
 

 

บทที่ 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

  วิทยาการค วามกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย ไดกอใหเกิดคุณประโยชน แก

มนุษยชาติอย างมหาศาล และยังแสดง ใหเห็นถึงศักยภาพของมนุษย ในอันที่จะสามารถเอาชนะ

อุปสรรคต างๆ ตามธรรมชาติบางประการได  เทคโนโลยชี วยการเจริญพนัธุ เปนตัวอย างที่ดีของ

ความเจริญกาวหนาในวิทยาการสาขานี้ มนุษย ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ใหการสืบพันธุ จากเดิม

ที่ตองเร่ิมตนจากการมีเพศสัมพันธระหวางฝายชายกับฝายหญิงเป นการสืบพันธุ โดยไมจําเปนตองมี

เพศสัมพันธกันอีกตอไป 

  การใชเทคโนโลยีตางๆ ล วนแตอาจก อใหเกดิคณุและโทษได ทั้งสิ้น เทคโนโลยีช วยการ

เจริญพนัธุ กเ็ชนเดียวกนั การ ใช เทคโนโลยีน้ีอาจช วยใหคูสมรสจํานวนมากสามารถมีบุตรได ตาม

ความประสง คขณะเดียวกันอาจถูกนําไป ใชในทางที่ขัดต อศีลธรรมโดยสิ้นเชิงก็ได ประเด็นปญหา

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุในการรับต้ังครรภ แทนเปนประเด็นหน่ึงที่อยู ในความ

สนใจของผู คนในสังคมจํานวนมาก การ ใชเทคโนโลยีน้ีอาจ ชวยคูสมรสฝายหญิงที่ไมอาจต้ังครรภ

ใหสามารถมีบุตรซึ่งมีความสัมพันธุทางพันธุกรรมกับตนเองได ตามปรารถนาขณะเดียวกันก็เอ้ือ ให

มีการใชเน้ือตัวรางกายของมนุษยในกิจกรรมที่ฝาฝนตอกฎเกณฑตามธรรมชาติ เป ดโอกาสใหมีการ

นําบุคคลที่อยูในภาวะที่ออนแอกวามาใชงานที่ไมแตกตางไปจาภาวะความเปนทาส และสงเสริมให

มีการพรากเด็กที่กําเนิดมาจากหญิงที่ต้ังครรภเด็กน้ัน 

  การรับต้ัง ครรภ แทนเป นกระบ วนการหนึ่งในการบําบัดภาวะมีบุตรยากได เกดิขึน้และ

พัฒนาไปพรอมกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ  ในตางประเทศปรากฏว า 

มีการรับต้ัง ครรภ แทนเปนจํานวนมาก โดย สวนใหญแลวหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนจะสงมอบเด็ก ให

แกคูสมรสที่ต องการมีบุตร ส วนกรณีที่หญิงที่รับต้ัง ครรภแทนเปลี่ยนใจไม สงมอบเด็กใหและเกดิ

ปญหาเป นคดีความฟองรองในศาล ตอกันมีไม มากนัก สําหรับในประเทศไทยนั้นค วามรูเกี่ยวกับ

การรับต้ังครรภแทนไดพัฒนาขึ้นพรอมกับความเจริญกาวหนาทางการแพทย ในสาขานี้เชนเดียวกัน 

และปริมาณการรับต้ัง ครรภ แทนก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ แ ตการเก็บรวบรวมสถิติในประเทศไทยยัง

เปนไปอยางไมมีระบบและไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการ 
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  การรับต้ังครรภแทนเปนกิจกรรมหน่ึงที่กอใหเกดิปญหาจริยธรรมที่สลับซับซอน และได

แบงแยกความคิดเห็นของผูคนในสังคมเปนสองฝายเสมอ ซึ่งแต ละฝายก็ตางมีเหตุผลทางจริยธรรม

เปนเคร่ืองรองรับ ฝ ายที่สนับสนุนการรับต้ัง ครรภ แทนอางสิทธิของ คูสมรสที่ไม สามารถมีบุตรได

วามีสิทธิในการสืบพันธุ เชนเดียวกบัคูสมรสอ่ืนที่สามารถมีบุตรได ตามปกติและสนับสนุนสิทธิใน

