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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 23/2557
เรื่อง ธนาคารน�้ำนมและการบริจาคน�้ำนมให้แก่องค์กรการกุศล
เพื่อใช้เลี้ยงทารก
ค�ำถาม : การบริจาคน�้ำนมให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อใช้เลี้ยงทารกเป็นที่อนุญาต
ให้กระท�ำตามหลักการของศาสนาหรือไม่ ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
ความคิดเรื่องธนาคารน�้ำนม เริ่มปรากฏและมีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 70 ของศตวรรษที่ 20
ในกลุ่มประเทศตะวันตก ซึ่งมีสาระโดยสรุปในการรวบรวมน�้ำนมที่เหลือจากการเลี้ยงทารกของ
แม่ทารกที่มีปริมาณน�้ำนมมาก โดยน�ำน�้ำนมที่ได้มาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรส์) และ
เก็บในภาชนะแก้วซึ่งผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเช่นกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพของน�้ำนม
ให้กลายเป็นนมผงเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารจ�ำพวกโปรตีน วิตามิน และสารต้านทาน เป็นต้น
ให้มีสภาพคงเดิมในการน�ำมาเลี้ยงทารกแรกเกิด โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด ซึ่งไม่มีผล
ข้างเคียงต่อทารก เช่น อาการแพ้นมเหมือนอย่างกรณีที่มักจะเกิดขึ้นในน�้ำนมเทียม หรือน�้ำนมของ
สัตว์ การจัดตั้งและการด�ำเนินการของธนาคารน�้ำนมมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ตลอดจนมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้กระบวนการที่ทันสมัยส�ำหรับการฆ่าเชื้อและการจัดเก็บรักษา (1)
นักวิชาการร่วมสมัยมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารน�้ำนมและการรับบริจาค
น�้ำนมว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือไม่ ?
ส่วนหนึง่ จากนักวิชาการร่วมสมัยทีเ่ ห็นด้วยกับการจัดตัง้ ธนาคารน�ำ้ นมและเขียนบทความทาง
วิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่ ดร.ยูซุฟ อัล-กอรฎอวีย์ (2) และนักวิชาการบางส่วนที่เข้าร่วมในการ
(1) ดร.มุฮัมมัด อะลี อัล-บาร; บุนูกอัล-หะลีบ, บทความวิชาการที่ถูกเผยแพร่ในวารสาร มัจญ์มะอ์อัล-ฟิกฮ์
อัล-อิสลามีย์อันดับที่ 2 ภาคที่ 1 หน้า 391
(2) ฟะตาวา มุอาศิเราะฮ์ : 2/550-556
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สัมมนาทางวิชาการขององค์กรอิสลามเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนมีค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) ที่
ออกโดย ดารุลอิฟตาอ์ อัล-มิศรียะฮ์ประเทศอียิปต์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ได้ถามเกี่ยวกับ
การจัดตั้งธนาคารน�้ำนมว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติหรือเป็นสิ่งต้องห้าม (1)
นักวิชาการฝ่ายนี้ให้น�้ำหนักแก่ทัศนะของอิมามอบุลลัยษ์ อิบนุ ซะอด์, อิมามอะห์มัดตาม
หนึ่งในสองริวายะฮ์ของท่าน และทัศนะของนักวิชาการกลุ่มอัซ-ซอฮิรียะฮ์ที่ก�ำหนดเงื่อนไขใน
