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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีจุดมุ่งหมายในการศึกษากรณี การตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ผลการศึกษาพบว่า การตั้งครรภ์แทนในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กามีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐ มีเพียงบางส่ วนที่คล้ายกันคือในเรื่ องการยุติการตั้งครรภ์ และเห็น
ช่ องว่างทางกฎหมายประการหนึ่ งคื อ การที่ มีกฎหมายบังคับใช้แตกต่า งกัน ในแต่ ละมลรั ฐ และหากจะหลบเลี่ ย ง
กฎหมายที่ตอ้ งห้าม หรื อมีขอ้ กาหนดที่ยงุ่ ยาก อาจมีการย้ายไปตั้งครรภ์แทนในมลรัฐที่สามารถทาได้และสะดวกกว่า แต่
กฎหมายของประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความคล้ายกันหลายส่ วน จากผลการศึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรเพิ่ม
บทบัญญัติในกรณี ที่คู่สมรสเป็ นชาวต่างชาติ ท้ งั คู่สามารถให้มีการตั้งครรภ์แทนได้ในประเทศไทย เพียงแต่ตอ้ งมี
ข้อกาหนดที่มากกว่า กาหนดในเรื่ องของสถานะของสัญญาการรับตั้งครรภ์แทนให้มีผลบังคับใช้ได้ และควรเพิ่มทีมสห
สาขาวิชาชีพเพิ่มเติมในการประเมินผูใ้ ช้บริ การ
ABSTRACT
The research objective to investigate the case of surrogacy under the Protection of Children Born through
Medical Assisted Reproductive Technology Act, BE 2558. The study indicated that surrogacy in the United States vary
from state to state. There are only some similarities in termination of pregnancy. The different laws in each state,
resulting in the inequality of people in the same country. To evade the law that is forbidden or with difficult
requirements, it may be possible to move to other state where the surrogate is allowed. However, the law in Thailand
and India are similar. The results of the study suggest that the law should be added in the case that if spouses are
foreigners, both partners can use the service of surrogacy in Thailand. Later, there should be an addition of status of
the surrogate contract. .One important aspect is that, in addition to practitioners in accordance from the Medical Council
Regulation, multidisciplinary, as well as related person should be included in the users evaluation.
คาสาคัญ: เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ การตั้งครรภ์แทน
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บทนา
แต่เดิ มประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนโดยตรงมาบังคับใช้ จะมีเพียงประกาศ
ของแพทยสภาเพียง 2 ฉบับ ที่ใช้เป็ นแนวทางแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทน
ได้แก่ ความเป็ นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน สัญญาการตั้งครรภ์แทน การทอดทิ้งเด็กที่เกิดจากการ
ตั้งครรภ์แทน การจ่ายค่าตอบแทน มาตรฐานการให้บริ การทางการแพทย์ จะนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มา
ปรับใช้ตามกรณี จนในปั จจุบนั เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์มีความก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก ประกอบกับความต้องการมี
บุตรของผูท้ ี่ มีปัญหาเกี่ ยวกับภาวการณ์มีบุตรยาก จึ งเกิ ดการจ้างให้ต้ งั ครรภ์แทน แต่เมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้น ด้วยยังไม่มี
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงมาบังคับใช้ จนกระทัง่ มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใช้ อันเป็ นกฎ หมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ดว้ ยเป็ นกฎหมายใหม่ยงั ไม่มี
