ขอบเขตบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา
ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน
ธัญวรรณ ศรีพุ่ม
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์

บทคัดย่อ
วิวัฒนาการทางแพทย์ท่เี จริญก้ าวหน้ า ทําให้ คู่สมรสสามารถที่จะมีบุตรได้ แม้ มิได้ เกิด
จากการปฏิสนธิตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวิธกี ารตั้งครรภ์แทน ซึ่งทําให้ มีบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
เด็กที่คลอดออกมาหลายฝ่ าย และเกิดเป็ นปัญหาในการกําหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้ วย
กฎหมาย เมื่ อ พิ จ ารณาความรั บ ผิ ด ทางอาญาที่ผ้ ู สืบ สั น ดานกระทํา ต่ อ บุ พ การี หากว่ า เป็ น
การกระทําต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้ าของเชื้ออสุจิ มารดาเจ้ าของ
ไข่ มารดาที่ต้ังครรภ์แทน และสามีของมารดาที่ต้ังครรภ์แทนหากมี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 71 วรรคสอง ซึ่งเป็ นเหตุยกเว้ นโทษเฉพาะตัว และมาตรา 289(1) ซึ่งเป็ นเหตุเพิ่มโทษ
เฉพาะตัว จะวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาอย่างไร ทําให้ เห็นว่าขอบเขตคําว่าบุพการีตามประมวล
กฎหมายอาญานั้น ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน และอาจเกิดปั ญหาในการวินิจฉัยความรับผิดทาง
อาญาในอนาคตได้
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์ท่จี ะศึกษาวิจัยขอบเขตบุพการี
ในประมวลกฎหมายอาญา.ศึ ก ษากรณี ก ารตั้ ง ครรภ์ แ ทน.เพื่ อ ทราบแนวคิ ด ทฤษฎี . ประวั ติ
ความเป็ นมา และคุณธรรมทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตความรับผิดทางอาญา กรณีท่เี ป็ น
การกระทําของผู้สืบสันดานต่ อบุพการี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคสอง และ
มาตรา 289(1) รวมถึงแนวคิดและพัฒนาการทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการตั้งครรภ์แทน
วิเคราะห์ปัญหาตลอดจนผลกระทบเกี่ยวกับความไม่ ชัดเจนของคําว่าบุพการี ข้ อจํากัดเกี่ยวกับ
ขอบเขตความรับผิดทางอาญา ที่ผ้ ูสบื สันดานกระทําต่อบุพการี ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีกระทํา
ต่ อ บุ ค คลผู้ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ การตั้ ง ครรภ์ แ ทน อัน เป็ นเหตุ ย กเว้ น โทษเฉพาะตั ว และเหตุ
เพิ่มโทษเฉพาะตัว นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตความรับผิดทางอาญา กรณีท่ี
เป็ นการกระทําของผู้ สืบ สัน ดานต่ อบุ พการี และบุ คคลผู้ มีความสัมพั น ธ์กับ การตั้ งครรภ์แทน
ตามมาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289(1) และการกําหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้ วย
กฎหมายในกรณีท่มี ีการตั้งครรภ์แทน ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้ ทราบ


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
619

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ ไข บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดขอบเขต
ความหมายคําว่า บุพการี ไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ตลอดจนกําหนดขอบเขตความ
รับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา.มาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา.289(1) ให้ ครอบคลุมถึง
กรณีท่เี กิดกับบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน.ซึ่งในการศึกษานั้น ได้ ทาํ การค้ นคว้ า
วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล ทางเอกสาร ทั้ง ที่เ ป็ นภาษาไทยและภาษาอัง กฤษจากบทความ หนั ง สือ
วิทยานิพนธ์ วารสารตัวบทกฎหมาย และจากเว็บไซต์
จากผลการศึกษาพบว่ า ประมวลกฎหมายอาญายังไม่ มีขอบเขตของคําว่ าบุพการีท่ี
ชัดเจน และมิได้ ครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้ าของ
เชื้ออสุจิ มารดาเจ้ าของไข่ ผู้บริจาคเชื้ออสุจิหรือไข่ มารดาที่ต้ังครรภ์แทน และสามีของมารดาที่
ตั้งครรภ์แทนหากมีด้วย ซึ่งในต่ างประเทศแม้ จะไม่ มีการบัญญัติกฎหมายอาญาให้ ครอบคลุม
ไปถึงบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทนเช่นกัน แต่กม็ ีขอบเขตของบุพการีท่ชี ัดเจน และ
กว้ างกว่าในประเทศ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ประมวลกฎหมายอาญาจะต้ องกําหนดขอบเขตของ
คําว่าบุพการีไว้ ให้ ชัดเจน โดยให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมาย
ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง กฎหมายประสงค์ค้ ุมครองให้ เกิดความเป็ น
ปึ กแผ่นในครอบครัว เมื่อเทียบกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ บางประการซึ่งเป็ นความผิดเล็กน้ อย
ย่ อ มด้ อ ยกว่ า ความเป็ นเอกภาพในครอบครั ว ที่ค วรรั ก ษาไว้ ในขณะเดี ย วกั น ความผิ ด ฐาน
ฆ่ าบุ พการี เป็ นความผิด ที่ร้ายแรง กฎหมายมุ่งคุ้ มครองชีวิตและความกตัญญูต่อผู้ มีพระคุ ณ
ซึ่งเป็ นการคํานึงถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวเช่นเดียวกัน ดังนั้น บิดาเจ้ าของเชื้ออสุจิ
และมารดาเจ้ าของไข่ ผู้ท่ปี ระสงค์มีบุตรและมีสายโลหิตเดียวกัน ซึ่งจะเป็ นบิดามารดาที่เลี้ยงดู
และอยู่อาศัยเป็ นครอบครัวเดียวกัน จึงควรที่จะได้ รับคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา แต่
คําว่าบุพการีไม่ควรที่จะรวมไปถึงผู้บริจาคเชื้ออสุจิหรือไข่ หญิงที่ต้ังครรภ์แทน และสามีของหญิง
นั้นถ้ าหากมีด้วย เนื่องจากบุคคลเหล่ านี้ ไม่ มีความเกี่ยวข้ องเป็ นสถาบันครอบครัวเดียวกันกับ
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด

1. บทนํา
การกระทําความผิดอาญาต่อบุพการีน้ัน เป็ นลักษณะความผิดของประเทศในเอเชีย
อันอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นอิทธิพลของศาสนา และลัทธิ ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ (คณิต ณ นคร,
2553 : 91) จึงทําให้ มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากการกระทําความผิดต่อบุคคลทั่วไป เพราะ
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เป็ นสิ่งสําคัญในสังคมไทย ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมประเพณีมาตั้งแต่
สมัยโบราณกาล ในความรู้สึกของวิญญูชนทั่วไปเห็นว่ าเป็ นการกระทําต่ อผู้ท่ีอบรมเลี้ยงดูและ
