
บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การสืบพันธุนับวาเปนพฤติกรรมพื้ นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การสืบพันธุในมนุษยน้ัน

มีความสําคัญทั้งในแงทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยากลาวคือ การสืบพันธุน้ันนอกจากการ

สืบพันธุจะทําใหเผาพันธุมนุษยน้ันมีลูกหลานหรื อทายาทที่จะสืบทอดแลว การสืบพันธุยังมี

ความหมายในแงของความรักและความผูกพันที่คูสามีและภรรยามีใหแกกันอีกดวย แตในปจจุบัน

ปญหาการสืบพันธุหรือภาวการณมีบุตรยากน้ันเปนปญหาที่มีความสําคัญตอคูสมรสเปนอยางยิ่ง  

 ภาวะมีบุตรยากเปนปญหาที่สําคัญและมีผลกร ะทบตอคูสมรสเปนจํานวนมาก ปญหาน้ี

มิใชเปนแตเพียงปญหาดานสาธารณสุขเทานั้น แตยังกอใหเกิดปญหาครอบครัวตามมาอีกมากมาย  

อาทิเชน ความสัมพันธที่ไมซื่อสัตยตอกัน ปญหาทางเพศภาวะ และปญหาการหยาราง  เมื่อคูสมรส

ประสบปญหาภาวการณมีบุตรยาก ทางการแพทยจึงตองหาหนทางในการแกไขปญหาดังกลาว และ

จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันจึงเกิดวิทยาการทางการแพทยที่

เรียกวา “เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ” (Assisted Reproductive Technology) 

 ในช วงระยะเวลาประมาณสามสิบปที่ผานมา วงการแพทย ไดพฒันา เทคโนโล ยีที่ชวย

บําบัดรักษาภาวะมีบุตรยากได อย างมีประสิทธิภาพมากขึ้น “เทคโนโลยชี วยการเจริญพันธุ ” 

(Assisted Reproductive Technology) จึงเปนทางเลือ กหน่ึงที่สามารถทําให คูสมรสจํานวนมาก

สามารถมีบุตรได ตามความประสงค  เทคนิคและกรรมวิธีใหม  ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ ชวยการเจริญ

พนัธุไดถกูพฒันาขึน้ตลอดเวลา แมวาเทคโนโลยีชวยเจริญพันธุจะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายและ

มีการพัฒนาเทคนิคใหม ๆ อยูตลอดเวลา แตเทคนิคเหลาน้ี  ก็ไมไดชวยใหคูสมรสที่ตองการมีบุตร

ไดมีบุตรโดยปราศจากการต้ังครรภของฝายหญิง เพราะหลังจากไขและอสุจิ ไดรับการชวยให

ปฏิสนธิโดยฝมือของมนุษยแลวน้ันก็จะนําตัวออนที่เกิดจากการปฏิสนธิดังกลาวน้ันไปฝงตัวใน

มดลูกของหญิง ดังน้ันในสวนประเด็นเร่ืองเทคโนโลยีชวยในการเจริญพันธุน้ัน นอกจาก ความ

พรอมในการสืบพันธุท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการสืบพั นธุแลว สถานที่สําหรับการฝงตัวของตัว

ออนก็ยังมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันเพราะถาปฏิสนธิไดแลวแตตัวออน แตไมสามารถที่จะ

ฝงตัวตอไปได ขั้นตอนตาง  ๆ ที่ทํามากอนหนาน้ีก็จะลมเหลวหมด  ดังน้ันในกรณีของการแกไข
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ปญหาภาวการณมีบุตรยากในคูสมรสฝายหญิง นอกจากจะแกไขไปที่เซลล สืบพันธุ แลว  ความ

พรอมของ มดลกู ในการฝงตัวของตัวออนจึงเปนสิ่งสําคัญ ดวยเหตุน้ีเองจึงมีการ หาหญิงอ่ืนมา

ต้ังครรภแทนคูสมรสน้ัน 

  การรับต้ังครรภแทน (Surrogacy) เปนกระบวนการในการทีห่ญิ งคนหน่ึงตกลงรับที่จะต้ัง

ครรภดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใดและตกลงวาจะสงมอบเด็กที่เกิดมาน้ันใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

