
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนในประเทศไทย 

 แมวิทยาการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุในประเทศไทยจะมีความเจริญกาวหนาจน

อาจกลาวไดวาทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล วโดยสวนใหญ แตประเทศไทยก็ยังคงไม มีกฎหมาย

ควบคุมหรือจัดการปญหาทีเ่กิดขึ้นกับเทคโนโลยีน้ีโดยเฉพาะ การพิจารณาป ญหากฎหมายทีเกิดขึ้น

จากเทคโนโลยีดังกล าวจึงต องอาศัยการตี ความ จากกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอย างยิ่งก็คือ

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  ปญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ในประเทศไทยไมมีความ

แตกตางออกไปจากป ญหาที่เกิดขึ้นใน ตางประเทศมากนัก กล าวคือ จะมีป ญหาใหตองพิจารณา 3 

ประการใหญ ๆ  ประกอบดวย ประการแรก การรับต้ังครรภ แทนเปนหรือควรจะเป นการกระทําที่

ชอบดวยกฎหมายหรือไมภายใตขอบเขตหรือเงื่อนไขประการใด ประการที่สอง สถานภาพของเด็ ก

ที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนควรเป นเชนใด หรือ กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือผูใดควรเปนบิดามารดาที่

ชอบด วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทน และประการที่สาม เมื่อมี ความ ขดัแย ง

เกดิขึน้ในการใช อํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนสัญญารับต้ังครรภ แทน ซึ่ งมี

ขอตกลงใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนสงมอบเด็กใหแกคูสมรสที่ตองการมีบุตรนั้น ควรเป นสัญญาที่มี

สภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม  และบุคคลใดควรมีอํานาจในการปกครองเด็กที่เกิดจากการรับ

ต้ังครรภ แทนน้ัน ดังที่กลาวไว ในบทกอน  ๆ แลววา ในขณะนี้ประเทศไทยมี ความพยายามที่จะทํา

การตามกฎหมายเพื่อการควบคุมการรับ ต้ังครรภแทน โดยไดทําการออกรางพระราชบัญญัติ การรับ

ต้ังครรภแทน พ .ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผลวา โดยที่เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธในปจจุบัน

ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและไดชวยใหคูสมรสฝายหญิงซึ่งไมสามาร ถต้ังครรภใหสามารถมี

บุตรไดดวยการใหหญิงอ่ืนต้ังครรภแทน  แตการดําเนินการใหมีการรับต้ังครรภแทนอาจกอใหเกิด

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากหญิงที่รับต้ังครรภแทน  หรือจากเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ

แทน ประกอบกับสถานภาพทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครร ภแทนยังขาดความชดัเจน 

ดังนั้นเพื่อควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากการรับต้ังครรภแทนโดยมิชอบและกําหนด

สถานภาพทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนใหมี ความชดัเจนและเหมาะสม  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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  ในบทน้ีจะ ไดทําการวิเคราะหถึง สภาพป ญหาของ การรับต้ัง ครรภ แทนในประเทศไทย 

เพือ่จะได นํามาพจิารณาและเสนอแนะ ความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ

แทนในประเทศไทยตอไป 

ปญหาผูมีสิทธิขอใหตั้งครรภแทน 

  ในรางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ .ศ. .... ไดกลาวถึงลักษณะของการรับ

ต้ังครรภแทนไวในบทนิยามมาตรา 3 ดังตอไปน้ี 

  การรับต้ังครรภแทน หมาย ความ วา การที่หญิงรับต้ังครรภแทนตกลงรับต้ังครรภโดย

กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุกับคูสมรสที่ขอใหมีการต้ังครรภ และหญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงวาจะ

ยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภน้ันใหเปนบุตรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ 

  สัญญารับต้ังครรภแทน ” หมายความวา สัญญาซึ่งหญิงรับต้ังครรภแทนตกลงรับต้ังครรภ

โดยกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุที่คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ และหญิงที่รับต้ังครรภแทนตกลงวาจะยก

เด็กที่เกิดจากการต้ังครรภใหเปนบุตรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ 

  นิยามศัพทน้ีกําหนด ความ หมายของคําวา  “สัญญารับต้ังครรภแทน ” โดยใหมี ความ

สอดคลองกบั ความ หมายของคําวา  “การรับต้ังครรภแทน ” การกําหนดนิยามศัพทน้ีจะมีการ

เชื่อมโยงนิยามศัพทคําวา  “คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ ” และการกําหนดสภาพบังคับของสัญญารับ

ต้ังครรภแทน 

  “คูสมรสที่รับต้ังครรภ” หมายความวา หญิงและชายที่ทําการสมรสกันตามกฎหมาย และ

ไดเขาเปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนกับหญิงที่รับต้ังครรภ 

  นิยามศัพทน้ีกําหนด ความหมายของคําวา  “คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ ” โดยกาํหนดให

หมายความถึงหญิงและชายที่รวมกันเปนคูสัญญาในสัญญารั บต้ังครรภแทนกับหญิงที่รับต้ังครรภ  

และคูสมรสตองเปนหญิงฝายหนึ่งและชายฝายหนึ่งที่ทําการสมรสกันตามกฎหมาย  ดังน้ัน หากเปน

กรณีที่ชายฝายเดียวหรือหญิงฝายเดียวทําสัญญากับหญิงที่รับต้ังครรภแทน  ชายหรือหญิงน้ันไม

เรียกวาเปนคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  ซึ่งมีผลใ หไมสามารถยื่นคํารองตอศาลตามมาตรา  10 ได 

นอกจากน้ี หญิงและชายดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะวาตองทําการสมรสกันตามกฎหมายไทยเทานั้น  

กลาวคือ หญิงและชายที่ทําการสมรสตามกฎหมายตางประเทศยอมถือวาเปนคูสมรสตามกฎหมายน้ี

ดวย 
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  “การจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน ” หมาย ความวา การดําเนินการใด  ๆ เพื่อใหหญิงคน

หน่ึงต้ังครรภโดยใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ โดยหญิงน้ันตกลงยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภ

ใหแกบุคคลอ่ืน 

  นิยามศัพทน้ีกําหนด ความ หมายของคําวา  “การจัดการใหมีการรับต้ังครรภแทน ” 

(Surrogacy arrangement) ใหครอบคลุมการกระทํา ดวยประการใด  ๆ เพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน

เกิดขึ้น เชน การเปนธุระจัดหาคูสมรสที่ตองการมีบุตรไดพบกับหญิงที่อาสาเปนหญิงที่รับต้ังครรภ

แทน หรือ การจัดการใหหญิงที่อาสาเปนหญิงที่รับต้ังครรภแทนไดพบกับคูสมรสที่ประสงคจะให

หญิงอ่ืนต้ังครรภแทน  คํานิยามนี้มีขอบเขตที่กวางข วางกวา คําวา “การรับต้ังครรภแทน ” เน่ืองจาก

การจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน คือ การเปนธุระจัดการใหมีการรับต้ังครรภแทนทั้งหมด  และไมได

จํากัดเฉพาะการรับต้ังครรภระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภเทาน้ัน  แต

ครอบคลุมถึ งการรับต้ังครรภระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับบุคคลใด  ๆ ที่มิใชคูสมรสตาม

กฎหมาย 

  “กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ ” หมาย ความ วา กรรมวิธีทางการแพทยที่ใชชวยใหหญิง

ต้ังครรภโดยวิธีการซึ่ง แตก ตางไปจากการสืบพันธุตามธรรมชาติ ตามหลักเกณฑที่แพทยสภา

ประกาศกําหนด 

  นิยามศัพทน้ีกําหนด ความ หมายของคําวา  “กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ ” โดยให

ครอบคลุมถึงกรรมวิธีทางการแพทยตาง  ๆ ที่นํามาใชเพื่อชวยใหหญิงต้ังครรภได  โดยวิธีการที่

แตก ตางไปจากการสืบพันธุตามธรรมชาติและเปนกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุที่เปนไปตาม

หลักเกณฑที่แพทยสภาประกาศกําหนด  ซึ่งจะครอบคลุมทั้งกรรมวิธีที่มีใชอยูในปจจุบัน  เชน การ

ผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อ การปฏิสนธินอกรางกาย  หรือการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุอ่ืน  ทั้ง

ที่มีอยูแลวและที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตดวย 

  จากขอ ความ ขางตนในคูสัญญาในการรับต้ังครรภแทน ตามรางพระราชบัญญัติการรับ

ต้ังครรภแทน พ .ศ. ....  ไดแก คูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย การรับต้ังครรภแทนใน

กรณีอ่ืนที่มิไดเปน ความตกลงระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสตามกฎหมาย  เชน การตก

ลงระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกับหญิงหรือชายที่ไมมีคู สมรสแตตองการมีบุตร  หรือตกลงกับ

ชายและหญิงที่ไมไดเปนคูสมรสกันตามกฎหมายแตตองการมีบุตร  จึงไมถือวาอยูใน ความหมาย

ของการรับต้ังครรภแทนตามพระราชบัญญัติน้ี  ดังน้ันหญิงไมมีสามีที่ตองการมีบุตร หรือหญิงที่

แตงงานแลว แตมิไดจดทะเบียนที่ตองการจะมีบุตรโดย วิธีการต้ังครรภแทน จะไมไดรับการ

คุมครองตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งอาจถือวาเปนการที่รัฐเลือกที่จะใชมาตรการทางกฎหมายในการ
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คุมครองหญิงสวนหน่ึงแตรัฐกลับละเลยที่จะคุมครองหญิงอีกสวนหน่ึงใหไดมีความเทาเทียมกัน ซึ่ง

ประเด็นนี้ยอมเปนการขัดกับเจตนารมณของพ ระราชบัญญัติเองที่ตองการควบคุมและกํากับการ

ต้ังครรภแทน  (สหทยา สุนทรเกตุ , 2539, หนา 19) และการที่รัฐออกกฎหมายเพื่อกําหนด “แบบ” 

ของการรับต้ังครรภแทน แทนคูกรณีซึ่งเปนเอกชนซึ่งในกรณีนิติกรรมที่เอกชนทําน้ันจะเปนไป

ตามหลักอิสระทางแพงและหลักเสรีภาพในการทํานิติกรรม (จําป โสตถิพันธุ, 2548, หนา 31) ซึ่งถา

พิจาณาจากเจตนารมณของการรับต้ังครรภแทนที่ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติแลว พบวาการหาม

หญิงที่ยังไมจดทะเบียนสมรสมาทําสัญญารับต้ังครรภแทนตามกฎหมาย การกระทําการดังกลาวก็

ไมไดชวยควบคุมหรือคุมครองการรับต้ังครรภแทน แตประการใด และกรณีหญิงที่ไมจดทะเบียน

สมรสจะมาขอทําสัญญารับต้ังครรภแทน ถารัฐตองการที่จะควบคุมการรับต้ังครรภแทน กรณีน้ีรัฐก็

จะตองออกกฎหมายมาควบคุมอีกฉบับ ทั้ง  ๆ ที่เหตุผลของหญิงทั้งสองกลุมมีเหมือนกัน คือ การที่

ตนไมสามารถต้ังครรภเองได จึงตองการหาหญิ งอีกคนหน่ึงมารับต้ังครรภแทนตน แตรัฐกลับเลือก

ที่จะปฏิบัติตอหญิงกลุมหน่ึงใหแตกตางจากหญิงอีกกลุมหน่ึง 

  ดังนั้นโดยการออกกฎหมายฉบับนี้เปนการขัดตอหลัก ความเสมอภาคกันของประชาชน

ทุกคนตอหนากฎหมาย (Equality before the law) ซึ่งเปนหลักการสําคัญตาม รัฐธรรมนูญ  (สมคิด 

เลิศไพฑูรย, 2548, หนา 84) 

ปญหาการรับจางตั้งครรภในเชิงพาณิชย  

 ในประเทศที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุ โดยสวนใหญ จะมีกฎหมายที่

บัญญัติในเร่ืองเทคโนโลยีชวยการเจริญพนัธุและการรับต้ังครรภ แทนไวโดยเฉพาะ กฎหมายเหล าน้ี

จะสร างความชัดเจนว าการรับต้ังครรภ แทนในประเทศน้ัน  ๆ เปนการกระทํ าที่ชอบดวยกฎหมาย

หรือไม  ภายใต ขอบเขตหรื อเงื่อนไขประการใด ซึ่งกฎหมายเหล าน้ีจะ แตก ตางกนัไปในแต ละ

ประเทศ ตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา บางมลรัฐถือว าการรับต้ังครรภ แทนเปนการกระทํา

ที่ชอบดวยกฎหมาย ไมวาการรับต้ังครรภแทนน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยหรือไม แต

บางมลรัฐถือว าการรับต้ัง ครรภ เชิงพาณิชย เปนการกระทําที่ไม ชอบดวยกฎหมายและเป นความผิด

ทางอาญา สําหรับประเทศออสเตรเลียนั้น  การรับต้ัง ครรภ แทนในเชิงพาณิชยส วนใหญจะถอืเป น

ความผิดทางอาญาเชนเดียวกนั แตก็มีบางมลรัฐที่ถือวาการรับต้ังครรภ แทนทุกประเภทเป นความผิด

ทางอาญาทั้งหมด ไ มวาจะมีผลประโยชน ในเชิงพาณิชยหรือไมก็ตาม สวนในประเทศอังกฤษที่ถือ

วาเปนประเทศที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ ในระดับสูงน้ันกลับไม ถอืวาการรับ

ต้ังครรภแทนเปนการกระทําผิดทางอาญา ไมวาการรับต้ังครรภ แทนน้ันจะเปนไปเพื่อผลประโยชน 



 

 

115 

เชิงพาณิชยหรือไม แตกระนั้นก็ตามกฎหมายอังกฤษก็ยังคงมีบทบัญญัติ หามมิให มกีารโฆษณาหรือ

จัดการให มีการรับต้ัง ครรภ แทนเพื่อผลประโยชน เชิงพาณิชย  และมีบทบัญญัติทางแพ งอีกหลาย

ประการที่สามารถควบคุมการรับต้ังครรภแทนเชิงพาณิชยไดเปนอยางดี 

  สําหรับประเทศไทยนั้น ไม มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติไว โดยชดัแจ งวาการรับต้ังครรภ

แทนเปน ความผิดทางอาญา แมวาการรับต้ังครรภ แทนน้ันจะมกีารจ ายคาตอบแทนใหกับหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนก็ตาม บทบัญญัติที่ใกล เคียงที่สุดที่อาจนํามาวิเคราะห ไดก็คือ บทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 312 ซึ่งบัญญัติวา ผูใดเพือ่จะเอาคนลงเปนทาส หรือให มีฐานะคลายทาส นํา

เขาในหรือส งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหน าย รับหรือหน วงเหน่ียวซึ่ ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใด ต องระ วางโทษจําคุกไมเกิ นเจ็ดป  และปรับไม เกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท  

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาวเปนบทบัญญัติที่หามมิใหมีการกระทําใด  ๆ ไมวาจะ

เปนการนําเขา สงออก พา ซื้อ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหน่ียวบุคคล เพื่ อประโยชนในการนําเอา

บุคคลดังกลาวมาลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส แมกฎหมายจะใชคําวาซื้อขายหรือ              จํา

หนายซึ่งบุคคล แต ในความเปนจริงแล วบุคคลมิใช ทรัพย จึงไมอาจซื้อขาย ไดความหมายของคําว า 

