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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 		 โดยทีก่ารรับตัง้ครรภ์แทน (Surrogacy) หรือการอุ้มบุญ หมายถึง	

กระบวนการในการทีห่ญิงคนหนึ ่งตกลงรับทีจ่ะตั ้งครรภ์ด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง 
อย ่างใดและตกลงว่าจะส่งมอบเด็กท ีเ่ กิดมานั ้นให้แก่คู ่สัญญาอ ีกฝ่ายหนึ ่ง	 
พร้อมกับสละสิทธิใด	 ๆ	 ในความเป็นมารดาของเด็กนั้นทันทีทีก่ำเนิดมา๑	 การรับ 

ต้ังครรภ์แทนจึงเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส๒ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์	 ซึ ่งวิธีการนี้จะนำมาใช้ในกรณีทีคู่ ่สมรส 
ฝ่ายหญิงไม่สามารถตั ้งครรภ์ได้ด้วยตนเองเพราะมีสภาพร่างกายทีไ่ม่เหมาะสม 
กับการตั ้งครรภ์	 เช่น	 การไม่มีมดลูกโดยอาจเกิดจากสาเหตุเพราะความพิการ 
แต่กำเนิดหรือเคยตัดมดลูกมาก่อนแต่ยังมีรังไข่	 หรือมีประวัติการแท้งบ่อยครั ้ง 
ปัจจุบันการรับตั ้งครรภ์แทนเป็นวิธีทีไ่ด้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในหลาย	ๆ	ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	การรับตั้งครรภ์แทนนั้นก็มีประเด็นข้อกฎหมาย 
และจริยธรรมบางประการทีค่วรพิจารณา	 ด้วยเหตุทีเ่ป็นการกระทำทีฝ่ืนต่อ 
ธรรมชาติหรืออาจก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อตัวร่างกายของหญิง 
ท่ีรับต้ังครรภ์แทนและเด็กได้	 นอกจากน้ีประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมาย 
รองรับเกี่ยวกับกรณีเรื่องดังกล่าวนี้ไว้เป็นการเฉพาะมาก่อน	

    ดังน้ัน	เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักการของการรับต้ังครรภ์แทน	 
และเพื ่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายไทย	 คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	
:	 LAW	 REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเรื ่อง	 “การรับตั ้งครรภ์แทน 
(Surrogacy)” อันมีสาระสำคัญประกอบด้วย	 ลักษณะของการรับตั้งครรภ์แทน	

(Surrogacy)

  ๑จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง “การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน” 
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า	๒๒.
  ๒ภาวะมีบุตรยาก	(Infertility)	หมายถึง	ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ภายในระยะเวลาประมาณ	๑	-	๒	ปี	ซึ่งอาจเกิดขึ้น 
ได้ทั้งกับคู่สมรสที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนและคู่สมรสที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วแต่ในปัจจุบันไม่สามารถมีบุตรได้.
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กฎหมายเกี ่ยวกับการรับตั ้งครรภ์แทนในต่างประเทศ	 หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการ 
รับตั ้งครรภ์แทนในประเทศไทย	 ตลอดจนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็กทีเ่กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย	์ พ.ศ.	 ....	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. ลักษณะของการรับตั้งครรภ์แทน๓

		 		 ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์	 (Reproductive	
Technology)	 เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากของคู ่สมรส 
ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธีท่ีช่วยให้คู่สมรสสามารถท่ีจะมีบุตรได้ตามความประสงค์	 
อาทิเช่น	 การสร้างเด็กหลอดแก้ว	 (IVF)	 การย้ายฝากเซลล์สืบพันธุ ์เข้าไปใน 
ท่อนำไข่	(GIFT)	การย้ายฝากตัวอ่อนระยะไซโกตเข้าไปในท่อนำไข่	(ZIFT)	การฉีดเชื้อ 
เพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ	 (ICSI)	 และการรับตั้งครรภ์แทน	
เป็นต้น	

    สำหรับลักษณะท่ัวไปของการรับต้ังครรภ์แทนน้ัน	พบว่าการรับต้ังครรภ์แทน 
ได้ม ีการกล่าวถึงเป็นครั ้งแรกในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับผู ้หญิง 
ทีชื่่อว่าซาราห์ภริยาของอับราฮัมซึ่งไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเอง	 จึงได้ให้สาวใช้ 
ชื ่อฮาร์กาเป็นผูร้ับตั ้งครรภ์แทนโดยให้มีความสัมพันธ์กับสามีของตน	 แต่กรณี 
ของการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้น	 พบว่าในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๗๐	
นักกฎหมายชาวอเมริกันชื ่อ	 Noel	 Keane	 ได้ริเริ ่มก่อตั ้งศูนย์เกี ่ยวกับการรับ 
ตั้งครรภ์แทนและได้พยายามผลักดันให้มีกฎหมายการรับตั้งครรภ์แทนขึ้นเพื่อใช้ 
บังคับในมลรัฐมิชิแกน	และนับแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	เป็นต้นมา	มีเด็กทีเ่กิดจากการรับ 
ตั้งครรภ์แทนแล้วมากกว่า	๓๐,๐๐๐	คน๔ 

		 		 การรับตั้งครรภ์แทนในปัจจุบันแบ่งได้เป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ	 การรับ 
ตั ้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการรับตั ้งครรภ์	 และการรับ 
ตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการรับตั้งครรภ์	กล่าวคือ

