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เอกสารประกอบการสัมมนา วิชา อิสลามกับวิทยาศาสตร  

รหัสวิชา GE 219-503 
หัวขอการสัมมนา ทัศนะอิสลามตอวิทยาศาสตรรวมสมัย 

 
ครอบคลุมประเด็นตางๆดังนี้ 

- หลักการและแนวทางอิสลามในการวินิจฉัยประเด็นปญหารวมสมัย 
- ทัศนนะอิสลามตอประเด็น 

 GMO สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรม 
 STEM CELLS เซลลตนกําเนิด 

Cloning การโคลนนิ่ง 
การบริจาคเลือด 
การคุมกําเนิด 
การถายรูป การใชโทรทัศน โทรศัพท และคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต 
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ทัศนะอิสลามเกี่ยวกับวิทยาศาสตรรวมสมัย 

 บทนี้เปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการคนพบใหมๆ ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี มีท้ังสวนท่ีเปนประโยชนและเปนโทษตอมนุษย หรือใหผลท้ังสองประการในตัว
เดียวกัน บางอยางในวงการวิทยาศาสตรเองก็ยังไมมีความชัดเจน ยังเฝาติดตาม ศึกษาดูผลกระทบ  

อยางไรก็ตามอิสลามในฐานะท่ีเปนระบอบการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณ ครอบคลุมทุกมิต ิ ทุกระระบบ
ของชีวิต ดังอายะฮ ฺอัลกุรอานท่ีพระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา 

                       

                        

 

ความหมาย “  วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลวซ่ึงศาสนาของพวกเจา และขาไดใหครบถวนแก
พวกเจาแลวซ่ึงความโปรดปรานของขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจาแลว” 

       อัลมาอิดะฮ(ฺ  5 ) : 3 

ดังนั้นอิสลามจึงจําเปนท่ีจะตองมีแนวทางในการวินิจฉัยท่ีจะสามารถสรุปไดวา นวัตกรรมใหมๆ
เหลานีอ้นุมัติใหบริโภค หรืออุปโภคไดหรือไม นักวิชาการมุสลิมไดแบงแนวทางในการวินิจฉัยดังนี ้

1.-แนวทางท่ีหนึ่ง ดวยการอางถึงหลักฐานทางศาสนา 
 -อัลกรุอาน 
 -สุนนะฮ ฺ
 -อิจมาอฺ ( ความเห็นเปนเอกฉันทของอุลามาอฺ ) 
 -กิยาส (  การเทียบเคียงหุกม) 

2.-แนวทางท่ีสอง ดวยการอางอิงกฎและหลักฟกฮฺท่ัวไป 
    กฎหรือหลักฟกฮฺท่ัวไปคือ 
 -ทุกการกระทําขึ้นอยูกับเจตนา 
 -ความม่ันใจจะลบลางดวยความสงสัยไมได 
 -ความยากลําบากนํามาซ่ึงการอนุโลม 
 -ส่ิงท่ีเปนอันตรายจะตองถูกขจัด 
 -จารีตประเพณีอาจจะมีผลตอหุกม 
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3.-แนวทางท่ีสาม การวินิจฉัยโดยอาศัยทัศนะและแนวทางการวินิจฉัยของอุลามาอฺ 

4.-แนวทางท่ีส่ี ดวยการอางอิงเจตนารมณหลักแหงบทบัญญัติศาสนา( Maqasid Shariah ) 

โดยลําดับตามฐานะของความจําเปน 
-ประเภทแรกเปนส่ิงจําเปน( Dharuriyah ) เพ่ือประโยชนสุขทางดานศาสนาและโลกดุนยา 

หากขาดหายมีผลกระทบตอชีวิตในโลกนี้และโลกหนา ซ่ึงมี 5 ประการดวยกันคือ 
ศาสนา 
ชีวิต 
สติปญญา 
การสืบสายพันธุ 
ทรัพยสิน รวมถึงส่ิงแวดลอม 

-ประเภทท่ีสอง ( Hajiyah ) คือส่ิงจําเปนตองอนุโลมเพ่ือไมใหเกิดอุปสรรคและความ
ยากลําบาก แตไมถึงกับเสียชีวิต อาธิ ขออนุโลมทางศาสนาสําหรับผูเจ็บปยและผูเดินทาง 

-ประเภทท่ีสาม ( Tahsiniyah ) เพ่ืออํานวยความสะดวก ความผาสุกนอกเหนือจากความ
จําเปน 

แตเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและพัฒนาการของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปญหา
รวมสมัย ( Contemporary Science) สวนใหญเปนประเด็นวิทยาศาสตรสมัยใหมท่ีไมสามารถหาตัวบทชัดเจน 
เพราะเปนนวัตกรรมใหมๆอาธิ การผสมเทียมในรูบแบบตางๆ การทําศัลยกรรมพลาสติก การโคลนนิง การ
บริจาคอวัยวะ อาหารยี เอ็มโอ บรรดาอุลามาอฺยุคปจจุบันไมสามารจะยึดใชการอิจมาอฺ และการกิยาสท่ีผานมา
ได จึงตองใชหลักการวินิจฉัยตามเจตนารมณของ Shariah มาเปนแนวในการวินิจฉัย 

หลักการวินิจฉัยโดยรวมก็คือการพิจารณาวา นวัตกรรมเหลานั้นมีผลกระทบตอเจตนารมณใด
เจตนารมณหนึ่งของ ซารีอะฮฺ หรือไม หากยังคลุมเครือก็ถือวาเปนประเด็น ซุบหาต ซ่ึงอิสลามก็มีทาทีท่ีชัดเจน
ในการปฏิบัต ิ
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GMO : Genetically Modified Organism 
 สิ่งมีชีวิตท่ีไดจากการเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรม 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ GMO  
GMO คืออะไร? 

GMO เปนตัวยอของช่ือเต็มท่ีเรียกวา Genetically Modified Organism ซ่ึงแปลเปนไทยไดวา .
ส่ิงมีชีวิต ท่ีไดจากการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรม (gene) ส่ิงมีชีวิตท่ีวานี้ อาจจะเปนพืชหรือสัตวก็ได แต
ขณะนี ้ นิยมการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรมของพืช เพราะไดประโยชนในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ ยังทําได
งายกวา และสามารถศึกษาผลกระทบท่ีไดจากหลายช่ัวอายุของพืช โดยใชเวลานอยกวาการศึกษาในสัตวซ่ึงแต
ละช่ัวอายุสัตว(generation) จะตองใชเวลานาน  

อาหารท่ีไดจาก GMO นั้น เรียกวา GM Foods หรือ GE Foods(Genetic Engineering Foods) 

วิธีการเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรมนั้น ทําอยางไร ?  

วิธีการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรม หรือท่ีเรียกกันวา การตัดตอยีนนั้น สามารถทําไดโดยใช
เทคโนโลยีท่ีเรียกวา พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) ซ่ึงเปนวิธีการคัดเลือกสายพันธโดยตรง แทนท่ีวิธีการตามธรรมชาติซ่ึงใชเวลานาน โดยการ
คนหา gene ตัวใหม ท่ีกําหนดลักษณะเฉพาะ(Traits)ตามท่ีเราตองการ ซ่ึงอาจเปน gene จากพืช สัตว หรือ 
bacteria ก็ได ซ่ึงวิธีคนหานั้นมีรายละเอียดอีกมาก จากนั้นทําการถายแบบ (copy) ยีนดังกลาว ลงไปใน 
chromosome ซ่ึงมีจํานวน 2 n และอยูในรูป double helix ของ cell พืชเพียง cell เดียว  

การถายทอด gene ท่ีถูกถายแบบมาลงไปใน DNA ซ่ึงอยูใน chromosome ของ cell ใหมนั้น ตองอาศัย
ตัวชวย 2 ตัว คือ 35S - promotor และ NOS . terminator ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกําหนดใหเริ่มตน และยุติการถาย
แบบ ซ่ึงท้ัง 35S-promotor และ NOS . terminator นั้น เปนสารพันธุกรรมอยางหนี่ง (genetic elements) ท่ีจะ
คงอยูใน cell ใหม และเพ่ิมจํานวนตามจํานวน cell ใหมท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากสารพันธุกรรม ท้ัง 2 ตัวดังกลาว
แลว ยังมี gene หรือหนวยพันธุกรรมอีกตัวหนึ่ง ท่ีจําเปนจะตองใสเขาไปดวยทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนถายหนวย
พันธุกรรม (genetical modification) เรียกวา .marker gene .  
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Marker Gene เปน gene ท่ีทําใหส่ิงมีชีวิตใหมนั้น มีความตานทานตอ herbicide insect และ 
antibiotic ได เพราะ cell ใหมเพียง cell เดียว ท่ีไดนั้น จะไมสามารถเจริญเติบโตตอไปในอาหารท่ีมีสาร 
antibiotic เพ่ือฆาเช้ือ bacteria และสาร herbicide ท่ีติดมากับอาหารได อีกท้ังตองการ ใหมีความตานทาน
ตอแมลง และยาฆาวัชพืช (marker gene แบงออกไดเปนหลายชนิด) ท้ัง 3 ตัวนี ้จึงมีบทบาทท่ีสําคัญ และจะ
ไดกลาวถึง รายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวของ ตอไป 

