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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของคู่สมรสที่มีความผิดปกติ
ในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งปัญหา
คือ กฎหมายได้ไปจากัดสิทธิคู่สมรสบางคู่ที่มีปัญหาในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสามีและภริ ยา
แม้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าสามารถช่วยลดปัญหา
การมีบุตรยากสาหรับคู่สมรสที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ และไม่สามารถมีบุตรโดยวิธี
ตามธรรมชาติ ได้ แต่กฎหมายที่เ กี่ยวข้องไม่มี บทบั ญญัติ ที่ครอบคลุมถึ งกรณี ดังกล่า ว
จึงก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการกาหนดสถานะของบิดามารดาของเด็กที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีนี้
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายได้อนุญาตเฉพาะในกรณีที่คู่สมรสมีความผิดปกติ
ในเซลล์สืบพันธุ์ สามารถใช้เซลล์ไข่หรืออสุจิบริจาคอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกับเซลล์ไข่
รองศาสตราจารย์ พิ นิ จ ทิ พ ย์ ม ณี อาจารย์ ป ระจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์ ป รี ดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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หรืออสุจิของสามีหรือภริยา แต่ไม่สามารถใช้ทั้งเซลล์อสุจิ และเซลล์ไข่บริจาคได้ แม้ว่าจะมี
ความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังสร้างปัญหาในการพิจารณาสถานะ
ของบิดามารดากับเด็กที่เกิดมา ซึ่งความเป็นมารดาจะไม่ตกแก่หญิงผู้ประสงค์จะมีบุตร
จากการตั้งครรภ์แทน แต่จะตกอยู่กับหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทนกับสามีของหญิงนั้นตามหลัก
กฎหมายครอบครัว
ผู้เขียนขอเสนอแนะว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเงื่อนไข
ว่า “สามารถใช้อสุจิและไข่บริจาคได้” จะเป็นการช่วยลดปัญหาทางกฎหมายในการสถานะ
ความเป็นบิดามารดาในกรณีดังกล่าวได้
คาสาคัญ : เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ , เซลล์สืบพันธุ์ , คู่สมรส, สิทธิ, กฎหมายทางการ
แพทย์
Abstract
This research study about Legal Recognition of Right of Abnormality
in Both Spouse Gamete in Adopting Assisted Reproductive Technology, that
make the legal gab of the said Thai law have been found upon the provisions
and criteria of using Assisted Reproductive Technology Medical. That is to
say, this law imposes certain restriction especially on husband and wife
having problems on their germ cell. Although, the current Assisted Repro
ductive Technology Medical is well developed and can assist to reduce
infertility problems for married couples with abnormalities in germ cells and
unable to have children naturally, the legal provision in relevant law does
not govern the case of surrogacy upon the abnormalities in the germ cells
of both husband and wife.
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According to the study, the legal permission to use donated egg or
sperm cell with the marriage couples’ sperm or egg cell. However, the
utilizing of both donated sperm and egg cells is not subject to the legal
permission despite there are abnormalities upon both couples due to
lacking of legal provisions in this law. Apart from that, there will be another
problem on legal parental status consideration since the surrogate mother
and her husband would be determined as the parents of the child, not the
couples in accordance with the law of family.
I would like to suggest that, the amendment on legal provisions of
Protection of a Child Born via Medically Assisted Reproductive Technologies
Act B.E. 2558, this is to add “is able to use donated sperm and egg cells”. is
a way to diminish those problem which the abnormalities couples facing as
well as the legal status of parenthood.
Keyword: Assisted Reproductive Technology, Gamete, Spouse, Right, Medical
Law
ความนา
ปัจจุบันภาวการณ์มีบุตรยากเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งจากรายงาน
พบว่าประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะสมรสค่อนข้างช้าลง โดยผลการสารวจ
จากสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีภาวะผู้มีบุตรยากในอัตราร้อยละ 15 ในสตรี
วัยเจริญพันธุ์ คือ อยู่ ในช่วง 15 - 49 ปี5 เหตุที่ บางคนไม่ สามารถที่จะมีบุ ตรได้ เนื่องจาก
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, แผนงานติดตามความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพ เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ , (รายงานวิจัย) (นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จากัด ,
2556), 8 - 9.
5
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ความบกพร่องทางพันธุกรรมมาแต่กาเนิด หรือผ่านพ้นวัยเจริญพันธุ์มาแล้ว แต่ก็มีความ
พยายามในการฝ่าอุปสรรคทางธรรมชาติ เพื่อเอาชนะสภาวะที่ไม่สามารถมีบุตรได้ โดยสิ่ง
ที่จะมาช่วยบรรเทาสภาวะเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted
Reproductive Technologies หรือ ART) เพื่อช่วยให้สตรีในกลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหา
ได้สาหรับประเทศไทยในตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีความเจริญก้าวหน้าไม่น้อย
ไปกว่าต่างประเทศ โดยเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาอสุจิและไข่ออกจากร่างกาย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตั้ ง ครรภ์ โ ดยไม่ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ รวมถึ ง การผสมเที ย ม จึ ง เป็ น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อมาช่วยเหลือภาวการณ์มีบุตรยาก ซึ่งหากไม่มีการควบคุม
การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยได้ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงประกาศของแพทยสภาได้กาหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานการให้บริการ แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาบังคับและควบคุมโดยตรง จึงอาจเกิด
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั น ซึ่ ง ในการที่ จ ะสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท าง
การแพทย์ได้โดยไม่ให้ขัดต่อหลักกฎหมายต่าง ๆ จึงได้ตรากฎหมายที่ออกมาควบคุม
คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 เป็ น กฎหมายที่ อ อกมาบั ง คั บ ใช้ กั บ เรื่ อ งนี้ โ ดยตรง 6 โดยมี เ จตนารมณ์
และเป้าหมายที่จะกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม
เมื่อ พระราชบัญญั ตินี้ ใช้ บังคับ ในส่ วนของเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใ นการที่จ ะใช้
เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์นั้น มีประเด็นทางกฎหมายที่ ต้องพิจารณา คือ การใช้เซลล์ไข่
หรืออสุจิในการตั้งครรภ์แทน จะต้องเป็นเซลล์ไข่หรือเซลล์อสุจิของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย กล่าวคือ จะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรมของคู่สมรส เช่น ใช้ไข่ของ
ภริยากับอสุจิบริจาค หรือ ใช้ไข่บริจาคกับอสุจิของสามี เป็นต้น จะใช้ทั้งเซลล์ไข่และเซลล์

ยศศัก ดิ์ โกไศยกานนท์ , ความรู้เบื้ อ งต้นเกี่ย วกับ กฎหมายอุ้ มบุ ญ , กรุงเทพฯ: วิญ ญูชน
2558), 12 - 13.