“ซื้อขายบุคคล” จึงเปนความหมายที่มุงถึงการสงมอบบุคคลซึ่งอยูในอํานาจใด ๆ ของบุคคลหนึ่งไป

ยังบุคคลอีกคนหนึ่ง มากกวาที่จะมุงหมายถึงการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  ปญหาที่ต องพิจารณาก็คือ ในการทําสัญญารับต้ัง ครรภ แทนซึ่งมีข อตกลงให หญิงต อง

ต้ังครรภแทนผูอ่ืนประกอบกับมีข อตกลงจํากัดสิทธิบางประการของหญิงนั้น เช น การห ามมิใหมี

การรวมประเวณ ีหามด่ืมสุราหรือเสพของมึนเมา ตลอดจนตองสงมอบเด็กที่กําเนิดมาให แกคูสมรส

ที่วาจ าง จะถอืเป นการกระ ทําเพื่อเอาคนมาลงเปนทาสหรือให มีฐานะคล ายทาสหรือไม ประมวล

กฎหมายอาญาไม ไดอธบิายหรือให คําจํากัดความคําวา “ทาส” ไวโดยเฉพาะคําว า “ทาส” จึงตอง

เปนไปตาม ความหมายปกติทั่วไป ศาลอินเดียอธิบาย ความหมายของ “ทาส” วา ทาสเปนบุคคลที่          

ไมเพยีงแตปราศจากเสรีภาพในการกระทําโดยสิ้นเชิงเทาน้ัน แตยังเปนสิทธิของเจาของทาสอันมีอยู

เหนือชวีติ แรงงานและกรรมสทิธิใ์นตัวทาสน้ันด วย ดังน้ัน “การเอาคนลงเป นทาส” จึงหมายถึง 

การที่บุคคลหนึ่งอางสิทธิเหนือเน้ือตัวรางกายของบุคคลอีกคนหนึ่งโดยเด็ดขาด ซึ่งไม เพยีงแตจํากัด

เสรีภาพในรางกายของบุคคลนั้นเทาน้ัน แต ยังบังคับใช แรงงานโดยฝนความสมัครใจของบุคคลน้ัน

ดวยปญหาวาหญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีลักษณะเป นทาสหรือคลายทาสหรือไม น้ัน ไมปรากฏวามีคํา

พิพากษาศาลฎีกาของไทยในเร่ืองนี้ ความเห็นของนักวิชาการดานกฎหมายก็ไมมี แตเมื่อพิจารณาถึง

ลักษณะทั่วไปของการรับต้ัง ครรภ แทนกับการนําคนมาลงเปนทาสแลวคงไม เหมอืนกนัเสยีทเีดียว 

การรับต้ังครรภแทนมวีตัถุประสงคทีช่ดัเจนว าหญิงที่รับต้ังครรภ แทนตกลงที่จะรับต้ัง ครรภ และสง
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มอบเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภน้ันใหแกอีกฝายหน่ึง ส วนการนําคนมาลงเป นทาสมีความมุงหมายที่

จะนําบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช ประโยชน ดานแรงงานโดยไม คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพในทาง

กฎหมายของบุคคลนั้น โดยทั่วไปแล ว จึงไม อาจกล าวไดวาการให บุคคลอ่ืนรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน

เปนการนําคนมาลงเป นทาส แต ทั้งน้ีมิได หมายความวาการนําบุคคลอ่ืนมารับต้ั งครรภ แทนจะไม 

ถอืว าเป นการนําคนมาลงเป นทาสหรือมีลักษณะคล ายทาสเสมอไป การ รับต้ัง ครรภ แทนที่มี

วัตถุประสงคในการใชความสามารถในการสืบพันธุ ของหญิงเพื่อการต้ัง ครรภ  และมีขอตกลงจํากดั

สิทธิเสรีภาพของหญิงน้ันโดยไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพพื้นฐานตามกฎหมายของหญิงนั้นแม แตนอย 

ก็อาจนับ ได วาเป นการนําคนมาลงเป นทาสหรือมีลักษณะคล ายทาส ได เช นกนั หากปรากฏ

ขอเท็จจริงชดัแจงเชนน้ัน ซึ่งก็จะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนกรณไีป ในทาํนองเดียวกนั หากมคีนกลาง

คอยชวยจัดหาหญิงทีต่องการรับต้ังครรภแทนใหแกคูสมรสที่ตองการมีบุตรก็ไม อาจกลาวไดวาเปน

การซื้อขายหรือจํ าหนายบุคคลเพื่อนําหญิงนั้นมาเป นทาสหรือมีลักษณะคล ายทาสเชนกนัมขีอนา

พจิารณาต อไปว า การรับต้ังครรภ แทนจะเป นความ ผิดฐานซื้อขายเด็ก ไดหรือไม  เพราะการรับ          

ต้ังครรภ แทนน้ัน เมื่อหญิงที่รั บต้ังครรภ แทนคลอดเด็กแลวกจ็ะต องส งมอบเด็กน้ันให แกคูสมรสที่

ตองการมีบุตร และในบางกรณีจะมีการจ ายคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนน้ัน ในปญหา

น้ีนกัวิชาการในต างประเทศที่คัดค านการรับต้ัง ครรภ แทนเห็นวาเป นการซื้อขายเด็กและเป น

ความผิดตามกฎหมาย หากเกิดขึ้นในประเทศที่มีบทบัญญัติห ามมิให มีการซื้อขายเด็ก สําหรับใน

ประเทศไทยน้ัน พระราชบัญญัติการรับเด็กเป นบุตรบญุธรรม พ .ศ.2522 ไดพยายามปองกันมิให มี

การคาเด็กในรูปแบบของการรับเด็กเปนบตุรบญุธรรมโดยหามมิใหบุคคลใดดําเนินการเพือ่ใหมีการ

รับเด็กเป นบตุรบญุธรรมโดยไม ได รับอนุญาตและห ามมิให มีการพาหรือจัดส งเด็กออกไปนอก

ราชอาณาจั กรเพือ่ให มีการรับเด็กเป นบุตรบุ ญธรรมแ ตกฎหมายนี้  ก็มิ ได มีการหามมิใหจาย

คาตอบแทนใหแกบิดามารดาของเด็กในการยกบุตรใหเป นบุตรบุญธรรมของ ผูอ่ืนโดยตรง และไม 

ปรากฏ วามีบทบัญญัติกฎหมายใดที่กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการซื้อขายเด็กไว  ดังน้ัน เมื่อ

พิจารณาตามกฎหมายไทยแลว ไมวาการรับต้ังครรภแทนจะเปนการซื้อขายเด็กหรือไมก็ตาม การสง

มอบเด็กแล วรับคาตอบแทนก็ไม อาจถอืเป นความผิดทางอาญา ได อาจกลาวไดวา การรับต้ัง ครรภ 

แทนโดยทัว่ไปแล วไม ถอืว าเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย ไม วาจะเปนการรับต้ัง ครรภ 

แทนที่มีผลประโยชนเชิงพาณิชยหรือไมกต็าม มีขอที่ควรพิจารณาต อไปวา การโฆษณาเผยแพร ให

บุคคลอ่ืนทราบว าตนตองการรับต้ัง ครรภ แทนผูอ่ืนหรือตองการหาหญิงที่จะมารับต้ัง ครรภ จะเปน

การกระทํา ความผิดทางอาญาหรือไม ในป ญหาน้ีก็ยังคงไม มีความเห็นทางกฎหมายที่น าเชือ่ถอืมา

สนับสนุน แตเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มีโทษทางอาญาต าง ๆ ตามกฎหมายไทยแล ว ก็ไมปรากฏ
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โดยชดัแจ งว ามีบทกฎหมายใดที่บัญญัติว าการกระทําเช นน้ีเป นความ ผิด บทบัญญัติกฎหมาย

ใกลเคียงที่สุดที่อาจนํามาวิเคราะหไดก็คือ มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ .ศ.2546 ซึ่ง

บัญญัติไวดังน้ี 

  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม  หามมิใหผูใดกระทํา

การ ดังตอไปน้ี (4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็ก  หรือยกเด็กใหแก

บุคคลอ่ืนที่มิใช ญาติของเด็ก เวนแ ตเปนการกระทําของทางราชการหรือ ไดรับอนุญาตจากทาง

ราชการแล ว จะเห็น ไดวา บทบัญญัติตามมาตรานี้ห ามมิให มีการโฆษณาด วยวิธกีารต าง ๆ ซึ่งมี

วัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให แกบุคคลอ่ืนที่มิใช ญาติ จึงมีขอที่ควรพิจารณา

วา การโฆษณาหาบุคคลอ่ืนมาเปนหญิงที่รับต้ังครรภ แทน หรือการโฆษณาประกา ศวาตนตองการ

รับต้ังครรภแทนผูอ่ืนจะถอืเปนการตองหามตามบทบัญญัติดังกล าวหรือไม  เพราะวัตถุประสงค ของ

การโฆษณาหาหญิ งเพื่อมารับต้ัง ครรภ แทนก็คือ ตองการรับเด็กมาไว ในอุปการะน่ันเอง และใน

ทํานองเดียวกัน การโฆษณาประกาศรับต้ังครรภแทนผูอ่ืนก็คือการกระทําที่มีวัตถุประสงคในการยก

เด็กที่จ ะเกิดขึ้นจากการรับต้ังครรภแทนให ผูอ่ืนน่ันเองเมื่อพิจารณาดังน้ี การโฆษณาประกาศหา

หญิงรับต้ัง ครรภ แทนหรือหาคู สมรสที่ต องการมีบุตรด วยวิธีการรับต้ัง ครรภ แทนจึงอาจเป นการ

กระทําที่ต องหามตามบทบัญญัติมาตรา 26 แหงพระ ราชบัญญั ติคมครองเด็ก พ .ศ.2546 ได แต

กระน้ันก็ตาม การตีความบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญาตองเปนไปโดยเครงครัด การตีความ

โดยขยายความเพื่อลงโทษบุคคลในทางอาญาเป นสิ่งที่กระทําไ มได ดังน้ัน หากตีความความหมาย

ของบทบัญญัติดังกลาวใหครอบคลุมถึงการโฆษณาเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนจึงอาจไม ไดรับการ

ยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากถ อยคําตามบทบัญญัติขางต นซึง่หามการโฆษณาเพื่อรับ

เด็กหรือยกเด็กให แกบุคคลอ่ืน คําว า “เด็ก” น้ี ยอมหมาย ความถึงบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว าสิบแปดป

บริบูรณเทาน้ัน15การโฆษณาเพือ่ย กหรือรับเด็ก ที่จะเกิดมาในอนาคตจากการรับต้ัง ครรภ แทน ซึ่ง

ในขณะที่ทําการโฆษณายังไม มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย จึงอาจไม เปนความ ผิดตามบทมาตรา

ขางตนได  

  โดยสรุป ในป จจุบันกฎหมายไทยไม มีบทบัญญัติทางอาญาใดที่ห ามมิ ให มกีารรับ               

ต้ังครรภ แทนและการกระทําที่เกี่ยว ของไมวาจะเป นการจัดการ ใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนหรือการ

โฆษณาใด  ๆ เกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ แทน แม วาการกระทํานั้นจะเป นไปเพื่อแสวงหาประโยชน 

โดยมิชอบจากหญิงหรือเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนก็ตาม จึงนับ ไดวาในส วนน้ีเปนชอง

วางของกฎหมายไทยที่ไม สามารถลงโท ษบุคคลที่หาประโยชน ในเชิงพาณิชย จากการรับต้ัง ครรภ

แทนได 
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  การรับต้ัง ครรภ แทนเป นกระบวนการที่สลับซับซ อน ยาวนาน และเกีย่วข องกับบุคคล

อยางนอยสองฝายคือ คู สมรสที่ต องการมีบุตร และหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน ในสัญญารับต้ัง ครรภ 

แทนจึงมักมีข อตกลงที่เกี่ ยวกบัสทิธแิละหน าที่ของคู สัญญาทั้งสองฝ ายเสมอ เช น ฝายหญิงที่รับ          

ต้ังครรภ แทนมหีน าที่ตองยนิยอมให มีการผสมเทียมโดยวิธีการต าง ๆ และต องยนิยอมให มีการ

ตรวจสุขภาพของหญิงและของเด็กในระห วางการต้ังครรภ  รวมถึงต องปฏิบัติตามคําแนะนําของ

แพทย เพื่อรักษาสุขภาพของหญิงและของทารกใน ครรภ น้ันดวยและที่สําคัญก็คือ ในสัญญารับ

ต้ังครรภ แทนมักจะมีข อตกลงทีก่าํหนดให หญิงที่รับต้ัง ครรภ สงมอบเด็กที่เกิดมานั้ นแกคูสมรสที่

ตองการมีบุตร สวนฝ ายคู สมรสที่ตองการมีบุตรก็จะมีหน าที่ตองชําระค าใชจายใด ๆ ที่เกิดขึน้จาก

การรับต้ังครรภ แทนน้ันให แกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนทั้งหมดไม วาจะเปนค าบริการทางการแพทย

หรือค าใช จายเกี่ยวกับตัวของหญิงและทารกที่ต้ัง ครรภ น้ัน  เชน ค าเสือ้ผ าสําหรับหญิงต้ัง ครรภ  

คาใช จายในการเดินทางเพื่อไปพบแพทย  หรือคาใชจายในการบํ ารุงครรภ เป นตน ในบางกรณี 

สัญญารับต้ัง ครรภ แทนอาจกาํหนดให คูสมรสที่ต องการมีบุตรจ ายค าตอบแทน ใหแก หญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนนอกเหนือไปจากคาใชจายดังที่กลาวมาแลวดวยการปฏิบัติตามสัญญารับต้ัง ครรภแทน

โดยสวนใหญ เปนไปโดยไม มีอุปสรรค ทั้งน้ีอาจเน่ือง มาจากว าการรับต้ัง ครรภ แทนเปนไปในหมู 

เครือญาติ เมื่อหญิงที่รับต้ังคร รภ แทนคลอดบุตรออกมาแล วก็มักจะส งมอบเด็กให แกคูสมรสที่

ตองการมีบุตรเสมอ แต ในบางกรณีก็ปรากฏว ามีการประพฤติผิดสัญญารับต้ังครรภ แทนตอกัน ไม

วาจะเกิดขึ้นจากฝายหญิงที่รับต้ังครรภแทนหรือจากฝายคูสมรสที่ว าจาง เช น ฝายหญิงที่รับต้ังครรภ 

แทนอาจมีความรูสึกผูกพันกับทารกในครรภ ระหวางการต้ังครรภ  ซึ่งทําให ไมยอมสงมอบเด็กน้ัน

ใหแกฝายคูสมรสที่ตองการมีบุตร หรืออาจเปนกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนไม ยอมสงมอบเด็กให

เน่ืองจากตองการเรียกรองคาตอบแทนเพิม่ขึน้ในทาํนองเดียวกนัฝายคูสมรสที่วาจางก็อาจปฏิเสธไม

ยอมรับมอบเด็กจากหญิงที่รับต้ังครรภแทนเน่ืองจากเด็กที่เกิดมาน้ันมีสภาพรางกายที่พิการหรือเป น

โรคพันธุกรรมบางชนิด ในบางกรณีคู สมรสที่ให ต้ังครรภ แทนอาจหย าขาดจากกนัระหว างที่มีการ

รับต้ังครรภแทน ทาํให เมือ่เด็กคลอดออกมากไ็ม มีคู สมรสฝายใดตองการนําเด็กน้ันมาเลี้ยงดูต อไป