    ๒.๑  การรับตัง้ครรภ์แทนโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการ 
รับตั้งครรภ์	ได้แก่

       (๑) การรับตัง้ครรภ์แทนโดยการฉีดเชื ้อ	กรณีนี ้หญิงทีร่ับ 
ตั ้งครรภ์แทนจะตั ้งครรภ์โดยวิธีการนำเชื ้อของฝ่ายชายทีว่่าจ้างฉีดเข้าไปใน 
โพรงมดลูกของหญิงนัน้	 ซึ่งจะทำให้เด็กทีเ่กิดมามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับ 
คู่สมรสฝ่ายชายที่ว่าจ้างและกับฝ่ายหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน

  ๓นิติพร		ตันวิไลย	,บทความเรื่อง การผสมเทียมโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน	,วารสารกฎหมายปกครอง	เล่ม	๒๔	ตอน	๒	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน้า	๙	–	๑๒.
  ๔ที่มาของการรับตั้งครรภ์แทน	ข้อมูลจากเว็บไซต์	Search	Your	Love	:	www.sly.com.
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       (๒) การรับตั้งครรภ์แทนโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย	 กรณีนี้ 
จะม ีการนำเอาไข่ของคู ่สมรสฝ่ายหญิงมาผสมกับเชื ้อของคู ่สมรสฝ่ายชาย 
นอกร่างกายและเมือ่เกิดการปฏิสนธิแล้วจะนำไข่ทีไ่ด้รับการผสมนั้นใส่กลับเข้าไป 
ยังมดลูกของหญิงทีร่ับตั้งครรภ์แทนเพื่อให้ฝังตัวและเจริญเติบโต	ซึ่งจะทำให้เด็กที ่
เกิดมาจะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสทัง้สองฝ่ายโดยไม่มีความสัมพันธ ์
ทางพันธุกรรมกับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด

       (๓) การรับตัง้ครรภ์แทนโดยใช้ตัวอ่อนที ่ได้รับการบริจาค  
กรณีทีคู่ ่สมรสทัง้สองฝ่ายอยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถมีบุตรได้โดยสิ้นเชิง	 คู่สมรสอาจ 
ว่าจ้างให้หญิงอืน่ตั้งครรภ์แทนโดยการขอรับบริจาคตัวอ่อนจากบุคคลอื่นย้ายฝาก 
เข้าไปยังมดลูกของหญิงรับตั ้งครรภ์แทน	 ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เด็กทีเ่กิดมาไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับท้ังคู่สมรสท่ีว่าจ้างและหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทนเลย 
การรับตั ้งครรภ์แทนวิธีนี ้พบไม่บ่อยครั ้งนักเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง	 และเด็กไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสแต่อย่างใด	คู่สมรสในภาวะเช่นนี้จึงชอบทีจ่ะ 
รับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมมากกว่า

    ๒.๒  การรับตั้งครรภ์แทนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการ 
รับตั้งครรภ์	ได้แก่

       (๑) การรับตั ้งครรภ์แทนเพือ่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 คือ	 
การรับตั ้งครรภ์แทนที ่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ให้แก่หญิงที ่
รบัตั้งครรภ	์ในตา่งประเทศคา่ใชจ่้ายในกรณีน้ีจะอยู่ท่ีประมาณ	๑๐,๐๐๐	เหรยีญสหรฐั	
หรือประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	

       (๒) การรับตัง้ครรภ์แทนเพือ่ประโยชน์ของบุคคลอื ่น	 คือ 
การรับตั ้งครรภ์แทนในระหว่างเครือญาติหรือคนรู ้จักมักจะไม่มีผลประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี ่ยวข้อง	 ในบางกรณีอาจมีการจ่ายเงินให้แก่หญิงทีร่ับ 
ตั้งครรภ์แทนบ้าง	 แต่เงินดังกล่าวมักจะเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายในการตั้งครรภ์เท่านั้น	 
เช่น	ค่ายาบำรุงครรภ์	ค่าตรวจเลือด	เป็นต้น	

		 		 	 	 	 ประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภทระหว่างการรับตั้งครรภ์แทน 
เพื ่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับการรับตั ้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
มีขึ ้นเนือ่งจากในบางประเทศกฎหมายกำหนดห้ามมิให้มีการรับตั ้งครรภ์แทน 
ในเชิงพาณิชย์	 แต่อนุญาตให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นได้	 
เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อตัวร่างกายของ 
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเป็นการซื้อขายเด็ก
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๓. กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศ๕

		 		 ในต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ได้รับการพัฒนา 
มาเป ็นระยะเวลานาน	 โดยได้ม ีการบัญญัติกฎหมายควบคุมเทคโนโลย ี 
ช่วยเจริญพันธุ ์และการรับตั ้งครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะ	 เพื ่อกำหนดให้มี 
ความชัดเจนว่าการรับตั้งครรภ์แทนเป็นเรื ่องทีช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่	 และอยู ่
ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายเพียงใด	 สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายในแต่ละ 
ประเทศนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม	ดังนี้