พรอมกับสละสิทธิใด ๆ ในความเปนมารดาของเด็กน้ันทันทีที่เด็กกําเนิดมา 

  การรับต้ังครรภแทนในยุคปจจุบันจําเปนตองอาศัยวิทยาการของเทคโนโลยีช วยการเจริญ

พันธุมาชวยเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแลวอาจทําไดโดยการนําไขและเชื้ออสุจิของฝายคู สมรสที่ตองการมี

บุตรน้ันมาผสมกัน แลวนํา ไข ที่ผสมแล วน้ันไปใส ในรางกายของหญิงที่รั บต้ังครรภ แทนเพือ่การ

เจริญพันธุตอไป 

 การนําไขและมดลูกจากหญิงอ่ืนมาใชน้ันสามารถทําได 2 วิธี คือ การขอรับบริจาค และ

การทําสัญญาตางตอบแทน  โดยวิธกีารในการนําไ ข และมดลูกมาใชน้ัน จะตองไดรับความยินยอม

จากหญิงผูเปนเจาของเสียกอน เพราะไขและมดลูกเปนสวนหนึ่งของรางกายของหญิงผูเปนเจาของ 

การที่จะไปนําสวนของรางกายมาใชน้ัน จึงตองไดรับความยินยอมจากผูที่เปนเจาของรางกาย

เสียกอนดวย มิฉะน้ันจะกลายเปนการละ เมิดสิทธิในรางกาย อันอาจถูกฟองคดีทั้งในทางแพงและ

ทางอาญาได การแกไขปญหานี้ จึงตองอาศัย “ความยินยอม ” ของหญิงอ่ืนที่จะเขามาชวยในการ

แกไขปญหาภาวการณมีบุตรยากของคูสมรสตองมีความยินยอมในการเขามารวมมือกับแพทยใน

การรักษา และคูสมรสที่มีปญหาภาวการณมี บุตรยากน้ันก็ยินยอมรับการรักษาที่แพทยรักษาและ

ยินยอมที่จะใหหญิงอ่ืนเขามารวมมือกับการรักษาของแพทย 

 ในทางการแพทยน้ัน “ความยินยอมที่แจงใหทราบ ” (Informed consent) เปนหลกัการ

พื้นฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย หลักการนี้มีรากฐาน จาก

ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย (Doctor-patient relationship) ซึ่งถือเปนหลักวา การ

บําบัดรักษาผูปวยน้ัน แพทยจะตองไดรับความยินยอมจากผูปวยเสมอ เวนแตจะมีความจําเปนเพื่อ

รักษาชีวิตผูปวยและการบําบัดรักษาน้ันเปนไปเพื่อประโยชนของผูปวยน้ันเอง  ความยินยอมในการ

บําบัดรักษาทางการแพทยมีหนาที่สําคัญ 2 ประการคอื ประการแรกเพื่อเปนหลักประกันวาแพทยจะ

ไมมีความผิดตอชีวิตหรือรางกายหากการบําบัดรักษานั้นเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย และ

ประการที่สองเพื่อในการบําบัดรักษาน้ันเปนไปโดยสมบูรณเทาที่เปนไปไดเพราะเ มื่อผูปวยไดให

ความยินยอมในการบําบัดรักษาแลวผูปวยจะใหความรวมมือในการบําบัดรักษานั้นมากที่สุด ไมวา

จะดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของตนเอง หรือการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย

ในการบําบัดรักษา 
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 ความยินยอมน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานของสิทธิที่ผูยินยอมมี  ผูยินยอมน้ีจะตองมีสิทธิและ

เสรีภาพอยางแทจริงในการตัดสินใจอยางแทจริงรับรูขอมูลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่ใหความ

ยินยอมแกแพทย ทราบวากรรมวิธีของแพทยน้ันจะกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรตอตนเองบาง

และการใหความยินยอมนั้นมิใชมาจากการหลอกลวง กล ฉอฉล ขมขู หรือใชอามิสสินจางแต

ประการใด   

 การยินยอมดังกลาวน้ันกอใหเกิดการรักษาบําบัดของแพทย จากแนวคิด  และจริยศาสตร

ทางการแพทยแบบเกา (Traditional Ethics) ที่กลาววาหลักการสําคัญของจริยศาสตรการแพทย

ตะวันตกเปนแนวทางการปฏิบัติของแพทยในการที่จะรักษา ปองกัน ฟนฟู สงเสริม และชะลอความ

ตายเพื่อใหชีวิตมนุษยมากที่สุดเทาที่สามารถที่จะทําได (สิวลี ศิริไล, 2522, หนา 40) 

 อยางไรก็ตามสภาพของสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ทําใหนักจริยศาสตรมีคว ามเห็นวาแนวความคดิและหลกั

ทางจริยศาสตรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและ

กระบวนการความกาวหนาที่เกิดขึ้น คุณคาทางจริยศาสตรควรมีลักษณะของคุณคาแบบสัมพัทธ 

(Relative) มากกวาคุณคาแบบสัมบูรณ (Absolute) ที่ไมเปลี่ยนแ ปลงเพื่อใหเหมาะสมตอการที่จะ

นํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันได สถาพของปญหาที่จะตองคํานึงถึงในปจจุบันไดแกปญหา

การเพิ่มของประชากร การสิ้นเปลืองทรัพยากร การสงวนรักษาสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและที่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม (สิวลี ศิริไล, 2522, หนา 40) 

  นักจริยศาสตรสมัยปจจุบันมีความเห็นวาเปนหนาที่ประการหนึ่งของแพทยที่จะตองให

ความสนใจเร่ืองจริยศาสตรแนวใหมเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติของแพทยเกี่ยวกับปญหาบาง

ประการ ตัวอยาง เชน การนําไขและมดลูกของหญิงอ่ืนมาใชใน การชวยคูสมรสที่ประสบปญหา

ภาวการณมีบุตรยากนั้นเหมาะสมทางจริยธรรมหรือไม 

  เหตุที่ตองมีการต้ังคําถามในกรณีน้ีก็เพราะสิ่งที่จะเกิดมาจากการกระทําของแพทยน้ันคือ 

ชีวิตน่ันเอง แตเดิมการมีบุตรน้ันเปนเร่ืองของคน 2 คนคือคูสมรสที่จะตัดสินใจวาจะมีบุตรหรือไม 

น้ันคูสมรสก็ตองพิจารณาถึงความพรอมทางฐานะการเงิน รางกาย ฯลฯ แตหลังจากที่มีการนํามดลูก

หรือไขของหญิงอ่ืนมาใชน้ัน คําตอบตอปญหาน้ีไดเปลี่ยนไปในกรณีที่คูสมรสฝายหญิงไมมีมดลูก

น้ันคูสมรสฝายหญิงไมจําเปนที่จะตองต้ังครรภเองเพราะตองใหบุคคลอ่ืนต้ังครรภแ ทน โดยปกติถา

คูสมรสฝายหญิงเปนคนต้ังครรภเองตลอดเวลา 9 เดือนของการต้ังครรภ ฝายหญิงน้ันจะไดรับ

ประสบการณของการเปน “แม ” อยางเต็มเปยม เพราะตลอด 9 เดือนหญิงจะไดเห็นความ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของรางกาย มีอาการแพทอง ปวดหลังจากน้ําหนักครรภที่เพิ่ม ฯล ฯ 

อาการเหลานี้เปนอาการปกติของคนต้ังครรภ คูสมรสฝายชายก็ตองคอยดูแลฝายหญิง ชวงเวลา
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เหลาน้ีกอใหเกิดความรักและความผูกพันที่มีแกกัน ความรักและความผูกพันน้ีก็จะสงผานไปสู

ทารกที่อยูในครรภ คูสมรสจะมีความรูสึกหวงแหน รักและผูกพันกับทารกความรูสึกของก ารเปน 