ปญหาวาสัญญารับต้ังครรภแทนมีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม เปนปญหาสําคัญที่มีการโต เถยีง

กนัในประเทศที่มีการรับต้ังครรภ แทนเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ อมีขอพิพาทในชั้นศาลในคดี

เกี่ยวกับการแยงชิงอํานาจปกครองเด็ก ศาลก็มักจะต องพิจารณาสถานะของสัญญารับต้ังครรภแทน

กอนเสมอวาเปนสญัญาทีอ่าจฟองรองบังคับคดีไดหรือไมในตางประเทศ บางศาลเคยวิ นิจฉัยไวโดย

ชดัแจงวาสัญญารับต้ัง ครรภ แทนเป นสัญญาที่มี วัตถุประส งค ขัดตอนโยบายสาธารณะ (Public 

policy) และถอืว าเปนสญัญาทีเ่ป นโมฆะไม สามารถนํามาฟ องรองบังคับคดี ได  กฎหมายของบาง
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ประเทศก็บัญญัติไวโดยชดัแจงวาสัญญารับต้ังครรภ แทนเปนสัญญาที่จะนํามาฟ องรองบังคับคดีไม 

ได แตบางประเทศการฟ องรองดําเนินคดีให ปฏิบัติตามสัญญารับต้ัง ครรภ แทนก็อาจกระทํา ไดหาก

ไดปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว ลวงหนาแลวสําหรับประเทศไทยนั้น เนื่องจากไม มี

กฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนบัญญัติไว โดยเฉพาะ การพิจารณาปญหาวาสัญญารับต้ังครรภ

แทนเปนสัญญาที่ฟ องรองบังคับคดี ไดหรือไมน้ัน จึงต องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ซึ่งมาตรา 150 บัญญัติหลักการพื้นฐานไว วา การใดมีวัตถุประสงคเป นการตองหามชัดแจง

โดยกฎหมาย เป นการพ นวิสยัหรือเป นการขั ดต อความ สงบเรียบร อยและศลีธรรมอันดีของ

ประชาชนการน้ันเปนโมฆะ 

  บทบัญญัติมาตรา 150 ดังกลาวน้ีถอืว านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค  3 ประการตอไปน้ีเปน

นิติกรรมที่เปนโมฆะ คือ นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายนิติกรรมที่

มีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัย และนิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศลีธรรมอั นดีของประชาชน เบื้องต น เห็น ได วาสัญญารับต้ังครรภแทนไม ใช นิติกรรมที่มี

วัตถุประสงค เปนการพ นวิสัย เพราะการพ นวิสยัหมาย ความถึงเฉพาะเร่ืองที่ไม สามารถเป นไปได

อยางแน แท แต สัญญารับต้ัง ครรภ แทนที่มีข อตกลงให หญิงคนหน่ึงรับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืนแลวสง

มอบเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภน้ันใหแกอีกฝายหน่ึง ยอมเปนสิ่งที่กระทําไดและไมถอืวาเปนการพน

วิสัย เว นแตสัญญารับต้ังครรภ แทนน้ันไดทําขึ้นระหวางฝ ายชายดวยกนั แลวตกลงใหชายฝายหน่ึง

รับต้ังครรภ แทนชายอีกฝ ายหน่ึง เช นน้ีคงเปนการพนวิสัย เพราะ ชายฝายแรกน้ันย อมไม สามารถ

ต้ังครรภ ได  หรือเป นกรณีที่คู สมรสหน่ึงทําสัญญากับหญิง ที่ตกลงรับต้ัง ครรภ แทน แตปรากฏว า

หญิงน้ันเปนหญิงที่ไมมีมดลูก และไม มีเทคโนโลยีใดที่สามารถทํา ใหหญิงที่ไมมีมดลูกต้ังครรภได 

เชนน้ีก็เป นการพนวิสยัเช นกนัแต กรณีเหลาน้ียอมเปนการเฉพาะเร่ืองซึ่งไม อาจถอืไดวาสญัญารับ

ต้ังครรภ แทนทั่วไปเป นโมฆะเพราะเหตุพ นวิสัยน้ี ส วนปญหาวาสัญญารับต้ัง ครรภ แทนเป นนิติ

กรรมที่มีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือไม น้ัน เมื่อในป จจุบนัไมมีกฎหมายใดห าม

มใิห มีการรับต้ัง ครรภ แทน การรับต้ัง ครรภ แทนจึงไม ใช สิ่งที่ต องห ามตามกฎหมาย ส วนทีจ่ะ

เทียบเคียงวาหากสัญญารับต้ังครรภแทนเปนสัญญาที่มีการจายคาตอบแทนใหแกหญิงในการสง 

มอบเด็กให น้ันถือเปนการซื้อขายเด็ก ก็เห็น ไดวาการซื้อขายเด็กเพื่อให เปนบุตรของบุคคลผูซื้อน้ั น

ยังไมเปนความผิดตามกฎหมายไทย ดังที่ ได วิเคราะห ไวขางตน สัญญารับต้ัง ครรภ แทนจึงไม อาจ

เปนโมฆะเพราะเหตุนี้ได (สหทยา สุนทรเกตุ, 2539, หนา 118-119) 

  เมื่อพิจารณาดังน้ี ประเด็นสําคัญที่สุดในการพิจารณาสถานะของสัญญารับต้ังครรภแทนก็

คือ สัญญารับต้ัง ครรภ แทนเปนนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค เปนการขดัต อความ สงบเรียบร อยและ
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ศลีธรรมอันดี ของประชาชนหรือไม  ในปญหานี้ นักกฎหมายไทยมี ความเห็นเปน 2 ฝาย ฝายหน่ึง

เห็นว า สัญญารับต้ัง ครรภ แทน ซึ่งมีขอตกลงว าเมือ่เด็กคลอดออกมาแล วใหยกเด็กให เปนบุตรของ

สามีภริยาที่ ตองการมีบุตร ไม วาจะมีคาตอบแทนหรือไม เปนสัญญาที่ไม มีวัตถุประสงค ขดัต อ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาวน้ีเปนไปเพือ่ชวยเหลอืคู สมรสที่

มีบุตรยากใหมีบุตรไวสืบสกุลโดยที่ผู รับต้ังครรภ แทนเปนแตเพียงผูใหการเลี้ยงดูทารกใน ครรภให

เจริญเติบโตเทาน้ัน ซึ่งเปรียบเหมือนการรับเลี้ยงดูเด็กตามธรรมดาทั่วไป ดังน้ัน สัญญารับต้ัง ครรภ

แทนจึงเป นสัญญาที่สมบูรณ และบังคับไดตามกฎหมาย  แตอีกฝายหน่ึงเห็นว า สัญญารับต้ัง ครรภ 

แทนเป นโมฆะตามมา ตรา 150 แหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  เพราะขัดต อความ สงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่ องจากการรับจ างต้ังครรภ ทําใหลดศกัด์ิศรีแห งความ

เปนแม ของหญิงน้ันอย างสิ้นเชิงคงเหลือแต ความเปนโรงงานผลิตมนุษย  อีกทั้งยังเป นการทําลาย

ระบบครอบครัวที่มีการสืบสายโลหิต และเผ าพันธุที่ชัดเจน จะเห็น ไดวา ตามความเห็นของทั้งสอง

ฝายน้ัน ไม ได มีการแยกแยะระหว างสัญญารับต้ัง ครรภ แทนที่มีการจ ายค าตอบแทนกับสัญญารับ

ต้ังครรภ แทนทีไ่ม มีคาตอบแทน โดยฝ ายแรกเห็นว า สัญญารับต้ัง ครรภ แทนเปนสัญญาที่ไมขดัตอ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน แม จะปรากฏว ามีการจ ายคาตอบแทน ใหแกหญิงที่ รับต้ังครรภ แทน           

ก็ตาม สวนอีกฝายกลับเห็นวาสัญญารับต้ัง ครรภ แทนเปนโมฆะทั้งหมด โดยไม ตองคํานึงถึงว าจะมี

การจายค าตอบแทนให แก หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนหรือไ ม ตามความ เห็นของผู วิจัย สัญญารับ          

ต้ังครรภ แทนที่มีการจ ายคาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนน้ัน เป นสัญญาที่มีการแสวงหา

ประโยชน จาก ความ สามารถในการสืบพันธุ ของเพศหญิง โดยใช อํานาจเงินหรือประโยชน เชงิ

พาณิชย อยางอ่ืนเปนเคร่ืองมอืสญัญาเช นน้ีจึงเป นการลดทอนศกัด์ิศรี ความเปนมนุษยของหญิงให

เปนเสมือนโรงงานผลิตเด็กเท าน้ัน การทําสัญญารับต้ัง ครรภ แทนในลักษณะน้ียังเปรียบเสมือน         

เปนการซื้อขายเด็กล วงหนาดวย ขอโตแยงที่วาสัญญารับต้ัง ครรภ น้ีมีวัตถุประสงค เพือ่ช วยเหลอื        

คูสมรสให สามารถมีทายาทไว สืบสกุลยังคงขาดนํ้าหนักอยู มาก เพราะอิทธิพลสําคัญของการทํ า

สญัญาในลกัษณะเช นน้ีก็คือ เงินหรือผลประโยชน ที่จะไดรับจากการรับต้ังครรภ แทน มากกว าที่

จะตองการให คูสมรสที่ต องการมีบุตรมีทายาทไว สืบสกุล สวนความเห็นทีว่า การจายคาตอบแทน

ตามสัญญารับต้ัง ครรภ แทนเป นคาตอบแทนที่จ ายให เพื่อตอบแทนการที่หญิงต องเสียเวลาต้ังครรภ

และต องเสี่ยงภัยจากการต้ัง ครรภ และการคลอดน้ัน เห็น ไดวา  โดยส วนใหญ แลว ในสัญญารับ

ต้ังครรภ แทนจะมกีารกาํหนดให จายคาตอบแทนแก หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนทั้งหมดเมื่อ ไดปฏิบัติ

ตามสัญญาครบถ วนคอืตองสงมอบเด็กให กอนเสมอ หากเปนการจ ายคาตอบแทนเพือ่การเสยีเวลา

และเสี่ยงภัย เหตุใดจึงไม จายค าตอบแทนทั้งหมด ให แก หญิงที่รับต้ังครรภ แทนเมื่อคลอดบุ ตร
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ทัง้หมด โดยไม ตองคํานึงถึงว าจะมี การส งมอบเด็กให แก คู สมรสที่ว าจ างหรือไม  การจ าย

คาตอบแทนใหแกหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเชนน้ีจึงเปนการจายคาตอบแทนเพือ่ตอบแทนในการส ง 

มอบเด็กที่ชัดแจ ง ดังน้ันใน ความ เห็นของผูเขียน สัญญารับต้ัง ครรภ แทนที่มีผลประโยชน เชงิ

พาณิชย เขามาเกี่ยวข องหรือมีการจ ายค าตอบแทนให แกหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนจึงเป นสัญญาที่มี

วัตถุประสงค เปนการขดัตอความสงบเรียบร อยหรือศลีธรรมอันดี ของประชาชนสําหรับสัญญารับ

ต้ังครรภ แทนทีไ่ม มีผลประโยชน เชิงพาณิชย น้ัน ผูวิจัยยอมรับว าคูสมรสที่ไม สามารถมีบุตรด วย

วิธีการธรรมชาติอาจ ไดรับผลกระทบทางจิตใจอยา งรุนแรง การรับต้ัง ครรภ แทนอาจเป นวิถทีาง

เดียวที่จะชวยใหคูสมรสนั้นสามารถมีบุตรที่มีความสัมพันธทางพันธุกรรมอยางนอยกับคูสมรสฝาย

ใดฝายหน่ึงได และหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนนั้นก็อาจเปนบุคคลที่มี ความสัมพันธอย างใกลชิดกับคู 

สมรสน้ันและตองการชวยเหลอืให คูสมรสดังกล าวมีบุตร โดยไม ไดหวังผลประโยชน ตอบแทนใด  

ๆ การรับต้ังครรภแทนในลกัษณะเชนน้ีจงึไมควรถูกปดกั้นเสียทีเดียว แตกระน้ันก็ตาม เมื่อพิจารณา

ตามกฎหมายไทยที่ยังคงกําหนดใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก 

และชายผูเป นสามีขอ งหญิงเป นบดิาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็ก ในกรณีที่หญิงน้ันมีสามีโดย

ชอบดวยกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากเ จตนารมณ ของกฎหมายไทยที่บัญญัติว าบิดา   มารดาย อมเปน

ผูใชอํานาจปกครองบุตร และมีสิทธิเรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซึ่งกักบุตรไว โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ขอสญัญาทีก่าํหนดให หญิงที่รับต้ังครรภ แทนตองสงมอบเด็กให แกคูสมรสที่ให ต้ังครรภ แทน โดย

ไมคํานึงถึงวาหญิงที่รับต้ังครรภแทนจะตองการสงมอบเด็กน้ันหรือไมจึงเปนขอตกลงที่แตกตางกับ

บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวด วยความ สงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ใน

ความเห็นของผูวิจัย ขอสญัญาเช นน้ีจึงเปนนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค ขดัตอความสงบเรียบรอยและ

ศลีธรรมอันดีของประชาชนเชนเดียวกนั (วิชา มหาคุณ, 2537, หนา 17-18) 

  นอกจากป ญหาว าสัญญารับต้ัง ครรภ แทนที่มีข อตกลงให สงมอบเด็กที่เกิดจากการรับ         

ต้ังครรภ แทนแกคูสมรสเป นโมฆะหรือไม  ยังมีประเด็นข อกฎหมายอีกประการหนึ่งที่นักกฎหมาย

ตางประเทศไม ไดโตเถียงกัน  แต นักกฎหมายไทยกลับนํามาพิจารณาก็คือ หากสัญญ ารับต้ังครรภ 

แทนเพยีงแต กาํหนดใหหญิงที่รับต้ัง ครรภ ตองใหความยินยอมในการยกเด็กนั้นเป นบตุรบญุธรรม

แก คู สมรส ข อตกลงเช นนี้ยังจะคงเป นโมฆะเช นเดียวกับกรณีข างต นหรือไม  ในป ญหาน้ี              

นักกฎหมายไทยก็ มีความเห็นเป น 2 ฝายเชนกนั โดยฝ ายหน่ึงเห็นว าหากหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน

ปฏิเสธไม ยินยอมยกเด็กที่เกิดจากการตั้ง ครรภ แทนให เปนบุตรบุญธรรมของคู สมรสที่ต องการมี

บุตร คู สมรสนี้สามารถฟ องคดีตามมาตรา 1598 /21 ขอใหศาลสั่งให มีการรับเด็กน้ันเป นบตุร          

บญุธรรมได โดยถือคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของหญิงที่รับต้ังครรภ แทน แตในทาง
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ตรงกันขาม หากคูสมรสที่ตองการมีบุตรปฏิเสธไมยอมรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม หญิงที่รับต้ัง ครรภ

แทนจะฟองศาลขอใหสั่งใหคูสมรสน้ันปฏิบัติตามสัญญาโดยรับเด็กน้ันเปนบตุรไมได เพราะสภาพ

แหงหน้ีไมเปดชองใหทําเชนน้ัน 

  แตนักกฎหมายอีกฝ ายหน่ึงเห็นว า สัญญารับต้ังครรภ แทนมวีตัถปุระสง คเปนการขดัต อ

ความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป นโมฆะ ดังน้ันทั้งสองฝ ายจึงไม อาจ

ฟองรองอีกฝ ายหน่ึงใหปฏิบัติตามสัญญา ก ลาวคือ คู สมรสที่ตองการมีบุตรไม สามารถฟ องขอให

หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนยกเด็กให เปนบตุรบตุรธรรม ได ในทาํนองเดียวกั นหากคูสมรสไม ตองการ

รับเด็กเปนบตุรบญุธรรม หญิงที่รับต้ังครรภแทนกไ็มสามารถฟองขอใหคูสมรสน้ันรับเด็กเปนบตุร

บุญธรรมเช นเดียวกนั ตาม ความเห็นของผู วิจัย ในการพิจารณาป ญหาน้ี  นาจะยังคงต องแยกแยะ

ระหวางสัญญารับต้ังครรภ แทนที่มีผลประโยชน ในเชิงพาณิชยกับสัญญารับต้ังครรภ แทนทีไ่ม มีผล

ประโยชน ในเชิงพาณิช ยเชนเดียวกับกรณีดังกลาวข างตน สําหรับสัญญารับต้ังครรภ แทนที่มีผล  

ประโยชน ในเชิงพาณิชย น้ัน เมื่อวัตถุประสงค ของสญัญาเป นการขดัต อความ สงบเรียบร อยและ

ศลีธรรมอันดีโดยชดัแจงเสียแลว ขอสัญญาที่กําหนดใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนตองใหความยินยอม

ในการยกเด็กเป นบตุรบญุธรรมย อมตองเปนโมฆะไปด วย โดยไม อาจถอืไดวาสัญญารับต้ังครรภ

แทนเป นโมฆะเฉพาะเพยี งบางส วนเท าน้ัน เพราะกรณี เชนน้ีเปนนิติกรรมที่ไมอาจแยกส วนที่             

ไมเปนโมฆะออกจากสวนทีเ่ปนโมฆะได (วิฑูรย อ้ึงประพันธ, 2531, หนา 63-64) 

  สําหรับการรับต้ังครรภแทนทีไ่มมีผลประโยชนเชิงพาณิชยน้ัน โดยหลกัการแลวขอตกลง

ยกเด็กให เป นบตุรบญุธรรมย อมไมใช ขอตกลงที่ขัดต อความสงบเรียบร อยหรือศลีธรรมอันดีของ

ประชาชน แต เมื่อบทบัญญัติมาตรา 1598 /21 กําหนดใหศาลพิจารณาวาการปฏิเสธไม ใหความ

ยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป นปรปกษ ตอสุขภาพ ความเจริญและสวัสดิภาพของ

ผูเยาวหรือไม บทบัญญัติกฎหมายน้ีมุงที่จะคุมครองสวัสดิภาพและความผาสุกของผู เยาว จึงเปนบท

กฎหมายที่เกี่ยวด วยความสงบเรียบรอยของประชาชนดังนั้น ข อตกลงที่ให หญิงที่รับต้ังครรภแทน

ตองยกเด็กให แกคูสมรส โดยไม คํานึงว าการไม ใหความยนิยอมน้ันจะเป นไปโดยปราศจากเหตุผล

อันสมควรและเ ปนปรป กษตอสุขภาพ ความเจริญและสวัสดิภาพของผูเยาว หรือไม  จึงตองถอืว ามี

วัตถุประสงค ขดัตอความ สงบเรียบร อยและศลีธรรมอันดีเช นเดียวกนั ดังน้ัน ตาม ความ เห็นของ

ผูวิจัย ขอตกลงเชนนี้ก็ยังคงเปนโมฆะอยูน่ันเอง 

  ตาม ราง พระราชบัญญัติ การรับต้ังคร รภแทน พ .ศ. .... มาตรา  7 กาํหนดให หญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนที่จําเปนตามสมควร  และไมมีลักษณะ

เพื่อความประสงคแหงการคา  ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ประกอบกับ มาตรา 10 วรรค 2 
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(6) การรับต้ังครรภแทนมิไดเปนไปเพื่อ ความประสงคแหงการคา  สวนมาตรา  7 ไดกาํหนดสทิธใิน

การไดรับคาตอบแทน  โดยมาตราน้ีไดกําหนดใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

หรือสิทธิประโยชนใด  ๆ อันเน่ืองมาจากการที่ตนไดตกลงรับต้ังครรภ  เชน  คาใชจายในทาง

การแพทย  คาเดินทาง  คาบํารุงรักษาครรภ  โดยคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนเชนน้ีจะตองไมเกิน

ความจําเปนและตองไมมีลักษณะเพื่อการคาดวย  ทั้งน้ี  รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนด

คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนที่ไมมีลักษณะเพื่อการคาได  อยางไรก็ดี ในเร่ืองอัตราของ

คาตอบแทนนี้ ยังคงตองพิจารณาวาอัตราเทาใดจึงจะเหมาะส มแกการรับต้ังครรภแทน เพราะถา

พิจารณาคําวา “ตามสมควร” แลวจะพบวา ถาเปนการตกลงใหต้ังครรภแทนใหแกคูสมรสที่มี ความ

รํ่ารวยมาก การไดรับคาตอบแทน หรือการดูแลหญิงที่รับต้ังครรภจะเปนไปในลักษณะที่ดีกวาหญิง

ที่รับต้ังครรภใหกับคูสมรสที่เปนชนชั้นกลางหรือไ ม ความเลื่อมล้ําน้ีอาจกอใหเกิดการแยกคุณภาพ

ของเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับต้ังครรภแทนได 

  นอกจากคาใชจายในระหวางการต้ังครรภแลว กฎหมายควรกําหนดใหมีคาใชจายภาย

หลังจากการต้ังครรภ เชน คาตรวจสุขภาพของหญิง คาอาหารบํารุงรางกาย เปนตน โดยจะตอ ง

พิจารณาเปนรายกรณีไป และหากการต้ังครรภแทนน้ันเปนผลใหรางกายของหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนตองเจ็บปวยตามมา เชน เกิดภาวะครรภเปนพิษ กฎหมายควรขยายใหคูสมรสผูขอใหต้ังครรภ

แทนตองรับผิดในเร่ืองน้ีดวย 

  อยางไรก็ดี แมรางพระราชบัญญัติดังกลาว จะหามมิใหการรั บต้ังครรภแทนเปนไปเพื่อ

การคา แตการหามน้ันก็มิไดมีการกําหนดอัตราโทษไววา ถามีการผาฝนบทบัญญัติดังกลาว คือมีการ

รับต้ังครรภแทนเพื่อการพาณิชยหรือเพื่อประโยชนทางการคาแลว รัฐจะมีมาตรการในการลงโทษ

เชนไร อีกทั้งถาพิจาณาไปที่ประมวลกฎหมายอาญาก็ไมมีบทลงโทษในกรณีดังกลาวเชนกัน ซึ่งตาม

รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทนจะมีบทลงโทษแตฐานการเปนบุคคลที่เปนคนกลางโดย 

การเรียก รับทรัพยสินเปนการตอบแทนในการจัดใหมีการรับการต้ังครรภแทน ตามมาตรา 17 หรือ

ผูโฆษณาการรับต้ังครรภแทน ตามมาตรา 18 หรือผูประกอบวิชาชี พเวชกรรมเพือ่การรับต้ังครรภ

แทนในเชิงพาณิชย ตามมาตรา 19 เทาน้ัน 

  ดวยเหตุน้ีเอง ยอมเปนชองโหวที่อาจทําใหเกิดการรับจางอุมทองเพื่อทางการคาได จึง

เปรียบ เสมือนเปนการขายเด็ก และเชามดลูกของหญิงไป อันเปนการผิดศีลธรรมอยางชัดเจนเพราะ

จะทําใหการรับต้ั งครรภแทนเปนการสรางชีวิตมนุษยในลักษณะของสิคาที่สามารถเปลี่ยนมือได  

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของหญิงที่รับจางต้ังครรภ  และเด็กที่เกิดจากการรับจางน้ัน ยอมถูกละเมิด

อยางรายแรง  ซึ่งประเด็นน้ีถือวาเปนประเด็นที่ละเอียดออนตอศีลธรรมและจริยธรรมเปนอยางยิ่ ง 
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ในกรณีผูวิจัยเห็นวาทางแกควรกําหนดใหการรับจางต้ังครรภแทนเปนกฎหมายอาญา โดยบัญญัติ

ใหมีความผิดทางอาญา เพื่อปองกันปญหาการรับจางต้ังครรภเพื่อการพาณิชยหรือเพื่อประโยชนทาง

การคา 

ปญหาคุณสมบัติของผูรับตั้งครรภแทน 

  กอนการดําเนินการรับต้ังครรภแทน  คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภกับหญิง  ที่รับต้ังครรภแทน

อาจรวมกันยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแทน มาตรา 10 วรรค 1 

  ใหศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูรองพิสูจนจนเปนที่พอใจแกศาล ดังตอไปน้ี  

  (1) หญิงที่รับต้ังครรภแทนและคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภมีสัญชาติไทย  

  (2) หญิงที่รับต้ังครรภแทนมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  

  (3) หญิงที่รับต้ังครรภแทนไมเปนผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  

  (4) ในกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนหญิงที่มีสามี  สามีของหญิงนั้นได ใหความ

ยินยอมในการรับต้ังครรภแทน  

  (5) หญิงที่รับต้ังครรภแทนไดทราบและเขาใจถึงสิทธิของตนตามมาตรา  6 มาตรา 7 และ

ไดใหความยินยอมตามมาตรา 8 

 (6) การรับต้ังครรภแทนมิไดเปนไปเพื่อความประสงคแหงการคา  

 (7) การต้ังครรภของหญิงที่รับต้ังครรภน้ันจะดําเนินก ารโดยผูประกอบวิชาชีพ  เวชกรรม 

ซึ่งจะใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุที่ทําใหเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ังครรภแทนมี ความสัมพันธทาง

พันธุกรรมกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภทั้งสองฝาย  

  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว  ใหถือวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนเปนบุตรโดยชอ บ

ดวยกฎหมายของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  โดยไมตองคํานึงวาสภาพบุคคลหรือสถานภาพสมรส

ของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภจะสิ้นสุดลงในขณะที่เด็กถือกําเนิดมา (มาตรา 10 วรรค 2) 

  อยางไรก็ดี การรับต้ังครรภแทนน้ัน ตองอาศัย ความยินยอมของหญิงที่รับต้ังครรภแทน

ดวย ซึ่งตามมาตรา 8 มีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  โดยกาํหนดใหการ

ใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อการรับต้ังครรภแทนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากหญิงที่

รับต้ังครรภแทนกอน และความยินยอมเชนน้ีจะตองทําเปนหนังสือเพื่อใหเกิดความชดัเจน กลาวคือ 

การใหความยินยอมในการรับต้ังครรภแทนดวย วาจายังไมเพียงพอ  นอกจากน้ี  ไดใหสิทธิแกหญิงที่

ตกลงรับต้ังครรภแทนสามารถเพิกถอนความยินยอมน้ันไดเสมอกอนที่หญิงน้ันจะต้ังครรภ  เพือ่เปน
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หลกัประกนัวา ความ ยินยอมในการเขารับต้ังครรภแทนเปน ความ ยินยอมที่แทจริงของหญิ งที่รับ

ต้ังครรภแทน 

  ในมาตรา 6 ไดกําหนดสิทธิของหญิงกอนการตกลงที่จะรับต้ังครรภแทนและหนาที่ของผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว โดยมาตรานี้มีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนใหสามารถไดรับทราบขอมูลอยางชัดแจงและเพียงพอในการตัดสินใจที่จะรั บต้ังครรภแทน

ผูอ่ืน จึงกําหนดสิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทนวา  กอนที่หญิงใดตกลงที่จะรับต้ังครรภแทน  หญิง

น้ันมีสิทธิไดรับขอมูลดานการแพทย กฎหมาย และจริยธรรมอยางเพียงพอในการตัดสินใจวาจะเขา

รับต้ังครรภแทนผูอ่ืนหรือไม  แตการคุมครองสิทธิเชนน้ีจําเปนต องไดรับการสนับสนุนจากผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนบุคคลที่มี ความรูและ  เปนผูดําเนินการใชกรรมวิธีชวยการเจริญ

พันธุเพื่อใหมีการรับต้ังครรภแทน  จึงไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่ตอง

ดําเนินการใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนไดรับทราบขอมูลดังกลา วกอนการตัดสนิใจ  ทั้งน้ี เพือ่เปนการ

สรางหลักประกันวาหญิงที่ประสงคจะรับต้ังครรภแทนไดรับขอมูลตาง  ๆ เพียงพอกอนที่จะ

ตัดสินใจเขารับต้ังครรภแทนผูอ่ืน 

  จากคุณสมบัติในมาตรา 10 กําหนดเพียงวา บุคคลที่จะรับต้ังครรภแทนไดน้ัน จะตองเปน

หญิงอายุไมตํ่ากวา  18 ปขึ้นไป และมิไดกําหนดวาจะตองผานการสมรสแลว ผูวิจัยเห็นวาการที่

กฎหมายกําหนดเชนน้ี ยออาจทําใหเกิดปญห าได ประการแรก บุคค ลอายุไมตํ่ากวา 18 ปน้ัน ยังคง

เปนผูเยาวอยู ยอมไมอาจทํานิติกรรมโดยลําพังได แตจะตองได ความยนิยอมจากผูแทนโดยชอบ

ธรรมกอน ย อมทําใหเกิดปญหาหาผูแทนโดยชอบธรรมมิให ความยนิยอม สญัญา รับต้ังครรภแทน

จึงอาจตกเปนโมฆียะได นอกจากนี้ การที่กฎหมายอนุญาตใหสาวโสดที่ยังไมเคยผานการสมรส 

ยอมอาจทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสังคมตอหญิงผูรับต้ังครรภแทนได เพราะตามหลักทางการ

แพทยแลว สรีระของหญิงสาวที่ผานการต้ังครรภยอมไมเหมือนเดิม ทั้งผิวที่ขยาย นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 

รวมถงึความสมบูรณของกระดูกและระบบภายใน เปนตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต

ตอไปในภายหนาของหญิงน้ัน ด วยเหตุน้ีเองผูวิจัยเห็นวา คุ ณสมบัติของผูรับต้ังครรภแทนน้ัน 

จะตองเปนหญิงที่บรรลุนิติภาวะแลว และตองผานการมีบุตรมากอน ซึ่งอาจจะมีการสมรส หรือไม

ก็ไดเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะตามมาดังกลาวได  รวมทั้งควรมีการตรวจสุขภาพของหญิงผูรับ

ต้ังครรภแทนกอนวา การต้ังครรภแทนน้ันมี ความ เสี่ยงตอ ชีวิต หรือรางกายของหญิงน้ันหรือ ไม 

หากมีศาลจะตองไมอนุญาตใหต้ังครรภแทน 

  นอกจากน้ีถาพิจารณาไปที่การต้ังครรภแทนของหญิงผูรับต้ังครรภแทน โดยธรรมชาติ

ของการต้ังครรภจะตองมีการบํารุงรักษาครรภโดยผูเปนเจาของครรภซึ่งถาโดยปกติ จะไมเกิดปญหา
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ใด  แตการต้ังครรภแทนน้ัน  ทําใหมีผูหญิง 2 คนเข ามาเกี่ยวของกับการต้ังครรภ  ไดแก  หญิงผู

ต้ังครรภแทน  และหญิงเจาของไข เพราะโดยปกติแลว มารดายอมตองอยากใหลูกที่คลอดออกมามี

สุขภาพกายแข็งแรงและสติปญญาที่ดี ถาหากวาเกิดขอเท็จจริงวาคูสมรสที่ใหหญิงอ่ืนต้ังครรภแทน