คดีข้ ึนสู่ การพิจารณา จึงอาจมีส่วนที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
แต่ในต่างประเทศทั้งประเทศที่ ใช้ระบบกฎหมายซี วิลล์ลอว์ และประเทศที่ ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ต่างมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนบังคับใช้ในกรณี ดงั กล่าวมาก่อนประเทศไทย ซึ่ งมีขอ้ แตกต่างกันตามบริ บท
ของแต่ละประเทศ จึงเห็นว่า การศึกษาข้อแตกต่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนในประเทศอื่น เพื่อนามา
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย ตลอดจนเป็ นการวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยที่อาจเป็ นช่องว่างที่จะทา
ให้เกิดปั ญหาต่อไปในอนาคต
ในประเทศไทยได้มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน แต่ที่ทราบกันคือ ที่ปรากฏเป็ นข่าวตามสื่ อมวลชนต่างๆ
เมื่อไม่นานคือกรณี หญิงสาวชาวไทยที่รับอุม้ ท้องแทนคู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลีย ก่อนจะให้กาเนิดทารกป่ วยเป็ นโรค
ดาวน์ซินโดรม ได้กล่าวว่า พ่อชาวออสเตรเลียไม่มีสิทธิ นาลูกของเธอไป ภายหลังที่คู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียซึ่ งถูก
กล่าวหาว่า “ทอดทิ้งเด็ก”และข่าวหนุ่มญี่ปุ่น วัย 24 ปี ที่จา้ ง “อุม้ บุญ” ซึ่ งตรวจสอบพบสู ติบตั รเป็ นพ่อเด็กรวมทั้งหมด
14 คน(ยศศักดิ์,2557) ทาให้มีกระแสว่า การตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย มีกฎหมายควบคุมการตั้งครรภ์แทนอย่างไร
ท าให้หลายฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์แ ละกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะแพทยสภา ถูกกล่าวถึงว่ามีแนวทาง หรื อกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการกล่าวถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ขึ้ นมาว่ามี ผลควบคุมการตั้งครรภ์แทน
อย่างไร ซึ่ งเนื้ อหาโดยรวม โดยเฉพาะมาตรา 24 ห้ามดาเนิ นการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า แสดง
ให้เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ ห้ามมิให้กระทาการตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์ แต่ให้มีการตั้งครรภ์แทน เฉพาะการ
รักษาภาวการณ์มีบุตรยากเท่านั้น แต่จากการศึกษากฎหมายการตั้งครรภ์แทนในหลายประเทศ ผศ.ดร. สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
นายกสมาคมเพศวิถีศึกษา(กฎหมายอุม้ บุญ : แรงขับเคลื่อนสาหรับคนอยากมีลูก ,2557)เสนอข้อมูลการเปรี ยบเทียบ
กฎหมายการตั้งครรภ์แทนในประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ 3 กลุ่มดังนี้
1. ประเทศที่ มีกฎหมายอนุ ญาตเพื่อมนุ ษยธรรมและเพื่อการพาณิ ชย์ ได้แก่ รั สเซี ย ยูเครน แอฟริ กาใต้
สหรัฐอเมริ กาในบางรัฐ และอินเดีย กลุ่มประเทศเหล่านี้ นอกเหนือจากการตั้งครรภ์แทนในเชิงมนุษยธรรมในการรักษา
ภาวะการมี บุตรยากแล้ว ยังสามารถให้การตั้งครรภ์แทนเป็ นการพาณิ ชย์ได้อีกด้วย ทั้งยังครอบคลุมถึงกลุ่มคนเพศ
เดียวกันสามารถจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนอีกด้วย
2. ประเทศที่ มีกฎหมายห้ามทาเพื่อการพาณิ ชย์แต่อนุ ญาตเพื่อมนุ ษยธรรม ได้แก่ ออสเตรเลี ย อังกฤษ
แคนาดา ยกเว้นแคว้นควิแบค สหรัฐอเมริ กาในบางรัฐ และอิสราเอล กลุ่มประเทศเหล่านี้ สามารถให้มีการตั้งครรภ์แทน
เฉพาะแต่การรักษาการมีบุตรยากเท่านั้น การตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์เป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
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3. ประเทศที่มีกฎหมายห้ามทุกกรณี ได้แก่ สวีเดน ฝรั่งเศส แคว้นควิเบคของแคนาดา สหรัฐอเมริ กาในบาง
รัฐ เสปน ห้ามการตั้งครรภ์แทนทุกกรณี แต่มีบางประเทศที่ไม่หา้ ม หากมีการตั้งครรภ์แทนนอกประเทศ นอกจากนี้จาก
