
 

 

บทที่ 3 

กฎหมายที่เกีย่วของในการทําสัญญารับตั้งครรภแทน 

การบังคับใช กฎหมายให เปนไปตามสัญญาการรับต้ังครร ภที่ผูศึกษาไดกําหนดประเด็น

ปญหาไวและผูศึกษาจะไดทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการต้ังครรภตามสัญญาต้ังครรภแทน

ตามลําดับดังนี้ 

กฎหมายที่เก่ียวของในการทําสัญญารับตั้งครรภแทนตามบทบัญญัติกฎหมายไทย 

 1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  ในเร่ืองเกี่ยวกับขอสัน นิษฐานของบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหม ายแพงแล ะพาณิชยมี

กฎหมายที่เกี่ยของดังน้ี 

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  15 สภาพบุคคลยอมเร่ิมแตเมื่อคลอดแลวอยู

รอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภมารดาก็สามารถมีสิทธิตางๆ  ได หากวาภายหลงั

คลอดแลวอยูรอดเปนทารก 

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับ

ชาย ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1536 เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภริยาชายหรือ

ภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่การสมรสสิ้นสุดลง  ใหสนันิษฐานไวกอนวาเปนบตุรชอบดวย

กฎหมายของชายผูเปนสามี  หรือเคยเปนสามี  แลวแตกรณีใหนํา  ความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแก

บุตรที่เกิดจากหญิงกอนที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงวาการสมรสเปนโมฆะ  หรือภายใน

ระยะเวลาสามรอยสบิวันนับแตวนัน้ัน 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1537 ในกรณีที่หญิงทําการสมรสใหมน้ันเปน

การฝาฝนมาตรา  1453 และคลอดบุตรภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ก ารสมรสสิ้นสุดลง  ให

สันนิษฐานไวกอนวาเด็กที่เกิดแตหญิงน้ันเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหม  และ

หามมิใหนําขอสันนิษฐานในมาตรา  1536 ที่วาเด็กเปนบุ ตรชอบดวยกฎหมายของสามีเดิมมาใช

บังคับ ทั้งน้ี เวนแตมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเด็กมิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี 

คนใหมนัน้
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1538 ในกรณีที่ชายหรือหญิงสมรสฝาฝน

มาตรา 1452 เด็กที่เกิดในระหวางการสมรสที่ฝาฝนน้ัน  ใหสนันิษฐานไวกอนวาเปนบตุรชอบดวย

กฎหมายของชายผูเปนสามีซึ่งไดจดทะเบียนสมรสคร้ังหลัง ในกรณีที่หญิงสมรสฝาฝนมาตรา  1452 

ถามีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาเด็กมิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีซึ่งไดจดทะเบียน

สมรสคร้ังหลัง ใหนาํขอสนันิษฐานในมาตรา 1536 มาใชบังคับใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ

แกเด็กที่เกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพาก ษาถึงที่สุดใหการสมรสเปนโมฆะ

เพราะฝาฝนมาตรา 1452 ดวย 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1539 ในกรณีที่สันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตามมาตรา  1536 มาตรา 1537 หรือมาตรา  1538 ชาย ผู

เปนหรือเคยเปนสามีจะไมรับเด็กเปนบุตรข องตนกไ็ด  โดยฟองเด็กกับมารดาเด็กรวมกันเปนจําเลย

และคณะพิสูจนไดวาตนไมไดอยูรวมกับมารดาเด็กใน  ระยะเวลาต้ังครรภคือ  ระหวางหน่ึงรอยแปด

สิบวันถึงสามรอยสิบวันกอนเด็กเกิด  หรือตนไมสามารถเปนบิดาของเด็กไดเพรา ะเหตุอยางอ่ืน แต

ถาในขณะยื่นฟองมารดาเด็กไมมีชีวิตอยู จะฟองเด็กแตผูเดียวเปนจําเลยก็ไดถาเด็กไมมีชีวิตอยูไมวา

มารดาของเด็กจะมีชีวิตอยูหรือไม จะยื่นคํารองขอใหศาลแสดงวาเด็กน้ันไมเปนบุตรก็ได  ในกรณีที่

มารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู  ใหศาลสงสําเนาคํารองน้ีไปใหดวย  และถาศาล

เห็นสมควรจะสงสําเนาคํารองไปใหอัยการพิจารณาเพื่อดําเนินคดีแทนเด็กดวยก็ได 

  2. ประกาศแพทยสภา 

  2.1 ประกาศแพทยสภาที่ 1/2540 เร่ือง มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วย

การเจริญพนัธุ  

  เพือ่ให การบริการเกี่ยวกับเ ทคโนโลยชีวยการเจริญพนัธุ ของผูประกอบวิช าชีพดาน     

เวชกรรมเปนไปอยางมีมาตรฐาน สามารถคุ มครองผู รับบริการให เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.

2525 คณะกรรมการแพทยสภาจึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 10/2540 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2540 ให

ออกประกาศกําหนดมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ ดังน้ี 

  ขอ 1 การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ  หมายความวา กรรมวิธีใดๆ 

ที่เปนการชวยการเจริญพนัธุ ที่แตกตางไปจากกระบวนการตามธรรมชาติ  โดยการนําเซลล สืบพนัธุ

ทั้งเพศหญิงและเพศชาย (Gamete) ออกจากรางกายของผูรับบริการและ 

   (1) การเคลือ่นยายเซลลสืบพันธุเขาไปในมดลกู หรือหลอดมดลกู  
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   (2) การปฏิสนธินอกรางกายดวยวิธกีารต างๆ และการเคลื่อนย ายตัวออนเขาไปใน

หลอดมดลกู หรือโพรงมดลกู  

  ขอ 2 ผูดําเนินกา รสถานพยาบาล หรือผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ซึ่งมีหน าที่ใน

ลักษณะ เดียวกนัในหน วยงานทีใ่ห บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ทั้งของรัฐและ

เอกชนจะตองรับผิดชอบ หรือจัดให มีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป นผูรับผิดชอบในการให บริการ

ดังกลาว 

  ขอ 3 ผูรับผิด ชอบในการให บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ตามขอ 2 

ของหน วยงานใด จะต องได รับหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย แหงประเทศไทย ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเปนผู รับผิดชอบในการให บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญ

พนัธุ ในหน วยงานใด  ซึ่งให บริการก อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช บังคับให ดําเนินการขอหนังสอื

รับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ภายใน รอยแปดสบิวันนับแต วันประกาศนี้ใช

บังคับ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหขอหนังสือรับรองจาก

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  ขอ 4 ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป นผูรับผิดชอบตามข อ 3 หรือเป นผูใหบริการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ จะตองรักษามาตรฐานการให บริการใหเปนไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนดไวแนบทายประกาศนี ้

  ขอ 5 ใหราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย แหงประเทศไทยเป นผูกํากับดูแลการดําเนินการให

เปนไปตามเจตนารมณ ของประกาศฉบั บนี้ และรายงานผลการดําเนินการต อแพทยสภาเป นประจํา  

ปละคร้ัง 

  ขอ 6 ประกาศนี้ใหใช โดยมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     

เปนตนไป 

  2.2  ประกาศแพทยสภาที่ 21/2544    เร่ือง มาตรฐานการให บริการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยชีวยการเจริญพนัธุ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2545 

  ตามที่แพทยสภาไดออกประกาศฉบับที่ 1/2540 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2540 กาํหนด

มาตรฐานการให บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น 

บดัน้ีเห็นเป นการสมควรกําหนดมาตรฐานการให บริการในเร่ืองดังกล าว  เปนการเพิ่มเติมเพื่อ

คุมครองผูรับบริการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21(1) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล     
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ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาจึงได มีมติในการประชุ ม 

คร้ังที่ 10/2544 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ใหออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ให เพิ่มความต อไปน้ี เป นขอ 4/1 และข อ 4/2 ของประกาศแพทยสภาฉบับที่

1/2540 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 เร่ือง มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ  

ดังน้ี 

  ขอ 4/1 การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ  จะตองไมเปนการกระทํา

ในลักษณะเปนการทําสําเนาชีวิต (Human cloning) เพื่อการเจริญพันธุ 

  ขอ 4/2 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป นผู รับผิดชอบตามข อ 3 หรือเปนผูใหบริการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ จะตองรักษามาตรฐานการให บริการในส วนที่เกี่ยวกับการ

บริจาคเซลลสืบพันธุจากหญิงหรือชาย หรือตัวออน ที่ใชในกระบวนการชวยการเจริญพนัธุ ดังน้ี 

   (1) กรณีที่คู สมรสต องการมีบุตรโดยให ภรรยาเป นผู ต้ังครรภผู ประกอบวิชาชีพ     

เวชกรรมอาจใหบริการโดย 

    (ก) ใชเซลล สืบพันธุ จากผูบริจาคเพื่อการปฏิสนธิไม วาจะทําให เกิดขึ้นภายใน

หรือภายนอกรางกาย 

    (ข) รับบริจาคตัวออนเพื่อการต้ังครรภ  

   (2) กรณีที่คู สมรสต องการมีบุตรโดยให หญิงอ่ืนซึ่งมิใช ภรรยาต้ังครรภ แทน  ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะให บริการไดเฉพาะกรณีใช ตัวออนที่มาจากเซลล สืบพันธุ ของคูสมรส

เทาน้ัน 

   (3) การใหบริการตาม (1) หรือ (2) ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

    (ก) ไมมีการจายคาตอบแทนแกผู บริจาคเซลล สืบพันธุ ในลักษณะที่อาจทําให

เขาใจไดวาเปนการซื้อขาย 

    (ข) ไมมีการจ ายค าตอบแทนแก หญิงที่ต้ังครรภ แทนในลักษณะที่อาจทําให

เขาใจไดวาเปนการรับจางต้ังครรภ 

    (ค) หญิงที่ต้ังครรภ แทนจะต องเปนญาติโดยสายเลือดของคู สมรสฝ ายใดฝ าย

หน่ึง 

    (ง) การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวออนก อนยายเขาสู โพรงมดลกู 

(Pre-implantation genetic diagnosis) ใหกระทําได เฉพาะการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตามความจําเปน
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และสมควร ทั้งน้ี จะตองไมเปนการกระทําในลักษณะที่อาจทําให เขาใจไดวาเปนการเลอืกเพศ  โดย

จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมตามแบบแนบทายประกาศนี ้

   (4) การใหบริการนอกเหนือไปจา กมาตรฐานที่กําหนดไ วใน (1) (2) และ (3) ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนผูรับผิดชอบ หรือเป นผูใหบริการตองได รับความเห็นชอบจาก    

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยกอนการใหบริการทุกคร้ัง 

  ขอ 2 ประกาศนี้ให ใชบังคับต้ังแต วันถดัจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเปนต น

ไป 

  3. รางพระราชบญัญัตกิารรับตัง้ครรภแทน 

  3.1 หลกัการและเหตุผล 

  โดยที่เทคโนโลยีชวยก ารเจริญพันธในปจจุบันไดเจริญก าวหนาอยางรวดเร็ว  และได

ชวยใหคูสมรสฝายหญิง  ซึ่งไมสามารถต้ังครรภใหสามารถมีบุตรไดดวยการใหหญิงอ่ืนต้ังครรภ

แทน แตการดําเนินการใหมีการรับต้ังครรภแทนอาจกอใหเกิดการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

จากหญิงที่รับต้ังครรภแทน  หรือจากเด็ก  ที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  ประกอบกับสถานภาพทาง

กฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  ยังขาดความชัดเจน  ดังน้ัน เพื่อควบคุมมิใหมีการ

แสวงหาประโยชนจากการรับต้ังครรภแทนโดยมิชอบและกําหนดสถานภาพทางกฎหมายของเด็กที่

เกิดจากการรับต้ังครรภแทนใหมีความชัดเจนและเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  3.2 สาระสําคัญ 

  สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน  มีทั้งสิ้น 3 หมวด จํานวน 19 

มาตรา ไดแก 

  หมวด 1 สิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทนและหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  หมวด 2 ความเปนมารดาบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

  หมวด 3 การควบคุมการรับต้ังครรภแทน 

  โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

   3.2.1 รัฐมนตรีผูรักษาการ  

   ใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และใหมี

อํานาจแตงต้ังกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ  และออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

   3.2.2 เขตอํานาจศาล 
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   กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปนศาลเพียงศาลเดียวที่มีเขตอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับสถานภาพความเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  

ทั้งน้ี เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปนศาลที่มีเขตอํานาจเกี่ยวกับคดีครอบครัว  ถอืเปน

ศาลที่มีความชํานาญเกี่ยวกับคดีในลักษณะน้ีอยูแลว  สาเหตุที่กําหนดใหเฉพาะศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลางซึ่งต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนศาลเดียวที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  เน่ืองจาก

ปริมาณคดีเกี่ยวกับความเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนนาจะมีจํานวนไมมาก

นัก จึงสมควรใหศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปนศาลพิเศษที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ประเภทนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งจะทําใหผูพิพากษาในศาลนี้มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  และคําพิพากษา

หรือคําสั่งตางๆ จะมีความสอดคลองกันเปนที่นาเชื่อถือแกประชาชน 

   3.2.3 สิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทนและหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    1) สิทธิของหญิงกอนการตกลงที่จะรับต้ังครรภแทนและห นาที่ของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 6 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน  พ.ศ. .... มาตรา 6 กอนที่หญิงใดจะตก

ลงรับต้ังครรภแทน  หญิงนั้นมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลทางการแพทย  จริยธรรม  และกฎหมายที่

จําเปนและเพียงพอแกการตัดสินใจในการตกลงเขารับต้ัง ครรภแทน  กอนการใชกรรมวิธีชวยการ

เจริญพันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองดําเนินการใหหญิงที่

ประสงคจะรับต้ังครรภไดรับขอมูลตามวรรคหน่ึง  จากบุคลากรดานสาธารณสุขซึ่งมีความรูทาง

การแพทย  จริยธรรม  และกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ

กาํหนด 

    ไดกําหนดสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทนวา  กอนที่หญิงใดตกลงที่จะรับ

ต้ังครรภแทน  หญิงน้ันมีสิทธิไดรับขอมูลดานการแพทย  กฎหมาย และจริยธรรมอยางเพียงพอใน

การตัดสินใจวาจะเขารับต้ังครรภแทนผูอ่ืนหรือไม  แตการคุมครอง สิทธิเชนน้ีจําเปนตองไดรับการ

สนับสนุนจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูและ  เปนผูดําเนินการใชกรรมวิธี

ชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน จึงไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่

ตองดําเนินการใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนไดรั บทราบขอมูลดังกลาวกอนการตัดสินใจ  ทั้งน้ี เพื่อ 

เปนการสรางหลักประกันวาหญิงที่ประสงคจะรับต้ังครรภแทนไดรับขอมูลตาง ๆ เพียงพอกอนที่จะ

ตัดสินใจเขารับต้ังครรภแทนผูอ่ืน 

    2) สิทธิในการไดรับคาตอบแทน ตามมาตรา 7 
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    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแ ทน พ.ศ. .... มาตรา 7 หญิงที่รับต้ังครรภ

แทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน  ที่จําเปนตามสมควร  และไมมีลักษณะเพื่อ

ความประสงคแหงการคา ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

    มาตราน้ีไดกําหนดใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือ    

สิทธิประโยชนใดๆ อันเน่ืองมาจากการที่ตนไดตกลงรับต้ังครรภ เชน คาใชจายในทางการแพทย  คา

เดินทาง คาบํารุงรักษาครรภ  โดยคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนเชนนี้จะตองไมเกินความจําเปน

และตองไมมีลักษณะเพื่อการคาดวย  ทั้งน้ี รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดคาตอบแทนห รือ

สิทธิประโยชนที่ไมมีลักษณะเพื่อการคาได 

 

    3) ความยินยอมของหญิงที่รับต้ังครรภแทน ตามมาตรา 8 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน  พ.ศ. .... มาตรา 8 ในการใชกรรมวิธี

ชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทนน้ัน  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไดรั บความ

ยินยอมเปนหนังสือจากหญิงที่รับต้ังครรภแทน  ความยินยอมตามวรรคหนึ่งจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็

ไดกอนการต้ังครรภ 

    มาตรานี้มีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  โดยไดมี

การกําหนดใหการใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ  เพื่อการรับต้ังครรภแทนต องไดรับความยินยอม

โดยชัดแจงจากหญิงที่รับต้ังครรภแทนกอน  และความยินยอมเชนนี้จะตองทําเปนหนังสือ  เพือ่ให

เกิดความชัดเจน  กลาวคือ  การใหความยินยอมในการรับต้ังครรภแทนดวยวาจายังไมเพียงพอ  

นอกจากน้ี  ไดใหสิทธิแกหญิงที่ตกลงรับต้ังครรภแทนสามารถเพิกถอนความ ยนิยอมน้ันไดเสมอ

กอนที่หญิงน้ันจะต้ังครรภ เพื่อเปนหลักประกันวาความยินยอมในการเขารับต้ังครรภแทนเปนความ

ยินยอม   ที่แทจริงของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  

    4) มาตรฐานการใหบริการกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อการรับต้ังครรภแทน  

ตามมาตรา 9 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 9  

    ในการใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน  ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการตามที่แพทยสภาประกาศกําหนด 

    โดยปกติผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่ตองปฏิบัติตอผูปวย ตามมาตรฐาน

ตางๆ ทีก่าํหนดโดยแพทยสภา แตอาจมีขอกังวลวาหญิงที่รับต้ังครรภแทนซึ่งมิไดเปนผูปวยที่อยูใน

ความดูแลรักษาของแพทยโดยตรงจะไดรับความคุมครองอยางเพียงพอหรือไม  จึงกาํหนดหลกัการ
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ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองใหบริการแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนตามมา ตรฐานที่แพทยสภา

ประกาศกําหนด  เพื่อเปนการคุมครองหญิงที่รับต้ังครรภแทนใหไดรับการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน

ของแพทยสภา 

    3.2.4 ความเปนบดิามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

    1) การยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตดําเนินการรับต้ังครรภแทน ตามมาตรา 10 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 10 กอนการดําเนินการ

รับต้ังครรภแทน  คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภกับหญิง  ที่รับต้ังครรภแทนอาจรวมกันยื่นคํารองตอศาล

ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแทน  

 

 

    ใหศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูรองพิสูจนจนเปนที่พอใจแกศาล ดังตอไปน้ี  

    (1) หญิงที่รับต้ังครรภแทนและคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภมีสัญชาติไทย  

    (2) หญิงที่รับต้ังครรภแทนมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  

    (3) หญิงที่รับต้ังครรภแทนไมเปนผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสที่

ขอใหต้ังครรภ  

    (4) ในกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนหญิงที่มีสามี  สามขีองหญิงน้ันไดให

ความยินยอมในการรับต้ังครรภแทน  

    (5) หญิงที่รับต้ังครรภแทนไดทราบและเขาใจถึงสิทธิของตนตามมาตรา  6 

มาตรา 7 และไดใหความยินยอมตามมาตรา 8 

    มาตรานี้เปนการเปดโอกาสให คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภกับหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนสามารถยื่นคํารองตอศาลขอใหพิจารณากอนการดําเนินการรับต้ังครรภแทนวาเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม  หากศาลพิจารณาเห็นวาการรับต้ังครรภแทนเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแทนได  การยื่นคํารอง

ตามมาตรานี้ตองเปนการยื่นคํารองรวมกันระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนและคูสมรสที่ขอให

ต้ังครรภ ฝายใดฝายหน่ึงจะยื่นคํารองเพียง ฝายเดียวไมได คูสัญญาตามสัญญารับต้ังครรภแทน    ฝาย

หนึ่งตองเปนคูสมรสตามกฎหมาย  คือ เปนทั้งหญิงและชายที่สมรสกัน  หญิงหรือชายฝายเดียว    แม

เปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนก็ไมอาจยื่นคํารองตามมาตรานี้  อีกทั้งการยื่นคํารองตองเปน

การยื่นคํารองตอศาลกอนมีการใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหหญิงที่ตกลงรับต้ังครรภแทน

ต้ังครรภดวย 
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    เงื่อนไขในการยืน่คาํรองไดกาํหนดไว  7 ประการ เพื่อคุมครองสิทธิของหญิงที่

รับต้ังครรภแทนและควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยจากการรับต้ังครรภ  รวมทั้ง

ไดสรางเงื่อนไขเพื่อลดโอกาสมิใหเกิดความขัดแยงระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสที่

ขอใหต้ัง ครรภ  ตลอดจนการปองกันมิใหเกิดความสับสนในการลําดับญาติระหวางหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภดวย นอกจากน้ี ไดกําหนดสถานภาพของเด็กที่เกิดจากการ

รับต้ังครรภแทนวา  เมื่อศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแลว  เมื่อเด็กน้ันเกิดมาให    

ถือวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  โดยคูสมรสไมจําเปนตอง

ดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กน้ันเปนบุตรบุญธรรมหรือดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อเปนการปองกันปญหา

สถานภาพของเด็กหากมีกรณีที่คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภไดหยาขาดจากความเปนสามีภริยากอนก าร

เกดิของเด็ก  หรือฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายถึงแกความตายกอนการเกิดของเด็ก  มาตรานี้  จึง

กําหนดใหยังคงถือวาเด็กน้ันเปนบุตรโด ยชอบดวยกฎหมายของคูสมรสที่ขอให ต้ังครรภตามที่ได

ยื่นคํารองไว 

    2) ความเปนมารดาบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนในกร ณีที่ศาล

มิไดมีคําสั่งอนุญาตกอนการใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ ตามมาตรา 11 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 11 

    ในกรณีที่มิไดมีการยื่นคํารองตอศาล  หรือกรณีที่ศาลมิได มีคําสั่งอนุญาตตาม

มาตรา  10 เด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนยอม เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทน โดยไมตองคํานึงวาหญิงน้ันจะมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กที่ถือกําเนิดมา  

    ใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนตามวรรคหน่ึง  เปน

บตุร โดยชอบดวยกฎหมายของสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทน เวนแตชายผูเปนสามีจะพิสูจนไดวา

ตนมิไดใหความยินยอมในการรับต้ังครรภแทน 

    มาตรานี้เปนกําหนดสถานะความเปนมารดาบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับ

ต้ังครรภแทนในกรณีที่ไมมีการยื่นคํารองตอศาลกอน  โดยไดกําหนดวาในกรณีเชนน้ีใหหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนเปนมารดาโด ยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  ไมวาเด็กน้ันจะมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมกับหญิงที่รับต้ังครรภแทนหรือไม เชน ในกรณีที่มีการใชตัวออนซึ่งผสมระหวางเชื้ออสจุิ

ของคูสมรสฝายชายกับไขของคูสมรสฝายหญิง  แลวนํามาใสในรางกายของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  

โดยวิทยาการในปจจุบันอาจพิสูจนทราบไดวาหญิงน้ันจะไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กที่

เกดิมาเลย แตกฎหมายก็ยังคงถือวาหญิงที่คลอดเปนมารดาของเด็ก ตามหลกการน้ีแมเด็กที่เกิดมาจะ

มีสภาพรางกายไมปกติหรือมีเหตุอ่ืนที่ทําใหคูสมรสที่ตองการมีบุตรไมประสงคจะรับเด็กเปนบุตร
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ตอไป เด็กน้ันก็ยังมีมารดาโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กน้ันตอไปใน

ฐานะบุตรของตน  

    ในกรณีหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนหญิงมีสามีโดยชอบดวยกฎหมายในขณะที่

เด็กน้ันเกิด มาตราน้ียังไดกําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ันเปน 

    บิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กดวย แตชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนดังกลาวอาจฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรได  หากพสิจูนไดวาตนไมไดใหความยนิยอมในการรับ

ต้ังครรภแทน  

    3) การหามฟองบังคับคดีใหอีกฝายหนึ่งสงมอบ  หรือรับมอบเด็กที่เกิด จากการ

รับต้ังครรภแทน ตามมาตรา 12 

 