“พอ” และ “แม” ก็จะหลอหลอมใหคูสมรสน้ันดูแลและรักกันตลอดไป แตถามีการต้ังครรภแทน

เกิดขึ้น คูสมรสฝายหญิงจะไมไดเปนผูต้ังครรภแทน คูสมรสฝายชายจึงไมตองดูแลฝายหญิง เพียง

แครอเวลาเพื่อจะรับทารกและไดความเปนพอเปนแมมาเทาน้ัน ในกรณีน้ีจึง เกิดคําถามวาความ

ผูกพันที่คูสมรสจะมีตอทารกที่ไดรับมาน้ันมีหรือไม ดวยเหตุน้ี การรับต้ังค รรภแทนจึงไดกอใหเกดิ

ปญหาที่มีความสลับซับซ อน เพราะมีบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝ าย ซึ่งแต ละฝายก็ลวนสามารถอ าง

สิทธิทางกฎหมายหรือทางศีลธรรมเปนเหตุผลสนับสนุนการกระทําของฝายตนได 

 ในทางจริยธรรม อาจมีผูเห็นวาการรับต้ังครรภแทนเปนการกระทําที่ฝาฝนจริยธรรมอย าง

รุนแรง เน่ืองจากเป นการกระทําที่ผิดธรรมชาติ และมีการนํามนุษย มาใชเป นเคร่ืองมือในการผลิต

เด็กเพี ยงเพื่อใหเปนไปตามความประสงค ของบุคคลหนึ่งเท าน้ัน การรับต้ั งครรภ แทนยังอาจ

กอให เกดิการแสวงหา ประโย ชนทางการค าไมว าจะเป นการอาศัยร างกายข องตนเองในการรับ

ต้ังครรภ แทนผูอ่ืน หรือด วยการรับจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนเกดิขึน้ นอกจากน้ีการรั บต้ัง

ครรภแทนยังเปรียบเสมือนเปนการซื้อขายเด็ก เพราะในการรับต้ังครรภ แทนสวนใหญจะมขี อตกลง

ใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนสงมอบเด็กให แกคูสมรสที่ตองการมีบุตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับค าตอบแทน

ที่จะไดรับจากการรับต้ังครรภแทนน้ัน (Freeman M., 1989, p.185) 

 ในทางกฎหมาย การรับต้ังคร รภแทนอาจก อใหเกดิปญหาทัง้ในด านของสถานะทาง

กฎหมายข องการรับต้ังครรภ และสภาพบังคับของการรับต้ั งครรภ แทนนั้น ในบางประเทศถือว า

สัญญารับต้ังครรภ แทนเปนสัญญาที่ไมอาจบังคับได ตามกฎหมาย  (J. Montgomery, 1997, p. 382) 

ทั้งยังถือว าการจัดให มีการต้ังครรภ แทนโดยตัวแทนหรือคนกลางในเชงิพาณชิย  (Surrogacy 

Arrangement) ซึ่งเปนความผิดในทางอาญา  (Surrogacy arrangement act 1985, Section 2) แตใน

บางประเทศก็อนุญาตให มีการกระทําดังกล าวได  โดยรัฐเพยีงแต เข ามาควบคุมดูแลเท าน้ัน 

นอกจากนี้สถานะทางกฎหมายของทารกที่เกิดมาการจากการรับต้ังครรภ แทนก็ยังขาดความชัดเจน  

วาทารกดังกลาวจะเปนบุตรของผูใด 

  เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุเหลาน้ีจึงมิไดมีแตขอดีที่ทําใหผูหญิงที่มีบุตรยากไดพบ

ความสุขแตเพียงดานเดียว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของกฎหมายกับเร่ืองของการรับบริจาคไข และ

การอุมบุญ  (การต้ังครรภแทน ) ทาํใหเห็นว า เทคโนโลยีดังกลาวก็อาจทํา ใหเกิดปญหาตามมาได