ความหว่ันวิตกเกี่ยวกับเร่ืองของหนวยพันธุกรรม  

          พันธุวิศวกรรม เปนวิทยาการใหมท่ีมนุษยเพ่ิงจะเริ่มตนศึกษา การวิจัย ยังอยูในขั้นพ้ืนฐาน ยังไมเปนท่ี
ยอมรับหรือปฏิเสธ และเปนวิทยาการท่ีมีอันตรายแฝงอยูในตัว ซ่ึงถูกผลักดันเขาสูสังคมของโลก ในรูปการคา
โดยไมมีหลักฐานอางอิงท่ีเพียงพอ ถึงความจําเปน 

อันตรายของอาหารเปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรม (GM Foods) ประกอบดวย 

1. เกิดธัญพืช และวัชพืชพันธใหมท่ีมีความตานทานตอแมลง 
2. ทําใหความหลากหลายของหนวยพันธุกรรมลดลง 
3. เกิดการผสมขามเผาพันธของเช้ือ virus และ bacteria โดยไมทราบผลกระทบท่ีจะตามมา  
4. ถามีการ Integrate ของ gene จาก GMO เขาไปใน cells ของมนุษย จะทําใหมนุษย และสัตวใหมี

ความตานทานตอสาร antibiotic 
5. เกิดอันตรายอยางรายแรงตอเผาพันธแมลงตางๆ เชน แมลงเตาทอง และแมลงในตระกูล 

Chrysopidae ซ่ึงมีปกเปนลายตาขาย 
6. ถาเกิดความผิดพลาดในการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรมแลว จะไมสามารถถายหรือลางกลับได และ

จะคงอยูกับส่ิงมีชีวิตใหมและแพรพันธตอไปตลอดทุกช่ัวอาย ุ
7. เกิดการถายทอดสารพันธุกรรมแปลกปลอมไปสูธัญพืชอ่ืนๆได 
8. ทําใหการกสิกรรมตองพ่ึงพาทางเคมีมากเกินไป 
9. เกิดความลมเหลวในการควบคุมแปลงทดลองปลูกพืช GMO เชน กรณี bollguard cotton ใน USA 

ประเทศท่ีเปนผูสงออก GMO รายใหญ 
10. ทําใหเกิดสารเคมีตกคางในพืชมากเกินไป 
11. เกิดการช้ีนํากสิกรรมของโลกโดยบริษัทฯผูผลิตเมล็ดพันธท่ีไดจากการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรม 

และบริษัทฯผูขายเคมีท่ีใชในการเปล่ียนถายหนวยพันธุกรรม 
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12. เกิดการฆาทําลายแมลง นก สัตวปา ฯลฯ โดยธัญพืชพันธใหมท่ีจะขยายและกระจายไปท่ัวโลกโดยไม
สามารถควบคุมได มีตัวอยางใหเห็นในแปลงทดลองปลูกพืชตัวอยางท่ีไดจากการเปล่ียนถายหนวย
พันธุกรรม 

กลุมท่ีคัดคาน 

 The Soil Association are campaigning for a ban. 
 Greenpeace – ban. 
 Friends of the Earth  
 5 year moratorium. 

  การนําเทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรมมาประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือใหไดพันธุพืชท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีตองการ โดยนําหนวยพันธุกรรมจากส่ิงมีชีวิตหนึ่งถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับหนวย
พันธุกรรมกับหนวยพันธุกรรม ของพืชอีกชนิดหนึ่ง ทําใหสามารถแสดงลักษณะท่ีไมเคยมีอยูในธรรมชาติ
สําหรับพืชชนิดนั้น พืชชนิดนั้นจึงเรียกวาเปน พืชท่ีไดรับตัดตอสารพันธุกรรม (Genetically Modified Plants) 

ปจจุบันมีพืชท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมหลายชนิดท่ีเปนท่ียอมรับและไดมีการปลูกเปนการคา
ในตางประเทศหลายชนิด เชน มะละกอ, ขาวโพด, ฝาย และถ่ัวเหลือง เปนตน อยางไรก็ตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมดังกลาวแลว กอใหเกิดความกังวลในหมูสาธารณชนและนักวิชาการ ในการควบคุม
ภยันตรายซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพ่ือปองกันอันตรายดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้น กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณจึงกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการนําเขาพืชท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมไว 40 ชนิด 
ดังนี ้

    

ชนิดของพืชที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรมที่เปนส่ิงตองหาม 

1. ขาว Oryza sativa L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
2. ขาวโพด Zea mays L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
3. พืชในสกุลกอซซิเปยม Gossypium spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
4. พืชในสกุลลินั่ม Linum spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
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5. ถ่ัวเหลือง Glycine max L. merr. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
6. พืชในสกุลฮีแลนธัส Helianthus spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
7. ผักกาดกานขาว Brassica napus L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
8. มันฝรั่ง Solanum tuberosum L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
9. หนอไมฝรั่ง Asparagus officinalis L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
10. แบลคเคอเรน Ribes nigrum L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
11. พืชในสกุลบราสสิคา Brassica spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
12. แครอท Daucus carota L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
13. กะหลํ่าดอก Brassica oleracea var. botyrtis L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
14. ขึ้นฉาย Apium graveolens var. dulce (Mill.) pers. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
15. แตงกวา Cucumis sativus L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
16. มะเขือยาว Solanum melongena L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
17. พืชในสกุลวิตีส Vitis spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
18. กีวี Actinidia chinensis Planchon ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
19. ผักกาดหอม Lactuca sativa L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
20. แตงเทศ Cucumis melo L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
21. ถ่ัวลันเตา Pisum sativum L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
22. พืชในสกุลรูบัส Rubus spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
23. พืชในสกุลแฟรกกาเรีย Fragaria spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
24. พืชในสกุลคูเคอบิตา Cucurbita spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
25. ซูการบีท Beta vulgaris L. subsp.vulgaris ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
26. ยาสูบ Vicotiana tabacum L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
27. มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum Mill. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
28. คารเนช่ัน Dianthus caryophyllus L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
29. พืชในสกุลคริสแซนธิม่ัม Chrysanthemum spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
30. พืชในสกุลอิโปเมีย Ipomoea spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    

31. พืชในสกุลพิทูเนีย Petunia spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม   
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32. ฮอส แรดิส Armoracia rusticana P. Gaerther, Meyer & Scherb. ท่ีไดรับการตัดตอสาร
พันธุกรรม   

 

33. อัลฟลฟา Medicago sativa L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
34. พืชในสกุลอะเมลแลนเซียร Amelanchier spp. ท่ีไดรบัการตัดตอสารพันธุกรรม    
35. พืชในสกุลสไตโลแซนเธส Stylosanthes spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
36. แอปเปล Malus pumila P. Mill. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
37. มะละกอ Carica papaya L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
38. พืชในสกุลพอปพูลัส Populus spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
39. แพร Pyrus communis L. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    
40. พืชในสกุลจักแกลนส Juglans spp. ท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม    

  

 
 

การนําเขา 

การนําเขา  จะตองไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรกอนทุกครั้ง โดยใหนําเขาเพ่ือการทดลองหรือ
วิจัยเทานั้น 
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ทัศนะอิสลามตอการตัดตอพันธุกรรม ( ยี เอ็ม โอ ) 

 เชค Mohd Saifuddeen bin Shaikh Mohd Salleh,ผูอํานวยการ Yayasan Ilmuwan มาเลเซีย อดีตเคย
เปนสมาชิกกรรมการอาวุโสในสถาบัน IKIM (Instituteof Islamic Understanding Malaysia)  เขาเปนบุคคลท่ีมี
บทบาทสําคัญคนหนึ่งในมาเลเซียท่ีเกี่ยวกับประเด็นวิทยาศาสตรรวมสมัย โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ    