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อสุจิจากผู้บริจาคทั้งสองไม่ได้ เห็นได้ว่ากฎหมายได้มีข้อพิจารณายึดตามหลักพันธุกรรม
อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในกรณีของคู่สมรสที่มีความผิดปกติของเซลล์
สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่าย โดยที่บุคคลกลุ่มนี้ถูกจากัดสิทธิไม่ให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมายบางประการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มกรอบความคิด
ทางกฎหมาย อันเป็นแนวทางในการปรับใช้กฎหมายให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุม
ถึงบุคคลกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะลดปัญหา
ภาวะผู้มีบุตรยากให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และโครงสร้างประชากรของประเทศ ซึ่งคู่สมรสคู่นี้อาจมีความพร้อมที่จะดูแลบุตร แต่ไม่
สามารถมีบุตรได้ จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยการตั้งครรภ์แทน
อนึ่ง การพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยเจริญพันทางการแพทย์ โดยการตั้งครรภ์แทน
มีบุคคลที่เกีย่ วข้อง คือ คู่สมรสที่ประสงค์จะมีบุตร หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน หญิงผู้บริจาคไข่
และชายผู้บริจาคอสุจิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้ 7 ซึ่งหากคู่สมรสที่มี
ความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายได้ดาเนินการตั้งครรภ์แทน โดยไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายในปัจจุบัน อาจจะส่งผลต่อสภาพความเป็นบิดามารดาของเด็ก
ที่เกิดมา เมื่อกฎหมายไม่รับรองไว้ สถานะความเป็นบิดามารดาจะใช้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ คือ หญิงที่ตั้งครรภ์เป็นมารดาของเด็ก และหากหญิงที่ตั้งครรภ์แทนนั้น
มีสามี สามีของหญิงนั้นจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของเด็ก8 โดยคู่สมรสที่มีความประสงค์
จะให้มีการตั้งครรภ์แทนนั้น ไม่มีสิทธิใด ๆ ในตัวเด็กที่เกิดมา
แม้ประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาในการกาหนดสถานะความเป็นบิดา
มารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยการประกาศใช้
พระราชบัญ ญัติคุ้ มครองเด็ก ที่เกิ ดโดยอาศั ยเทคโนโลยีช่ว ยเจริญ พันธุ์ ทางการแพทย์
พิลาสินี โยมสมบัติ, “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ พ.ศ…. ,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขากฎหมายเอกชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 1 - 4.
8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1536
7
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พ.ศ. 2558 แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรณีคู่สมรสที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสอง
ฝ่ายนั้น กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ให้การรับรอง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อเด็ก
และบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ ปัญหาในการกาหนดเงื่อนไขในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ซึ่งถูกบัญญัติไว้9 ในมาตรา 22 ว่าจะต้องใช้เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ของ
คู่สามีภริยาที่ประสงค์จะให้มีบุตร หรือ ในกรณีที่จะต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์บริจาค จะต้องมี
จุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรม คือ มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของเซลล์สืบพันธุ์นั้น จึงจะใช้
เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ได้และถูกคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งหากคู่สามี ภริยาคู่ใด เกิดมี
ความผิด ปกติทั้งสองฝ่ายในเซลล์ สืบพันธุ์จ ะไม่มีสิท ธิที่จะเป็นบิดามารดาถูก ต้องตาม
กฎหมายในการใช้เทคโนโลยีช่ วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เลย และการกาหนดเงื่อนไข
เช่นนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาในการกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของเด็กที่เกิดมา ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
ทั้ งระบบ Common Law ได้ แก่ ประเทศ สหรั ฐอเมริ กาและประเทศออสเตรเลี ย และ
Civil Law ได้แก่ประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ซึ่งกฎหมายทั้งสองระบบได้รับรองสิทธิ
ให้แก่คู่สมรสกรณีที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่าย สามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ โดยยึดถือหลักเจตจานง และหลักคาสั่งศาล ในการกาหนด
สถานะความเป็นบิดามารดาของเด็ก ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองเด็ก ที่เ กิด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ว ยเจริ ญ พัน ธุ์ท างการแพทย์
พ.ศ. 2558, มาตรา 22 บัญญัติว่า “การดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้ กระทาได้
สองวิธี ดังนี้
(1) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ ประสงค์จะให้มี
การตั้งครรภ์แทน
(2) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี
การตั้งครรภ์แทนกับไข่หรืออสุจิของผู้อื่น ทั้งนี้ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน”
9
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หลักเกณฑ์ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
การจาแนกเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั้นแบ่งออกเป็น การผสม
เทียมโดยการฉีดเชื้อ คือ เป็นการนาน้าเชื้ออสุจิในรูปแบบน้าเชื้อสด หรือน้าเชื้อแช่แข็ง
ฉีดเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง บริเวณปากมดลูกหรือท่อนาไข่ ในช่วงเวลาที่เซลล์ไข่
ของเพศหญิงมีภาวะตกไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ
ซึ่งอาจเป็นได้โดยการผสมเที ยมโดยใช้เชื้อของสามีเอง หรือการผสมเทียมโดยใช้เชื้ อ
ของผู้บริจาค10 และอีกกรณี คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย เป็นการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก
โดยใช้ เ ทคนิ ค การปฏิ ส นธิ น อกร่ า งกายที่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของแพทย์ อ ย่ า ง
เข้มงวด11 ซึ่งการจาแนกเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทั้งสองประเภทสามารถ
แยกย่อยได้ดังนี้
1) การกระตุ้นรังไข่และการผสมเทียม (Intrauterine Insemination: IUI) การฉีด
เชื้ออสุจิที่แข็งแรงผ่านเข้าสู่โพรงมดลูกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปฏิสนธิ
2) กิฟท์ (Gamete Intra Fallopian Transfer: GIFT) เจาะเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิง
ออกมาจากรังไข่จากนั้นนากลับเข้าสู่ท่อนาไข่ของฝ่ายหญิง พร้อมกับเซลล์อสุจิของฝ่ายชาย
การนาเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งไข่และอสุจิ ไปใส่ที่ท่อนาไข่ เพื่อให้การปฏิสนธิบริเวณท่อนาไข่
ถ้าเกิดการปฏิสนธิและมีการพัฒนาเป็นตัวอ่อนจะค่อย ๆ เคลื่อนมาฝังตัวที่ผนังมดลูก
เพื่อที่จะสามารถตั้งครรภ์ต่อได้
3) ซิฟท์ (Zygote Intra Fallopian Transfer: ZIFT) การนาเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ
มาทาการปฏิสนธินอกร่างกายจนได้ตัวอ่อนในระยะ 1 - 2 วัน แล้วจึงทาการย้ายตัวอ่อน
ดังกล่าวกลับไปสู่ท่อนาไข่ของฝ่ายหญิงเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

ยศศั ก ดิ์ โกไศยกานนท์ , มาตรการคุ้ มครองเด็ ก ที่เ กิ ดโดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: สานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2556), 8 - 9.
11 ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ, 15 - 16.
10
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4) เท็ท (Tubal Embryo Transfer: TET) การเลี้ยงไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว ให้มีการแบ่ง
เซลล์ อาจเป็น 2 - 6 เซลล์ แล้วจึงใส่กลับไปที่ท่อนาไข่
5) อิ๊กซี่ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection: ICSI) ช่วยปฏิ สนธินอกร่างกาย
ในกระบวนการทาเด็กหลอดแก้ว โดยการนาไข่ออกมาแล้ว ใช้เข็มเจาะเข้าไปในไข่ และฉีด
เซลล์อสุจิเข้าไป 1 เซลล์โดยตรงเพื่อช่วยปฏิสนธิ12
อนึ่ง กรอบความคิดเกี่ยวกับความเป็นบิดามารดา ปัญหาความเป็นบิดามารดา
ของเด็กที่เกิดมาจากการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ย่อมมีความเกี่ยวพัน
หลายฝ่า ย ไม่ว่ า จะมี ก ารตั้งครรภ์ เ อง หรื อ โดยตั้ งครรภ์แ ทนก็ ตาม ผู้ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง คือ เจ้าของเชื้ออสุจิหรือไข่ ซึ่งเป็นเจ้าของพันธุกรรม หรือผู้ที่รับตั้งครรภ์แทน
ผู้อื่น จึงมีแนวทางการพิจารณาหลักสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ 4 ประการ
ประการแรก การยึด หลักทางชีว ภาพเป็นการกาหนดข้ อสัน นิษฐานความเป็ น
มารดาตามกฎหมาย คือ หญิงใดให้กาเนิดบุตรถือว่าเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมาย
ประการที่สอง การยึดหลักตามพันธุกรรมเป็นการกาหนดความเป็นบิดามารดา
ตามความเป็นจริงทางสายเลือด
ประการที่สาม การยึดหลักเจตจานงอันเป็นการกาหนดความเป็นบิดามารดา โดย
คานึงถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนเป็นสาคัญ
ประการที่ สี่ การยึ ด หลั ก ตามค าสั่ ง ศาล เป็ น การอาศั ย อ านาจศาลช่ ว ยชี้ ข าด
ความเป็นบิดามารดาของเด็กตามกฎหมาย 13 ซึ่งรายละเอียดทั้ง 4 ประการนี้จะได้กล่าว
ต่อไป

ชลธิชา สถิระพจน์ และวิชาญ โชคธนะศิริ, “จากพื้นฐานสู่ความก้าวหน้าของการรักษา
ภาวะมีบุตรยาก,” บทความพิเศษ, (กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
2560), 53 - 54.
