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บทคัดย่อ 

               นับตั้งแต่ Louise Brown เด็กทารกคนแรกจากกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและย้าย
ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของมารดาถือกําเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1978 แล้ว  ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ก็ได้พัฒนาต่อเนื่องมาอย่างรวดเร็ว  ทําให้คู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตร
ในอดีตสามารถมีบุตรได้ ในปัจจุบัน แต่กระบวนการรักษาบางอย่างก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทาง
กฎหมายและจริยธรรม เช่น การตั้งครรภ์แทนกัน  เดิมในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยด้านการเจริญพันธุ์โดยตรง โดยมีเพียงประกาศ
แพทยสภา ๒ ฉบับที่ควบคุมมาตรฐานการให้บริการด้านนี้ทั้งของสถานพยาบาลที่ให้บริการและแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ไม่สามารถควบคุมบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพได้  ทําให้เกิดกรณีมีผู้อาศัย
ช่องว่างของกฎหมายนําคู่สมรสชาวต่างชาติเข้ามาจ้างให้หญิงไทยตั้งครรภ์แทนในลักษณะของธุรกิจ
และเกิดปัญหาต่อเด็กตามมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทําให้สามารถควบคุมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีช่วยด้านการเจริญพันธุ์ได้อย่างครอบคลุม และยังกําหนดสถานะความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
ของเด็กและบิดามารดาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม  ข้อกําหนดบางประการในพระราชบัญญัติฉบับนี้
อาจส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องในการให้บริการของแพทย์และความยุ่งยากต่อคู่สมรสได้ เช่น การ
กําหนดให้การผสมเทียมจัดเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างหน่ึง และการกําหนดให้การผสม
เทียมสามารถให้บริการให้แก่คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

คําสําคัญ:  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
              พ.ศ. ๒๕๕๘ การผสมเทียม  การปฏิสนธินอกร่างกายและย้ายตัวอ่อน  
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Technologically Assisted Reproductive Medicine Surrogate Children 
Protection Act, B.E. 2558: a view from practitioner 
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Abstract 

Since Louise Brown, the first embryo fertilized outside the body and returning the 
embryo into the uterus of the mother (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer) was 
established in 1978 , the knowledge and technology of reproductive medicine continues to 
develop rapidly.  This makes possible couples who could not have children in the past, can 
now have children. But some medical treatments also cause some debate over the legal and 
ethical issues, such as surrogacy.  Thailand has never had laws regulating medical services 
related to the field of reproductive technology directly, but have 2 medical council 
announcements, which regulate reproductive technology medical services of medical 
establishments and medical profession, but cannot control other personnel who are not 
medical profession.  This causes a legal loophole in the case that a foreign spouse hires a Thai 
woman for surrogacy as a business dealing.  Problems follow surrogate children.  The National 
Assembly has passed a law, Technologically Assisted Reproductive Medicine Surrogate 
Children Protection Act, B.E. 2558.  This law was published in the Royal Gazette on May 1, B.E. 
2558, which covers regulation and control of medical services related to the technology of 
reproductive medicine. Moreover, this law indicates legal status of relationship between the 
child and parents clearly.  However, certain requirements of this Act may result in problems in 
providing medical services and complications for spouses, such as requiring In Vitro 
Fertilization as a technologically assisted reproductive technology, and artificial insemination 
can be provided only for legally married spouses only. 

