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บทคัดยอ 
 
         การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหภาวะของสเต็มเซลล และการ
ใหคุณคาทางจริยธรรมแกการใชสเต็มเซลลในการรักษาโรค ในมุมมองของพระพุทธศาสนา 
         ผลจากการศึกษาพบวา สเต็มเซลลเปนเซลลออนท่ีพรอมจะเจริญเติบโตแบงตัวเอง
ข้ึนมาใหม แลวเปล่ียนแปลงไปทําหนาท่ีเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหน่ึง คุณคาของสเต็มเซลลใชใน
การรักษาโรครายแรงและเร้ือรังบางอยางท่ีวิธีอ่ืนไมสามารถรักษาใหหายได สเต็มเซลลจากตัวออน
เปนเซลลท่ีไดจากการปฏิสนธิระหวางไขกบัสเปรม เม่ือนําไปใชในการรักษาโรค กอใหเกดิปญหา
ทางจริยธรรม คือ เปนการทําลายสัตวมีชีวติ สเต็มเซลลเต็มวัยไดจากเซลลเนื้อเยื่อหรืออวัยวะตาง ๆ 
ของรางกาย เม่ือนําไปใชรักษาโรค ไมไดกอใหเกิดปญหาแตอยางใด 
         ในมุมมองของพระพุทธศาสนาเช่ือวา ตัวออนท่ีนํามาใชในการรักษาโรคนั้น เปนสัตวท่ี
มีชีวิต เพราะตัวออนดังกลาวมีอายุอยูในชวง 3-14 วัน เม่ือเทียบกับระยะเวลาชีวิตในครรภมารดา
แลวจะเปนพฒันาการของทารกในชวงสัปดาหท่ี 1 และท่ี 2 ดังนั้น จึงถือเปนการฆาสัตวตามเกณฑ
ของปาณาติบาต มีโทษหรือเปนบาปในทางพระพุทธศาสนา สวนจะมีมากหรือนอยนั้น พิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ เชน เจตนา ความพยายาม คุณคาของชีวิต ความเปนกุศลมูลหรืออกุศลมูลของผูกระทํา 
กรณีผูกระทํามีเจตนาท่ีรุนแรง ใชความพยายามมาก คุณคาของชีวติท่ีทําลายมีมาก ผูกระทํามีใจ
ประกอบดวยอกุศลมูล การกระทําเชนนี้ยอมมีโทษหรือเปนบาปมาก ในทางกลับกัน กรณีการ
กระทํานั้นประกอบดวยปจจัยท่ีตรงกนัขาม ยอมมีโทษหรือเปนบาปนอย แตไมวาจะเปนการกระทํา
ท่ีประกอบดวยปจจยัใดก็ตาม พระพุทธศาสนาถือวามีโทษหรือเปนบาปทุกกรณ ี สวนสเต็มเซลล
เต็มวัย เม่ือนําไปใชในการรักษาโรค ไมจดัเปนปาณาติบาตตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 
The objective of the study is to analyse stem cell and its ethical valuation 

on using stem cell in disease treatment in a Buddhist perspective. 
 
 From the study, it was revealed that stem cell is a young cell which subject 
to grow to develop oneself to change oneself in order to perform some specific duty. 
It produces benefits in treatment of some severe diseases which cannot be treated by 
other means. Fetus stem cell is the cell that made available from mixing between 
ovum and sperm. This kind of cell, when used in treatment of diseases, it causes 
ethical problems on the accusation of life-destruction. However full-length stem cell 
which plants from tissue or any other organs of the body, when use in diseases 
treatment, does not cause any ethical problems. 
 
 According to Buddhism, it was regarded that fetus has a life. Even in the 
period of 3-14 days, when compared to a life-process in mother’s womb, equals to the 
first and second weeks of development. When fetus being used for disease curing, it 
was termed a killing according to Buddhist criteria. It is wrong evil or regression. Its 
degree of wrongness, however, can be measured from various factors such as volition, 
action-procedure, value-of-the-life, or root of action, good or bad, in the doer’s mind. 
In case of the doer performing one action, if done with aggressive volition, more 
endeavour the life being destroyed is much more value, and the doer performed with 
unskillful mind, that action is considered a great infringement. On the other hand, if 
the action done with the opposite factors, it is considered a small infringement. 
Whether the infringement be great or small, Buddhism regards it as wrong or evil 
action. However, full-length stem cell, when used for disease cure, is not regarded as 
a killing according to Buddhism.      
 
 