13 ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ, 110 - 111.
12
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กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ความเป็น บุ ตรโดยชอบด้ว ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ในเรื่องสถานะความเป็นมารดา เด็กที่เกิดนอกสมรสนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของหญิงนั้น14 เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงมิใช่ข้อกฎหมาย เด็กคลอดจากหญิงคนไหน หญิงนั้น
ก็เป็นมารดาของเด็ก ส่วนข้อสันนิษฐานความเป็นบิดา คือ เด็กที่เกิดแต่หญิงขณะเป็น
ภริยาชาย ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การจดทะเบียนสมรส ข้อสันนิษฐานความ
เป็นบิดาขึ้นอยู่กับทะเบียนสมรส ดังนั้น เด็กที่คลอดในขณะที่ทะเบียนสมรสของบิดา
มารดายังมี อยู่ เด็กที่เ กิดมาจึงได้ รับการสัน นิ ษฐานว่าเป็นบุต รโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ของชายเจ้าของทะเบียนที่อยู่กินหลับนอนกับมารดาในขณะคลอดนั้น 15 อีกทั้งหากกรณี
การสมรสได้สิ้นสุดลงก่อนเด็กคลอดออกมา เด็กก็อาจจะเป็นบุตรสืบสายโลหิตของอดีตสามี
มารดาก็ได้ กฎหมายจึงได้ขยายระยะเวลาสันนิษฐานความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ออกไปอีกสามร้อยสิบวัน ซึ่งในทางการแพทย์ทารกจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด คือ
6 เดือนจึงจะสามารถแยกตัวออกจากครรภ์มารดาได้16
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท าง
การแพทย์ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายที่ช่วยแก้ไขสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าว
ต่อไปนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1546
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 1536
16 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว,
พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), 301 - 307.
14
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1) ในการใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ ด้ ว ยวิ ธี ผ สมเที ย มนั้ น
จะต้องกระทาต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย 17 หากการผสมเทียมโดยการใช้อสุจิ
ของผู้บริจาค จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยการผสมเทียม18
2) เงื่อนไขของการตั้งครรภ์แทน ในการผสมเทียมโดยใช้อสุจิ หรือไข่บริจาคแล้ว
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังจะต้องประกอบ
ไปด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1) เป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมีสัญชาติไทย ถ้าหาก
สามีห รือภริ ยาไม่ ใช่คนสัญชาติไทย สามีและภริยาคู่นั้น ต้องท าการจดทะเบียนสมรส
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี19
2.2) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง ภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้
ที่ประสงค์จะมีบุตรให้โดยหญิงอื่นตั้งครรภ์แทนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ที่จะเป็นบิดามารดาของเด็ก
2.3) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการี หรือผู้สืบสันดานของสามี
หรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน 20 คงเพราะไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนในการนับญาติของเด็กที่จะเกิดมา โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติ
สืบสายโลหิตของสามี หรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตร ในกรณีที่ไม่มี

พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่ว ยเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558, มาตรา 19 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 15 และมาตรา 16 การผสมเทียมต้องกระทาต่อ
หญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภา
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
18 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 20
19 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 21 (1)
20 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 21 (2)
17
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ญาติสืบสายโลหิต ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด21
2.4) หญิ งที่ รับ ตั้ งครรภ์ แ ทนต้ อ งเป็น หญิ งที่เ คยมี บุต รมาก่อ นแล้ ว
เท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีของหญิง
นั้นด้วย22
2.5) การตั้งครรภ์แทนต้องห้ามเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า23
2.6) ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการเป็นคนกลาง หรือนายหน้าในการจัดการ
หรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน24
2.7) ห้ามโฆษณาว่ามีผู้ที่จะประสงค์เป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น หรือมี
ผู้ที่ประสงค์จะให้หญิงอื่นเป็น ผู้รับตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ทางการค้ า
หรือไม่ก็ตาม25
2.8) การตั้งครรภ์แทนสามารถกระทาได้ 2 วิธี ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 22 ดังนี้ มาตรา 22 “การดาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้
ให้กระทาได้สองวิธี ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ ตั ว อ่อ นที่ เกิ ด จากอสุ จิ และไข่ข องสามี แ ละภริ ย าที่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย
ที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน
(2) ใช้ ตัว อ่ อนที่ เกิ ด จากอสุจิ ห รือ ไข่ข องสามีห รื อ ภริ ย าที่ ชอบด้ วยกฎหมาย
ที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับอสุจิหรือไข่ของผู้อื่น ทั้งนี้ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่ รับ
ตั้งครรภ์แทน”
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 21 (3)
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 21 (4)
23 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 24
24 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 27
25 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 28
21
22
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ดังนี้ จึงเท่ากับว่ากฎหมายฉบับนี้ได้คุ้มครองเพียงแค่คู่สมรสที่มีความผิดปกติ
ในเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเห็นได้จากมาตรา 22 (2) ที่ได้กาหนดให้แค่
คู่สมรสที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สาหรับกรณีที่มีปัญหาในเรื่องเซลล์
สืบพันธุ์ คือ ต้องมีปัญหาแค่เพียงฝ่ายเดียว กล่าวคือ ใช้อสุจิของสามีกับไข่ของผู้บริจาค
หรือใช้ไข่ของภริยากับอสุจิของผู้บริจาค แต่ถ้าหากคู่สมรสคู่นั้นเกิดมีปัญหาในเรื่องของ
เซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย หากฝ่าฝืน
ไปด าเนิ น การใช้ เ ทคโนโลยีช่ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ เ ด็ ก ที่ เ กิ ด มานั้ น จะไม่ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ เมื่อไม่ได้รับการรับรองสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็ก
ตามกฎหมายดั งกล่า วแล้ ว จะต้องกลับไปใช้ บทบั ญญัติข้ อสัน นิษฐานเรื่ องบิ ดามารดา
ตามกฎหมายครอบครัว กล่าวคือ มารดาของเด็กย่อมเป็นหญิงที่ให้กาเนิด คือ หญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทน 26 ส่วนบิดาของเด็กก็จะถูกสันนิษฐานตามกฎหมาย คือ ชายผู้ที่เป็นสามี
หรือเคยเป็นสามีของหญิงที่ให้กาเนิดเด็ก27 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนในประเด็นเรื่องที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในกรณี
ที่จะต้องใช้ไข่บริจาคนั้น เพราะว่าไม่ต้องการให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเกิดความผูกพัน
ระหว่างเด็กกับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ถ้าหากเป็นเช่นนั้นหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนอาจจะ
เกิดความรักต่อเด็กที่เกิดมา แล้วไม่ยอมส่งคืนเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนให้แก่คู่สามี
ภริยาที่มีความประสงค์จะมีบุตร ซึ่งอาจทาให้ก่อให้เกิดปัญหาฟ้องร้องตามมาภายหลัง28
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ งกฎหมายในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์เป็นอย่างมาก พบว่า มีการพยายามออก
กฎหมายระดั บ รั ฐ บาลกลาง เพื่อ ให้ ก ารรับ ตั้ งครรภ์แ ทนทั้ งหมดอยู่ ภ ายในกฎเกณฑ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1546
27 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 1536
28 กุลพล พลวัน, พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538), 6.