Key words: Technologically Assisted Reproductive Medicine Surrogate Children Protection Act,  
                B.E. 2558, artificial insemination, invitro fertilization and embryo transfer 
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นับตั้งแต่ศาสตราจารย์ Robert Edwards และนายแพทย์ Patrick Steptoe สามารถทําให้ 
Louise Brown เด็กทารกคนแรกจากกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรง
มดลูกของมารดา (Invitro Fertilization and Embryo Transfer) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เด็ก
หลอดแก้ว” ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สําคัญที่สุดอย่างหน่ึง ในการรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากถือกําเนิด
ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 แล้ว  ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ก็
ได้พัฒนาต่อเนื่องมาอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การช่วยการปฏิสนธิโดยวิธีฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง 
(Intracytoplasmic Sperm Injection) การเล้ียงตัวอ่อน (Embryo) นอกร่างกายได้นานจนถึงระยะ 
Blastocyst ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก ซึ่งจะทําให้มารดามีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้น การ
สามารถวินิจฉัยโรคบางโรคและความผิดปกติทางพันธุกรรมต่าง ๆ  ของตัวอ่อนในขณะที่อยู่นอก
ร่างกาย ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกของแม่ได้ ซึ่งทําให้แพทย์สามารถเลือกเฉพาะตัวอ่อน
ที่ปกติ ใส่กลับเข้าโพรงมดลูก เพื่อให้การตั้งครรภ์ของมารดานั้นได้ทารกที่ปกติ อีกทั้งความรู้ทางด้าน
นี้ ยังทําให้มีการพัฒนาของการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น การศึกษาวิจัยในเรื่อง
เซลล์ต้นกําเนิด (Stem cell) แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านนี้แม้ว่าในด้านดีจะช่วยให้
คู่สมรสที่ในอดีตไม่มีโอกาสจะมีบุตรได้เลยให้สามารถมีบุตรได้  แต่ก็ทําให้เกิดผลกระทบทางชีวจริย-
ศาสตร์ (Bioethics)  ในแง่ต่างๆ  ตามมาอย่างมาก เกิดข้อถกเถียงที่อาจยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
แน่นอนในหลาย ๆ  ประเด็น เช่น ตัวอ่อนที่อยู่นอกร่างกายท่ียังไม่ได้ถูกใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูกของ
มารดานั้นจะถือเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่ จะจัดการอย่างไรกับตัวอ่อนที่เหลือจากการใส่กลับเข้าสู่โพรง
มดลูก  การซ้ือขายเซลล์สืบพันธุ์ทั้งอสุจิและไข่  หรือการจ้างบุคคลอื่นตั้งครรภ์แทน  จะถือว่าผิด
จริยธรรมหรือไม่เป็นต้น อีกทั้งยังมีปัญหาทางด้านกฎหมายอีกหลายประการ เช่นความชอบด้วย
กฎหมายของสัญญาที่ให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนมารดา หรือสิทธิของเด็กที่เกิดมาในกรณีที่ใช้เซลล์
สืบพันธุ์ที่ได้รับบริจาค เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เนื่องจากพัฒนาการด้านกฎหมายของไทยที่ตามไม่ทันพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในต่างประเทศที่มีปัญหาในทํานองนี้ก็ใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น รัฐสภา
ฝรั่งเศสก็ได้กฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยีด้านนี้อีกทั้งได้กําหนดกรอบเวลาให้รัฐสภามีการ
พิจารณาทบทวนกฎหมายในกรอบเวลาที่กําหนดด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายสามารถพัฒนาทันการต่อ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  ศาลจะมี
บทบาทอย่างมากในการปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างยืดหยุ่นกว่าในระบบซีวิลลอว์ แต่คําพิพากษา
ของศาลแต่ละมลรัฐต่อคดีที่ข้อเท็จจริงคล้ายกันก็สามารถแตกต่างกันได้  

ประเทศไทย คณะแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสบ
ความสําเร็จในการให้กําเนิดเด็กหลอดแก้วคนแรกเม่ือปี พ.ศ. 2530  ซึ่งในเวลาน้ันยังไม่มีกฎหมาย
ควบคุมกระบวนการทางด้านน้ีโดยตรง อาศัยเพียงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ที่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพของแพทย์เท่านั้น และกฎหมายก็มิได้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่มิได้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีบุคคลกระทําการโฆษณาซ้ือขายอสุจิหรือไข่ หากผู้
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นั้นมิใช่แพทย์ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทําให้มีพยายามจากหลายๆ ฝ่ายที่พยายามจะเสนอร่าง
กฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยีด้านนี้โดยตรง แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม  แพทยสภา
ก็ได้อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525มาตรา 21(1) ออกประกาศแพทย-
สภา 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศแพทยสภาที่ 1/2540 เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 และประกาศแพทยสภาที่ 21/2545 เรื่องมาตรฐานการ
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545  ซึ่งประกาศ
แพทยสภาทั้งสองนี้มีสภาพบังคับต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรง เพราะหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว
ก็จะถือได้ว่าเป็นการประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่ประกาศทั้งสองฉบับนี้
มิสามารถใช้บังคับผู้ที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้    

ในปัจจุบันการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและย้ายตัว
อ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของมารดา (Invitro Fertilization and Embryo Transfer) นั้นเป็นที่
แพร่หลายมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการมีศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเปิดขึ้นจํานวนมากท้ังในกรุงเทพมหานคร
และส่วนภูมิภาค  ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน และเนื่องจากการให้บริการ
ด้านนี้มีต้นทุนที่สูง  จึงทําให้ราคาค่าบริการสูงตามต้นทุนไปด้วย แต่ในขณะเดียวกัน  ก็ยังสามารถ
สร้างผลกําไรให้กับศูนย์บริการเหล่านี้ได้อย่างมาก จึงทําให้มีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการ
ให้บริการหลายอย่างที่อาจจะดูไม่เหมาะสมทางจริยธรรม อีกทั้งมีการชักนําชาวต่างชาติให้เข้ามารับ
บริการเหล่านั้นในประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะในประเทศเหล่านั้นมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัด  ทํา
ให้ไม่สามารถจะกระทํากระบวนการบางอย่าง  เช่นการตั้งครรภ์แทนกันได้ เหตุการณ์เหล่านี้มิค่อย
ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน จนกระทั่งเกิดข่าวใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้เขา้จับกมุแก๊งชาวจีนไต้หวนัที่นําหญิงชาวเวียดนามเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายนับ
สิบราย เพื่อให้มาเป็นมารดาที่ตั้งครรภ์แทน คู่สมรสชาวจีนไต้หวัน (Surrogate mother) หรือที่เรียก
กันทั่ว ๆ  ไป ว่า “มารดาอุ้มบุญ” โดยมีค่าจ้างรายละประมาณ 5000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  แต่เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสอบสวนหญิงชาวเวียดนามเหล่านี้  บางรายได้ให้การว่าตนมิได้สมัครใจ แต่
ถูกล่อลวงมาและถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับให้ตั้งครรภ์ เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดี
ผู้ต้องหาในความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยขอ้หาหน่ึง  แต่คดียังไม่ส้ินสุด (คมชัดลึก 29 พ.ค. 2558) และใน
คดีนี้ก็แพทย์ชาวไทยเข้าไปเก่ียวข้องในกระบวนการด้วยจึงได้ถูกแพทยสภาลงโทษพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  เนื่องจากเป็นการประกอบวิชาชีพที่มิได้มาตรฐานขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาที่กล่าว
มาแล้วในเบื้องต้น ในระยะแรกหลังจากข่าวนี้แพรก่ระจายสู่สาธารณชน ความรุนแรงของข้อหาในคดีนี้ 
ได้ทําให้เกิดความตื่นตัวมากพอสมควร  ในการพยายามที่ผลักดันร่างกฎหมายควบคุมการให้บริการ
ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง  แต่เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจริงจัง  จึงทําให้กระบวนการร่างกฎหมายไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร  และความสนใจของ
สาธารณชนก็เลือนหายไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดกรณีที่เป็นข่าวใหญ่ตามส่ือต่างๆ  อย่าง
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แพร่หลายอีกครั้งหนึ่งสองข่าว ซึ่งในคราวน้ีไม่เพียงแต่เป็นข่าวในประเทศไทยเท่านั้น แต่กลับ
แพร่หลายไปทั่วโลกสองกรณี ทั้งนี้ เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

กรณีแรกเป็นกรณีคู่สมรสชาวออสเตรเลียเข้ามาในประเทศไทย และให้แพทย์ไทยทําการ
ปฏิสนธินอกร่างกาย แล้วนําตัวอ่อนของตนไปใส่มดลูกของหญิงไทยรายหน่ึง ที่รับจ้างตั้งครรภ์แทน  
และหญิงไทยรายน้ันได้ตั้งครรภ์แฝด แต่ทารกรายหน่ึงมีความผิดปกติของโครโมโซม (Down 
Syndrome, Trisomy 21) คู่สมรสนั้นได้รับแต่เด็กรายที่ปกติไปเล้ียงดู แต่ทิ้งรายที่ผิดปกติไว้ให้
หญิงไทยที่รับจ้างตั้งครรภ์นั้นดูแลต่อ เมื่อเกิดข่าวขึ้น ก็มีการกล่าวโทษกัน โดยฝ่ายคู่สมรสชาว
ออสเตรเลียอ้างว่า แม่อุ้มบุญชาวไทยไม่ยอมส่งมอบเด็กให้ เพราะต้องการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้น แต่
ฝ่ายหญิงไทยอ้างว่า คู่สมรสชาวออสเตรเลียไม่ยอมรับเด็กไปเล้ียง เพราะเด็กมีความผิดปกติ ท้ายที่สุด
รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา โดยให้เด็กและมารดาชาวไทยสามารถเดิน
ทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับการรักษาที่เหมาะสมในประเทศออสเตรเลีย 
(ไฮไลท์นิวส์ 2 ส.ค. 2557) เหตุการณ์ทําให้เช่ือได้ว่า น่าจะมีกรณีชาวต่างชาติเข้ามากระทําการเหล่านี้
จํานวนมาก  และกรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ถูกเปิดเผยออกมา  ขณะเดียวกันส่ือมวลชนต่างชาติก็ได้
นําเสนอข่าวว่าเหตุการณ์ทํานองนี้ก็เป็นว่า ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน คือการจ้าง
หญิงชาวอินเดียตั้งครรภ์ แต่เมื่อทารกที่คลอดมาผิดปกติ  ผู้ว่าจ้างกลับไม่ยอมรับทารกน้ันไปเล้ียง 

