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5 ‘การอุ้มบุญ’ กับสิ่งที่ 
สังคมไทยควรรับรู้

หลายประเทศในแถบเอเชีย (เช่น จีน ไต้หวัน) การอุ้มบุญถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
ดว้ยความอ่อนไหววา่อาจขดัตอ่ศลีธรรมอันด ีโดยเฉพาะกรณีรับจ้างท้องแทน เนือ่งจาก

ร่างกายของผู้หญิงไม่ใช่ส่ิงท่ีพึงซ้ือขายกันได้ แต่สำาหรับประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ 
เร่ืองน้ีอย่างชัดเจน การอุ้มบุญในประเทศไทยจึงเติบโตค่อนข้างสูง มีคู่รักต่างชาติเข้ามา 
มองหาแม่อุ้มบุญในบ้านเราดังที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี 2557 

สถานการณ์อุม้บญุในไทย
เดมิทีคนไทยไม่ค่อย

สนใจเร่ืองการอุ้มบุญมาก 
นัก เพราะหลายคนเห็นว่า
เป็นเร่ืองไกลตัว แต่ในปี 
2557 ‘การอุ้มบุญ’ กลาย
เป ็นข ่ าว โด ่ งดั ง อันดับต ้นๆ  
เนือ่งจากเกดิการอุ้มบุญสองกรณีท่ีกระตุน้ความสนใจ
ของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา กรณีแรก สามีและ
ภรรยาจากประเทศออสเตรเลียถูกกล่าวหาว่าละท้ิง
ลูกของตนเองท่ีเกิดจากการจ้างหญิงไทยให้ต้ังครรภ์
แทนเนื่องจากทารกมีความพิการทางสมอง ท�าให้ 
หญิงไทยซึง่รับจ้างอุ้มบุญต้องรบัภาระเล้ียงทารกไว้เอง 
ส่วนสามีภรรยาคู่ดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ละท้ิงเด็ก 
แต่ไม่ทราบว่าหญิงไทยท่ีรับจ้างตั้งครรภ์ปฏิเสธท่ีจะ
ท�าแท้งทารกในครรภ์เม่ือแพทย์วนิจิฉยัว่าเดก็มีความ
บกพร่องทางสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในกรณีท่ีสอง 
หนุ่มโสดท่ีเป็นเศรษฐีชาวญ่ีปุ่นว่าจ้างให้ผู้หญิงไทย 
อุ้มบุญเด็กท่ีเกิดจากอสุจิของตน โดยพบว่ามีทารก 
อุ้มบุญท่ีเกดิจากอสุจิของผู้ชายคนนีถ้งึ 15 คน ท�าให้
เกดิข้อสงสัยกนัว่าชายญ่ีปุ่นคนนีอ้าจน�าเดก็ท่ีเกดิจาก
การอุ้มบุญไปกระท�าการในทางละเมิดศีลธรรมและ
อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสอง
กรณีกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมาย
และนกัคุม้ครองสิทธเิดก็ว่าประเทศไทยควรมีกฎหมาย 
ห้ามการอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์หรือไม่