26
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เดี ย วกั น ในปี ค.ศ. 1973 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายที่ เ ป็ น
อันหนึ่งอันเดียวของรัฐ ก็ได้เสนอรูปแบบของกฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า กฎหมายว่าด้วย
ความเป็ น บิ ด ามารดาที่ เ ป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น (The Uniform Parentage Act หรื อ
U.P.A.) เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่แบบแก่มลรัฐต่าง ๆ ให้ออกกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน29
ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 จึงได้ประกาศรับรองรูปแบบของกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า
กฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานะของเด็ ก ที่ เ กิ ด จากการช่ ว ยปฏิ ส นธิ ที่ เ ป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น
(Uniform Status of Children of Assisted Conception Act หรือ U.S.C.A.C.A.)
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ ยึดหลักการที่ว่า
มารดาที่ให้กาเนิดบุตรเท่านั้น เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนบิดาจะกาหนดตาม
สถานภาพการสมรส แต่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีความก้าวหน้า
บางมลรัฐจึงได้ออกกฎหมายมาให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มดั้งเดิม ถือว่า
หญิงที่ตั้งครรภ์แทน และสามีเป็นมารดาและบิดาของเด็ก กลุ่มสมัยใหม่ ถือว่าคู่สมรส
ทีว่ ่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทน เป็นบิดาและมารดาของเด็กโดยไม่ว่าจะใช้เชื้ออสุจิของฝ่ายชาย
ที่ว่าจ้างหรือไม่ก็ตาม โดยฝ่ายที่ว่าจ้างมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้เปลี่ยนแปลง
ชื่อของมารดาในสูติบัตรเป็นชื่อฝ่ายหญิงที่ว่าจ้างได้30 และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผสมผสาน
ถือ ข้อ สัน นิ ษฐานที่ ว่า คู่ส มรสที่ว่ า จ้า งเป็ นบิ ดามารดาที่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย แต่ ให้ สิท ธิ
แก่หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ยกเลิกข้อตกลงภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดได้ กล่าวคือ ในสัญญา
ตั้งครรภ์แทน จะกาหนดระยะเวลาไว้ว่าภายหลังการตั้งครรภ์ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สามารถใช้สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา และถือว่าหญิงนั้นเป็ นมารดาของเด็กที่จะเกิดมา
รวมถึงหากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญารับตั้งครรภ์แทนนั้น ได้ทาขึ้นโดยไม่ได้รับความ
Hofheimer, A, Gestational Surrogacy : Unsettling State Parentage Law and
Surrogacy Policy, 1992, (New York: 19 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change), 571, 585.
30 Goodwin, A, Determination of legal parentage in egg donation, embryo
transplantation, and gestational surrogacy arrangements, Family Law Quarterly, Vol. 26,
No. 3 (Fall 1992), 278 - 291.
29
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เห็นชอบจากศาลก่อน ถือว่า หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามีของหญิงนั้น เป็นมารดา
และบิดาของเด็กที่จะเกิดมา31
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายในระดับมลรัฐ กล่าวคือ กฎหมายมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้มีกฎหมายครอบครัว คือ Uniform Parentage Act ได้บัญญัติในเรื่อง
ของความสัม พัน ธ์ระหว่ างบิด ามารดาและบุต ร เพื่ อรองรั บเทคโนโลยี ช่ว ยเจริ ญพั นธุ์
ทางการแพทย์32 ในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรตามคาพิพากษา
ซึ่ ง ศาลสู ง สุ ด แคลิ ฟ อร์ เ นี ย (California Supreme Court) ได้ มี ค าพิ พ ากษาในคดี
In re Marriage of Buzzanca33 เป็นคดีที่กาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็ก
ที่เกิดมาโดยใช้เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่บริจาคทั้งสองฝ่าย โดยศาลได้กาหนดให้คู่สามีภริยา
ที่ประสงค์ให้มีบุตรนั้นเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดมา แม้ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรม
โดยข้อเท็จจริงคื อ Luanne Buzzanca และ John Buzzanca เป็นคู่ สมรสที่ป ระสงค์
จะมี บุต รโดยวิธี การตั้ งครรภ์แ ทน โดยการใช้ เซลล์ ไข่ และอสุจิ บริ จาคและให้ หญิ งอื่ น
ตั้ งครรภ์ แ ทน หลั งจากนั้ น เมื่ อ หญิ งนั้ น ตั้ งครรภ์ Luanne และ John ได้ ห ย่ า จากกั น
โดยฝ่ายหญิงฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากฝ่ายชาย แต่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่า Luanne
และ John ไม่ ใช่ บิดามารดาของเด็ก เนื่อ งจากไม่ใ ช่เ จ้า ของเซลล์ สืบ พันธุ์ แต่เ มื่อ คดี
ถึงชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แห่งแคลิฟอร์เนียได้พิจารณาถึงความประสงค์ของสามี ภริยา
คู่นที้ ี่ยินยอมให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ประกอบกับกฎหมายครอบครัว
ได้บัญ ญัติว่ า ความสัมพั นธ์ร ะหว่า งเด็ กและบิด ามารดาอาจเกิดขึ้ นได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด34 ดังนั้น Luanne และ John เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาให้เด็กเกิดมา จะต้องมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยศาลได้ พิ พ ากษากลั บ ให้ Luanne และ John เป็ น บิ ด ามารดา
ยศศั ก ดิ์ โกไศยกานนท์ , มาตรการคุ้ มครองเด็ ก ที่เ กิ ดโดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์, 60 - 61.
32 Section 7613 (a)(b) of California Family Code
33 In re Marriage of Buzzanca (California Supreme Court, 1993)
34 Section 7610 (b) of California Family Code
31
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ของเด็กที่เกิดมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และศาลยังได้อ้างถึงคดี People v. Sorensen35
ซึ่งข้อเท็จจริง คือ สามียินยอมให้ภรรยาของตนเองใช้ เซลล์อสุจิบริจาคในการตั้งครรภ์
เมื่อเด็กเกิดมา บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายในฐานะบิดาของเด็ก คดีนี้จึงได้วางหลักกฎหมายที่สาคัญ หากสามียินยอม
ให้ภรรยาใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายในการอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินคดี In re Marriage of Buzzanca36
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย รัฐที่ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทน
ได้แก่ รัฐวิกตอเรีย (Victoria)37 รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia)38 รัฐควีนสแลนด์
(Queensland)39 รัฐแทสมาเนีย (Tasmania)40 และรัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
(Australian Capital Territory)41 และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia)42
จึงทาให้กฎหมายของประเทศเครือรัฐออสเตรเลียนั้นมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่

35
36

Peopls v. Sorenen (1968), 68 cal. 2d 280
Andrew L Elster N, Regulating Reproductive Technologies, 2000, 21 J. Legal

Med, 35, 42.