ตนน้ันมีการบังคับใหหญิงที่ต้ังครรภตองทําตามเกณฑที่ตนกําหนด เชน ตองมีการรับประทาน

อาหารเสริมชนิดน้ันชนิดน้ี ตองออกกําลังกาย ตองเขาคอร สดูแลครรภโดยวิธีตาง  ๆ มากมาย 

นอกจากน้ียังสั่งหามมิใหหญิงที่รับต้ังครรภทํากิจกรรมบางอยาง จนเปนเหตุใหหญิงที่รับต้ังครรภ

น้ันเสียชีวิตความเปนสวนตัวของตนไปจากการกระทําของคูสมรสนั้น การกระทําดังกลาวนั้นเปน

การละเมิดตอสิทธิของหญิงผูรับต้ังครรภหรือไม  ประเด็นดังกลาวน้ี ในราง พระราชบัญญัติการรับ

ต้ังครรภแทน พ.ศ. .... ก็มิไดกลาวไว ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาได 

ปญหาการทําสัญญาตั้งครรภแทน 

  ในการรับต้ังครรภแทนตาม ราง พระราชบัญญัติ การรับต้ังครรภ พ .ศ. ....  น้ัน กฎหมาย

กําหนดใหการรับต้ังครรภแทนที่จะมีผล บังคับกันได จะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน โดยการทํา

เปนคํารองขอยื่นตอศาลใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา 10 ซึ่งแยกพิจารณาผลของการทําสัญญา

ต้ังครรภแทนได 2 กรณีคือ 

  1. กรณีท่ีทําสัญญาโดยไดรับอนุญาตจากศาล 

 ตามมาตรา 10 การยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตดําเนินการรับต้ัง ครรภแทน  เปนการเปด

โอกาสใหคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภกับหญิงที่รับต้ังครรภแทนสามารถยื่นคํารองตอศาลขอให

พิจารณากอนการดําเนินการรับต้ังครรภแทนวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม  

หากศาลพิจารณาเห็นวาการรับต้ังครรภแทนเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหน ด ศาลจะมี

คําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแทนได  การยื่นคํารองตามมาตรานี้ตองเปนการยื่นคํารอง

รวมกันระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนและคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  ฝายใดฝายหน่ึงจะยื่นคํารอง

เพยีง ฝายเดียวไมได คูสัญญาตามสัญญารับต้ังครรภแทนฝายหน่ึงตองเป นคูสมรสตามกฎหมาย  คือ 

เปนทั้งหญิงและชายที่สมรสกัน  หญิงหรือชายฝายเดียวแมเปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนก็

ไมอาจยื่นคํารองตามมาตรานี้  อีกทั้งการยื่นคํารองตองเปนการยื่นคํารองตอศาลกอนมีการใช

กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุเพื่อใหหญิงที่ตกลงรับต้ังครรภแทนต้ังครรภดวย  

  เงือ่นไขในการยืน่คาํรองไดกาํหนดไว มี 7 ประการ  เพื่อคุมครองสิทธิของหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนและควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยจากการรับต้ังครรภ  รวมทั้งได

สรางเงื่อนไขเพื่อลดโอกาสมิใหเกิดความขัดแยงระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแท นกับคูสมรสที่ขอให
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ต้ังครรภ ตลอดจนการปองกันมิใหเกิดความสับสนในการลําดับญาติระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทน

กับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภดวย 

  นอกจากน้ี  ไดกําหนดสถานภาพของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนวา  เมื่อศาลไดมี

คําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแล ว เมื่อเด็กน้ันเกิดมาใหถือวาเปนบุตรโดยชอบดวย

กฎหมายของ  คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ  โดยคูสมรสไมจําเปนตองดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กน้ัน

เปนบุตรบุญธรรมหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อเปนการปองกันปญหาสถานภาพของเด็กหากมีกรณีที่คู

สมรสที่ขอใหต้ังครรภไดหยาขาดจา กความเปนสามีภริยากอนการเกิดของเด็ก  หรือฝายใดฝายหน่ึง

หรือทั้งสองฝายถึงแก ความตายกอนการเกดิของเด็ก  มาตราน้ีจึงกําหนดใหยังคงถือวาเด็กน้ันเปน

บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภตามที่ไดยื่นคํารองไว 

  2. กรณีท่ีทําสัญญากันเองระหวางคูสัญญา 

 ตามมาตรา 11 ความเปนมารดาบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนในกรณีที่ศาล

มิไดมีคําสั่งอนุญาตกอนการใชกรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ  ใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนมารดา

โดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  ไมวาเด็กน้ันจะมี ความสัมพันธทางพันธุกรรมกับหญิงที่รับต้ังครรภ

แทนหรือไม  เชน ในกรณีที่มีการใชตัวออนซึ่งผสมระหวางเชื้อสุจิของคูสมรสฝายชายกับไขของ           

คูสมรสฝายหญิง  แลวนํามาใสในรางกายของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  โดยวิทยาการในปจจุบันอาจ

พิสูจนทราบไดวาหญิงน้ันจะไมมี ความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กที่เกิดมา เลย แตกฎหมายก็

ยังคงถือวาหญิงที่คลอดเปนมารดาของเด็ก  ตามหลักการนี้แมเด็กที่เกิดมาจะมีสภาพรางกายไมปกติ

หรือมีเหตุอ่ืนที่ทําใหคูสมรสที่ตองการมีบุตรไมประสงคจะรับเด็กเปนบุตรตอไป  เด็กน้ันก็ยังมี

มารดาโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กนั้นตอไปในฐานะบุตรของตน  

 ในกรณีหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนหญิงมีสามีโดยชอบดวยกฎหมายในขณะที่เด็กน้ันเกิด  

มาตราน้ียังไดกําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ันเปนบิดาโดยชอบ

ดวยกฎหมายของเด็กดวย  แตชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแ ทนดังกลาวอาจฟองคดีไมรับ

เด็กเปนบตุรได หากพสิจูนไดวาตนไมไดใหความยินยอมในการรับต้ังครรภแทน 

   ในกรณีที่คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภและหญิงที่รับต้ังครรภแทนไมไดยื่นคํารองตอศาล  หรือ

ไดยื่นคํารองตอศาลแลวแตศาลมิไดคําสั่งอนุญาต  แตทั้งสองฝายก็ไดดํา เนินการรับต้ังครรภแทน

ตอไป ในกรณีเชนน้ี  ทั้งสองฝายจะมาดําเนินการฟองรองภายหลังเพื่อบังคับใหอีกฝายหน่ึงสงมอบ

หรือรับมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนไมได เชน ในกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเปลี่ยนใจ

ไมสงมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนใหแกคู สมรสที่ขอใหต้ังครรภ  คูสมรสไมมีอํานาจ

ฟองรองตอศาลบังคับใหหญิงที่รับต้ังครรภสงมอบเด็ก  ในทํานองกลับกัน  หากฝายคูสมรสที่ขอให
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ต้ังครรภไมยินยอมรับมอบเด็ก  หญิงที่รับต้ังครรภแทนก็ไมอาจฟองรองใหคูสมรสรับมอบเด็กได  

เพื่อปองกันไมใหมีการสงมอบเด็กโด ยอาศัยขอสัญญารับต้ังครรภแทน  ซึ่งอาจมีลักษณะ

เปรียบเสมือนการซื้อขายเด็กไดตามมาตรา 12 

  มาตรา 13 กําหนดหลักการเพื่อเปดโอกาสใหหญิงที่รับต้ังครรภแทน  สามารถยื่นคํารอง

ตอศาลใหเพกิถอนความเปนมารดาบิดาของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภไดในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏ

วาเด็กที่เกิดมาน้ันไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคูสมรสทั้งสองฝาย  ซึ่งเมื่อปรากฏขอเท็จจริง

ตอศาลเชนน้ี หากศาลเห็นสมควรจะเพิกถอนความเปนมารดาบิดาของคูสมรสนั้นก็ได  โดยในกรณี

เชนน้ีตองนําบทบัญญัติวาดวยความเปนมารดาของเด็กตามมาตรา  11 มาใชบังคับ  กลาวคือ ใหถือวา

เด็กนั้นกลับมาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่รับต้ังครรภแทน  การยื่นคํารองเชนน้ี  ตอง

ยื่นตอศาลภายในกําหนด  3 ปนับแตการเกดิของเด็ก  เพือ่ใหมกีาํหนดเวลาชดัเจนและไมนานเกนิ

สมควร 

 กําหนดระยะเวลาที่ชายผูเปนสามีจะฟองไมรับเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนเปนบุตร

ตามมาตรา  11 วรรค 2 โดยกาํหนดระยะเวลาไวหน่ึงป  นับแตวันรูถึงการเกิดของเด็ก  และตองไม

เกินสิบปนับแตวันเกิดของเด็ก  และกําหนดหลักการวาชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทน

ไดรับการสันนิษฐานใหเปนบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน  เวนแตชายผูเปนสามีเปนผู

แจงการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตรของตน  หรือยอมใหมีการแจงดังกลาว  ในกรณี

เชนน้ีถือวาชายไดใหความยินยอม โดยปริยายวาเด็กที่เกิดมาเปนบุตรของตนตามมาตรา 14  

 กรณีตามมาตรา 12 น้ัน อาจสรุปไดวา หามมิใหมีการฟองคดีบังคับใหอีกฝายหน่ึงสงมอบ 

หรือรับมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน เพื่อปองกันไมใหมีการสงมอบเด็กโดยอาศัยขอ

สัญญาต้ังครรภแทนซึ่งอาจมีลักษณะเปรียบเสมือนการซื้อขาย เด็ก ในกรณีน้ีตองเร่ิมพิจารณาต้ัง แต

การทําขอตกลง การทําขอตกลงลวงหนาใหรับหรือใหสงมอบเ ด็กน้ันเปนการทําสัญญา ก็ตองมา

พิจารณากอนวาสัญญาน้ันตามกฎหมายบังคับไดหรือไมซึ่งในสวนน้ีมีความเห็น 2 ความเห็น คือ ใช

บังคับได เพราะวาหากพิจารณาจากหลักนิติกรรมสัญญาจะพบวามีหลักกฎหมายทั่วไปที่บอกวา 

“สญัญาตองเปนสญัญา ” ดังน้ันเมื่อคูกรณีในสัญญาซึ่งได แกคูสมรสและหญิงที่รับต้ังครรภแทนตก

ลงกันอยางไรไว ก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามความตกลงน้ัน  

  แตอีก ความ เห็นหน่ึงก็กลาววาขอสัญญาดังกลาวน้ันมีเพื่อการบังคับสงมอบเด็กซึ่ง

เปรียบเสมือนขอตกลงการซื้อขายเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนซึ่งถาพิจารณาตามวัตถุ ประสงค

ดังกลาวน้ันพบวาเปนวัตถุประสงคที่ขัดตอ ความ สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังน้ันสัญญาดังกลาวใชบังคับไมได 
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  แตจากการที่มาตรา 12 ที่กําหนดใหฟองบังคับคดีมิไดอยูแลว ดังน้ันจึงเปนขอยกเวน 

เพราะสัญญานั้นใชฟองคดีไมไดตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย แตถาพิจารณาไปที่การหามฟองคดี

ในกรณีน้ีถาเกิดขอเท็จจริงขึ้นวาเด็กที่เกิดขึ้นมาจากการรับต้ังครรภแทนน้ันพิการแตกําเนิด แลวคู

สมรสที่ขอใหมีการรับต้ังครรภแทนไมยอมรับเด็กคนดังกลาวเปนบุตร และคูสมรส ไมไดปฏิบัติ

ตามมาตรา 10 ที่ใหขอศาลกอน ถาพิจารณาตามกฎหมายเด็กนั้นจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ

หญิงผูใหกําเนิด ตามมาตรา 1436 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และราง พระราชบัญญัติ ใน

มาตรา 11 ซึ่งในปญหาน้ีผูวิจัยเห็นวา เด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทนน้ันหญิง ที่รับต้ังครรภมิได

ประสงคที่จะมีบุ ตรอยูแลว แตรับต้ังครรภแทนผู อ่ืน อีกทั้งเด็กที่เกิดมาก็ยังพิการแตกําเนิดยอมเปน

ธรรมดาที่หญิงที่รับต้ังครรภจะไมตองการรับเด็กเปนบุตรและเมื่อกฎหมายก็ยังปดปากมิใหหญิง

ผูรับต้ังครรภแทนฟองคดีตามสัญญาที่เคยทํากันมากับคูสมรสที่ใหรับต้ังครรภแทน การหามฟองคดี

ของกฎหมายจะเปนการละเมิดตอสิทธิของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของหญิงผูรับต้ังครรภ

หรือไม 

  ในกรณีน้ีผูวิจัยเห็นวารัฐควรที่จะเปดโอกาสใหหญิงที่รับต้ังครรภสามารถฟองคดีได

เสมอเพราะวาหญิงผูรับต้ังครรภแทนน้ั นเปนผูที่เสี่ยงตอการต้ังครรภแทนผูอ่ืน กลาวคือ หญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนจะเสี่ยงตออันตรายที่เกิดจากการต้ังทอง เชน การแทง ปญหาครรภเปนพิษ อีกทั้ง          

ถาเปนในกรณีของการที่เด็กพิการตามกรณีตามตัวอยางขางตน หญิงที่รับต้ังครรภอาจตองรับภาระ

เปนมารดาตามกฎหมายเพราะไมอาจฟองคดีได การกระทําดังกลาวนับวาเปนการตัดโอกาสการ

เขาถึงความยุติธรรมของหญิงโดยแท 

 นอกจากนี้ ในมาตรา 14 การที่กฎหมายปดปากสามีของหญิงที่รับ ต้ังครรภแทนใน มาตรา 

14 วรรค 2 ที่หามมิใหชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนผูแ จง หรือยินยอมใหมีการแจง

การเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรของตน  เพราะถาเกิดกรณีที่หญิงไปรับต้ังครรภ

แทนโดยไมบอกสามี และสามีคิดวาเด็กในทองเปนบุตรของตนแลวไปแจงเกดิเด็กเอง เด็กน้ันก็ ตอง

กลายเปนบุตรของสามีคนที่ไปจดแจงการเกิด ซึ่งถาพิจารณาไปที่ลักษณะทางพันธุกรรมของเด็กที่

เกิดจากการรับต้ังครรภแทนน้ัน จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ไมตรงกับชายผูเปนสามีของหญิงที่รับ

ต้ังครรภอยางแนนอน การบังคับ ใหชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภใหรับเด็กเปนบุตรโดยที่

เด็กไมไดมีลักษณะทางพันธุกรรมเชนเดีย วกบัตนน้ัน  ยอมไม เปนการยุติธรรมกับชายคนดังกลาว 

อีกทั้งยังกอใหเกิดปญหาตามมาในอนาคตมากมาย เชน ชายผูเปนสามีของหญิงรับต้ังครรภเมื่อไมรู

วามีการรับต้ังครรภแลวไปจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรของตนแลวทราบ ความจริงภายหลังวาเด็ก

มิใชบุตรตน อาจทอดทิ้งเด็กได  ในกรณีน้ี  ผูวิจัยเห็นวาควรเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีของหญิงที่
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รับต้ังครรภสามารถพิสูจนวาตนไมใชบิดาของเด็กไดในทุกกรณี  โดยหามนํามาตรการกฎหมายปด

