ปญหาขอขัดของในการบังคับใชพระราชบัญญัติคมุ ครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พพ.ศ. 2558*
นายพงษเดช วาณิชกิตติกลู **
นางชารียา เดนนินนาท***
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง ชลธิชา สถิระพจน****
ประสบป ญ หาเรื่ อ งการคุ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ย
ทั
ว
่
โลก
การเจริญพันธุ ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่ง มลรัฐแคลิฟอรเนีย ที่มีปญหาวา
สั ญ ญาการตั้ ง ครรภ แ ทนมี ผ ลบั ง คั บ ในสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ไม สหรั ฐ อเมริ ก าได มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
การตั้งครรภแทน 6 มลรัฐ ในประเทศไทยออกพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชววยการเจริ
ยการเจริญพันธุทางการแพทย พพ.ศ. 2558 มาแลวจึงไมจําตองพิจารณาเรื่องสัญญาการรับตั้งครรภ
แทน กฎหมายฉบับนี้ไมไดดูแลเฉพาะเด็กแตยังดูแลรวมไปถึงเซลลตน กําเนิดและตัวออน มีประเด็น
สําคัญวาเมื่อเด็กเกิดมาแลวใครเปนผูรับผิดชอบ ในการนี้ ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีอํานาจพิจารณา
เฉพาะคดีแพง เชน ความเปนบิดามารดา แตการใหความคุมครองทางการแพทยที่มีโทษทางอาญาศาล
อุทธรณคดีชํานัญพิเศษจะไมเขาไปเกี่ยวของตองฟองตอศาลอื่น
พิจารณาเทียบกับกฎหมาย
กฎหมายของประเทศเยอรมนี
ของประเทศเยอรมนีที่หามไมใหทําอุมบุญไมวาจะมีคาจางหรือไม
ก็ตาม มีประเด็นปญหาวา มีการทําสัญญาอุมบุญในตางประเทศและนําบุตรกลับเขามาภายในประเทศ
แลวรองขอใหรับรองความเปนบุตรชอบดวยกฎหมายจะมีผลอยางไร ในเรื่องนี้มีประเด็นทางวิชาการ
ตามหลักการสําคัญเรื่อง The Best
est interest ซึ่งตองพิจารณาวาอะไรเปนประโยชนสูงสุดของเด็ก
*

บทความนี้สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางมาตรฐานการอํานวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษแผนกคดี
เยาวชนและครอบครั ว เรื่ อง ปญ หาขอขัดข องในการบัง คับ ใชพระราชบัญ ญัติคุ มครองเด็กที่ เกิ ดโดยอาศั ยเทคโนโลยีช วยการเจริญ พัน ธุ
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหวางวัวันที่ ๒–๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท จังหวัดเชียงใหม
**
ผูพ ิพากษาศาลอุทธรณ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,น.บ.ท.,LL.M. The American University
***

ผูพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษน.บ.,นน.บ.ท. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

****

แพทยศาสตรบัณฑิตป 2541 จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 2546 จาก
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบ ดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล วุฒิ บัตรเวชศาสตรการเจริญพันธุ 2550 จากคณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเซลลตนกําเนิดของรังไข ที่ Division of Research, Vincent OB/GYN
OB
service
Massachusetts General Hospital, เมือง Boston, รัฐ Massachusetts ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปจจุบันเปนอาจารยประจํา ประจําแผนก
เวชศาสตรการเจริญพันธุ สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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การอุมบุญ
การอุมบุญหรืออาจเรียกใหเขาใจงายและเห็นภาพไดชัดเจนวาเปน การยืมมดลูกของหญิงอื่น
เพื่อตั้งครรภแทนใชในกรณีที่ผูมีความประสงคจะมีบุตรแตไมสามารถตั้งครรภเองไดโดยมีภาวะที่ทําให