37 The Infertility Treatment Act 1995 (Victoria)
38 Family Relationships Act 1975 (South Australia), as amendment in 1988.
Assisted Reproductive Treatment Act 1988 (South Australia)
39 Surrogate Parenthood Act 1988 (Queensland)
40 Surrogate Contracts Act 1993 (Tasmania)
41 Substitute Parent Agreement Act 1994 (Australian Capital Territory)
42 Human Reproductive Technology Act 1991. Surrogacy Act 2008 (Western
Australia)
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จะไปในทิศทางที่ควบคุมการตั้งครรภ์แทน 43 โดยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western
Australia) รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) และรัฐวิกตอเรีย (Victoria) ผู้หญิงที่จะเป็นผู้รับ
ตั้งครรภ์แทนจะต้องมีบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 คน และยังอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนได้
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) และรัฐควีนแลนด์ (Queensland)
ได้มีการอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนได้ โดยไม่มีข้อกาหนดว่าคู่สมรสที่มีความประสงค์
จะให้ กาเนิ ดบุ ตรนั้น มี ความเกี่ ยวข้อ งทางพั นธุ กรรมกับ เด็ กที่ จะเกิด มาหรื อไม่ เหตุ ที่
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ อาจเป็นเพราะคู่สมรสทั้งสองฝ่ายอาจมีความผิดปกติในเซลล์
สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายจนต้องใช้เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่บริจาค และดาเนินการรับตั้งครรภ์
แทน รวมถึ งความเสี่ย งที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิด โรคที่ถ่ า ยทอดทางพั น ธุก รรมได้ 44 ในกฎหมาย
รัฐควีนแลนด์ (Queensland) คือ Surrogate Parenthood Act 1988 ซึ่งมีเจตนารมณ์
ที่มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้คุ้มครองเด็ก
ที่จะเกิดมาโดยไม่คานึงถึงความเกี่ยวพันทางพันธุกรรมระหว่างเด็ก บิดา และมารดาที่ประสงค์
จะให้มีการตั้งครรภ์แทน45
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนี้ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 2 ฉบับที่เกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ คือ Human Reproductive
Technology Act 1991 ซึ่งจะวางหลักเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญ
พันธุ์ ทางการแพทย์ จะต้ องเป็นคู่ สมรสที่ จดทะเบี ยนถู กต้อ งตามกฎหมายหรืออยู่กิ น
ด้วยกันฉันสามีภริยา และไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ 46 ส่วนกฎหมาย
อีกฉบับคือ Surrogacy Act 2008 ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนไว้
ยศศั ก ดิ์ โกไศยกานนท์ , มาตรการคุ้ มครองเด็ ก ที่เ กิ ดโดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์, 71.
44 Sonia Allan, The Review of the Western Australian Human Reproductive
Technology Act 1991 and the surrogacy act 2008 (Report Part 2) 2019, 119.
45 Section 6 (2) (b) of Surrogacy Act 2010 (Queenland)
46 Section 23 of Human Reproductive Technology Act 1991
43
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โดยได้ระบุไว้เช่นเดียวกันว่า ในการยื่นคาร้องโอนอานาจปกครอง หรือสถานะความเป็น
บิดามารดาต่อศาล ของคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่กินกันฉันสามี
ภริยา ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือแม้ว่าหากตั้งครรภ์
ได้ก็อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม47 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีข้อกาหนด
ว่าบิดามารดา ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยวิธีการรับตั้งครรภ์แทนนั้น จะต้องมีจุดเกาะเกี่ยว
ทางพันธุกรรมในตัวเด็ก กล่าวคือสามารถใช้เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิบริจาคได้ทั้งสองฝ่าย
แม้ไม่มีเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 48 เหตุผลที่กฎหมายส่วนใหญ่อนุญาตให้บิดา
มารดาที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน ไม่จาเป็นต้องมีจุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรมนั้น
เนื่องจากเป็นที่ถกเถียงกันว่า อาจมีสถานการณ์ที่บิดามารดาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน
มีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ หรืออาจมีความเสี่ยงของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ทีอ่ าจจะส่งผลให้ตัวเด็กได้ การตั้งครรภ์แทน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เมื่อไม่มีหนทางอื่น ๆ
ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ เช่น คู่สมรสที่มีภาวะแท้งบุตรซ้าในระยะเวลา 9 ปี การตั้งครรภ์
นอกมดลูก การทาเด็กหลอดแก้วไม่สาเร็จ หากเราใช้การตั้งครรภ์แทนจนเป็นผลสาเร็จ
แล้วนั้น จึงเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวนั้นสามารถมีทางเลือกเพิ่มขึ้นได้ เป็นต้น
กฎหมายจึงยอมรับในเงื่อนไขนี้ และจะต้องได้รับการปรึกษาทางการแพทย์ ก่อนการรับ
ตั้งครรภ์แทน สาหรับกรณีที่ไม่มี จุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรมของบิดามารดาที่ประสงค์
จะให้มีการตั้งครรภ์แทน ในการพิจารณาความเป็นมาของกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมาธิการ
ด้านกฎหมายมีการพิจารณาในเรื่องนี้จะต้องเกิดในสถานพยาบาลที่ยอมรับการตั้งครรภ์
แทน เพื่อที่จะได้ให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง49 ซึ่งสรุปได้ว่ากฎหมายของประเทศออสเตรเลียนั้น

47 Section

19 (2) of Surrogacy Act 2008 (Western Australia)
Sonia Allan, The Review of the Western Australian Human Reproductive
Technology, 119 - 122.
49 Standing Committee on Legislation, Report on Legislation in Relation to the
Surrogacy Bill 2007 (Report 12) May 2008, 40 - 41.
48
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เมื่อมีคดีเกิดขึ้นศาลจะนาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กมาใช้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนด
อานาจปกครองของเด็กนั้น
กฎหมายประเทศรัสเซีย
กฎหมายประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในจานวนน้อยของประเทศที่ตั้งครรภ์แทน
ได้อย่างถูก ต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์บางอย่างเช่น โรคทาง
ร่างกายที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ หรือการทาเด็กหลอดแก้วล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง เป็นต้น
การตั้งครรภ์แทนในประเทศรัสเซียถือเป็นที่นิยมมาก สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ได้อย่างกว้างขวาง โดยคู่สมรส หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้
ตั้งครรภ์แทนสามารถเข้าทาสัญญากับหญิงที่จะเป็นผู้ที่รับตั้งครรภ์แทน โดยแสดงเจตนา
ยินยอมที่จะรับเด็กและทาตามข้อตกลงที่ทาไว้ในสัญญา เมื่อเด็กคนนี้คลอดมาแล้ว หญิงที่
เป็นฝ่ายรับตั้งครรภ์แทนจะไม่ถูกระบุชื่อไว้ในสูติบัตร เมื่อได้แจ้งเกิดต่อเด็กและระบุชื่อ
ผู้เป็นบิดามารดาแล้ว อานาจปกครองของเด็กจะอยู่กับบิดามารดาที่ประสงค์จะให้มีการ
ตั้งครรภ์ทันที โดยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเพิ่มเติมอีก50
การตั้งครรภ์แทนตามกฎหมายของประเทศรัสเซีย ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย
ครอบครัวรัสเซีย คือ THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION โดยได้ยึด
หลักการที่ว่า คู่สามีภรรยาที่สมรสแล้ว ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหญิง
ที่จะเป็น ผู้ที่รั บตั้ งครรภ์แ ทน ว่า หญิ งนั้น ยิน ยอมให้ฝั งตั วอ่อ นเพื่ อจุด ประสงค์ในการ
ตั้งครรภ์แทน โดยให้คู่สามีภรรยามีฐานะเป็นผู้ปกครองของเด็กที่จะเกิดมา 51 กล่าวคือ
หญิ งที่ รับ ตั้งครรภ์แ ทนจะให้ค วามยิ น ยอมเป็น ลายลัก ษณ์ อัก ษรแก่ คู่ส มรสที่มี ความ
ประสงค์ จ ะให้ มี ก ารตั้ ง ครรภ์ แ ทนนั้ น มี ฐ านะเป็ น บิ ด ามาดาโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
นอกเหนื อ จากความยิ น ยอมดั ง กล่ า วแล้ ว ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร เสนอค าร้ อ งต่ อ ศาล

lbid., 25.