ความเป นสวนตัวในอันทีจ่ะกดีกนัไม ใหรัฐเข ามาเกี่ยวข องการกระทํา ของตนเองที่ปราศจาก

อันตรายต อผู อ่ืน ฝ ายน้ีเห็นว าการรับต้ัง ครรภแทนอาจก อใหเกดิประโยชน รวมกนัของ คูสมรสที่

ตองการมีบุตรและหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนผู อ่ืนได  ในทางตรงกันข ามฝายที่คัดคานการรับต้ัง ครรภ

แทนกลั บเห็นว าการรั บต้ัง ครรภ แทนเป น กิ จกรรมที่ฝ าฝนธรรมชาติของมนุษย  กอให เกิดการ

แสวงหาประโยชน จากเน้ือตัวร างกายของหญิงโดย มิชอบรวมทั้งเป นกิจกรรมที่ไม ตางไปจากการ

ซื้อขายเด็กที่จะสงผลกระทบแกเด็กและสงัคมโดยรวม 

  ในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีค วามเจริญก าวหนาทางเทคโ นโลยชี วยการเจริญ

พนัธุ การรับต้ังครรภ แทนเปนกิจกรรมที่ถูกควบคุมอย างเขมงวด องค กรวิชาชีพทางการแพทย ดาน

ตางๆ ลวนแตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการควบคุมไม ใหมีการนําเทคโนโลยีน้ีไป ใชในทางมิชอบ 

องคกรวิชาชีพเหล าน้ีจะมี การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพภายในองค กรของตนเองซึ่งไม เพยีงแต

เปนไปเพือ่กาํหนดมาตรฐานในการ ให บริการแก ผูเขารับบริการเท าน้ันแต ยังเปนไปเพื่อคุ มครอง

สิทธิของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของอีกดวย มาตรฐานทางวิชาชีพขององคกรวิชาชีพในต างประเทศจึง

เปนมาตรการอย างหนึ่งที่สามารถป องกันมิ ให มีการแส วงหาประโยชน โดยมิชอบจากหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทน และสามารถคุมครองประโยชนของเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ังครรภแทนเปนอยางดี 

  การรับต้ัง ครรภ แทนได นําไปสู การถกเถียงป ญหาทางกฎหมายหลายประการ เช น 

ความชอบด วยกฎหมายของการรับต้ัง ครรภ แทน สถานะทางกฎหมายของเด็กที่ เกิดจากการรับ

ต้ังครรภแทน อํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทน ตลอดจนสภาพบังคับทางกฎหมาย

ของสัญญารับต้ัง ครรภ แทน ในหลายประเทศทั่วโลก มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ

แทนไวโดยเฉพาะ แต กฎหมายเหล าน้ันก็มีความแตกตางกนัไปในแต ละประเทศบางประเท ศหาม       

มิใหมีการรับต้ังครรภ แทนอยางเขมงวด โดยถอืว าการรับต้ังครรภแทนเปนความผิดทางอาญา บาง

ประเทศหามมิใหมีการรับต้ัง ครรภ แทนเฉพาะการรับต้ัง ครรภ แทนที่มีผลประโยชน ในเชิงพาณิชย

เทาน้ัน แตบางประเทศกลับถือวาการรับต้ังครรภ แทนเปนการกระทําที่ช อบดวยกฎหมาย ไม วาจะมี

ผลประโยชน ในเชิงพาณิชย เขามาเกี่ยวของดวยหรือไม กต็าม การกําหนดสถานภาพของเด็กที่เกิด

จากการรับต้ัง ครรภ แทนเป นปญหาข อยุงยากที่สุดประการหนึ่งสําหรับประเทศที่มีการบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ แทน บางประเทศยืนยันที่จะถือ วาเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ

แทนเปนบตุรโดยชอบด วยกฎหมายของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน ซึ่งในกรณีเช นน้ีคูสมรสที่ตองการ
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มีบุตรจะสามารถเปนบิดามารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กได ตามกระบวนการการรับเด็กเป น

บุตรบุญธรรมเทานั้น บางมลรัฐในสหรัฐอเมริกากําหนด ใหคูสมรสที่ตองการมีบุตรเป นบิดามารดา