การให้นมแก่ทารกแรกเกิด ซึ่งจะมีผลในการสืบเชื้อสายเนื่องจากการให้นมว่า หมายถึงการที่ทารก
รับน�้ำนมจากแม่ผ่านการดูดน�้ำนมจากปทุมถัน (เต้านม) ซึ่งในการดูดน�้ำนมนั้นจะปรากฏสภาวะ
ความรักของแม่และความผูกพันระหว่างกัน (2) และอาศัยทัศนะของอิมามอบูฮะนีฟะฮ์ ที่ระบุว่า การ
ดื่มนมของทารกจะไม่มีผลในการเป็นที่ต้องห้ามกรณีการสมรส ยกเว้นเมื่อเงื่อนไขของการดื่มนม
นั้นเกิดขึ้นจริง อาทิ น�้ำนมที่ทารกดื่มนั้นจะต้องเป็นน�้ำนมของสตรีเพศ น�้ำนมนั้นจะต้องไปถึง
อวัยวะภายในของทารกผ่านทางปาก น�้ำนมนั้นจะต้องไม่ผสมเจือปนกับสิ่งอื่น เช่น น�้ำ  ยา นมของ
สัตว์จ�ำพวกแพะแกะ หรืออาหารที่แข็ง หรือน�้ำนมของสตรีคนอื่น และน�้ำนมนั้นจะต้องไม่ถูกต้มสุก
หรือผ่านการตั้งไฟ เป็นต้น
สาเหตุที่นักวิชาการฝ่ายนี้ต้องวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สืบเนื่องมาจากประเด็นปัญหา
ทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่าด้วยการสืบเชื้อสายผ่านการให้นมของทารก เกี่ยวข้องกับที่มาของน�้ำนม
ลักษณะของการให้นมแก่ทารก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับสตรีที่เป็นเจ้าของน�้ำนม
รวมถึงสิทธิในน�้ำนมว่าเป็นสิทธิของสตรีหรือสามีของนาง ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นประเด็นปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีการให้นมแก่ทารกแรกเกิดจากธนาคารน�้ำนม โดยเฉพาะกรณีความสัมพันธ์
ระหว่างทารกกับสตรีทบี่ ริจาคน�ำ้ นม และความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับทารกด้วยกันซึง่ รับน�ำ้ นมจาก
แหล่งเดียวกัน คือธนาคารน�้ำนม ความสัมพันธ์ที่ว่านี้คือการสืบเชื้อสายและความเป็นพี่น้องร่วมดื่ม
นม ในกรณีหากมีการสมรสเกิดขึ้นในภายหลังจะมีผลหรือไม่ ? อย่างไร ? เหตุของความไม่ชัดเจน
ในการวิเคราะห์หลักฐานของนักวิชาการฝ่ายแรก จึงเป็นผลให้นักวิชาการฝ่ายที่สองมีทัศนะไม่เห็น
ด้วยต่อข้อเสนอในการจัดตั้งธนาคารน�้ำนม โดยนักวิชาการฝ่ายที่สองได้วิเคราะห์และอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เห็นต่างในเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้
1) ธนาคารน�้ำนมเป็นโครงการทดลอง (น�ำร่อง) ที่กลุ่มประเทศตะวันตกได้เคยด�ำเนินการ
มาระยะหนึ่ง ต่อมาภายหลังเกิดผลเสียในด้านเทคนิคและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงท�ำให้
โครงการน�ำร่องดังกล่าวประสบความล้มเหลว และได้รับความสนใจน้อยลง
2) ศาสนาอิสลามถือว่าการดื่มนมของทารกมีผลเช่นเดียวกับการสืบเชื้อสายโลหิต ในการ
ห้ามสมรสโดยการอิจญ์มาอ์ และวัตถุประสงค์หลักของหลักนิติธรรมอิสลามคือการพิทักษ์รักษาไว้
(1) กิตาบอัล-อินญาบ จัดพิมพ์โดยองค์กรอิสลามเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ : หน้า 44-459 ค.ศ.1983
(2) อัล-มุฮัลลา; อิบนุฮัซม์ : 10/9-11, อัล-มุฆนีย์ อะลา อัช-ชัรห์อัล-กะบีร : 9/194