 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 12 

    ภายใตบังคับมาตรา  11 ความตกลงที่ทําไวลวงหนาใหหญิงที่รับต้ังครรภแทน

สงมอบเด็ก  หรือใหคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภแทนรับมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนตาม

สัญญารับต้ังครรภแทนน้ัน ไมอาจฟองรองบังคับคดีได 

    มาตราน้ีไดกาํหนดหลกัการวา ในกรณีที่คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภและหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนไมไดยื่นคํารองตอศาล  หรือไดยื่นคํารองตอศาลแลวแตศาลมิไดคําสั่งอนุญาต  แตทั้ง

สองฝายก็ไดดําเนินการรับต้ังครรภแท นตอไป ในกรณีเชนน้ี  ทั้งสองฝายจะมาดําเนินการฟ องรอง

ภายหลังเพื่อบังคับใหอีกฝายหน่ึงสงมอบหรือรับมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนไมได  เชน 

ในกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเปลี่ยนใจไมสงมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนใหแกคู

สมรสที่ขอใหต้ังครรภ  คูสมรสไมมีอํานาจฟองรองตอศาลบังคับใหหญิงที่รับต้ังครรภสงมอบเด็ก  

ในทํานองกลับกัน หากฝายคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภไมยินยอมรับมอบเด็ก  หญิงที่รับต้ังครรภแทนก็

ไมอาจฟองรองใหคูสมรสรับมอบเด็กได  เพื่อปองกันไมใหมีการสงมอบเด็กโดยอาศัยขอสัญญารับ

ต้ังครรภแทน ซึ่งอาจมีลักษณะเปรียบเสมือนการซื้อขายเด็กได  

    4) การยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนความเปนมารดาบิดาของ  คูสมรสที่

ขอใหต้ังครรภ ตามมาตรา 13 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 13  

    ภายในสามปนับแตการเกิดของเด็กจากการรับต้ังครรภแทนตามมาตรา  10 หาก

ปรากฏวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภมิไดมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสที่ขอให
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ต้ังครรภทั้งสองฝาย  หญิงที่รับต้ังครรภแทนมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอใหเพิกถอนความเปนมารดา

และบิดาของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภได  

    เมือ่หญิงที่รับต้ังครรภแทนพิสูจนจนเปนที่พอใจแกศาลตามวรรคหน่ึง  ใหศาล

มีอํานาจเพิกถอนความเปนมารดาและบิดาของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภในกรณีเชนน้ีใหนํา

บทบัญญัติมาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

    กําหนดหลักการเพื่อเปดโอกาสใหหญิงที่รับต้ังครรภแทน  สามารถยื่นคํารอง

ตอศาลใหเพิกถอนความเปนมารดาบิดาของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภไดในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏ

วาเด็กที่เกิดมาน้ันไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสทั้งสองฝาย  ซึ่งเมื่อปรากฏขอเท็จจริง

ตอศาลเชนน้ี หากศาลเห็นสมควรจะเพิกถอนความเปนมารดาบิดาของคูสมรสนั้นก็ไ ด โดยในกรณี

เชนนี้ตองนําบทบัญญัติวาดวยความเปนมารดาของเด็กตามมาตรา  11 มาใชบังคับ  กลาวคือ ใหถือวา

เด็กนั้นกลับมาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  การยื่นคํารองเชนน้ี  ตอง

ยื่นตอศาลภายในกําหนดสามปนับแตการเกิดของเด็ก  เพือ่ใหมกีาํหนดเวล าชดัเจนและไมนานเกนิ

สมควร 

    5) กําหนดเวลาฟองคดีการไมรับเด็กเปนบุตรและอํานาจฟองการไมรับเด็กเปน

บตุร ตามมาตรา 14 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 14 

    การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรตามมาตรา 11 วรรคสอง  ชายผูเปนสามีของหญิง

ที่รับต้ังครรภแทนตองฟองคดีภายในหน่ึงปนับแตวันที่รูถึงการเกิดของเด็ก  และหามมิใหฟองคดี

เมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันเกิดของเด็ก  

    ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีที่ชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนเปนผูแจงหรือยินยอมใหมีการแจงการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรของตน 

    กําหนดระยะเวลาที่ชายผูเปนสามีจะฟองไมรับเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ

แทนเปนบุตรตามมาตรา 12 โดยกาํหนดระยะเวลาไวหน่ึงป  นับแตวันรูถึงการเกิดของเด็ก  และตอง

ไมเกินสิบปนับแตวันเกิดของเด็ก และกาํหนดหลกัการวาชายผูเป นสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทน

ไดรับการสันนิษฐานใหเปนบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  เวนแตชายผูเปนสามีเปนผู

แจงการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตรของตน  หรือยอมใหมีการแจงดังกลาว  ในกรณี

เชนน้ีถือวาชายไดใหความยินยอม โดยปริยายวาเด็กที่เกิดมาเปนบุตรของตน  

    6) การเพิกถอนอํานาจปกครอง ตามมาตรา 15 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 15 
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    ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีการรับต้ังครรภแทนตามมาตรา  10 คู

สมรสที่ขอใหต้ังครรภอาจฟองคดีตอศาลภายในสามปนับแตการเกิดข องเด็ก  เพือ่ถอนอํานาจ

ปกครองของมารดาหรือบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  

    ในการพิจารณาวาผูใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองเด็กที่เกิดจาก

การ รับต้ังครรภแทน ใหศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของเด็กเปนสําคัญ 

    กําหนดใหคูสมรสที่ขอใหต้ังค รรภสามารถฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอน

อํานาจปกครองของมารดาหรือบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  กลาวคือ เปนการฟองคดี

ในกรณีหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  เชน  คูสมรสที่ขอให

ต้ังครรภและหญิงที่รับต้ังครรภแทนมิไดยื่นคําขอตอศาลต ามมาตรา  10 หรือไดยื่นคํารองแตศาลมี

คําสั่งไมอนุญาต  โดยเปดโอกาสใหคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภสามารถฟองคดีตอศาลขอใหต้ังตนเอง

เปนผูปกครองของเด็กได ซึ่งศาลจะพิจารณาประโยชนของเด็กเปนสําคัญวาเด็กน้ันควรอยูในอํานาจ

ปกครองของผูใด ในกรณีเชนน้ี แมศาลมีคําสั่งใหคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภเปนผูปกครองของเด็ก  แต

หญิงที่รับต้ังครรภและสามีของหญิงนั้นก็ยังคงถือวาเปนมารดาบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  

อยางไรก็ตาม การฟองคดีเชนน้ีตองดําเนินการภายในสามปนับแตเด็กเกิด  

    7) การนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ยมาใชบังคับ  ตาม

มาตรา 16 

รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 16 

    ใหนําบทบัญญัติในบรรพ 5 ลักษณะ 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาใชบังคับโดยอนุโลม เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ 

    กาํหนดใหนาํบทบญัญัติในบรรพ  5 ลักษณะ 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลมเฉพาะในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้  

    3.2.5 การควบคุมการรับต้ังครรภแทน  

    1) การหามกระทําการเปนคนกลางในการจัดใหมีรับต้ังครรภแทน  ตามมาตรา 

17 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 17 

    ผูใดกระทําการเปนคนกลาง  โดยเรียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด  เปนการตอบแทนในการจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หาป หรือปรับไมเกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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    มาตรานี้มีวัตถุประสงคใน การหามมิใหมีการดําเนินการในลักษณะเปนคน

กลาง เพื่อแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากการรับต้ังครรภแทน  จึงไดกําหนดหามมิใหบุคคลใด

กระทําการเปนคนกลาง หรือนายหนาในการรับต้ังครรภแทน เพือ่เรียก  หรือรับผลประโยชนตอบ

แทนตางๆ  เปนการตอบแทนในการจัดใหมีการรับต้ังครรภแ ทน แตขอกําหนดตามมาตรานี้หาม

เฉพาะการกระทําที่เปนไปเพื่อเรียกหรือรับประโยชนตอบแทนเทานั้น  หากเปนการกระทําที่ไม

แสวงผลกําไรยอมไมถือวาเปนการตองหามตามมาตรานี้  

    2) การหามโฆษณาในการรับต้ังครรภแทน ตามมาตรา 18 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 18 

    ผูใดโฆษณา  หรือไขขาวโดยประการใดๆ  วามีหญิงที่ประสงคจะรับต้ังครรภ

แทนหรือมีบุคคลใดประสงคจะใหหญิงอ่ืนรับต้ังครรภแทน  ไมวาจะไดกระทําเพื่อความประสงค

แหงการคาหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจํา       

ทั้งปรับ 

    มาตราน้ีมีวัตถุประสงคที่จะปองกันมิใหการรับต้ังครรภแทนเปนไปโดย

กวางขวาง มากเกินไปจนยากแกการควบคุม ซึ่งจะทําใหมีการแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยมาก

ขึ้น จึงกําหนดหามมิใหบุคคลใดโฆษณาดวยวิธีการตางๆ ไมวาเพื่อใหไดมาซึ่งหญิงที่จะรับต้ั งครรภ

แทน หรือแสดงใหเห็นวามหีญิง  ที่พรอมจะรับต้ังครรภแทนคูสมรส  โดยหลักการคือ  หามทั้งการ

กระทําที่มิไดเปนไปเพื่อการคาและ การกระทําเพื่อการคาดวย  

    3) การหามมิใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ

สําหรับการรับต้ังครรภแทนเชิงพาณิชย ตามมาตรา 19 

    รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. .... มาตรา 19 

    ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใดใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุแกหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทน  โดยรูวาหญิงน้ันรับต้ังครรภแทนผูอ่ืนเพื่อความประสงคแหงการคา  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

    มาตรานี้มีวัตถุประสงคคว บคุมการรับต้ังครรภแทนเพื่อการค าโดยออม  โดย

หามมิให ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ หากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รูอยูแลววาหญิงที่รับต้ังครรภแทนไดตกลงรับต้ัง ครรภแทนเพื่อประโยชนทางการคา  เชน รูอยูแลว

วามีการจายคาตอบแทนแกหญิงที่รับต้ังครรภแทนเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดอันมีลักษณะ

เพื่อความประสงคทางการคา 

กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
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 การรับต้ังครรภ แทนเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในประเทศที่มีความเจ ริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาก ศักยภาพในการจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนกย็ อมมี

สูงขึ้นตามไปด วย ประเทศที่มีควา มเจริญก าวหน าทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้ส วนใหญ มักจะมี

กฎหมายในการจํากัดหรือควบคุมการใชเทคโนโลยีน้ีโดยเฉพาะ ทั้งน้ี ก็เพื่อมิให มีการนําเทคโนโลยี

ดังกล าวไปใช ในทางที่มิชอบหรือฝ าฝนตอมาตรฐานด านจริยธรรมที่ประชาชนส วนใหญ ของ

ประเทศน้ันกาํหนดขึน้ ตลอดจนเพือ่ให การจัดเก็บขอมูลและสถิติเป นไปอย างมีระบบ ซึ่งจะทําให

การตรวจสอบหรือรายงานผลเป นไปไดโดยสะดวกมากยิ่งขึ้นกฎหมายควบคุมการใช เทคโนโลยี

ชวยการเจริญพนัธุ โดยส วนใหญ มกัจะมีบทบัญญัติที่กําหนดสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่

เกิดจากการ ใช เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ดวยสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กในกรณีน้ี

อาจจะแตกต างไปจากหลักก ารด้ังเดิมในกฎหมายครอบครัวที่ใช บังคับในประเทศนั้นก็ ได แตทั้งน้ี

วัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวก็จะเปนไปเพื่อประโยชนและสวัสดิภาพของเด็กน้ันเอง 

  นอกเหนือไป จากกฎหมายควบคุมการใช เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ แลว ในบาง

ประเทศ มีกฎหมายที่ควบคุมการรับต้ังครรภแทนบัญญัติไว โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค ที่จะ

ควบคุมการรับต้ังครรภแทนบางประเภท ตลอดจนจํากัดมิให มคีนกลางในการดําเนินการจัดหาหรือ

ให ความช วยเหลือในการรับต้ังครรภ แทน กฎหมายในลักษณะเช นน้ีมักจะกล าวถึงสถ านะท าง

กฎหมายของสัญญารับต้ังครรภแทนไวดวยวามีผลบังคับตามกฎหมายไดหรือไม 

  การศึกษาวิจัยในบทนี้จะวิเคราะหและเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับต้ังครรภ

แทนในต างประเทศทั้งระบบ ซึ่งจะพิจารณาจากกฎหมายของต างประเทศที่ใช ในการควบคุม

เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ และกฎหมายที่ว าดวยการรับต้ังครรภ แทนโดยเฉพาะโดยกฎหมาย

ของประเทศที่จะนํามาใช ในการศึกษาวิเคราะห ประกอบด วยประเทศอังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  

โดยมีประเด็นสําคัญที่จะต องพิจารณาดังนี้ประการแรก สถานะทางกฎหมายของการรับต้ังครรภ

แทนในประเทศเหล าน้ีเป นอยางไร และสัญญารับต้ังครรภ แทนมีผลบังคับในทางกฎหมายหรือไม  

ประการที่สอง กฎหมายของประเทศเหลาน้ันกาํหนดสถานะควา มเปนบิดามารดาของเด็กที่ เกดิจาก

การต้ังครรภแทนไว หรือไมอยางไร และประการที่สาม กฎหมายของต างประเทศมีหลักการในการ

กําหนดอํานาจปกครองเด็กที่ เกิดจากการรับต้ังครรภแทนไว อยางไรเมื่อมีข อพพิาทเกดิขึน้ระหว าง

คูกรณีในสัญญารับต้ังครรภแทน 

   1. กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนในประเทศองักฤษ 

  ประเทศอังกฤษนับวาเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีช วยการเจริญ

พนัธุ มากทีส่ดุแห งหน่ึงในโลก ดังจะเห็นได จากการกําเนิดของลูอิส บราวน  จากกรรมวิธีปฏิสนธิ
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นอกรางกายเกิดขึ้นเป นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ วิทยาการ ความก าวหนาทางชีววิทยาที่สําคัญ

สวนใหญ ก็จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในภูมิภาคน้ีทั้งสิ้น ไม วาจะเป นการคนพบโครงสร างของดี

เอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid) ในป ค.ศ.1953 หรือความสําเร็จในการโคลนสัตว เลี้ยงลูกด วยนม

จากเซลล ร างกายในประเทศสก อตแลนด ในป  ค.ศ.1997  นอกจากความเจ ริญก าวหน าทาง

วิทยาศาสตร ดังกล าวแล ว ประเทศอังกฤษ ยังเปนประเทศที่มีการฟ องรองเป นคดีความขึ้นสู ศาล

เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนจํานวนหลายคดี ซึง่ส งผลให มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข องกบั

เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ และการรับต้ังครรภ แทนมาใช บังคับโดยเฉพาะแม วาโดยทัว่ไปแลว

การรับต้ังครรภ แทนในประเทศอังกฤษจะเกี่ยวข องกับกฎหมายต าง ๆ หลายฉบับ แต กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการรับต้ังครรภ แทนโดยตรงจะมีเพียง 2 ฉบับ คือ Surrogacy arrangement Act 1985 

และ Human fertilization and embryology act 1990 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีวัตถุประสงค ที่

แตกตางกัน กล าวคือ กฎหมายฉบับแรกมีวัตถุประสงค ในการควบคุมไมให มีการรับต้ังครรภ แทน

ในเชิงพาณิชย  โดยถอืว าการจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนโดยคนกลาง ตลอดจนการโฆษณาชัก

จูงใหมีการรับต้ังครรภแทนเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ส วนกฎหมายฉบับหลังมีวัตถุประสงค

หลักที่จะควบคุมการใหบริการทางการแพทยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ และการศึกษา

วิจัยในตัวออนมนุษย ดังนั้นการศึกษากฎหมายอังกฤษจึงตองแยกแยะความแตกตางของกฎหมายทั้ง

สองฉบั บน้ีใหชัดเจนทั้งยังต องเข าใจหลักการตามกฎหมาย คอมมอนลอว ของอังกฤษในส วนที่

กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล าวไม ไดเขาไปแกไขเปลี่ยนแปลงด วย ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีจะได กลาวถงึ

รายละเอียดของกฎหมายทั้งสองฉบับและหลักการตามกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษตอไป  

   1.1 แนวความคิดในการควบคุมการรับต้ังครรภแทน 

   แมวาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการเจริญพันธุ ในประเทศอังกฤษจะมีการ

พฒันาต อเน่ืองมาโดยตลอด   แต ความคิดริเร่ิมที่จะออกกฎเกณฑ เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี

ดังกล าวน้ีเพิ่งเร่ิมขึ้นอย างจริงจังหลังจากความสําเร็จของการให กาํเนิดมนุษยด วยการปฏสินธนิอก   

รางกายเมื่อป   ค .ศ .1978 เท าน้ัน  โดยในป  ค .ศ .1982 กระทรวงสุขภาพและประกันสังคม  

(Department of health and social security) ไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงเรียกว า The committee 

of inquiry into human fertilisation and embryology ใหมหีนาที่ศึกษาวิเคราะห ถึงผลกระทบทาง

จริยธรรมของเทคโนโลยีการเจริญพันธุ ซึ่งรวมไปถึงการรับต้ังครรภแทนดวย  

   คณะกรรมการชุดน้ีมี Dame marry warnock ศาสตราจารย ดานปรัชญาจาก

มหาวิทยาลัยออกฟอรดเปนประธาน คณะกรรมการชุดน้ีจึงถูกเรียกชื่อว า “คณะกรรมการวอร นอค” 

(The warnock committee) คณะกรรมการวอร นอคไดทําการศึกษาวิจัยเป นเวลาประมาณ 2 ป 
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จนกระทั่งในป ค.ศ.1984  คณะกรรมการชุดนี้ไดเสนอรายงานการศึกษาวิจัยรวมทั้งข อเสนอแนะต อ  

รัฐบาลอังกฤษ รายงานการวิจัยฉบับนี้ (ซึ่งมักเรียกกันว า The warnock report) ถอืเปนรายงานการ

วิจัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางจริยธรรมอันเกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ ที่สมบูรณที่สุดใน

ขณะน้ัน คณะกรรมการวอรนอคไดสรุปความเห็นวา การที่คูสมรสไมสามารถมีบุตรดวยวิธีการตาม

ธรรมชาติถือเป นความเจ็บปวยประการหนึ่งที่สมควรไดรับการบําบัดรักษาภายใต การบริการ

สาธารณสุขของรัฐ คณะกรรมการชุดน้ีจึงเสนอใหรัฐออกกฎหมายเพือ่ให การเขาถึงการบําบัดรักษา

เช นน้ีเปนไปด วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต กระน้ันก็ตาม ในส วนที่กับการรับต้ังครรภ แทนน้ัน 

คณะกรรมการวอรนอคกลับประสบปญหาหลายประการในอันที่จะหาข อสรุปเนื่องจากมีความเห็น

ทีแ่ตกตางกันมากทั้งในเชิงส นับสนุนและคดัค านการรับต้ังครรภ แทน ในที่สุด คณะกรรมการ วอร

นอคไดสรุปความเห็นวา การให หญิงอ่ืนต้ังครรภแทนกเ็ปนสิ่งที่ไมสมควรกระทํา โดยเฉพาะอ ยาง

ยิ่ง การรับต้ังครรภ แทนทีเ่ป นไปเพือ่ปร ะโยชนในเชิงพาณิชย หรือเป นไปเพียงเพื่อความ

สะดวกสบายของหญิงซึ่งสามารถ ต้ังครรภ ดวยตนเองตามวิธีการธรรมชาติถือเป นการกระทําที่ขัด

ตอศลีธรรมอยางยิ่ง ในที่สุดคณะกรรมการชุดนี้จึงมีความเห็นวาการรับต้ังครรภแทนน้ันเปนสิ่งที่ผิด 

และไม ควรได รับกา รส งเสริมสนับสนุนจากรัฐ ดังน้ัน รัฐควรที่จะเข าไปมีบทบาทในการ

ควบคุมดูแลการรับต้ังค รรภ แทนในเชิงพาณิชยเพื่อมิให มกีารแสวง หาประโยชน จากกิจกรรม  

ดังกลาวน้ี 

   แม จะได ขอสรุปดังกล าวข างต น แตคณะกรรมการวอร นอคกไ็ด พิจารณาป ญหา

ตอไปว า การนํามาตรการทางอาญามาใช เปนกลไกในการควบคุมการรับต้ังครรภ แทนจะเป นสิ่งที่

เหมาะสมหรือไม ในปญหาน้ี คณะกรรมการวอรนอคเห็นวามีความจําเปนทีจ่ะตองนํามาตรการทาง

อาญามาใช เพือ่ปองกนัมใิห มีการแสวงหาประโยชน เชิงพาณิชย ตอหญิงที่รับต้ังครรภ แทน เพราะ

หากปราศจากมาตรการเหล านี้กฎหมายก็ไม มีทางที่จะบังคับใช ไดอยางมีประสิทธิ ภาพ จึงมีการ

เสนอหามมิใหมีการกอต้ังองค กรหรือสมาคมใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค ในการคดัเลอืกหญิงเพือ่ให เปน

ผูรับต้ังครรภแทนหรือมีวัตถุประสงคในการอํานวยความสะดวกให แกคูสมรสที่ตองการหาหญิงมา

เปนผู รับต้ังครรภ แทน โดยถอืว าการก อต้ังหรือดําเนินการของคนกลางในลักษณะเช นน้ีเป น

ความผิดทางอาญา จะเห็นได วา ตามขอเสนอของคณะกรรมการวอร นอค การจัดต้ังหรือดําเนินการ

ของคนกลางในการจัดหาหรืออํานวยความสะดวกแก คูสมรสที่ต องการหาหญิงมารับต้ังค รรภแทน 

ไมวาการกระทํานั้นจะเป นการกระทําเพื่อผลประโยชน เชิงพาณิชย หรือไม ก็ตาม ลวนแตควรที่จะ

เปนความผิดในทางอาญาทั้งสิ้น แม คณะกรรมกา รวอรนอคไดยอมรับว าการจัดการให มีการรับต้ัง

ครรภแทนโดยคนกลางที่ไมมีผลประโยชนทางพาณิชยเข ามาเกี่ยวของอาจมีประโยชนบางประการ 
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แต ก็ได ปฏิเสธที่จะยอมรับให การกระทําเชนน้ันเป นการกระทําที่ชอบด วยกฎหมาย ทั้งน้ีก็

เน่ืองจากว าการจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนทีแ่ม จะไม มีผลประโยชน ในเชิงพาณิชย ก็จะเป น

การสงเสริมใหมีการรับต้ังครรภแทนกันมากยิ่งขึ้น 

   นอกจากข อเสนอทีใ่ห การจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนเปนการกระทําที่ผิด

กฎหมายแลวคณะกรรมการวอร นอคยงัเสนอให การกระทําขอ งผูประกอบวิชาชีพ เช น แพทยหรือ

ทนายความ ซึ่งให ความช วยเหลอืแก คูสมรสในลักษณะเดียวกันเป นการกระทําที่ผิดกฎหมายด วย

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการวอร นอคกลับเห็นวา การกระทําของคูสมรสที่ว าจางใหมีการต้ังครรภ

แทนไมควรถอืวาเปนความผิดทางอาญา ด วยเหตุผลที่วาเด็กที่เกิดจากการรั บต้ังครรภแทนไมควรที่

จะถูกถือวาเปนผลผลิตของการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

   บทสรุปของคณะกรรมการวอร นอคที่เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนได ถูก

วิพากษวิจารณวาเปนสวนที่มีขอบกพรองทีสุ่ดในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากขอสรุปดังกล าวน้ัน    ไม

ไดมาจากการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดในเชิงปรัชญา แต กลับอาศัยความคิดเห็นของสาธารณชน

ที่คัดคานการรับต้ังครรภ แทนเป นหลักในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการผสมเทียมด วยวิธกีารฉีด