51 Article 51 of THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
50
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เพื่อใช้อานาจศาลในการกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดา ชื่อของหญิงที่รับตั้งครรภ์
แทนนั้น จะไม่ปรากฏในสูติบัตรของเด็ก
กฎหมายประเทศยูเครน
กฎหมายประเทศยูเครน เป็นประเทศที่มีการผ่อนปรนมากในเรื่องของกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ และยั ง เป็ น ประเทศที่ มี
ความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายในการบริการที่ค่อนข้างต่า จึงเป็นประเทศที่คนต่างชาตินิยม
เข้ า มาใช้ เ ทคโนโลยี ช่ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ โดยกฎหมายของประเทศยู เ ครน
ได้คานึงถึงสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสาคัญ
ที่จะประยุก ต์ใช้กับทุก ๆ คน ไม่จากัดเฉพาะพลเมือ งชาวยูเครน 52 การตั้ งครรภ์แทน
ในยูเครนถูกควบคุมอย่างเป็นทางการตามประมวลกฎหมายครอบครัวของประเทศยูเครน
ซึ่งกาหนดความสัมพันธ์ของผู้ปกครองในกรณีที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ โดยวางหลัก ไว้ คือ ถ้าฝังไข่ของคู่สมรส ไว้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง คู่สมรสนั้น
จะเป็นพ่อแม่ของเด็ก การตั้งครรภ์แทนในขณะเดียวกันก็จากัดสาหรับสามีภรรยาทีส่ มรส
แล้วเท่านั้น การลงทะเบียนของทารกถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ยูเ ครน ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการทางการแพทย์ ข องการผสมเที ย ม ข้ อ ตกลงการ
ตั้งครรภ์แทนทางกฎหมายจะต้องลงนามระหว่างบิดามารดาที่ประสงค์จะให้มีการตัง้ ครรภ์
แทนและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน เพราะการทาสัญญาโดยการลงนามในลักษณะนี้ ทาให้
การตั้งครรภ์แทนในประเทศยูเครนไม่มีความเสี่ยงต่อการกาหนดสถานะความเป็นบิดา
มารดา เพราะมีความชัดเจนในสัญญา53
กฎหมายของประเทศยูเครนที่กล่าวมานั้น ทาให้มีความแตกต่างจากประเทศ
อื่น ๆ โดยกฎหมายได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ แก่ สิ ท ธิ ข องคู่ส มรสที่ ป ระสงค์จ ะมี บุ ต ร โดยใช้
Sara Rintamo, Regulation of Cross-Border Surrogacy In Light of the European
Convention on Human Rights, (Helsinki: University of Helsinki, 2016), 21 - 22.
53 Article 51 123 of The Ukrainian Family Code
52
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เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ คู่สมรสคู่นี้จะมีสถานะเป็นบิดามารดาของเด็ก
ที่ เ กิ ด มาโดยทั น ที และตั ว แทนไม่ มี สิ ท ธิ ใ ด ๆ เลย จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ
ว่า หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อเด็กที่เกิดมา
เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศในกลุ่มกฎหมายระบบ Common Law ได้แก่
ประเทศ สหรัฐ อเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ใช้ห ลักเจตจานงและคาสั่งศาลเป็ น
หลักเกณฑ์ในการกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดา แต่ในประเทศกลุ่มกฎหมายระบบ
Civil Law ได้แก่ ประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ใช้หลัก พันธุกรรมและเจตจานง
เป็นหลักเกณฑ์ในการกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดา แต่ทั้งนี้กฎหมายทั้งสองระบบ
ได้ยอมรับการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์สาหรับกรณีที่ใช้ทั้งเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่บริจาค
ทั้งสองฝ่าย เพื่อกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดมา
ปัญหาการกาหนดเงื่อนไขในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามกฎหมาย
ไทย
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันกับกฎหมาย
ของต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ส าหรั บกลุ่ มคู่ สมรสที่ มี ความผิ ดปกติ ในเซลล์ สื บพั นธุ์ ทั้ งสองฝ่ ายตามพระราชบั ญญั ติ
คุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ พ.ศ. 255854
ได้รับรองเงื่อนไขทั้งสิ้น 3 กรณี จาก 4 กรณี คือ การผสมเทียมโดยใช้เชื้ออสุจิของสามี
และไข่ของภริยา การผสมเทียมโดยใช้เชื้ออสุจิของผู้บริจาคและไข่ของภริยา การใช้เชื้อ
อสุจิของสามีกับไข่ของผู้บริจาค และอีก 1 กรณีที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครอง คือ การใช้อสุจิ
บริจาคและไข่บริจาค ทั้งสองอย่าง เห็นได้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยกันหลายฝ่าย

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.
2558, มาตรา 22
54
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ผู้เขียนขอกาหนดประเด็นในการวิเคราะห์ ประเด็นการนากรอบความคิด ความ
เป็นบิดามารดามา 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1) การยึดหลักทางชีวภาพ (Biological Relation Approach) หมายถึง การกาหนด
สถานะความเป็นมารดาของเด็กตามข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย กล่าวคือ การกาหนดให้หญิง
ที่ให้กาเนิดบุตรนั้นเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะได้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น 55
โดยข้อดีของหลักการนี้ คือ สภาพความของเด็กในเรื่องความเป็นมารดาจะมีความชัดเจน
ที่สุด แต่มีข้อสังเกตที่ว่า ในหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ได้ปฏิเสธสิทธิในการสืบพันธุ์ของคู่สมรส
ที่ต้องการมีบุตรอย่างสิ้นเชิง เป็นการไม่ยอมรับความผูกพันทางพันธุกรรมที่แท้จริง
2) การยึดหลักทางพันธุกรรม (Genetic-based Approach) หมายถึง การ
กาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กตามหลักความเป็นจริงทางสายเลือด ซึ่งเป็น
การกาหนดให้คู่สมรสที่เป็นเจ้าของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ที่แท้จริงเป็นบิดามารดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งครรภ์เองหรือไม่ 56 โดยข้อดีของหลักการนี้ คือ ย่อมเป็นหลัก
ประกันสาหรับฝ่ายคู่สมรสที่มีความประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน โดยใช้เซลล์ไข่และ
เซลล์อสุจิของคู่สมรสในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ว่าอานาจปกครอง
บุตรและสถานะความเป็นบิดามารดาจะตกอยู่กับฝ่ายคู่สมรส แต่หลักการนี้มีข้อสังเกต
ที่ว่า เป็นหลักที่ตรงข้ามกับการยึดหลักทางชีวภาพโดยสิ้นเชิง เป็นการไม่ได้ให้ความคานึง
ถึงสิทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
3) การยึดหลักตามเจตจานง (Intent-Base Parenthood) หมายถึง การ
กาหนดสถานะความเป็ น บิ ด ามารดา โดยค านึ งถึ งข้ อ ตกลงอั น เกี่ ย วเนื่ อ งการสั ญ ญา
ตั้งครรภ์แทนเป็นหลัก โดยหลักนี้สาระสาคัญ คือ การมีสัญญาตั้งครรภ์แทน โดยจะต้อง
ระบุรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนในเรื่องต่าง ๆ ลงไป57 โดยข้อดีของ
ยศศั ก ดิ์ โกไศยกานนท์ , มาตรการคุ้ มครองเด็ ก ที่เ กิ ดโดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์, 133.
56 เรื่องเดียวกัน, 134 - 135.
57 เรื่องเดียวกัน, 135 - 136.