ตัวออนไมฝงตัวในมดลูก ภาวะไรมดลูก หรือมดลูกมีความผิดปกติใดๆที่ทําใหไมสามารถเปนที่อาศัยของ
ตัวออนทารกได
สาเหตุของการอุมบุญ
1. คูสมรสมีบุตรยาก
2.คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถมีบุตรได
3. คูรักเพศเดียวกัน เชนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยอมใหคูรักเพศเดียวกันสามารถแตงงานกันได
ประเภทของการอุมบุญ
ในทางการแพทยมีการอุม บุ ญแท (Full or Traditional surrogacy) และการอุ ม บุญเทียม
(Partial or Gestational surrogacy) แตในสังคมหรือทางกฎหมายมีการอุมบุญ 2 แบบคือการอุมบุญ
โดยมี ค า ตอบแทน (Commercial surrogacy) และการอุ ม บุ ญ โดยไม มี ค า ตอบแทน (Non Commercial surrogacy)
สําหรับประเทศไทย ยินยอมใหทําอุมบุญไดเฉพาะกรณีการอุมบุญโดยไมมีคาตอบแทนเพื่อให
สอดคลองกับศีลธรรมจรรยา และอาจมีประเด็นปญหากรณีอุมบุญที่ขัดตอกฎเกณฑที่กฎหมายกําหนด
พระราชบัญญัตินี้มุงคุมครองเด็กที่เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพัน ธุทางการแพทย
ดังนั้นหากมีขอพิพาทศาลตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ
เงื่อนไขการตั้งครรภแทน
1. ตองเปนสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งภริยาไมอาจตั้งครรภได ประสงคจะมีบุตร
โดยให ห ญิ ง อื่ น ตั้ ง ครรภ แ ทน ต อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย ในกรณี ที่ ส ามี ห รื อ ภริ ย าไม ไ ด มี สั ญ ชาติ ไ ทยต อ ง
จดทะเบียนสมรสมาแลวไมนอยกวา 3 ป
มีประเด็นปญหาวา ตองจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใด
กฎหมายเยาวชนและครอบครัวในปจจุบันจึงพิจารณาเฉพาะกฎหมายไทยเพียงอยางเดียวไมได
ตองศึกษากฎหมายเปรียบเทียบและพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ. ศ.
2489 และหากตอ งใชกฎหมายต างประเทศ พระราชบั ญญั ติวา ดว ยการขั ดกั น แห งกฎหมายถื อว า
กฎหมายตางประเทศเปนปญหาขอเท็จจริง คูความมีหนาที่ตองนําสืบ หากคูความไมนําสืบจนเปนที่
พอใจแกศาล ศาลมีอํานาจใชกฎหมายไทยในการพิจารณาคดี
2. หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองมิใชบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส เพื่อรองรับเหตุผลเรื่อง
การลําดับญาติในทางสังคม
3. หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนญาติสืบสายโลหิตของคูสมรส
4. ในกรณีที่ไมมีญาติสืบสายโลหิตใหหญิงอื่นรับตั้งครรภแทนได
5. หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนหญิงที่เคยมีบุตรมากอนแลวเทานั้นและหากหญิงนั้นมีสามี
ตองไดรับความยินยอมจากสามีดวย เพื่อรองรับเหตุผลทางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของไทยและ
เหตุผลทางการแพทยเนื่องจากหญิงตั้งครรภมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบางชนิดที่มีความรุนแรงถึงขั้น

3

เสียชีวิต และแพทยสนับสนุนใหคลอดเองตามธรรมชาติมากกวาใชวิธีการผาตัด ดังนั้น หญิงที่เคยคลอด
เองจะคลอดงายและชวยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซอนระหวางคลอด และที่สําคัญที่สุดคือหญิงที่
เคยตั้งครรภยอ มมีสภาพมดลูกที่พรอมสําหรับการฝงตัวของตัวออน
วิธีดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทน
1. ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไขของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงคจะใหมีการ
ตั้งครรภแทน
2. ใชตัวออนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไขของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงคจะใหมีการ
ตั้งครรภแทนกับไขหรืออสุจิของผูอื่น ทั้งนี้ หามไมใหใชไขของหญิงที่รับตั้งครรภแทน เพื่อปองกันไมให