เชนกัน โดยปญหาแรกที่ผูใหต้ังครรภแทนอาจตองประสบภายหลังจากเด็กคลอดออกมาแลว  ก็คือ 

กฎหมายไทยไดระบุไววาผูหญิงที่คลอดบุตรออกมาจะตองเปนแมตามกฎหมาย  เพราะฉะน้ันสิ่งที่

ผูใหต้ังครรภหรือเรียกไดอีกอยางวาเจาของเชื้อไข  (ไขและอสุ จิ) จะมีความสัมพันธกับเด็กที่เกิด
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ออกมาไดเพียงแคพอแมบุญธรรม ทั้ง ๆ  ที่ในความเปนจริงหากตรวจสอบใหลึกถึงดีเอ็นเอก็จะ

สามารถพิสูจนไดวา  พวกเขาทั้งสามเปนครอบครัวเดียวกัน โดยที่ผูอุมบุญไมมีสวนเกี่ยวของทาง

พันธุกรรมแตอยางใด 

  ปญหาเหลานี้เปนความจริงที่ผูใหต้ังครรภแทนตองเจอ  และมักสงผลตอความสัมพันธใน

ครอบครัวไดในภายหลงั บางคร้ังผูอุมบุญซึ่งต้ังครรภอยู 9 เดือนเกิดความผูกพันกับเด็ก  อีกทั้งเด็กที่

คลอดมายังหนาตานารัก เธอคนน้ันก็อาจไมใหเด็กแกผูใหต้ังครรภแทน  ซึ่งก็จะเกิดปญหาการแยง

ชิงเด็กตามมาอีก แตในทางกลับกัน  หากเด็กคลอดออกมาแลวพิการไมสมประกอบ คูสามีที่ให

ต้ังครรภเกิดไมยอมรับ  ผูอุมบุญก็ตองรับผิดชอบไป  หรือบางคร้ังเธอคนนั้นก็นําไปทิ้งปญหาตกอยู

ที่เด็กทันที ซึ่งปญหาเหลานี้กฎหมายไทยยังไมมีการรองรับเ พื่อใหคนที่อยากมีบุตรไดสมหวัง  และ

กฎหมายควรออกมาอยางชัดเจนวาพอแมเจาของเชื้อเปนพอแมที่ถูกตอง จะไดไมสงผลเสียอยางเชน

ทุกวันน้ี ทั้งในเร่ืองของการรับมรดก หรือการเบิกคาใชจายใหลูกในกรณีที่พอแมเปนขาราชการ  เด็ก

ที่จดทะเบียนวาเปนบุตรบุญธรรมจะ เจอปญหาเหลานี้กันเยอะถึงเวลาแกไขกฎหมายกันเสียที  ใน

ตางประเทศ  เร่ืองของการใชเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุดูจะเปนเร่ืองธรรมดาที่คนในสังคม

มองเห็นเปนทางเลือกอีกทาง แตก็มีปญหาตามมาเหมือนกันในกรณีที่มีกฎหมายระบุเอาไวชัดเจน 

วาบุตรเกิดจากครรภมารดาใด ใหถือวาเปนบุตรของบุคคลนั้น ศาลจะตัดสินยึดตัวกฎหมาย  ตอใหมี

สัญญาอะไรที่ตกลงกันไวก็ตาม เพราะศาลจะพิพากษาวาสัญญานั้นเปนโมฆะ  เน่ืองจากขัดกับขอ

กฎหมาย ตามกฎหมายไทย สัญญาใด ๆ ก็ตามตองไมขัดกับหลักกฎหมายถึงแมวาจะพิสูจน DNA 

แลวปรากฏวาไมตรงกับผูอุมครรภ  แตผูอุมครรภสามารถอางสิทธิตามกฎหมายได และศาลไมมี

อํานาจใด ๆ ที่จะตัดสินพิพากษาขัดแยงกับหลักกฎหมาย มิฉะน้ันศาลจะเปนผูทําผิดกฎหมายเสียเอง

ครับ ประเด็นปญหาน้ี ถาสูกันในศาลจริง ๆ  ตองสูกันถึง 3 ศาล และฝายอุมครรภ จะชนะคดี เพราะ

ทางฝายคูสามีภรรยา จะฟอง หรือสูคดีไดในประเด็นขอเท็จจริงเทาน้ัน  สวนฝายอุมครรภจะตอสูใน