    ๓.๑  ประเทศสหราชอาณาจักร 	ประเทศสหราชอาณาจักรได้  
บัญญัติกฎหมายทีเ่กี ่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนไว้โดยตรง	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	
คือ	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 และ	 Human	 Fertilisation	 and	
Embryology	Act	๑๙๙๐	 ซึ่งกฎหมายทัง้	๒	ฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกัน	
โดย	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมไม่ให้ 
มีการรับตั ้งครรภ์แทนเพื ่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 และถือว่าการจัดให้มีการ 
รับตั้งครรภ์แทนโดยคนกลาง	 การโฆษณาชักจูงให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเป็นการ 
กระทำทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย	สำหรับ	Human	Fertilisation	and	Embryology	
Act	๑๙๙๐	นั้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการให้บริการทางการแพทย์ทีเ่กี่ยวข้อง 
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการศึกษาวิจัยในตัวอ่อนมนุษย์	

		 		 	 	 	 ปัจจุบันการรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหราชอาณาจักรไม่ใช่ 
สิ่งที ่ต้องห้ามตาม	 Surrogacy	 Arrangement	 Act	 ๑๙๘๕	 ไม่ว่าจะเป็นการ 
รับตัง้ครรภ์แทนเพือ่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม แต่สัญญารับจ้าง 
ตัง้ครรภ์แทนเป็นสัญญาที่ไม่อาจฟอ้งร้องบังคับคดีได้ไม่ว่าโดยคู่สัญญาฝ่ายใด  
ทำให้คู่สมรสทีว่่าจ้างไม่อาจฟ้องร้องบังคับให้หญิงทีร่ับตั้งครรภ์แทนส่งมอบเด็กได้	 
และหญิงทีร่ับจ้างตั้งครรภ์แทนก็ไม่อาจเรียกร้องให้คู่สมรสทีว่่าจ้างชำระค่าตอบแทน 
ตามสัญญาได้เช่นเดียวกัน	 แต่ได้ห้ามคนกลางซึ ่งจัดให้มีการรับตั ้งครรภ์แทน 
มิให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการน้ัน	 เว้นแต่จะเป็นการให้คำปรึกษา 
หรือจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยมิได้มุง่ทางการค้าหรือหากำไร	 และห้ามมิให้มี 
การโฆษณาเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนใด	 ๆ	 นอกจากนี้ยังกำหนดความรับผิด 
แก่บุคคลทีเ่กี ่ยวข้องกับการโฆษณา	 เช่น	 เจ้าของ	 บรรณาธิการ	 ผู้พิมพ์โฆษณา 
และผู้แจกจ่ายหรือกระจายข้อความโฆษณานั้นอีกด้วย

		 		 	 	 	 กรณีผูท้ ีม่ีสิทธิขอรับบริการการรับตั ้งครรภ์แทนนั้น	 Human	
Fertilisation	 and	 Embryology	 Act	 ๑๙๙๐	บัญญัติไว้เพียงว่า	 การให้บริการ 
บำบัดรักษาแก่หญิงทีม่ ีบุตรยากจะต้องพิจารณาถึงสวัสดิภาพของเด็กทีจ่ะเกิด 

	 	 ๕สรุปจาก	จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,เพิ่งอ้าง	,หน้า	๖๕	–	๑๒๔.
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จากการบำบ ัดรักษาและของเด็กคนอื ่นท ีอ่าจได้รับผลกระทบจากการเกิด 
เป็นสำคัญ	 สวัสดิภาพของเด็กย่อมหมายความรวมถึงความจำเป็นของเด็กทีจ่ะมี 
บิดาด้วย	 จากหลักการดังกล่าวทำให้คู ่สมรสทีไ่ม่ได้จดทะเบียนและคู่รักร่วมเพศ 
สามารถขอรับบริการการรับตั้งครรภ์แทนได้	

		 		 	 	 	 กรณีสถานะทางกฎหมายของเด็กท ีเ่ กิดมานั ้น 	 Human	 
Fertilisation	 and	 Embryology	 Act	 ๑๙๙๐	 ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า 
หญิงซ ึง่กำลังต ัง้ครรภ์หรือได ้ต ัง้ครรภ์เด็กอันสืบเนื ่องมาจากการนำเอา 
ต ัวอ ่อนหร ือเช ือ้และไข่ไปใส่ไว ้ในร่างกายย่อมถือว ่าเป็นบุคคลคนเดียว 
เท่านัน้ที ่เป็นแม่ของเด็กที่กำเนิดมา๖ ไม่ว่าจะมีการนำไข่ของคู ่สมรสฝ่ายหญิง 
มาใช้หรือไม่ก็ตาม	ดังนั้น	คู ่สมรสทีว่่าจ้างให้ตั ้งครรภ์แทนจะเป็นบิดามารดา 
ของเด็กได้ก็ต่อเมือ่มีการรับเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม	 อย่างไรก็ตาม	คู่สมรสอาจ 
ใช้กระบวนการยืน่คำร้องขอต่อศาลให้มีคำส่ังว่าเด็กท่ีเกิดจากการรับต้ังครรภ์แทน 
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนได้	 เมื ่อได้รับความยินยอมจากหญิงทีร่ับ 
ตั้งครรภ์แทน	และภายใต้เงื่อนไข	คือ	 เด็กมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรส 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หรือทัง้สองฝ่าย	 คู ่สมรสทีว่่าจ้างต้องสมรสกันตามกฎหมายและ 
มีอาย ุไม ่ต่ำกว่า	๑๘	ปี	หญิงท ีร่ับตั ้งครรภ์แทนและสามีต้องให้ความยินยอม 
ไม่ปรากฏว่ามีการชำระค่าตอบแทนทีน่อกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามสมควร
ในการต้ังครรภ์	 เด็กอาศัยอยู่กับคู่สมรสท่ีว่าจ้างทัง้ในขณะทีย่ืน่คำร้องและขณะทีศ่าล 
มีคำสัง่	และคู ่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งหรือทัง้สองฝ่ายต้องอาศัยอยูใ่นประเทศ 
สหราชอาณาจักร	และต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน	๖	เดือนนับแต่วันที่เด็กคลอด	