เชื้อก็ดี การปฏิสนธินอ กรางกายก็ดีหรือการบริจาคตั วออนกด็ ีคณะกรรมการวอร นอคถอืวาบุคคล

ทุกคนมีอัตภาพ (Autonomy) ที่จะตัดสินใจดําเนินการดังกล าวได  แตในประเด็นการรับต้ังครรภ

แทนน้ัน คณะกรรมการวอรนอคกลับมิไดนําหลกัการเดียวกนัมาใชโดยถอืวารัฐตองเขามามีบทบาท

ในการควบคุมดูแลอยางไรก็ดี รายงานฉบับน้ีก็มีอิทธิพลเปนอยางสูงต อการร างกฎหมายที่เกี่ยวข อง

กับเทคโนโลยีการเจริญพนัธุและการรับต้ังครรภแทนในเวลาตอมา 

   1.2 สถานะของสัญญารับต้ังครรภแทน 

   การรับต้ังครรภแทนมไิดเปนสิ่งที่ตองหามในประเทศอังกฤษ ไม วาการกระทํานั้น

เป นจะมีเงินหรือผลประโยชน อย างอ่ืนเข ามาเกี่ยวข อง หรือไม ก็ตาม กฎหมาย Surrogacy 

arrangement act ไมถอืว าการรับต้ังครรภ แทนเปนความผิดทางอาญา หลักการเชนนี้สอดคล องกบั

ขอเสนอของคณะกรรมการวอรนอคดังที่กลาวไวขางตน เหตุผลสําคัญที่กฎหมายฉบับน้ีมิไดบญัญัติ

หามการรับต้ังครรภแทนก็เนื่องมาจากหากถือว าการรับต้ังครรภ แทนเปนความผิดทางอาญาแล ว ก็

จําเป นตองมีการบังคับใช กฎหมายดังกล าว แต เมื่อพิจารณาจากสภาพความเป นจริง มีคู สมรส

จํานวนมากที่ไมสามารถมีบุตรไดดวยวิธีการธรรมชาติ แล ะในกลุ มบุคคลเหล าน้ีมจํีานวนไมนอยที่

ตองการให มีการรับต้ังครรภแทน หากมีกฎ หมายบังคับใช กจ็าํตองบังคับใช กบัคนเหล าน้ีทั้งหมด 

กลาวกนัวา หากมีกฎหมายบังคับห ามมิใหมีการรับต้ังครรภ แทน รัฐตองใหตํารวจเข าไปควบคุมถึง

ในหองนอนของคู สมรสและ หญิงที่ประสงค จะรับต้ังครรภ แทนดังน้ัน จึงเห็นได วาการบังคับใช
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กฎหมายในลักษณะเช นน้ีเป นไปได โดยยากนอกจากนั้น หากกฎหมายลงโทษคู สมรสที่ว าจาง

ต้ังครรภหรือหญิงที่รับต้ังครรภ แทนกจ็ะไม เปนประโยชน ตอเด็กที่กําเนิดขึ้ นมา ทั้งเด็กน้ันก็จะถูก

ถอืวาเปนผลผลิตของการกระทําที่ผิดกฎหมายดวย 

   แม ว าการรับต้ังครรภ แทนจะ ไม ถอืเป นความผิดตามกฎหมาย  Surrogacy 

Arrangement Act แตก็มีป ญหาที่ควรพิจารณาว าการรับต้ังครรภ แทนที่มีข อตกลงว าหญิงที่รับต้ัง

ครรภแทนตองสงมอบเด็กที่เกิดมาน้ันให แกผูวาจางและผู วาจางตกลงที่จะจ ายคาตอบแทนให แก

หญิงน้ันเป น ความผิดตามฐานซื้อขายเด็ก (Baby selling) หรือไม ในปญหาน้ี มีผู เห็นวาการกระทํา

เชนน้ีไมถอืเปนความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอว เพราะกฎหมายคอมมอนลอว เพยีงแตถือวาการ

ซือ้ขายเด็กเป นการขดัต อศีลธรรมอันดี (Contra bonos mores) เทาน้ันโดยมไิด ถอืว าเปนอาชญา

กรรม  ปญหาตอไปก็คือ หากผู วาจางมีวัตถุประสงค ที่จะรับเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนเปน

บตุรบญุธรรมการจ ายเงนิใหแก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนจะเป นความผิดตามกฎหมายการรับเด็กเป น 

บตุรบญุธรรมหรือไม  ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป นบตุรบญุธรรม ค .ศ.1976 (Adoption act 

1976) มาตรา 57 ถอืวาการชําระเงินหรือมอ บผลประโยชน อ่ืนใดเพื่อเปนการตอบแทนที่เกี่ยวข อง

กับการรับเด็กเป นบุตรบุญ ธรรมน้ันเป นการกระทําที่ไม ชอบด วยกฎหมาย  ปญหาดังกล าวได ถูก

ยกขึน้ในคดี Re an adoption application (Surrogacy) โดยขอเท็จจริงในคดีน้ีมีอยูวา คู สมรสคู หน่ึง

ไดทําสัญญากับหญิงคนหนึ่ งให รับต้ังครรภ แทนโดยมกี ารตกลงกนัว าจะชําระเงินจํานวน 10,000 

ปอนด ใหแกหญิงน้ัน  ตอมาหญิงที่รับจ างได มีเพศสัมพันธ กับคู สมรสฝ ายชายที่ว าจางและได ให

กาํเนิดเด็กคนหน่ึง เด็กคนน้ีได อยูอาศัยกับคูสมรสที่ว าจางมาโดยตลอด จนกระทั่งเ ด็กมีอายุได  2 ป 

4 เดือน คูสมรสคู น้ีไดยื่นคํารองต อศาลเพือ่ขอรับเด็กเป นบุตรบุญธรรม ศาลสูงของอังกฤษ (High 

court) โดยผูพิพากษา Latey ไดวินิจฉัยวาการชําระเงินดังกล าวให แกหญิงที่รับจางต้ังครรภ แทนไม

ถอืวาขัดตอมาตรา 50 (ซึ่งตอมาคือมาตรา 57) ของพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบตุรบญุธรรม ด วย

เหตุผลที่วาจํานวนเงนิทีจ่ายใหแกหญิงที่รับจ างต้ังครรภแทนน้ันเป นเงินที่ชําระให เปนคาตอบแทน

สําหรับการใชจ ายในการต้ังครรภ  ในขณะที่มีการทําข อตกลงรับต้ังครรภ แทน ทั้งสองฝ ายมิไดมี

เจตนาที่เกี่ยวข องกับการรับเด็กเป นบุตรบุญธรรม เงินดังกล าวจึงไม ถอืวาเปนคาตอบแทนสําหรับ

การรับเด็กเป นบตุรบญุธรรม ประเด็นทีน่ าสนใจก็คือ นอกจากศาลจะไม ถอืวาเงนิจํานวนดั งกลาว

เปนคาตอบแทนตามมาตรา 57 แลว ผูพิพากษา Latey ยังวินิจฉัยดวยวาหากการชําระเงินน้ันเป นการ

ฝาฝนกฎหมาย ศาล ก็จะใช อํานาจใน การอนุญาตใหมีการชําระค าตอบแทนย อนหลงัได จากคํา

พพิากษาน้ีแสดงใหเห็นวา ศาลอังกฤษได ผอนปรนเงื่อนไขการชําระค าตอบแทนที่เกี่ยวข องกับการ

รับบุตรบุญธรรมอันเกิดขึ้นมาจากการรับต้ังครรภ แทนลงมาก  ตอมาศาลอังกฤษก็ไดมีคําพิพากษา
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ตามคําพิพากษาขางตนอีกหลายคดี และในคดี Re (Adoption) ศาลไดมีคําพิพากษาอนุญาตใหหญิงที่

รับต้ังครรภ แทนได รับค าตอบแทนย อนหลงัได  แมจะถอืว าการชําระเงินนั้นเป นการกระทําที่ผิด

กฎหมายต้ังแต ตนก็ตาม อย างไรก็ดีพึงสังเกตว า การรับต้ังครรภแทนคดีน้ีเกิดขึ้นก อนที่มีกฎหม าย 

Surrogacy arrangement act 1985 และแมในกรณีน้ีการต้ังครรภ จะเกิดขึ้นโดยการมีเพศสัมพันธ 

ระหว างหญิงที่รับต้ังครรภ กับฝ ายชายที่ตองการมีบุตร ศาลอังกฤษก็ถือวาเป นการรับต้ังครรภ แทน

เชนเดียวกนัในปจจุบนั อาจกลาวไดวาการรับต้ังครรภ แทนในประเทศอังกฤษ ไมถอืวาเปนความผิด

ทางอาญา ไม วาการรับต้ังครรภ แทนน้ันจะมกีารจ ายคาตอบแทนหรือไม กต็าม แตในสวนทางแพ ง

น้ัน มีปญหาวาสัญญารับต้ังครรภ แทนเปนสัญญาที่ชอบด วยกฎหมายหรือไม  และคู สญัญาฝายหน่ึง

จะสามารถฟองรองตอศาลเพือ่ใหอีกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติตามสัญญาไดหรือไม 

   ตามกฎหมายคอมมอนลอว  ขอตกลงที่จะสละอํานาจปกครองไม อาจฟ องร อง

บังคับคดีได หากขัดกับความประสงค ของคูสัญญาในขณะที่มีการฟ องรองกันน้ัน ศาลอังกฤษเคย

วินจิฉยัว า มารดาไม อาจสละสิทธิในอํานาจปกครองบุตรได เพราะกฎหมายให สิทธิน้ันแก มารดา

เพยีงเพือ่ให มารดาปฏิบัติหน าที่ในฐานะมารดาได โดยสมบรูณ เทาน้ัน คดีแรกที่มีการฟ องรองกนั

เกี่ยวกับสัญญารับต้ังครรภ แทนในประเทศอังกฤษคือ คดี  A vs. C17 ซึ่งเกิดขึ้นในป  ค.ศ.1978 

ในขณะน้ันยังไม มีกฎหมาย Surrogacy arrangement act ใชบังคับ ขอเทจ็จริงในคดีน้ีมีอยู วา นาย A 

ไดนําสญัญาว าจางนาง C ซึ่งเปนหญิงโสเภณีให รับต้ังครรภ แทนโดยวิธีการฉีดนํ้าเชื้อ โดย ไดตก

ลงวาจางเป นเงนิ 3,000 ปอนด แตตอมาภายหลังคลอดบุตร นาง C กลับเปลี่ยนใจที่จะไม รับเงิน

คาจางและไมยอมสงมอบบุตรตามข อตกลง คดีได ขึ้นสู การพิจารณาของศาล โดยนาย A ขอใหศาล

บังคับใหนาง C สงมอบเด็กใหตามสัญญาศาลชั้นตนโดยผู พิพากษา Comyn กลาววา สัญญารับต้ัง

ครรภ แทนดังกล าวเปนสัญญาที่ขัดต อความสงบเรียบร อยของประชาชน โดยใ หเหตุผลว าสญัญา

ประเภทน้ีเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคในการซื้อขายเด็กเมื่อคดีไดขึ้นสูการพิจารณาของศาลอุทธรณ  

ผูพิพากษา Ormrod มีความเห็นไปในทํานองเดียวกัน โดยประณามสัญญาน้ีวาเป นสัญญาที่คู สญัญา

ขาดสํานึกความรับผิดชอบอย างไรก็ดีมีข อสังเกตวา ความเห็นดังกล าวข างตนเป นเพยีงการให

ความเห็นทางนิติศาสตร  (Judicial comment) เทาน้ัน ศาลมิไดมีคําพิพากษาโดยตรงเกี่ยวกับสถานะ

ทางกฎหมายของสัญญารับต้ังครรภแทน แตนาเชื่อวาหากศาลต องวินิจฉัยปญหาดังกลาวแลว ศาลก็

คงจะตองพิพากษาวาสัญญารับต้ังครรภแทนเปนสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 

   ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎ หมายของสัญญารับต้ังครรภแทนได ถูกพิจารณา

โดยคณะกรรมการวอรนอคเชนกนั คณะกรรมการชดุน้ีเสนอใหบัญญัติกฎหมายให ชดัเจนวาสญัญา
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รับต้ังครรภแทนเป นสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม  ซึ่งคณะกรรมการนี้มีความเห็นว าสญัญารับ

ต้ังครรภแทนควรที่จะเปนสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและไมสามารถฟองรองบังคับคดีได 

   ภายหลังคณะกรรมการวอร นอคได จัดทํารายงานเสนอต อรัฐบาลอังกฤษไม นาน

นักเมื่อตนป  ค.ศ.1985 ไดมีคดีเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนในเชิงพาณิชย เกิดขึ้นอีกคดีหน่ึงทําให

รัฐสภาของอังกฤษพยายามที่จะเรงรัดออกกฎหมายการรับต้ังครรภแทนโดยเร็วในราวกลางป น้ันเอง 

รัฐสภาอังกฤษจึงได ออกกฎหมาย Surrogacy arrangement act 1985 หามมิใหมีคนกลางดําเนินการ  

ชวยเหลอืหรือใหความสะดวกแกการทําสัญญารับต้ังครรภแทนอยางไรก็ดี รัฐสภาของอังกฤษ ไดทิ้ง

ปญหาเกี่ยวกับความชอบด วยกฎหมายของสัญญารับต้ังคร รภ แทนไว  เน่ืองจากไม มีเวลาที่จะ

พิจารณาอย างละเอียดรอบคอบได  กฎหมายรับต้ังครรภ แทนฉบับน้ีจึง ไดบัญญัติหลักการแต เพยีง

กวางๆ ว า กฎหมายฉบับนี้ให ใช บังคับกับสัญญารับต้ั งครรภ แทนไม วาสัญญานั้นจะชอบด วย

กฎหมายหรือไม ก็ตามความคลุมเครือของสถานะทางกฎหมายของสั ญญารับต้ังครรภ แทนเปนเหตุ

ใหในป ค.ศ.1987 รัฐบาลอังกฤษ ไดออกสมุดปกขาว (White paper) เสนอแนะให มีการแก ไข

เพิ่มเติมกฎหมายรับต้ั งครรภ แทนหลายประเด็น รวมทัง้ให มีการกําหนดสถานะทางกฎหมายของ

สัญญารับต้ังค รรภ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนกระทัง่ในป  ค.ศ.1990  ไดมีการออกกฎหมาย 

Human fertilization and embryology act มาควบคุมการใช เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ มาตรา 36(1) 

ของกฎหมายฉบับนี้ไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย Surrogacy arrangement act โดยไดเพิ่มเติมมาตรา  1A 

วา สัญญารับจางต้ังครรภแทนเปนสญัญาที่ไมอาจฟองรองบังคับคดีไดไมวาโดยคู สญัญาฝายใดโดย

ผลของบทบัญญัติ น้ี คู สมรสที่วาจางจึงไม อาจฟองร องบังคับใหหญิงที่รับต้ังครรภ แทนสงมอบเด็ก

แก ตนเองได  และในทํานองเดียวกัน หญิงที่รับต้ังครรภ แทนกไ็ม อาจเรียกร องใหคู สมรสที่ว าจาง

ชําระคาตอบแทนตามสัญญาไดเชนกัน 

   มีขอสงัเกตวา แมกฎหมาย Surrogacy arrangement act จะมิไดหามการรับต้ังครรภ

แทนไวโดยตรง การรับต้ังครรภ แทนในบางกรณีก็ยังถูกควบคุมในทางอ อมตามกฎหมาย Human 

fertilization and embryology act ทั้งน้ี เน่ืองจากการรับต้ังครรภ แทนทีต่ องอาศัยการผสมเทียม หรือ

การปฏิสนธินอกรางกายนั้นมั กจะตองการความช วยเหลือจากแพทยอยู เสมอ และการกระทําเช นน้ี

จะต องไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกล าว ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติ  (Code of practice) ของ The 

human fertilization and embryology authority กาํหนดว า เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ จะนําไปใช

กับการรับต้ังครรภ แทนได ตอเมือ่หญิงที่ว าจางมี ความผิดปกติทางร างกายซึ่งไม สามารถมีบุตรได

ตามปกติหรือมีเหตุผลที่สมควรทางการแพทย เทาน้ัน HFEA’s code of practice (1993) Para. 3.19 

กาํหนดวา “The application of assisted conception techniques to initiate surrogate pregnancy 
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should only be considered where it is physically impossible or highly undesirable for medical 

reasons for the commissioning mother to carry the child. การฝาฝนแนวทางปฏิบัติในข อน้ีอาจทํา

ใหถกูเพกิถอนใบอนุญาตได  ดังน้ัน กฎหมาย Human fertilization and embryology act จึงมีสวน

สําคัญในการควบคุมการรับต้ังครรภแทนเชนกนั 

   1.3 การควบคุมการจัดการใหมีการรับต้ังครรภแทน 

   ประเด็นป ญหาสําคัญเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนอีกประการหน่ึ งก็คือการ

ควบคุมดูแลการจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนโดยคนกลาง คณะกรรมการวอร นอคไดพยายามที่

จะเสนอห ามมิให มีการจัดต้ั งหรือดําเนินการของบุคคลหรือกลุ มบุคคลใด ๆ ขึ้นเพื่ออํานวยความ

สะดวกแก คู สมรสที่ต องการมีบุตรในการหาหญิงที่ต องการรับต้ังครรภ แทน หรืออํานวยความ

สะดวกแก หญิงที่ตองการรับต้ังครรภแทนในการหาคู สมรสที่ตองการมีบุตร ไม วาการดําเนินการ

น้ันจะเปนไปในเชิงพาณิชย หรือไม  ความกังวลของคณะกรรมการวอร นอคในประเ ด็นน้ีเกิดขึ้นมา

จากการที่มีการก อต้ังบริษัทตัวแทนรับดําเนินการจัดหาหญิงที่ต องการรับต้ังครรภ แทนให แกคู

สมรสที่ไม สามารถมีบุตรได ขึ้นเป นจํานว นมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังที่ได กลาวแล ววา 

หลังจากคณะกรรมการวอร นอคไดเสนอความเห็นต อรัฐบาลอังกฤษได ไมนานนัก เมื่อต นป ค.ศ.

1985 ไดมีรายงานวาไดมีคดีฟองรองเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนในเชิงพาณิชยโดยมีคนกลางเข ามา

เกี่ยวข องเปนคร้ังแรกในประเทศอังก ฤษในคดีน้ี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวาคดี Baby cotton 25 มี

ขอเทจ็จริงอยูวา คูสมรส  คูหน่ึงซึ่งฝ ายหญิงไมสามารถต้ังครรภ ไดตามธรรมชาติไ ดติดตอคนกลาง

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ให หาหญิงที่ต องการรับจ างต้ังครรภ แทน และต อมาไดพบหญิงคน

หนึ่งในประเทศอังกฤษที่ ประสงค ที่จะรับจ างต้ังครรภ  คูสมรสฝ ายชายจึง ไดเดินทางมาที่ประเทศ

อังกฤษและมอบเชือ้อสจุิ  ใหแกพยาบาลคนหนึ่งเพื่อให นําไปฉีดใส โพรงมดลูกของหญิงที่รับจ าง

ต้ังครรภ  หลงัจากน้ันหญิงคนน้ี ไดต้ังครรภ และให กําเนิดบุตรซึ่งสื่อมวลชนเรียกว า Cotton ที่

โรงพย าบาลแห งหน่ึงในกรุงลอ นดอน เมือ่คลอดทารกแล ว หญิงคนน้ีได เดินทางอ อกจาก

โรงพยาบาลโดยมิไดนําทารกไปด วย สวนคูสามีภรรยาที่ว าจางไดเดินทางเข ามาในประเทศอังกฤษ

เพื่อรับตัวทารกไปดูแลคดี ไดขึ้นสูการพิจารณาของศาลโดยมีประเด็นว า โรงพยาบาลสามารถมอบ

เด็กคนน้ีใหแกคูสามีภรรยาที่วาจางต้ังครรภไดหรือไม  ในที่สุดศาลไดวินิจฉัยว าสมควรที่จะให สามี

ภรรยาคูน้ีเปนผูปกครองเด็กคนดังกลาว 

   แมคดี  Baby Cotton จะแตกต างจากคดีอ่ืนที่ขึ้นสู ศาลเนื่องจากไ มมีขอโต แยง

ระหว างคูสญัญาในสั ญญารับต้ังครรภ แทนน้ันกต็าม แต คดีน้ีก็ได แสดงให เห็นวาการรับต้ังครรภ 

แทนอาจเป นไปเพื่อประโยชน ในทางพาณิชย โดยมีคนกลางเข ามาช วยจัดการแทนอย างเปนระบบ
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คดีน้ีจึงเปนที่มาของการออกกฎหมาย Surrogacy arrangement act มาตรา 2 ซึ่งบัญญัติให การติดตอ 

จัดหา หรือเขารวมในการเจรจาตอรองสญัญารับจางต้ังครรภ แทนในทางการค าเปนการกระทําที่ผิด

กฎหมาย อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวแลวคู สมรสที่ว าจางหรือหญิงที่รับจ างต้ังครรภ แทนจะไม ถือ   

วามีความผิดตามมาตรานี้เพราะมีกฎหมายบัญญัติยกเว นไวโดยชดัแจ ง จะเห็นได วา กฎหมาย

ดังกลาวหามเฉพาะคนกลางมิให แสวงหาประโยชน ในเชิงพาณิชย จากการรับต้ังครรภแทนเทาน้ัน 

แตมไิดหามมิใหคนกลางดําเนินการให คําปรึกษาหรื อจัดหาหญิงเพื่อรับจ างต้ังครรภ แทน หากการ

ดําเนินการน้ันมไิดมุงทางการคาหรือหากําไรกฎหมายนี้จึงแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

วอร นอคที่ต องการให หามการดําเนินการของคนกลางทั้งหมดเพื่อ เปนการจํากัดปริมาณการรับ

ต้ังครรภ แทนลงจึงดูเหมอืนว ากฎหมายฉบั บน้ีสนับสนับสนุนแนวความคดิทีว่าการแสวงหา

ประโยชนในเชิงพาณิชยโดยคนกลางจากการรับต้ังครรภแทนเทาน้ันที่เปนสิ่งที่น ารังเกียจ  สวนการ

รับสิทธิตามกฎหมายของเด็ กที่ ไมชอบด วยกฎหมายก็มีเพิ่มมากขึ้นด วย จนในทีส่ดุได มีการยกเลิก

สถานะของ “เด็กที่ไม ชอบดวยกฎหมาย ” จนหมดสิน้ สิทธิในทางกฎหมายของเด็กทุกคนจึงเท า

เทียมกัน ไมวาจะเกิดมาจากครอบครัวที่บิดามารดาสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

   1.4 สทิธใินการรับบริการการรับต้ังครรภแทน 

   ประเทศอังกฤษเป นประเทศที่รัฐมีบทบาทในการให บริการดานสุขภาพอย างมาก

โดยรัฐได จัดสรรงบประมาณสําหรับการให บริการสาธารณสุขภายใต โครงการทีเ่รียกว า “การ

บริการสุขภาพแห งชาติ” (National health service: NHS) สิทธิในการรับบริการการบําบัดรักษาจึง

เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่ง ประเด็นปญหาจึงมีอยู วา คูสมรสที่มีบุตรยากสามารถที่จะเข ารับการ

บําบัดรักษาภายใตโครงการดังกลาวไดหรือไม 

   ในการพิจารณาปญหาวาผูมีบุตรยากสามารถขอรับการบําบัดรักษาภายใตโครงการ  

NHS ได หรือไมน้ัน จะต องพิจารณาก อนวาความมีบุตรยากเป นความเจ็บป วยชนิดหน่ึงหรือไม  ซึ่ง

มาตรา 128 ของพระราชบัญญัติการบริการสุขภาพแห งชาติกําหนดความหมายของคําว า “ความ

เจ็บปวย” (Illness) ไวแตเพียงกว าง ๆ วา “ความเจ็บปวยใหรวมถึงการบาดเจ็บหรือพิการที่ต องการ

การบําบัดรักษาทางการแพทยหรือ ทางทันตกรรมหรือการรักษาพยาบาล ” (Section 128 of the 

national health service act 1977) คณะกรรมการวอร นอคไม ไดทําการศึกษาวิเคราะห ปญหานี้มาก