ความหมายและประเภท
ก า ร อุ ้ ม บุญม า จ า กศั พ ท  ์

ภาษาอังกฤษว่า Surrogacy แต่ถ้าต้องการแปลศัพท์ค�านี ้
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ควรแปลว่า การตั้งครรภ์แทน 
หรือ การอุ้มท้องแทน เพราะหมายถึง การท่ีผู้หญิงคนหนึ่ง 
สมัครใจรับตั้งครรภ์แทนหรือรับอุ้มท้องแทนให้กับบุคคลอ่ืน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และโดยให้ข้อตกลง 
ก่อนการตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกท่ีคลอดออกมาเป็นลูกของฝ่าย
ที่ขอให้ตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์แทนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุท์างการแพทย์สมัยใหม่ท่ีสามารถช่วยบุคคล
ซึ่งมีลูกยากหรือตั้งครรภ์เองไม่ได้ ให้มีลูกที่เกิดจากพันธุกรรม
ของตนเองหรือจากพันธุกรรมของคู ่ตนเอง กรรมวิธีของ
เทคโนโลยกีารตัง้ครรภ์แทนใช้วธิเีดียวกบัการสร้าง “เด็กหลอด
แก้ว” ซึง่มีกรรมวธิท่ีีท�าให้การปฏสินธเิกดินอกร่างกายของมนษุย์ 
เรียกวธินีีเ้ป็นภาษาอังกฤษว่า IVF (In - vitro Fertilization)  
มีกรรมวิธีคือการน�าไข่ (eggs) และอสุจิ (sperms)  
มาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นก็
ย้ายไข่ท่ีผสมแล้วจนเกดิเป็นตวัอ่อน (embryo) ฉดีกลับเข้าไป
ในมดลูกของผู้หญิงเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์และให้ทารกเติบโต
จนกระท่ังคลอดออกมา ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนา 
จนมีความก้าวหน้ามากผู้ท่ีมีบุตรยากหรือมีบุตรไม่ได้เลย  
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แต่ต้องการมีลูกที่มีพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับตนเองสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ถ้ามีก�าลังทรัพย์พอท่ีจะ 
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ท่ีมีราคาค่อนข้างสูงได้  
แต่บางประเทศ เช่น สวเีดน ซึง่ใช้นโยบายรฐัสวสัดกิารให้สิทธ ิ
คูส่ามีภรรยาท่ีมีบุตรยากสามารถเข้าถงึบริการ IVF ได้ฟรี 
อย่างน้อย 1 ครั้ง

การตั้งครรภ์แทนอาศัยกรรมวิธีทางเทคโนโลย ี
แบบเดียวกับการสร้างเด็กหลอดแก้ว แตกต่างกันตรงท่ี
กระบวนการย้ายตัวอ่อนจากหลอดแก้วไปฝังในมดลูก 
กล่าวคอื การตัง้ครรภ์แทนไม่ได้ย้ายตวัอ่อนไปฝังในมดลูก
ของหญิงท่ีเป็นเจ้าของไข่ แต่ย้ายไปอยูใ่นมดลูกของหญิงอ่ืน 
ท่ีรับตัง้ครรภ์แทน การตัง้ครรภ์แทนท่ีท�ากนัอยูมี่ 2 วธิ ีคอื  
วิธีแรก น�าไข่ของผู้หญิงท่ีรับตั้งครรภ์แทนไปผสมกับอสุจิ
ของสามีของหญิงท่ีต้องการมีลูกโดยกระท�าในห้องปฏบัิตกิาร  
กรณีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหญิงท่ีต้องการมีลูกมีไข่ท่ีผิดปกติ
หรือเป็นหมัน วิธีนี้หญิงท่ีรับตั้งครรภ์แทนมีพันธุกรรม 
เกาะเก่ียวกบัเดก็ท่ีเกดิมาเพราะว่าเป็นเจ้าของไข่ วิธท่ีีสอง 
เป็นการน�าไข่ของหญิงท่ีต้องการมีลูกไปผสมกบัอสุจิบริจาค 
หรอือาจน�าอสุจขิองชายท่ีต้องการมีลูกไปผสมกบัไข่บริจาค
ท�าในห้องทดลองเช่นกนั หลังการปฏสินธจึิงค่อยน�าตวัอ่อน
ฉีดเข ้าไปฝังตัวในมดลูกของหญิงท่ีรับตั้งครรภ์แทน  
การตัง้ครรภ์แทนวธิหีลังนีเ้ป็นการตัง้ครรภ์แทนแท้ เพราะ
ว่าตัวอ่อนและผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่ได้เป็นเจ้าของไข่ 
จึงไม่มีความเกีย่วข้องกนัด้านพนัธกุรรมกบัเดก็แต่อย่างไร 
วิธีหลังนี้คนที่ต้องการมีลูก เช่น คู่ชีวิตที่เป็นเกย์ คนโสด 
หรือคูส่มรสต่างเพศท่ีผู้หญิงไม่สามารถท้องได้เองหรือเป็น
หมันมักใช้กัน