ให้ กาํ เนิดเรามา และเป็ นสถาบันครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นหากผู้สืบสันดานกระทําความผิดต่ อ
บุพการี ในความผิดเกี่ยวกับทรั พย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ถึงมาตรา 336
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วรรคแรก และความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 ผู้สบื สันดานจะได้ รับการยกเว้ นโทษเฉพาะตัว
หรื อลดโทษให้ ตามมาตรา 71วรรคสอง เนื่ องจากเป็ นความผิด เพี ยงเล็กน้ อย.เมื่อเทีย บกับ
ความเป็ นปึ กแผ่ น ของสถาบั น ครอบครั ว (แสวง.บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส,.2551.:..102).แต่ ห าก
ผู้สืบสันดานกระทําต่ อชีวิตของบุพการี.(Parricide) จะเป็ นเหตุเพิ่มโทษ กล่ าวคือ ทําให้ ผ้ ูกระทํา
ความผิดต้ องรับโทษหนักขึ้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา.289(1).อย่างไรก็ตาม ขอบเขต
ความหมายของคําว่าบุพการี ยังมิได้ มีการระบุความหมายในประมวลกฎหมายอาญาไว้ ให้ ชัดเจน
ว่ า หมายถึง บุพการีท่ีชอบด้ วยกฎหมาย หรือรวมไปถึงบุพการีตามสายโลหิตด้ วย มีเพียงแนว
คําพิ พากษาฎีกาและความเห็นของอาจารย์และนักวิชาการว่ ามีความหมายครอบคลุมเพียงใด
เท่านั้น.ซึ่งยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
เมื่ อ วิ วั ฒ นาการเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ท่ีเ ปลี่ ย นแปลงไป โดยเฉพาะการใช้ วิ ธี
การตั้งครรภ์แทน ประเภทการรับตั้งครรภ์แทนโดยสมบูรณ์.หรือการอุ้มบุญแท้ (Full.Surrogacy)
เข้ ามาแก้ ไขปั ญหาการมีบุตรยาก ซึ่งเป็ นกรณีท่ใี ช้ ไข่ของหญิงผู้ว่าจ้ างและเชื้ออสุจิของชายผู้ว่าจ้ าง
ฉีดเข้ าไปในมดลูกของหญิงที่ต้ังครรภ์แทน และหญิงที่ต้ังครรภ์แทนก็จะเป็ นผู้ให้ กาํ เนิดเด็กนั้น
จึงเกิดเป็ นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกําหนดสถานะบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
เพราะยั ง ไม่ มี ก ฎหมายรั บ รองให้ เด็ ก นั้ น เป็ นบุ ต รที่ ช อบด้ วยกฎหมายของคู่ ส มรส และ
หากพิจารณาในเรื่องความรับผิดทางอาญา ซึ่งมุ่งประสงค์ท่ีจะคุ้มครองสังคมให้ เกิดความสงบ
เรียบร้ อย กรณีท่ผี ้ ูสืบสันดานกระทําความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71
วรรคสอง และมาตรา 289 (1) ต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้ าของ
เชื้ ออสุจิ มารดาเจ้ า ของไข่ มารดาที่ต้ั ง ครรภ์ แ ทน หรื อ สามีข องมารดาที่ต้ั งครรภ์ แ ทนหากมี
จะเป็ นเหตุยกเว้ นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้ ผ้ ูกระทําหรือไม่ เพราะบิดามารดาคู่สมรสผู้ว่าจ้ าง
ซึ่งเป็ นเจ้ าของเชื้ออสุจิและไข่ เป็ นผู้ท่ีมีสายโลหิ ตเดียวกัน.(Jus.sanguinis).เมื่อตรวจพิ สูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์แล้ วย่อมปรากฏลักษณะทางพันธุกรรมที่ตรงกัน และที่สาํ คัญจะเป็ นบุคคลที่เลี้ยงดู
บุตรให้ เติบโต และอยู่ร่วมเป็ นสถาบันครอบครัวเดียวกันกับเด็กที่กาํ เนิดมา ส่วนมารดาที่ต้ังครรภ์