ประเด็นขอก ฎหมาย ศาลชั้นตนจะพิพากษาฝายอุ มครรภแพคดี  ศาลอุธรณ และศาลฎีกา ยอมจะ

พิพากษาใหผูรับอุมบุญเปนผูชนะเน่ืองจาก คูสามีผูวาจางใหอุมบุญจะอุทธรณปญหาขอกฎหมาย  

ตอใหศาลเห็นใจฝายสามีภรรยา ก็ตองตัดสินไปตามขอกฎหมาย 

  ในประเทศไทยนั้นเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ได เจริญรุดหน าไม นอยไปกว าต าง

ประเทศ แพทย ไดนําเทคโนโลยีน้ีมาชวยให คู สมรสที่อยู ในภาวะมีบุตรยากไดมีบุตรตามความ

ประสงคเปนจํานวนมาก การรับต้ังครรภแทนจึงเกิดขึ้นพรอมไปกับความเจริญกาวหนาในวิทยาการ

สาขาน้ี แต ประเทศไทยยังไม มีกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนโดยเฉพาะป ญหาในประเทศ

ไทยทั้งทางกฎหมายและทางจริยธรรมโดยส วนใหญ มีความคล ายคลึงกับป ญหาที่เกิดขึ้นในต าง

ประเทศ เชน การรับจางต้ังครรภแทนเชิงพาณิชย การซื้อขายเด็กทารก และปญหาเกี่ยวกับสิทธิและ
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ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในรางกายและการสืบพันธุของสตรีในเทคโนโลยีชวยเจริญพันธุ สิทธิของ

สตรีที่รับจางต้ังครรภ กับปญหาความเปนธรรมทางกฎหมายของคูสมรส สิทธิในความเปนสวนตัว

ของสตรีผูรับจางต้ังครรภแทน  ยิ่งไปกวานั้น ในขณะนี้ ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการใดมารองรับตอปญหาการใชอสุจิ ไข และมดลูกในเวชปฏิบัติทางการแพทยแตอยาง

ใด ทําใหกฎหมายที่มีอยูจึงไมสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และเมื่อนํากฎหมาย

ดังกลาวมาปรับใช กับการรับต้ังคร รภแทนจึงอาจมีขอบกพร องและไมสามารถขจัดป ญหาที่เกิดขึ้น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ีเองจึงไดมีการปญหาในสัญญาการรับต้ังครรภ แทนทั้งในทาง

ปฏิบัติและกฎหมายจึงมีความจําเป นอยางยิ่ง ทั้งน้ีเ พื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งในด าน ของกฎหมาย

และนโยบาย กับสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทยโดยรวมตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทน 

 2. เพื่อศึกษาถึงแนวความคดิ และ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ และการ

รับต้ังครรภแทน 

 3. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการรับต้ังครรภแทน 

 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาการรับต้ังครรภแทนในประเทศไทย 

 5. เพื่อคนหามาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของตอไป 

ขอบเขตของการศกึษา 

  ในเร่ืองของการทําสัญญารับต้ังครรภแทนน้ัน มีผลกระทบตอป ญหากฎหมายทั้งทางแพง

และทางอาญา โดยในทางแพงจะกระทบถึงสิทธิและหนาที่ของบุคคล รวมถึงความสัมพันธระหวาง

บิดามารดากับบุตร แตในทางอาญาจะกระทบตอความสงบเรียบรอยรอยของประชาชน ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังนี้ จะวิเคราะหถึงผลกระทบจากสัญญารับต้ังครรภแทนในทางแพงเทานั้น 

 สมมตฐิานของการศกึษา 

      เน่ืองจากในปจจุบัน การรับต้ังครรภแทนเปนประเด็นปญหาที่อยูในความตองการของ

สังคมมาก แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายออกมารองรับ  จึงเกิดปญหาที่ตามมา  ไดแก การขดัแยง