  เชค Mohd Saifuddeen ไดสรุปวา ตราบท่ีเทคโนโลยชีีวภาพเหลานี้ไมปรากฏโทษท่ีชัดเจนและยังคงมี
ประโยชนอยู ก็ยังถือวาเปนส่ิงท่ีอนุมัติในอิสลาม อยางไรก็ตามอิสลามมีแนวทางและหลักการในการวินิจฉัย
วิทยาศาสตรรวมสมัยโดยยึดแนวเจตนารมณแหง ซารีอะฮฺท้ัง หาประการ ก็คงสามารถท่ีจะวินิจฉัยแตละกรณี
วา ควรมีทัศนะอยางไร ขึ้นอยูกับขอมูลการคนพบ ความนาเชือถือและการวินิจฉัยรวมกันของบรรดา
นักปราชญมุสลิมจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวของ ดวยเหตุนี้การวินิจฉัยปญหารวมสมัยบางครั้งอาจ
เปล่ียนตามกาลสมัยตามขอมูลท่ีปรากฏหรือคนพบ อยางเชนกรณี บุหรี่ การบริจาคอวัยวะหรือกรณีอาหาร ฮา
ลาล ฮารอม เปนตน  
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                       STEM CELLS สเต็มเซลล 
 

สเตมเซลล (Stem Cells) คืออะไร  
สเตมเซลลหรือเซลลตนกําเนิด คือเซลลออนท่ียังเจริญเติบโตไมเต็มท่ี มีคุณสมบัติพิเศษ 2 ประการ 

คือ  
1. เปนเซลลท่ีไมไดทําหนาท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถเปล่ียนไปเปนเซลลอวัยวะตางๆของรางกายได เชน 

เซลลกลาม เนื้อ เซลลหัวใจ เซลลประสาท หลอดเลือด เปนตน  
2. เปนเซลลท่ีสามารถแบงตัวเองได เพ่ิมจํานวนไดอยางไมมีขีดจํากัด  

 

ชนิดของสเตมเซลล  
สเตมเซลลของมนุษยแบงไดเปน 3 ชนิด ตามแหลงท่ีเก็บสเตมเซลล คือ  
 

1. เอมบริโอนิคสเตมเซลล (Embryonic stem cells )  
เปนสเตมเซลลท่ีเก็บจากตัวออนของมนุษยระยะ บลาสโตซิส (Blastocyst) ประมาณ 5-7 วันหลังการ

ปฏิสนธิ โดยสเตมเซลลจะเปนเซลลท่ีอยูช้ันในของตัวออน สเตมเซลลชนิดนี้มีความสามารถในการ
เจริญเติบโตเปนเซลลทุกชนิดของรางกาย ในปจจุบันยังไมมีการนําสเตมเซลลชนิดนี้ไปใชรักษาผูปวย 
เนื่องจากตองทําลายตัวออนและสเตมเซลลท่ีไดจะไมเหมือนผูปวย ทําใหมีปญหามากท้ังดานศีลธรรม 
จริยธรรม และจากการศึกษาพบวา สเตมเซลลชนิดนี้ควบคุมยาก มีโอกาสเจริญเปนเนื้องอกรวมท้ังเนื้อราย
ดวย 

 

2. ฟทอลสเตมเซลล (Fetal stem cells)  
เปนสเตมเซลลท่ีพบในกระแสเลือดของทารกในครรภท่ีอายุนอยกวา 12 สัปดาห มีความสามารถใน

การเจริญเปนเนื้อเยื่อมากมาย ไมวาจะเปนกระดูก กระดูกออน เซลลประสาท เซลลกลามเนื้อ หรืออวัยวะ
ภายใน รวมท้ังเม็ดเลือด  

 

3. อะเดาทสเตมเซลล (Adult stem cells)  
สามารถเก็บไดจาก 3 แหลงตางๆในรางกาย ไดแก โลหิตในรก/สายสะดือ ไขกระดูก และกระแส

เลือด สามารถเจริญเติบโตเปนเซลลหลายชนิด เชน เซลลตับ เซลลกระดูก เซลลผิวหนัง เซลลเม็ดเลือด สเตม
เซลลชนิดนี้ไดถูกนํามาใชรักษาโรคมากมายแกผูปวยท่ัวโลกเปนผลสําเร็จมานานกวา 30 ปแลว 
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การเก็บอะเดาทสเตมเซลล  
สามารถทําได 3 วิธี คือ  

1. เก็บจากโลหิตในรกและสายสะดือจากการคลอด (Umbilical Cord Blood Stem Cells)  
ภายในรกและสายสะดือประกอบดวยโลหิตท่ีอุดมไปดวยสเตมเซลล การเก็บจะตองทําทันทีหลังจาก

การคลอดของทารก โลหิตท่ีเก็บนั้นไมไดมาจากมารดาหรือตัวทารก จึงปลอดภัย ไมมีอันตราย และไม
เจ็บปวด ใชเวลาไมเกิน 5 นาที จากนั้นเลือดท่ีเก็บไดจะถูกนําไปคัดแยกในหองปฏิบัติการพิเศษ ซ่ึงจะแยก
เก็บสเตมเซลลไวในถุงเก็บท่ีออกแบบพิเศษโดยเฉพาะ แลวทําการแชแข็งเก็บไวในถังบรรจุไนโตรเจนเหลวท่ี
อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส  

2. เก็บจากกระแสเลือด (Peripheral Blood Stem Cells)  
ในภาวะธรรมชาติสเตมเซลลท่ีไหลเวียนอยูในกระแสเลือดจะมีจํานวนนอย โดยเกือบท้ังหมดจะอยู

ในไขกระดูกแตสามารถใชยากระตุนใหสเตมเซลลออกจากไขกระดูกมาอยูในกระแสเลือดได ซ่ึงสารกระตุน
การทํางานของไขกระดูกท่ีเหมาะสม ไดแก ยา G-CSF จากนั้นสามารถทําการเก็บสเตมเซลลไดโดยใชเครื่อง
แยกชนิดเซลลจากกระแสโลหิตท่ีเรียกวา Apheresis machine การเก็บจะใชเข็มสําหรับรับโลหิตแทงท่ีเสน
เลือดขอพับขางหนึ่ง เครื่องจะทําการดึงโลหิตจากผูเก็บ คัดแยกเฉพาะสเตมเซลล ทําการเก็บสเตมเซลลไวใน
ถุงเก็บ และคืนโลหิตท่ีเหลือเขาผูเก็บท่ีเสนเลือดขอพับแขนอีกขางหนึ่ง ขบวนการเก็บสเตมเซลลจากกระแส
โลหิตใชเวลาท้ังส้ินประมาณ 2-4 ช่ัวโมง  

3. เก็บจากไขกระดูก (Bone Marrow Stem Cells)  
วิธีนี้คอนขางลําบากและยุงยาก ตองมีการดมยาสลบ แลวแพทยจึงทําการเจาะไขกระดูกเพ่ือเก็บสเตม

เซลลออกมา ซ่ึงจะมีการเสียเลือดบาง มีความเจ็บปวด และตองนอนพักฟนท่ีโรงพยาบาล  

ขอดีของสเตมเซลลจากรกและสายสะดือ  
สเตมเซลลท่ีเก็บไดจากโลหิตในรกและสายสะดือ มีขอดีมากกวาสเตมเซลลท่ีเกบ็จากไขกระดูก หรือ

จากกระแสโลหิต คือ  
1. ความเขากันไดของเนื้อเยื่อสูงกวา เนื่องจากสเตมเซลลจากรกปรับตัวไดด ี สามารถนําไปปลูกถาย

ใหแกผูปวยท่ีมีความเขากันไดของเนื้อเยื่อ (HLA typing) นอยกวา 100 % ไดผล  
2. สามารถหาสเตมเซลลไดรวดเร็วกวา เนื่องจากสเตมเซลลจะเก็บแชแข็งอยูในถังไนโตรเจนเหลว 

สามารถนํามาใชไดทันทีท่ีตองการ ไมตองไปขอจากอาสาสมัครเพ่ือใหบริจาคสเตมเซลลเม่ือตองการ
ใชเหมือนวิธีอ่ืน  

3. ผูรับจะมีภาวะการตอตานเนื้อเยื่อของสเตมเซลลนอยกวา เพราะสเตมเซลลจากรกปรับตัวงาย โอกาส
ตอตานเนื้อเยื่อจึงนอย  

4. โอกาสท่ีสเตมเซลลติดเช้ือต่ํากวา เนื่องจากทารกในครรภมีมารดาปองกันเช้ือโรค  
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5. ไมมีความเส่ียงตอผูบริจาค เพราะสเตมเซลลจากรกไดจากโลหิตท่ีเหลือคางในรกภายหลังการตัดสาย
สะดือ จึงไมมีอันตราย ตางจากสเตมเซลลท่ีเก็บจากไขกระดูก ซ่ึงมีความเส่ียงจากการดมยาสลบ การ
เจาะกระดูก ซ่ึงจะมีการเสียเลือดระหวางการผาตัด 