ส่วนกระบวนการจัดการให้มีการตั้งครรภ์แทนท่ี 
มักกล่าวถึงกันบ่อยคร้ังมีอยู่ 2 ลักษณะซึ่งยังมีปัญหา 
การตีความว่าจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของ 
การจดัการเร่ืองการรับตัง้ครรภ์แทนของท้ังสองลักษณะได้
อย่างเด็ดขาดหรือไม่ ลักษณะแรกคือ การรับตั้งครรภ์
แทนท่ีไม่ใช่เชงิพาณิชย์ (altruistic surrogacy) กล่าว
คือ ผู้หญิงบางคนอาจอาสารับตั้งครรภ์แทนโดยไม่รับ 
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง เนื่องจากเกิดความเห็นอกเห็นใจ
ต่อคนที่มีลูกยากหรือคนมีลูกด้วยตัวเองไม่ได้ ด้วยเพราะ
การมีลูกมีความหมายต่อพวกเขามาก โดยผู้ท่ีขอให ้
ตั้งครรภ์แทนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบริการ

กรรมวิธีทางเทคโนโลยี ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจ่ายค่า
ดูแลหญิงท่ีมารับตั้งครรภ์แทนจนกระท่ังคลอด ในกรณีนี้
คนท่ีมารับต้ังครรภ์แทนมักเป็นญาตขิองคนท่ีต้องการมีลูก 
มีข้อโต้แย้งว่าการรับตั้งครรภ์ในลักษณะนี้ อาจเข้าข่าย 
การรับค่าจ้างเช่นกันถึงแม้ว่าหญิงท่ีมารับตั้งครรภ์แทนจะ
เป็นญาติของคนท่ีมาขอให้ตั้งครรภ์ให้ก็ตาม ส่วนกรณีท่ี
สองเป็น การรับตัง้ครรภ์แทนเชงิพาณิชย์ (commercial 
surrogacy) ซึ่งผู้หญิงท่ีรับตั้งครรภ์แทนได้ค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน ผ่านบริษัทคนกลางท่ีเข้ามาจัดบริการให้ 
ตั้งแต่จัดหาผู้หญิงตามคุณสมบัติท่ีต้องการมาให้เลือก 
จัดหาไข่ จดัหาอสุจิ หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ดูแลหญงิ
รับตั้งครรภ์แทนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด และ
ด�าเนนิการเกีย่วกบัการท�าให้เดก็เป็นบุตรตามกฎหมายของ
ผู้ว่าจ้าง

บรกิารรบัตัง้ครรภ์แทนในไทย
ความต้องการสร้างครอบครัวที่มีองค์ประกอบ พ่อ 

แม่ และลูก ท่ีเกีย่วข้องกนัทางสายเลือดหรือทางพนัธกุรรม
เป็นหนึ่งในชุดอุดมการณ์ท่ีถูกปลูกฝังให้กับคนในสังคม 
มาช้านาน ความต้องการมีลูกที่เกี่ยวพันทางสายเลือดกับ
ตนเองหรือสืบสายโลหิตมาจากคนท่ีตนเองรักกลายเป็น
แรงผลักดันท�าให้คนท่ีประสบปัญหามีลูกยาก เป็นหมัน 
หรือคนท่ีก�าลังสร้างครอบครัวกับคนเพศเดียวกัน หรือ 
แม้กระท่ังคนท่ีอยู่เป็นโสดท่ีมีก�าลังทรัพย์เพียงพอ อยาก
เข้าไปใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธุ์เพื่อสร้างลูก ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีแพทย์
ท่ีเชีย่วชาญด้านนีอ้ยูจ่�านวนไม่น้อยจนกลายเป็นศนูย์กลาง
หนึ่งในทวีปเอเชียและโลกท่ีให้บริการสร้างลูกโดยใช้
เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ ์และมีผู้หญิงไทยจ�านวนหนึง่
อาสารับตั้งครรภ์แทนโดยรับค่าตอบแทนโดยมีมุมมอง
ว่าการอาสาดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  
โดยพวกเธอเองก็ได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ท�าให ้
มีโอกาสมีรายได้ก้อนโตที่ได้มาอย่างสุจริต