เกิดความผูกพันระหวางหญิงรับตั้งครรภแทนและเด็กมากจนเกินไป
กฎหมายหามทําการคา
1. หามมิใหผูใดดําเนินการใหมีการตั้งครรภแทนเพื่อประโยชนในทางการคา
2. หามมิใหผูใดกระทําการเปนคนกลางหรือนายหนาโดยเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดเพื่อเปนการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ชองใหมีการรับตั้งครรภแทน
3. หามมิใหผูใดโฆษณาหรือไขขาวใหแพรหลายดวยประการใดๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภแทนวามี
หญิงที่ประสงคจะเปนผูรับตั้งครรภแทนผูอื่น หรือมีบุคคลที่ประสงคจะใหหญิงอื่นเปนผูรับตั้งครรภแทน
ไมวาจะไดกระทําเพื่อประโยชนทางการคาหรือไมก็ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไวในกรณีความเปนบิดา
มารดาโดยชอบดวยกฎหมาย และการตั้งผูแทนโดยชอบธรรม หากเปนการฝาฝนบทบัญญัติที่มีโทษทาง
อาญาจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอื่น
ความเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายมีเงื่อนไขดังนี้
1. เปนเด็กที่เกิดตามพระราชบัญญัตินี้คือ เด็กที่เกิดจากการผสมเทียมหรือเด็กที่เกิดจากการ
อุมบุญ
2.ไมวาภริยาที่ชอบดวยกฎหมายเปนผูตั้งครรภหรือตั้งครรภแทนโดยหญิงอื่น
3.เด็กนั้นเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงคจะมีบุตร
แมวาสามีหรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมายนั้นถึงแกความตายกอนเด็กเกิด
4.หามปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนดังกลาว (มาตรา 33) เชน กรณีคูสมรสชาว
ญี่ปุนทะเลาะกันในระหวางวาจางหญิงชาวอินเดียใหตั้งครรภแทนและมีแนวโนมวาจะไมรับเด็กเปนบุตร
หากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นจะแกไขปญหาอยางไร
กฎหมายอุมบุญ ในอนาคตไมไดเปนเพียงกฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง ควรมี
องคกรระหวางประเทศเขามาดูแล วางหลักเกณฑทางการแพทยของทุกประเทศเพื่อไมใหเกิดปญหาตอ
เด็ก และจากกรณีนี้ประเทศไทยจึงแกปญหาโดยการบัญญัติหามมิใหปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการ
ตั้งครรภแทน
การตั้งผูแทนโดยชอบธรรม
ถาบิดามารดาที่แทจริงถึงแกความตายกอนเด็กเกิด ใหหญิงที่รับตั้งครรภแทนเปนผูปกครอง
เด็กนั้นไปจนกวาจะมีการตั้งผูปกครองใหม และหญิงที่รับตั้งครรภแทน พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
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วาดวยการคุมครองเด็ก ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะตองรองขอตอศาลใหตั้งผูปกครอง โดย
ศาลตองคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของเด็กนั้นเปนสําคัญ (The Best interests of the child)
หนาที่แจงการเกิดของเด็ก
1. สามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
2. หญิงที่รับตั้งครรภแทน หากสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายถึงแกความตายกอนเด็กเกิด
ไมอยูในประเทศไทยหรือไมปรากฏตัวภายหลังจากการคลอดเด็กนั้น
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1. การอุมบุญโดยฝาฝนกฎหมาย เชน มีญาติสืบสายโลหิตที่เปนผูหญิงแตยังคงจางหญิงอื่นให
รับตั้งครรภแทนจะมีผลในทางกฎหมายอยางไร
2. ความผิดพลาดทางการแพทยระหวางอุมบุญ เชน เด็กมีความผิดปกติทางรางกายหรือสมอง
3. คูสมรสชาวไทยไปจางอุมบุญในตางประเทศ
ความเห็นทางการแพทย
ในทางการแพทยการตั้งครรภตองประกอบดวย 3 ปจจัย คือมดลูก เซลลไขและเซลลอสุจิ เมื่อ
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช มีผลตอการรักษาทางการแพทยดังนี้
1. การรักษาตองมีเอกสารประกอบครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด เชน ใบทะเบียนสมรส
เปนตน จึงมีการใชวิธีการอุมบุญเถื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความยุงยากเกี่ยวกับเอกสาร
2. การขอรับบริจาคเซลลไขหรือเซลลอสุจิ
3. การใช ม ดลูก ของแมอุ ม บุ ญ เช น กรณี ห ญิ งไม ต อ งการตั้ง ครรภ เ องเนื่ องจากกลั ว สรี ร ะ
เปลี่ยนแปลง คูรักเพศเดียวกัน ถูกตัดมดลูก เปนตน
4. ผลกระทบในทางปฏิบัติตอกระบวนการอุมบุญในปจจุบัน คือ ตองประชุมความคิดเห็นกอน
ทําอุมบุญหลายครั้ง คณะแพทยตองติดตามผลการอุมบุญจนเด็กโต
จากปจจัยในการตั้งครรภ คือมดลูก ไขและอสุจิ โดยไขและอสุจิทําหนาที่เปนสารพันธุกรรมที่
สืบทอดจากบิดามารดาไปสูบุตร และมดลูกถือเสมือนกลองใหทารกในครรภเจริญเติบโต ซึ่งในอนาคต
ประมาณ 50 ปขางหนาอาจมีนวัตกรรมใหมเพื่อผลิตกลองใหทารกเจริญเติบโตนอกครรภผูหญิงไดเพื่อ
ลดปญหาการคลอดกอนกําหนด และอีกประมาณ 20 ปขางหนาอาจมีการตัดตอพันธุกรรมเพื่อนํายีน
ของบุคคลที่สามมาใชบางสวนเพื่อรักษาโรคหรือแกปญหาดานสุขภาพ แตในบางประเทศ มีกฎหมาย
หามมิใหมีการวิจัยทางการแพทยดังกลาว
ขอสังเกต
1. ในทางการแพทยไดตั้งขอสังเกตกรณีตั้งศูนยจางอุมบุญและทําปฏิสนธิระหวางเซลลไขและ
เซลลอสุจิในพื้นที่เขตรอยตอระหวางประเทศซึ่งไมอยูในเขตประเทศใดเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากในการ
ยื่นเอกสาร เชน ในแมน้ําโขง แลวเดินทางกลับมาอุม ทองในประเทศไทย จะมีผลในทางกฎหมายอยางไร
ในกรณีนี้หลักกฎหมายระหวางประเทศ ถือวาการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อเลี่ยงกฎหมาย เปน
การกระทําผิดกฎหมายไทย และหากมีการเขารับการรักษาในประเทศไทย แพทยจะเรียกเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบที่มาของการทําอุมบุญ
2. กระบวนการอุม บุญมีการกระตุนเพื่อเก็บเซลลไขและเซลลอสุจิจํานวนมากแลวนําไปปฏิสนธิ
นอกรางกายในหองปฏิบัติการ หลังจากนั้นจะไดตัวออนที่ตองดูแลในห องปฏิบัติการประมาณ 5 วัน
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แลวยายไปฝงตัวในโพรงมดลูก จากกระบวนการดังกลาวจะเหลือตัวออนที่ปฏิสนธิแลวเปนจํานวนมาก
แพทยไดเก็บรักษาโดยการแชแข็งไวในไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) ตั้งแตกอนพระราชบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช จึงมีปญ หาเกี่ยวกั บวิธีการปฏิบั ติในการอุม บุญตามพระราชบัญ ญั ติที่แตกต างจากเดิม
ทั้งๆ ที่เริ่มกระบวนการอุมบุญมากอนแลว
3. คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการอุมบุญในทางปฏิบัติคูสมรสจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
เชน คาฝากครรภ คายา คากระตุนไขในกรณีที่รับบริจาคเซลลไข ซึ่งไมถือวาเปนคาจางในการอุมบุญ
4. มีการกําหนดระยะเวลาใหแ มอุมบุญดูแลเด็กหลังคลอดหรือไมไมมีกฎหมายกําหนดอยาง
ชั ด เจน แตใ นทางปฏิ บั ติ พอ แม ที่ แ ท จ ริ ง และแม อุ ม บุ ญ ย อ มมี ค วามผู ก พั น จากการดู แ ลเด็ ก ตลอด
ระยะเวลาที่เด็กอยูในครรภ ภายหลังการคลอดแมอุมบุญมีน้ํานมสําหรับเด็ก จึงเปนผูดูแลเด็กอยูในชวง
ระยะเวลาหนึ่งแลว เวนแตกรณีจางอุมบุญจากตางประเทศ
5. มีการพิสูจนวาเด็กที่เกิดมาเปนบุตรของคูสมรสหรือพอแมที่แทจริงหรือไม ในทางปฏิบัติไมมี
การพิสูจนทุกกรณีและเคยมีความผิดพลาด จึงมีประเด็นวา แพทยควรมีเอกสารใหผูปวยเซ็นยินยอมรับ
เด็กเปนบุตรหรือไม หากเกิดความผิดพลาด (Human error) คูสมรสมีสิทธิปฏิเสธความเปนบิดามารดา
หรือ ไม ใครจะเป นผูรั บผิด ชอบดูแ ลเด็ก กรณีนี้เป น ช องวางของกฎหมายไทยที่ ตอ งยอ นกลั บมาให