ปากมาใชบังคับ 

ปญหากฎหมายอื่นในการรองรับการใชกฎหมายการตั้งครรภแทน 

 1. ปญหาการนําไขมาใช 

 ในกรณีน้ีเปนปญหาที่ตามมาจากการประกาศใชรางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน  

ถาพิจารณาในกรณีที่หญิงที่มาขอใหมีการรับต้ังครรภแทน เปนเพราะหญิงไมมีไขจึงจําเปนที่จะตอง

หาไขจากบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะเปนของหญิงที่รับต้ังครรภแทนหรือหญิงอีกคนหนึ่ง ไมวาไขที่

นํามาใชจะม าจากที่ไหน แตการนําไขมาใชน้ันตามกฎหมายไทยนั้นยังไมมีมาตรการควบคุมอยาง

ชัดเจน มิฉะน้ันจะทําใหเกิดปญหาการซื้อขายไขขึ้นไดเพราะไขน้ันเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิสนธิ หรืออาจกลาวไดวาไขเปนวัตถุดิบสําคัญในการเกิดสิ่งมีชีวิต ไขเปนสิ่งที่ผลิตมาจากรังไ ข

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของรางกายหญิง ดังน้ันถาเกิดขอเท็จจริงที่มีการนําไขมาซื้อขาย การกระทํา

ดังกลาวจะขัดตอหลักศีลธรรมหรือไม  

 ในกรณีไขน้ียังไมนับรวมปญหาการนําไขมาใชในการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยที่

ยังไมมีกฎหมายควบคุมอยางชัดเจนเชนกัน รัฐควรออกมาตร การในการควบคุมการนําไขจากหญิง

มาใชประโยชนไมวาจะใชในการต้ังครรภแทนหรือใชในการวิจัยทางการแพทย  ดวยเหตุน้ีจึงควรที่

รัฐจะออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการใชไขสําหรับการรับต้ังครรภแทนหรือการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร 

 2. กรณีเด็กท่ีเกิดจากการรับตั้งครรภแทน 

 นอกจากกรณีของการใชไขแลวยังมีกรณีของเด็กที่เกิดขึ้นมาจากการรับต้ังครรภแทนอีก

วาควรหรือไมมีจะมีกฎหมายพิเศษออกมาคุมครองเด็กในกรณีน้ี เพราะปญหาที่อาจเกิดขึ้นมา

หลังจากการเกิดของเด็กนั้นบางกรณีไมสามารถที่จะใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมาคุมครองได

เพยีงพอ เชน ถาเด็กที่เกิดมาจากการรับต้ังครรภแทนพิการแตกําเนิด  (Deformed babies) ใครจะเปน

ผูรับผิดชอบเด็กที่เกิดมา หรือในกรณีเกิด ความผิดพลาดทางการแพทยทําใหเด็กที่เกิดมามีลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่ไมตรงกับคูสมรส แลวคูสมรสไมยอมรับเด็กเปนบุตร  บุคคลใดจะเปนผูปกคร อง

เด็ก (จะอางวามีขอกฎหมายใน ราง พระราชบัญญัติ รับต้ังครรภแทน บังคับใหคูสมรสที่มาขอทํา

สัญญาต้ังครรภแทนกับศาลเปนผูปกครองปกครองแลว ) แตถาพิจารณาสภาพ ความ เปนจริงถา

กฎหมายบังคับใหเด็กตองอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลนั้นไมมี ความตองการที่จะดูแ ละ
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เด็ก ผลที่เด็กคนน้ีไดรับคืออะไร เด็กจะไดรับการดูแลที่เหมาะสมหรือไม  ในกรณีน้ีเห็นวาเด็กที่เกิด

มาจากการรับต้ังครรภแทนควรจะมีกฎหมายพิเศษที่จะใชควบคุมดูแล 

 3. กรณีกฎหมายควบคุมองคกรวิชาชีพ 

 มาตรฐานในองคกรวิชาชีพแพทยถูกควบคุมโดยแพทยสภา และการใชเทคโนโ ลยี

ทางการเจริญพันธุถูกควบคุมโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เกณฑการควบคุมการ

ใชเทคโนโลยีชวยเจริญพันธุในปจจุบันน้ันพบวา มีเพียงประกาศแพทยสภาฉบับที่ 1/2540 และ

ฉบับที่ 21/2544 เทานั้นที่กลาวถึงมาตรการในการควบคุมการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  และ

ประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวนั้นเปนหลักเกณฑที่มุงจะควบคุมการใหบริการทางการแพทยให

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว มากกวาที่จะมุงคุมครองสวัสดีภาพและประโยชนของผูรับบริการ

เปนสําคัญ ประกาศทั้งสองฉบับยังไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย อีกทั้งถาพิจาณาประกาศ            

แพทยสภาฉบับที่ 21/5244 โดยรายละเอียดพบวามีการเปดโอกาสใหราชวิทยาลัยฯ  และแพทยไดใช

ดุลพินิจไดอยางกวางข วางในหลาย  ๆ กรณี ซึ่งไมมีอะไรเปนหลักประกันไดเลยเพราะถาแพทย        

ไมปฏิบัติตามแลวจะเกิดผลเชนไร และอะไรคือมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นหรือแลว แตดุลยพินิจของ

ทางราชวิทยาลัย 

 นอกจากน้ีจากขอเท็จจริงขางตนที่เด็กที่เกิดมามีลักษณะทางพันธุกรรมที่ไมตรงกับ              

คูสมรสเพราะความผิดพลาดทางการแพทย กรณีน้ีแพทยตองเปนผูรับผิดแนนอน แตจากขอเท็จจริง

ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เวลามีคดีการกระทํา ความผิดของแพทยขึ้นสูศาล บอยคร้ังที่เราไดยิน

ขาววาแพทยมีการชวยเหลือกันเอง หรือแพทยสภาออกกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อปกปองบุคคลในวิชาชีพ

เดียวกัน ในกรณีน้ีกฎหมายเกี่ยวกับการฟองคดีละเมิดเน่ืองจากการกระทํา ความผิดของแพทยของ

ประเทศมีประสิทธิภาพหรือไมในการนําแพทยที่ กระทํา ความผิดมาลงโทษ  ซึ่งกรณีน้ีไมตองไป

พิจารณาถึงสภาพของขอบังคับหรือกฎหมายขององคกรควบคุมและกํากับการรับต้ังครรภแทน ซึ่งก็

คือ แพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยฯ ที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ

ควบคุมการรับต้ังครรภแทนในประเทศไทยได 

ปญหาทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภแทน 

 การรับต้ังครรภแทนยอมกอใหเกดิปญหาในการกาํหนดส ถานะทางกฎหมายของบุคคลที่

เกี่ยวข อง เพราะแต เดิมก อนที่เทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ จะมีความกาวหน า การใหกําเนิดเด็ก

ยอมเกิดขึ้นจากการรวมป ระเวณีระหวางฝ ายชายกับฝ ายหญิงเท านั้น กฎหมายจึงเพียงแต กาํหนด

สถานะทางกฎหมายของเด็กโดยพิจารณาจากสถานภาพสมรสของชายและหญิงที่ร วมประเวณีกัน
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เท าน้ัน แต เมื่อเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มีความ เจริญก าวหน ายิ่ งขึ้น การให กาํเนิดเด็กไม              

จําเปนต องเร่ิมต นจากการร วมประเวณี ระหว างชายหญิงอีกต อไป เพราะแพทย สามารถนําเซล ล        

สืบพันธุ ไมวาจะเปนไขหรือเชื้ออสุจิของบุคคลอ่ืนมาใชในการปฏิสนธิ ไดบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ต้ังครรภ จึงอาจมี มากกว าชายหญิงที่ต องการมีบุตรร วมกนัเทาน้ัน แต ที่สําคัญก็คือ หากหญิงที่

ตองการมีบุตรไมสามารถต้ังครรภได แพทยก็สามารถนําเทคโนโลยีช วยการเจริญพนัธุ มาใชโดยให

หญิงอ่ืนต้ังครรภ แทนได ในกรณีเช นน้ีจึงมีบุคคลที่เกี่ยวข องกับการต้ัง ครรภ แทนเพิ่มขึ้นคือ อาจมี

ทั้งคูสมรสที่ตองการมีบุตร ผู ที่บริจาคเชื้ออสุจิหรือไข  และหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน รวมทั้งสามีของ

หญิงที่รับต้ังครรภแทนน้ัน ซึ่งกอใหเกดิปญหาวาบุคคลเหลานี้ใครเปนบิดามารดาของเด็กที่เกิดจาก

การรับต้ังครรภแทนตามกฎหมาย 

  เมื่อกฎหมายไทยไม ได บัญญัติสถานภาพของเด็กที่เกิดจากการใช เทคโนโลยีช วยการ

เจริญพนัธุ และการรับต้ังครรภ แทนไวโดยเฉพาะ การพิจารณาสถานภาพของเด็กดังกล าวจึงตอง

พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เท าน้ันในสวนน้ีจะได

พิจารณาสถานภาพของเด็กที่เกิดจากก ารรับต้ัง ครรภ แทน โดยจะพจิารณาว าบุคคลใดเป นมารดา

และบิดาของเด็กที่ เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทน หากต องนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มา

บังคับใช โดยแยกพจิารณาไดดังน้ี 

 

 

 

  1. ความเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

 ประเทศที่ใช กฎหมายในระบบคอมมอนลอว จะมีหลักกฎหมายพื้ นฐานวา หญิงทีใ่ห

กําเนิดบุตรเปนมารดาของเด็กนั้น ตามหลัก “Mater est quam questatio demonstrat” (The mother is 

demonstrated by gestation) สวนประเทศอ่ืนที่แม จะใชกฎหมายในระบบที่ แตกตางกนัออกไป           

กน็าจะใช หลักการเช นเดียวกันน้ี เพราะไมมีเหตุผลว าเหตุใด หญิงที่ใหกําเนิดบุตรไม ควรจะเป น

มารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้น สําหรับประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย 

ไม ได บัญญัติไว โดยชดัแจงว า หญิงที่ต้ังครรภ และให กําเนิดบุตรถือว าเปนมารดาโดยชอบดวย

กฎหมายของเด็กน้ัน แต หลักการที่ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย นํามาบัญญัติไว ในมาตรา 

1546 ก็คือ เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชายใหถอืวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น  

จากหลกัการน้ีแสดง ใหเห็นว า แม แต หญิงที่มิ ได สมรสกับชายยังถือว าเปนมารดาโดยชอบด วย

กฎหมายของเด็ก แล วเหตุใดหญิงที่สมรสกับชายแลวใหกําเนิดบุตรจะไม ถอืวาเป นมารดาโดย
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ชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้น จึงอาจกล าวไดวา ตามกฎหมายไทย  หญิงที่ใหกําเนิดบุตรยอมถือวา

เปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กน้ัน โดยไม ตองคํานึงวาหญิงนั้นจะมีสถานภาพสมรสเป น

เชนใด 

 ในกรณีที่มีการใชไที่ไดรับการบริจาคในการปฏิสนธิ เช น มีการนําไข ที่ไดรับการบริจาค

มาผสมกับเชื้ออสุจิของคูสมรสฝายชาย แลวฉดีเขาไปในโพรงมดลูกของคูสมรสฝายหญิงหรือนําตัว

ออนที่ไดรับการบริจาคมาใสเขาไปในมดลูกของคูสมรสฝายหญิง แลวตอมาคูสมรสฝายหญิงน้ันให

กําเนิดบุตร กรณีเช นน้ีจะเห็นไดวา หญิงที่บริจาคไข น้ันจะมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับเด็กที่

กําเนิดมา ส วนหญิงทีใ่ห กําเ นิดเด็กจะไม มีความสัมพันธ ทางพันธุ กรรมกบั เด็กที่เกิดมาเลย จึง

กอใหเกดิปญหาวาเด็กน้ันจะเป นบุตรโดยชอบด วยกฎหมายของผู ใดระหวางหญิงที่ให กําเนิดบุตร

กับหญิงที่เปนเจาของไขน้ัน 

 เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายข างตนแลว จะเห็นไดวา หญิงที่ใหกําเนิดบุตรเท าน้ันที่ถือ

วาเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก ส วนหญิงที่บริจาคหรือเป นเจาของไขจะไมมีสิทธิใด ๆ 

ในตัวเด็กน้ันเลย เพราะกฎหมายไทยไมไดรับรองสิทธิของผูบริจาคหรือเปนเจาของเซลลสืบพันธุ ที่

นํามาใชในการปฏิสนธิไว  หญิงที่บริจาคหรือเป นเจาของไขจึงไมอาจอางไดวาเปนมารดาโดยชอบ

ดวยกฎหมายของเด็กน้ัน แมจะพสิจูนไดโดยแจงชดัวาเด็กน้ันเกดิจากเซลลสืบพันธุของตนเองก็ตาม 

 สาหัสกรณีของการรับต้ังครรภแทนน้ัน แมจะปรากฏขอเทจ็จริงวากอนการต้ังครรภ หญิง

ที่รับต้ังครรภแทนไดตกลงกับคูสมรสที่ตองการมีบุตรวาเมือ่ตนใหกาํเนิดทารกแล วจะยกเด็กน้ันให

เปนบตุรหรืออยู ในอุปการะของคู สมรสน้ันก็ตาม กรณีเช นน้ีก็ยังคงต องถอื วาหญิงที่รับต้ัง ครรภ

แทนน้ันเปนมารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กน้ันอยู น่ันเองเพราะความตกลงระหวางเอกชนทั้ง

สองฝายไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงสิทธิหน าที่และสถานภาพทางกฎหมายใน ความเปนมารดาของ

เด็กน้ันไดวิธีการเดียวที่เด็กน้ันจะเป นบตุรโดยชอบด วยกฎหมายของคู สมรสที่ตองการมีบุตรน้ันก็

คือการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเทาน้ัน ซึ่งขั้นตอนของการรับเด็กเป นบุตรบุญธรรมในกรณีน้ีก็ต อง

เปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัติ 

 การรับเด็กเป นบุตรบุญธรรม ซึ่งคู สมรสที่ตองการมีบุตรจะต องผานการเลี้ยงดูเด็กก อน

เพราะถอืไม ไดวาคูสมรสน้ันเปนญาติของเด็ก แม จะปรากฎว าเด็กน้ันจะมี ความ สัมพันธ ทาง

พนัธกุรรมเพราะคูสมรสน้ันเปนเจาของเชือ้อสจุหิรือไขที่ใชในการรับต้ังครรภ แทนก็ตามหมายของ

เด็กเทาน้ัน แมจะปรากฎว าหญิงน้ันตกลงที่จะรับต้ัง ครรภ แทนบคุคลอ่ืนหรือไม ไดมีความสัมพันธ

ทางพันธุกรรมกับเด็กที่ ใหกําเนิดมาน้ันเลยก็ตาม ส วนปญหาว าในกรณีของการรับต้ัง ครรภ แทน 

กฎหมายไทยควรกาํหนดให 
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  2. ความเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

 ในทุกปร ะเทศทั่วโลก การพิสูจน สถานะ ความ เปนบิดาที่แท จริงเป นปญหาที่มี ความ

สลับซับซอนกวาการพิสูจน สถานะความเปนมารดามาก เพราะ ความเปนมารดาของเด็กย อมพิสูจน

ได โดยชดัแจ งจากการที่หญิงคนหนึ่งต้ังครรภ และให กําเนิดเด็ก และการต้ัง ครรภ ของหญิงก็เป น