ผู ้หญิงไทยท่ีรับตั้ งครรภ ์แทนแต ่ละคนได ้ รับ 
ค่าตอบแทนราว 13,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
400,000 บาท แต่ถ้าหากตดิต่อผ่านนายหน้า ผู้หญิงท่ีรับ 
ตัง้ครรภ์แทนมักได้รับค่าตอบแทนประมาณ 340,000 บาท  
การรบัค่าตอบแทนจะแบ่งตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญา
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ท่ีท�าไว้กบับริษัทคนกลางซึง่มักเป็นบริษัทข้ามชาต ิเม่ือรู้ผล
ชดัเจนว่ามีการตัง้ครรภ์ส�าเร็จคูสั่ญญาจะเร่ิมให้ค่าตอบแทน 
รายเดอืนแก่ผู้หญิงรับตัง้ครรภ์เดอืนละประมาณ 12,000 
บาท ถึง 13,000 บาท จนกระทั่งถึงก�าหนดคลอดเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายประจ�าวัน ส่วนค่าตอบแทนที่เหลือรวมแล้ว
ประมาณ 9,400 เหรยีญสหรัฐจะให้หลังคลอดโดยแบ่งเป็น  
2 ครั้ง ให้ครึ่งแรกหลังคลอด 20 วัน และอีกครึ่งหนึ่งให้
หลังจากท�าเรื่องโอนบุตรเสร็จเรียบร้อย หากการตั้งครรภ์
ประสบภาวะแทรกซ้อน เช่น เกดิการแท้งหรือเดก็เสียชวีติ
ในช่วง 5 - 6 เดือนแรกด้วยเหตุสุดวิสัย หญิงรับตั้งครรภ์
แทนยงัคงได้รับค่าตอบแทนประมาณ 7,000 เหรยีญสหรัฐ

นอกจากนัน้ ผู้ใช้บริการรับตัง้ครรภ์แทนยงัต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแก่บริษัทคนกลางจ�านวน 4,500 เหรียญสหรัฐ  
ซึ่งรายจ่ายน้ียังไม่รวมค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าไข่ ค่าฝากครรภ์ และค่าดูแลหญิงรับตั้งครรภ์แทน
ระหว่างตั้งท้อง ที่จะต้องมาพบสูตินรีแพทย์ตามนัดหมาย
ก่อนการตั้งครรภ์ผู้หญิงรับตั้งครรภ์แทนได้รับเงินทุกคร้ัง
ท่ีมารับการฉีดตัวอ่อนเข้าไปในมดลูก ครั้งละประมาณ  
6,000 บาท กรณีท่ีผู้หญิงไม่ต้องการเข้ารับการดแูลในคลินกิ 
บริษัทคนกลางบางบรษัิทจะจ่ายให้ 5,000 บาท แต่ผู้หญิง
อาจถูกขอร้องให้นอนพักในคลินิกประมาณ 10 วัน  
เพื่อให้แพทย์ม่ันใจว่าตัวอ่อนสามารถฝังตัวได้ดี  
กรณีตกลงเข้าพักท่ีคลินิกผู้หญิงรับตั้งครรภ์
แทนจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 7,000 
บาท เป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียเวลา1

ลกัษณะของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
หลายประเทศบญัญตัิกฎหมายอนุญาตให้

มีการรับตัง้ครรภ์แทนในเชงิพาณิชย์ได้เช่น อินเดยี รัสเซยี 
ยเูครน แอฟรกิาใต้ และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่หลาย
ประเทศมีกฎหมายห้ามการตัง้ครรภ์แทนท้ังสองลักษณะไว้ 
เช่น สวเีดน ฝร่ังเศส ฟินแลนด์ สเปน สวสิเซอร์แลนด์ และ
บางรัฐของสหรัฐอเมรกิา ส่วนออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา  
(ยกเว้นควเิบค) บางรฐัในสหรัฐอเมริกา อิสราเอล นวิซแีลนด์  
โปรตุเกส เดนมาร์ก ฮังการี เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ 
อนญุาตให้มีการต้ังครรภ์แทนเฉพาะท่ีไม่ท�าเป็นการพาณิชย์ 
เท่านัน้ อย่างไรกต็ามพบว่าประเทศส่วนใหญ่ยงัไม่มีกฎหมาย
เกีย่วกบัเร่ืองนี ้ส�าหรับประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเกีย่วกบั 