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หลักการนี้ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายคู่สมรสที่มีความประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์ แทน
เพราะมีหลักประกันว่า เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องส่งมอบเด็ก
คืนแก่ฝ่ายคู่สามีภริยาที่มีความประสงค์จะมีบุตรตามสัญญา แต่หลักการนี้มีข้อสังเกตที่ว่า
เป็นการบีบบังคับให้หญิงที่อุ้มท้องเด็กที่จะคลอดมานั้นจาเป็นต้องส่งมอบเด็กคืน
4) การยึด หลัก ตามคาสั่งศาล (Parental Order) หมายถึ ง เป็น หลัก การ
ที่อาศัยคาสั่งศาลในการที่จะช่วยชี้ขาดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการ
รับตั้งครรภ์แทน โดยพิจารณาตามกฎหมายที่รองรับไว้ว่าเป็นอย่างไร โดยศาลจะพิจารณา
จากเหตุผลในแต่ละกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป58 ข้อดีของหลักการนี้ เป็นหลักการที่ก่อให้เกิด
ความชัดเจนว่า เด็กที่เกิดโดยวิธีการรับตั้งครรภ์แทนนั้น จะอยู่ในอานาจปกครองของ
บุคคลใด แต่หลักการนี้มีข้อสังเกตที่ว่า การที่ศาลใช้หลักการยึดตามสัญญาเปรียบได้กับ
เป็นการซื้อขายสิทธิความเป็นบิดามารดา
การที่คู่สมรสที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายให้หญิงอื่นตั้งครรภ์
แทน ซึ่ งกฎหมายของประเทศไทยยังไม่ รับรองทุก กรณี ประการแรก ในการกาหนด
สถานะความเป็ น มารดา เมื่ อ ไม่ ถู ก รั บ รองไว้ ภริ ย าที่ ป ระสงค์ จ ะมี บุ ต รไม่ มี ส ถานะ
ความเป็นมารดา แต่กลับไปอยู่แก่ฝ่ายหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ในส่วนสถานะความเป็นบิดา
หากหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นบิดาของเด็ก
ที่เกิดมา เป็นการใช้กรอบความคิดยึดตามหลักชีวภาพ ซึ่งสาหรับกรณีที่คู่สมรสต้องใช้ทั้ง
อสุ จิ แ ละไข่บ ริ จ าค คือ ทั้ งสองฝ่ า ยไม่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ องทางพั น ธุก รรมกั บ เด็ ก ที่ เ กิ ด มา
ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ย่อมเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่กลุ่มคนเหล่านี้หมดสิทธิ
ในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เมื่อไม่ถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย จึงต้องไป
ใช้หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องครอบครัวแทน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในสภาพความเป็นบิดา
มารดา หากหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่มีสามี เด็กก็จะไม่มีบิดาไปด้วย เห็นได้ชัดว่าย่อมไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กที่เกิดมาแม้แต่อย่างใด
58

เรื่องเดียวกัน, 135 - 136.
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เนื่อ งจากการกาหนดสถานะความเป็ นบิด ามารดาของเด็ก ที่ เ กิด จากการใช้
เทคโนโลยีช่วยเจริญพัน ธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งหากว่าเด็กนั้นเกิดจากอสุจิบริจาคและไข่
บริจาค ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับคู่สมรสที่มีความประสงค์ให้เกิดการตั้งครรภ์
เนื่องด้วยทั้งสองฝ่ายมีข้อบกพร่องทางระบบสืบพันธุ์นั้น ปัญหาจึงมีว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใด จากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนตามกฎหมายไทยนั้น
พบว่ า ในกรณี เ ช่ น นี้ มิ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 เนื่องจากมิได้กาหนดให้สามารถใช้ทั้ง
อสุจิบริจาคและไข่บริจาคได้
ส่วนระบบกฎหมาย Common Law สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพิจารณา
ตามกรอบความคิดตามหลักเจตจานงหรือคาสั่งศาลเป็นสาคัญ เนื่องจากกฎหมายในประเทศ
ระบบ Common Law ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคดี In re Marriage of Buzzanca59
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการนาตัวอ่อนมาฝังในโพรงมดลูกของหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทน
โดยที่ตัวอ่อนนั้นได้รับการผสมมาจากไข่และเชื้ออสุจิของผู้บริจาค ซึ่งไม่ใช่ทั้งฝ่ายคู่สมรส
ที่ว่าจ้างและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน แต่ปรากฏก่อนที่เด็กจะคลอด คู่ สมรสที่ว่าจ้างนี้
ได้ฟ้องหย่าต่อศาล และฝ่ายหญิงขอให้ศาลมีคาสั่ งว่าเธอเป็นมารดาของเด็กในที่สุดศาล
ได้พิพากษาว่า คู่สมรสที่ว่าจ้างเป็นบิดามารดาของเด็กตามกฎหมาย แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏ
ว่า ทารกที่กาเนิดมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของคู่สมรสนี้แม้แต่น้อยก็ตาม
อันเป็นไปตามเจตจานงของคู่สัญญาและคาสั่งศาล ซึ่งเห็นแล้วว่า เมื่อมีปัญหาก็ต้องอาศัย
ศาลในการวินิจฉัยและออกคาสั่งอยู่ดี ในส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้นได้มีกฎหมาย
ที่แบ่งตามมลรัฐย่อย ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในส่วนของกฎหมายรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลียนั้น
ได้ยอมรับหลักการที่ว่า แม้เด็กที่เกิดมานั้นไม่มีจุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรม (Genetic
Connection with intending parent(s) ก็ยอมรั บว่า บิด ามารดาผู้ ที่ประสงค์ใ ห้มี การ
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ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ, 54.
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ตั้งครรภ์แทนได้ แม้ใช้อสุจิและไข่บริจาค และนาไปให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นผู้ประสงค์
ให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระบบกฎหมาย Civil Law สาหรับประเทศรัสเซียนั้น สถานะความเป็นบิดา
มารดาโดยการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย
ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียยอมรับการใช้อสุจิและไข่บริจาค แม้ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวทาง
พันธุกรรม เพียงแต่หญิงที่รับตั้งครรภ์ให้ความยินยอมเท่านี้ก็เพียงพอที่จะให้เด็กที่เกิดมา
นั้น เป็ นบุ ต รโดยชอบด้ว ยกฎหมายของบิ ด าและมารดาที่ป ระสงค์ จะให้ ตั้ งครรภ์แ ทน
เช่นเดียวกันกับประเทศยูเครนซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศรัสเซีย ยอมรับเด็ก
ที่เกิดมาโดยไม่มีจุดเกาะเกี่ยวทางพันธุกรรมของบิดามารดาที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์
แทนและยังต้องได้รับความยินยอมเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถให้หญิงที่เป็นผู้ว่าจ้าง
ยื่ น ค าขอต่ อ ศาลเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงชื่ อ มารดาได้ เช่ น นี้ ถื อ เป็ น ไปตามกรอบความคิ ด
ตามหลักคาสั่งศาลซึ่งหมายถึง อาศัยคาสั่งศาลช่วยชี้ขาดว่าความเป็นบิดามารดาของเด็ก
ตามกฎหมายที่รับรองนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงอานาจปกครองด้วย ซึ่งโดยทั่วไปมีหลักพิจารณา
อยู่ 2 ประการ คือ ศาลมีคาสั่งให้อานาจปกครองเป็นไปตามสัญญา โดยถือว่าสัญญา
ตั้งครรภ์แทนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและสามารถใช้บังคับได้ ถือหลักความ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นการแสดงเจตนา เป็ น ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ศาลมี ค าสั่ งให้ อ านาจ
ปกครองของเด็กขึ้นอยู่กับประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยไม่สนใจสัญญาที่ตกลงกันไว้ก็ได้ 60
ซึ่งมีข้อดี คือ ย่อมก่อให้เกิดความชัดเจนว่าเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนนั้น จะอยู่ใน
อานาจของผู้ปกครองคนใด ในเมื่อมีข้อตกลงในสัญญาตั้งครรภ์แทน ศาลก็ควรจะบังคับ
ไปตามสัญญานั้นและช่วยให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่เปลี่ยนใจที่จะส่ง มอบเด็กให้แก่
คู่สมรสที่ต้องการมีบุตร
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เรื่องเดียวกัน, 110.