การมีสิทธิในตัวเด็ก  ทั้งคูสมรสเดิมและสามีของผูรับต้ังครรภแทน หรือแม ผูรับต้ังครรภแทน ซึ่ ง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในปจจุบันยังไมครอบคลุมถึงปญหาการรับต้ังครรภแทน
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ดังกลาว  รวมถึงสถานะของสัญญาการรับต้ังครรภแทนก็ยังไมมีการรับรอง ดังนั้นจึงเห็นเปนการ

สมควรในการที่จะมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อทําการแกไขปญหาอันเกิดจากการรับต้ังครรภแทน เพื่อให

เกิดความชัดเจนในกรณีดังกลาวยิ่งขึ้นโดยนําหลักกฎหมายของตางประเทศเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง

หาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป 

วิธีดําเนินการศึกษา 

  วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวม

ขอมูลขอกฎหมาย พระราชบัญญั ติ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงความคิดเห็นทางวิชาการ

จากหนังสือ วารสาร บทความ การสัมมนาทางวิชาการ ขอมูลในอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของ เพื่อให

ทราบขอเท็จจริงและปญหาที่เกิดขึ้นจะนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาตอไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหเห็นถึงสภาพขอเท็จจริง และปญหาเกี่ยวกับการต้ังครรภแทน 

 2. ทําใหทราบถึงแนวความคิด และวิวัฒนาการ ของเทคโนโลยีชี วการเจริญพันธุ และการ

รับต้ังครรภแทน      

  3. ทําใหทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการรับต้ังครรภ แทนทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ 

 4. ทําใหสามารถวิเคราะห ถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนในประเทศ

ไทย และขอกฎหมายเปรียบเทียบในเร่ืองของการรับต้ังครรภ 

 5. ทําใหสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวของในเร่ืองน้ีตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท 

  ในรางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... ไดกาํหนดบทนิยามไวดังน้ี 

 การรับต้ังครรภแทน  หมายความวา  การที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงรับต้ังครรภ  โดย

กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  และหญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงวาจะยก

เด็กที่เกิดจากการต้ังครรภน้ันใหเปนบุตรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  

 นิยามศัพทน้ีกําหนดความหมายของ  การรับต้ังครรภแทนไว  โดยใหหมายความถึงการที่

หญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงรับที่จะต้ังครรภแทน  คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  และจะยกเด็กที่เกิดจาก
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การรับต้ังครรภใหเปนบุตรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังค รรภ  ตามนิยามศัพทครอบคลุมเฉพาะการรับ

ต้ังครรภแทนระหวางหญิงที่รับต้ังครรภกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภเทาน้ัน  หมายความวา  บุคคลที่

จะขอใหหญิงอ่ืนต้ังครรภแทนไดจะตองเปนคูสมรสตามกฎหมายเทาน้ัน  การรับต้ังครรภแทนใน

กรณีอ่ืนที่มิไดเปนความตกลงระหวางหญิงที่ รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสตามกฎหมาย  เชน การตก

ลงระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับหญิงหรือชายที่ไมมีคูสมรสแตตองการมีบุตร  หรือตกลงกับ

ชายและหญิงที่ไมไดเปนคูสมรสกันตามกฎหมายแตตองการมีบุตร  จึงไมถือวาอยูในความหมาย

ของการรับต้ังครรภแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 

  สัญญารับต้ังครรภแทน หมายความวา สัญญาซึ่งหญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงรับต้ังครรภ

โดยกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  และหญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงวาจะ

ยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภใหเปนบุตรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  

  นิยามศัพ ทน้ีกําหนดความหมายของคําวา  “สัญญารับต้ังครรภแทน ” โดยใหมคีวาม

สอดคลองกับความหมายของคําวา  “การรับต้ังครรภแทน ” การกําหนดนิยามศัพทน้ีจะมีการ

เชื่อมโยงนิยามศัพทคําวา  “คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ ” และการกําหนดสภาพบังคับของสัญญารับ

ต้ังครรภแทน 

  คูสมรสที่ขอใหต้ั งครรภ หมายความวา  หญิงและชายซึ่งทําการสมรสตามกฎหมาย  และ

ไดเขาเปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนกับหญิงที่รับต้ังครรภแทน  