โดยชอบด วยกฎหมายของเด็กโดยไม ถอืวาหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนเป นมารดาของเด็ก บางมลรัฐ

เพยีงแต มีข อสนันิษฐ านในเบื้องต นวา คู สมรสที่ต องการมีบุตรเป นบิดามารดาของเด็ก แต เปด

โอกาสใหหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปลีย่นใจและขอเป นมารดาตามกฎหมายของเด็กได  บางประเทศ

สรางกระบวนการในชั้นศาลขึ้น โดยกําหนด ใหคูสมรสที่ตองการมีบุตรสามารถยื่นคํารองต อศาล

เพื่อให ศาลมีคําสั่ง ใหคูสมรสเป นบิดามารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็กได  โดยไม ตองผ าน

กระบวนการในการรับเด็กเปนบตุรบญุธรรม 

  การกําหนดสถานภาพทา งกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภแทนไว โดยเฉพาะ   

ทําใหเด็กที่เกิดจากกระบวนการน้ีมีสถานภาพที่ชัดเจน แตหากฝายหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปลีย่นใจ

ไมสงมอบเด็ก ให ตามข อตกลง ก็จะเกิดป ญหาข อพิพาทที่ต องฟองรองดําเนินคดีในศาลตามมา 

กฎหมายของบางประเทศจึงมี การกาํหนดไว ดวยวาเมื่อมีกรณี พิพาทดังกล าวแล ว จะมีหลักเกณฑ

อยางไรในการพิจารณาว าเด็กน้ันควรอยู ในอํานาจปก ครองของฝ ายใด โดยบางประเทศยังคง ใช

หลักการเชนเดียวกันกับการพิจารณากําหนดอํานาจปกครองเด็กเมื่อมีค วามขดัแยงระหวางสามีกับ

ภริยา  กลาวคอื กาํหนด ใหศาลพิจารณากําหนดอํานาจปกครองของเด็กโดยพิจารณาถึงประโยชน 

และความผาสุกของเด็กเป นสําคัญ แต ในบางประเทศมีนักวิชาการจํานวนมากที่สนับสนุน ใหการ

กําหนดอํานาจปกครองเด็กเป นไปตามสัญญาระหว างคูกรณี กล าวคือ ใหศาลกําหนด อํานาจ

ปกครองตามที่ท้ังสองฝายไดตกลงกันไวลวงหนาแลว แตขอเสนอดังกลาวก็ยังไมมีประเทศใดนํามา

บัญญัติไวเปนกฎหมายอยางชัดแจง 

  สําหรับประเทศไทยน้ัน การรับต้ังครรภแทนไดกอใหเกดิปญหาทางกฎหมายเชนเดียวกับ

ตางประเทศ แต ประเทศไทยยังคงไม มีกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ัง ครรภ แทนโดยเฉพาะ การนํา

กฎหมายอ่ื นมาปรับ ใชอาจกอใหเกดิป ญหาตามมาหลายประการ ดวยเหตุน้ีจึงเปนการ สมควรที่

ประเทศไทยจะพิจารณาบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนโดยเฉพาะเพื่อรองรับกับค วาม

ตองการของประชาชนในการต้ังครรภแทนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 จากขอสังเกตขางตนสําหรับกรณีของรางพระ ราชบัญญัติรับต้ังครรภแทน พ .ศ. .... น้ัน 

ผูวิจัยเห็นวา ปญหาที่จะตองทําการแกไขจากการรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดแก 

  1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของการรับต้ังครรภแทน 

  1.1 รัฐควรนํามาตรการทางอาญามา ใชเพือ่ปองกันการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ

จากหญิ งที่รับต้ัง ครรภ แทนและเพือ่คุ มครองเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ัง ครรภแทน แต ควรจํากัด

เฉพาะการรับต้ังครรภแทนที่มีผลประโยชนในเชงิการคาเขามาเกี่ยวของเทาน้ัน 

  1.2 รัฐควรบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมมิ ใหมีการรับต้ังครรภแทนดวยการห ามมิใหมี

การจัดต้ังคนกลา งหรือองค กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค ทางการค าเพือ่ช วยเหลือใหมีการรับต้ัง ครรภ

แทน และหามมิใหมีการโฆษณาใดๆ ไมวาจะเปนไปเพื่อหาหญิงที่ตองการรับต้ังครรภแทนหรือเพือ่