		 		 	 	 	 กรณีสถานะความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	Human	
Fertilisation	and	Embryology	Act	๑๙๙๐	ได้แบ่งสถานะความเป็นบิดาของเด็กที่
เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนไว้เป็น	๒	ประเภท	คือ	

		 		 	 	 	 (ก)	 หญิงทีร่ับตัง้ครรภ์แทนมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย	 สามี 
ของหญิงน้ันต้องถอืว่าเปน็บดิาของเดก็ท่ีเกิดจากการรบัตั้งครรภแ์ทน	เวน้แตจ่ะพสิจูน ์
ได้ว่าตนมิได้ให้ความยินยอมในการรับตั้งครรภ์แทนนั้น

		 		 	 	 	 (ข)	 หญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทนไม่ม ีสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย	 
ต้องพิจารณาว่ากระบวนการรับตั ้งครรภ์แทนเกิดขึ ้นในสถานบริการทีไ่ด้ รับ 
อนุญาตตามกฎหมายหรือไม่	 หากเกิดขึ ้นในสถานบริการทีไ่ด้รับอนุญาตตาม 
กฎหมาย	 คู ่สมรสฝ่ายชายทีว่่าจ้างจะมีสถานะเป็นเพียงผู ้บริจาคเชื ้อเท่านั ้น	 
ไม่ถือว่าเป็นบิดาของเด็กและเด็กทีเ่กิดมาก็จะถือว่าเป็นเด็กทีไ่ม่มีบิดาโดยชอบ 

	 	 ๖บทบัญญัติดังกล่าวนีจ้ะใช้บังคับกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทีมี่การนำตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายเท่านั้น	ถ้าเป็นการ 
นำเชื้อหรือไข่เข้าไปในร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว	เช่น	การนำไข่ที่ได้รับการบริจาคใส่เข้าไปในร่างกายและได้รับการผสมตามธรรมชาติ	 
จะต้องนำหลักกฎหมายคอมมอนลอว์มาใช้ซึ่งมีหลักว่ามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน.
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ด้วยกฎหมายเช่นกัน	 หากกระบวนการตั้งครรภ์แทนไม่ได้เกิดขึ้นในสถานบริการ
ทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย	 เช่น	 การฉีดเช้ือของคู่สมรสฝ่ายชายท่ีว่าจ้างเข้าไป 
ในโพรงมดลูกด้วยตนเอง	 หรือมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสฝ่ายชายท่ีว่าจ้าง	 คู่สมรส 
ฝ่ายชายท่ีว่าจ้างย่อมเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กตามหลักกฎหมาย 
คอมมอนลอว์	(Common	Law)

    ๓.๒  ประเทศสหรัฐอเมริกา	 การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐ 
อเมริกานัน้มีจำนวนมากทีสุ่ดในโลกทัง้นี ้เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์	ประกอบกับมีการจัดตั้งคนกลางเพื่อสรรหาบุคคลทีป่ระสงค์จะ
รับตั้งครรภ์แทนขึ้นอย่างเป็นระบบ	อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายในสัญญารับตั้งครรภ์แทนตามมา	และมีความพยายามทีจ่ะออก
กฎหมายในระดับรัฐบาลกลางเพื่อให้การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน	 แต่ปัจจุบันยังคงไม่ประสบความสำเร็จ	 หลักเกณฑ์ 
การรับตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยังคงแตกต่างกันไปตามกฎหมาย 
ของแต่ละมลรัฐ	 โดยขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของแต่ละมลรัฐ	และการตีความของศาล	
ซึ่งแบ่งหลักเกณฑ์ได้	ดังนี้	

       ๓.๒.๑ ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทน  
สถานะทางกฎหมายของสัญญารับตั ้งครรภ์แทนในแต่ละมลรัฐนั ้นแตกต่างกัน 
ออกไป	โดยมากจะได้รบัอิทธพิลมาจากแนวคำพพิากษาของศาลท่ีตั้งอยู่ในมลรฐัน้ัน	ๆ 	 
ซึ่งแบ่งได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ

		 		 	 	 	 		 	 (ก)	 กลุ่มทีก่ำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับการกระทำที ่
เกี่ยวขอ้งกบัการรบัตั้งครรภ์แทน	ซึง่ม	ี๖	มลรฐั	ได้แก่	มิชแิกน	ยูทาห์	วอชงิตัน	นิวยอรค์	
เคนตั๊คกี้	และดิสทริคออฟโคลัมเบีย	

		 		 	 	 	 		 	 (ข)	 กลุ ่มทีถ่ือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นโมฆะและ 
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย	 ในมลรัฐส่วนใหญ่ทีม่ ีการบัญญัติกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การรับตั้งครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะจะถือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นสัญญา 
ทีข่ัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและตกเป็นโมฆะ	 คู่สัญญาและคนกลาง 
ไม่สามารถบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได้	 โดยหลายมลรัฐถือว่า 
สัญญารับตั้งครรภ์แทนเป็นโมฆะทัง้หมดไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่	 เช่น	อริโซนา	
อินเดียนา	นอร์ธดาโกทา	นิวยอร์ค	และเทนเนสซี่	แต่อีกหลาย	ๆ 	มลรัฐ		เช่น	เคนตั๊กกี้	
หลุยส์เซียนา	 เนบราสกา	 ยูทาห์	 และวอชิงตัน	 ถือว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนเพื่อ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นที่เป็นโมฆะ	