กระบวนการที่มีร ะยะเวลายาวนานถึงประมาณ 9 เดือน ซึ่ง โดยปกติแ ลวย อมเป นที่รับรู ของ

สาธารณชนโดยทั่วไป ในทางตรงกันขาม การพิสูจนความเปนบิดาที่แทจริงน้ันยอมจะตองพิสูจนวา

มกีารร วมประเวณกีั นระหวางหญิงกับชาย และชายนั้นเป นเจ าของเชื้ออสุจิที่ต อมา ไดปฏิสนธิ

จนกระทั่งเป นเด็กที่กําเนิดมา แต การรวมประเวณรีะหวางหญิงชายน้ันโดยปกติย อมเปนที่รับรูกัน

เฉพาะหญิงชายนั้นเท าน้ัน และในอดีตก อนที่เทคโนโลยีพันธุกรรมซึ่งในการตรวจพิสูจน บุคคลจะ

เจริญกาวหนาดังเชนในปจจุบัน การพิสูจนทางวิทยาศาสตร วา เด็กน้ันเกิดมาจากเชื้ออสุจิขอ งบุคคล

ใดยอมเปนสิ่งที่กระทํา ไดโดยยาก ดวยเหตุน้ีกฎหมายของประเทศตาง  ๆ จึงมักจะมีบทสันนิษฐาน

ความเปนบิดาของเด็กโดยพิจารณาจากสถานภาพสมรสของหญิงที่ใ หกําเนิดบุตรเปนสําคัญ โดย  

ถอืวาสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงที่ใหกําเนิดบุตรเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก  แต

หากหญิงน้ันไม มีสามีโดยชอบด วยกฎหมาย เด็กน้ันก็จะเปนเด็กที่ไม มีบิดาโดยชอบด วยกฎหมาย  

แตกระน้ันก็ตาม บทสันนิษฐานเชนน้ีไมไดเปนบทสันนิษฐานที่เด็ดขาด ชายผูเปนสามีโดยชอบดวย

กฎหมายมีสิทธิในการพิสูจนวาตนไมไดเปนบิดาที่แทจริงของเด็กน้ันได โดยพิสูจนวาตนไมไดรวม

ประเวณีกับหญิงผู  เป นภริยาจนกระทั่งหญิงน้ันให กําเนิดบุตร ความ ยากง ายของการพิสูจน 

ขอเทจ็จริงเช นน้ีจึงขึ้นอยู กับขอเท็จจริงเป นกรณีไปสําหรับประเทศไท ยน้ัน ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  บรรพ 5 วาดวยครอบครัวก็มีลักษณะเดียวกับกฎหมายต างประเทศ แม ประมวล

กฎหมายแพ งและพาณิชย จะไม ไดบญัญัตอิย างชัดแจ งวาการพิสูจน สถานะความเปนบิดาของเด็ก

จะตองพิสูจนจากการร วมประเวณี ระหวางชายกับหญิง และชายนั้นเป นเจาของเชื้ออสุจิที่ปฏิสนธิ

จนเปนทารกน้ันกต็ามแต เมื่ออนุมานจากบทบัญญัติต าง ๆ ตามประมวลกฎ หมายแพงและพาณิชย

แลว ก็เปนที่ยอมรับกันว าการพิสูจน สถานะความเปนบิดาของเด็กย อมกระทําไดโดยการพสิจูน วา

ชายไดรวมประเวณีกับหญิงจนหญิงน้ันต้ังครรภและใหกําเนิดทารกขึ้นมา 

  อย างไรก็ดี กฎหมายไทยยังคงมีบทบัญญัติสันนิษฐาน ความ เป นบดิาโดยชอบด วย

กฎหมายเชนเดียวกับหลักกฎหมายตางประเทศ โดยมาตรา 1536 บัญญัติวา เด็กเกดิแตหญิงขณะเปน

ภริยาชายหรือภายในสามร อยสบิวันนับแต วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให สนันิษฐานไว กอนวาเป น

บุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี หรือเคยเป นสามี แลวแตกรณี ภายใตหลกักฎหมายนี้ ชาย

ผูเปนสามีโดยชอบด วยกฎหมายของหญิงหรือเคยเป นสามีในช วงระยะเวลาสามร อยสบิวันก อนที่
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เด็กจะเกิดยอมไดรับการสนันิษฐานวาเปนบดิาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กน้ัน การพิสูจน หักลาง

บทสันนิษฐานตามกฎหมายนี้ย อมกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติเท าน้ัน กลาวคือ ชายน้ันจะต อง

พิสูจน วาตนไม ได อยู รวมกับหญิงภายในระยะเวลาที่หญิงน้ันอาจต้ัง ครรภ คอื ระหว างหนึ่งร อย       

แปดสบิวั นถึงสามร อยสบิวันก อนบุคคลใดเป นมารดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทน             

นักกฎหมายไทยบางสวนเห็นว าควรกาํหนดใหคู สมรสฝ ายหญิงที่ใหมีการต้ังครรภแทนเปนมารดา

โดยชอบดวยกฎหมาย แต นักกฎหมายอีกสวนหน่ึงกลบัเห็นว าไมควรที่จะมีการแก ไขเปลี่ยนแปลง

หลักกฎหมายที่บังคับใช อยูในป จจุบันเด็กน้ันเกิด หรือตนไม สามารถเป นบดิาของเด็กน้ัน ไดดวย

เหตุประการอ่ืน และการพิสูจนน้ีตองกระทําโดยการฟ องคดีตอศาลภายในกาํหนดหน่ึงป นับแตรูถึง

การกําเนิดของเด็ก ทั้งน้ีตองไมเกินสิบปนับแตเด็กน้ันเกดิดวย นอกจากน้ียังต องปรากฏวาชายผูเปน

สามีหรือเคยเป นสามีจะต องไมใชบุคคลที่แจ งการเกดิของเด็กหรือจัดให มีการแจงการเกดิของเด็ก

น้ันในทางทะเบยีนอีกดวย 

 เมื่อนําหลักก ฎหมายเชนน้ีมาใช บังคับกับการรับต้ังครรภ แทน กรณีจึงเป นวาหากหญิงที่

ใหกําเนิดบุตรจากการรับต้ังครรภ แทนเปนหญิงที่ไมมีสามีโดยชอบด วยกฎหมายเด็กน้ั นจะเปนเด็ก

ที่ไมมีบิดาโดยชอบด วยกฎหมาย เพราะกฎหมายไทยมีบทสันนิษฐาน ความเปนบิดาเฉพาะกรณีที่

หญิงที่ใหกําเนิดบุตรเปนหญิงที่มีสามีหรือเคยมีสามีโดยชอบด วยกฎหมายเทาน้ัน มีขอนาพิจารณา

วา หากคูสมรสฝายชายที่ใหมีการต้ังครรภแทนเปนเจาของเชื้ออสุจิที่ใชในการปฏิสนธิ ไม วาจะโดย

การผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อเข าไปในโพรงมดลูกของหญิงที่รับต้ังครรภ แทน หรือโดยการนํามา

ปฏิสนธิกับไข ของหญิงอ่ืนภายนอกร างกายจนเป นตัวออนแลวยายฝากเข าไปในมดลูกของหญิงที่

รับต้ังครรภ แทน จะถอืว าชายนั้นเปนบิดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็ก ได หรือไม  เพราะตนเป น

เจาของเชื้ออสุจิที่ปฏิสนธิจนเด็กถือกําเนิดมา ในกรณีเช นน้ีเห็นไดวา กฎหมายไทยไม ถอืวาชายน้ัน

เปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก เพราะตามกฎหมายไทย การที่จะพิ สูจนวาบุคคลใดเปนบิดา

โดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก จะต องปรากฏข อเทจ็จริง 2 ประการคือ ชาย ไดรวมประเวณีกับหญิง

ที่ใหกาํเนิดเด็ก และชายต องเป นเจาของเชื้ออสุจิน้ันด วย เมื่อปรากฏข อเทจ็จริงแ ตเพียงวาชายน้ัน 

เปนเจาของเชื้ออสุจิ แตไม ได รวมประเวณีกับหญิง ยอมไม อาจถอืไดวาชายเป นบดิาโดยชอบด วย

กฎหมายของเด็กน้ัน หลักการเชนน้ียอมนําไปใชในกรณีที่หญิงที่ไม มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายให

กาํเนิดบตุรโดยใชกรรมวิธีการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อจากผู บริจาคดวยโดยถอืวาผูบริจาคเชื้ออสุจิ

ไมไดเปนบดิาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก เพราะผู บริจาคเชื้ออสุจิน้ันไม ไดรวมประเวณีกับหญิง

น่ันเอง 
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 มีขอสงัเกตว า หลักการตามกฎหมายไทยนี้จะมีข อแตกตางจากกฎหมายของอังกฤษ

เล็กนอย เพราะตามกฎหมายของอังกฤษ หากมีการผสมเทียมโ ดยการฉีดเชื้อ จะต องพิจารณาวาการ

ผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อน้ัน ไดกระทําในสถานบริการที่ ไดรับอนุญาตหรือไม  หากการผสมเทียม

โดยการฉีดเชื้อน้ี ไดกระทําในสถานบริการที่ ได รับอนุญาตตามกฎหมาย คูสมรสฝ ายชายที่ให              

ต้ังครรภ แทนและเปนเจาของเชื้ออสุจิ จะถื อวาเปนผู บริจาคเชื้ออสุจิตามกฎหมายและไม ถอืวาเปน

บิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก แต หากการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อนั้น ไดทํานอกสถานบริการ

ที่ไดรับอนุญาต กฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษถือว าชายนั้นเปนบิดาของเด็กที่กําเนิดมา แม จะ

ไมมกีารรวมประเวณรีะหวางหญิงกับชายนั้นก็ตาม 

 สวนกรณีที่หญิงที่ให กําเนิดเด็กจากการรับต้ังครรภ แทนเป นหญิงที่มีสามีโดยชอบด วย

กฎหมาย ในกรณีเชนน้ีชายที่เป นสามีของหญิงนั้นจะ ได รับการสนันิษฐานไว กอนว าเป นบดิา        

โดยชอบดวยกฎ หมายของเด็ก โดยไม ตองคํานึงถึงว าชายน้ันจะให ความยินยอมในการที่ภริยาของ

ตนรับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืนหรือไม ก็ตาม การปฏิเสธไม รับเด็กเปนบตุรยอมกระทํา ไดตามเงื่อนไขที่

กลาวไว ขางต นคือ ชายผู เปนสามีต องพิสูจน วาตนไม ไดรวมประเวณีกับภริยาจนกระทั่งภริยา

ต้ังครรภ และให กําเนิดเด็กน้ัน และตองฟองคดีภายในเวลา ที่กฎหมายกําหนดกับตองไมเปนผู แจง

เกดิหรือจัดให มีการแจ งเกดิเด็กน้ันในทางทะ เบยีนอีกด วย ซึ่งหากสามีโดยชอบด วยกฎหมายของ

หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนพสิจูน ขอเท็จจริงดังกล าวไดแลว เด็กน้ันก็จะถือวาเป นเด็กที่ไม มีบิดาโดย

ชอบดวยกฎหมาย 

 การนําหลักกฎหมายตามประ มวลกฎหมายแพ งและพาณิชย มาบังคับใช กบัการรับ             

ต้ังครรภแทนกอใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคหลายประการ เช น หากหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนไมมีสามี

โดยชอบดวยกฎหมาย เด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนกจ็ะไม มีบิดาโดยชอบด วยกฎหมาย ทั้งที่

ในความเปนจริงแลว คูสมรสฝายชายที่ให มีการต้ังครรภ แทนอาจมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับ

เด็กโดยเปนเจาของเชือ้อสุจิที่ใชในการปฏิสนธิ และตองการเปนบดิาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็ก

น้ันอยู แลว แตก็ไมสามารถเป นบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนไดเพราะไมไดสมรสกับ

หญิงที่ รับต้ัง ครรภ แทนหรือรวมประเวณีกับหญิงน้ัน ส วนใน กรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภแทนเป น

หญิงที่มีสามีโดยชอบดวยกฎหมาย ชายที่เป นสามีของหญิงที่รับต้ั งครรภแทนกจ็ะถกูสนันิษฐานไว

กอนวาเปนบดิาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กน้ัน ทั้งที่ชายผู เปนสามีไมไดประสงคจะเปนบิดาของ

เด็กเลย นอกจากน้ี หากเปนกรณีที่ชายผูเปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนยนิยอมใหภริยาของตน

รับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืนโดยรู อยู วาตนต องถูกสันนิษฐานตามกฎหมายให เปนบดิาโดยชอบด วย

กฎหมายข องเด็กประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย กลับเป ดโอกาสให ชายผู เปนสามีพิสูจนวาตน
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ไมไดเปนบิดาที่แทจริงของเด็กได ทั้งที่ปรากฏวาชายผูเปนสามีน้ันไดใหความยินยอมในการที่ภริยา

ของตนรับต้ังครรภ แทนผู อ่ืนแลว และหากชายผู เปนสามีสามารถพิสูจน ขอเท็จจริงวาตนไม ไดเปน

เจาของเชือ้อสจุิ ได  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย ก็จะถื อวาชายผู เปนสามีไม ได เปนบดิา             

โดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก และเด็กนั้นก็จะกลายเปนเด็กที่ไมมีบิดาโดยชอบดวยกฎหมายทันที 

 กลาวโดยสรุป ตลอดระยะเวลาที่ผ านมาต้ังแต มีการบังคับใช ประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย  หลักการตามกฎหมายไทยก็ยังคงถือว าหญิงที่ให กาํเนิดเป นมารดาของเด็ก และสามีข อง

หญิงน้ันก็จะถูกสันนิษฐานวาเป นบดิาของเด็ก เว นแตพิสูจน ไดวาตนไม ไดมีความ สัมพันธ ทาง

พันธุกรรมกับเด็ก หลักการเช นน้ีดเูหมอืนจะไม สอดคลองกบัความเจริญก าวหนาทางเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพนัธุ นัก โดยเฉพาะอย างยิ่งเมื่อนํามาใ ชกับการรับต้ังครรภ แทนที่บุคคลทุกฝ ายอาจมี

ความประสงค ดีและยนิยอมพร อมใจกันมอบอํานาจปกครองให แกคูสมรสที่ ตองการมีบุตร แต คู

สมรสเหลานี้ก็ยังคงไมอาจมีสถานภาพเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กได สวนการรับ

เด็กเปนบุตรบุญธรรมน้ัน แม จะทําให เด็กมีสถานภาพเสมือนเป นบุตรของโดยชอบด วยกฎหมาย

ของผูรับบตุรบญุธรรม แตก็ยังคงมคีวามขดัของหลายประการเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของทั้งฝ าย

ผูรับบุตรบุญธรรมและตัวบุตรบุญธรรมน้ันเอง 

  3. อํานาจปกครองเด็กท่ีเกิดจากการรับตั้งครรภแทน 

 โดยปกติแล ว เด็กทีเ่กดิในระหว างที่ชายหญิงสมรสกันย อมเป นบตุรโดยชอบด วย

กฎหมายคูสมรสน้ัน และเด็กตองอยู ในอํานาจปกครองของบิดามารดาจนกว าจะบรรลุนิติภาวะการ

เพิกถอนอํานาจปกครองของบิดามารดาจะกระทํา ไดแตเฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว เทาน้ัน ซึ่ง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเหตุที่ศาลจะเพกิถอนอํานาจปกครองของบิดามารดาไว 

