาติอนุญาตให้กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมนี้เกิดขึ้นได้จริง (สมภาร 
พรมทา.  2547 : 159) ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎธรรมชาติยอมรับกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นการ
ฝืนกฎธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติแต่อย่างใด เพราะได้รับการยอมรับจากตัวของธรรมชาติเองแล้ว 
  3.2 พุทธทัศนะต่อปัญหาการดัดแปลงพันธุกรรมในมนุษย์ พบว่า การดัดแปลงเพื่อรักษาโรคมี
ความเหมาะสมตามหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศล มีความตั้งใจและ
จงใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ แต่ในส่วนของการดัดแปลงพันธุกรรมในมนุษย์รูปแบบอื่น ๆ 
ถือเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรมทั้งสิ้น กล่าวคือ ในส่วนของการคัดเลือกพันธุ์เพื่อให้
ได้มนุษย์พันธุ์ใหม่นั้น มีความจงใจและต้องการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ตามท่ีผู้ผลิตต้องการ จึงมิใช่การกระ
ท�าที่มาจากกุศลเจตนา และในส่วนของการตัดยีนที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนในสังคมนั้น เป็นการละเมิด
จริยธรรมส่วนบุคคล เพราะยีนดังกล่าวเป็นเพียงแค่ยีนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายเท่านั้น ไม่ใช่จะต้อง
เปน็ยนีทีเ่กดิอันตรายแนน่อนเสมอไป ขึน้อยูก่บัเหตปัุจจยัและสิง่แวดลอ้มอ่ืน ๆ  ทีอ่�านวยใหเ้ป็นเชน่นัน้ดว้ย 
  3.3 พุทธทัศนะต่อปัญหาการดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ พบว่า การดัดแปลงสัตว์เพื่อน�าไปใช้
รกัษาโรคของมนษุย ์การดดัแปลงเพือ่น�าไปใชเ้ปน็อาหาร และการดดัแปลงเพือ่รักษาพนัธุส์ตัวท์ีห่ายากใกล้
สูญพันธุ์นั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากเจตนาฝ่ายดีอย่างชัดเจน จึงถือว่ามีความเหมาะสมตามหลักจริยธรรม ส่วน
การคัดเลือกพันธุ์เพื่อรักษาสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้ว เช่น ไดโนเสาร์หรือช้างแมมมอธ และการคัดเลือก
ยีนเพื่อสร้างสัตว์ตามที่ต้องการนั้น เป็นการสร้างสัตว์ที่เกิดจากการสนองตัณหาเป็นการส่วนตัว ถือว่าเกิด
จากเจตนาฝ่ายอกุศล จึงเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม
  3.4 พุทธทัศนะต่อปัญหาการดัดแปลงพันธุกรรมในพืช พบว่า การดัดแปลงเพื่อการรักษาโรค
ของมนุษย์ การดัดแปลงเพื่อน�ามาใช้เป็นอาหาร การคัดเลือกพันธุ์เพื่อสร้างพันธุ์ที่ดี และการคัดเลือกยีน
เพื่อสร้างพืชที่ต้องการ ทั้ง 4 ประเภทนี้เหมาะสมตามหลักจริยธรรมทั้งหมด เพราะระบบจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไม่ได้ครอบคลุมมาถึงพืช แต่หากพืชที่ได้รับการดัดแปลงนั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ย่อม
ถอืวา่เป็นการละเมดิจริยธรรมในระดับสงัคมดว้ย เพราะเปน็การลว่งละเมิดและเบยีดเบยีนผูอ่ื้นในสงัคมให้
ไดร้บัความเดอืดรอ้น ดงันัน้ การดดัแปลงพนัธกุรรมในพืชจงึจ�าเป็นตอ้งมคีวามระมดัระวังเป็นพิเศษ เพ่ือให้
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เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด เพราะพืชถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบนิเวศในธรรมชาติทั้งหมด 
และเป็นห่วงโซ่อาหารชั้นล่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 

อภิปรายผลการวิจัย	