		 		 	 	 	 		 	 (ค)	 กลุ่มท่ีถอืว่าสญัญารบัตั้งครรภ์แทนชอบดว้ยกฎหมาย 
และสามารถนำมาฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีด้	ซึ่งมีจำนวน	๔	มลรฐั	คอื	นวิแฮมเชยีร	์เวอรจ์เินยี	
ฟลอริดา	และเนวาดา
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       ๓.๒.๒ ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
          (ก) กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง	 กฎหมายว่าด้วย 

ความเป็นบิดามารดาทีเ่ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (The	Uniform	 Parentage	 Act	
หรือ	U.P.A.)	ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบให้แก่มลรัฐต่าง	ๆ	ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับ 
สถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เป็นเพียง 
กฎหมายฉบ ับเดียวที ่กำหนดสถานภาพของเด็กท ัง้ท ีเ่ กิดจากกระบวนการ 
ตามธรรมชาติและการผสมเทียม	สำหรับการรับตั้งครรภ์แทนนั้นกฎหมาย	U.P.A.	 
กำหนดว่าหากเป็นสัญญารับตั้งครรภ์แทนที่ได้รับการพิจารณาจากศาลว่าเป็น 
สัญญาที ่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ซึ ่งกำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว คู ่สมรสที ่ขอให้ 
ตั้งครรภ์แทนถือว่าเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้น

		 		 	 	 	 		 	 (ข)	 กฎหมายระดับมลรัฐ	 ประเทศสหรัฐอเมริกานั ้น 
ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์กฎหมายในระดับมลรัฐส่วนใหญ่จึงกำหนดให้ 
มารดาที ่ให้กำเนิดบุตรเท่านั ้นเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าเด็กนั ้น 
จะเกิดมาจากการปฏิสนธิด้วยวิธีใดก็ตาม	ส่วนความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
จะกำหนดจากสถานภาพการสมรสระหว่างหญิงท ีร่ับตั ้งครรภ์แทนกับสามี 	 
หากเป็นการสมรสทีถู่กต้องตามกฎหมายจะถือว่าชายนั้นเป็นบิดาของเด็กทีเ่กิดมา	 
เว้นแต่พิสูจน์ได้เป็นอย่างอืน่	 ต่อมาเมื ่อเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ก้าวหน้า 
บางมลรัฐได้แก้ ไขกฎหมายเพื ่อให้สอดรับกับเทคโนโลย ีท ีเ่ปลี ่ยนแปลงไป	 
แต่บางมลรัฐก็ยังคงใช้หลักการเดิมโดยเคร่งครัด	 ปัจจุบันอาจแบ่งกฎหมายระดับ 
มลรัฐทีก่ำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาเด็กทีเ่กิดจากการรับตั ้งครรภ์แทน 
ออกได้ดังนี	้ กลุม่ทีถ่ือว่าหญิงทีร่ับจ้างตั้งครรภ์แทนและสามีเป็นบิดาและมารดา 
โดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 กลุ่มทีถ่ือว่าคู่สมรสทีว่่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทน 
เป็นบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	 และกลุ ่มทีส่ันนิษฐานว่าคู ่สมรส 
ทีว่่าจ้างเป็นบิดามารดาทีช่อบด้วยกฎหมายแต่ให้สิทธิแก่หญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทน 
ในการยกเลิกข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด

    ๓.๓  ประเทศฝรั ่งเศส	 กฎหมายของประเทศฝรั ่งเศสนั้นกำหนดให้ 
การรับตัง้ครรภ์แทนที่ไม่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย	 และสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่
เกิดจากการรับตั ้งครรภ์แทนเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งซึ ่งกำหนดให้หญิงที่ 
ให้กำเนิดเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 และหากหญิงนั ้นมีสามี 
โดยชอบด้วยกฎหมายชายผู ้เป็นสามีจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก	 
แต่ข้อสันนิษฐานนีส้ามารถทีจ่ะพิสูจน์หักล้างได้	 ดังนั้น	 การรับตั ้งครรภ์แทน 
โดยวิธีการผสมเทียมและการฉีดเชื ้อของคู่สมรสฝ่ายชายทีว่่าจ้างเข้าไปในมดลูก 
ของหญิงทีร่ับตั้งครรภ์แทน	 หญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทนจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วย 
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กฎหมายของเด็ก	และในทางปฏิบัติคู่สมรสฝ่ายชายทีว่่าจ้างนั้นจะได้รับการจดแจ้ง 
ว่าเป็นบิดาของเด็ก	 ส่วนคู่สมรสฝ่ายหญิงจะต้องรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป	
โดยต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

๔. หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการรบัต้ังครรภ์แทนในประเทศไทย และสาระสำคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 