การศึกษาเพิ่มเติม ยังพบว่ามีประเทศอื่นที่หา้ มการตั้งครรภ์แทนในทุกกรณี เช่น ญี่ปุ่น อิตาลีและซาอุดิอาระเบีย
แต่ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันทางการแพทย์ พ.ศ.2558
ของไทยเองจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่สอง ซึ่ งเห็นว่า การห้ามการตั้งครรภ์ในเชิงพาณิ ชย์ของไทย คงไม่สามารถควบคุม
การตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์ได้ อีกทั้งอาจมีผลเสี ยด้วยเหตุผลดังนี้คือ
1. ค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริ กาค่าจ้างตั้งครรภ์แทนจะอยูท่ ี่ประมาณ
1 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ 3.5 ล้านบาท แต่ที่อินเดีย ค่าจ้างให้หญิงชาวอินเดียตั้งครรภ์แทนจะอยูท่ ี่เพียง 4,0008,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ1.4-2.8 แสนบาทเท่านั้น เรี ยกว่าราคาต่างกันสิ บกว่าเท่า ขณะที่การซื้อแพ็คเก็จเหมา
จ่ายทุกอย่าง ทั้งค่าหมอ ค่าจ้างคนตั้งครรภ์ ค่าทาคลอด ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ จะอยูท่ ี่ประมาณ 28,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อประมาณ 1 ล้านบาท แต่กรณี ของไทยตามที่เป็ นข่าว โดยหญิงไทยได้รับค่าจ้างเป็ นเงิ น 14,900 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
(4.79 แสนบาท) ซึ่งก็ยงั ถูกกว่าในประเทศที่พฒั นาแล้ว4 ดังนั้น แม้จะมีกฎหมายห้ามการตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์ แต่
เมื่อค่าใช้จ่ายถูกกว่า ย่อมทาให้มีการตั้งครรภ์แทนอย่างผิดกฎหมาย และอาจเกิดผลเสี ยต่อมา คือ เมื่อถูกจับได้ ก็จะมีการ
ทอดทิ้งเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
2. การทาให้การตั้งครรภ์แทนในเชิงพาณิ ชย์อย่างถูกกฎหมาย ทาให้สามารถควบคุม การตั้งครรภ์แทนได้ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ประวัติของผูจ้ า้ งการตั้งครรภ์ ประวัติผรู ้ ับจ้าง วัตถุประสงค์การจ้าง ความเป็ นธรรมตามสัญญาจ้าง
สิ ทธิ ต่างที่ มารดาที่ รับตั้งครรภ์แทน ควรได้รับ มีการควบคุมตั้งแต่ก่อนมากตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังการ
ตั้งครรภ์ ทาให้เป็ นมาตรฐาน มิใช่มีการตั้งครรภ์อย่างผิดกฎหมายจะทาให้มีการหลบซ่อน อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น
กรณี น้องแกรมมี่ที่เกิดมาเป็ นโรคดาวน์ซินโดรม ซึ่ งหากเป็ นการตั้งครรภ์แทนที่ถูกกฎหมาย เด็กอาจได้นบั การตรวจ
ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์วา่ มีปัญหาใด สมควรยุติการตั้งครรภ์หรื อไม่เป็ นต้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 อันเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการตั้งครรภ์แทน ในประเด็นที่สาคัญอันอาจเกิดกรณี พิพาท
ได้และกฎหมายดังกล่าวอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการเสนอข้อแนะนาเพิ่มเติมพระราช บัญญัติ
ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสังคมไทยในปั จจุบนั โดยการศึกษาเปรี ยบเทียบกับประเทศอินเดียและประเทศสหรัฐอเมริ กา
ด้วยเหตุที่วา่ บริ บทของประเทศอินเดียมีความคล้ายคลึงกับไทย ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ความเชื่อและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แต่ของประเทศสหรัฐอเมริ กากลับแตกต่างกันทั้ง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความเชื่อและวัฒนะธรรม เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสี ยของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทย ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และประเทศอิ นเดี ย เพื่อนามาปรั บปรุ ง
เสนอแนะกฎหมายของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่ องการตั้งครรภ์แทนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางการแพทย์ เป็ นวิจยั ทางนิติศาสตร์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเป็ นการวิจยั เอกสารจากหนังสื อ ตารา บทความ
ตัวบทกฎหมาย และข้อมูลทางอิ เลคทรอนิ คส์ ระหว่างกฎหมายของ 3 ประเทศ คื อ ประเทศไทย (พระราชบัญญัติ
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คุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์,2558) ประเทศสหรัฐอเมริ กา (UNIFORM
PARENTAGE ACT,1973)และประเทศอินเดีย(THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (REGULATION)BILL,2010)
ใน 5 ประเด็นหลักคือ
1. สิ ทธิในความเป็ นบิดา มารดาของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทน
2. การให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
3. การยุติการตั้งครรภ์แทน
4. สิ ทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็ก
5.สัญญาการรับตั้งครรภ์แทน
โดยน ากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ค าพิ พ ากษา (Court of Appeals of California,1997) บทความ ความเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ของทั้ง 3 ประเทศมา
เปรี ยบเที ยบกันตามประเด็นดังกล่าว เพื่อหาข้อแตกต่าง ผลของการบังคับใช้ ข้อดี และข้อเสี ยของกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ
ผลการวิจยั
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 เป็ น
กฎหมายใหม่ ที่ ยงั ไม่มีกรณี พิพาทขึ้ นสู่ ศาล และจากการศึ กษากฎหมายเปรี ยบเที ยบกับอี ก 2 ประเทศ คื อประเทศ
สหรัฐอเมริ กากับประเทศอินเดีย ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1. ความเป็ นบิดา มารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ 2. การให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ 3. การยุติการตั้งครรภ์แทน 4.
สิ ทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์และ5.สัญญาการรับ
ตั้งครรภ์แทน ซึ่ งพบว่าปั ญหาที่ เกิ ดข้อพิพาทมากที่ สุด คื อ 1.เรื่ องความเป็ นบิ ดา มารดาของเด็ก 2.เรื่ องสัญญาการ
ตั้งครรภ์แทน และ 3.สิ ทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็ก ตามลาดับ อาจด้วยความเป็ นบิดา มารดา เป็ นจุดประสงค์
หลักของการตั้งครรภ์แทนที่คสู่ มรสประสงค์จะมีบุตร และเมื่อมีบุตรย่อมต้องการเป็ นบิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ดว้ ยปั ญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในเรื่ องสัญญาการตั้งครรภ์แทน บางประเทศสัญญาก็ชอบด้วยกฎหมาย
บางประเทศก็ไม่ สิ ทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์และเด็กในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน จึงสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเป็ นบิ ดามารดาของเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการ แพทย์ในประเทศที่มี
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ อย่างสหรัฐอเมริ กาใช้หลักการที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐในการตัดสิ นความเป็ นบิดา
มารดาของเด็ก การบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐ สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจน คือความทัดเทียมกันในการ
บังคับใช้กฎหมายของประชา ชนที่อยูใ่ นประเทศเดียวกัน อันอาจเป็ นช่อง ว่างทางกฎหมายประการหนึ่งที่วา่ หากมลรัฐ
หนึ่ งห้าม ย่อมไปทาในมลรัฐที่ไม่ห้ามหรื อมีความยุง่ ยากน้อยกว่าได้ หรื ออาจไปจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทนในประเทศ
อื่นที่ ไม่ผิดกฎหมาย ราคาในการใช้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ถูกกว่าแต่ยงั ยึดหลักที่ สาคัญ