แทน แม้ จะเป็ นมารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายตามหลักกฎหมายแพ่ง แต่กม็ ีหน้ าที่เปรียบเสมือนเป็ น
การอาศัยท้ อง ในการตั้งครรภ์แ ละให้ กาํ เนิ ด ทารก แต่ มิไ ด้ เลี้ ยงดู จนเติบ โต และอยู่ ร่วมเป็ น
สถาบันครอบครัวเดียวกัน หากว่ามารดาที่ต้ังครรภ์แทนมีสามี ชายผู้เป็ นสามีกจ็ ะมีความสัมพันธ์
ทางกฎหมายเป็ นบิดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว กลับไม่มีความเกี่ยวโยงกับเด็ก
และมีความสัมพันธ์ท่หี ่างไกลกับเด็กมาก ซึ่งอาจจะทําให้ เกิดปัญหาในการวินิจฉัยความรับผิดทาง
อาญาในอนาคตได้
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2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องกับขอบเขตของคําว่าบุพการีตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) และการตั้งครรภ์แทน
ประเทศไทยมีร ะบบกฎหมายแบบลายลั ก ษณ์อัก ษร.(Civil.Law).ซึ่ ง ในการตีค วาม
ตัวบทกฎหมายอาญานั้น จะต้ องตีความอย่างเคร่ งครัดตามตัวอักษร หากมิได้ มีการบัญญัติเป็ น
ความผิดไว้ แล้ ว บุคคลก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา จะตีความโดยขยายความในทางที่เป็ นผลร้ าย
แก่ผ้ ูกระทําความผิดไม่ ได้ แต่ ถ้ากรณีเป็ นที่สงสัยต้ องยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้ ผ้ ูกระทํา
ความผิด (in dubio pro reo) (หยุด แสงอุทยั , 2554 : 47) และกฎหมายอาญาได้ บัญญัติข้ นึ โดย
มุ่งประสงค์ท่จี ะคุ้มครองให้ เกิดความสงบเรียบร้ อยขึ้นในสังคม โดยมีความเชื่อมโยงกับศีลธรรม
อันดีอนั เป็ นอิทธิพลของศาสนา เห็นได้ จากในหลายๆ มาตราที่บัญญัติข้ นึ
บทบัญญัติอนั เป็ นหลักประกันในกฎหมายอาญา จะต้ องครอบคลุมเนื้อหา 4 ประการ
คือ การห้ ามใช้ กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล การห้ ามใช้ กฎหมายที่ใกล้ เคียง
อย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล กฎหมายอาญาต้ องบัญญัติให้ ชัดเจนแน่นอน กฎหมายอาญา
ไม่มีผลย้ อนหลัง (คณิต ณ นคร, 2556 : 82) และนอกจากนี้กฎหมายอาญาจะต้ องตีความ
อย่างเคร่ งครัด ตามลายลักษณ์อกั ษร การที่จะพิจารณาตัวบทกฎหมายว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร
นั้น จะต้ องอาศัยหลักทางภาษา ความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบของกฎหมาย ประวัติความเป็ นมา
ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบ ซึ่ งแท้ ท่ีจริ งแล้ ว กฎหมายอาญานั้ น
มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็ นสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง และเป็ นเครื่องมือในการตีความ
กฎหมายประการหนึ่งด้ วย (คณิต ณ นคร, 2556 : 69)
คุณธรรมทางกฎหมาย (คณิต ณ นคร, 2556 : 75) เป็ นพื้นฐานในทางความคิดของ
การบัญญัติกฎหมายอาญาไม่ว่าผู้บัญญัติจะได้ คาํ นึงถึง คุณธรรมทางกฎหมาย ก่อนการบัญญัติ
หรือไม่กต็ าม เพราะความผิดอาญา มาจาก ปทัสถาน และปทัสถาน มาจาก คุณธรรมทางกฎหมาย
เช่ น ความผิดฐานฆ่าบุพการี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (1) สิ่งที่กฎหมายมุ่ง
ประสงค์จะคุ้มครอง ก็คือ ชีวิตมนุษย์ และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เห็นได้ ว่า กฎหมายอาญา