การนําสเตมเซลลไปใชในการรักษาโรคทางคลินิก  
นับจากป 2543 ซ่ึงมีความเจริญกาวหนาในดานความรูเกี่ยวกับความสามารถของสเตมเซลลในการ

เจริญเปนเซลลเกือบทุกอวัยวะของรางกายมนุษย เปนเหตุใหวงการแพทยและนักวิทยาศาสตร มีความตื่นตัว
อยางมากในการนําสเตมเซลลมาใชท้ังในการรักษาผูปวยและดานการวิจัยโดยมุงเนน  

* การปลูกถายสเตมเซลลเพ่ือการรักษาโรคในมนุษย  
* การเพ่ิมจํานวนหรือการเพาะเล้ียงสเตมเซลล  
* ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเปนเนื้อเยื่อชนิดตางๆของสเตมเซลล  

สเตมเซลลสามารถใชรักษาโรคอะไรไดบาง  
เบาหวาน  

โรคท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกรวมกับความเส่ียงจากพันธุกรรม กลายเปนหนึ่งในโรคท่ีพบบอยของ
มนุษย เบาหวานทําใหเกิดภาวะแทรกซอนมากมาย เชนแผลเบาหวาน เบาหวานท่ีไต สเตมเซลลสามารถ
นํามาใชในการรักษาแผลเบาหวานใหหายได และยังสามารถเปล่ียนรูปเปนเซลลซ่ึงผลิตอินซูลินไดอีกดวย  
โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  

โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด กลามเนื้อหัวใจตาย เสนเลือดหัวใจอุดตันนั้นการรักษาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
ไมสามารถทดแทนหรือซอมแซมกลามเนื้อหัวใจหรือเสนเลือดท่ีอุดตันได การฉีดสเตมเซลลเขาสูเสนเลือด
หัวใจของผูปวยโรคหัวใจวายหรือหัวใจลมเหลว สเตมเซลลจะสรางเซลลกลามเนื้อหัวใจและเสนเลือดใหม 
สามารถทําใหหัวใจทํางานดีขึ้นได  
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

ผลการศึกษาช้ีวา สเตมเซลลสามารถรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได และชลออาการของมะเร็งตอม
น้ําเหลือง มะเร็งเตานม และมะเร็งรังไขในผูปวยบางราย  
โรคไขขออักเสบรูมาตอยด  

สเตมเซลลสามารถเรงการซอมแซมการสึกกรอนของกระดูกได ซ่ึงการรักษาดวย สเตมเซลล ผูปวยมี
การตอบสนองดีกวาการใชยา  
โรคโลหิตที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  

เชน โรคทาลาสซีเมีย  
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม  
ภาวะภูมิคุมกันโรคตอตานตนเอง  
โรคภูมิคุมกันบกพรอง  
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โรคสมองเส่ือม  
เชนพารคินสัน อัลไซเมอร ซ่ึงพบมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุเฉล่ียของประชากร การรักษาท่ีมีอยูขณะนี้

อาจลดอาการไดบางแตไมสามารถแกไขพยาธิสภาพของสมองได ในขณะนี้ผลจากงานวิจัยพบวาสเตมเซลล
สามารถสรางตัวเองเปนเซลลประสาทไดทุกชนิดและเซลลประสาทท่ีสรางใหมจะถูกโยกยายไปยังสมองเพ่ือ
ซอมแซมและปองกันการสูญเสียของเซลลประสาทไดอีกดวย  

การปลูกถายสเตมเซลลนับเปนการรักษามาตรฐานสําหรับผูปวยโรคเลือดและโรคมะเร็งหลายชนิดมา
นานกวา 20 ป การวิจัยท่ีพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้งทําใหทราบวา สเตมเซลลสามารถรักษาโรคท่ีมนุษยเคย
เช่ือวารักษาไมได และขณะนี้ท่ัวโลกมีการพัฒนาการใชสเตมเซลลอยางมหาศาลโดยเฉพาะในโรคท่ีเกิดจาก
ความจําเส่ือมและการชราภาพของมนุษย  

การเก็บสเตมเซลลและแชแข็งเก็บไว นับวาเปนการทําประกันสุขภาพเพ่ือตัวเราเองท่ีดีท่ีสุด การเก็บ
รักษาสเตมเซลลท่ีแข็งแรงในวันนี ้ เปนการเพ่ิมศักยภาพในการรักษาโรคหลายโรคท่ีอาจเกิดในอนาคต ซ่ึง
เหลาแพทยและนักวิทยาศาสตรยังคงศึกษาความมหัศจรรยในการทํางานอยางไมรูจบของสเตมเซลล แนวโนม
ในการนําไปใชรักษาโรคและการคนพบใหมๆท่ีมีอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา  
  

ทัศนะอิสลามตอการใช STEM CELLS 
หลักการวินิจฉัย 
 ทําความเขาใจกระบวนการตางของการทํา STEM CELLS 
 แยกแยะพิจารณาเฉพาะประเด็น 
 ประเด็นท่ีเปนขอถกเถียงกรณ ีการใชSTEM CELLS จากตัวออนอายุ 5-7 วัน ซ่ึงจําเปนตองฆาตัวออน 
ประเด็นปญหา การฆาตัวออนอันนี้ถือเปนการฆาชีวิตหนึ่งหรือไม ถาหากปลอยตามปกติ ตัวออนจะ
เจริญเติบโตเปนมนุษยหรือไม การปลอยใหตายเปลากับการนํามาใชประโยชนตอการรักษาผูปวยอันไหน
สําคัญกวากัน 
 ทัศนะของนักการแพทยมุสลิมสวนหนึ่งเห็นดวยในการอนุมัติใหมีการวิจัย STEM CELLS และการ
ใชประโยชนจากมัน แตมีเง่ือนไขใหกระทําไดในกรณตีัวออนท่ีเหลือจากการผสมเทียมสามีภรรยาท่ีแตงงาน
ถูกตองเทานั้น สวนในกรณี FATAL STEM CELL และ ADULT STEM CELLS สามารถทําไดอยาง
กวางขวางตราบใดไมเกิดความเสียหายแกผูใหและผูรับ 
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An Islamic Perspective on Stem Cells Research 
by Dr. Muzammil Siddiqi  

Q: What is the position of Shari’ah on stem cells research according to majority of our scholars? 
(Aamer Mahmoud)  

A: Let us first understand what is this research and what are the issues involved in it. Following 
is a brief explanation written by my son Dr. Imran Siddiqi, a Ph.D. in Genetics. He says:  

“The human body consists of many kinds of cells. These cells are very diverse in their 
structure and function. For example, neurons that make up the brain are very different from cells 
that make up our liver, cells that allow our heart to pump blood look nothing like the cells that 
make up our skin. In spite of their vast differences, however, all cells in the human body contain 
the same DNA. DNA provides the information, in the form of genes, which is necessary to make 
all these various cell types. Put simply, liver cells are liver cells because only a small set of 
genes are turned on in these cells while the rest are shut off. In the same way, cells in the brain 
or skin have their own set of genes activated, and other sets turned off. However, because all 
cells contain the entire set of DNA, they possess the information needed to make any kind of 
cell, though most of this information is not being used.  

“How do cells become specialized to form the different organs in the body? Human 
development begins when a sperm cell fuses with an egg cell. This initial fertilized egg, although 
it is only a single cell, is able to form an entire human being. This cell starts to divide into 
additional cells, which at this early stage are all able to produce a complete organism. These 
cells are therefore called totipotent, meaning they have total potential to produce all cell types 
present in a living human. As development proceeds and an embryo forms, these cells become 
pluripotent, meaning they have potential to become many different kinds of cells but can no 
longer give rise to a complete embryo. Later in development, through a process called cell 
differentiation, these pluripotent cells eventually give rise to the different and more specialized 
kinds of cells in the body and the different organs begin to form.  

“What are stem cells? Stem cells are cells that have not gone through the process of cell 
differentiation and therefore have the potential to give rise to many different kinds of specialized 
cells. For instance a stem cell could be used to produce liver cells, brain cells, heart muscle 
cells, blood cells, etc. The current sources of stem cells include embryos (which, as explained 
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above, consist of pluripotent cells) and fetal tissue. In addition, some recent evidence suggests 
that even adults have a small number of mulitpotent cells that can be isolated and can later 
differentiate into various cell types.  