เทาใดนัก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลวาในชวงระยะเวลาน้ันผู มีบุตรยากไดเขารับการบําบัดโดยใช

กรรมวิธีผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อภายใตโครงการดังกล าวมาโดยตลอด และการบําบัดรักษาเช นน้ีก็

ไมไดมีคาใชจายทีสู่งนักเมื่อเปรียบเทียบกับการใช กรรมวิธีปฏิสนธินอกร างกายซึ่งเพิ่งจะพั ฒนาได

ไมนานและมคี าใชจายค อนข างสูงประเด็นที่คณะกรรมการวอร นอคใหความสนใจก็คือ ป ญหาวา
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สมควรที่จะมีการนําเทค โนโลยกีารเจริญพนัธุ  ไมวาจะเปนการฉีดเชื้ออสุจิของผู บริจาคและการ

ปฏิสนธินอกรางกายมาใชในการบําบัดรักษาความมีบุตรยากหรือไม ซึ่งในประเด็นน้ีค ณะกรรมการ

วอร นอคยอมรับวาเทคโนโลยีน้ีอาจฝาฝ นสํานึกทางศีลธรรมของคนบางกลุ ม แตก็สมควรที่จ ะ

อนุญาตใหการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชภายใตข อจํากัดที่เข มงวด คณะกรรมการวอรนอค ยัง ได

เสนอดวยวาควรที่จะนําเทคโนโลยีดังกลาวนี้มาใชตอไปภายใตโครงการ NHS ซึ่ง หมายความวาผูที่

ไมสามารถมีบุตรได ดวยวิธีการปกติสามารถที่จะขอ รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ ได แตทั้งน้ี

ทั้งน้ันก็ขึ้นอยูกับกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข (Allocation of healthcare 

resources) ของรัฐน้ันดวย 

   มีขอสงัเกตว า คณะกรรมการวอร นอคไมไดมีความเห็นเกี่ยวกับการเข าถึงการรับ

ต้ังครรภแทนภายใตโครงการ NHS อยางไรก็ตาม มีรายงานว าเมือ่เดือนเมษายน ค .ศ.1996 องคการ

สขุภาพแหงเมืองยอคเชยีรไดใชวิธีการรับต้ังครรภ แทนเพือ่ช วยคู สมรสคู หน่ึงในการมบีตุร โดยได

เสียคาใช จายเป นเงนิ 5,000 ปอนด  กรณี น้ีจึงถือเป นคร้ังแรกที่การรับต้ังครรภ แทน ได รับการ

สนับสนุนภายใต โครงการบริการสุ ขภาพแหงชาติ (Montgomery, 1997, p. 68-69) ปญหาตอไป

เกี่ยวกับการเข าถึงการบํ าบัดรักษาภาวะมีบุตรยากก็คือ ผูใดสมควร ได รับการบําบัดรักษาโดย

เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ ในปญหาน้ีอาจแยกพจิารณาไดเปน 2 กรณี คือ 

   กรณีแรก ความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป นบิดามารดา (Suitability to be a 

parent) และกรณีที่สองความเหมาะสมของคู สมรสที่มิ ได จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

(Suitability unmarried couple) ในกรณีแรกนั้น ความเหมาะสมที่จะเปนบิดามารดามักจะ ถกูกาํหนด

เปนเงื่อนไขหนึ่งของการบําบัดรักษาความมีบุตรยากเสมอ การ กาํหนดเงือ่นไขในลกัษณ ะเชนน้ี

เปนไปในแนวทางเดียวกันกับเงื่อนไขของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่กําหนดให ผูขอรับบุตรบุญ

ธรรมต องมีความเหมาะสมในการเป นบิดาหรือมารดาบุญธรรม โดยทั่วไปแล วหน วยงานที่

ใหบริการด านเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ จะถกูกาํหนดให จัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น

เพื่อที่จะทําการพิจารณาว าการให บริการบําบัดรักษาคู สมรสที่อยู ในภาวะมีบุตรยากแต ละกรณีน้ัน

เปนไปโดยคุ มครองสิทธิของผู เขารับการบําบัดและเป นไปเพื่อประโยชน ของทารกที่จะกําเนิดมา

หรือไม ดังนั้น คณะกรรมการจริยธรรมจึงมักจะพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป นบิดามารดาของผู

เขารับการบําบัดรักษาด วย กรณีเช นน้ีจึงมีป ญหาว าการกําหนดเงื่อนไขเช นน้ีชอบด วยกฎหมาย

หรือไม 

   ศาลอังกฤษ ได พิจารณาป ญหาที่เกี่ยวข องกับปญหาขางตนในคดี R. vs. ethical 

committee of st Mary’s hospital (Manchester) Ex p. harriott โดยในคดีนี้มีหญิงคนหน่ึงซึ่งไม
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สามารถมีบุตรตามวิธีการปกติไดยื่นคํารองขอเปนผูรับบตุรบญุธรรม แตปรากฏวาคําขอ ดังกลาวถกู

ปฏิเสธด วยเหตุผลที่วาเธอมีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข องกับการค าประเวณี และมีความเข าใจ

เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร ที่นอยมาก ตอมาหญิงคนนี้ ไดเขาขอรับการบําบัดโดยวิธีการปฏิสนธินอก

รางกายที่โรงพยาบาลเซนตแมรีในเมอืงแมนเชสเตอร แตปรากฏวาคําขอไดถูกปฏิเสธดวยเหตุผลใน

ทํานองกัน เธอจึงได นําคดีขึ้นสู การพิจารณาของศาลโดยปกติแล ว ศาลอังกฤษมัก จะไมเข าไป

วินิจฉัยดุลพินิจของฝ ายบริหารหรือ เปลี่ยนแปลงความเห็นข องแพทย ที่เกี่ยวข องกับการวินิจฉัย

ทางการแพทย    หากกระบวนการในการใช ดุลพินิจดังกล าวเปนไปโดยชอบธรรม   ศาลอังกฤษจะ    

กาวล วงเขาไปวินิจฉัยดุลพินิจของฝ ายบริหารหรือความเห็นของแพทย เฉพาะแตในกรณีที่ศาลเห็น   

วาเป นความเห็ นที่ขัดต อเหตุผลที่ชอบธรรมเท าน้ัน (ในอังกฤษเรียกหลักการนี่ว า Wednesbury 

unreasonableness) 

   ในคดีดังกล าวข างตน ศาลอังกฤษจึงไม ไดวินิจฉัยปญหาวาหญิงคนนี้เหมาะสมที่

จะเปนมารดาของเด็กหรือไม แตศาลเห็นวาโรงพยาบาลไดเปดโอกาสใหเธอพบกับที่ปรึกษาและ ให

โอกาสในการส งมอบเอกสารที่เกี่ ยวของอย างเต็มที่แล ว กระบวนการที่นําไปสู การวินิจฉัยน้ันจึง

เปนไปโดยชอบ ศาลไมสมควรที่จะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ัน อย างไรก็ดี ศาลไดชี้ใหเห็นวา

กฎเกณฑ บางประการที่สร างขึ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเปนบิดามารดาอาจเปนไป

โดยขดัตอกฎหมายได เช น หากคณ ะกรรมการจริยธรรมมีนโยบายวาจะไม ใหบริการการปฏิสนธิ

นอกรางกายแก คนเชื้อชาติ ยิวหรือคนผิวสี ศาลก็จะพิพากษาว านโยบายเช นน้ันขดัต อกฎหมาย     

จากความเห็นของศาลดังกลาวอาจสรุปได วา หากนโยบายในการพิจารณาความเ หมาะสมที่จะเปน

บิดามารดาของผูเขารับการบําบัดความมีบุตรยากเปนไปโดยกดีกนั กลุมบุคคลบางกลุ มไมวาจะโดย

เหตุของเชื้อชาติ เพศ สภานภาพสมรส หรือความพิการย อมเปนการเลือกปฏิบัติที่ขัดต อกฎหมาย    

ไมวาจะเป นกฎหมาย Race relation act 1976 หรือ Disability discrimination act แลวแตกรณี 

อยางไรก็ดี กา รกําหนดความเหมาะสมของบุคคลที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดในการบําบัดรักษา

อาจไม ถอืว าเปนการเลือกปฏิบัติ กไ็ด แม วาการกําหนดเงื่อนไขเช นน้ันจะเปนการกดีกนับคุคลใน

กลุมใดกลุ มหน่ึงก็ตาม ตัวอย างเช นตามนโยบายของโรงพยาบาลเซนต แมร่ี น้ัน โรงพยาบาลจะ      

ทําการบําบัดรักษาผู ปวยฝายหญิงที่อายุไม เกนิ 40 ป และฝายชายที่อายุไม เกนิ 50 ปเทาน้ัน หาก

พิจารณาตามกฎหมาย จะเห็นไดวากฎหมาย Human fertilization and embryology act ไมไดกาํหนด

อายุของผู รับบริการการรักษาความมีบุตรยากไว  ในกรณีเชนน้ี หากพิสูจน ไดวาอายุมีสวนสําคัญที่

จะทําใหการบําบัดรักษามีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพือ่ใชเปนเกณฑ ในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation 

of health care resources) เงื่อนไขดังกล าวก็อาจจะไม ขดัต อกฎหมาย แตหากการกาํหนดอายนุัน้
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เปนไปโดยปราศจากเหตุผลและมิได เปนไปเพื่อประโยชน สูงสุดของผู ปวยและเด็กทีจ่ะกาํเนิดมา

น้ันก็จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมาย ประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ เป น

การสมควรหรือไม ที่จะให บริการบํา บัดรักษาภาวะความมีบุตรยากเฉพาะแก คูสมรสที่จดทะเบียน

สมรสตามกฎหมายเทานั้นคณะกรรมการวอรนอคเห็นวา การใหบําบัดรักษาผูปวยเช นน้ีไมควรที่จะ

พิจารณาจากสถานภาพของการสมรสตามกฎหมายเท าน้ัน คู สมรสที่ไมไดจดทะเบียนสมรสควรที่

จะเข าถึง เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ ได เชนกนัอย างไรก็ตาม คณะกรรมการวอร นอคตระหนักว า 

เทคโนโ ลยีน้ีอาจถูกนําไปใชกับคูรักร วมเพศ (Homosexual couples) เชน เกย หรือเลสเบีย้นได  

คณะกรรมการวอรนอคมิไดคัดคานการใหบริการน้ีแกคูรักรวมเพศ โดยเพยีงแต ใหความเห็นวาตาม

หลกัการทัว่ไปแลว การกาํเนิดในครอบครัวที่มีทั้งบิดาและมารดายอมเปนประโยชนแก เด็กมากกวา 

ถงึแมวาจะเปนการยากที่จะคาดการณลวงหนาวาความสัมพันธ ของคู สามีภรรยาน้ันจะมีความยั่งยืน

เพียงใด 

   ในชวงเวลาที่มีการรางกฎหมาย Human fertilization and embryology act ไดมี

ความพยายามที่จะเสนอใหกฎหมายจํากัดการใหบริการเฉพาะแกคูสมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

หรือคูสมรสตางเพศ (Heterosexual couples) ที่มีความสัมพันธ อันมั่นคงเท าน้ัน ขอเสนอน้ีไมไดรับ

การยอมรับโดยมาตรา 13(5) ของกฎหมาย Human fertilization and embryology act ไดบัญญัติไว

แตเพยีงวาการใหบริการบําบัดรักษาแกหญิงที่มีบุตรยากน้ันจะต องพิจารณาถึงสวัสดิภาพของเด็กที่

จะกําเนิ ดจากการบําบัดรั กษาน้ันและของเด็กคนอ่ืนทีอ่าจได รับผลกระทบจากการกําเนิดนั้นเป น

สําคัญ สวัสดิภาพของเด็กในที่น้ียอมหมายความรวมถึงความจําเป นของเด็กที่จะมีบิดาด วย (Section 

13(5) of the human fertilization and embryology act บัญญัติวา “A woman shall not be provided 

with treatment services unless account has been taken of the welfare of any child who may be 

born as a result of the treatment (including the need of that child for a father), and of any other 

child who may be affected by the birth.)” 

   จะเห็นไดวา หลักการดังกลาวนี้ยังคงเปดโอกาสใหคูสมรสที่ไมไดจดทะเบยีนและ

คูรักรวมเพศสามารถได รับการบําบัดรักษาไ ด มีขอสงัเกตวาแตเดิมตามหลักความสัมพันธ ระหวาง

แพทยกับผูปวย (Doctor-patient relationship) แพทยมหีนาที่ตองพิจารณาเฉพาะแต ประโยชนสูงสุด

ของผูปวย (Best interest of the patient) เทานั้น แตตามกฎหมายนี้แพทย ตองพิจารณาถึงสวัสดิภาพ

ของเด็กที่จะกําเนิดมาและเด็กคนอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบดวย  

   สําหรับประเด็นการเข าถึงการรับต้ังครรภ แทนน้ัน จะเห็นได วาทั้งคณะ กรรมการ

วอรนอค และกฎหมาย Human fertilization and embryology act ไมไดมีการกลาวถงึไวโดยตรง แต
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หลักการที่บัญญัติไว ในกฎหมายฉบับนี้ยอมต องถูกนําไปใชกับการเข าถึงการรับต้ังครรภ แทนดวย 

หากการรับต้ังครรภ แทนน้ันตองอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ ที่กฎหมายได ควบคุมไว  สวนการ

รับต้ังครรภ แทนอ่ืนเชนโดยโดยการฉดีนํ้าเชือ้ด วยตนเอง (Self-insemination) ยอมไม ถูกควบคุม

โดยกฎหมายฉบับนี้ 

   1.5 สถานภาพของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

   ตามกฎหมายอังกฤษ สถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภแทนนับวา   

มีความสําคัญมาก เนื่องจากเด็กโดยชอบด วยกฎหมายเท าน้ันจึงจะมีสิทธิภายในครอบค รัวตามที่

กฎหมายกําหนด ไม ว าจะเป นสิทธิที่จะ ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือสิทธิที่จะ ไดรับมรดกก็ตาม 

ดังน้ัน หากพจิารณาในแง ของสิทธิภายในครอบครัว บุตรที่ไม ชอบดวยกฎหมายก็จะมีสถานภาพที่

ตํ่ากวาบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย แตเดิมกฎหมายคอมมอนลอวไมไดพิจารณาสถานภาพทางกฎหมาย

ของเด็กจากความสัมพัน ธระหวางเด็กน้ันกบับดิามารดา แต จะพิจารณาจากสถานภาพทางสมรส

ระหวางสามีกับภรรยาน้ันเปนสําคัญ เด็กที่เกิดมาจะเป นบตุรโด ยชอบดวยกฎหมายของสามีและ

ภรรยาต อเมือ่ได ปฏิสนธิหรือคลอด เปนทารกใน ขณะที่สามีภรรยาน้ันเป นสามีภรรยากันตาม

กฎหมายเท าน้ัน ตามหลักการน้ี เด็กที่เกิดจากการสมรสที่เป นโมฆะ  หรือการสมรสทีเ่ป นโมฆียะ

แลวมีการบอกลางจะเปนเด็กที่ไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาบิดามารดาจะได สมรสกันโดยถูกตอง

ก็ตามอย างไรก็ตาม ในช วงหลายสิบป ที่ผานมา  สังคมอังกฤษได เปดกว างยอมรับเสรีภาพของคู

สมรสในการกําหนดสถานภาพทางการสมรสของตนเองมากยิ่งขึ้น หลักการข างตนของกฎหมาย

คอมมอนลอว จึงไดเปลี่ยนแปลงไป โดยถือว าเด็กที่เกิดจากการสมรสที่เปนโมฆะหรือโมฆียะเป น

เด็กที่ชอบดวยกฎหมาย หากตอมาบิดามารดาไดสมรสกัน 

   1.6 อํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

   ปญหาเกี่ยวกับอํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนเปนป ญหาที่มัก

เกิดขึ้นเมื่อคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนฝายใดฝายหน่ึงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข อตกลงที่ทําไว     

ลวงหน า กรณีที่เกิดขึ้นเสมอก็ คือ เมื่อมีการคลอดบุตรแล ว หญิงที่รับต้ังครรภ แทนปฏิเสธที่จะส ง 

มอบเด็กน้ันให แก คู สมรสที่ว าจ างหรือไม ยอมให ความยินยอ มในการที่คู สมรสน้ันจะรับเด็กเป น

บตุรบญุธรรม  ปญหาในเร่ืองอํานาจปกครองบุตรจําเป นตองแยกออกจากปญหาความเป นบดิา

มารดา เพราะความเป นบิดามารดาเป นเพียงสถานะทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นเท าน้ัน แต มิไดเปน

เคร่ือง     ชีว้ดัแต เพียงอยางเดียววาเด็กน้ันต องอยู ภายใต อํานาจปกครองของบิดามารดาที่ชอบด วย

กฎหมายเสมอไป เพราะในกา รพิจารณาอํานาจปกครองเด็กนั้นจะต องคํานึงถึงสวัสดิภาพของเด็ก

เปนสําคัญพระราชบัญญัติวาดวยเด็ก มาตรา 1(1) กาํหนดใหศาลอังกฤษตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของ
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เด็กเปนการสงูสดุ ศาลอังกฤษในคดี Re P (minors) (Wardship: surrogacy) กลาววา ศาลมีหนาที่ใน

การพิจารณาพิพากษาคดีโดยคํานึ งถึงสวัสดิภาพของเด็กที่เกี่ยวข องเปนประการแรกและประการ

สูงสุด หากศาลพิจารณาแล วเห็นวาขอตกลงที่คู สัญญาทั้งสองฝายได ทํากันไวน้ันมิไดเป นไปโดย

คุมครองสวัสดิภาพของเด็กอย างเพียงพอ ศาลก็ย อมมีอํานาจที่จะเพิกถอนข อตกลงน้ันได เน่ืองจาก

ตามกฎหมายอังกฤษ ศาลเป นองค กรเดียวเท าน้ันที่มี อํานาจกําหนดอํานาจปกครองของเด็ ก ใน

สัญญารับต้ังครรภ แทนคู สญัญาจึงไม สามารถที่ จะตกลงหรือบังคับใหฝ ายใดฝ ายหนึ่งมีอํานาจ

ปกครองเด็กโดยปราศจากความเห็นชอบของศาลไดการพิจารณาอํานาจปกครองเด็กของศาลนั้น ไม

จําเปนเสมอไปวาบิดามารดาตามกฎหมายเทาน้ันที่มีอํานาจปกครองเด็ก ศาลอาจกําหนดใหคูสมรส

ที่วาจางให ต้ังครรภ แทนมีอํานาจปกครองก็ ได เชน ในคดี Re C. (A minor) (Wardship: Surrogacy) 

ขอเท็จจริงปรากฏวา หญิงที่รับต้ังครรภแทนไดมอบเด็กที่เกิดมาใหอยูในความดูแลของโรงพยาบาล

เพือ่สงมอบใหแกคูสมรสที่ตองการมีบุตรตอไป ศาลอังกฤษจึงเห็นวากรณีเชนน้ีสมควรกาํหนดให คู

สมรสมีอํานาจปกครองเด็กเพราะจะเป นประโยชน แกเด็กมากกว า แตใ นคดี Re P. (Minors) 

(Wardship: Surrogacy) ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวา หญิงที่รับต้ังครรภแทนไดคลอดทารกแฝดและเลีย้ง

ดูเด็กน้ันมาเปนระยะเวลากวา 5 เดือนแลว ศาลเห็นวาการใหเด็กอยูกับหญิงที่รับต้ังครรภ แทนตอไป

จะเกิดประโยชน สงูสดุแก เด็กจึงไดมีคําสั่งให อํานาจปกครองตกแก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนดังน้ีจะ

เห็นได วาการพิจารณากําหนดอํานาจปกครองของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนจึงขึ้นอยู กับ

ขอเท็จจริงเปนกรณีไปในสัญญารับต้ังครรภ แทน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดก็คือ เมื่อคูสัญญาทั้งสอง

ฝายตางไม ตองการที่จะรับเด็กน้ันอยู ในอํานาจปกครองของตน เช น เมื่อเด็กที่เกิดมาน้ันมีความ

พกิารในกรณี เชนน้ี การกาํหนดให เด็กตองอยูในอํานาจปกครองของบิดามารดาต ามกฎหมาย  หรือ

แมกระทั่งคูสมรสที่วาจางใหต้ังครรภแทนยอมเห็นไดชดัวาไมเปนประโยชนแกเด็ก ศาลจึงมีอํานาจ

ทีจ่ะกาํหนดใหบุคคลที่สามเปนผูปกครองเด็กก็ได 

   กล าวโดยสรุป ประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่เกี่ยวกั บการรับต้ังครรภ แทนที่

สลับซับซอนและเกี่ยวข องกฎหมายหลายฉบับ แม วาการรับต้ังครรภ แทนในประเทศอังกฤษจะไม

ถอืวาเปนการกระทําที่ ขดัต อกฎหมาย แต การจัดต้ังองค กรเพื่อแสวงหากําไรจากการรับต้ังครรภ 

แทนยังถือเป นความผดิอยู  สําหรับสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ 

แทนนั้น กฎหมายอังกฤษยังคง ยดึถอืโดยเคร งครัดว ามารดาที่ให กําเนิดบุตรเท าน้ันเป นมารดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย     สวนสถานะความเปนบดิาน้ันจะเปลีย่นแปลงไปแลวแตกรณ ีแต กฎหมาย

อังกฤษก็มีบทบัญญัติที่อนุญาตใหคูสมรสที่วาจางใหมีการต้ังครรภ สามารถยื่นคําร องตอศาลขอเป น 

บิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายได ซึ่งจะมีขั้นตอนที่รวดเร็วกว าการรับบุตรบุญธร รม แตทั้งน้ีการ
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ยื่นคํารองขอเป นบิดามารดาตามคําสั่งศาลนั้นต องไดรับความยินยอมจากหญิงที่รับต้ังครรภ แทน

ดวย ในกรณีที่มีความขัดแย งเกดิขึน้ระหว างคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภ แทนคูสัญญาทั้งสองฝาย

ไมอาจฟ องรองให อีกฝ ายห น่ึงปฏิบัติตามสัญญาได  และศาลเท าน้ันที่มีอํานาจกําหนดอํานาจ

ปกครองของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน โดยศาลจะพิจารณาจากสวัส ดิภาพและประโยชน 

สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

   1.7  สถานภาพของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

   การกําเนิดของ ทารกโดยใช เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ เปนปจจัยสําคัญอย าง

หน่ึงที่เกี่ยวของกับการกําหนดสถานภาพของทารกตามกฎหมาย เพราะตามกฎหมายคอมมอนลอว      

การพิสูจน ความเป นบิดาของเด็กยังคงต องพิจารณาจากความสัมพันธ ทางพันธุกรรม (Genetic 

relationship) ระหวางบิดากับเด็กน้ัน ดังน้ัน หากนําหลักการน้ีมาใช กับเด็กที่เกิดจา กการฉีดเชื้ออสุจิ

ของผูบริจาคแลว ก็จะมีปญหาเกิดขึ้นคือ ประการแรก หากมีการพิสูจนวาเด็กน้ันเปนบุตรของใคร  ก็

จะพบว าเด็กน้ันไม มีความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับสามีของมารดาที่ให กําเนิดดังน้ันจึงไม ถือ        

วาเด็กน้ันเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี ประการที่สอง เมื่อเด็กมีความสัมพันธ ทาง

พันธุกรรมกับผูบริจาคเชื้ออสุจิ ก็ต องถอืว าผูบริจาคนั้นเป นบิดาของเด็กที่กําเนิดมา ทั้งที่ผู บริจาค

เชื้ออสุจิมิไดมีความตองการที่จะเปนบิดาของเด็กแมแต นอยจะเห็นไดวา หากนําหลักกฎหมาย คอม

มอนลอว ขางตนมาใช บังคับกับสถานะของเด็กที่เกิดจากเทค โนโลยกีารเจริญพนัธุ ยอมจะทําให