ประการหนึ่ งคือ ความผาสุ กของเด็ก อันเป็ นสิ่ งสาคัญ แต่สาหรับประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีความคล้ายกัน ด้วย
เป็ นประเทศที่เป็ นระบบซีวลิ ล์ลอว์ท้ งั คู่ ความเป็ นบิดา มารดา จึงถูกกาหนดไว้ในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน
2. การให้บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ท้ งั 3 ประเทศค่อนข้างมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
คู่สมรสหรื อสามี ภรรยาที่จะให้มีการตั้งครรภ์แทน กล่าวคือ ในประเทศไทยอนุญาตให้ผทู ้ ี่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์
แทนต้องเป็ น สามี ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น แม้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งจะไม่มีสญ
ั ชาติไทย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู ้
ที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่จะมีผลแตกต่างกันไป ถ้าเป็ น
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สามีและภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่ องความเป็ น บิดามารดาของเด็ก ส่วนในประเทศอินเดียกฎหมายบังคับใช้กบั
ทุกคน รวมถึง คนโสด คู่สามีภรรยาทั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงานกัน ตลอดจนชาวต่างชาติที่จะมาใช้บริ การเทคโนโลยี
ช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศ เห็ นว่ากฎหมายของอิ นเดี ยมี ลกั ษณะเปิ ดกว้าง ครอบคลุมมากกว่าทั้ง
ประเทศไทยและสหรัฐ อเมริ กา และอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การตั้งครรภ์แทนในประเทศอินเดียเป็ นที่นิยมมากขึ้น ที่
เห็ นชัดเจนอีกประการหนึ่ งในความคล้ายกันของประเทศไทยและประเทศอินเดี ย คือ การควบคุมมาตรฐานการให้
บริ การ สถานบริ การและผูป้ ระกอบวิชาชี พ ได้ถูกกาหนดไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้ ในส่ วนของประเทศไทยเองยังมี
ประกาศแพทยสภาและประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันทางการแพทย์
อันเป็ นการกาหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์การให้บริ การในส่วนที่กฎหมายมิได้กาหนดไว้
3. การยุติการตั้งครรภ์ท้ งั 3 ประเทศมีส่วนคล้ายกัน ในเรื่ องเหตุผลที่ตอ้ งยุติการตั้ง ครรภ์ คือเรื่ องภาวะสุขภาพ
ของหญิงที่ต้ งั ครรภ์และเด็กที่อยูใ่ นครรภ์กบั กรณี ที่การตั้งครรภ์เกิดจากการกระทาผิดทาง อาชญากรรม จะแตกต่าง
กันตรงที่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ถื อว่าการยุติการตั้ง ครรภ์เป็ นสิ ทธิ ตามรั ฐธรรมนู ญ(คาตัดสิ นของศาลสู งประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา,2559) และประเทศอิ นเดี ยมี กฎหมายเฉพาะสาหรั บการยุติการตั้งครรภ์(พระราชบัญญัติการยุติการ
ตั้งครรภ์ของประเทศอินเดีย,2560) แต่ของประเทศไทยมีแทรกไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการ แพทย์ พ.ศ.2558 ได้กาหนดเองการยุติการตั้งครรภ์ไว้
ภายใต้เงื่อนไขของแพทยสภา คือ ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็กที่อยูใ่ นครรภ์ สิ่ ง
หนึ่งที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งจากการศึกษา คือ ไม่พบว่า หากกรณี หญิงที่ต้ งั ครรภ์แทนต้องการยุติการตั้งครรภ์ โดย
ไม่ใช่เหตุผลทางด้านสุ ขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็กในครรภ์(โรคที่มีความเสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์,2557) แต่
อาจด้วยปั ญหาทางสังคม การผิดสัญญา หรื อเหตุใดๆที่เกิดจากผูท้ ี่ประสงค์จะให้ต้ งั ครรภ์แทน หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
จะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้หรื อไม่ อย่างไร
4. สิ ทธิ ของหญิ งที่ รับตั้งครรภ์แทนและเด็ก สิ ทธิ ของหญิ งที่ รับตั้งครรภ์แทนของทั้ง 3 ประเทศ มี ส่วนที่