“One source of stem cells is from embryos that were formed from a process called in 
vitro fertilization. This is a technique that has been used by doctors for some time, where eggs 
are removed from a woman after stimulation of the ovaries, and the isolated eggs are then 
fertilized by sperm cells in the laboratory. The fertilized eggs are allowed to divide for a few 
cycles and are then implanted into the woman’s uterus, where a normal pregnancy can then take 
place. The purpose of this technique is to allow couples who cannot normally have children to be 
able to reproduce. The technique is not that efficient, however, and so doctors usually produce 
several embryos, hoping that at least one will be able to implant correctly in the uterus and start 
growing. The remaining embryos are either frozen for later use or are destroyed. Recently, 
scientists found that they can take these embryos at the stage before they are implanted into the 
uterus (within 1-5 days after fertilization), and remove pluripotent cells from them. These cells 
can then be grown and divided on dishes in the laboratory, and then theoretically used to 
produce all kinds of tissues, from liver cells to heart muscle cells to brain cells.  

“Why are stem cells important? Research on stem cells has much value both for scientific 
understanding of human development and for its potential to treat human disease. Many 
experiments on the effectiveness and safety of new drugs or treatments could be done on cell 
lines made from stem cells, instead of having to experiment on humans. In addition, stem cells 
might be used to produce liver cells that can then be formed into a functioning liver and 
transplanted into patients with liver failure. This would solve the current problem of organ 
shortage and could also solve the problem of immune rejection of organs. Stem cells might be 
used to create cells that produce insulin, which can then be transplanted into patients with type I 
diabetes. In short, stem cells have the potential to cure many diseases from liver disease, to 
diabetes, to Alzheimer’s and Parkinson’s disease, to heart disease, to spinal cord injury, and the 
list can go on and on.  

“To make this potential of stem cells a reality, much research needs to be done in the 
next few years. To do this research, scientists need an ample supply of stem cells. Controversy 
arises because the main source stem cells are embryos used for in vitro fertilization. By removing 
cells from these embryos, scientists are essentially destroying the embryo, which could have 
otherwise gone on to develop into a child. However, as explained above, these embryos were 
developed initially in the laboratory solely for the sake of reproduction and, due to limitations of 
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the in vitro fertilization technique, they were produced in excess of what was required for this 
purpose. As a result, the remaining embryos would have either been frozen indefinitely or 
destroyed. Perhaps if research was limited to using only these already existing embryos, it would 
be more acceptable than if embryos were created and destroyed specifically for the sake of 
acquiring stem cells.  

“Are there any other alternatives? What about stem cells from adults? Some research 
has shown that even adult humans have a small number of cells that are multipotent, meaning 
they have the potential to become several different types of specialized cells. The best example 
of this is cells from the bone marrow. These cells have long been known to be able to produce 
the different types of blood cells, from white blood cells to red blood cells to platelets involved in 
blood clotting. Just this past year, a group of researchers showed that some rare bone marrow 
cells can also be triggered to form fat, cartilage, bone, and muscle. Additional research can 
theoretically be done on ways to make these multipotent cells become pluripotent; in other words 
to somehow trigger these cells to go in reverse and become less specialized, and then allow 
them to differentiate into many kinds of cells. In spite of this interesting research on adult stem 
cells, it appears that stem cells derived from adults will not be as versatile as stem cells from 
embryos. Adult stem cells may not be able to provide cells for all kinds of tissues, and in addition 
they are difficult to isolate because they are so rare in the body. Thus, adult stem cells do not 
hold as much promise as do stem cells from embryos.”  

Now let us look at some of the moral issues involved in this research from an Islamic 
perspective.  

Shari’ah Perspective on Stem Cells Research:  

Married couples who cannot have pregnancy in a normal way are allowed to have in vitro 
fertilization as long as the fertilized ovum is placed in the womb of the woman from whom the 
egg the was taken (not a surrogate mother). The fertilization has to be with the sperm of her 
lawful husband during their married life, not after divorce or after the death of the husband. This 
is the general conclusion of various Muslim jurists’ meetings that discussed this subject.  

Having recognized that in vitro fertilization is permissible in Islam, now the first question 
that we should ask is that should an embryo, which is formed within a few days after an artificial 
fertilization and is not yet in the womb of its mother, be considered a human being, with all the 
rights of a human being?  
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According to the Shari’ah we should make a distinction between actual life and potential 
life. Also we should make a clear distinction between the fertilized ovum in the dish and the 
fertilized ovum in the womb of its mother. Indeed an embryo is valuable. It has the potential to 
grow into a human being, but it is not yet a human being. Similarly there is big difference in 
having something in a test tube or dish or something in the body of a human being. As 
mentioned above these embryos were developed initially in the laboratory solely for the sake of 
reproduction and, due to limitations of the in vitro fertilization technique, they were produced in 
excess of what was required for this purpose. As a result, the remaining embryos would have 
either been frozen indefinitely or destroyed. If these embryos were treated as full human, it would 
have been forbidden to produce them in excess and to destroy them later. No one treats them as 
humans. Destroying such embryos is not called and cannot be called abortion. We disagree with 
the Catholic position that this is “equivalent to infanticide”.  

Muslim jurists have made a clear distinction between the early stages of pregnancy (first 
40 days) and its later stages. It is mentioned that if someone attacks a pregnant woman and 
aborts her baby in the early stages of her pregnancy, that person’s punishment will be less than 
that of the person who does that during full pregnancy. And if he kills the child after the birth, 
then he is liable to be punished for homicide.  

The second question is whether according to the Shari’ah it is acceptable to destroy an 
embryo for the sake of research, even if this research can potentially cure many otherwise fatal 
diseases?  

Our answer is that the embryo in this stage is not human. It is not in its natural 
environment, the womb. If it is not placed in the womb it will not survive and it will not become a 
human being. So there is nothing wrong in doing this research, especially if this research has a 
potential to cure diseases. However, it is important that we establish strict rules against the 
misuse of embryos. Research on embryos has the potential for misuse, for instance in regards to 
the donors of these cells, and we should anticipate what these misuses might be and establish 
safeguards against them. (For example, doctors might have infertility patient go through extra 
cycles of ovulation just so they can obtain more embryos, or they might pay women to produce 
embryos, or embryos might be obtained without the consent of the donors). In making rules the 
authorities should also clarify that there is a difference between the use of “spare” embryos from 
in vitro fertilization procedures which would be destroyed regardless, as compared to the 
deliberate production of embryos for stem cell research. Each year thousands of embryos are 
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wasted in fertility clinics around the world. Such embryos should not be wasted, they should be 
used for research.  

It is also good to encourage the research on the alternative: to use adult stem cells 
instead of embryonic or fetal stem cells.. This would be much less controversial. However, it 
seems from the discussion of the experts in the field that adult stem cells are not nearly as useful 
as embryonic stem cells in their ability to differentiate into different cell types and would therefore 
not be as applicable in treating many diseases.  

Until more research is done on this subject and Muslim scholars deliberate in detail on 
various aspects of this research, humbly following recommendations are in order: 

1. It is claimed by the experts in the field that the research on stem cells has great potential 
to relieve human disease and suffering. If this is the case then it is not only allowed but it 
is obligatory (fard kifayah) to pursue this research. 

2. The use of embryonic stem cells should be very heavily limited. Only allow isolation of 
stem cells from frozen embryos that were created for the purpose of in vitro fertilization 
and would otherwise have been destroyed. Obtain full consent from the donors. Provide 
safeguards against monetary compensation to embryo donors and against the creation of 
embryos in excess of what is required for in vitro fertilization. 

3. Perhaps research using stem cells derived from adults will eventually prove to be most 
promising. We should encourage further research on the use of adult stem cells, to the 
point where it will be unnecessary to use embryos for this purpose. Specifically, we 
should find better ways to isolate existing stem cells in the human body.  

taken from: http://www.pakistanlink.com/religion/2001/0803.html  

  

 
 

 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการสัมมนา หัวขอ ทัศนะอิสลามกับวิทยาศาสตรรวมสมัย   สวนหนึ่งของวิชาอิสลามกับวิทยาศาสตร 
รหัสวิชา GE 219-503    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

 

19 

การโคลนน่ิง ( Cloning ) 
  
โคลนนิ่ง คืออะไร ?   

ตามความหมาย โคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึงการคัดลอก หรือทําซํ้า (copy) นั่นเอง สําหรับทาง
การแพทย หมายถึงการสรางส่ิงมีชีวิตใหม ซ่ึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนของเดิมทุกประการ การโคลน
นิ่งเกิดอยูเสมอในธรรมชาติ ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนไดแก การเกิดฝาแฝดเพศเดียวกันและหนาตาเหมือนกัน 
นั่นเอง กระบวนการโคลนนิ่งท่ีมนุษยทําขึ้น ไดนํามาใชเปนเวลานานแลวโดยเราไมรูตัว ไดแกการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช และตัวออนสัตว โดยการแยกเซลล ซ่ึงทํากันท่ัวไปในวงการเกษตร  แตขาวท่ีเปนท่ีนาตื่นเตนใน
วงการวิทยาศาตรการแพทยไปท่ัวโลก ไดแก การทําโคลนนิ่งแกะ ท่ีช่ือวา ดอลล่ี นับเปนการคนพบครั้งใหม
ของวงการทีเดียว 

ดอลลี่ เกิดมาไดยังไง ? 