สถานะของเด็กมีความคลุมเครือและก อใหเกิดผลที่วิปริต จึงได มีความพยายามที่จะแก ไขปรับปรุง

กฎหมายกําหนดสถานะของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการเจริ ญพนัธุ ใหชัดเจน ซึ่งต อมาไดมีการ

แกไขกฎหมายหลายฉบับแสดงสถานะความเป นบิดาและมารดาของเด็กไ ดโดยชดัแจงยิ่งขึ้น โดย

อาจพิจารณาไดดังตอไปน้ี 

   1) ความเปนมารดา 

   ในอดีตเมือ่เทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ ยังไม มีความเจริญก าวหนานัก มารดาที่

ใหกําเนิดทารกย อมมีความสัมพันธ ทั้งในทางสายเลือดและทา งพันธุกรรมกับทารก ดังน้ัน จึงไมมี

ความจําเป นที่กฎหมายต องแยกสถานะระหว างมารดาที่ต้ังครรภ กับมารด าทางพันธุกรรมตาม

กฎหมายคอมมอนลอว จึงมีหลักเพียงกว างๆ ว า การต้ังครรภยอมเป นเคร่ืองบ งชี้ความเป นมารดา

ของบุตร กฎหมายอั งกฤษที่ออกมาในรูปของพระราชบัญญัติก็ถือตามกฎหมายคอ มมอนลอว เช น 

พระราชบัญญัติว าดวยการจดทะเบียนการเกิดและการตาย (Births and deaths registration act 1953 

และ Registration of births deaths and marriages act (Sc) act 1965) ก็ถือวาหญิงที่ให กําเนิดบุตรมี

หนาที่ตองแจงจดทะเบยีนการเกดิของเด็กน้ันว าเปนบุตรของตน แม วาเมื่อเทคโนโลยีช วยการเจริญ
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พนัธุมีความก าวหน ามากขึ้น หลักการดังกล าวในกฎหมาย อังกฤษก็มิไดเปลี่ยนแปลงไปและได ถูก

นํามาบัญญัติไว ในกฎหมาย Human fertilization and embryology act 1990 ดวย มาตรา 27(1) ของ

กฎหมายฉบับนี้กลาวไวโดยชดัแจ งวา หญิงซึ่งกําลังต้ังครรภ หรือไดต้ังครรภเด็กอันสืบเน่ืองมาจาก

การนําเอาตัวออนหรือเชือ้อสจุแิละไข ไปใสไวในรางกายย อมถอืวาเปนบคุคลคนเดียวเท าน้ันที่เปน

แมของเด็กที่กําเนิดมา  บทบัญญัติเช นน้ีเป นการสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อที่ว าหญิงซึ่งไดอุทิศราง

กายเพื่อการต้ังครรภ เปนเวลาเก าเดือนยอมมีสิทธิในทางกฎหมายเหนือกว าหญิงอ่ืนไม วาจะเป น

หญิงซึ่งประสงค ที่จะเลี้ยงดูเด็กน้ันหรือซึ่งมีความสัมพัน ธทางพันธุกรรมกับเด็กนั้นก็ตามจาก

บทบัญญัติกฎหมายขางตน ขอสังเกตสองประการดังนี้ 

   ประการแรก บทบัญญัติดังกล าวจะนําไปใช กับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ที่มี

การนําตัวออนเขาไปในรางกาย เชน โดยใชเทคนิคการยายฝากตัวออน (Embryo transfer) กับการนํา

เชื้ออสุจิและไข เขาไปในร างกายเท าน้ัน ซึ่งในกรณีหลังน้ี จะต องเปนการนําทั้งเชื้ออสุจิและไข       

เขาไปในร างกาย เช น โดยใช เทคนิคการย ายเซลล สืบพันธุ เขาไปในท อนําไข  หากเปนการนําเชื้อ

อสุจิหรือไขแตเพยีงอยางเดียวเขาไปในรางกายก็จะไมอยูภายใตบทบัญญัติมาตราน้ี ดังน้ันหากมีการ

นําไข ที่ได รับการบริจาคเข าไปใ นร างกายและไข น้ันได รับการผสมตามธรรมชาติ กรณีเช นน้ีก็

จะตองนําหลักกฎหมายคอมมอนลอว มาใช ซึ่งก็จะมีผลไปในทํานองเดียวกันคือมารดาผูให กําเนิด

บุตรเปนมารดาที่ชอบดวยกฎหมาย 

   ประการที่สอง หลักเกณฑที่กล าวมานี้จะตองนําไปใช กับการรับต้ังครรภ แทนดวย

กลาวคือ หากการรับต้ังครรภ แทนเกิดขึ้นโดยการฉีดเชื้ออสุจิและไข เขาไปในร างกายหรือมีการ

ปฏิสนธินอกร างกายแล วย ายฝากตัวอ อนเข าไปในร างกาย ความเปนมารดาของเด็กก็ต องถอืตาม

กฎหมาย Human fertilization and embryology act 1990 แตหากการรับต้ังครรภ เกิดจากการปฏิสน ธิ

ดวยวิธีอ่ืนก็ตองนํากฎหมายคอมมอนลอวมาใชบังคับ 

   กลาวโดยสรุป กฎหมายอังกฤษจะใ ชเกณฑ ในการพิจารณาความเปนมารดาของ

บุตรเฉพาะจากการใหกําเนิดบุตรเทาน้ัน โดยมารดาทีใ่หกาํเนิดจะถอืเป นมารดาที่ชอบด วยกฎหมาย     

ตามผลของกฎหมายใด จําต องพิจารณาเป นกรณไีปดังที่กลาวขางตน สําหรับการรับต้ังครรภแทน

น้ัน มารดาที่ใหกําเนิดยอมถือวาเปนมารดาที่ชอบดวยกฎหมายแต เพียงผู เดียวโดยไม ถือวาหญิงที่ทํา

สญัญาวาจางใหต้ังครรภแทนเปนมารดาตามกฎหมาย ไม วาจะมีการนําไข ของหญิงนั้นมาใช ในการ

ผสมเทียมหรือไมกต็าม 

 

   2) ความเปนบดิา 
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   ความเป นบิดาของเด็กที่เกิดจากการใช เทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ ถอืเปน

ประเด็นที่มีความสลับซับซ อนและอ อนไหวมากที่สุดเร่ืองหน่ึง คณะกรรมการวอร นอคไดเสนอ

ความเห็นในเร่ืองน้ีวา สามีของหญิงที่ใหกําเนิดบุตรจากการฉีดเชื้ออสุจิของผู บริจาคนั้นควรที่จะถือ

วาเปนบิดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กนั้น หากสามีของหญิงนั้นให ความยินยอมในการกระทํา

ดังกลาว 

   กฎหมายฉบับแรกของอังกฤษ  ที่ยอมรับหลักการดังกลาวน้ีก็คือพระราชบัญญัติว า 

ดวยการปฏิรูปกฎหมายครอบครัว (Family law reform act 1987) โดยมาตรา 27 ของกฎหมายฉบับ

น้ีมีหลักการว า หากสามีโดยชอบด วยกฎหมายของหญิงที่ได รับการผสมเที ยมโดยการฉีดเชื้อจาก      

ผูบริจาคใหความยินยอมในการน้ัน ชายคนดังกลาวยอมถอืวาเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก

ที่เกิดมา โดยผลของมาตรานี้ ชายที่บริจาคเชื้ออสุจิจะไม มีสิทธิ  หรือหนาที่ใดๆ ตอเด็กน้ันแม แต

นอย บทบัญญัติมาตรา 27 ของกฎหมายขางตนมีขอจํากัดอยู 2 ประการ คือ 

   ประการแรก กฎหมายนี้นําไปใช บังคับกับเด็กที่เกิดจา กการผสมเทียมโดยการฉีด

เชื้อของผู บริจาคเท าน้ัน แต ไมครอบคลุมถึงเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ดวยวิธีอ่ืน     

เชน โดยการใช ตัวออนที่ได รับการบริจาค (Donated embryo) ดังน้ันเด็กที่เกิดจากกรรมวิธีอ่ืน

นอกจา กการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อของผูบริจาคก็จะไม ถอืว าเปนบุตรของสามีของหญิงที่ให

กาํเนิดเด็กน้ัน แมสามจีะใหความยินยอมก็ตาม 

   ประการที่สอง กฎหมายดังกลาวใชบังคับกับเฉพาะแต คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย

เทาน้ัน ดังน้ันหากมี การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อจากผูบริจาคให แกหญิงที่ไมไดสมรสโดยชอบ      

จะไมถอืวาสามีของหญิงนั้นเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก แม สามีน้ันจะให ความยินยอมก็

ตาม ในกรณีเชนน้ีก็จะถือวา ชายผูบริจาคเชื้ออสุจิเปนบิดาของเด็กที่เกิดมาเนื่องจากมีความสัมพันธ

ทางพันธกุรรมกบัเด็กน่ันเอง จะเห็นไดวา กฎหมายดังกลาวน้ีไดกอใหเกิดผลที่ไม พึงประสงคหลาย

ประการ ในการร างกฎหมาย Human fertilization and embryology act จึงไดมีการถกเถียงประเด็น  

ปญหาเกี่ยวกับความเปนบิดาของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการเจริญพันธุ อยางกวางขวางเพื่อขจัด

ปญหาที่คลุมเครือให หมดไป ซึ่งในที่สุดกฎหมายฉบับน้ีได กาํหนดหลกัเกณฑ ของความเป นบดิา

ของเด็กใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไดยอมรับสถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช วย

การเจริญพนัธุซึ่งบิดามารดามิไดสมรสกันตามกฎหมายดวยสถานะความเป นบิดาของเด็กที่เกิดจาก

เทคโนโลยชีวยการเจริญพนัธุ ไดถกูกาํหนดไ วในมาตรา 28 ของกฎหมายดังกล าวขางต น โดย

หลักการนี้ครอบคลุมไปถึงสถานะความเป นบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน ซึ่งมีการนํา

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุมาใชดวยกฎหมายฉบับนี้แยกแยะความแตกต างของสถานะความเป น
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บดิาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนไวเปน 2 กรณี คือ กรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสามี

โดยชอบดวยกฎหมาย และกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนไมมีสามีโดยชอบดวยกฎหมาย 

   ในกรณีแรก หากหญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสามีโดยชอบด วยกฎหมาย สามีของ

หญิงน้ันก็จะถือว าเป นบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดให

ความยินยอมในการรับต้ังครรภ แทนน้ัน ในกรณีน้ีความยินยอมข องสามีมีความสําคัญมากเพราะ

ถึงแมสามีจะพสิจูน ไดวาเด็กที่เกิดมาน้ันไม มีความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับตนเอง เช นโดยการ

พิสูจนลายพิมพ ดีเอ็นเอ ชายคนดังกล าวก็ยังต องถอืเป นบิดาตามกฎหมายของเด็กเพราะตนได ให

ความยนิยอมแลว อยางไรก็ดี หากสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนสามารถพิสูจน ไดวาตนไมไดให

ความยินยอมแล ว ก็จะไม ถอืวาชายนั้นเป นบดิาของเด็ก แต จะถอืว าเด็กน้ันเป นเด็กที่ไมมีบิดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย (Legally fatherless child)  

   ในกรณีที่สองคือ เมื่อหญิงที่รับต้ังครรภ แทนไมมีสามีโดยชอบด วยกฎหมายตอง

พิจารณาว ากระบวนการต้ังครรภน้ันเกิ ดขึน้ในสถานบริการทีไ่ด รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม

หากกระบวนการต้ังครรภ เกิดขึ้นในสถานบริการที่ ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ชายที่ วาจางให ต้ัง

ครรภ จะมีสถานะเป นเพียงผู บริจาคเชื้ออสุจิเท าน้ัน ซึ่งตามกฎหม ายจะไม ถอืวาเป นบิดาของเด็ก

ดังน้ัน เด็กที่เกิดมาก็จะถือว าเป นเด็กที่ไม มีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายเชนกันแตหากปรากฎว า

กระบวนการในการต้ังครรภ น้ันไม ไดเกิดขึ้นโดยความช วยเหลอืของแพทย ในสถานบริการที่ไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย เช น โดยการที่หญิงน้ันฉีดเชื้ออสุจิของฝ ายชายที่ว าจางเขาไปในโพรงมดลูก

ดวยตนเอง (Do-it-yourself insemination) หรือแม กระทั่งโดยการมีเพศสัมพันธกับชายที่ว าจาง    

ชายที่เป นเจ าของเชื้ออสุจิน้ันย อมเป นบิดาของเด็กตามกฎหมายคอมมอนลอว  เพราะกฎหมาย 

Human fertilization and embryology act ไมไดเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายในกรณีเช นน้ี

แตอยางใด จะเห็นไดวา กฎหมาย Human fertilization and embryology act ไดสรางหลักเกณฑ

เกี่ยวกับสถานะความเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

หลักเกณฑดังกลาวตองนําไปใช กับเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนดวยเชนกัน ซึ่งก อใหเกดิผลดี

ประการหนึ่งคือ เป นการกาํหนดหน าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กไว โดยชดัเจนดังน้ัน แม เด็กที่เกิด

มานั้นจะมีความพิการไมว าทางร างกายหรือสมอง ซึ่งทําใหคู สมรสที่ว าจางไมตองการรับเด็กมา

อุปการะต อไป เด็กน้ันก็จะเป นบตุรโดยชอบด วยกฎหมายของหญิงที่รับจ างต้ังครรภ  รวมทั้งของ

สามีตามกฎหมายของหญิงนั้นหากได ใหความยินยอม บิดามารดาของเด็กย อมไม อาจปฏิเสธหน าที่

ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กได 
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   3) ความเปนบิดามารดาตามคําสั่งศาล (Parental order) 

   ดังที่ไดกลาวแลววา ตามกฎหมาย Human fertilization and embryology act หญิงที่

รับต้ังครรภแทนน้ันย อมถอืวาเปนมารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน คูสมรสที่วาจางให

ต้ังครรภ แทนจะเป นบิดามารดาตามกฎหมายของเด็ก ไดกต็อเมื่อมีการรับเด็กน้ันเป นบตุรบญุธรรม

เทาน้ัน ในระหวางการรางกฎหมาย Human fertilization and embryology actไดมีคดีเกี่ยวกับการรับ

ต้ังครรภแทนขึ้นสูการพจิารณาของศาลอังกฤษ ในคดีน้ีคูสมรสคู หน่ึงไดนําไขของภรรยาซึง่ภรรยา

ไมสามารถต้ังครรภได ไปผสมกับเชื้ออสุจิของสามี แลวนําตัวออนที่ไดไปฝากไวในครรภของหญิง

อีกคนหน่ึง ตอมาหญิงคนน้ีไดคลอดบตุรฝาแฝดปญหาที่ขึ้นสู ศาลคือ สมควรให เด็กทารกฝาแฝดอยู 

ในอํานาจปกครอ งของคูสมรสที่ว าจางหรือไม  ผูพิพากษา Scott Baker วินิจฉัยวา ในคดีน้ีการที่เด็ก

ไดอยู กับบิดาและมารดาทางพันธุกรรมย อมเป นประโยชน แกเด็กมากกว า และยังไดกลาวตอไปวา

ในกรณีเช นปญหาสําคัญมิ ได อยูที่ว าเด็กควรที่จะอยู ในอํานาจปกครองของใคร แต อยูที่วาจะมี

มาตรการอยางไรที่จะเปนหลักประกันไดวาเด็กจะไดอยูอาศัยกับคูสมรสที่วาจาง 

   จากคําพิพากษาดังกล าวน้ี จะเห็นได ว าหญิงที่ให กําเนิดบุตรยังคงถือเปนมารดา

ของเด็ก แม คู สมรสที่ว าจางจะไดรับเด็กไปอยู ในความปกครอง แต คูสมรสน้ันก็ยังคงต องไปจด

ทะเบยีนรับเด็กเป นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป นบุตรบุญธรรม ค.ศ.1976 ซึ่งมี

ขั้นตอนที่ยุงยากและใชเวลานาน คูสมรสน้ีจึงไดนําเร่ืองไปร องเรียนตอสมาชิกสภาผู แทนราษฎรวา

เหตุใด ตนเองซึง่เป นบิดามารดาตามพันธุกรรมยังคงต องรับบุตรของตนเองเป นบตุร บญุธรรม 

รัฐสภาของอังกฤษจึงไดนําแนวคิดจากคําพิพากษาขางตนมาบัญญัติไวในกฎหมาย โดยมหีลกัการวา

คูสมรสที่วาจ างให มีการต้ังครรภ แทนอาจยืน่คาํ รองขอตอศาลให มีคําสั่งว าเด็กที่เกิดจากก ารรับ

ต้ังครรภแทนเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนได ภายใตเงื่อนไขดังตอไป 

   - เด็กน้ันตองมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสฝ ายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสอง

ฝาย 

   - คูสมรสที่วาจางตองสมรสกันตามกฎหมายและมีอายุไมนอยกวา 18 ป 

   - หญิงที่รับต้ังครรภแทนและสามตีองใหความยินยอม แต ความยินยอมเช นวาน้ีจะ

เกิดขึ้นกอนระยะเวลาหกสปัดาหหลังจากการคลอดบุตรไมได 

   - ตองไม ปรากฎ วามีการชําระค าตอบแทนที่นอกเหนือไปจากคาใช จายที่เกิดขึ้ น

ตามสมควรในการต้ังครรภ เวนแตไดรับอนุญาตจากศาล 
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   - เด็กน้ันตองอาศัยอยู กับคู สมรสที่วาจ างทั้งในขณะที่ยื่นคํา รองและขณะที่ศาลมี

คําสั่ง และคูสมรสฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายตองอาศยัอยูในสหราชอาณาจักร 

   - ตองยื่นคํารองตอศาลภายในหกเดือนนับแตวันที่เด็กคลอด 

   บทบัญญัติข างต นน้ีมีผลใ ชบังคับต้ังแต ป ค .ศ.1995 เปนต นมา โดยผลของ

กฎหมายดังกลาว คูสมรสที่วาจางใหต้ังครรภแทนสามารถที่จะยื่นคํารองตอศาลเพือ่ใหมีคําสั่งว าตน

เปนบิดามารดาโดยชอบด วยกฎหมายได  โดยไม จําเป นตองผานกระบวนการจดทะเบยีนรับเด็ก       

เปนบตุรบญุธรรม อยางไรก็ดี ศาลจะมีคําสั่งใหคูสมรสที่วาจางเป นบิดามารดาตามคําสั่งหรือไม น้ัน

ยังคงอยู ในดุลพินิจของศาล มาตรา 30(9) ของกฎหมายนี้ ไดบัญญัติให มีการออกกฎระเบียบเพื่อ

คุมครองสวัสดิภาพของเด็ก ซึ่งกฎระเบียบที่ออกตามความในมาตรานี้ได ใหอํานาจศาลที่จะต้ัง

ผูแทนเฉพาะคดี (Guardians ad litem) ขึ้นเพื่อพิจารณาวาคํารองขอเป นบิดามารดาของเ ด็กเปนไป

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว หรือไม  และเมื่อพิจารณาจากหลักการคุ มครองสวัสดิภาพของเด็กแล ว มี

เหตุผลใดหรือไม ที่ศาลไมควรออกคําสั่งเชนวาน้ัน  มีขอสังเกตว า แมศาลจะมีคําสั่งว าคูสมรสที่ว า

จางจะเป นบดิามารดาตามกฎหมายของเด็ก แต ในสูติบัตรของเด็กน้ันก็ยังคงต องปรากฏชื่อของ

มารดาที่ให กาํเนิดเด็กน้ันอยู น่ันเองบทบัญญัติมาตราดังกล าวขางต นไม ไดแกไขเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ ดังกล าวนี้ และเด็กนั้นสามารถที่จะทราบสถานะของตนเอง ได เมื่อมีอายุครบ 18 ป

บริบูรณ  จะเห็น ไดวาหลักเกณฑ ตามกฎหมายข างตนน้ีไม ไดถูกบัญญัติมาเพียงเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกคูสมรสที ่วาจางเทาน้ัน แตยังไดคํานึงถึงสวัสดิภาพของเด็กเปนสําคัญผูปกครองที่ศาล

แตงต้ังจะมีบทบาทมากในการพิจารณาวาคู สมรสที่ว าจางสมควรที่จะเป นบิดามารดาตามคําสั่ งศาล

หรือไมนอกจากน้ีการกาํหนดให หญิงที่รับต้ังครรภ แทนไม สามารถให ความยิน ยอมไดกอนสิ้น

ระยะเวลา 6 สปัดาหนบัแตคลอดบุตรน้ัน ก็เปนหลกัเกณฑที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนหลักประกันว าการ

ใหความยินยอมของ หญิงน้ันเปนความยินยอมที่แทจริง เนื่องจากในชวงระยะเวลาดัง กลาวน้ันหญิง

ที่รับต้ังครรภแทนไดสัมผัสกับความเป นผู ใหกาํเนิดบตุรแล ว หากหญิงน้ันยงัคงให ความยินยอมก็

นาเชือ่วาจะเปนความยินยอมที่ได รับการบอกกล าวลวงหนาอยางแทจริง (Real informed consent) 

ต้ังครรภแทนในตัวเองเปนสิ่งที่กระทําได แม จะเป นการกระทําในทางพาณิชย กต็าม ภายหลังจาก

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช บังคับ ได มีการจัดต้ังองค กรเอกชนที่ไม แสวงหากําไรซึ่งมีวัตถุประสงค ใน

การหาหญิงที่ต องการรับต้ังครรภ แทนหลายองคกรด วยกนั โดยมอีงค กรที่มีชื่อเสียง 2 องคกร คอื 

Childlessness overcome through surrogacy: COTS และ Surrogate parenting center: SPC) องคกร

แรกไดชวยคูสมรสจัดหาหญิงที่รับต้ังครรภแทนประมาณ 250 ราย สวนองคกรหลงัไดทําการจัดหา

ประมาณ 16 ราย นอกจากการห ามคนกลางในการดําเนินการจัดหาหญิงเ พื่อรับต้ังครรภแทนในเชงิ
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พาณิชยแลว มาตรา 3 ของกฎหมายดังกลาวขางตนยังหามมิใหมีการโฆษณาเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ 

แทนดวย ไมวาการโฆษณานั้นจะเป นไปเพื่อหาหญิงมารับต้ังครรภ แทนหรือเพือ่หาคู สมรสที่ต อง

การวาจางใหมีการรับต้ังครรภ  นอกจากนั้นกฎหมายมาตรานี้ยังเอาผิดแก บุคคลที่เกี่ยวข องกับการ

โฆษณา  เชน เจ าของ บรรณาธิการ และผู พิมพ โฆษณาหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพ อ่ืนที่มีการลง

โฆษณาน้ัน รวมทั้งผูแจกจายหรือกระจายขอความโฆษณาน้ันทางสื่ออ่ืน ๆ อีกดวย 

   1.8  อํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

   ปญหาเกี่ยวกับอํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนเป นปญหาที่มัก

เกิดขึ้นเมือ่คูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนฝายใดฝายหน่ึงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข อตกลงที่ทําไว     

ลวงหนา กรณีที่เกิดขึ้นเสมอก็คือ เมื่อมีการคลอดบุตรแล ว หญิงที่รับต้ังครรภ แทนปฏิเสธที่จะส ง

มอบเด็กน้ั นให แกคู สมรสที่วาจ างหรือไม  ยอมให ความยินยอมในการที่คู สมรสน้ันจะรับเด็กเป น

บุตรบุญธรรม ป ญหาในเร่ืองอํานาจปกครองบุตร จําเปนตองแยกออกจากปญหาความเป นบดิา

มารดา เพราะความเป นบิดามารดาเป นเพียงสถานะทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นเท าน้ัน แตมิไดเป น

เคร่ืองชี้วัดแต เพยีงอย างเดียวว าเด็กน้ั นตองอยู ภายใต อํานาจปกครองของบิดามารดาที่ชอบ ดวย

กฎหมายเสมอไป เพราะในการพิ จารณาอํานาจปกครองเด็กนั้นจะต องคํานึงถึงสวัสดิภาพของเด็ก  