แสดงวาตนตองการรับต้ังครรภแทนผูอ่ืนดวย 

  1.3 ควรมีการออกกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับการใชเทคโนโลยีทางการแพทยทั้งหมด 

เน่ืองจากสิ่งเหลาน้ีเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน เชน จากการออกรางพระราชบัญญัติรับต้ังครรภแทน 

พ.ศ. .... ออกมาเพื่อควบคุมการรับต้ังครรภแทน แตในระบบกฎหมายไทยไมมีกฎหมายที่จะออกมา

เพื่อควบคุมการนําไขและอสุจิจากบุคคลอ่ืนมาใช ทั้ งนี้เปนเพราะการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุน้ันไมไดมีแตเพียงการต้ังครรภแทนเทาน้ัน ยังมีการใชไขหรืออสุจิจากบุคคลอ่ืนอีกดวย ดังน้ัน

ในเมื่อรัฐมีเจตนารมณที่ตองการจะควบคุมการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุจึงสมควรอยางยิ่งที่

จะตองมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใชไขและอสุจิ ซึ่งในจุดน้ีเองที่จะไปเกี่ยวเน่ืองกับการวิจัย

ทางการแพทยหลายๆประการที่มีการนําไขและอสุจิมาใช เพราะถามีกฎหมายและมาตรการควบคุม

การใชไขและอสุจิอยางชัดเจนแลวน้ัน จะสงผลใหการวิจัยในแขนงน้ีกาวหนามากขึ้นกวาเดิม  

เนื่องมาจากนักวิจัยและผูสนับสนุนดานเงินทุนมีความมั่นใจตอกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ 

รูขอบเขตของสิทธิและหนาที่ของตนเองที่มีตอการวิจัย และในเมื่อรัฐมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน 

  1.4 ควรแกไขรางพระราชบัญญัติ  ใหรวมถึงกรณีของการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุแบบที่ทําใหเด็กที่ เกิดมามีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกตางจากคูสมรสไวดวยเน่ื องจากราง

พระราชบัญญัติฯ น้ันกําหนดใหคูสมรสใชวิธีชวยการเจริญพันธุที่ทําใหเด็กที่เกิดมามีลักษณะทาง

พันธุกรรมที่เหมือนกับของคูสมรส แตโดยที่เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุน้ันสามารถทําใหเด็กที่

เกิดมาน้ันมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ไมตรงกับของคูสมรสได และในอนาค ตก็ไมแนวาจะมีการ

คนพบเทคนิคใดๆ ที่แตกตางจากในปจจุบันอีก  ดังนั้นจึงเปนการไมเหมาะสมที่รางพระราชบัญญัติ

ฯน้ี จะกําหนดเปนเกณฑตายตัวลงไปเลยวาใหใชเทคโนโลยีชวยเจริญพันธุแบบใด เพราะเชนน้ัน
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แลวการที่พ ระราชบัญญัติ  ออกมาเพื่อควบคุมการรับต้ังครรภแทนจะเป นการกีดกันคูสมรสที่        

ไมสามารถใชวิธีการเชนในพระราชบัญญัติกําหนดไวออกไปจากการควบคุมของกฎหมาย เชนนี้

แลวเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการควบคุมการรับต้ังครรภแทนก็เปนอันไรผลไป 

  1.5 รัฐควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับต้ังครรภแทน และการคามนุ ษย

เพื่อเปนการอุดชองวางในการกระทําความผิด 

  2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกํากับการรับต้ัง ครรภ

แทน 

  2.1 หากรัฐเลือกที่จะไมใชมาตรการทางอาญาในการควบคุมการรับต้ัง ครรภแทน หรือ

เลือกที่จะ ใช มาตรการทางอาญาควบคุมเฉพาะการรับต้ัง ครรภแทนในเชิงพาณิชย เทาน้ันรัฐควรมี

มาตรการเสริมอยางอ่ืนเพื่อควบคุมไม ใหมีการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบจากหญิงที่รับต้ัง ครรภ