แมอุมบุญเปนผูรับผิดชอบเด็กหรือไม ควรมีองคกรดูแลในเรื่องนี้หรือไม
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวออนในไนโตรเจนเหลวในปจจุบันใชวิธีติดตอสอบถามคูสมรส
ทุกปและตกลงตามสัญญาวาหากไมไดติดตอกลับมาเปนระยะเวลา 5 ป หรือ 10 ป โรงพยาบาลมีสิทธิ
ทําลายตัวออนได แตในขณะนี้แมครบกําหนดเวลาแลวก็ยังไมไดทําลายตัวออน เนื่องจากเคยมีกรณีที่
พอแมตองการใชตัวออนหลังจากครบกําหนดแลวและอาจถูกฟองคดีได
7. ทําไมจึงห ามเลือกเพศเด็ก (Sex selection) ที่จะเกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุการเลือก
เพศเด็ก (Sexselection) ทําใหเกิดความไมสมดุล มีกรณีศึกษาจากประเทศจีน ตามนโยบาย “One
Child Policy” ทําใหเกิดการทําแทงกรณีที่ทารกคนแรกในครรภไมใชเพศชาย และหากตัวออนทารก
มีสิทธิตามกฎหมายจะมีประเด็นวา ทําไมจึงไมยอมใหตัวออนนั้นเกิด จากเหตุผลดังกลาว บางประเทศ
ในทวีปยุโรปอนุญาตใหเก็บเฉพาะเซลลไขเทานั้น หามไมใหมีการปฏิสนธิตัวออนนอกรางกาย เนื่องจาก
ไมมีสิทธิทําลายตัวออน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการทําเด็กหลอดแกวมีจุดมุงหมายหลักสําหรับผูมีปญหา
ประกอบกับ ในป จจุ บั น มี ก ารตั ดบางส วนของเซลล ตัว อ อ นไปตรวจสอบหาโรคทางพั น ธุ กรรม เช น
ดาวนซินโดรม เพื่อปองกันไมใหเปนการลงทุนที่เสียเปลา และอัตราการตั้งครรภที่เกิดจากการทําเด็ก
หลอดแกวมีประมาณ 20 ถึง 30 เปอรเซ็นต ความสําเร็จขึ้นอยูก ับอายุแมเปนสําคัญ
8. ทําไมตองฝงตัวออนในโพรงมดลูกภายใน 5 วันโดยธรรมชาติตัวออนตองฝงตัวในโพรงมดลูก
ภายในวันที่ 6-7 หลังจากการปฏิสนธิ มิฉะนั้นตัวออนจะเสีย และการยายตัวออนไปฝงในโพรงมดลูกมี
2 ระยะ คือ วันที่ 3 และวันที่ 5 หลังการปฏิสนธิ
การยา ยในวัน ที่ 5 หากไมมี การวินิ จฉัยตัวอ อนจะพิ จารณารูป รา งของตัว ออ นเพื่ อหาความ
ผิดปกติของเซลล และจะเลือกตัวออนที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียว เพื่อปองกันปญหาการตั้งครรภแฝด
การยายในวันที่ 3 จะยายตัวออนไปฝงตัวในมดลูก 2 ตัว เพราะตัวออนบางตัวอาจตายกอนถึง
วันที่ 5ทั้งนี้ การวินิจฉัยตัวออนจะมีขึ้นในกรณีพอแมมีโรคทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย หรือแมมี
อายุเกิน 35 ป เพื่อลดโอกาสไมใหเกิดโรคดาวนซินโดรม
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9. กรณีศึกษาที่สามีภริยาทะเลาะและแยงบุตรกัน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10442/2558)
ศาลไทยจะไมเพิกถอนอํานาจปกครองหากไมมี เหตุประพฤติชั่ว รายเพราะถือ วาอํ านาจปกครองกับ
การใชอํานาจปกครองแยกออกจากกันได ใหผูมีสิทธิในการเลี้ยงดูเปนผูกําหนดถิ่นที่อยูตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1567
แตมีปญหาวากรณีฝาฝนพระราชบัญญัติฯ พอแมที่แทจริงอยูตางประเทศและแมอุมบุญไมได
เปนผูบริจาคไขแตอยากไดบุตร ไมอาจนําพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใชบังคับ ตองพิจารณาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งไมอาจแกไขปญหาไดทุกกรณี มีหลักเกณฑใดในการพิจารณาโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของเด็ก ตัวอยางเชน กรณีชายชาวญี่ปุนวาจางอุมบุญเด็ก 13 คน ที่อาจมีการเลี่ยง
กฎหมายโดยการฝาฝนพระราชบัญญัติฉบับนี้และใชศาลเปนเครื่องมือเพื่อนําเด็กออกนอกประเทศ
ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณี หากฝาฝนพระราชบัญ ญัตินี้ตองรับ โทษทางอาญา แต
ยังคงเปนเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแยกเรื่อง
ผูม ีอํานาจปกครองเด็กกับการเลี่ยงกฎหมายออกจากกัน โดยพิจารณาวาเด็กอยูกับใครแลวจะมีความสุข