อีกกรณีหนึ่ง เป็นชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเข้ามาว่าจ้างหญิงไทยนับสิบรายตั้งครรภ์แทน6โดย
ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิที่อ้างว่าเป็นของตนและไข่มาจากหญิงไทยหลายๆ ราย โดยเม่ือไปคลอด ก็
จะแจ้งชื่อตนเป็นบิดาและหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์เป็นมารดา เพื่อให้ได้สิทธิในการปกครองดูแลเด็กแก่
ตน มีทารกที่เกิดจากกรณีนี้มากกว่าสิบรายราย และเด็กเมื่อเกิดได้ระยะหนึ่งก็จะถูกชายชาวญี่ปุ่นนํา
เดินทางออกนอกประเทศไทย ซึ่งทําให้เกิดปัญหาว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของชายชาวญี่ปุ่นรายนี้คือ
อะไร เด็กเป็นลูกที่แท้จริงชายชาวญี่ปุ่นรายนี้หรือไม่ (ทรูไลฟ์ 29 พ.ค.2558) เด็กเหล่านี้ ปัจจุบันอยู่ที่
ใด และสภาพเป็นอย่างไร การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจญี่ปุ่น ทํา
ให้น่าเชื่อได้ว่าเด็กน่าจะเป็นบุตรของชายชาวญี่ปุ่นตนนี้จริง และชายคนนี้ไม่น่าจะมีความผิดตาม
กฎหมายไทยที่มีอยู่ แต่แพทย์ไทยที่ให้บริการนั้นย่อมมีความผิดในการประกอบวิชาชีพที่ขัดกับ
ประกาศที่มีลักษณะเป็นข้อบังคับของแพทยสภาที่กล่าวมาแล้ว  

เมื่อพิจารณากรณีทั้ง 2 กรณีข้างต้น เห็นได้ว่า เป็นปัญหาทางจริยธรรมที่เหมือนกันคือ การ
ตั้งครรภ์แทนโดยการรับจ้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงผู้ที่มิใช่
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรง มีเพียงประกาศแพทยสภาที่มีผลควบคุมเฉพาะการประกอบ
วิชาชีพของแพทย์ แต่ไม่มีผลโดยตรงต่อบุคคลภายนอก  และทั้งสองกรณี ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าการ
รับจ้างตั้งครรภ์ได้กลายเป็นธุรกิจไปแล้ว และน่าเป็นห่วงว่าอาจจะกลายเป็นอุตสาหกรรมการสร้าง
มนุษย์หรือการค้ามนุษย์ได้ในอนาคต   
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หลังจากเหตุการณ์ทัง้สองกรณีเป็นขา่วขึน้มาทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันอีกครั้ง
ว่า ประเทศไทยจําเป็นมีกฎหมายที่ก้าวตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์อย่างเร่งด่วน 
เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ํารอยขึ้นอีก โดยกฎหมายจําเป็นต้องมีบทลงโทษผู้ที่กระทําการฝ่า
ฝืนกฎหมายด้วย  ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับจรยิธรรมของสังคมไทย อีกทั้งป้องกันตา่งชาติเข้ามากระทําการ 
ที่กฎหมายของตนห้ามกระทําในประเทศไทย จึงได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จนในที่สุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ใช้เวลาไม่นานนัก ในการพิจารณาเห็นชอบพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งความรวดเร็วในการออกกฎหมายของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ต่างจากรฐัสภาในสภาวะปกตินั้น มีข้อดีในแง่ของความรวดเร็วในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา แต่ในทางกลับกัน  ก็อาจจะทําให้เกิดข้อบกพร่องบางประการได้  เนื่องจากอาจขาด
การรับฟังข้อมูลจากทุกๆ ฝ่าย ในบทความนี้ผู้เขียนจึงจะขอนําเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้เขียน
บางประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  ที่อาจมีผลกระทบต่อต่อการให้การรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากใน
ปัจจุบัน  ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นแพทย์ที่ให้การรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากอยู่ด้วยเช่นกัน 

ความหมายของของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  

ในทางการแพทย์แล้ว  ความหมายของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หมายถึง เฉพาะกรณีที่
มีกระบวนการนําเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายหญิงเพื่อช่วยให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ เท่านั้น ทั้งนี้เพราะการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นไข่จะอยู่ในร่างกายของหญิง
ตลอดไม่ได้ออกมานอกร่างกายแต่อย่างใด ส่วนเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายชายหรือสุจิต้องออกนอกร่างกายฝ่าย
ชายอยู่แล้วเป็นปกติในการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ  การที่แพทย์ฉีดน้ําเช้ืออสุจิของฝ่ายชายเข้าสู่
โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะของสามีหรือเชื้ออสุจิบริจาค ที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “การผสมเทียม” 
นั้น ในทางการแพทย์จัดเป็นเพียงการรักษาผู้มีบุตรยากในเบื้องต้นที่เลียนแบบธรรมชาติ  ไม่ได้ถือว่า
เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างแท้จริง และกระบวนการในการเตรียมน้ําเชื้อ เพื่อการผสม
เทียมนั้นก็เป็นเพียงกระบวนการทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
หมายความว่ากรรมวิธีใด ๆ  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นําอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์
เพื่อให้เกิดการต้ังครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้งการผสมเทียม  และ “การผสมเทียม” 
หมายความว่า การนําอสุจิเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้หญิงน้ันต้ังครรภ์โดยไม่มีการ
ร่วมประเวณี  และยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 15 ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งน้ี ตามที่แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 
 

 

235 
 

การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้การผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยน่าจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมการผสมเทียมได้ด้วย มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการ
ผสมเทียมและอาจจะมีผู้นําการผสมเทียมไปใช้หาประโยชน์ในทางที่ผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม  การที่
กฎหมายกําหนดเช่นนี้ก็อาจจะเป็นขอ้ยุ่งยากในทางเวชปฏิบัติ เพื่อรักษาผู้มีบุตรยากอย่างมาก  เพราะ
ดังที่กล่าวแล้วว่าการผสมเทียมเป็นกระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากข้ันต้นที่ไม่ยุ่งยากจนเสมือนเป็น
ทางเลือกของการรักษาที่แพทย์มักเลือกใช้ในหลายๆ ข้อบ่งช้ี เช่นในภาวะที่การตกไข่ของฝ่ายหญิงไม่
สม่ําเสมอ แพทย์ก็อาจใช้การผสมเทียมนี้ในวันที่คาดว่าจะมีการตกไข่หรือในกรณีที่ฝ่ายชายมีจํานวน
เชื้ออสุจิลดลง แพทย์ก็อาจเลือกใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และกรณีเหล่านี้สูตินรีแพทย์
และสถานพยาบาลโดยทั่วไป ก็สามารถให้บริการผสมเทียมได้ แต่หากแพทยสภาจะได้ประกาศกําหนด
มาตรฐานของสถานพยาบาลที่จะมีการให้บริการผสมเทียม และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่จะทําการผสมเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่แท้จริง
แล้ว แพทย์และสถานพยาบาลจํานวนมากก็จะไม่สามารถให้บริการผสมเทียมโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ได้  เพราะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และจะมีผลเป็นการตัดโอกาสคู่สมรสจํานวนมาก ที่จะ
ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากในเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเศรษฐานะไม่สูงนัก ทั้งนี้เพราะเม่ือ
การผสมเทียมใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงนักก็จะมีผลทําค่าใช้จ่ายที่คู่สมรสต้องใช้ในการผสมเทียมไม่สูง
จนเกินไป  ทําให้คู่สมรสส่วนใหญ่สามารถรับภาระในค่าใช้จ่ายได้ ต่างจากการปฏิสนธินอกร่างกายที่
ใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่ามาก ทําให้มีค่าใช้จ่ายของแต่ละรายเป็นหลักแสนบาท จึงมีคู่สมรสบางส่วน
เท่านั้น ที่มีความสามารถรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการน้ีได้ การออกประกาศแพทยสภาในรายละเอียด
ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว้ จึงต้องคํานึงถึงประเด็นนี้ด้วย   