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ซึ่งการสืบเชื้อสายโลหิต การมีธนาคารน�้ำนมเป็นสิ่งที่จะน�ำไปสู่ความสับสนในการสืบเชื้อสายโลหิต
หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
3) ความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกอิสลาม (หรือสังคมมุสลิม) มีความพร้อมในการรองรับกรณี
ของทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดหรือทารกที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ หรือทารกที่ต้องการน�้ำนมของ
มนุษย์ในสภาวการณ์เฉพาะ อันเป็นสิ่งที่ทารกสามารถรับน�้ำนมตามธรรมชาติ เช่น การหาแม่นม
หรือการจ้างผู้ให้นมแก่ทารก ซึ่งเป็นเรื่องที่เพียงพอโดยไม่ต้องอาศัยธนาคารน�้ำนม จึงถือว่าการ
จัดตั้งธนาคารน�้ำนมในโลกอิสลามเป็นสิ่งต้องห้าม และถือว่าการให้นมแก่ทารกจากธนาคารน�ำ้ นมมี
ผลท�ำให้เกิดข้อห้ามการสมรส เช่นเดียวกับการสืบเชื้อสายโลหิต (1)
ทั้งนี้ นักวิชาการฝ่ายที่สองยังได้อาศัยค�ำยืนยันของแพทย์ผู้มากประสบการณ์อีกด้วยว่า
ธนาคารน�้ ำ นมไมใช่ สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น ในขั้ น อุ ก ฤษฏ์ แ ละมิ ใ ช่ ค วามต้ อ งการอย่ า งยิ่ ง ยวด ตลอดจนมี
กระบวนการที่สามาถน�ำมาทดแทนได้ และการให้นมแก่ทารกตามธรรมชาติก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
การอ้างว่าการให้นมแก่ทารกจ�ำกัดอยู่เฉพาะการดูดน�้ำนมจากปทุมถันเท่านั้นถึงจะมีผลในการเป็น
ที่ต้องห้ามเหมือนกับกรณีการสืบเชื้อสายโลหิต ดังที่นักวิชาการกลุ่มอัซ-ซอฮิรียะฮ์มีทัศนะไว้นั้น
จึงเป็นค�ำกล่าวอ้างที่ขาดหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุน เพราะหลักฐานจากบรรดาหะดีษที่
เศาะเฮียะฮ์ต่างก็บ่งชี้ว่า เหตุผลในการเป็นที่ต้องห้ามคือการที่เด็กทารกรับสารอาหารด้วยการ
ดูดน�้ำนม และการที่น�้ำนมนั้นไปถึงกระเพาะด้วยจ�ำนวนของน�้ำนมที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งผล
ของน�้ำนมต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกทั้งในส่วนของการสร้างเนื้อและกระดูกตามช่วงวัย ก่อน
การหย่านม ตามหลักภาษาหมายถึงการดูดปทุมถันและดื่มน�้ำนมจากปทุมถันเท่านั้น หากอาศัย
วิธีการอื่นที่มิใช่การดูดนมของทารกจากปทุมถันของแม่ที่ให้นมก็ไม่ถือว่าเป็นการให้นมที่มีผลใน
เรื่องต้องห้ามการสมรส เป็นค�ำกล่าวอ้างที่ถูกซักค้านได้ว่าตามหลักภาษามีนัยรวมถึงการดื่มนมของ
ทารกจากสิ่งอื่น นอกเหนือจากปทุมถันด้วย (2)
เหตุนี้ ปวงปราชญ์ในภาควิชานิติศาสตร์อิสลามทั้ง 4 มัซฮับ และอิมามอัช-ชะอ์บีย์ และ
อัษ-เษารีย์ จึงถือว่าการให้นมแก่ทารกผ่านการสูดเข้าจมูก ซึ่งมิได้ผ่านการดูดนมของทารกจาก
ปทุมถันเป็นสิ่งที่มีผลในการเป็นที่ต้องห้ามในการสมรส เช่นเดียวกับการสืบเชื้อสายโลหิต (3)
และทัศนะของปวงปราชญ์ในเรื่องยังรวมถึงการเทนมลงในล�ำคอของเด็กทารก และสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายกัน เช่น การป้อนนมด้วยช้อนหรือการดูดนมจากขวด เป็นต้นอีกด้วย นักวิชาการฝ่ายที่สองได้