ที่สุด ใครสามารถดูแลเด็กไดจริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็ก
10. การออกกฎหมายฉบับนี้เปนไปเพื่อคุมครองเด็กที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามหลักเกณฑของ
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ แตไ ม ไ ด เป ด ชอ งเพื่ อ ให อํา นาจศาลในกรณี ที่ มี ก ารฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ นี้
เทาที่ควร
คดีที่นาสนใจ
1. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10442/2558
โจทกฟองหยาจําเลยและขอเปนผูใชอํานาจปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย ม. จําเลยให
การวา โจทกวาจางจําเลยใหจดทะเบียนสมรส และใชวิทยาการทางการแพทยโดยการผสมเชื้ออสุจิเพื่อ
ตั้งครรภเด็กชาย ม. ใหโจทก โดยไมเคยไดใชชีวิตดังสามีภริยาเลย เมื่อเด็กชาย ม. คลอด โจทกไมสงเงิน
มาให ไมชําระคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรแตกลับขูใหสงมอบบุตรให ขอใหยกฟอง ศาลไดกําหนดประเด็น
ขอพิพาทดวยวา การจดทะเบียนสมรสระหวางโจทกและจําเลยเปนโมฆะหรือไมโดยใหจําเลยมีภาระการ
พิสูจนในประเด็นดังกลาว เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา การจดทะเบียนสมรสระหวางโจทกกับจําเลย
เปนการจดทะเบียนที่ปราศจากความยินยอมที่จะอยูกินฉันสามีภริยากันอยางแทจริง เนื่องจากโจทก
กับจําเลยจดทะเบียนสมรสกันเพราะโจทกตกลงวาจางจําเลยใหตั้งครรภบุตรใหแกโจทกดวยวิธีการ
ผสมเทียม โดยตางไมยินยอมเปนสามีภริยากั นอยางแทจริงและไมประสงคที่จะอยูกินรวมกันฉันสามี
ภริยา จึงเปนการสมรสที่ผิดเงื่อนไขตาม ป.พ.พ. มาตรา 1458 ซึ่งมีผลใหการสมรสระหวางโจทกกับ
จําเลยเปนโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1496 วรรคหนึ่ง การที่จําเลยใหการตอสูคดีวาการสมรสเป น
โมฆะ ถือไดวาเปนกรณีที่จําเลยซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลใหการสมรสเปนโมฆะ ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1496 วรรคสองแลว ปญหาดังกลาวเป นข อกฎหมายอันเกี่ยวดว ยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ศาลมีอํานาจพิพากษาวาการสมรสระหวางโจทกกั บจําเลยเป นโมฆะได กรณี ไมเป น การ
พิพากษาเกินคําขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142
แมการสมรสระหวางโจทกกับจําเลยเปนโมฆะ แตเมื่อบุตรผูเยาวคลอดระหวางที่ศาลยังไมมีการ
พิพากษาวาการสมรสระหวางโจทกกับจําเลยเปนโมฆะ ผูเยาวจึงเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของโจทก
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1536 วรรคสอง
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2. คูสมรสเพศเดียวกันสัญชาติเยอรมันจางหญิงสัญชาติอเมริกันที่อาศัยอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ใหเปนแมอุมบุญ ศาลแคลิฟอรเนียมีคําพิพากษาใหชายคูสมรสเพศเดียวกันมีอํานาจปกครองโดยชอบ
ธรรมเพีย งผู เดี ย ว หลัง จากนั้ น ไดยื่ นคํา ร อ งต อ เจ า หน าที่ เ พื่ อ จดทะเบี ยนรับ เด็ ก เป น บุ ต รชอบด ว ย
กฎหมายในประเทศเยอรมนี แตเจาหนาที่ไมรับจดทะเบียนอางวาขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดี (Public policy) ศาลสูงสุดของประเทศเยอรมนีพิพากษาใหจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายได เพราะจะพิจารณาเพียงวาการกระทําที่เกิดขึ้นในตางประเทศขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประเทศเยอรมนีเพียงอยางเดียวไมได เด็กยอมไดรับความคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
  