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการผสมเทียมอีกประเด็น โดยมาตรา 198 ของ
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติ ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 15 และมาตรา 16 การผสมเทียมต้องกระทําต่อ
หญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่
แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่ งหมายความว่าตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้วแพทย์จะสามารถให้บริการผสมเทียมได้เฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกัน
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น หากคู่สมรสมิได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วแพทย์
จะทําการผสมเทียมให้มิได้ ซึ่งหากจะรู้ได้แล้วในทางปฏิบัติแล้วแพทย์จะต้องขอตรวจเอกสารทะเบียน
สมรสก่อนที่จะทําการผสมเทียมให้ เราอาจพอจะเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้ได้ว่าก็เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเช่นในคดีที่หญิงชาวเวียดนามถูกบังคับให้ตั้งครรภ์แทน ซึ่งในการ
พิจารณาพยานเอกสารในคดีนั้นของแพทยสภามีเหตุเป็นที่น่าสงสัยว่า อาจมีหญิงเวียดนามบางราย
อาจมีการตั้งครรภ์จากการฉีดนํ้าเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกของหญิงนั้น ในขณะที่มีการตกไข่ แต่ใน
ความเห็นของผู้เขียนแล้วไม่เห็นด้วยอย่างมาก ที่มาตรานี้บัญญัติไว้เช่นนี้ เพราะมีลักษณะเป็นการ
จํากัดสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  
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สิทธิของหญิงชายที่จะมีบุตรด้วยกัน เป็นการแก้ปัญหาจุดเล็กที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ 
เราต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าการที่คู่สมรสอยู่ร่วมกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสน้ันมิได้มีความผิดตาม
กฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายก็มิได้ห้ามการมีบุตรของคู่สมรสเหล่านี้ ถึงแม้ว่าบุตรที่เกิดมาน้ัน 
จะถือว่าเป็นบุตรนอกสมรส แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังให้สิทธิแก่บิดาสามารถแจ้ง
ชื่อตนเป็นบิดาในสูติบัตรของเด็ก หรือจดทะเบียนรับรองบุตร หรือจดทะเบียนสมรสกับมารดาเด็กได้
ในภายหลัง อันจะทําให้เด็กกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งของบิดาและมารดาได้  

ทั้งนี้สภาพสังคมในปัจจุบันมีหญิงจํานวนมากที่ไม่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายด้วย
เหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งน่าจะเป็นเพราะสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทํานองเดียวกับสังคมตะวันตกมาขึ้น มีการพัฒนาทางความคิดในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
สตรี (ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้ที่เป็นรูปธรรมในทางกฎหมายได้แก่การที่ในปัจจุบันภรรยา
สามารถที่จะเลือกใช้นามสกุลเดิมของตนไม่ต้องเปล่ียนไปใช้นามสกุลของสามีที่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แล้ว อีกทั้งยังคงสามารถเลือกที่จะใช้คําว่า “นางสาว” นําหน้าชื่อได้ต่อไป โดยไม่ต้องเปล่ียนไปใช้คํา
ว่า “นาง” ทั้งน้ีเพื่อให้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ที่รองรับสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน
ของประชาชนทั้งหญิงและชาย และทํานองเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของความสําคัญของ
ทะเบียนสมรส) ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการบัญญัติกฎหมายเช่นนี้ เป็นการสวนทางกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมอย่างชัดเจน อีกทั้งมาตรา 20 ได้บัญญัติว่า การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้
บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มี
การผสมเทียม ซึ่งก็หมายความทํานองเดียวกันว่า หากสามีภรรยามิได้จดทะเบียนสมรสกัน และ
ถึงแม้ว่าจําเป็นต้องรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการใช้อสุจิบรจิาค แพทย์ก็ทําการผสมเทียมให้โดยการใช้
อสุจิบริจาคมิได้ แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างมาก ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมิได้บัญญัติบังคับว่า 
หากสามีภรรยาจะรับการรักษาการมีบุตรยากด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่แท้จริงแล้ว 
จะต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนการผสมเทียมแต่อย่างใด โดยมาตรา 16  บัญญัติแต่
เพียงว่าก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับหรืออาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย 
ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งก็หมายความว่าหากคู่สมรสมิได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว แพทย์ไม่อาจทําการผสม
เทียมให้ได้ แต่แพทย์ก็กลับให้การรักษาด้วยวิธีที่ยากกว่า เช่น การปฏิสนธินอกร่างกายและการย้าย
ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงได้  ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุผลและขั้นตอนทางการแพทย์  เมื่อ
เปรียบเทียบสังคมที่ เปิดกว้างและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นหลัก 
(Individualism) เช่น ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดช่องให้หญิงที่อยู่กินฉัน
สามีภรรยากับชายที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือแม้กระทั่งคู่สมรสที่เป็นเพศหญิงเหมือนกัน 
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(lesbians) ก็สามารถขอให้แพทย์ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือทําการผสมเทียม
โดยใช้อสุจิบริจาคเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แก่หญิงนั้นได้11 