แทนหรือเด็กทีจ่ะเกดิมาดวย เชน 

  - รัฐตองพิจารณากําหน ดกระบวนการในการคัดกรองบุคคลที่ต องการมีบุตรดวยการ

ใหมีการรับต้ังครรภแทนอยางเขมงวด เพือ่ปองกันมิใหมีการรับต้ังครรภแทนโดยไมจําเปน 

  - รัฐตองพิจารณากําหนดมาตรการในการคัดกรองหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนอย าง

เข มงวด โดยจําเป นต องพิจารณาเงื่อนไขของหญิงที่จะเข ารับต้ัง ครรภ แท นผู อ่ืนว าจะต องมี

คุณสมบัติประการใดบางหรือไม  เชน อายุขั้น ตํ่าหรือขั้นสูง ภูมิลําเนาสถานภาพการสมรส ประวัติ

ในการมีบุตรหรือเลี้ยงดูบุตร ประวัติในการรับต้ัง ครรภ แทนและค วามสัม พันธทางสายโลหิต

ระหวางหญิงที่รับต้ังครรภแทนกบัคูสมรสที่ตองการมีบุตร เปนตน 

  - รัฐตองพิจารณากําหนดมาตรการในการคุ มครองสิทธิของหญิงที่รั บต้ังครรภแทน

และสิทธิของคูสมรสที่ตองการมีบุตร ดวยการสรางกลไกที่จะสามารถทําใหทั้งสองฝายไดรับทราบ

ถึงสถานะทางกฎหมายของการรับต้ัง ครรภ แทน สทิธหิน าที่และความรับผิดของบุคคลทั้งสองฝ าย

ตามสัญญา และผลกระทบทั้งปวงที่จ ะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ ายทั้งในกรณีที่มีก ารปฏิบัติตามสัญญา

หรือในกรณีที่ไม มีการปฏิบัติตามสัญญา  รวมทั้งประวัติของมารดา  ประวัติทางการแพทย และทาง

จิตแพทยดวย  เพื่อปองกัน โรคทางการแพทยที่ถายทอดมาใหกับเด็ก เชน ตับอักเสบบี เบาห วาน 

ลมชัก บาหมู  เปนตน 

  2.2 รัฐควรบัญญัติหลักการพื้นฐานในการควบคุมและกํากับการรับต้ังครรภแทนไวใน

กฎหมายแม บท และกฎหมายแม บทนี้ควร ใหอํานาจผูรับผิดชอบซึ่งไมว าจะเป นหน วยงาน

คณะกรรมการ หรือบุคคลใดที่กฎหมายกําหนดดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตอไป 
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  2.3 รัฐควรมีการกําหนดถึงมาตรฐาน การปฎิบัติวิชาชีพแพทย และค วามรับผิดของ

แพทยในการกระทําที่เกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทนใหชัดเจน  รวมถึงค วามรับผิดของโรงพยาบาล 

เชน การทุจริตทางเวชระเบียน เปนตน 

  3. ขอเสนอแนะเกีย่วกบัองคกรควบคุมและกํากับการรับต้ังครรภแทน 

  3.1 รัฐควรมอบหมาย ใหหนวยงานข องรัฐที่มีอยู หนวยงานหน่ึง ใหมอํีานาจหน าที่         

ในการควบคุมการรับต้ัง ครรภ แทน โดยไม จําเป นตองจัดต้ังหน วยงานใหมีขึน้มา โดยหน วยงานน้ี

อาจเปนหนวยงานทางธุรการเพียงอย างเดียว และมีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหน่ึง ใหมี

อํานาจหนาทีใ่นการกาํหนดหลกัเกณฑเพื่อควบคุมและกํากับการรับต้ัง ครรภแทน ตลอดจนกาํหนด

หลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

  3.2 เมื่อมีการกําหนดหลักเกณฑ ในการควบคุมและกํากับการรับต้ัง ครรภแทนแล ว 

คณะกรรมการอาจกําหนด ใหผูดําเนินการใหมีการต้ังครรภแทนตองขออนุญาตจากคณะกรรมการ

ในทุกกรณี หรืออาจกําหนด ใหมีการขึ้นทะเบียนของผู ดําเนินกา รจัดใหมีการรับต้ัง ครรภแทนต อ

หนวยงานที่รับผิดชอบก็ได  และเมื่อมีการขึ้นทะเบียนแล ว หากผู ดําเนินการน้ันปฏิบัติตามหลัก

เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ก็ไมจําเปนตองมีการขออนุญาตต อคณะกรรมการแต อยางใด เว นแต

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป นทีแ่ตกต างไปจากกรณีปกติธรรมด า คณะกรรมการอาจกําหนด ให

ผูดําเนินการขออนุญาตตอคณะกรรมการเปนรายกรณีก็ได 

  3.3 รัฐควรกาํหนดใหสถานบริการที่ใหบริการในการใหคําปรึกษาและดําเนินการ ใหมี

การรับต้ังครรภแทนดําเนินการขออนุญาตหรือขึน้ทะเบยีนตอหนวยงานที่รับผิดชอบก อนที่จะมีการ

ใหบริการใดๆ เกี่ยวกับการรับต้ังครรภแทน 

  3.4 อาจจะมีการต้ังองคกรหรือกฎหมายเฉพาะที่เขามาควบคุมการวิจัยและพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีทางการเจริญพันธุ จะสงผลใหเกิดค วามต่ืนตัวในการวิจัยในแขนงดังกลาวใน

ประเทศ และจะมีนักวิจัยจากตางประเทศที่กลาที่จะเขามารวมทํางานวิจัย ดังกลาวในประเทศมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นจากตัวอยางชัดเจนในกรณีของประเทศอังกฤษที่มีการต้ังองคกรที่ชื่อ Human 

fertilization and embryo authority ซึ่งองคกรดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมกํากับการเก็บ

รักษาและใชประโยชนจากเซลลสืบพันธุและตัวออน นอกจากน้ียั งมีอํานาจในการที่จะอนุมัติ

งานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับการสืบพันธุ ตัวออนและสเต็มเซลล (Stem cell) อีกดวย การต้ังองคกร

ดังกลาวกอใหเกิดค วามชัดเจนตอนโยบายของรัฐบาล เมื่อนโยบายรัฐมีค วามชัดเจนนักลงทุนก็มี

ความกลาที่จะมาลงทุนทําการวิจัยมากยิ่งขึ้นสงผลใหการวิ จัยดานดังกลาวของประเทศมีค วาม

เจริญกาวหนาในที่สุด ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยางของประเทศอังกฤษที่เปนตนกําเนิดของการคนพบ 

ดีเอ็นเอ การทาํเด็กหลอดแกว  
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  3.5 ในเร่ืองของเขตอํานาจศาลในการพิจารณาพิพากษาการกระทําค วามผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีน้ัน เนื่องจากในการกระทําค วามผิดฐานหน่ึงยอมมีศาลที่มีเขตอํานาจเกี่ยวพันกัน 

เชน มูลคดีทําสัญญากันที่หน่ึง แตดําเนินการปฏิสนธิอีกที่หน่ึง เชนน้ีในพระราชบัญญัติควรมีการ

กําหนดศาลที่มีเขตอํานาจในความผิดน้ันๆ ใหชัดเจน 

  4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

  4.1 รัฐควรกาํหนดใหหญิงที่รับต้ังครรภแทนเปนมารดาโดยชอบด วยกฎหมายของเด็ก

ที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทน และควรกาํหนดเงือ่นไขเพิม่เติมว า หากทั้งฝ ายคูสมรสที่ต องการมี

บุตรและหญิงที่รับต้ังครรภแทนสามารถตกลงกันได ทั้งสองฝายอาจรวมกันยื่นคํารองตอศาลภายใน

เวลาที่กฎหมายกําหนด ขอใหศาลมีคําสั่งใหคูสมรสน้ันเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

  4.2 หากมีการออกกฎหมายเกี่ยวสถานะค วามเปนบิดามารดาดังกล าวแลว ควรเป ด 

โอกาสให บุคคลที่ไม ไดเปนญาติโดยสายโลหิตของ คูสมรสน้ันเป นหญิงที่ รับต้ังครรภแทนไดแต

จําเปนสรางระบบที่จะปองกนัไมใหมีการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบจากหญิงที่รับต้ัง ครรภแทน

ไดอยางแทจริงดวย 

  5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจปกครองเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

  5.1 หากรัฐยังคงเลือกที่จะกําหนด ใหหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเปนมารดาโดยชอบด วย 

กฎหมายของเด็ก รัฐควรบัญญัติกฎหมาย ใหสิทธิแก คูสมรสที่ต องการมีบุตรให สามารถที่จะ

ดําเนินคดีทางศาลขอให ศาลมีคําสั่งเพิกถอนอํานาจการปกครองเด็กของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนได

และควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอให ศาลเพิกถอนการ ใชอํานาจปกครองของบิดามารดาโดย

ถอืว าการไม สงมอบเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนให ตามสัญญาเป นเหตุในการขอเพกิถอน

อํานาจปกครองเด็กได 

  5.2 ในคดีเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจปกครองของเด็กระหว างคูสมรสที่ตองการมีบุตร

กับหญิงที่รับต้ังครร ภแทน ศา ลจะตองถือประโยชน สูงสุดของเด็ก เปนสําคัญ โดยไม จําเปนตอง

บังคับใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญารับต้ังครรภแทน ไมวาจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในตัวเด็ก

อยางไร การกาํหนดหลกัการน้ีจะช วยใหศาลพิจารณากําหนดอํานาจปกครองเด็กให เหมาะสมกับ

กรณีที่เกิดขึ้นได เปนอยางดี ซึ่งศาลมีอํานาจที่จะกําหนดให อํานาจปกครองตกอยู แกฝายคู สมรสที่

ตองการมีบุตรได แมวาคูสมรสน้ันจะไมไดเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กก็ตาม หรือ

จะกาํหนดให หญิงที่รับต้ังครร ภแทนมีอํานาจปกครองเด็กก็ได  และในบางกรณี หากศาลเห็น วาทั้ง

สองฝายไมมีความเหมาะสมที่จะมีอํานาจปกครองเด็ก ศาลอาจกําหนดใหบุคคลที่สามเปนผูมีอํานาจ

ปกครองเด็กน้ันได 
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  การรับต้ังครรภแทนเปนป ญหาที่มีค วามสลับซับซ อนเกีย่วข องกบั มาตรฐานทาง

จริยธรรมของบุคคลหลายฝาย ตางฝ ายตางมีเหตุผลสนับสนุนค วามคิดเห็นของตนเองและคัดค าน

ความคิดเห็นของอีกฝายหน่ึงเสมอ และเปนการยากที่จะตัดสินวาความเห็นของฝายใดผิดหรือฝายใด

ถูกทั้งหมด กฎหมายเปนเพยีงเคร่ืองมอือยางหนึ่งในการกําหนดมาตรฐานการอยูรวมกันของผูคนใน

สังคมเทานั้น บางคร้ังจึงอาจสอดคล องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของกลุ มคนฝายหน่ึง แต ขัดแยง

กับมาตรฐานจริยธรรมของกลุ มคนอีกฝายหน่ึงกไ็ด  ทางเลือกในก ารบัญญัติกฎหมายในแต ละกรณี

น้ันยอมตองมีขอดีและข อเสยีในตัวเอง ไม มีทางที่กฎหมาย ในลักษณะเช นนี้จะมีทางสมบูรณ และ

เปนที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ ายได มาตรการที่สําคัญที่สุดในการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ เชนน้ี

คือการสร างกระบวนการที่จะสามารถทําให ประชาชนไดรับรูและตระหนักถงึค วามจําเปนในการ

ตรากฎหมาย และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสนิใจในกระบวนการเหล าน้ีใหมาก

ที่สุดดวย 

  5.3 ในบางกรณีมาตรการที่รางฉบับน้ีที่กําหนดขึ้นน้ัน เปนการขัดข วางสิทธิของหญิง

ที่รับต้ังครรภแทนหรือคูสมรสของหญิงที่รับต้ังค รรภแทนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เชน  

กรณีตามที่ไดยกตัวอยางไป การที่กฎหมายไปจํากัดสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ

หญิงหรือคูสมรสของหญิงเชนวาน้ัน เปนการไปละเมิดตอสิทธิของมนุษย ชนในฐานะค วามเปน

พลเมืองของรัฐอยางชัดเจน ดังนั้นควรที่จะเปดโอกาสให มีการฟองคดีในกรณีดังที่ไดอธิบายไป

ตอนตนดวย 