    ๔.๑  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย๗

       การรับต้ังครรภ์แทนในประเทศไทยน้ันท่ีผ่านมาไม่ปรากฏหลักฐาน 
แน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมือ่ใด	แต่ในทางวิชาการคาดว่าเริ่มมีขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง	 โดยมากจะเป็นการรับตั้งครรภ์แทนในหมู่เครือญาติ 
และไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ	 ปัจจุบันการรับต้ังครรภ์แทนได้รับความนิยม 
และมีการเปิดเผยมากยิง่ขึ ้น	 แต่ประเทศไทยยังไม ่มีกฎหมายเฉพาะเพื ่อใช้ 
ควบคุมเทคโนโลย ีช่วยการเจริญพันธุ ์และการรับตั ้งครรภ์แทนแต่อย ่างใด	 
การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวจึงต้องอาศัยการตีความจากกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ซึ่งสรุปได้	ดังนี้

       (๑) ความชอบด้วยกฎหมายของการรับตัง้ครรภ์แทน	การรับ 
ตั ้งครรภ์แทนโดยทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นการรับตั ้งครรภ์แทนเพื ่อประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์หรือไม	่การจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยคนกลาง	หรือการโฆษณาใด	ๆ	 
เกีย่วกับการรับตั ้งครรภ์แทน	 ไมถ่ือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย 
เพราะยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดห้ามไว้	

       (๒) ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ประเทศไทย 
ยังไม่ม ีกฎหมายทีก่ำหนดสถานภาพของเด็กทีเ่กิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธ์ุและการรับต้ังครรภ์แทนไว้เป็นการเฉพาะ	ดังน้ัน	การพิจารณาสถานภาพ 
ของเด็กเหล่านัน้จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 ๕	 ว่าด้วย 
ครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม	กล่าวคือ	ความเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย	 
กฎหมายกำหนดให้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของ 
เด็กเสมอโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการสมรสของหญิงนั ้น	 (มาตรา	 ๑๕๔๖)	 
แต่ความเป็นบิดาทีช่อบด้วยกฎหมายต้องพิจารณาจากสถานภาพการสมรส 
ของหญิงทีร่ับต้ังครรภ์แทน	หากหญิงนั้นสมรสตามกฎหมาย	กฎหมายให้สันนิษฐาน 
ไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีของหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	 
(มาตรา	 ๑๕๖๓)	 กรณีนี ้ชายผู ้เป็นสามีอาจไม่รับเด็กเป็นบุตรก็ได้หากพิสูจน์ 

	 	 ๗สรุปจาก	จักรกฤษณ์		ควรพจน์	และคณะ	,เพิ่งอ้าง	,หน้า	๑๒๕	–	๑๔๙.
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ได้ว่าตนไม่ได้อยูร่่วมกับหญิงภายในระยะเวลาทีห่ญิงนั ้นอาจตั ้งครรภ์หรือตน 
ไม่สามารถเป็นบิดาของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอื่น	 (มาตรา	 ๑๕๓๙)	 ซึ่งจะต้อง 
ฟ้องคดีภายในระยะเวลา	 ๑	 ปีนับแต่วันรู ้ถึงการเกิดของเด็ก	 แต่ไม่เกิน	 ๑๐	 ปี 
นับแต่วันเกิดของเด็ก	 และต้องไม่เป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดว่า 
เป็นบุตรหรือยอมให้มีการแจ้งดังกล่าว	 หากหญิงนั้นไม่มีการสมรสตามกฎหมาย 
กรณีนี้เด็กจะไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

        (๓) ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตัง้ครรภ์แทน  
เมือ่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดหลักการไว้	 อีกทัง้ยังไม่มีแนวคำพิพากษาของ 
ศาลเป็นบรรทัดฐานแต่อย่างใด	ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญารับตั้งครรภ์แทน 
ในปัจจุบันจึงยังคงไม่ม ีความชัดเจนว่าเป็นประการใด	 มีเพียงความเห็นของ 
นักกฎหมายซึ ่งส่วนใหญ่ได้เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะไม่สามารถฟ้องร้อง 
บังคับคดีได้ท ัง้ฝ ่ายคู ่สมรสและหญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทน	 เพราะเป็นสัญญาทีม่ี 
วัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๕๐	

		 		 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ 
บังคับกับการรับตั ้งครรภ์แทนโดยอนุโลมนั ้น	 ได้ก่อให้เกิดผลทีไ่ม่พึงประสงค์ 
หลายประการ	กล่าวคือ	หากพิจารณาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเด็กกับ 
คู่สมรสและหญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทนแล้วจะพบว่า	 โดยมากแล้วเด็กมักจะมีความสัมพันธ์ 
ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่ายแล้วแต่กรณี	 แต่เด็กกลับ 
เป็นบุตรทีช่อบด้วยกฎหมายของหญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทนและสามีของหญิงนั ้น 
ในกรณีทีม่ ีการสมรสตามกฎหมาย	 ดังนั้น	 คู ่สมรสจำนวนมากต้องจึงใช้วิธีการ 
รับเด็กมาเปน็บตุรบญุธรรม	แต่วิธีการนี้จะทำให้คู่สมรสต้องเสียสิทธิในบางประการ	 
เช่น	 ไม่สามารถเบิกสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ 
การเล่าเรียนของเด็กได้	ไม่สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	และ 
ไม่มีสิทธิรับมรดกของเด็กในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	มาตรา	๑๕๙๘/๒๙	เป็นต้น	

    ๔.๒  ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กที ่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....๘

       การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใชบังคับกับการ 
รับต้ังครรภ์แทนโดยอนุโลมน้ันจึงมีความไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทาง 
พันธุกรรม	ดังนั้น	 เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและขอบเขต 
ของการรับตั้งครรภ์แทนดังกล่าว	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมีการบัญญัติ 