เป นสําคัญ  เนื่องจากตามกฎหมายอังกฤษ ศาลเป นองค กรเดียวเท าน้ันที่มีอํานาจกําหนดอํานาจ

ปกครองของเด็ก ในสัญญารับต้ังครรภ แทน คู สัญญาจึงไม สามารถที่จะตกลงหรือบังคับให ฝายใด

ฝายหนึ่งมีอํานาจปกครองเด็ กโดยปราศจากความเห็นชอบของศาลได การพิจารณาอํานาจปกครอง

เด็กของศาลนั้น ไมจําเปนเสมอไปวาบิดามารดาตามกฎหมายเทานั้นที่มีอํานาจปกครองเด็ก ศาลอาจ

กาํหนดให คูสมรสที่ว าจางใหต้ังครรภ แทนมีอํานาจปกครองก็ได  เชน ในคดี Re C. (A Minor) 

(Wardship: Surrogacy) ขอเท็จจริงปรากฏว า หญิงที่รับต้ั งครรภแทนไดมอบเด็กที่เกิดมาให อยูใน

ความดูแลของโรงพยาบาลเพื่อส งมอบให แกคูสมรสที่ต องการมีบุตรต อไป ศาลอังกฤษจึงเห็นว า

กรณีเชนน้ีสมควรกาํหนดใหคูสมรสมีอํานาจปกครองเด็กเพราะจะเปนประโยชนแกเด็กมากกวา แต

ในคดี Re P (Minors) (Wardship: Surrogacy) ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏว า หญิงที่รับต้ังครรภ แทนได

คลอดทารกแฝดและเลีย้งดูเด็กน้ันมาเป นระยะเวลากว า 5 เดือนแล ว ศาลเห็นว าการให เด็กอยู กับ

หญิงที่รับต้ั งครรภแทนต อไปจะเกิดประโยชน สงูสดุแก เด็กจึงไดมีคําสั่งให อํานาจปกครองตกแก

หญิงที่รับต้ังครรภ แทน ดังน้ีจะเห็นได วาการพิจารณากําหนดอํานาจปกครองของเด็กที่เกิดจากกา ร

รับต้ังครรภ แทนจึงขึน้อยู กับขอเท็จจริงเปนกรณีไป ในสัญญารับต้ังครรภแทน ป ญหาที่อาจเกิดขึ้น

ไดก็คือ เมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายตางไมตองการที่จะรับเด็กน้ันอยู ในอํานาจปกครองของตน เช น เมื่อ

เด็กที่เกิดมาน้ันมีความพิการในกรณีเชนน้ี การกําหนดให เด็กตองอยู ในอํานาจปกครองของบิดา
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มารดาตามกฎหมายหรือแม กระทั่งคูสมรสที่ว าจางให ต้ังครรภแ ทนยอมเห็นไดชดัวา ไมเปน

ประโยชนแกเด็ก ศาลจึงมีอํานาจทีจ่ะกาํหนดใหบุคคลที่สามเปนผูปกครองเด็กก็ได 

   กล าวโดยสรุป ประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนที่

สลับซับซอนและเกี่ยวของกฎหมายหลายฉบับ แม วาการรับต้ังครรภ แทนในประเทศอังกฤ ษจะไม

ถอืวาเป นการกระทําที่ขัดต อกฎหมาย แต การจัดต้ังองค กรเพื่อแสวงหากําไรจากการรับต้ังครรภ 

แทนยงัถอืเป น ความผิดอยู  สําหรับสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ

แทนนั้นกฎหมายอังกฤษยังคงยึดถือโดยเค รงครัดว ามารดาที่ให กําเนิดบุตรเท าน้ันเปนมารดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย สวนสถานะความเปนบดิาน้ันจะเปลีย่นแปลงไปแลวแตกรณี แตกฎหมายอังกฤษ

ก็มีบทบัญญัติที่อนุญาตให คูสมรสที่ว าจางใหมีการต้ังครรภ สามารถยื่นคําร องตอศาลขอเป นบดิา

มารดาโดยชอบด วยกฎหมายได  ซึ่งจะมีขั้นตอนที่รวดเร็วกว าการรับบุตรบญุธรรม แตทั้งน้ี การยื่น

คํารองขอเปนบิดามารดาตามคําสั่งศาลนั้นต องไดรับความยินยอมจากหญิงที่รับต้ังครรภ แทนดวย 

ในกรณีที่มีความขัดแย งเกดิขึน้ระหว างคู สัญญาในสัญญารับต้ังครรภ แทนคู สัญญาทั้งสองฝ ายไม 

อาจฟองรองใหอีกฝ ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได  และศาลเทานั้นที่มีอํานาจกําหนดอํานาจปกครอง

ของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน โดยศาลจะพิจารณาจากสวัสดิภาพและประโยชน สูงสุดของ

เด็กเปนสําคัญ 

  2. กฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ไวในรัฐธรรมนูญโดยชดัแจ ง ซึ่งทําให ทุกมลรัฐมีหน าที่ในการออกกฎหมายไปในทางที่เอ้ือ

ประโยชนแกการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู กวางขวางมาก สิทธิและเสรีภาพในการสืบพันธุ  (Procreative rights 

and liberty) อาจนับวาเปนสิทธิและเสรีภาพอยางหน่ึงที่ไดรับการรับรอง 

  ภายใต รัฐธรรมนูญ การบัญญัติกฎหมายหรือการวินิจฉัยคดีในศาลเกี่ยวกับการรับ

ต้ังครรภ แทนไมวาจะเปนไปในทางสงเสริมสนับสนุนหรือการจํากัดและควบคุมการรับต้ังครรภ

แทนจึงมักจะ มีป ญหาตามมาอยูเสมอวากฎหมายหรือคําพิพากษาของศาลเชนนั้นชอบดวย

รัฐธรรมนูญหรือไม ในปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการรับต้ังครรภ แทนในแ ตละมลรัฐมีความ

แตกต างกันทั้งน้ี ขึ้นอยู กับแนวนโยบายในการออกกฎหมายของมลรั ฐหรือการตีความของศาลที่

ต้ังอยูในมลรัฐน้ันเอง 

  ประเทศสหรัฐอาจนับได วาเป นประเทศที่มีการรับต้ังครรภ แทนมากที่ สดุในโลก

เนื่องจากมีความเจริญก าวหนาทางเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ เปนอย างมาก ประกอบกับมีการ
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กอต้ังตัวแทนหรือคนก ลางในการติดต อหาบุคคลที่ประส งคจะรับต้ังครรภ แทนขึน้อยางเปนระบบ 

เมื่อมีการรับต้ังครรภแทนเปนจํานวนมาก ปญหาความขัดแย งระหวางคูสัญญาทั้งสองฝ ายในสญัญา

รับต้ังครรภแทนก็มีเป นจํานวนมากเช นกัน ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะออกกฎหมายในระดับ

รัฐบาลกลาง (Federal law) เพือ่ใหการรับต้ังครรภแทนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอยู ภายใตกฎเกณฑ

เดียวกัน ในป ค.ศ.1989 ไดมกีารเสนอรางกฎหมายสองฉบับเพื่อห ามมิใหมีการรับต้ังครรภ แทน ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับแรกซึ่งมีชื่อเรียกว า Surrogacy arrangement act of 1989 ไดถูก

เสนอโดยนายโธมัส ลูเคน สมาชิกสภาผู แทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรัฐโอไฮโอ ร างกฎหมาย

ฉบับน้ีเสนอให มีบทลงโทษทางอาญาแก คูสัญญาทุกฝ ายในสญัญารับ ต้ังครรภ แทน ตลอดจน

ตัวแทนหรือคนกลางในการจัดการให มีการรับต้ังครรภ แทนน้ัน หากการรับต้ังครรภ แทนเปนไป

เพือ่ประโยชน ทางการค า ร างกฎหมายฉบับนี้ยังเสนอให มีการแก ไขกฎหมาย Federal Trade 

Commission Act เพื่อใหอํานาจคณะกรรมาธิการการค าของรัฐบาลกลางมีอํานาจสั่งหามมิให มีการ

โฆษณาใดๆ เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนดวยแตในที่สุดร างกฎหมายฉบับนี้ก็ไมผ านการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการการพลังงานและการค าแหงสภาผู แทนราษฎร ร างกฎหมายฉบับที่สองถูก

เสนอโดยนายโรเบิ รต ดอร แนน สมาชิกสภาผู แทนราษฎรพรรครีพลบัริกนัจากรัฐแคลลิ ฟลอเนีย 

รางกฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกว ากฎหมาย  “Anti-surrogate mother act of 1989” ภายใตรางกฎหมาย

ฉบับนี้ การกระทําทุกอย างที่ เกี่ยวข องกับการรับต้ังครรภ แทนไม วาจะเป นการจัดหาหญิงรับ

ต้ังครรภ แทนการโ ฆษณา หรือการให ความช วยเหลือทางการแพทย  ถือวาเปนความผิดทางอาญา

ทั้งสิ้น รางกฎหมายฉบับนี้ยังเสนอใหสัญญารับต้ังครรภแทนไมวาจะมีประโยชน ทางการคาหรือไม

เปนสญัญาทีเ่ปนโมฆะ 

  อย างไรก็ดี ร างกฎหมายฉบับนี้ก็ไม ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุติธรรม

ของสภาผู แทนราษฎรเช นเดียวกนัจะเห็น ไดวา แมจะมีความพยายามในการเสนอร างกฎหมายเพื่อ

หามมิให มีการรับต้ังครรภ แทนเพื่อประโยชน ทางพาณิชย หลายคร้ัง แต ก็มักจะไม ประสบ

ความสําเร็จ ในปจจุบันจึงยังไมมีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางออกมาใชบังคับ หลักเกณฑ ของการ

รับต้ั งครรภ แทนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแตกต างกันไปตามกฎหมายของแต ละมลรัฐโดย

กฎหมายในระดับมลรัฐจะมีหลั กเกณฑใหญๆ อยู 2 เร่ือง คือ การกําหนดสถานะทางกฎหมาย ของ

สญัญารับต้ังครรภแทนและการกาํหนดความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครร ภแทน

ในสวนน้ีจะพจิารณาหลักเกณฑตามกฎหมายทั้งสองกรณีโดยละเอียดตอไป 

   2.1 สถานะทางกฎหมายของสัญญารับต้ังครรภแทน 
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   สถานะทางกฎหมายของสัญญารับต้ังครรภแทนในแตละมลรัฐมีความแตกตาง กัน

ออกไป แต โดยส วนใหญ แลว กฎหมายของแต ละมลรัฐมกัจะไดรับอิทธิพลมาจากแนวคําพิพากษา

ของศาลที่ต้ังอยู ในมลรัฐน้ัน แต ก็มีบางมลรัฐที่ออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ ที่กําหนด

ไวในคําพิพากษาเช นเดียวกนั กล าวโดยทัว่ไปแล ว อาจแบ งสถานะทางกฎหมายของสัญญารับ

ต้ังครรภ แทนออกได เปน 3 กลุ ม คือ กลุมที่กําหนดโทษทางอาญาไวกลุ มที่ถือวาสัญญารับต้ังครรภ

แทนเป นโมฆะและไม มีผลบังคับตามกฎหมาย และกลุ มที่ถือว าสัญญารับต้ังครรภ แทนชอบด วย

กฎหมายและมีผลบังคับได ในสวนน้ีจะไดอธบิายตอไป 

    2.1.1 กฎหมายกลุมที่กําหนดโทษทางอาญาไว 

    ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมลรัฐทั้งห มด 6 มลรัฐที่กําหนดโทษทางอาญาไว

สําหรับการกระทํา ที่เกี่ยวข องกับการรับต้ังครรภแทน ซึ่งประกอบด วย มลรัฐมิชิแกน ยูทาห

วอชิงตันนิวยอร ค เคนต๊ัคกี้ และดิสทริคออฟโคลัมเบีย โดยแต ละมลรัฐมีหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่

แตกตางกันออกไป มลรัฐมิชิแกนถือเป นมลรัฐที่มีกฎหมายห ามการรับต้ังครรภ แทนที่เขมงวดที่สุด 

โดยหามมิใหบุคคลทุกฝายไม วาจะเปนบุคคลที่ประสงค จะเปนคู สัญญาในสัญญารับต้ังครรภ แทน

หรือคนกลางเข าทําสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข องกับการรับต้ังคร รภแทนเพื่อประโยชนทางพาณิชย  ผูที่    

ฝาฝ นบทบัญญัติของกฎหมายจะได รับโทษสูงมากคือจําคุกไม เกนิ 5 ป หรือปรับไม เกนิ 50,000 

ดอลลาร สหรัฐ หรือทั้งจําและปรับ  สวนมลรัฐอ่ืนของสหรัฐคือ ยูทา ห วอชงิตัน นิวยอร ค เคนต๊ัคกี้ 

และดิสทริคออฟโคลัมเบีย ได กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการรับต้ังครรภ แทนเชิงพาณิชย ไว 

เชนเดียวกนั โดยกฎหมายของดิสทริคออฟโคลมัเบยีถอืวาบุคคลที่เปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภ 

แทน หรือคนกลางที่ติดตอหรือชักนําให มีการทําสัญญาต องถูกจําคุกไม เกนิหน่ึงป  หรือปรับไม เกนิ 

10,000 ดอลลาร สหรัฐ หรือทั้งจําทั้งปรับ มลรั ฐเคนต๊ัคกี้กําหนดโทษในลักษณะเชนน้ีไว  คือ จําคุก

ไม เกนิ 30 วันหรือปรับระหว าง 100 ถึง 200 ดอลลารสหรัฐ ส วนมลรัฐนิวยอร คกําหนดโทษทาง

แพง (Civil penalty) สําหรับคู สัญญารับต้ังครรภ แทนกับคนกลางไว แตกต างกันโดยคู สญัญารับ

ต้ังครรภแทนตองระวางโทษเพียงปรับไมเกนิ 500 ดอลลารสหรัฐ แต คนกลางในสัญญารับต้ังครรภ

แทนตองระวางโทษปรับไมเกนิ 10,000 ดอลลารสหรัฐ แต หากมีการกระทําความผิดเป นคร้ังที่สอง 

คนกลางน้ีจะถอืวากระทําความผิดทางอาญาสถานเบา (Felony) สําหรับยูทาหและวอชงิตันถอืว าทั้ง

คูสัญญาและคนกลางในสัญญารับต้ังครรภ แทนกระทําความผิดทางอาญาสถานเบา (Misdemeanor) 

เทาน้ัน 

    2.1.2 กฎหมายกลุมที่ถือวาสัญญารับต้ังครรภแทนเปนโมฆะและไม มีผลบังคับ 

ตามกฎหมาย 
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    ในมลรัฐส วนใหญ ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนบญัญัติไว

โดยเฉพาะสัญญารับต้ังครรภแทนจะถอืวาเปนสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและ

ตกเปนโมฆะ คู สัญญาในสัญญารับต้ังครรภ แทนหรือคนกลางจึงไม สามารถบังคับให คูสญัญาอีก

ฝายหน่ึงปฏิบัติตา มสญัญาได  กฎหมายในกลุมนี้อาจแบ งไดเป นสองประเภทย อยๆ คือ  กลุ มที่ถือ     

วาสัญญารับต้ังครรภ แทนเป นโมฆะทั้งหมดไม วาจะเป นสัญญารับต้ังครรภ แทนแบบมีคาตอบแทน

หรือไมก็ตาม กฎหมายในกลุมน้ีไดแกกฎหมายในมลรัฐอริโซนา อินเดียนานอร ธดาโกทา นิวยอร ค 

และเทนเนสซี่ ส วนกฎหมายอีกกลุ มหน่ึงถอืว าสัญญารับต้ังครรภ แทนเชิงพาณิ ชยเทาน้ันที่เป น

โมฆะ กฎหมายในกลุ มน้ี ไดแก กฎหมายในมลรัฐเคนต๊ักกี้หลุยส เซียนา เนบราสกา ยูทาห  และ

วอชิงตัน 

    2.1.3 กฎหมายกลุมที่ถือวาสัญญารับต้ังครรภ แทนชอบดวยกฎหมายและมีผล

บังคับได 

    ในปจจุบันมีเพียง 4 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาเท าน้ันที่บัญญัติกฎหมายรับรองวา

สญัญารับต้ังครรภ แทนเปนสัญญาที่ชอบด วยกฎหมายและสามารถฟองร องบังคับคดีได คือ มลรัฐ

นิวแฮมเชยีร เวอรจิเนีย ฟลอริดา และเนวาดา อย างไรก็ดีกฎหมายใน มลรัฐเหล าน้ีไดหามมิใหมีการ

จายคาตอบแทนที่นอกเหนือไปจากค ารักษาพยาบาลทางการแพทย ที่จําเปนเทาน้ันมีขอสงัเกตวาใน

มลรัฐเวอรจิเนียและนิวแฮมเชยีร น้ัน กฎหมายได กําหนดเงื่อนไขที่เข มงวดก อนที่จะมีการทําสัญญา 

โดยเฉพ าะอยางยิง่ไดกาํหนดให ศาลเข ามามีบทบาทในการควบคุมการทําสัญญารับต้ังครรภ แทน

เพื่อคุมครองประโยชนและความผาสุกของคูสัญญาทุกฝายตลอดจนเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ังครรภ

แทนน้ันดวย รายละเอียดของกฎหมายในมลรัฐดังกลาวน้ีจะไดกลาวถึงตอไป  

    กล าวโดยสรุป กฎหมายที่ กําหนดสถานะของสัญญารับต้ังครรภ แทนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจแบ งไดเปน 3 กลุ ม กลุมแรกคือ กลุมที่สัญญาไมมีผลบังคับทางกฎหมาย

และไดกําหนดโทษทางอาญาไว สําหรับผู ฝาฝนดวย กลุมที่สองคือกลุ มกฎหมายที่ถือว าสญัญารับ

ต้ังครรภแทนไมชอบดวยกฎหมาย แตอาจไมถือวาการฝาฝนเปนความผิดทางอาญาในบางมลรัฐอาจ

ถอืเพยีงแต สัญญารับต้ังครรภ แทนเชิงพาณิชย เท าน้ันที่จะฟ องรองบังคับคดีไมได  แตกฎหมายใน

บางมลรัฐถือว าสัญญารับต้ังครร ภแทนเปนโมฆะทั้งหมด ไม วาจะมีค าตอบแทนหรือไม ก็ตาม และ

กฎหมายกลุมสุดทายคือกฎหมายที่ถือวาสัญญารับต้ังครรภแทนชอบดวยกฎหมายและสามารถนํามา

ฟองรองบังคับคดีได โดยกฎหมายในกลุมน้ีมักจะมีเงื่อนไขที่ เขมงวดเพื่อคุมครองสิทธิของคู สญัญา

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทน 

   2.2  ความเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 
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   ปญหาความเปนบิดามารดาเปนป ญหาสําคัญที่ นําไปสู ขอพิพาทเกี่ยวกับการรัฐ

ต้ังครรภแทนในชัน้ ศาลมากที่สุดเร่ืองหน่ึงแต เดิมกอนที่เทคโนโล ยีช วยการเจริญพันธุ มีความก าว 

หนาดังเชนในป จจุบัน กฎหมายของทุกมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป นเชนเดียวกบักฎหมาย

ของประเทศในระบบคอมมอนลอว อ่ืน กล าวคือ หญิงผู ใหกําเนิดบุตรเท าน้ันที่ถือวาเปนมารดาที่

ชอบดวยกฎหมายของบุตรนั้น และหากหญิงนั้นมีสามีโดยชอบด วยกฎหมาย ชายผู เปนสามียอมถอื

วาเปนบิดาของเด็กที่กําเนิดมา แตเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเจริญพนัธุ มากยิ่งขึ้น ทําให มีบุคคล

หลายฝายเขามาเกี่ยวของกับการกําเนิดของเด็กและอาจอ างสิทธิในความเปนบิดามารดาของเด็กนั้น 

ปญหาในลักษณะเช นน้ีเกิดขึ้นในทุกมลรัฐไม วาจะเปนมลรัฐที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ

แทนห รือไม ก็ตาม ในส วนน้ีจะพิจารณาป ญหา ความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับ

ต้ังครรภแทน ทั้งตามกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางและกฎหมายในระดับมลรัฐ ตลอดจนแนว    คํา

พิพากษาของศาลในระดับมลรัฐดวย     

    2.2.1 กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง (Federal law) 

    ดังที่ได กล าวไว แลวว า ประเทศสหรัฐอเมริกาไม มีกฎหมายในระดับรัฐบาล

กลางในการควบคุมการรับต้ังครรภ แทนโดยเฉพาะ ในทํานองเดียว ก็ไมปรากฏว ามีกฎหมายของ

รัฐบาลกลางที่บัญญัติแสดงสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนไว

โดยตรงความพยายามในการสร างกฎหมายกําหนดสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กให เปนไป

ในทศิทางเดียวกนัหรือสอดคล องกันน้ัน ไดมีมานานแล ว โดยเฉพาะอย างยิ่งใน ป ค.ศ.1973  ที่

ประชุมคณะกรรมาธิการแห งชาติว าด วยกฎหมายที่เป นอันหน่ึงอันเดียวกนัของรัฐ  (National 

conference of commissioners on uniform state law) ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนนักกฎหมายจากทุ ก

มลรัฐในประเทศสหรัฐ ได เสนอรูปแบบของกฎหมายฉบับหนึ่ง  เรียกว า “กฎหม ายวาดวยความ      

เปนบิดามารดาที่เป นอันหน่ึงอันเดียวกนั ” (The uniform parentage act: U.P.A.) เพื่อใหเปน

กฎหมายแมแบบแกมลรัฐตางๆ ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับสถานะความเปนบิดามารดาของเด็กให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

    กฎหมาย U.P.A. ไดรับการยอมรับให เปนกฎหมายแมแบบในการร างกฎหมาย

ของมลรัฐในประเทศสหรัฐเป นอยางมาก บางมลรัฐได รับเอาหลักการตามกฎหมายดังกลาวมา

บัญญัติไวทั้งหมดโดยไมมีการแกไข บางมลรัฐก็ได นําสาระสําคัญในกฎหมายดังกล าวมาบัญญัติไว 

โดยมกีารแกไขเพยีงเลก็นอยเทาน้ัน ตามหลักการในกฎหมายฉบับนี้ ความเปนมารดาตามธรรมชาติ

ของเด็กยอมพิสูจนไดจากการที่หญิงได ใหกําเนิดเด็กน้ันหรือตามที่บัญญัติ ไวในกฎหมายฉบับนี้จะ

เห็น  ไดวา การพิสูจนความเปนมารดาของเด็กตามกฎหมายนี้สามารถทําได 2 วิธี คือ โดยการพสิจูน
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วาหญิงน้ันไดใหกําเนิดบุตรอยางหน่ึง กับโดยการพิสูจนดวยวิธีการอ่ืนตามกฎหมายนี้ อีกอยางหนึ่ง 

อยางไรก็ดี แม วากฎหมาย U.P.A. จะให สิทธิแก บุคคลผูมีส วนได เสยี  ในการนําคดีขึ้นสู ศาลเพื่อ

พิสูจนความสัมพันธระหวางมารดากับบุตรไว แตก็มไิดกลาวไว โดยชดัแจ งวาการพิสูจน ดวยวิธกีาร

อยางอ่ืนนอกจากที่พิสูจน วาหญิงน้ันให กําเนิดบุต รจะต องกระทําการอย างใด ทั้งน้ี อาจจะมาจาก

เหตุผลที่วา คณะกรรมาธิการดังกล าวเห็นว าขอพิพาทเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางมารดากับบุตร

น้ันเกิดขึ้นไมบอยนัก ดังน้ันผูพิพากษาที่พิจารณาคดีเหลานี้ก็ควรที่จะสามารถใช ดุลพินิจอย างเต็มที่

ในการเลือกนําบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้มาใชบังคับใหสอดคลองกับสภาพของคดีแตละคดีให

มากที่สุดประเด็นที่ถือว ามีความสลับซับซ อนมากในกฎหมาย U.P.A. ก็คือ สถานะความเป นบิดา

ของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เด็กน้ันเกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ 