  นิยามศัพทน้ีกําหนดความหมายของคําวา  “คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ ” โดยกาํหนดให

หมายความถึงหญิงและชายที่รวมกันเปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังค รรภแทนกับหญิงที่รับต้ังครรภ  

และคูสมรสตองเปนหญิงฝายหนึ่งและชายฝายหนึ่งที่ทําการสมรสกันตามกฎหมาย  ดังน้ัน หากเปน

กรณีที่ชายฝายเดียวหรือหญิงฝายเดียวทําสัญญากับหญิงที่รับต้ังครรภแทน  ชายหรือหญิงน้ันไม

เรียกวาเปนคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  ซึ่งมีผลใหไมสา มารถยื่นคํารองตอศาลตามมาตรา  10 ได 

นอกจากน้ี หญิงและชายดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะวาตองทําการสมรสกันตามกฎหมายไทยเทานั้น  

กลาวคือ หญิงและชายที่ทําการสมรสตามกฎหมายตางประเทศยอมถือวาเปนคูสมรสตามกฎหมายน้ี

ดวย 

  การจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน  หมายความวา  การดําเนินการใดๆ  เพื่อใหหญิง  คนหน่ึง

ต้ังครรภโดยใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ  โดยหญิงน้ันตกลงยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภใหแก

บุคคลอ่ืน 

  นิยามศัพทน้ีกําหนดความหมายของคําวา  “การจัดการใหมีการรับต้ังครรภแทน ” 

(Surrogacy Arrangement) ใหครอบคลุมการกระทําดวยประก ารใดๆ เพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน

เกิดขึ้น เชน การเปนธุระจัดหาคูสมรสที่ตองการมีบุตรไดพบกับหญิงที่อาสาเปนหญิงที่รับต้ังครรภ
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แทน หรือ การจัดการใหหญิงที่อาสาเปนหญิงที่รับต้ังครรภแทนไดพบกับคูสมรสที่ประสงคจะให

หญิงอ่ืนต้ังครรภแทน  คํานิยามนี้มีขอบเขต ที่กวางขวางกวา  คําวา “การรับต้ังครรภแทน ” เน่ืองจาก

การจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน คือ การเปนธุระจัดการใหมีการรับต้ังครรภแทนทั้งหมด  และไมได

จํากัดเฉพาะการรับต้ังครรภระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภเทาน้ัน  แต

ครอบคลุมถึงการรับต้ั งครรภระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับบุคคลใดๆ  ที่มิใชคูสมรสตาม

กฎหมาย 

  กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ  หมายความวา  กรรมวิธีทางการแพทยที่ใชชวยใหหญิง

ต้ังครรภโดยวิธีการซึ่งแตกตางไปจากการสืบพันธุตามธรรมชาติ  ตามหลักเกณฑที่แพทยสภา

ประกาศกําหนด  

  นิยามศัพท นี้กําหนดความหมายของคําวา  “กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ ” โดยให

ครอบคลุมถึงกรรมวิธีทางการแพทยตางๆ  ที่นํามาใชเพื่อชวยใหหญิงต้ังครรภได  โดยวิธีการที่

แตกตางไปจากการสืบพันธุตามธรรมชาติและเปนกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุที่เปนไปตาม

หลักเกณฑที่แพทยสภาประกาศกําห นด ซึ่งจะครอบคลุมทั้งกรรมวิธีที่มีใชอยูในปจจุบัน  เชน           

การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ การปฏิสนธินอกรางกาย หรือการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุอ่ืน  

ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตดวย 

  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชี พเวชกรรมตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ซึ่งใชหรือจะใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมี  การรับ

ต้ังครรภแทน 

   นิยามศัพทน้ีกําหนดความหมายของคําวา  “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ” โดยให

หมายความถึงผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2525 แตผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายนี้จะจํากัดเฉพาะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งใชหรือจะใช

กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทนเกิดขึ้นเทาน้ัน 