	 	 ๘ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	เรื่องเสร็จที่	๑๖๗/๒๕๕๓.
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กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการรับตั้งครรภ์แทนขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะ	 ซึ่งในกรณีเรื่อง 
ดังกล่าวนีค้ณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที	่๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓	เห็นชอบให้ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทีเ่กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป๙ตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

       คำนิยามท่ีสำคัญ	“เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์”  
หมายความว่า	 กรรมวิธีใด	 ๆ	 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีน่ำอสุจิและไข่ 
ออกจากร่างกายมนุษย์	เพ่ือให้เกิดการต้ังครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติรวมท้ังการ 
ผสมเทียม	“การตัง้ครรภ์แทน”	 หมายความว่า	 การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 โดยหญิงทีร่ับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงไว้กับสามี 
และภริยาทีช่อบด้วยกฎหมายก่อนตั ้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของ 
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น	(มาตรา	๓)	

       ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	“คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ทางการแพทย์” หรือ “กคพ.” 
(มาตรา	๖)	กคพ.มีอำนาจหน้าทีเ่สนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย 
คุ ้มครองเด็กท ีเ่กิดโดยอาศัยเทคโนโลย ีช่วยการเจริญพันธุ ์ทางการแพทย	์ 
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับเทคโนโลย ี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
และการอนุญาตเก่ียวกับการใช้ตัวอ่อนท่ีเหลือใช้จากการบำบัดรักษาภาวะการมี 
บุตรยากเพื่อการศกึษาวิจยั	และพจิารณาอนุญาตเกี่ยวกบัการใชต้วัออ่นท่ีเหลอืใชจ้าก
การบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากเพื่อการศึกษาวิจัย	เป็นต้น	(มาตรา	๗)	

       ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย	์ ต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการ 
ให้บริการทีแ่พทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนด	 (มาตรา	 ๑๕)	 
ก่อนให้บริการผูใ้ห้บริการต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้าน 
ร่างกาย	 จิตใจ	 และสภาพแวดล้อมของผู ้ขอรับบริการและผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ 
ทีจ่ะนำมาใช้ดำเนินการ	 รวมทัง้การป้องกันโรคทีอ่าจมีผลกระทบต่อเด็กทีจ่ะเกิด 
มาด้วย	(มาตรา	๑๖)	

       การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงท่ีมีสามีท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี ่ยวกับการผสมเทียม	 (มาตรา	 ๑๙)	 
การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู ้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก 

	 	 ๙ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๓.
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สามีและภริยาทีช่อบด้วยกฎหมายทีป่ระสงค์ให้มีการผสมเทียม	 (มาตรา	 ๒๐)	 
การดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนต้องเป็นไปตามเงื ่อนไข	 คือ	 สามีและภริยา 
ทีช่อบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ทีป่ระสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอืน่
ตั้งครรภ์แทน	 ต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจทีจ่ะเป็นบิดามารดา 
ของเด็ก	หญิงทีร่ับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของบุคคลดังกล่าว	 
และหญิงทีร่ับตัง้ครรภ์แทนต้องเป็นหญิงทีเ่คยมีบุตรมาก่อนแล้วเทา่นั้น	ถ้าหญิงนั้น 
มีสามีจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วย	(มาตรา	๒๑)	

       การดำเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทนให้กระทำได้	๒	วิธี	คือ	ใช้ตัวอ่อน 
ทีเ่กิดจากอสุจิและไข่ของสามีและภริยาทีช่อบด้วยกฎหมายทีป่ระสงค์จะให้มี 
การตั้งครรภ์แทน	 และใช้ตัวอ่อนทีเ่กิดจากอสุจิหรือไข่ของสามีหรือภริยาทีช่อบ 
ด้วยกฎหมายทีป่ระสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับอสุจิหรือไข่ของผู้อืน่	ห้ามไม่ให้ 
ใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน	(มาตรา	๒๒)