ให้น�้ำหนักแก่ทัศนะที่ว่าการซื้อขายน�้ำนมของมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการ
(1) สรุปความจากแถลงการณ์ เลขที่ 6 เรื่องธนาคารน�้ำนม โดยมัจลิสมัจญ์มะอ์อัล-ฟิกฮ์อัล-อิสลามีย์ปี ค.ศ.1985
อ้างจากอัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์ ว่า อะดิลละตุฮู; ดร.วะฮ์บะฮ์ อัซ-ซุฮัยลีย์ : 9/484 485
(2) บะดาอิอ์อัศ-เศาะนาอิอ์; อัล-กาซานีย์ : 4/11, รูฮุลมะอานี; อัล-อะลูซีย์ : 2/60
(3) เกาะฎอยา ฟิกฮิยะฮ์ มุอาศิเราะฮ์; รวบรวมโดย คณาจารย์ประจ�ำคณะอัช-ชะรีอะฮ์วัล-กอนูน มหาวิทยาลัย
อัล-อัซฮัร : 1/318-328 ค.ศ.2002
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สังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์ (ยกเว้น อัล-กอฎีย์อบูยูซุฟ ในกรณีของน�้ำนมทาสหญิง) และเป็นทัศนะ
ที่อ่อนในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ ตลอดจนนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮัมบะลีย์ บางส่วนกล่าวไว้ (1) การ
ซื้อขายน�้ำนมในกรณีของธนาคารน�้ำนมจึงเป็นสิ่งต้องห้าม และถึงแม้จะยอมรับว่า อนุญาตให้ซื้อ
น�้ำนมของมนุษย์ได้ตามทัศนะของนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-มาลิกีย์และอัช-ชาฟิอีย์ก็ตาม (2) ย่อม
ถือว่าการจัดตัง้ ธนาคารน�ำ้ นมเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามอยูด่ ี เพราะการจัดตัง้ ธนาคารน�ำ้ นมจะน�ำไปสูก่ รณีของ
ความสับสนปนเปทางเชื้อสายเนื่องจากไม่สามารถก�ำหนดตัวบุคคลที่ท�ำการซื้อขายน�้ำนมนั้นได้ และ
ถึงแม้ว่าจะมีการบริจาคน�้ำนมหรือการให้เปล่าแก่ธนาคารน�้ำนมก็ย่อมไม่สามารถก�ำหนดตัวบุคคลผู้
เป็นเจ้าของน�้ำนมที่บริจาคนั้นได้เช่นกัน (3) หากซักค้านว่า ในการจัดตั้งธนาคารน�้ำนมถือเป็นสิทธิ
ประโยชน์ส�ำหรับบรรดาทารกแรกเกิดในการรับสารอาหารจากน�้ำนมนั้น ก็ตอบได้ว่า แม้การจัดตั้ง
ธนาคารน�้ำนมนั้นจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับบรรดาทารกแรกเกิดจริง แต่ในกรณีดังกล่าวก็มีผลเสียยิ่ง
กว่า คือการก่อให้เกิดความสับสนปนเปทางเชื้อสาย และเมื่อความเสียหายขัดกันด้วยสิทธิประโยชน์
ก็จ�ำต้องถือเอาการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นไว้ก่อน ตามกฎเกณฑ์ทางนิติศาสตร์ที่ว่า

ِ َد ْر ُء ا ْل َ َف
اس ِد أوىل ِم ْن َجل ِْب ا ْل َصاَ ِل

“การปัดป้องความเสียหายย่อมสมควรกว่าการน�ำพาสิทธิประโยชน์” (4)
ดังนั้น พิจารณาทัศนะและการวิเคราะห์ของนักวิชาการทั้งสองฝ่ายโดยละเอียดแล้ว
จึงมีค�ำวินิจฉัยว่า ถึงแม้การจัดตั้งธนาคารน�้ำนมจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ดี แต่ผลเสียใน
เชิงนิติศาสตร์อิสลามมีมากกว่า โดยเฉพาะในกรณีเป็นเหตุให้เกิดความสับสนปนเปในการสืบ
เชื้อสาย อันเนื่องมาจากการดื่มนมของทารกแรกเกิดจากน�้ำนมของธนาคารน�้ำนม การจัดตั้งธนาคาร
น�้ำนมจึงเป็นสิ่งต้องห้ามตามค�ำวินิจฉัยที่ออกไว้นี้
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
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