สถาบัน รอสลิน ผูสรางดอลล่ีขึ้นมา โดยใชเซลลจากเตานมของแกะหนาขาวตัวหนึ่งซ่ึงเจริญเต็มท่ี 
ดูดเอานิวเคลียสของเซลลออกมา แลวนําไปใสในไขท่ีดูดมาจากรังไขของแกะหนาดํา ซ่ึงไดดูดเอานิวเคลียส
ท้ิงไป เม่ือนําไปใสแลว ก็นําเซลลท่ีได ไปใสในโพรงมดลูกของแกะหนาดําตัวเดิม ใหเกิดการฝงตัวและ
ตั้งครรภได เม่ือครบกําหนด ออกมาลูกของแกะหนาดําท่ีคลอดออกมากลับกลายเปนแกะหนาขาว ท่ีมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมเหมือนกับแกะหนาขาว เจาของเซลลเตานมทุกประการ 

แลวมันแปลกยังไง เปนความรูใหมตรงไหน ? 

ความรูจากการคนพบใหมนี ้มีหลายประการไดแก  
 เปนครั้งแรกท่ีสามารถทําใหเกิดการสืบพันธุโดยไมอาศัยเพศ (Asexual reproduction) ไดในสัตว

ช้ันสูงเชนสัตวเล้ียงลูกดวยนม ซ่ึงแตเดิมมา การสืบพันธุจะเกิดขึน้ได ตองอาศัยสารพันธุกรรมใน
โครโมโซม ครึ่งหนึ่งมาจาก sperm ของพอ (n) และอีกครึ่งหนึ่ง มาจากไขของแม(n) แตการโคลนนิ่ง
ท่ีเกิดขึ้นนี ้ สารพันธุกรรมในโครโมโซมท้ังหมด (2n) มาจากตนกําเนิดเดียวกัน คือ เซลลเตานมเซล
เดียว  

 เปนครั้งแรกท่ีพบวา เซลลท่ีมีการจําแนกชนิด (differentiation) แลว ซ่ึงทําหนาท่ีเฉพาะ และไมทํา
หนาท่ีอ่ืนอีก เชน เซลลเตานม ซ่ึงทําหนาท่ีผลิตน้ํานมแตเพียงอยางเดียว ไมทําหนาท่ีอ่ืน สามารถ
ยอนกลับไปเปนเซลลท่ีไมจําแนกชนิด (undifferentiated cell) เพ่ือสามารถจําแนกชนิดไดอีกครั้ง 
กลายเปนเซลลสําหรับอวัยวะทุกสวนในรางกาย เชน กลามเนื้อ, สมอง, ผิวหนัง, เลือด, อวัยวะตาง ๆ  
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 ทําใหเราไดทราบวา มีปจจัยบางอยาง (ซ่ึงยังไมทราบวาเปนอะไร) ซ่ึงนาจะอยูในไข สวน cytoplasm 
สามารถทําใหยีนหรือสารพันธุกรรม ซ่ึงถูกหยุดการทํางานไปแลว เนื่องจากการจําแนกชนดิ ให
กลับมาทํางานไดอีก ซ่ึงเปนท่ีทราบกันอยูแลววา เซลลทุกชนิดในรางกายของเรา มีสารพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการ ไมวาจะเปนเซลลเม็ดเลือดขาว, เซลลตับออน, แมกระท่ังเซลลประสาท แตการ
ท่ีเซลลเม็ดเลือดขาวสามารถจับกินเช้ือโรคได แตสรางฮอรโมนอินสุลินไมได ในขณะท่ีเซลลตับออน 
สามารถสรางฮอรโมนอินสุลินได แตจับกินเช้ือโรคไมได เนื่องจากเซลลเหลานี้ มียีนบางตัวท่ีถูกหยุด
การทํางานไปแลว และบางตัวยังคงทํางานอยูไมเหมือนกันในแตละชนิดของเซลล  

แลวมนุษยเราไดประโยชนจากความรูนี้ยังไงบาง ? 

ประโยชนท่ีไดรับจากโคลนนิ่ง ไดแก  
 ทําใหนักวิทยาศาสตรไดเขาใจขบวนการทํางานของยีน และการจําแนกชนิดของเซลล เพ่ือนําไป

ประยุกตใชไดในการแพทย เชน ในอนาคตเม่ือเราทราบปจจัยท่ีทําหนาท่ี ปด หรือเปด การทํางานของ
ยีน จะสามารถนํามารักษาโรคได เชน ผูปวยสมองตายจากอัมพาต ในอนาคตอาจสามารถกระตุนให
เซลลสมอง แบงตัวทดแทนเซลลท่ีตายไปได หรือผูปวยท่ีไตวาย สามารถกระตุนการทํางานและ
แบงตัวเซลลไตท่ีเหลืออยูใหทําหนาท่ีทดแทนได  

 มีประโยชนในการอนุรักษพันธุสัตวและพืชหายาก และใกลสูญพันธุ ใหแพรขยายจํานวนขึ้นได
รวดเร็วกวาการผสมกันตามธรรมชาต ิ 

 คูสมรสท่ีไมมีโอกาสใหกําเนิดบุตรดวยวิธีอ่ืน อาจมีโอกาสไดบุตรมากขึ้น  
 ดานการปลูกถายอวัยวะ อาจไดอวัยวะท่ีเขากันได ลดความเส่ียงตอการใชยากดภูมิคุมกัน  

แลวไมมีขอเสียหรือโทษบางเลยหรือ ? 

ขอระมัดระวัง และประเด็นสําคัญของโคลนนิ่ง ท่ีสําคัญท่ีสุดในดานจริยธรรม ทําใหเกิดความหวาดกลัวจน
ประธานาธิบดี บิล คลินตัน ส่ังระงับการคนควาวิจัยเรื่องนี้ไวกอน ไดแก  

 การทําโคลนนิ่งทําใหเกิดการคัดเลือกสายพันธุท่ีดีในการเปนตนแบบ ซ่ึงปญหาอยูท่ีวา เราใชอะไร
เปนเกณฑตัดสินวาลักษณะอยางใด ท่ีเรียกวาด ี อยางไรไมดี เนื่องจากลักษณะอยางหนึ่ง ใน
สถานการณหรือสภาวะหนึ่ง อาจเปนส่ิงด ี แตอีกสถานการณหนึ่งอาจจะไมดีก็ได เชน ผิวดํา กับ ผิว
ขาว ดีหรือไม, กรุปเลือดอะไร ฯลฯ  

 ความเหมือนกัน ทําใหสูญเสียความมีเอกลักษณ และความหลากหลาย อันเปนตนกําเนิดของ
วิวัฒนาการ ถาทุกคนทุกชีวิต เหมือนกันหมด จะไมมีการพัฒนาสายพันธุท่ีดีขึ้น  

 การทําโคลนนิ่งในมนุษยดวยจุดประสงคอันใดก็ตาม กอใหเกิดปญหาจริยธรรมตามมามากมาย เชน 
การทําโคลนนิ่งเพ่ือตองการอวัยวะมาเปล่ียน แลวจะถือวาส่ิงท่ีโคลนขึ้นมาเปนมนุษยดวยหรือไม 
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หรือเปนเพียงส่ิงมีชีวิตธรรมดา, ปญหาทางกฎหมาย ใครเปนตัวจริง ตัวปลอม, การพิสูจนบุตร, การ
คนหาผูกระทําผิดในคดีตาง ,ๆ การจําแนกคนโดยใชการตรวจ DNA เปนตน  

โดยสรุปแลว เห็นไดวาการทําโคลนนิ่งเปนการคนพบทางวิทยาศาสตรท่ียิ่งใหญอยางหนึ่ง แตมี
ประเด็นตามมาอีกมากมาย ท้ังในทางบวกและลบ แตควรตระหนักไววา "การคนพบความจริงทางธรรมชาติ
เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนเสมอ แตจะเกิดโทษหรือไมขึ้นกับวามนุษยนําความรูนี้ ไปประยุกตใชอยางไร"  

 

ทัศนะอิสลามตอการโคลนน่ิง 

เปาหมายของการโคลนนิ่งในพืชและสัตวก็คือเพ่ือปรับปรุงคณุภาพและเพ่ิมผลผลิตและเพ่ือหาวิธีการ
เยียวยาทางธรรมชาติเพ่ือรักษาโรคหลายอยางของมนุษยโดยเฉพาะโรคท่ีมีอาการรายแรงนั้นไมเพียงแตเปนท่ี
อนุญาติในอิสลาม แตอิสลามยังถือวาเปนเรื่องดีดวยเพราะการหาทางเยียวยารักษาโรคเปนเรื่องดีและการผลิต