    มีขอสงัเกตว า แมกฎหมายฉบับนี้ไ มไดมุ งที่จะกําหนดสถานะความเป นบดิา

ของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยกีารเจริญพนัธุโดยตรง แตกฎหมายนี้ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข องกับความ

เปนบิดาของเด็กที่ เกิดจากการผสมเทียมด วย ซึ่งตามกฎหมายน้ีถือว าสามีของหญิงที่ให กําเนิดบุตร

จะไดรับการสนันิษฐานวาเปนบดิาของเด็กน้ัน การโตแยงขอสันนิษฐานตามกฎหมายนี้จะกระทําได

ตอเมื่อมีพยานหลักฐานที่ ชดัเจนและน าเชื่อถือเทาน้ัน สําหรับสถานะของเด็กที่เกิดจากการผสม

เทยีมน้ัน ตามกฎหมายน้ีถือวา หากการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ ไดกระทําแก หญิงมีสามีภายใต การ

ควบคุมดูแลของแพทย และสามีของหญิงน้ันไดใหความยินยอมแล ว จะถอืว าสามีของหญิงนั้นเป น

บิดาของเด็ก นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ยังไดบัญญัติตอไปวา ผูที่บริจาคนํ้าเชือ้ใหแกแพทยที่ไดรับ

อนุญาตน้ันไม ถอืว าเปนบิดาของเด็ก เว นแต หญิงที่ได รับการฉีดเชื้อน้ันจะเป นภรรยา ของชาย

ดังกลาวจะเห็นได วา แมกฎหมาย U.P.A. จะสามารถนําไปใช ในการกาํหนดสถานะของเด็กทีเ่กดิ

จากการปฏิสนธินอกร างกายได ในบางกรณี แต ก็ยังคงมีช องว างหากการปฏิ สนธนิอกร างกายน้ัน      

มีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ เชน เมื่อมีการนําไขบริจาคมาใชในการปฏสินธนิอกร างกายหรือมี

การรับต้ังครรภ แทน เปนต น ในป  ค.ศ.1988 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการแหงชาติว าดวยกฎหมายที่

เปนอันหน่ึงอันเดียวกนัของรัฐจึงได ประกาศรับรองรูป แบบของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว า 

“กฎหมายว าดวยสถานะของเด็กที่เกิดจากการช วยปฏิสนธิที่เป นอันหน่ึงอันเดียวกนั ” โดยมี

วัตถุประสงค ที่จะให เปนแม แบบของกฎหมายที่กําหนดสถานะของเด็กที่เกิดจากการช วยปฏิสนธิ

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสถานะของเด็กที่เกิดจากการ รับต้ังครรภแทน กฎหมายฉบับนี้ได เสนอ

รูปแบบของกฎหมายใหมลรัฐตางๆ รับไปบัญญัติเปนกฎหมายโดยมี 2 ทางเลือก ดังตอไปน้ี 

    ทางเลือกแรกเรียกว า Alternative A ไดเสนอใหการทําสัญญารับต้ังครรภ แทน

ตองไดรับอนุญาตจากศาลกอนเสมอ และเมือ่ศาลไดอนุญาตแลวใหมกีารรับต้ังครรภแทนแลว หาก
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การรับต้ังครรภ แทนประสบความสําเร็จ คู สมรสที่ว าจางให ต้ังครรภ แทนจะถอืว าเปนบิดามารดา

ของเด็กที่กําเนิดมา แต หากสญัญาน้ันไม ได รับอนุญาตจากศาล หญิงที่รับต้ังครรภ แทนถอืเป น

มารดาของเด็กที่กําเนิดมา สวนความเปนบดิาของเด็กน้ัน จะต องพิจารณาวาชายที่เปนสามีของหญิง

ที่รับต้ังครรภแทนไดเขามาเปนคูสญัญาดวยหรือไม หากสามีของหญิงนั้นได เขามาเปนคู สญัญาดวย 

สามีของหญิงนั้นก็จะเป นบดิาของเด็ก แต หากสามีน้ันไม ไดเขามาเปนคูสัญญาด วยหรือในกรณีที่     

หญิงน้ันไมมีสามีตามกฎหมาย ความเ ปนบิดาของเด็กก็จะถูกกําหนดโดยกฎหมายของแต ละมลรัฐ

น้ัน 

    ในการทําสัญญารับต้ังครรภ แทนนั้น กฎหมายฉบับนี้ ไดกาํหนดเงือ่นไขไว      

หลายประการ กลาวคือ ประการแรก คู สัญญาที่ว าจางใหมีการรับจางครรภ แทนตองเป นคูสมรส

ตามกฎหมายเท าน้ัน ประการที่สอง คู สมรสน้ันตองได รับการรับรองจากหน วยงานทีจ่ดัหาเด็กบญุ

ธรรมว าเป นบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป นคู สัญญาในสัญญารับต้ังครรภ แทน และประการที่สามคู

สมรสฝายใดฝายหน่ึงจะตองเปนเจาของไขหรือเชื้ออสุจิ แลวแตกรณี 

    ภายใตกฎหมายน้ี หญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสิทธิที่ จะไดรับคาตอบแทน และมี

สิทธิที่จะปฏิเสธไม สงมอบเด็กที่กําเนิดมาน้ันให แกคูสญัญาอีกฝ ายหน่ึงได ในบางกรณี กล าวคือ 

ภายใน 180 วัน นับแต วันที่ไดรับการฉีดเชื้ออสุจิคร้ังสุดท ายหญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสิทธิที่จะ

เปลี่ยนใจไม สงมอบเด็กที่จะถือกําเนิดขึ้นได  โดยไม ถอืว าเป นการผดิสญัญาและไม ตองชําร ะ

คาเสยีหายใดๆ ใหแกคูสญัญาอีกฝายหน่ึง จากหลักเกณฑดังกลาวน้ี จะเห็นไดวา 

    กฎหมายในทางเลือกแรกให สิทธิในการปฏิเสธขอตกลงสงมอบเด็กแก หญิงที่

รับต้ังครรภ แทนซึ่งเปนเจาของไข เทาน้ัน แต หากทั้งสามีและภรรยาที่ว าจางได นําเชื้ออสุจิกับไข มา

ผสมในรางกายของหญิงที่รับต้ังครรภแทน หรือผสมกนันอกร างกายเป นตัวออน แลวยายตัวอ อนเข

าไปในโพรงมดลูกของหญิงที่รับต้ังครรภ แทน หญิงที่รับต้ังครรภ แทนน้ีจะไม มีสิทธิปฏิเสธไม 

ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว 

    ตามกฎหมายทางเลือกที่สอง (Alternative B) สัญญารับต้ังครรภ แทนจะตกเปน

โมฆะในทุกกรณี ไมว าจะเป นสัญญาที่มีค าตอบแทนหรือไม ก็ตาม ส วนความเป นบิดามารดาของ

เด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนน้ันจะคล ายกับที่กําหนดไว ในกฎหมาย U.P.A. กลาวคือ หญิงที่

รับต้ังครรภ แทนจะถอืเป นมารดาของเด็ก และสามีของหญิงนั้นจ ะไดรับการสนันิษฐานไว กอนวา

เปนบดิาของเด็ก แต สามีของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสิทธิพิสูจน วาตนไมใช บดิาของเด็กน้ันโดย

ตองยื่นฟองคดีตอศาลภายใน 2 ป นับแต ที่ทราบการกําเนิดของเด็ก และต องพิสูจนดวยวาตนไมได

ใหความยินยอมใหมีการรับต้ังครรภแทนดังกลาวน้ัน 



103 
 

 

    แมวากฎหมาย U.S.C.A.C.A. จะไม ได มีวัตถุประสงค ที่จะสร างกฎเกณฑ

เกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนก็ตาม แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไดรับการยอมรับให เปนแมแบบสําหรับการ

กําหนดสถานะของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนได ดีในระดับหน่ึง ในป  ค.ศ.1989 แผนก

กฎหมายครอบครัวของสมาคมเนติบัณฑิตแห งอเมริกา (American bar association) ไดเสนอ

กฎหมายแม แบบวาดวยการรับต้ังครรภ แทน (Model surrogacy act) ตอที่ประชุมใหญ ของสมาคม 

แตในที่สุดที่ประชุมใหญ ก็มีมติไม ยอมรับร างกฎหมายดั งกลาว แต ไดประกาศยอมรับกฎหมาย 

U.S.C.A.C.A. ใหเปนกฎหมายแม แบบ  จนกระทัง่ในป  ค.ศ.2000 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

แหงชาติดวยกฎหมายที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกนัของรัฐไดทําการปรับปรุงกฎหมายว าดวยสถานภาพ

ของเด็กทั้งหมดโดยนําหลักการในกฎหมาย U.S.C.A.C.A. มาบัญญัติไวในกฎหมาย U.P.A. และได

ยกเลิกกฎหมาย U.S.C.A.C.A. ทั้งหมด ในปจจุบันกฎหมาย U.P.A. ซึ่งแกไขในป ค.ศ.2000 จึงเปน

รูปแบบของกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางเพียงฉบับเดียวเท าน้ันที่กําหนดสถานภาพของเด็กทั้งที่

เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติและการผสมเทียม โดยสําหรับการรับ ต้ังครรภ แทนน้ันตาม

กฎหมายน้ีถอืว าหากสัญญารับต้ังครรภ แทนได รับการพิจารณาจากศาลว าเปนสัญญาที่ชอบดวย

หลักเกณฑทีก่าํหนดไว ในกฎหมาย คู สมรสที่ขอใหต้ังครรภ แทนน้ันกจ็ะถอืว าเปนบิดามารดาโดย

ชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้น 

    2.2.2 กฎหมายระดับมลรัฐ 

    ดังที่ไ ดกล าวแล วในเบือ้งต นว า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป นประเทศที่ใช

กฎหมายในระบบคอมมอนลอว  กฎหมายในระดับมลรัฐที่กําหนดสถานะความเป นบิดามารดาของ

เด็กที่กําเนิดมาโดยสวนใหญก็จะถือหลักการตามกฎหมายคอมมอนลอว กลาวคือ มารดาที่ใหกําเนิด

บตุรเทาน้ันที่ถือว าเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาเด็กน้ันจะเกดิมาจากการปฏสินธดิวยวิธี

ใดก็ตาม สวนความเปนบดิาของเด็กน้ันจะกาํหนดจากสถานภาพการสมรสระหว างหญิงที่ให กําเนิด

บุตรกับสามี โดยหากหญิงน้ันสมรสกับชายผู เปนสามีโดยถูกต องตามกฎหมาย ก็จะถือว าชายน้ัน

เปนบิดาของเด็กที่กําเนิดมา เวนแตพิสูจนไดเปนอยางอ่ืนอยางไรก็ดี 

    เมือ่เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ กาวหน ามากขึ้น บางมลรัฐก็ได แกไขกฎหมาย

เพือ่ใหสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แต บางมลรัฐก็ยังคงใช หลักการตามกฎหมายคอม

มอนลอว โดยเคร งครัด ซึ่งอาจแบ งกฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ ที่กําหนดสถานะความเป นบดิา

มารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนไดเปน 3 กลุม คือ กลุ มที่ถือว าหญิงที่รับจางต้ังครรภ

และสามีเปนมารดาและบิดาของเด็ก กลุมที่ถือวาคูสมรสที่วาจางใหมีการต้ังครรภแทนเปนบดิาหรือ

มารดาโดยชอบด วยกฎหมาย และกลุ มที่สันนิษฐานว าคู สมรสที่ว าจางเปนบิดามารดาที่ชอบด วย
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กฎหมาย แต ใหสิทธิแก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนในการยกเลิกข อตกลงภายในระยะเว ลาทีก่าํหนด 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    1) กลุมที่ถือว าหญิงที่รับจางต้ังครรภ แทนและสามีเป นมารดาและบิดาของเด็ก     

มลรัฐที่ใชกฎหมายในลักษณะน้ีคือ มลรัฐอริโซนา  นอรธดาโกทา และยูทาห  โดยมลรัฐเหล าน้ีเปน

มลรัฐที่ถือว าสัญญารับต้ังครรภ แทนไม มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น การกําหนดสถานะความ

เปนบิดามารดาของเด็กจึงยังคงยึดถือหลักการตามกฎหมายคอมมอนลอวโดยเครงครัด 

    2) กลุ มที่ถือวาคู สมรสที่ว าจางใหมีการต้ังครรภ แทนเปนบดิาหรือมารดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี คือ หากชายและหญิ งที่ว าจางเปนสามีภรรยาที่ชอบด วย

กฎหมาย เมื่อมีการรับต้ังครรภ แทน ไม วาจะใช เชื้ออสุจิของฝ ายชายที่ว าจางหรือไม ก็ตามคู สมรส

ที่วาจางนั้นกจ็ะถอืว าเปนบิดาและมารดาที่ชอบด วยกฎหมายของเด็ กน้ันทนัทแีตหากชายและหญิง

ที่วาจางไมไดสมรสกันตามกฎหมาย กฎหมายจะถือว าฝายชายที่บริจาคเชื้ออสุจิเท าน้ันที่เปนบดิา

ของเด็ก 

    สําหรับสถานะความเป นมารดาของเด็กนั้น ตามกฎหมายถือว า หญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนจะมีฐานะเปนมารดาของเด็กเพื่อประโยชนในการจดทะเบี ยนการเกิดเทาน้ัน สวนฝ าย

ที่วาจางให ต้ังครรภ แทนมีสิทธิยื่นคําร องตอศาลเพือ่ขอให เปลี่ยนแปลงชื่อของมารดาในสูติบัตร     

เปนชื่อของฝ ายหญิงที่ว าจางได ซึ่งศาลอาจมีคําสั่งให เปลี่ยนแปลงชื่อมารดาตา มคําขอหรืออาจสัง่

ใหฝายชายที่วาจางมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรแต เพียงผู เดียวก็ได มลรัฐที่ใช กฎหมายในลักษณะเช นน้ี 

คือ มลรัฐอารคันซอร นอกจากกฎหมายของมลรัฐอารคนัซอรแลว ยังมีกฎหมายในสหรัฐอเมริกาอีก 

2 มลรัฐ ซึ่งมีบทบัญญัติในทํานองเดียวกัน แต กฎหมายของทั้ งสองมลรัฐนี้ใช เฉพาะกับกรณีที่เป น

การรับต้ังครรภ แทนซึ่งใช ทั้งเชื้ออสุจิและไข ของคู สมรสที่ว าจางเท านั้น คือ กฎหมายของมลรัฐ

ฟลอริดา และกฎหมายของมลรัฐเนวาดา 

    3) กลุ มที่สันนิษฐานวาคูสมรสที่ว าจางเป นบิดามารดาที่ชอบด วยกฎหมาย แต

ใหสิทธิแก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนในการยกเลิกข อตกลงภายใ นระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณี

เชนน้ีหญิงที่รับต้ังครรภแทนจะถอืวาเปนมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็ก มลรัฐที่ใช กฎหมายใน

ลักษณะเช นน้ีประกอบด วยมลรัฐเวอร จิเนีย นิวแฮมป เชยีร  และฟลอริดา แต กฎหมายของมลรัฐ

เหลาน้ีมีการกาํหนดเงือ่นไขและรายละเอียดไวแตกตางกัน ซึ่งอาจพิจารณาไดดังน้ี 

    (1) กฎหมายแหงมลรัฐเวอรจิเนีย 

    กฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนของมลรัฐเวอร จิเนียมีผลใช บังคับต้ังแต

วันที่ 1 กรกฎาคม ค .ศ.1993 โดยตามกฎหมายฉบับนี้ สัญญารับต้ังครรภ แทนที่จะมี ผลบังคับตาม
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กฎหมายมี 2 ประเภท คือ สัญญาที่ได รับอนุญาตจากศาลก อน (Court-approved surrogacy contract) 

กับสัญญาที่ตองไดรับการปรับปรุงตามคําสั่งศาล (Court-reformed surrogacy contract)  

    สําหรับสัญญาที่จะขอรับความเห็นชอบจากศาลได ตองปรากฏข อเทจ็จริง 

ดังตอไปน้ีคือ คูสญัญาฝายหน่ึงฝายใดตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลนั้น 

    - หญิงที่รับต้ังครรภ แทนตองมีสามีโดยชอบดวยกฎหมายและสามีตองเขาเป น

คูสญัญาดวย 

    - หญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ันตองเคยผานการมีบุตรมากอน 

    - คูสมรสฝายหญิงที่ว าจางตองไม สามารถต้ังครรภ ดวยตนเองได  หรือสามารถ

ต้ังครรภได แตการต้ังครรภน้ันอาจเปนอันตรายตอสขุภาพของตัวเองหรือตอเด็กที่จะกําเนิดมา 

    - คูสมรสที่ว าจางคนใดคนหน่ึงตองมีความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็กที่จะ

เกิดมากลาวคือ คูสมรสฝายใดฝายหน่ึงตองเปนผูบริจาคเชื้ออสุจิหรือไขที่ใชในการปฏิสนธิ 

    - คูสมรสที่ว าจ างต องเป นฝายออกค าใชจายที่เกี่ยวข องกับการต้ังครรภ น้ัน

ทั้งหมด 

    เมื่อศาลเห็นวากรณีเป นไปตาม เงื่อนไขข างตน ศาลจะแต งต้ังเจ าหน าที่ศาล

ขึ้นมาเพื่อใหชวยพจิารณาวาคูสญัญาทกุฝายนั้นมีความเหมาะสมที่จะเขาทําสัญญาในลักษณะเช นน้ี

หรือไม  และจะพิจารณาความเหมาะสมของคู สมรสที่ว าจางในการเปนบิดามารดาของเด็กด วยโดย

จะใชหลักเกณฑทํานองเดียวกันกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ศาลให ความเห็นชอบกับ

สัญญารับต้ังครรภ แทน เมื่อหญิงที่ รับต้ังครรภ ใหกําเนิดทารก ก็จะถือว าคู สมรสที่ว าจางเปนบดิา

มารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้นทันที 

    อยางไรก็ตาม แ มวาศาลจะให ความเห็นชอบสัญญารับต้ังครรภ แทนแลว หญิง

ที่รับต้ังครรภ แทนก็มีสิทธิที่ จะยกเลิกสัญญาได ภายในกาํหนด 180 วันนับแตวันที่ต้ังครรภ ในกรณี

เชนน้ีก็จะถือว าหญิงที่รับต้ังครรภ น้ันเปนมารดาของเด็ก โดยที่ไม ตองรับผิดชําระค าเสียหายอยาง

หน่ึงอยางใดใหแกคูสมรสที่วาจางทั้งสิ้น 

    นอกจากกรณีที่สัญญารับต้ังครรภ แทนได รับความเห็นชอบจากศาลแ ลว หาก

ขอเท็จจริงปรากฏว าสญัญารับ ต้ังครรภ แทนไดถูกทําขึ้นโดยไม ไดรับความเห็นชอบจากศาลก อน 

ตามกฎหมายมลรัฐเวอร จิเนียจะถือวา หญิงที่รับต้ังครรภ แทนและสามีเปนมารดาและบิดาของเด็ก

น้ัน แต กฎหมายของเวอร จิเนียก็ยังคงเป ดโอกาสให มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพความเป นบดิา

มารดาของเด็กได  หากหญิงที่ รับต้ังครรภ แทนน้ันไดยื่นคํารองตอศาลแสดงเจตนาสละสิทธิในการ

เปนมารดาของเด็ก แตการยื่นคํารองน้ีตองกระทําภายหลัง 25 วันนับแต การคลอดบุตรนั้น เมื่อศาลมี
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คําสั่งอนุญาต คูสมรสที่วาจางก็จะเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้นทันที 

    (2) กฎหมายแหงมลรัฐนิวแฮมปเชยีร 

    กฎหมายของมลรัฐนิวแฮมป เชยีร มีลักษณะที่คล ายคลึงกันกับกฎหมายของ     

มลรัฐเวอร จิเนียดังกล าวขางตน แต ในขณะที่กฎหมายของมลรัฐเวอร จิเนียน้ัน สัญญารับต้ังครรภ

แทนมีทั้งแบบที่ได รับความเห็นชอบจากศาลกอนและที่ไม ไดรับความเห็นช อบจากศาล กฎหมาย

ของนิวแฮมป เชยีร กาํหนดใหสัญญารับต้ังครรภ แทนตองไดรับความเห็นชอบจากศาลก อนเทาน้ัน 

สวนสัญญาที่ทําขึ้นโดยไม ไดรับอนุญาตจากศาลจะไม สามารถนํามาขอรับความเห็นชอบ ได ตาม

กฎหมายน้ี เมื่อหญิงที่รับต้ังครรภแทนใหกําเนิดเด็ก คู สมรสที่วาจางจะเปนบิดามารดาโดยชอบด วย

กฎหมายของเด็กนั้น ทันที แตกฎหมายก็ให สิทธิแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนในอันที่จะยกเลิกสัญญา

ได การยกเลิกสัญญาจะกระทําในเวลาใดๆ ก็ไดแตตองกระทํากอน 72 ชั่วโมง นับแต การคลอดบุตร

น้ัน และในพฤติการณ พิเศษ ระยะเวลาดังกล าวอาจขยาย ไดจนถงึหน่ึงสปัดาห นับแต ที่เด็กน้ัน  

กําเนิดมา ในกรณีเชนน้ี หญิงที่รับต้ังครรภแทนกจ็ะเปนมารดาของเด็กน้ัน 

 

 

    (3) กฎหมายแหงมลรัฐฟลอริดา 

    กฎหมายแหงมลรัฐฟลอริดา ได ถูกสร างขึ้นเพื่อควบคุมการรับต้ังครรภ แทน

โดยเฉพาะกฎหมายน้ีอนุญาตใหคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายเท านั้นที่สามารถเข าทําสญัญาจางให

มีการรับต้ังครรภ แทน และกาํหนดใหคู สมรสน้ีกับหญิงที่ รับจ างต องมีอายุต้ังแต  18 ปขึ้นไป

นอกจากนั้นกฎหมายยังห ามมิใหมีการจ ายคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค าใชจายที่เกิดขึ้นจาก

การต้ังครรภ และค าใช จายในชวีิ ตประจําวั นในจํานวนทีเ่หมาะสมเท าน้ัน อย างไรก็ดีกฎห มาย

ดังกลาวไมไดกาํหนดเงื่อนไขวาสัญญารับต้ังครรภ แทนจะตองไดรับอนุญาตจากศาลก อน คูสญัญา

จึงสามารถทําสัญญารับ ต้ังครรภ แทนได โดยลําพัง ตราบเทา ที่ไมขัดตอเงื่อนไขที่กําหนดไว ใน

กฎหมาย เมื่อหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนให กาํเนิดทารก คูสมรสฝ ายที่ว าจางจะได รับการสนันิษฐาน

ไวก อนวาเป นมารดาและบิดาโดยชอ บดวยกฎหมาย แต หญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดในเวลาใดๆ ภายใน 7 วันนับแตการคลอดบุตร 

    2.2.3 แนวคําพิพากษาของศาล 

    จากขางตน จะเห็น ไดวากฎหมายในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามี

ความแตกต างกัน โดยบางมลรัฐถื อวาหญิงที่ให กําเนิดและสามีเป นมารดาและบิดาของเด็ก บางมล

รัฐก็ถือวาคูสมรสที่วาจางเปนบิดามารดาของเด็ก ขณะที่กฎหมายของบางมลรัฐมีข อสนันิษฐานใหคู



107 
 

 

สมรสที่ว าจางเปนบิดามารดาของเด็ก แต ใหสิทธิแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนในการบอกเลกิสญัญา

ได แตในบางมลรัฐก็ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยชดัแจง เมื่อมีข อพิพาทเกิดขึ้น ศาลในมลรัฐเหล าน้ี

ตองอาศัยการตีความกฎหมายบ างหรือสรางหลักกฎหมายขึ้นเองเมื่อศึกษาจากแนวคําพิพากษาของ

ศาลแลว สถานะความเปนบิดามารดาของทารกอาจถูกกําหนดขึ้นจากปจจัย 3 ประการ คอื เจตจํานง