 การอภิปรายผลการวิจัยในคร้ังน้ี ขอน�าเสนอโดยเรียงล�าดับตามการดัดแปลงพันธุกรรมส่ิงมีชีวิต
แต่ละประเภท กล่าวคือ มนุษย์ สัตว์ และพืช ดังนี้
 1. การดดัแปลงพันธกุรรมในมนุษย์ เก่ียวข้องกบัการรักษาโรคของมนษุย์เป็นส�าคญั เป็นการกระท�า
ที่เกิดจากความตั้งใจและความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ โดยเล็งเห็นถึงคุณค่า
ภายในของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนายแพทย์ปุณวัสส์ กิตติมานนท์ 
ที่ได้ศึกษาถึงการท�าปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และตัวอ่อนมนุษย์ (2554) พบว่า กระบวนการสร้างสเต็ม
เซลล์และการน�าสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์ไปใช้ในการรักษาโรค มีความเกี่ยวข้องกับหลักการพิจารณา
ถึงคุณค่าและสถานะของความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมทั้ง 
2 ประเภท กล่าวคือ เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมทั่วไปตามหลักพระพุทธศาสนา และเกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมตามหลักศีล 5 ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมภาร พรมทา ที่ได้ศึกษาถึงทัศนะของ
พระพทุธศาสนาทีม่ต่ีอการโคลนมนุษย์และวจัิยเซลล์ต้นแบบ (2547-2549) ทีพ่บว่า พระพทุธศาสนาให้ความ
ส�าคัญกับการตัดสินปัญหาทางจริยธรรม โดยค�านึงถึงสาเหตุของการกระท�าหรือเจตนา และผลของ
การกระท�าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องค�านึงการใช้หลักจริยธรรม 2 ระบบ คือ จริยธรรมส�าหรับบุคคล 
และจริยธรรมส�าหรับสังคม ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของพุทธชีวจริยศาสตร์ด้วย
 2. การดดัแปลงพนัธกุรรมในสัตว ์มหีลกัในการพิจารณาถงึคณุคา่และสถานะทางจรยิธรรมของสตัว ์
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้ว สัตว์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ดังนั้น การใช้สัตว์ในการทดลอง
เพือ่ผลติยารกัษาโรคหรอืใชเ้ปน็อาหารใหก้บัมนษุย์นัน้ จะตอ้งค�านงึถงึสทิธขิองสตัว์ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเฉลิมวุฒิ วิจิตร ที่ได้ศึกษาถึงสถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท 
(2553) พบว่า สัตว์มีสถานะทางจริยธรรม เพราะสัตว์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเอง จากความสามารถใน
การกระท�าความดี การสั่งสมความดีไว้ในอดีตชาติ และการมีความรู้สึกสุขทุกข์ในชีวิตของตน เมื่อเป็นเช่น
นี ้มนษุยจึ์งควรใชส้ตัว์ในการทดลองอย่างมจีรยิธรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขจติพรรณ อมรปาน 
ที่ได้ศึกษาถึงความคิดจริยศาสตร์ตะวันตกและพระพุทธศาสนากับการใช้สัตว์ทดลอง (2542) พบว่า การ
ใช้สัตว์ทดลอง ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา แต่นักวิทยาศาสตร์อาจอ้างความ
จ�าเป็นในการทดลองเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติได้ โดยต้องค�านึงถึงการใช้สัตว์ทดลองอย่างมีจริยธรรม 
ประกอบไปด้วยความเมตตาและกรุณาต่อสัตว์ทุกประเภท
 3. การดัดแปลงพนัธกุรรมในพชื ตามทศันะของพระพทุธศาสนาแลว้ พชืถอืวา่เปน็สิง่มชีีวติทีไ่ม่มจีติ 
ดังนั้น พืชจึงไม่มีคุณค่าและสถานะทางจริยธรรมเหมือนอย่างมนุษย์และสัตว์ อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์