คล้ายกันอย่างชัดเจนอยู่ประการหนึ่ ง คือ หญิงที่ รับตั้งครรภ์แทนมีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแล
สุขภาพ จนถึงการคลอด ส่วนค่าตอบแทนอื่นไม่ได้กล่าวไว้ชดั เจน ที่แตกต่างคือของประเทศไทย ห้ามการตั้งครรภ์แทน
เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่ งหากมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆนอกจากที่กฎหมายกาหนด อาจทาให้เข้าลักษณะการค้า
มนุ ษย์ได้ แต่ของประเทศอิ นเดี ยได้กาหนดสิ ทธิ ของเด็กไว้ชัดเจนในเรื่ องการรั บรู ้ ขอ้ มูลของตนเอง นอกจากนี้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาสิ ทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและเด็ก แตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ แต่ส่วนใหญ่จะกาหนดไว้ใน
สัญญา ซึ่ งสัญญามีท้ งั ชอบและไม่ชอบ ทั้งต้องขออนุญาตจากศาลและไม่ขอ แต่ของประเทศไทยและประเทศอินเดียได้
ถูกกาหนดไว้ในกฎหมายชัดเจน
5. สัญญาการรั บตั้งครรภ์แทน ในเรื่ องสัญญาการรั บตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ในมลรั ฐที่
อนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนได้ในปั จจุบนั มีเพียง 4 มลรัฐในสหรัฐ อเมริ กาเท่านั้นที่บญั ญัติกฎหมายรับรองว่าสัญญา
รั บตั้งครรภ์แทนเป็ นสัญญาที่ ชอบด้วยกฎหมายและสามารถฟ้ องร้ องบังคับคดี ได้คือ มลรั ฐนิ วแฮมเชี ยร์ เวอร์ จิเนี ย
ฟลอริ ดา และเนวาดา ในทั้ง 4 มลรัฐก็แตกต่างกัน บางมลรัฐต้องขออนุญาตจากศาลก่อนสัญญาจึงมีผลบังคับใช้(ณัฐวิวร
รณ,2542)ส่ วนในประเทศไทย(ฐิ ติวฒั น์,2554)และประเทศอินเดีย เรื่ องสัญญารับตั้งครรภ์แทนไม่ได้ถูกกาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ บริ การเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ แต่อินเดียมีกฎหมายว่าด้วยเรื่ องสัญญาคือ
The Indian Contract Act, 1872. ซึ่ งเป็ นหลักในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญารวมถึง สัญญาจ้างให้ต้ งั ครรภ์แทน
ด้วย ส่ วนของประเทศไทย หากมีการทาสัญญาการรับตั้งครรภ์แทน ต้องนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วย
เรื่ องสัญญามาพิจารณา
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การตั้งครรภ์แทนในประเทศสหรัฐอเมริ กาถึงแม้จะมีกฎหมายแม่แบบคือ UNIFORM PARENTAGE ACT อยู่
แล้ว แต่ดว้ ยความเป็ นระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ จึงยึดเอาคาพิพากษาของศาลเป็ นกฎหมายมาบังคับใช้แทนจึงทาให้
มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐ โดยเฉพาะเรื่ องความเป็ นบิดามารดา ค่าตอบแทน สัญญาการตั้งครรภ์แทน มีเพียง
บางส่วนที่คล้ายกันคือในเรื่ องการยุติการตั้งครรภ์ และเห็นช่องว่างทางกฎหมายประการหนึ่งคือ การที่มีกฎหมายบังคับ
ใช้แตกต่างกันในแต่ละมลรั ฐ และหากจะหลบเลี่ ยงกฎหมายที่ ตอ้ งห้าม หรื อมี ขอ้ กาหนดที่ ยุ่งยาก อาจมี การย้ายไป
ตั้งครรภ์แทนในมลรั ฐที่ สามารถทาได้และสะดวกกว่า แต่กฎหมายของประเทศไทยและประเทศอิ นเดี ยใช้ระบบ
กฎหมายซี วิลลอว์ ซึ่ งกาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน จึงต้องบังคับกันตามตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ และทั้ง 2
ประเทศมีความคล้ายกันหลายส่ วน เช่นการกาหนดความเป็ นบิดามารดา ในส่ วนที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างกฎหมาย
ของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย คือ การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่ งตามกฎหมายหมายประเทศไทยได้กาหนดห้ามเป็ นการ