 การตั้งครรภ์แทนเป็นอีกประเด็นทางจริยธรรมสําคัญที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากใน
แต่ละสังคมว่าสมควรให้กระทําได้หรือไม่และมีขอบเขตอย่างไร ในบางประเทศอาจไม่ยอมรับแต่บาง
ประเทศยินยอมให้มีการรับจ้างได้ การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกําหนดในเรื่องนี้โดยตรง ทําให้มี
กระบวนการชักนําชาวต่างชาติเข้ามาจ้างให้คนไทยตั้งครรภ์แทน ซึ่งในทั้งสามกรณีตัวอย่างนั้น มี
ชาวต่างชาติเกี่ยวข้องด้วยทั้งเป็นนายหน้า ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนไว้ในมาตรา 21 (ธัญญลักษณ์ เบญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์ 2555; 6) โดย
กําหนดให้การตั้งครรภ์แทนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้
หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย ต้องจดทะเบียน
สมรสมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

(2) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการี หรือผู้สืบสันดานของสามี หรือภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายตาม (1) และ (3) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามี หรือภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายตาม (1) ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายให้หญิง
อื่นรับตั้งครรภ์แทนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

(4) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามีที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือชายดังกล่าวด้วย 

การกําหนดไว้เช่นนี้ จึงเป็นการปิดโอกาสที่จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาดําเนินการให้หญิงไทย
ตั้งครรภ์แทน และป้องกันการว่าจ้างระหว่างคนไทยโดยกําหนดให้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติคู่
สมรสเท่านั้น และในกรณีไม่มีญาติมาตั้งครรภ์แทน กฎหมายก็มีทางออกให้ โดยสามารถให้ผู้อื่น
ตั้งครรภ์แทนได้ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่จะมีในภายหลัง การกําหนดคุณสมบัติของหญิงที่ตั้งครรภ์
แทนว่าต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สามีภรรยาที่ต้องการให้ตั้งครรภ์แทน นั้นตามหลักการ
แพทย์แล้วไม่มีข้อห้ามหรือข้อเสียหายประการใด แต่มุมมองของสังคมไทยที่เป็นสังคมจารีตแล้วอาจ
ยอมรับได้ยาก เช่น มารดาตั้งครรภ์แทนบุตรสาว เด็กที่เกิดตามสถานะทางสังคมก็ต้องเป็นน้องของ
ฝ่ายหญิงนั้น หรือถ้าบุตรสาวตั้งครรภ์แทนมารดา เด็กที่เกิดก็ต้องมีสถานะทางสังคมเป็นหลานยาย
ของคู่สมรสฝ่ายหญิง แม้ว่าทางพันธุกรรมจะเป็นบุตรของฝ่ายหญิงก็ตาม และการที่หญิงที่รับตั้งครรภ์
แทนต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็น่าจะมีเหตุผลเพื่อป้องกันปัญหาความ
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แตกแยกในครอบครัวจากการรับตั้งครรภ์แทน โดยสามีนั้นจะอ้างว่าไม่รู้หรือไม่ยินยอมมิได้ และใน
กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนตามธรรมชาติจากการตั้งครรภ์ หรือการคลอดขึ้น สามีก็อาจจะไม่มีสิทธิใน
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สมรส แต่การที่บัญญัติว่าต้องขอความยินยอมจากชายที่อยู่กินฉันสามี
ภริยาด้วยน้ัน ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง เพราะการอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ก็มิได้ทําให้ฝ่ายชายจะสามารถก้าวล่วงไปในสิทธิต่างของฝ่าย
หญิงแต่อย่างใด  ดังตัวอย่าง แม้ว่าจะมีบุตรด้วยกัน ฝ่ายหญิงก็มีสิทธิในการปกครองบุตรเพียงฝ่าย
เดียว และการบัญญัติเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะตรงข้ามกับหลักการที่ได้วางไว้ในมาตรา 19 ที่ยึดหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการสมรสที่กําหนดให้การผสมเทียมต้องกระทําต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น  