ยาเพ่ือรักษาโรคก็เปนเรื่องดีเชนกัน ทานนบีมุฮัมมัด ไดกลาววา : “อัลลอฮฺไดสรางการเจ็บไขไดปวยและ
การเยียวยารักษาไวแลว ดังนั้น จงแสวงหาการเยียวยารักษา” (อิมามอะหมัดรายงานจากอะนัส) ดังนั้น มันจึง
เปนท่ีอนุญาตใหใชกระบวนการโคลนนิ่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของพืชและเพ่ิมผลผลิตของมัน นอกจากนี้แลว
ก็ยังอนุญาตใหใชกระบวนการโคลนนิ่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวัว แกะ อูฐ มาและสัตวอ่ืนๆเพ่ือท่ีจะเพ่ิม
ผลผลิตของสัตวเหลานี้และเพ่ิมจํานวนของมันเชนเดียวกับท่ีอนุญาตใหใชวิธีการโคลนนิ่งเพ่ือรักษาโรคตางๆ
โดยเฉพาะโรคท่ีมีการอาการรายแรง นี่เปนกฎเกี่ยวกับการโคลนนิ่งพืชและสัตว 

สําหรับการโคลนนิ่งมนุษยนั้นกฎมีดังนี ้ สําหรับการโคลนนิ่งตัวออน ไซโกตหรือเซลท่ีกอตัวขึ้นใน
รังไขของภรรยาอันเนื่องมาจาก ตัวสเปรมของสามีและไขของภรรยา ไซโกตจะถูกแบงออกเปนหลายเซลซ่ึง
สามารถแบงและเติบโตได เซลเหลานี้จะถูกแบงเพ่ือแตละเซลจะไดกลายเปนตัวออนโดยตัวของมันเองใน
ฐานะท่ีเปนตัวคัดลอกของไซโกตเดิม หลังจากนั้น ถาหากมันถูกนําไปฝงไวในรังไขของผูหญิงคนอ่ืนหรือใน
รังไขของภรรยาคนท่ีสองของสามี รูปแบบของการโคลนนิ่งท้ังสองอยางนี้เปนท่ีตองหาม (ฮะรอม) เพราะมัน
จะกอใหเกิดการปะปนกันในความเปนเครือญาติ ดังนั้น มันจะกอใหเกิดการสูญเสียความเปนเครือญาติ และ
อิสลามก็หามส่ิงนี ้แตถาหากไซโกตไดถูกนําไปฝงไวในรังไขของภรรยา (ผูเปนท่ีมาของเซลดั้งเดิม) แลว การ
โคลนนิ่งในรูปแบบนี้ก็เปนท่ีอนุญาต (ฮะลาล) นั่นก็เพราะวามันเปนการเพ่ิมไซโกตท่ีเกิดขึ้นในรังไขของ
ภรรยาโดยวิธีการทางการแพทยเพ่ือท่ีจะสรางคูแฝดท่ีเหมือนกัน นี่เปนกฎเกี่ยวกับการโคลนิ่งตัวออน สําหรับ
การโคลนนิ่งมนุษยนั้นสามารถทําไดโดยการเอาเซลรางกายจากเพศชายและเอานิวเคลียสของมันออกมาแลว
นําไปรวมกับไขของเพศหญิงหลังจากท่ีเอานิวเคลียสของไขนั้นออกมาแลว นิวเคลียสเพศชายในไขเพศหญิงนี้
จะถูก ยายไปยังรังไขของผูหญิงคนหนึ่งเพ่ือท่ีจะทําใหมันเพ่ิมขึ้นเปนสองและเจริญเติบโตกลายเปนตัวออน
และหลังจากนั้นก็เปนทารกท่ีมีลักษณะเหมือนกับเพศชายท่ีเซลลนั้นถูกนํามา 
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การโคลนนิ่งนี้สามารถทําไดในหมูเพศหญิงโดยท่ีไมจําเปนตองมีเพศชายดังท่ีบริษัทโคลนเอดกลาว
อาง วิธีการก็คือการนําเอาเซลออกมาจากรางกายของผูหญิงคนหนึ่งและดึงเอานิวเคลียสของเซลนั้นออกมา
เพ่ือท่ีจะไปผสมกับไขของผูหญิงคนหนึ่ง หลังจากนั้น ไขนั้นก็จะถูกยายไปยังรังไขของผูหญิงอีกคนหนึ่ง
หลังจากมันไดถูกผสมกับนิวเคลียสของเซลเพ่ือใหเจริญเติบโตกลายเปนตัวออนและหลังจากนั้นก็เปนทารก
ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับเพศหญิงท่ีเซลนั้นถูกนํามา นี่คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับแกะดอลล่ีท่ีไดมีการนําเอานิวเคลียสมา
จากเซลเตานมของแกะตัวหนึ่ง หลังจากนั้นก็นําเอาสวนท่ีเกี่ยวของกับเตานมออกจากนิวเคลียสและนําเอา
นิวเคลียสนี้ออกมาไวในไขของแกะอีกตัวหนึ่งหลังจากท่ีเอานิวเคลียสออกจากไขของมันแลว เซลนี้ไดถูก
นําไปไวในรังไขของแกะตัวหนึง่เพ่ือท่ีจะใหมันเพ่ิมขึ้นและเจริญเติบโตและกลายเปนตัวออน แกะดอลล่ีได
เกิดมาโดยมีลักษณะทุกอยางเหมือนกับแกะตัวแรกท่ีถูกนําเซลออกมา การคัดลอกพันธุกรรมหรือการโคลนนิ่ง
มนุษยในลักษณะเชนนี้ท้ังเพศชายหรือเพศหญิงถาหากมีการทําขึ้นจะเปนหายนะของโลก ไมวาจะโดยมี
เปาหมายเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ การคัดเลือกลูกหลานท่ีดีกวา แข็งแรงกวา กลาหาญกวา สุขภาพดีกวาหรือ
สวยกวา หรือจะทําเพ่ือเพ่ิมจํานวนประชากรหรือเพ่ือทําใหรัฐเขม แข็ง เหลานี้ลวนเปนสาเหตุแหงความช่ัว 
ดังนั้น จึงเปนท่ีตองหามและไมอนุญาตใหทําดวยเหตุผลท่ีวา : 

1) การสรางเด็กในลักษณะเชนนี้เปนส่ิงท่ีผิดไปจากลักษณะธรรมชาติท่ีอัลลอฮฺไดกําหนดไวใหมนุษย
สรางลูกหลานของตน อัลลอฮฺทรงกลาววา : “และพระองค (อัลลอฮ)ฺ ไดทรงสรางคูชายหญิงขึ้นมา
มากมายจากหยดของอสุจิเม่ือมันถูกฉีดออกมา” (อัน-นัจญมุ :45-46) และ“เขามิไดเปนหยดอสุจิที่ไหล
ออกมากระนั้นหรือ ? หลังจากนั้นเขาก็ไดเปนกอนเลือดที่เกาะอยู หลังจากนั้นพระองคก็ไดทําใหเปน
รูปรางและไดทําใหเปนสัดเปนสวนครบถวนสมบูรณ และไดทําใหเขาเปนสองเพศคือชายและหญิง” 
(อัล-กิยามะฮ :37-39) 

2) เด็กท่ีเกิดจากผูหญิงท่ีทําการโคลนนิง่โดยไมมีเพศชายนั้นไมมีพอ นอกจากนั้น พวกเขาจะไมมีแมดวย
ถาหากไขท่ีถูกนําไปรวมกับนิวเคลียสของเซลไดถูกนําไปไวในรังไขของเพศหญิงแตกตางไปจาก
ผูหญิงท่ีไดถูกนําไขมาใชในการทําโคลนนิ่ง นี่เปนเรื่องสําคัญเพราะผูหญิงท่ีรังไขของเธอถูกนําไปใช
ฝงไขนั้นก็ไมตางอะไรไปจากสถานท่ีแหงหนึ่งซ่ึงใชเก็บไข ดังนั้น เด็กท่ีเกิดมาจะไมมีพอและแม ซ่ึง
เปนการขัดกับวจนะของอัลลอฮท่ีวา : “มนุษยเอย เราไดสรางสูเจามาจากเพศชายและเพศหญิง” (อัล-
ฮุุรอต : 13) “จงเรียกพวกเขาโดยชื่อของพอของพวกเขา นั่นเปนการยุติธรรมกวาสําหรับอัลลอฮ”ฺ 
(อัล-อะฮซาบ : 5) 