เด็ดขาด แต่ในประเทศอินเดี ยไม่ได้มีขอ้ ห้ามดังกล่าว และประเทศอินเดี ยได้เปิ ดกว้างสาหรับผูป้ ระสงค์จะให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนในหลายแบบรวมถึงชาวต่างชาติ แต่ในประเทศไทยกาหนดให้เฉพาะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พัน ธุ์ ท างการแพทย์ของทั้ง 3 ปะเทศ พบว่า ควรมี ก ารแก้ไ ข ปรั บ ปรุ งพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองเด็ กที่ เกิ ดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เพิ่ ม บทบัญ ญัติ ให้คุม้ ครองกรณี ที่ สามี และภรรยาที่ ป ระสงค์จะมี บุต รเป็ นชาวต่ า งชาติ ท้ งั คู่ อาจเพิ่ ม
มาตรการที่มากกว่าคนไทย เช่นมีการรับรองจากประเทศหรื อสถานทูตของตน ถึงสถานะภาพการสมรส สภาพแวดล้อม
หรื ออื่นๆที่จาเป็ นต่อการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
2. เพิม่ บทบัญญัติคุม้ ครองหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน หากมีการผิดสัญญาการตั้งครรภ์แทน เช่นค่าชดเชย ค่าเลี้ยง
ดูเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
3. เพิ่มบทบัญญัติในส่ วนที่วา่ ด้วยสัญญาว่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทน ให้มีผลบังคับและครอบคลุมผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย โดยคานึงถึงความสุขของเด็กเป็ นสาคัญ
4.เพิ่มบทบัญญัติให้มี นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และนักกฎหมายเพิ่มเติมในการประเมินสภาพแวดล้อม
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณที่ ได้รับความกรุ ณาเป็ นอย่างยิ่งจากท่าน รองศาสตราจารย์ภาณิ นี กิ จพ่อค้า อาจารย์ที่
ปรึ กษา ที่กรุ ณาสละเวลาให้คาแนะนาและติดตามงานวิจยั โดยตลอด และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วร
ภัทร ที่ กรุ ณาสละเวลาเป็ น และอาจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ า ที่ สละเวลาเป็ นที่ ปรึ กษาร่ วม ตลอดจนให้คาแนะนา
เพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจยั นี้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กฎหมายอุม้ บุญ. แรงขับเคลื่อนสาหรับคนอยากมีลูก, สื บค้นจาก www.iLaw.or.th.html; 30 พฤษภาคม 2558
คาตัดสิ นของศาลสูงประเทศสหรัฐอเมริ กา. สื บค้นจาก https://www.voathai.com/a/us-supreme-court-abortiontk/3394935.html; 28 มิถุนายน 2559
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ฐิติวฒั น์ คาทอง, ณฐพงศ์ ณ อุบล, และสื บศักดิ์ คงสุวรรณ. ปั ญหาทางกฎหมายของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์
แทน, (งานวิจยั ). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุ งเทพมหานคร;2554
ณัฐวิวรรณ อภิสิทธิ์โยธิน. การตั้งครรภ์แทน : ปั ญหาทางกฎหมายครอบครัวและมรดก, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์).
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุ งเทพมหานคร;2542
พระราชบัญญัติการยุติการตั้งครรภ์ของประเทศอินเดีย. สื บค้นจาก http://www.legalserviceindia.com/articles/
adp_tion.htm;กันยายน 2560
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์,2558
ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์. มาตรการคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์. วารสารเกษม
บัณฑิต ราย 6 เดือน ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 34;กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2557
โรคที่มีความเสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์. สื บค้นจาก http://www.momypedia.com/wiki-3-11-8/โรคที่มีความเสี่ ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ /;1ธันวาคม 2557
Court of Appeals of California.Cal. App. 4th 1410; 1997
THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (REGULATION)BILL;2010
UNIFORM PARENTAGE ACT;1973
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