ประเด็นสําคัญทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการตั้งครรภ์แทนอกีประเด็นหนึ่ง ได้แก่ ความเปน็บิดามารดา
และบุตรเพราะเดิมตามหลักกฎหมายไทยถือว่า เด็กที่เกดิมาต้องเป็นบุตรที่ชอบดว้ยกฎหมายของหญิง
ที่คลอดตน ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 ที่บัญญัติไว้ว่า เด็กเกิดจากหญิง 
ที่มิได้สมรสกับชาย ให้ถอืว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงน้ัน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้ เป็นอย่างอื่น  ดังนั้นบิดามารดาผู้เป็นเจ้าของไข่และอสุจจิะเป็นได้เพยีงบิดามารดาบุญธรรม
เท่านั้น โดยจดทะเบียนรับเด็กที่เกดิมานั้นเป็นบุตรบุญธรรมของตน  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือการคู่
สมรสไม่รับเดก็มาเล้ียงเป็นบุตรถา้เด็กผิดปกติหรอืในทางกลับกันเคยเกิดกรณีในสหรัฐอเมรกิามารดา
ที่ตั้งครรภ์แทนไม่ยอมยกเด็กคืนให้ตามสัญญา ซึ่งศาลในสหรัฐพพิากษาว่า สัญญาตั้งครรภ์แทน
สามารถบังคับได้และต้องมอบเด็กให้คู่สมรส แต่การทําสัญญารบัตั้งครรภ์แทนยงัไม่เคยถกูตีความโดย
ศาลไทยมาก่อนวา่ เป็นเป็นโมฆะ เพราะเป็นสัญญาที่ขดัต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยหรอืไม่ 
ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ที่ได้บัญญตัิไว้ว่า การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการ พ้นวิสัย หรือ เป็นการขัดต่อ ความสงบ
เรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเป็นโมฆะ ดงันั้น เพื่อคุ้มครองเดก็ทีจ่ะเกิดมา
จากการต้ังครรภ์แทน พระราชบัญญัตินี้นอกจากจะยอมรับการตั้งครรภ์แทนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
ยังได้บัญญัติกําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กไว้ใน มาตรา 29  โดยมีหลักว่าให้เด็กน้ันเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงคจ์ะมีบุตร และคู่สมรส
สามารถนําขอ้ตกลงในการตั้งครรภ์แทนไปแสดงต่อแพทย์ผู้รับฝากครรภ์หรือผู้ทีจ่ะทําคลอด ณ 
สถานพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการเกดิและการแจ้งการเกดิของเดก็เปน็บิดา
มารดาตามกฎหมายตามกําหนดไว้ในมาตรา 31 ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นคําร้องต่อศาล หรือจดทะเบียนรบั
บุตรบุญธรรมแตอ่ย่างใด และเพื่อป้องกันมิให้การตั้งครรภ์แทนกลายเป็นการค้าหรือธุรกิจ 
พระราชบัญญัตนิี้จึงได้บัญญัติหา้มการกระทําที่เป็นการแพร่กระจายข่าว โฆษณาหรือชกัชวนใหม้ีการ
ตั้งครรภ์แทน  หรือมกีารตัง้ครรภ์แทนที่เป็นลักษณะของการรับจ้าง  รวมทัง้กําหนดโทษ  หากมีการ

ฝ่าฝืนไว้ค่อนข้างรุนแรงด้วย 
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สรุป 

การพัฒนาของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้สามารถช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยากหรือไม่
สามารถมีบุตรได้ในอดีต สามารถมีบุตรได้ในปัจจุบัน เป็นการเติมเต็มให้ความสมบูรณ์แก่ครอบครัว 
แต่ก็อาจนํามาซ่ึงประเด็นปัญหาทางจริยธรรมหลายประการ กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
ควบคุมและป้องกันการกระทําที่ผิดจริยธรรมได้อย่างสมบูรณ์ การหวังพึ่งสํานึกทางจริยธรรมของ
แพทย์ผู้ให้บริการแต่เพียงประการเดียวนั้น เห็นได้ชัดว่า  เป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ ยังมีการกระทําที่เห็น
ได้ชัดว่า มีการทําให้หญิงตั้งครรภ์ โดยมีประเด็นของธุรกิจการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องมีการ
ตรากฎหมายมาให้ทันต่อวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมหรือ
ป้องกันปัญหาจริยธรรมเหล่านี้ไว้แล้ว ในอนาคตปัญหาก็อาจขยายวงต่อไป เช่น มีการสําเนาตัวอ่อน
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ  อีก เช่น เป็นแหล่งของเซลล์หรืออวัยวะทดแทนก็เป็นได้  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้ เป็นกฎหมายที่รัฐมุ่งหวังจะให้มีการ
ควบคุมการให้บริการทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการละเมิดต่อ
จริยธรรมในอนาคต อีกทั้งเป็นการคุ้มครองและรับรองสถานะเด็กและบิดามารดาตามกฎหมายอย่าง
ชัดแจ้ง พยายามป้องกันปัญหาทางกฎหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ   อีกทั้งยังเป็นการรักษาเกียรติภูมิ
ของชาติโดยการป้องกันชาวต่างชาติที่จะเข้ามากระทําการใด ๆ  ในประเทศไทยได้โดยเสรี ทั้งที่การ
กระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายในประเทศของตน 
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