ในกรณีดังตอไปน้ี 

   1) เมื่อผู ใชอํานาจปกครองเป นคนไรความสามารถหรือเสมือนไร ความสามารถโดย

คําสั่งของศาล 

   2) เมื่อผูใชอํานาจปกครองใชอํานาจปกครองเกี่ยวแกตัวผูเยาวโดยมิชอบ หรือ 

   3) เมื่อผูใชอํานาจปกครองประพฤติชั่วราย 

  นอกจากการเพิกถอนอํานาจปกครองจะตองเขาเงือ่นไขอยางใดอยางหน่ึงดังที่ระบุไว แลว 

การเพิกถอนการใช อํานาจปกครองจะกระทํา ไดเฉพาะในกรณีที่ศาลเห็นว ามีเหตุดังกล าวขางตน 

หรือเมือ่ญาติหรืออัยการรองขอตอศาลเทาน้ันและเมื่อมีการเพิกถอนการใช อํานาจปกครองของบิดา

มารดาของเด็กแลว ศาลจะต้ังผูปกครองเด็กที่บิดามารดาถูกเพิกถอนอํานาจปกครองแลวก็ได 
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  ดังน้ี หากมีกรณีพิพาทระหว างหญิงที่ รับต้ังครรภแทนกับคูสมรสที่ต องการมีบุตร

เน่ืองจากหญิงที่รับต้ังครรภ แทนไมสงมอบเด็กให แกคูสมรสที่ตองการมีบุตรตา มสัญญา ปญหาวา

ฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองเด็กจะขึ้ นอยูวากฎหมายกาํหนดให ฝายใดเปนบิดามารดาของเด็ก 

หากกฎหมายกาํหนดว าคูสมรสที่ตองการมีบุตรเป นบิดามารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็ก ก็จะ

ไมเกดิป ญหาวาคูสมรสน้ันจะฟ องรองตอศาลขอให หญิงที่รับต้ังครรภ แทนสงมอบเด็กให แกตน        

ไดหรือไม เพราะบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายยอมเปนผูใชอํานาจปกครองเด็กซึ่งเปนบุตร และ

ยอมมีสิทธิเรียกคืนบุตรจากบุคคลอ่ืนที่กักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมายได 

 อยางไรก็ตาม หากกฎหมายกําหนดให หญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปนมารดาโดยชอบ ดวย

กฎหมายของเด็ก แตหญิงที่รับต้ังครรภแทนเกดิเปลีย่นใจไมยอมสงมอบเด็กใหอยูในความปกครอง

ของคู สมรสที่ตองการมีบุตร ก็จะเกิดป ญหาว าคูสมรสจะฟ องรองตอศาลขอให เพกิถอนอํานาจ

ปกครองของหญิงที่รับต้ังครรภแทน และรองขอใหศาลต้ังตนเปนผูปกครองของเด็กไดหรือไม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาจากหลักตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา 1582 ดังกล าวขางตนแลวจะ

เห็นไดวา หากหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนบุคคลอ่ืนที่ไม ใชญาติกับคู สมรสที่ต องการมีบุตร ย อมถอื

ไมไดวาคู สมรสเปนญาติของเด็กที่เกิดจากการรับครรภ แทน แมทั้งสองฝายจะมีความสัมพันธทาง

พนัธกุรรมต อกันก็ตาม แต หากหญิงที่รับต้ังครรภแทนเป นญาติกับคู สมรสที่ รับต้ังครรภแทน          

คูสมรสน้ันอาจร องขอต อศาลให เพิกถอนอํานาจปกครองของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนได อยางไร       

ก็ตาม การที่ศาลจะเพิกถอนอํานาจปกครอง ของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนกไ็ม ไดเปนไปโดยง ายนัก 

เพราะคู สมรสยังคงต องพิสูจน วาหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเป นคนไร ความ สามารถหรือเสมือนไร 

ความ สามารถ หรือเป นกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนใช อํานาจปกครองโดยมิชอบหรือมี ความ

ประพฤติชั่วราย ซึ่งกรณีเชนน้ีลวนแตเปนเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นไดยาก ดังน้ัน โอกาสที่คู สมรสที่

ตองการมีบุตรจะร องขอตอศาลในกรณีเช นนี้จึงแทบจะเป นสิ่งที่ไม สามารถเกิดขึ้น ไดสวนการที่คู 

สมรสจะฟองใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนใหความยินยอมในการยกเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน

ใหเปนบุตรบญุธรรมแกคูสมรสที่ตองการมีบุตรน้ัน ก็ไมใชสิ่งที่เปนไปโดยงายเช นเดียวกนัเพราะคู 

สมรสตองพิสูจน วาการไม ใหความ ยนิยอมน้ันเป นไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และเปน          

ปรป กษต อสุขภาพ ความ เจริญ หรือสวัสดิภาพของผู เยาวและถึงแมคู สมรสจะพิสูจน ขอเทจ็จริง

ดังกลาวได การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็ไม ไดกอใหเกิดสิทธิทางกฎหมายแก คูสมรสและเด็กน้ัน

อยางเต็มที่ ดังที่ไดวิเคราะหไวแลวในตอนตน 

  ดวยเหตุน้ี ผู วิจัยจึงเห็นว า หากรัฐยังคงเลือกที่จะกําหนดให หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนเปน

มารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก รัฐควรบัญญัติกฎหมายให สิทธิแกคูสมรสที่ตองการมีบุตรใน
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การดําเนินคดีทางศาลขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนอํานาจการปกครองเด็กของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน

ได  และควรผ อนปรนเงือ่นไขในการขอให ศาลเพกิถอนก ารใช อํานาจปกคร องของบิดามารดาลง 

โดยไมจําเปนตองมีเงื่อนไขทั้งสามประการที่กําหนดไว สวนปญหาวาฝายใดควรเปนฝายที่มีอํานาจ

ปกครองเด็กน้ัน ผูวิจัยเห็นวามีแนวทางในการกําหนดหลักกฎหมาย 2 แนวทางดวยกนัคอื แนวทาง

แรก การกาํหนดใหอํานาจปกครองเด็กเปนไปตามสัญญา และแนวทางที่สอง การกําหนดให อํานาจ

ปกครองขึ้นอยูกับประโยชนสงูสดุของเด็กน้ัน โดยแตละแนวทางมีขอพิจารณาดังน้ี 

  แนวทางทีห่น่ึง การกาํหนดให อํานาจปกครองเป นไปตามสัญญา (Contractual model) 

กฎหมายในแนวทางแรกถอืวา สัญญารับต้ังครรภแทนซึ่งเปนไปตามเงือ่นไขที่กฎหมายกําหนด เปน

สัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและสามารถใชบังคับได กฎหมายในแนวทางนี้เปนไปตามหลักกฎหมาย

ในลักษณะสัญญาที่ถือความศักด์ิสิทธิของการแสดงเจตนาเปนสําคัญกลาวคือ เมื่อคูสญัญาในสญัญา

รับต้ังครรภ แทนตกลงที่จะเข าผูกพันตามสัญญาแล วทั้งสองฝายตองปฏิบัติตามสัญญาน้ัน หลักการ

เชนน้ีอาจเรียกวา “หลักสัญญา” 

 ตามกฎหมายในแนวทางนี้ หากหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปลีย่นใจไม สงมอบเด็กให แกคู

สมรสที่ขอให ต้ังครรภ แทน คู สมรสน้ันย อมสามารถฟ องร องต อศาลขอให บังคับให หญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนส งมอบเด็กให ตามสัญญาและขอให ศาลเพิกถอนอํานาจปกครองของหญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทน  กับขอให แต งต้ังตนเป นผูปกครองของเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนได  และ

ในทางกลับกัน หากคู สมรสที่ขอให ต้ังครรภ แทนเป นฝายผิดสัญญาไม ยอมรับมอบเด็กน้ันไว ใน

อุปการะ เช น ในกรณีที่เด็กเกิดมาพิการทางร างกายหรือสมอง ซึ่งไม เปนที่ตองการของคู สมรสที่

ขอใหต้ังครรภแทนตอไป หรือในกรณีที่คูสมรสหยาขาดจากกันกอนการกําเนิดของเด็ก ทําใหไมมีคู 

สมรสฝายใดต องการเด็กอีกต อไป ฝายหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนสามารถฟ องรองบังคับให คูสมรสที่

ขอใหต้ังครรภแทนรับเด็กไวในอุปการะและขอใหศาลสั่งใหคูสมรสน้ันเปนผูปกครองของเด็กได 

  ฝายที่สนับสนุนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายแน วทางน้ีเห็นว า กฎหมายลักษณะนี้ก อ

ให เกดิความ ชดัเจนว าเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนจะอยู ในอํานาจปกครองของผู ใดเมือ่มี

ขอตกลงตามสัญญารับต้ัง ครรภ แทนระบวุ าให หญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนสงมอบเด็ก ใหแกคูสมรสที่

ขอให ต้ังครรภ แทน และให เด็กน้ันอยู ในความปกครองของคู สมรสที่ขอให ต้ังครรภ ศาลก็ควรที่จะ

บังคับให เปนไปตามสัญญานั้น การกําหนดหลักกฎหมายตามแนวทางดังกล าวช วยให หญิงที่

ต้ังครรภ แทนไม เปลี่ยนใจที่จะไม สงมอบเด็กน้ันให แกคู สมรสที่ต องการมีบุตรเพราะเมื่อมีการ

ฟองรองตอกัน ศาลก็จะบังคับใหเปนไปตามสัญญารับต้ังครรภแทน และคูสมรสที่ต องการมีบุตรจะ

มีความมั่นใจวาจะไดรับเด็กมาไวในอุปการะตามความประสงคอยางแนนอนดวย 
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  ในทางตรงกันขาม ฝายที่โตแยงเห็นว า การกําหนดกฎหมายในลักษณะนี้เ ปนเสมอืนการ

ซื้อขายสิทธิความเปนบิดามารดา (Parental rights) เพราะกฎหมายพิจารณาจากข อตกลงตามสญัญา

เปนสําคัญ เมื่อมีการตกลงให คูสญัญาอีกฝ ายหน่ึงไดสิทธิในความเปนบิดามารดาขอ งเด็กไปแล ว          

คูสัญญาฝายน้ันก็ตองปฏิบัติตามสัญญา ทั้งที่ตามหลักกฎหมายแลวสิทธิความเปนบิดามารดาไมควร

เปนสิ่งที่สามารถซื้อขายกันได 

  แนวทางทีส่อง การกาํหนดใหอํานาจปกครองขึ้นอยูกับประโยชนสูงสุดของเด็ก  กฎหมาย

ในแนวทางทีส่องถอืว า เมื่อมีข อพิพาทเกิดขึ้นเ กี่ยวกับอํานาจปกครองของเด็กระหว างคูสมรสที่

ตองการมีบุตรกับหญิงที่ รับต้ังครรภ แทน ศาลจะถือประโยชน สูงสุดของเด็ก (Best interests of the 

child) เปนสําคัญ ในกรณีน้ีศาลอาจมีคําสั่งใหฝายหญิงที่รับต้ังครรภแทน หรือฝายคูสมรสที่ตองการ

มีบุตรเปนผู ปกครองหรือผู ใชอํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนก็ได โดยไมตอง

คํานึงวาทั้งสองฝ ายมีขอตกลงตามสญัญาอย างไรหรือฝายใดเปนบิดามารดาโดยชอบด วยกฎหมาย

ของเด็ก และในบางกรณ ีหากศาลเห็นว าทั้งสองฝ ายไมมีความเหมาะสมในการเป นผูปกครองเด็ก 

ศาลอาจแตงต้ังใหบุคคลที่สามเปนผูปกครองเด็กโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กก็ ได หลักการ

เชนน้ีเรียกวา “หลักประโยชนสูงสุดของเด็ก”   

  ตามความเห็นของผู วิจัย  การกําหนดอํานาจการปกครองเด็กตามหลักสัญญาน าจะไม มี

ความเหมาะสม เนื่องจากหากกฎหมายกําหนดให อํานาจปกครองเป นไปตามกฎหมายลักษณะนี้         

คูสัญญาทั้งสองฝ ายจะตองผูกพนัตามสญัญาโดยไมไดคํานึงถึงสภาพจิตใจของแตละฝ ายวาจะเปน

เชนใด และการบังคับตามสัญญานั้นจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับเด็กหรือไม  เชน ในกรณีที่

หญิงที่รับต้ังครรภแทนเกดิความรูสึกผูกพันกับเด็กอยางมากระหว างการต้ังครรภ จนทาํใหเปลี่ยนใจ

ไมสงมอบเด็กใหตามสญัญา  หรือกรณีที่คู สมรสที่ขอใหต้ังครรภ แทนไมตองการรับเด็กไว ในความ

อุปการะ ไม วาจะจากการที่เด็กเกิดมามีสภาพพิการ หรือคู สมรสไดหยารางกันกอนการกาํเนิดของ

เด็ก หากมีการบังคับให คูสมรสปฏิบัติตามสัญญาโดยต องรับเด็กไว ในความปกครองทั้งที่ไม เต็มใจ 

กรณีน้ีจะกอให เกิดประโยชน สงูสดุแก เด็กไดอยางไร เพราะคู สมรสไม ไดมีความตองการที่จะรับ

เลี้ยงดูเด็กน้ีแลว 

  ผู วิจัยเห็นว า การกาํหนดหลกัการให ศาลมีอํานาจกําหนดให อํานาจการปกครองเด็ กใน

กรณีของการรับต้ังครรภ แทนอยูกับฝ ายใดก็ ไดตามหลักประโยชน สูงสุดของเด็ ก นาจะมี ความ

เหมาะสมมา กกว า เพราะตามหลักการนี้ศาลสามารถใช ดุลพินิจไดอยางเหมาะสมว าเด็กควรอยู ใน

อํานาจการปกครองของฝ ายใด หรือในบางกรณีหากทั้งสองฝ ายต างไม ตองการเด็กไว ในความ

ปกครอง ศาลอาจกําหนดให เด็กน้ันอยู ในอํานาจปกครองของบุคคลที่สามซึ่งอาจเป นเจาหนาที่ของ
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รัฐตามกฎหมายว าดวยการคุ มครองเด็กก็ ได  ซึ่งกรณีน้ีจะเปนการให ความคุมครองแก เด็กไดอยาง

สมบูรณมากกวาที่จะบังคับให ฝายใดฝายหน่ึงตองปฏิบัติตามสัญญาโดยรับเด็กไว ในความอุปการะ 

ทั้งที่ไมตองการเด็กอีกตอไป 

  การบัญญัติกฎหมายตามหลักประโยช นสูงสุดของเด็กยังสอดคล องกับหลักกฎหมาย

ครอบครัวของไทยอีกด วย เพราะในคดีฟ องหยาระหวางสามีภริย า ศาลตองชี้ขาดวาฝายใดสมควร

เปนผูใช อํานาจปกครองบุตร ในกรณีน้ีศาลจะคํานึงถึง “ความ ผาสุกและประโยชน ของเด็ก ”              

เปนสําคัญ และหลักการน้ียังนําไปใช กับกรณีที่ศาลเห็น วาทั้งสองฝายไมมีความเหมาะสมที่จะเป น

ผูใชอํานาจปกครองบุตรอีกตอไปศาลก็สามารถจะเพิกถอนอํานาจปกครองทั้งหมดหรือแต บางสวน

ของทั้งสองฝาย และสั่งใหบุคคลภายนอกเป นผู ปกครองเด็กโดยคํานึงถึง ความผาสุกและประโยชน 

ของเด็กได 