ควรท�าการดัดแปลงพันธุกรรมในพืชอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะพืชถือเป็นพื้นฐานของระบบนิเวศใน
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ธรรมชาตทิัง้หมด เมือ่มนษุย์และสตัวไ์ด้บรโิภคพชืทีม่กีารดดัแปลงพนัธกุรรมแลว้เกดิปัญหาทางดา้นสขุภาพ
ขึ้นมา ย่อมท�าให้เกิดการล่วงละเมิดจริยธรรมระดับบุคคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kridchay-
apong Boonaphai (2003) ที่ได้ศึกษาถึงเร่ืองพุทธจริยศาสตร์เกี่ยวกับพืชตัดต่อพันธุกรรม (P-GMOs) 
พบว่า การตัดต่อพันธุกรรมพืชไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมและชั่วร้ายในตัวของมันเอง เพราะต้องพิจารณา
ถึงรายละเอียดของกระบวนการและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังด้วย แต่จะเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมก็ต่อเมื่อมีการ
เบียดเบียนตนเอง ผูอ้ืน่ และสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะหากผูบ้รโิภคไดรั้บอนัตรายจากพชืตดัตอ่พนัธกุรรม จะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา
 จากการศกึษางานวจิยัครัง้นี ้สามารถสรปุเปน็ขอ้เสนอแนวทางแกป้ญัหาได ้3 ระดบั คอื ระดบัของ
ผู้ผลิตหรือนักวิทยาศาสตร์ ผู้บริโภค และสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส�าหรบันกัวทิยาศาสตรผ์ูผ้ลติผลงานทางดา้นชวีภาพ ควรศกึษาคน้ควา้งานวจิยัดว้ยความรอบคอบ 
ในขณะทีค่น้คว้าเกีย่วกบัมนษุยแ์ละสตัวด์ดัแปลงพนัธกุรรม ใหค้�านงึถงึสทิธขิองมนษุยแ์ละสตัวท์ีเ่ปน็ปญัหา
จรยิธรรมสว่นบคุคล และในขณะท่ีคน้ควา้เก่ียวกับพชืดดัแปลงพนัธกุรรม ใหค้�านงึถงึปญัหาจรยิธรรมส�าหรบั
สังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
 ส่วนผู้บริโภค ควรเปิดใจยอมรับและศึกษาความรู้ทางด้านการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยใจเป็นกลาง
อย่างปราศจากอคติ และตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความละเอียดรอบคอบจากข้อมูลที่ได้รับ ควรรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านที่สนับสนุนและต่อต้าน เพื่อน�าข้อมูลทั้ง 2 ด้านนี้มาเปรียบเทียบเพื่อ
ให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ 
 ส�าหรับในสว่นของสงัคมนัน้ ควรเปดิโอกาสใหน้กัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาค้นควา้ผลงานไดอ้ยา่งอสิระ
ภายในกรอบจริยธรรมที่ก�าหนดไว้ และหมั่นตรวจสอบความประพฤติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้คนในสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์จากผู้คนในสังคมในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ศาสนา ปรัชญา เป็นต้น เพื่อน�าแนวคิดทาง
ด้านจริยธรรมเหล่านี้มาช่วยก�าหนดกรอบจริยธรรมอันดีงามให้กับผู้คนในสังคมต่อไป 
	 2.	ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรมเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าที่ถูกดัดแปลง
พันธุกรรมของประเทศไทย
  2.2 ศกึษาวเิคราะห์เร่ืองสทิธแิละศกัดิศ์รใีนการมชีวิีตระหว่างมนษุยก์บัสตัว์ทีไ่ดร้บัการดดัแปลง
พันธุกรรม
  2.3 การศึกษาวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางจริยศาสตรเ์กีย่วกบัการดดัแปลงพันธกุรรมสิง่มีชีวิต
ในด้านกฎหมาย ปรัชญา และศาสนา
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