ของคู สัญญา ความสัมพันธ ทางพันธุกรรม และ การให กําเนิดทารก ในส วนน้ีจะ ไดพิจารณาเป น

ลําดับไป ดังน้ี 

    1) ความเปนบิดามารดาโดยเจตจํานง (Intent-based parenthood) 

    มีรายงานว าการรับต้ังครรภ แทนโดยใชเชื้ออสุจิและไข ของคูสมรสที่วาจางมา

ปฏิสนธินอกร างกายแล วยา ยฝากเข าไปยังโพรงมดลูกของหญิงที่รับต้ังครรภ แทน ได ประสบ

ความสําเร็จเปนคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ.198แตคดีพิพาทในกรณีเช นน้ีเพิ่งมีการนํามาฟ องรองตอศาลเปน

คร้ังแรกในป  ค.ศ.1990 ที่มลรัฐแคลิฟลอเนี ย 73 คือ คดี Johnson v. Calvert 74 โดยในคดีนีม้ขี อ    

เทจ็จริ งวา คู สมรสคู หนึ่งมีชื่อวานายมาร ก และนางคริสป นา คาลเวิร ท ต องการที่จะมีบุตร แต

เนื่องจากนางคริสปนามีเน้ืองอกในมดลูก ทําใหตองตัดมดลูกออก จึงไมสามารถต้ังครรภดวยตนเอง

ได  เธอจึงได ติดตอเพือ่นซึ่ งทํางานในโรงพยาบาลเดียวกันชื่อวานางแอนนา จอห นสัน เพื่อให

ต้ังครรภ แทน โดยมขี อตกลงทีจ่ะใช ไขของนางคริสป นาผสมกับเชื้ออสุจิของนายมาร ก แลวนําเขา

ไปฝ งตัวที่โพรงมดลูกของนางแอนนา ในการนี้นางแอนนาจะ ได รับค าใช จายเป นเงนิ 10,000 

ดอลลารสหรัฐ พรอมกับการประกันชีวิตในวงเงิน 200,000 ดอลลารสหรัฐ โดยเธอตกลงที่จะส ละ

สิทธิความเปนมารดาของเด็กและสงมอบเด็กน้ันใหแกนางคริสปนาและนายมารก 

    หลังจากที่นางแอนนาต้ังครรภ  คริสป นาและมาร กได ผิดสัญญาไม ยอมทํา

ประกันชีวิตให แกนางแอนนา ในขณะทีน่างแอน นากไ็ด ปกปดขอมลูว าเธอเคยแทงครรภ มาแลว

หลายคร้ังและยังเรียกร องเงินค าจางลวงหน า และต อมาก็ปรากฏว านางแอนนาได ปฏิเสธที่จะส ง

มอบเด็ก น้ันตามสัญญา ก อนที่เด็กจะคลอด นางคริสป นาและนายมาร กไดยื่นฟองตอศาลขอให 

บังคับนางแอนนาปฏิบั ติตามสัญญาและขอให ศาลมีคําสั่งว าทั้งคู เป นมารดาและบิดาโดยชอบด วย

กฎหมายของเด็ก สวนนางแอนนากไ็ด ยื่นฟองต อศาลขอให มีคําสั่งวาสัญญาดังกล าวเปนโมฆะและ

สั่งใหเธอเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กเชนกนั 

    ศาลชั้นต นที่พิจารณาคดีทั้งสองได มีคําสั่งให รวมการพิจารณาเข าดวยกนั ใน

ชั้นศาลมีพยานหลักฐานที่พิสูจน ได ว า นางคริสป นาและนายมาร กเป นมารดาและบิดาทาง

พันธุกรรมของเด็ก ผู พิพากษาพาร สโลว จึงใช พยานหลักฐานน้ีชี้ว านางคริสป นาเป นมารดาโดย

ชอบดวยกฎหมายของเด็กแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน สวนนางแอนนามฐีานะเสมอืนเป นมารดาที่ รับเลี้ยง
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เด็ก (Foster parent) เทาน้ัน จึงไม มีสิทธิใดๆ ในตัวเด็กที่กําเนิดมา  ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธร ณ

แหงมลรัฐ     แคลฟิลอเนีย (The california court of appeals) ศาลไดนําบทบัญญัติของกฎหมาย 

U.P.A. ซึ่งใช ในแคลิฟลอเนียมาประยุกต ใช ในคดีนี้  แม ศาลจะเห็นว ากฎหมายนี้ไม ได มี

วัตถุประสงคโดยตรงที่จะกําหนดสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดมาเทคโนโลยีการเจ ริญ

พนัธุก็ตาม แตศาลยังคงเห็นวากฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายเดียวเท านั้นที่สามารถนํามาใช กาํหนด

สถานภาพความเปนบิดามารดาของเด็กได 

    ผูพิพากษาซิลส  ซึ่งเปนผูเขียนคาํพพิากษาในคดีนีเ้ห็นว า ตาม บทบัญญัติของ

กฎหมาย  U.P.A. น้ัน ความเป นมารดาของเด็กย อมพิสูจน ไดทั้งจากการให กาํเนิดบตุรและ

ความสัมพันธ ทางพันธุกรรม แต ผูพิพากษาซิลส ไดตีความบทบัญญัติดังกล าววา การพิสูจน ความ

เปนมารดาของเด็กน้ันจะตองพิสูจนจากความสัมพันธทางพันธุกรรมกอน หากไม สามารถพิสูจน ได

ก็ไม จําตองพิจารณาว าหญิงน้ันเป นผู ใหกําเนิดบุตรหรือไม  เมื่อขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏว านาง  

แอนนาไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็ก นางจึงไมใช มารดาตามธรรมชาติ (Natural mother) 

ตามความหมายของกฎหมา ย U.P.A. ในที่สุดศาลจึงพิพ ากษาวานางคริสป นาและนายมาร กเปน

มารดาและบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กเทาน้ัน 

    คดีได ขึ้นสู การพิจารณาของศาลสูงสุดของมลรัฐแคลิฟลอเนีย (California 

supreme court) ในชั้นน้ี ศาลไดใหความเห็นวาการตีความกฎหมาย U.P.A. ของศาลอุทธรณมีความ

คลาดเคลื่อนเพราะทั้งนาง แอนนาและนางคริสป นาสามารถพิสูจนความเป นมารดาตามธรรมชาติ

ของเด็กได ทั้งสองคน แต ศาลยังคงเห็ นวากฎหมายแคลิฟลอเนียยอมรับ ใหเด็กมีมารดาแต เพียงคน

เดียวเท าน้ัน ศาลจึงเห็นว าในสถานการณ เช นน้ี หญิงที่มีเจตจํานงที่ จะให เด็กเกดิมาและมี ความ

ประสงคที่จะเลี้ยงดูเด็กน้ันยอมถอืวาเปนมารดาตามธรรมชาติแตเพียงผู เดียวตามกฎหมาย  แคลิฟลอ

เนีย หลักการเช นน้ีอาจเรียก ไดวาเปนหลกัเจตจํานง (Intent-based approach) จะเห็นไดวา แมคํา

พิพากษาของศาลแคลิฟลอเนียทั้งสามชั้นศาลจะมีความเห็นทาํนองเดียวกนัวา หญิงที่ว าจางใหมีการ

ต้ังครรภ แทนน้ันเป นมารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กแต เหตุผล กลับมีความแตกต างกนัโดย

สิ้นเชิง คําพิพากษาของศาลสูงสุดแห งมลรัฐแคลิฟลอเนียที่นําเจตจํานงของคู สมรสมาใช เปนปจจัย

กาํหนดสถานะความเป นบิดามารดา  เช นน้ีไดรับการยอมรับจากนักกฎ หมายเปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุ มนักกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิของสตรีได เสนอใหมีการนําหลักการเชนน้ีมา

บัญญัติใหเปนกฎหมายเพื่อใชบังคับในทุกมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 

    นอกจากกลุ มสนับสนุนสิทธิสตรีส วนหน่ึง    เห็นชอบกับแนวคําพิพากษาดัง

กลาวแลวคําพิพากษาน้ีก็มีอิทธิพ ลอยางสูงต อศาลในคดีอ่ืนๆ ตัวอย างเชน ในคดี In re marriage of 
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buzzanca ซึ่งปรากฏว ามีการนําตัวอ อนมาฝงในโพรงมดลูกของหญิงที่รับจ างต้ังครรภ แทนโดยที่

ตัวอ อนน้ันได รับการผสมมาจากไข และเชือ้อสจุิ ของผูบริจาค ซึ่งไม ใชทั้งของฝ ายคูสมรสที่ว าจาง

และหญิงที่รับต้ังครรภ แทน แต ปรากฏว าก อนที่เด็กจะคลอด คู สมรสที่วา จางน้ีไดฟองหยาตอศาล

และฝายหญิงขอให ศาลมีคําสั่งว าเธอเป นมารดาของเด็ก ในที่สุดศาลได พิพากษาวาคูสมรสคูน้ีเปน

บิดามารดาของเด็กตามด วยกฎหมาย โดยศาลได นําหลักการที่ปรากฏในคําพิพากษาคดี Johnson v. 

Calvert มาเปนเหตุผลหลักในการวินิจฉัย แม ขอเท็จจริงจะปรากฏว าทารกที่กําเนิดมานั้นไม มี

ความสัมพันธของพันธุกรรมกับคูสมรสคูน้ีแมแตนอยของความเปนบิดามารดาโดยพันธุกรรม  

    นอกจากศาลชั้นต นในคดี Johnson vs. Calvert ซึ่งไดวินจิฉยัวาความเปนบิดา

มารดาของเด็กย อมพิสูจน ไดจากความสัมพันธ ทางพันธุกรรมระหว างเด็กกับบิดามารดาแล ว ศาล

ของมลรัฐอ่ืนก็มีการนําหลักการเช นเดียวกนัน้ีมาใช บังคับเชนกนั ในคดี Belisto vs. Clark ซึ่งเกี่ยว  

ของกับการรับต้ังครรภแทนโดยใช เชื้ออสุจิและไขจากคู สมรสที่วาจาง มีปญหาที่ศาลต องพิจารณา

วา ในการระบุชื่อบิดามารดาของเด็กในสูติบัตรนั้น สมควรระบุชื่อบุคคลใดระหว างหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนกับคู สมรสที่วาจ าง ศาลแหงมลรัฐโอไฮโอไดปฏิเสธที่จะนําหลักเจตจํานงมากําหนด

สถานะความเปนบิดามารดาของเด็กโดยใหเหตุผลไว 3 ประการ คือ  

    ประการแรกคือ อุปสรรคของการนําเอาหลักเจตจํานงมาใช บังคับ โดยศาลได

กลาววา แมวาจะมีการทําสัญญารับต้ังครรภ แทนเปนลายลักษณ อักษร แต กเ็ปนการยากที่จะพิสูจน

วาคูสัญญาที่วาจางใหต้ังครรภมเีจตนาทีจ่ะเปนบิดามารดาของเด็กอยางแทจริง 

    ประการที่สอง ศาลอธิบายว าการนําหลักเจตจํานงมาใช บังคับเป นการขดัตอ

นโยบายสาธารณะ ในประเด็นน้ีศาลเห็นวา การยอมรับใหบิดามารดาทางพันธุกรรมเป นบิดามารดา

ตามกฎหมายจะสอดคลองกับประโยชนสูงสุดของเด็กและสังคมเนื่องจากบิดามารดาทางพันธุกรรม

น้ันยอมสามารถถายทอดข อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของตระกูลน้ันให แกเด็กที่กําเนิดมา

ได  เชน หากบิดามารดาของเด็กมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย างที่บกพร องหรือเป นโรคทาง

พันธุกรรม บิดามารดาน้ันก็ยอมจะแจงใหเด็กที่เกิดมาเขาใจถึงความบกพรองทางพันธุกรรมนั้นได  

    ประการที่สาม ศาลเห็นวาหลักเจตจํานงไม ไดใหความสําคัญแก สิทธิที่จะ

ยินยอมให มีการสืบพันธุ  (Right to consent to procreation) ของบุคคลที่เป นเจาของหน วยทาง

พันธุกรรมน้ัน และหลักการดังกล าวยังละเลยที่จะให ความคุ มครองสิทธิที่จะสละสิทธิความเป น

บิดามารดา (Right to surrender potential parental rights) ดวย อาศัยเหตุผลที่กล าวมานี้ ศาลจึง

สรุปวา “บุคคลใดก็ตามที่ได ถายทอดพนัธกุรรมให แกเด็ก บุคคลน้ันยอมถือวาเป นบิดามารดาตาม

ธรรมชาติและตามกฎหมาย เวนแตบุคคลเหลานั้นจะไดสละสิทธิความเปนบิดามารดานั้น” 
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    หลักการของศาลในมลรัฐโอไฮโอเช นน้ีจึงเปนการไม ยอมรับทฤษฎีเจตจํานง

ซึ่งไดถูกสรางขึ้นโดยศาลสูงสุดแห งมลรัฐแคลิฟลอเนีย การนําความสัมพันธ ทางพันธุกรรมมาเปน

เกณฑ ในกา รกําหนดสถานะความเป นบิดามารดาของศาลโอไฮโอเช นน้ีอาจเรียกได วาเปนหลกั

ความสัมพันธทางพนัธกุรรม (Genetic-based approach) 

    2) ความเปนมารดาโดยการใหกาํเนิด (Gestational motherhood) 

    ในคดีที่เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนโดยการใช ไขและเชื้ออสุจิของคูสมรสที่     

วาจางศาลในบางมลรัฐก็ยังคงใช หลักการตามกฎหมายคอมมอ นลอวที่ถือวา หญิงซึ่งต้ั งครรภและ

ใหกําเนิดบุตรเทาน้ันที่เปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของทารกนั้น แมวาหญิงที่ต้ังครรภ น้ีจะไมมี

ความสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับทารกนั้นเลย ก็ตาม ตัวอย างเชน ในคดี A.H.W v. G.H.B. คูสมรส     

คูหน่ึงไดวาจ างให หญิงคนหน่ึงต้ังครรภ แทนโดยใช เชื้ออสุจิและไขของคูสมรสคูน้ี ตอมาก อนที่

หญิงที่รับต้ังครรภแทนจะให กําเนิดทารก คู สมรสดังกล าวได ยื่นคํารองต อศาลขอใหมีคําสั่งใหระบุ

ชื่อของทั้งสองคนเปนบิดาและมารดาของเด็กในทะเบียนสูติบัตร 

    ศาลแห งมลรัฐนิวเจอร ซเีห็นว า ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ต้ังค รรภ  หญิงที่

ต้ังครรภยอมมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับตัวอ อนที่อยู ในทอง การต้ังครรภมีสวนสําคัญที่ทําใหตัว

ออนน้ันเจริญเติบโตขึ้น จนกระทั่งคลอดออกม ามีชีวิตดวยตนเองได  ศาลเห็นว า ตามกฎหมายของ

มลรัฐ     นิวเจอร ซี มารดาจะสละสิทธิในความเป นมารดาของเ ด็กไดตอเมือ่พ นกาํหนดเวลา  72 

ชั่วโมงนับแตการคลอดบุตร หากศาลยอมให มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบิดามารดาเปนอย างอ่ืนนอกจาก

ทีก่าํหนดไวในกฎหมายก็จะเปนการขัดกับความสงบเรี ยบรอยและศีลธรรมอันดีนอกจากน้ี ศาลยัง

เห็นวาการเปลี่ยนแปลงสถานะความเปนมารดาของเด็กในกรณีที่มีการรับต้ังครรภ แทนจากมารดาที่

ใหกําเนิดไปเปนคู สมรสฝ ายหญิงที่ว าจางก็จะเท ากับเป นการบังคับให หญิงที่รับต้ังครรภ แทนสละ

สิทธิความเปนมารดาของเด็ก ซึ่งจะกอให เกิดผลเสียมากกว าผลดี โดยเฉพาะอย างยิ่งหากหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนน้ันเปนผูเยาวที่ยังไมเคยผานประสบการณในการต้ังครรภมากอน ในที่สุดศาลจึงยังคง

ถอืวา หญิงที่ต้ังครรภ และใหกําเนิดบุตรเป นบุคคลเดียวเท าน้ันที่เปนมารดาโดยชอบด วยกฎหมาย

ของเด็ก โดยไมตองคํานึงวาหญิงนั้นจะมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับทารกนั้นหรือไมกต็าม 

    กลาวโดยสรุป สถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภ แทน

ตามแนวคําพิ พากษาของศาลในระดับมลรัฐนั้นจะแบ งออกเป น 3 กลุม คือ กลุ มที่ถือว าความเปน

บิดามารดาตองพิจารณาจากเจตจํานงของ บุคคลที่ริเร่ิมให มีการต้ังครรภ แทน ซึ่งก็คือฝ ายคูสมรสที่

วาจางกลุ มที่สองถอืว าความสัมพันธ ทางพันธุกรรมจะเป นสิ่งที่บงชี้วาผูใดเปนบิดามารดาโดยชอบ

ดวยกฎหมายของเด็ก และกลุ มที่สามถือว าหญิงที่ต้ังครรภ และให กําเนิดบุตรเท าน้ันที่เปนมารดา
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โดยชอบด วยกฎหมาย ซึ่งในกรณีน้ี สถานะความเป นบดิากจ็ะ ถูกกําหนดตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งโดย      

สวนใหญ กจ็ะสนันิษฐานว าสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปนบดิาโดยชอบด วยกฎหมาย ดังน้ัน 

เมื่อพิจารณาสถานะความเป นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน ไม วาจะตาม

กฎหมายในระดับมลรัฐหรือตามแนวคําพิพากษาของศาลแตละมลรัฐ ก็จะเห็นได วามีความแตกต าง

กันโดยสิ้นเชิง ทั้งน้ีเน่ืองจากแตละมลรัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนที่แตกตางกัน ดังน้ัน

การแก ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของความเปนบิดามารดาให เป นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม

ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนใหสอดคล องกันจึงเป นสิ่งที่แทบจะเป นไปไมได

แมแตนอย 

    2.3 อํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

    หากกล าวถึงคดีเกี่ยวกับการแย งชิงอํานาจปกครองบุตรซึ่งเกิดจากการรับต้ัง

ครรภแทนทีโ่ด งดังที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา คงหลีกเลี่ยงไม พนที่จะกล าวถึงคดี In re Baby 

M80 ซึ่งเกิด ขึ้นเมื่อป  ค.ศ.1987 คดีน้ีมีข อเทจ็จริงโดยย อว า นายวิลเลียม สเตร์ิน มีภรรยาซึ่งไม

สามารถต้ังครรภ ไดจึงได ติดต อนางแมรี เบธ ไวท เฮด ให เปนผูรับต้ังครรภ แทน โดยวิธกีารใช เชื้อ

อสุจิของนายสเตร์ินฉีดเขาไปในโพรงมดลูกของนางไวทเฮด และมขีอตกลงวานางไ วทเฮดจะไดรับ

คาใชจายเปนเงนิ 10,000 ดอลลาร สหรัฐ เมื่อนางไวท เฮดสละสิทธิความเป นมารดาและสงมอบเด็ก

ใหแกนายสเตร์ินต อมาเมื่อนางไวทเฮดให กําเนิดบุตร ซึ่งมีชื่อว าเด็กหญิงมาลิสสา นางไวท เฮดกไ็ด

สงมอบเด็กให อยูในความปกครองของนายสเตร์ินตามข อตกลง แตภายหลังเธอไดติดตอขอรับเด็ก

มาดูแลเป นเวลาหน่ึงอาทติย เมื่อครบกําหนดเธอกลับไม ยอมที่จะส งมอบเด็กคืนให กับนายสเตร์ิน 

และไดพาเด็กน้ันยายหนีจากรัฐนิวเจอรซีไปยังรัฐฟลอริดา นายสเติรนไดฟองตอศาลของรัฐนิวเจอร 

ซขีอใหบังคับนางไวท เฮดปฏิบัติตามสัญญ า ระหวางการพิจารณาคดี เด็กหญิงมาลิสสาได ถูกนํามา

อยูภายใตอํานาจปกครองของศาล แตอนุญาตใหนางไวทเฮดเขาเยี่ยมเยียนไดเปนคร้ังคราว 

    ศาลแหงมลรัฐนิวเจอร ซี ไมไดวินิจฉัยโดยตรงวาสัญญารับต้ังครรภ แทนมผีล

บังคับใช ตามกฎหมายได ในทุกกรณีหรือไม  แตศาลเห็ นวาในคดีน้ีสัญญารับต้ังครรภ แทนมผีล

บังคับตามกฎหมายไดเพราะสอดคลองกับประโยชนสูงสุดของเด็ก  (Best interests of the child) ศาล

จึงมีคําสั่งวาอํานาจปกครองบุตรตกแกนายสเตร์ินแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน  

    สวนนางไวท เฮดไม มีสิทธิใดๆ ในเด็กหญิงมาลิสสาเลย รวม ทั้งสิทธิในการ

เยี่ยมเยียนเด็ก (Right to visitation) ดวย คดีไดขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูงสุดแห งมลรัฐนิวเจอร ซี      

ในเบือ้งตนศาลไดวินิจฉัยวา สัญญารับต้ังครรภ แทนในคดีนีข้ดัต อความสงบเรียบร อยและศีลธรรม

อันดี เนื่องจากกฎหมายของนิวเจอร ซีไดหามมิใหมีการจ ายคาตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสละ
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อํานาจปกครองเด็ก การจ ายค าตอบแทนให แกนางไวท เฮดในกรณีน้ีจึงเปนการขัดต อเจตนารมณ

ของกฎหมายที่ตองการปองกันมิใหมีการซื้อขายเด็ก ศาลจึงเห็นว าสัญญารับต้ังครรภ แทนในกรณีน้ี

ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย 

    สําหรับป ญหาวาบุคคลใดสมควรเป นผูมีอํานาจปกครองเด็กน้ัน ศาลเห็นด วย

กับคําพิพากษาของศาลลางที่มีคําสั่งใหอํานาจปกครองตกแกนายสเตร์ินดวยเหตุผลอย างเดียวกนัคอื

เพือ่ประโยชนสูงสุดของเด็ก แต ศาลเห็นวาหลักการประโยชน สูงสุดของเด็กนําไปใชไดเฉพาะการ

กําหนดอํานาจปกครอง บุตรเท าน้ันแต ในการเพิกถอนอํานาจปกครองบุตรจะพิจารณาจากหลักการ

ประโยชน สูงสดุของเด็กแต เพยีงอย างเดียวไมได  แตตองพิจารณาถึงประโยชน ของมารดาบิดา

ในทางวัฒนธรรม ศลีธรรมและตามรัฐธรรมนูญด วย ในกรณีน้ี เมื่อไม ปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงให 

เห็นวานางไวท เฮดสละ สิทธิความเป นมารดาของ เด็กหรือไมมีความเหมาะสมที่จะเป นผู มีอํานาจ

ปกครองเด็กต อไป การเพิกถอนสิทธิในความเป นมารดาของเด็กทั้งหมดจึงไม ชอบ ศาลจึงมีคําสั่ง

อนุญาตให นางไว ดเฮดมีสิทธิในการเยี่ยมเยียนตามสมควรได จะเห็นได วา ในการพิจารณาคดี

เกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทน หากมีป ญหาตองวินิจฉัยเร่ืองการแย งชิงอํานาจปกครองบุตร ศาลจะ

พิจารณาจากหลักการประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ ซึ่งหลักการเช นน้ีเปนการหลักการที่ใช ใน

กฎหมายครอบครัวตามปกติ ในบางมลรัฐเช น มิชิแกนและวอชิงตัน จะมีการบัญญัติกฎหมายไว

โดยตรงวา เมื่อมีป ญหาเกี่ยวกับอํานาจปกครองบุตรในคดีที่เกิดจากจากสัญญารับต้ังครรภ แทน 

ศาลตองใช หลักการประโยชน สูงสุดของเด็กเป นสําคัญ แต ในบางมลรัฐที่ไม ไดบัญญัติกฎหมายไว

โดยชดัแจงก็มีการนําหลักประโยชนสูงสุดของเด็กไปใชโดยอนุโลมเชนเดียวกนั 