เรื่องนี้โดยตรง แต่มีข้อบังคับของแพทยสภาฉบับท่ี 21  
พ.ศ. 25452 ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขให้แพทย์ต้องปฏิบัติตาม
เม่ือให้บริการต้ังครรภ์แทนอยู ่3 เง่ือนไข ดังนี ้1) ต้องใช้ 
ตวัอ่อนท่ีเกดิจากเซลล์สืบพนัธุข์องคูส่มรสเท่านัน้ 2) ต้อง
ไม่เป็นไปในลักษณะการรับจ้างตัง้ครรภ์ 3) หญิงท่ีตัง้ครรภ์
แทนต้องเป็นญาตโิดยสายเลือดของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
และหากแพทย์จะให้บริการนอกเหนือไปจากนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยสูตนิรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ก่อนทุกคร้ัง เช่น การจะใช้เซลล์สืบพันธุ์บริจาค หรือ 
เมื่อเกิดกรณีไม่มีญาติที่จะตั้งครรภ์แทน เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเร่งรัดออกกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งครรภ์แทน ได้แก่ (ร่าง) พระราช
บัญญัติคุ ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช ่วย 
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... โดยมีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยกร่างไว้ตั้งแต่ปี 2553 
แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก เพราะว่าไม่สอดคล้องกับความ 

เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นหลายเร่ือง 
ประการแรก ยังมองว ่า 
การรับจ้างตัง้ครรภ์แทนหรือ 

การจัดการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า
เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนศีลธรรมและจริยธรรม จึงบัญญัติ
บทลงโทษต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีฝ่าฝืนไว้ซึง่เป็นการน�า
ข้อบังคับของแพทยสภา ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2545 ข้อที่ 3 
มาขยายความไว้ แต่มีข้อสังเกตว่าการตั้งครรภ์แทนที่เป็น
ไปในลักษณะ ‘การค้า’ ถูกตีความเพียงแค่การให้หญิงอื่น
ท่ีไม่ใช่ญาตมิารับตัง้ครรภ์แทนโดยให้ค่าจ้าง และการโฆษณา 
หรือการมีนายหน้าหรือมีคนกลางมารับด�าเนินการให้มี 
การตั้งครรภ์แทน แต่ไม่ได้ตีความให้หมายรวมถึงการคิด
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ค่าบริการของแพทย์ท่ีด�าเนินกรรมวิธีตั้งครรภ์แทนว่า
เป็นการท�าเพื่อประโยชน์ทางการค้าด้วย ซึ่งเป็นประเด็น 
ท่ีย ้อนแย้ง เนื่องจากแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญด้านนี้มักรับ 
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในอัตราที่สูงจากผู้รับบริการ 

ประการท่ีสอง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีลักษณะมุ่งควบคมุ 
มากกว่าป้องกันและคุ้มครองการละเมิดสิทธิของผู้หญิง  
เนื่องจากมีบทลงโทษผู้หญิงท่ีใช้ร่างกายและมดลูกของ
ตนเองไปรับจ้างตั้งครรภ์แทนซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายนี้ก�าลัง
ละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของร่างกายของผู้หญิงเสียเอง  
ในอดีตพบว่าการออกกฎหมายในลักษณะควบคุมและ
ปราบปรามเช่นนี้ไม่เคยใช้ได้ผลในสังคมไทย ตัวอย่าง 
ความล้มเหลวของการออกกฎหมายในลักษณะนี้ เช่น 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในอดีต  
หรือแม้กระท่ังกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าแท้ง 
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ช ่วยท�าให้รัฐสามารถขจัดอาชีพ 
การค้าประเวณีหรือปัญหาการท�าแท้ง แต่ยิ่งกลับท�าให้มี
ช่องทางส�าหรับเจ้าพนักงานท่ีประพฤติมิชอบในหน้าท่ีน�า
กฎหมายไปใช้เรียกรบัผลประโยชน์จากผู้ท่ีละเมิดกฎหมาย
ซึง่ยิง่ท�าให้การกดขีเ่อาเปรียบและละเมิดสิทธมินษุยชนของ
ผู้หญิงท�าได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และท�าให้ผู้หญิงท่ีรับตั้งครรภ์
แทนไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ

ประการท่ีสาม ถึงแม้ว่าร่าง พ.ร.บ.นี้มีข้อดีในแง่ 
ท่ีว่าให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิทธิของเด็กท่ีเกิดมา 
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ทางการแพทย์ไม่ให ้
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือตกอยู่ในอุปการะของผู้ท่ี 
ไม่เหมาะสมแต่การท่ีร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวมุ่งล้มล้าง
สิทธิความเป็นมารดาตามกฎหมายของหญิงผู้ให้ก�าเนิด
ทารกดังท่ีระบุอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยก�าหนดใหม่ว่าทารกท่ีเกิดมาจาก 
การตัง้ครรภ์แทนต้องเป็นบุตรของสามีภรรยาท่ีให้หญิงอ่ืน
ตั้งครรภ์แทนเท่านั้น สะท้อนว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก�าลัง
ละเลยความรู้สึกผูกพนัท่ีหญิงตัง้ครรภ์แทนอาจมีต่อทารก
ที่ตนอุ้มท้องมา และตัดสินแทนเด็กในการที่จะได้ทราบว่า
แม ่ ผู ้ ให ้ก�าเนิดตนคือใคร กฎหมายท่ีมีความเป ็น
ประชาธปิไตยควรให้ทางเลือกแก่ผู้หญิงรับตัง้ครรภ์แทนว่า
ต้องการจะให้เด็กรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ได้ว่าตนเป็นคนอุ้มท้อง
และให้ก�าเนิด

ประการท่ีส่ี ร่างกฎหมายฉบับนี้ร ่างขึ้นภายใต้
กระบวนทัศน์ ท่ียึดม่ันในอุดมการณ์รักต ่างเพศและ
อดุมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าครอบครัว
ท่ีมีลูกได้ต้องเป็นครอบครัวของคนรักต่างเพศ และครอบครวั
ท่ีสมบูรณ์ต้องมีพ่อกับแม่ครบถ้วน พ.ร.บ.ฉบับนี้จึง 
เอ้ือเฉพาะคูส่มรสหรือสามีและภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
เท่านัน้โดยให้สิทธเิข้าถงึบริการเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ ์
ทางการแพทย์ ท้ังๆ ท่ีกลุ่มผู้ท่ีมีความต้องการใช้เทคโนโลยี
การตั้งครรภ์แทนมีท้ังคนโสด และกลุ่มท่ีใช้ชีวิตคู ่กับ 
คนรักเพศเดียวกันรวมอยู่ด้วย

ความเหน็ทิง้ท้าย
สถานการณ์เร่ืองการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย 

ชี้ว่าถึงเวลาท่ีประเทศไทยต้องมีกฎหมายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โดยกฎหมายดังกล่าวควรค�านึงถึงสิทธิของทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นเดก็ท่ีเกดิจากการตัง้ครรภ์แทน บุคคลท่ีต้องการ 
มีลูก ซึ่งอาจเป็นสามีภรรยาต่างเพศท่ีมีบุตรยาก คนรัก
เพศเดยีวกนั หรือคนโสด ผู้หญิงท่ีรับตัง้ครรภ์แทน และแพทย์
ผู้ให้บริการ เพื่อให้กฎหมายนี้มีความรอบด้าน สอดคล้อง 
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมสาระของกฎหมาย
เร่ืองนี้จึงไม่ควรมีลักษณะอนุรักษ์นิยม หรือสวนทางกับ
กระแสการเคล่ือนไหวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของประชากร
หลายกลุ่ม กฎหมายด้านลบท่ีส่งผลกระทบต่อการปกป้อง
คุม้ครองสิทธขิองผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย การท�าให้การตัง้ครรภ์ 
แทนท่ีรบัค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย โดย
หวงัผลในการขจัดเร่ืองนีใ้ห้หมดส้ินไปจากสังคมไทยเป็นส่ิง
ท่ีเป็นไปไม่ได้ เม่ือค�านงึถงึจ�านวนความต้องการบุตรท่ีมีอยู่ 
ในทางตรงกนัข้ามการออกกฎหมายห้ามจะท�าให้ขบวนการ
รับจ้างตัง้ครรภ์แทนมีความซบัซ้อนและหลบซ่อนตวัมากขึน้  
เอ้ือให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น ซึ่งจะยากต่อ 
การควบคมุให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ถงึแม้ว่าการรับ 
ตั้งครรภ์แทนอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการละเมิด
จริยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออาจจะสร้าง
ปัญหาในเรื่องสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่
ถ้าหากสังคมไทยพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยให้ 
น�า้หนกักบัการปกป้องและคุม้ครองสิทธมิากกว่าการจับกมุ
และปราบปราม ปัญหาความเสี่ยงเหล่านั้นก็จะได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ปัญหาต่างๆ กจ็ะไม่ถกูซกุไว้ใต้พรม
เหมือนที่เกิดขึ้นกับกรณีการค้าประเวณีและการท�าแท้ง