คุ้มครองบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ซึ่งเป็ นผู้มีพระคุณเป็ นพิเศษแตกต่ างจากบุคคลทั่วไป
เมื่ อ มี ก ารกระทํา ความผิ ด ที่ ร้ ายแรงถึ ง แก่ ชี วิ ต ของบุ พ การี ก็จ ะต้ องมี โ ทษประหารชี วิ ต
โดยวัตถุประสงค์ของการลงโทษประหารชีวิต เพื่อที่จะตัดผู้กระทําความผิดออกจากสังคม และ
มิให้ ผ้ ูอ่ืนเอาเป็ นเยี่ยงอย่ าง หมายความว่า การกระทําความผิดเช่ นนี้ มีความร้ ายแรงต่อสายตา
ประชาชนมาก ซึ่งเป็ นการคํานึงถึงผลของการกระทํา จิตใจของผู้กระทํา และภัยอันจะเกิดขึ้น
แต่ในขณะที่หากเป็ นการกระทําความผิดเพียงเล็กน้ อย เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประการ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง ผู้บัญญัติกฎหมายจะคํานึงถึงความเป็ นเอกภาพ
ในครอบครัว ทําให้ ความผิดที่กระทํามีลักษณะที่ด้อยกว่ า เพื่อเป็ นการรักษาความเป็ นปึ กแผ่น
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ในครอบครัวไว้ ผู้กระทําจะได้ รับการยกเว้ นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้ ซึ่งเป็ นเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติกฎหมายมาตรานี้
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1)
ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย ที่ยึดมั่นต่ อสถาบัน
ครอบครัว โดยเป็ นบทบัญญัตทิ ่ปี รากฏมาตั้งแต่ในกฎหมายตราสามดวง ( จิตติ ติงศภัทยิ ์, 2546 :
913) สมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (หยุด แสงอุทยั ,
2548 : 357) จนมาถึงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแตกต่างกันเพียงถ้ อยคําที่บัญญัติเท่านั้น
เมื่อกาลเวลาเปลี่ ยนแปลงไป เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิต
มนุษย์ และสามารถแก้ ไขปัญหาการมีบุตรยากได้ ด้วยการตั้งครรภ์แทน ซึ่งหากพิจารณาจากหน้ าที่
ในการอุ้มท้ องแทน (Surrogate function) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การรับตั้งครรภ์แทน
โดยสมบูรณ์.(Full.surrogacy) หรือการอุ้มบุญแท้ และการรับตั้งครรภ์แทนแบบไม่สมบูรณ์ (Partial
Surrogacy) หรือการอุ้มบุญเทียม (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2548 : 23) โดยเฉพาะวิธกี ารอุ้มบุญแท้
ซึ่งเป็ นการนําไข่ ของมารดามาปฏิสนธิกับเชื้อของบิดาแล้ วอาศัยมดลูกของคนอื่นอุ้มท้ องแทน
จึง เกิด เป็ นกรณี พิพ าทในทางแพ่ ง ว่ า ใครคื อ บิด ามารดาที่ช อบด้ ว ยกฎหมายของเด็ก กรณีน้ ี
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เคยวินิจฉัยไว้ ตามบันทึกเลขเสร็จ 100/2543 โดยให้ หญิงที่ต้ังครรภ์
แทนเป็ นมารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาตรา 15 และ
เมื่อหญิงมีสามี สามีของหญิงก็เป็ นบิดาที่ชอบด้ วยกฎหมายของเด็กด้ วย เนื่องจากว่ากฎหมายไทย
มีเพียงประกาศแพทยสภา1/2540เรื่อง มาตรฐานการให้ บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ และประกาศแพทยสภาที่ 21/2545.เรื่องมาตรฐานการให้ บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์.(ฉบับที่.2) กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์แทน แต่ยังไม่มีบทบัญญัติ