3) ไมมีเครือญาติท่ีอิสลามส่ังใหสรางและรักษาความผูกพันไว อิบนุอับบาสไดกลาววาทานรอซูลุลลอฮฺได
กลาววา : “ใครก็ตามที่อางวาตัวเองเกิดจากคนอื่นนอกไปจากพอของตัวเองหรืออางวาเปนลูกคนอื่นที่
เขาไมไดเปนจริง เขาผูนั้นจะถูกอลัลอฮและมลาอิกะฮฺสาปแชง” (เลาโดยอิบนุมาญะฮ)ฺ อบีอุษมาน อัน-
นะฮฺรีไดกลาววาเขาไดยินซะดและอบูบักเราะฮฺกลาววาพวกเขาไดยินและเขาใจวาทานนบีมุฮัมมัดกลาว
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วา : “ใครก็ตามที่อางวาใครบางคนนอกไปจากพอของเขาและเขารูวาเขาคนนั้นไมใชพอของเขา สวรรค
จะเปนที่ตองหามสําหรับเขา” (เลาโดยอิบนุมาญะฮ)ฺ อบูฮุร็อยเราะฮฺไดเลาวาเขาไดยินทานรอซูลุลลอฮฺก
ลาววา : “ผูหญิงคนใดก็ตามที่แนะนําใครบางคนใหรูจักลูกที่ไมใชของนาง นางจะไมมีอะไรเกี่ยวของ
กับอัลลอฮและนางจะไมไดเขาสวรรค และผูชายคนใดที่ปฏิเสธลูกชายของตนเองในขณะที่มองเขา 
อัลลอฮฺจะไมใหเขาไดเห็นพระองคและอัลลอฮฺจะทําใหเขาตองไดรับความอัปยศตอหนาประชากรรุน
แรกและรุนสุดทาย” (เลาโดยอัด-ดาริมี) การคัดลอกพันธุกรรมหรือการโคลนนิ่งท่ีมีเปาหมายเพ่ือสราง
คนท่ีมีลักษณะเดนทางดานสติปญญา ความเขมแข็ง สุขภาพสมบูรรและสวยงามอาจหมายถึงการเลือก
คนท่ีลักษณะในหมูผูชายและผูหญิงโดยไมคํานึงวาพวกเขาเปนคูท่ีแตงงานกันหรือไม ผลก็คือ เซล
อาจจะถูกนํามาจากผูชายท่ีมีลักษณะท่ีตองการและไขอาจจะถูกนํามาจากผูหญิงท่ีไดถูกเลือกไวและ
นําไปฝากไวในผูหญิงอีกคนหนึ่งซ่ึงนําไปสูการสูญเสียและการสับสนทางดานเครือญาต ิ

4) การสรางเด็กโดยวิธีการโคลนนิ่งเปนส่ิงท่ีขัดขวางการใชกฎชะรีอะฮหรือกฎหมายอิสลาม เชน 
กฎหมายการแตงงาน กฎของความเปนเครือญาต ิ กฎการเล้ียงดูภรรยาท่ีหยารางจากสามี กฎเรื่องความ
เปนพอเปนลูก กฎหมายมรดก การเปนผูพิทักษ กฎการหามแตงงานเพราะความสัมพันธทางสายโลหิต 
และกฎชะรีอะฮฺอ่ืนๆอีก ความสัมพันธทางเครือญาติอาจเกิดความสับสน นี่เปนการขัดกับแนวทาง
ธรรมชาติท่ีอัลลอฮไดใหกําเนิดมนุษยผานทางมนุษยดวยกัน มันเปนกระบวนการท่ีช่ัวรายและจะเปน
การเปล่ียนแปลงโครงสรางของสังคม ดงันั้น การโคลนนิ่งมนุษยจึงเปนท่ีตองหามจากทัศนะของชะรี
อะฮ ฺอัลลอฮฺไดทรงกลาวถึงชัยฏอนท่ีถูกสาปแชงวา : “ฉันจะบงการพวกเขาใหเปลี่ยนแปลงส่ิงที่อัลลอฮฺ
สราง” (อัน-นิซาอ : 119) การสรางสรรคของอัลลอฮฺคือธรรมชาติ (ฟฏเราะฮ)ฺ ท่ีอัลลอฮฺไดทรงสรางขึ้น
ในมนษุยตอนเกิดและธรรมชาติของการใหกําเนิดของมนุษยจากผูชายและผูหญิงผานการปฏิสนธิของ
สเปรมผูชายกับไขจากผูหญิง 

กฎของอัลลอฮฺก็คือกระบวนการนี้จะตองทํากันระหวางผูชายและผูหญิงดวยสัญญาท่ีถูกตอง การ
สรางทารกโดยวิธีการโคลนนิ่งไมใชธรรมชาติ (ฟฏเราะฮ)ฺ นอกจากนี้แลวมันอาจจะเกิดขึ้นระหวางผูชายและ
ผูหญิงท่ีไมมีสัญญาแตงงานผูกมัดคนท้ังสองเขาดวยกัน เปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวาตัวบทกฎหมายอิสลามท่ีมี
มานานถึง 1,400 ปนั้นสามารถใหคําตอบท่ีไมคลุมเครือตอเรื่องการโคลนนิ่งมนุษยซ่ึงลัทธิทุนนิยมตะวันตก
และวิทยาศาสตรไมสามารถใหคําตอบได มุสลิมในอังกฤษและท่ัวโลกควรจะใชโอกาสนี้ช้ีใหเห็นวาลัทธิทุน
นยิมและวิทยาศาสตรไมสามารถท่ีจะตอบปญหาทางดานจริยธรรมใหแกสังคมได มุสลิมจะตองทํางานเพ่ือ
นําเสนอวาอิสลามเปนอุดมการณเดียวท่ีใหกฎจริยธรรมและกําหนดไวเปนการตายตัวแลววาอะไรคือสัจธรรม
และความเท็จและอะไรคือความถูกตองและความผิด 
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ทัศนะอิสลามตอการใชโทรทัศน โทรศัพท และคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต 
                 โดยหลักการแลวเครื่องใชเหลานี้เปนนวัตกรรมท่ีมนุษยประดิษฐขึ้นมาเพ่ือใชประโยชน ซ่ึงแลวแต
มุมมองของผูประดษฐ หรือผูควบคุม หากผูควบคุมเปนผูท่ีไมมีศาสนา ไมมีความยําเกรง เขาก็จะมุงแต
ประโยชนสวนตน การแสวงหารายไดและการใหความบันเทิงหรือสนองตอบอารมณตัณหา ในขณะเดียวกัน
ถาอยูในการควบคุมของผูศรัทธาซ่ึงรวมท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ มันสามารถใชในการดะวะฮฺ หรือการ
ทํากิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนตอศาสนาไดอยางกวางขวาง  ดังนั้นมันขึ้นอยูผูเปนเจาของ ผูควบคุมวา
สามารถท่ีจะแสวงหาประโยชนและสกัดกั้นโทษตางๆท่ีจะเกิดจากมันไดอยางไร 

                หลักเกณฑท่ัวไปท่ีสามารถใชในการพิจารณาก็คือ เจตนารมณและวิธีการนําไปใช ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกันโดยไมมีส่ิงท่ีเปน บาป หรือ Maksiat เขามาเจือปน และจะตองพยายามใหเกิดประโยชนตอการ
สรางสรรค อิหมาน อิบาดะฮ ฺอัคลากและความรูตอการพัฒนาสติปญญา  

                 ความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันนี้เปนส่ิงทาทายอยางมาก เพราะผูศรัทธาไมมีศักยภาพท่ีจะควบคุม
การจัดรายการ การเปนเจาของ มุสลิมโดยสวนใหญอยูในฐานะผูบริโภค ดวยเหตุนี้การท่ีจะควาบคุมกํากับให
การใชโทรทัศน คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตเปนประโยชนตออิสลามอยางแทจริง และปลอดพนจาก Maksiat 
อยางส้ินเชิง ยังเปนเรื่องยากอยู ซ่ึงเปนภาระของมุสลิมจะตองรณรงค พยายามใหมุสลิมผูศรัทธาสามารถขยับ
ตัวขึ้นอยูในฐานะ ผูเปนเจาของ ผูควบคุมจัดการและผูใหบริการในขณะเดยีวกันก็ตองหม่ันตักเตือนมุสลิม
ดวยกันใหระมัด ระวัง ในการใชท้ังโทรทัศน โทรศัพท และคอมพิวเตอร อินเตอรเนต็ ส่ิงนี้ก็ขึ้นอยูกับความรู
และความยําเกรงของแตละคน อัลลอฮฺเทานั้นท่ีสามารถช้ีนําผูใดผูหนึ่งตามท่ีพระองคทรงประสงค 
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