		 		 	 	 	 ห้ามมิให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า	(มาตรา	๒๓)	 
ห้ามมิให้ผูใ้ดกระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า	 เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดการหรือช้ีช่องให้มีการรับต้ังครรภ์แทน	 (มาตรา	๒๕)	 
ห้ามมิให้โฆษณาด้วยประการใด	 ๆ	 ว่ามีหญิงทีป่ระสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	 
หรือมีบุคคลทีป่ระสงค์จะให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน	 ไม่ว่าจะได้กระทำเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรือไม่	 (มาตรา	๒๖)	 เด็กทีเ่กิดจากอสุจิ	 ไข่	หรือตัวอ่อนของ 
ผูบ้ริจาค	 ให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาทีช่อบด้วยกฎหมาย 
ซึ ่งประสงค์จะมีบุตร	 ชายหรือหญิงทีบ่ริจาคอสุจิหรือไข่	 หรือผู ้บริจาคตัวอ่อน	
และเด็กทีเ่กิดจากอสุจิ	 ไข่	 หรือตัวอ่อนทีบ่ริจาคดังกล่าว	 ไม่มีสิทธิและหน้าที ่
ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก 
(มาตรา	๒๗)	ในกรณีท่ีสามีและภริยาท่ีประสงค์ให้มีการต้ังครรภ์แทนถึงแก่ความตาย 
ก่อนเด็กเกิด	 ให้หญิงทีร่ับตั ้งครรภ์แทนเป็นผู ้ปกครองเด็กนั ้นจนกว่าจะมีการ 
ตั้งผูป้กครองขึ้นใหม่	 (มาตรา	 ๒๘)	 ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิยว์่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพียงเทา่ทีไ่ม่ขัด 
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้	 (มาตรา	 ๒๙)	 ห้ามมิให้ผู ้ใด 
ดำเนินการเพื่อให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอืน่นอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข	่ 
(มาตรา	 ๓๓)	 ห้ามมิให้ผู ้ใดนำอสุจิ	 ไข่	 ตัวอ่อน	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ 
ใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์	หรือนำเซลล์สืบพันธ์ุของสัตว์	 เซลล์ท่ีเกิดจากการปฏิสนธิ 
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์	 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ใส่เข้าไปในร่างกาย 
ของมนุษย์	 (มาตรา	๓๔)	ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง	 เก็บรักษา	ขาย	นำเข้า	 ส่งออก	หรือ 
ใช้ประโยชน์ซึ่งตัวอ่อนที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่า	๒	คนขึ้นไป	หรือตัวอ่อน 
ทีม่ ีเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์กับสิ ่งมีชีวิตสายพันธุ ์อ ืน่รวมกันอยู	่ 
(มาตรา	๓๕)	ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ	 เสนอซื้อ	ขาย	นำเข้า	หรือส่งออก	ซึ่งอสุจิ	 ไข่	หรือ 
ตัวอ่อน	(มาตรา	๓๖)	
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       กำหนดให้ผู้ท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์แทนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ	 สามีหรือภริยาทีด่ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน	 หรือพนักงานอัยการ	
ม ีส ิทธิย ืน่คำร้องต่อศาลให้มีคำสั ่งให้ผู ้ท ีเ่ กิดจากการตั ้งครรภ์แทนดังกล่าว 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาทีด่ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน 
นับแต่วันทีผู่น้ัน้เกิดได้	 ไม่ว่าสามีและภริยาทีด่ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็น 
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	(มาตรา	๔๙)

		 		 	 	 	 ทั้งนี้	 ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ต้องได้รับโทษ 
ตามที่กฎหมายกำหนด

๕. บทสรุป
		 		 เมือ่พิจารณาถึงข้อกฎหมายและจริยธรรมของการรับตั ้งครรภ์แทน 

ในประเทศไทยดังกล่าวแล้ว	จะเห็นได้ว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วท่ีประเทศไทยจะต้อง 
มีการบัญญัติกฎหมายซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการตั ้งครรภ์แทนโดยการใช้เทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์เป็นการเฉพาะ	ทั้งนี้	 เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ในการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สมรส	 โดยเฉพาะวิธีการรับตั้งครรภ์แทน 
ให้มีความชัดเจน	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และสามารถคุ้มครองสิทธิของหญิง 
ทีร่ับตั้งครรภ์แทน	 ตลอดจนการมีมาตรการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์จากการรับตั ้งครรภ์แทน	 ป้องกันความขัดแย้งระหว่างคู ่สมรสกับ 
หญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	และกำหนดสิทธิหน้าท่ีระหว่างคู่สมรส	หญิงท่ีรับต้ังครรภ์แทน	 
และเด็กที่เกิดมา

		 		 อย่างไรก็ตาม	 การรับตั ้งครรภ์แทนเป็นกระบวนการทีเ่กี ่ยวข้องกับ 
บุคคลหลายฝ่าย	เช่น	คู่สมรส	หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามี	 เด็ก	ผู้บริจาคเชื้อ	ไข่	 
หรือตัวอ่อน	คนกลางทีจ่ัดให้มีการตั้งครรภ์แทน	หรือแพทย์ผู้ให้บริการ	มีการจำกัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามทีร่ัฐธรรมนูญรับรอง	ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ 
สังคมในวงกว้าง	กฎหมายดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงสิทธิหน้าทีข่องผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และผลกระทบทางจริยธรรมอย่างละเอียดและด้วยความรอบคอบ	 ซึ ่งหวังเป็น 
อย่างย่ิงว่ากฎหมายฉบับน้ีจะไดร้บัการประกาศใชใ้นเรว็วนัเพื่อประโยชน์สขุของสงัคม 
และประชาชนทุกคนต่อไป

	 เอกสารอ้างอิง	 เอกสารอ้างอิง
•	จกัรกฤษณ์•	จกัรกฤษณ์		ควรพจน์ และคณะ ,รายงานการวจิยั (ฉบบัสมบรูณ์) เรื่อง “การผสมเทียมโดยใหห้ญงิอื่นตั้งครรภแ์ทน”“การผสมเทียมโดยใหห้ญงิอื่นตั้งครรภแ์ทน”

เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	นติพิร•	นติพิร		ตนัวไิลย ,บทความเรื่อง การผสมเทียมโดยใหห้ญงิอื่นตั้งครรภแ์ทน ,วารสารกฎหมายปกครอง,วารสารกฎหมายปกครอง เลม่ ๒๔ ตอน ๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว•	ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๖๗/๒๕๕๓๑๖๗/๒๕๕๓
•	สรุปสาระสำคัญการเสวนา•	สรุปสาระสำคัญการเสวนา เรื ่อง “๓๖๐ องศา กับปัญหาแม่อุม้บุญ”,วันศุกร์ที ่กับปัญหาแม่อุม้บุญ”,วันศุกร์ที ่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)