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ประเด็นการกาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดโดยใช้เซลล์อสุจิ
และเซลล์ไข่บริจาค ซึ่งหลักนี้ได้นามาจากกรอบความคิดในเรื่อง เจตจานง ฉะนั้นแล้ว
หากเป็นกรณีที่ไม่ว่าจะนาทั้งอสุจิบริจาคและไข่บริจาค กล่าวคือ สามีและภริยา ทั้งสองฝ่าย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับบุตรที่เกิดมาเลย ซึ่งได้เป็นไปตามหลักเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนี้ ที่มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยาก ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจมีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่จะทาให้บุคคลเหล่านี้
หมดสิทธิในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุท์ างการแพทย์ ฉะนั้นหากไม่มีการแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าว สถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กจะถูกบังคับตามหลักกฎหมายครอบครัว
อันเนื่องมาจากกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มิได้
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น หากหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่มี
สามีโดยชอบด้วยกฎหมาย เด็กที่เกิดมาก็จะไม่มีบิดาไปด้วย หรือ ในมุมกลับกันหากหญิง
ที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นมีสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย ชายผู้นั้นจะเป็นบิดาของเด็กโดยทันที
โดยที่ มิไ ด้ มี ค วามต้ องการที่จ ะเป็น บิ ด าเลย เป็ น ต้ น อี ก ทั้ งกฎหมายยั งเปิ ด โอกาสให้
ชาย ผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ใช่บิดาของเด็ก หลังจากนั้นเด็กที่เกิดมาก็ไม่มีบิดาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายอยู่ดี เห็นได้ชัดเจนว่าย่อมไม่ก่อประโยชน์แก่เด็กที่เกิดมาเลย
ผู้เ ขีย นมีค วามเห็น ว่ า หากเป็ น กรณี ที่ส ถานภาพของเด็ ก ที่เ กิ ดมาซึ่งใช้อ สุ จิ
บริจาคและไข่บริจาค ไม่มีความเกี่ยวพันกับทางพันธุกรรมเลย กฎหมายไทยในปัจจุบัน
ไม่ ได้ ใ ห้ก ารรั บรองไว้ ซึ่งปั ญหานี้ ย่ อมไม่ อ าจหลี ก เลี่ ยงการเป็ น คดี ข้อ พิ พาทฟ้ อ งร้ อ ง
ต่อศาลต่อไปในอนาคต ศาลอาจจะใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือพิจารณาจากสัญญา
ก็สุดแล้วแต่ ซึ่งไม่ว่า ศาลจะพิจารณาจากประเด็นใด ก็เห็นควรที่จะให้เด็กมีบิดามารดา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ คู่สมรสที่ว่าจ้างให้เกิดการตั้งครรภ์แทน เนื่องจากมีความพร้อม
ที่สามารถจะเลี้ยงดูได้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า อีกทั้งยังเคารพหลักของความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดง หากกาหนดเงื่อนไขว่ากฎหมายจะต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์หรือตัวอ่อน
ที่มาจากคู่สมรสเท่านั้น ก็จะเป็นไปตามหลักพันธุกรรม แต่หากกาหนดว่าให้ใช้ตัวอ่อน
ที่ได้รับการบริจาค และสมควรให้คู่สมรสที่ว่าจ้างเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี
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เช่ นนี้ เป็ นไปตามหลั กเจตจานง ซึ่ งเห็น ว่ าหากเกิ ดกรณี ที่คู่ สมรสทั้งสองมี ปัญ หาทั้งคู่
พวกเขาจะไม่สามารถมีบุตรจากวิธีการเหล่านี้ได้เลย ซึ่งมีบางความเห็นให้ความเห็น ว่า
ในกรณีตั้งครรภ์แทนโดยใช้เซลล์สืบพันธุ์บริจาค ควรจะใช้เซลล์อสุจิหรือเซลล์ไข่ของสามี
หรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะหากว่าใช้เซลล์สืบพันธุ์บริจาคทั้งสองฝ่ายก็ ไม่ต่างกับ
การรับบุตรบุญธรรม ส่วนตัวแล้วผู้เขียนเห็นแย้งว่า ความผูกพันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
กับการรับเด็กมาเลี้ยงย่อมอยู่คนละระดับกัน กล่าวคือ การที่รับเด็กมาดูแลคู่สมรสอาจยัง
ไม่ได้ใช้ความพยายามมากพอ อาจทาให้ไม่เกิดความผูกพันกับเด็กที่นามาดูแล ซึ่งอาจทา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กันในภายหลังได้
แต่ห ากว่า เป็น การใช้เ ทคโนโลยี ช่ว ยเจริญ พัน ธุ์แ ล้วนั้ น คู่ส มรสต่า งใช้ค วาม
พยายามเป็นอย่างมากที่จะต้องการมีบุตร เช่นนี้ ย่อมเกิดความผูกพันกับเด็กที่จะเกิด
ขึ้นมามากกว่าการที่จะไปรับเด็กมาดูแล ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงสอดคล้องกับการกาหนด
เงื่อนไขการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยการแก้ไขพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยเพิ่ม
มาตรา 2 (3) เป็นว่า “ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิและไข่ของผู้บริจาค” ซึ่งจะครอบคลุม
ทุกกรณีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ใช้อสุจิและไข่ของคู่สมรสที่ว่าจ้างเอง หรือ ใช้ไข่หรืออสุจิ
ของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ไข่และอสุจิของผู้บริจาคทั้งสอง ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว
มี ผ ลท าให้ คู่ ส มรสที่ มี ปั ญ หาทั้ งสองฝ่ า ยนั้ น สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ช่ว ยเจริ ญ พั น ธุ์ ท าง
การแพทย์ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหากแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว สถานะความเป็ น
มารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพัน ธุ์ทางการแพทย์ จะไม่ใช่ผู้ที่ให้
กาเนิดเด็กหรือหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน61 ส่วนสถานะความเป็นบิดาของเด็กก็จะไม่ใช่ชาย
ผู้ที่เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีของหญิงที่ให้กาเนิดเด็กหรือหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน62 ตามหลัก
กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ แต่สถานะความ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1546
62 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 1536
61
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เป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์ จะเป็น
ของคู่สามีภริยาที่ประสงค์จะมีบุตรโดยวิธีตั้งครรภ์แทน ซึ่งเป็นการกาหนดสถานะความ
เป็ นบิ ดามารดาตามความเป็น จริงและตามความประสงค์ข องคู่ สมรสโดยยึ ดถื อหลั ก
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ
บทส่งท้าย
กล่าวโดยสรุปผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่รับรองกรณี
ที่คู่สมรสมี ความผิด ปกติในเซลล์สืบ พันธุ์ทั้ งสองฝ่ายที่จะใช้เ ทคโนโลยี ช่วยเจริญ พันธุ์
ทางการแพทย์ จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายทั้งระบบ
Common Law และ Civil Law ต่ า งมี บ ทบั ญ ญั ติ รั บ รองให้ ด าเนิ น การตั้ ง ครรภ์ แ ทน
โดยใช้เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่บริจาคได้ โดยยึดหลักเจตจานงและคาสั่งศาล ตามที่ได้กล่าว
ไป แล้ว จึงเห็นควรที่จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขช่องโหว่
ตรงนี้ ผู้เขียนขอเสนอว่าควรมีการออกกฎหมายมาคุ้มครองให้ครอบคลุม โดยกาหนด
ให้คู่สมรสที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยการแก้ไขในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 ตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ไป เพื่อกาหนดสถานะ
ความเป็ น บิ ด ามารดาของเด็ ก ที่ เ กิ ด มาให้ ถู ก ต้ อ ง และไม่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของกฎหมาย
ครอบครั ว อั น เนื่ อ งมาจากมี ก ฎหมายที่ ใ ช้ บั งคั บ เป็ น การเฉพาะแล้ ว หากท าได้ เ ช่ น นี้
ย่อม ทาให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นสอดคล้องกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็น
การคุ้ มครองสิ ทธิข องเด็กที่ เกิด มาโดยอาศั ยเทคโนโลยีดังกล่า ว ดั งที่เ จตนารมณ์ ของ
กฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศใช้ไป
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