ที่ครอบคลุมและสามารถแก้ ไขปั ญหาในการกําหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายได้
จึงได้ มีการเสนอร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. … ซึ่งได้ กาํ หนดให้ บิดาเจ้ าของเชื้ออสุจิ มารดาเจ้ าของไข่ ซึ่งเป็ นผู้ว่าจ้ าง
ได้ เป็ นบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็ก
คําว่าบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา แต่เดิมก็เป็ นปัญหาว่า มีขอบเขตความหมาย
อย่างไร ซึ่งนักวิชาการก็ยังคงมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ ฝ่ ายหนึ่งเห็นว่าจะต้ องเป็ นบุพการีท่ชี อบ
ด้ ว ยกฎหมาย ส่ ว นอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ให้ ถื อ ตามหลั ก สายโลหิ ต ซึ่ ง เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
แนวคําพิ พากษาศาลฎีกา การที่จะวินิจฉั ยว่ าบุคคลผู้ มีความสัมพั นธ์กับการตั้งครรภ์แทนเป็ น
บุพการีตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ก็ไม่อาจที่จะตีความโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ช ย์ หรื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า วหากมี ก ารประกาศใช้ ไ ด้ แต่ ค วรที่จ ะอาศั ย
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คุ ณ ธรรมทางกฎหมาย และเจตนารมณ์ ข องกฎหมายมากํา หนดขอบเขตของคํา ว่ า บุ พ การี
ในประมวลกฎหมายอาญาให้ มีความชัดเจนแน่นอน

3. ขอบเขตของบุพการี กรณีที่ผูส้ ืบสันดานกระทําต่อบุพการีและกฎหมายเกีย่ วกับ
การตั้งครรภ์แทนในต่างประเทศ
แม้ ว่าความผิดที่ผ้ ูสืบสันดานกระทําต่ อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน
คือ บิดาเจ้ าของเชื้ออสุจิ มารดาเจ้ าของไข่ หญิงที่ต้ังครรภ์แทน และสามีของหญิงที่ต้ังครรภ์แทน
จะไม่เคยปรากฏเป็ นกรณีตัวอย่างมาก่อน และยังไม่มีประเทศใดที่บัญญัติกฎหมายครอบคลุมถึง
กรณีเหล่ านี้ แต่ การกําหนดขอบเขตของคําว่ าบุ พการี ในต่ างประเทศ มีความชัดเจนมากกว่ า
ในประเทศไทย นอกจากนี้การกําหนดสถานะความเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายกรณีท่ีมี
การตั้งครรภ์แทน ก็เป็ นปัญหาที่พบในหลายประเทศทั่วโลกเช่นกัน ซึ่งแต่ละประเทศ ก็มีหลักการ
ในการกํา หนดสถานะความเป็ นบิ ด ามารดาที่ช อบด้ ว ยกฎหมายแตกต่ า งกัน ทั้ง ที่ป รากฏใน
กฎหมาย และคําพิพากษา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของบุพการี ในความผิดฐาน
ลักทรัพย์ ฉ้ อโกง และทําให้ เสียทรัพย์ เป็ นเหตุแห่ งการไม่ต้องรับผิดให้ กับผู้กระทํา ซึ่งผู้กระทํา
จะต้ องรับผิดในทางแพ่ งเท่านั้น โดยกฎหมายอาญาฟิ ลิปปิ นส์ กําหนดขอบเขตของผู้กระทําและ
ผู้ถูกกระทําไว้ ชัดเจน ว่าหมายถึงการกระทําต่อ ผู้สบื สายโลหิตโดยตรงขึ้นไปและลงมา และญาติ
ที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน และนอกจากนี้ยังบัญญัติให้ การกระทําต่อคู่สมรสที่หย่าร้ างไป
แล้ ว และพี่น้องตามสายโลหิต พี่น้องที่ชอบด้ วยกฎหมายซึ่งอาศัยอยู่ ด้วยกันเป็ นเหตุแห่ งการ
ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ด้ ว ย การกํา หนดบทบั ญ ญั ติ เ ช่ น นี้ จึ ง มี ลั ก ษณะที่ชั ด เจน และขอบเขตกว้ า งกว่ า
ประเทศไทย
การฆ่าบุพการีท่ีเป็ นเหตุเพิ่มโทษปรากฏอยู่ ในหลายประเทศ เช่ น ประเทศฝรั่งเศส
(อุ ทั ย อาทิ เ วช,2554:6).บุ ค คลที่ ฆ่ า บิ ด า.มารดา.โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย.บิ ด ามารดาที่ รั บ
บุตรบุญธรรม บิดามารดาตามธรรมชาติ หรือบุพการีเหนือขึ้นไปที่ชอบด้ วยกฎหมาย นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาประเทศในทวีปเอเชีย ก็พบว่าการบัญญัติความผิดในกรณีท่บี ุคคลกระทําความผิดต่อ
ชี วิ ต ของผู้ มี พ ระคุ ณ ไว้ เ ช่ น กัน เช่ น ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ และประเทศเวี ย ดนาม โดยประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์กาํ หนดให้ บุคคลที่ ฆ่ าบิดา มารดา หรือบุตรทั้งที่ชอบด้ วยกฎหมาย และไม่ ชอบด้ วย
กฎหมาย รวมทั้งบรรพบุรุษที่เหนือขึ้นไปและสืบลงมา ส่วนประเทศเวียดนาม บุคคลใดที่ฆ่าปู่ ย่า
ตา ยาย บิดา มารดา รวมไปถึง ผู้ท่ีเลี้ยงดู และครู ต้ องรับโทษหนักกว่ าการฆ่ าบุคคลธรรมดา
เห็นได้ ว่าเป็ นการบัญญั ติขอบเขตความรับผิดต่ อชีวิต กรณีท่ีผ้ ูสืบสันดานกระทําต่ อบุพการีได้
ครอบคลุมมากกว่าประเทศไทย แต่กม็ ิได้ มีการบัญญัติถึงบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์
แทนไว้
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เมื่ อ กล่ า วถึ ง การกํา หนดสถานะของบิ ด ามารดาที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย.(จั ก รกฤษณ์
ควรพจน์, 2548 : 120) กรณีท่มี ีการตั้งครรภ์แทน ในประเทศฝรั่งเศสอาศัยประมวลกฎหมาย
แพ่ ง เห็ น ว่ า หญิ ง ที่ ต้ั ง ครรภ์ แ ทนเป็ นมารดาที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ในขณะที่ ส หรั ฐ อเมริ ก า
มีกรณีศึ ก ษาเกี่ยวการกํา หนดสถานะของบิด ามารดาที่ต้ั งครรภ์ แ ทน เนื่ อ งจากสหรั ฐอเมริ ก า
มีกฎหมายแม่แบบ กล่าวคือ หากคู่สมรสได้ รับการพิจารณาจากศาลอนุญาตให้ มีการตั้งครรภ์แทน
คู่สมรสก็จะเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย อย่ างไรก็ตามในแต่ ละมลรัฐอาจมีแนวทาง
การตัดสินข้ อพิพาทที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็เป็ นผลในการสร้ างหลักกฎหมายหรือ Common Law ไว้
แตกต่ างกันด้ วย เช่ น ศาลมลรัฐนิวเจอร์ซี ได้ วินิจฉัยให้ หญิงที่ต้ังครรภ์แทนเป็ นมารดาที่ชอบ
ด้ วยกฎหมายโดยอาศั ย หลั ก ทางชี ว ภาพและการตั้ ง ครรภ์ . ส่ ว นศาลมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
(ธัญญลักษณ์ เบ็ญจมะโน, 2555 : 144).พิพากษาว่ าสัญญาตั้งครรภ์แทนไม่มีวัตถุประสงค์
เป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตัดสินให้ บุตรที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทนเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของบิดามารดาผู้ว่าจ้ าง คําพิพากษานี้จึงถือเป็ น
บรรทัดฐานในการตัดสินคดีอ่นื ๆ ด้ วย เป็ นต้ น

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตของคําว่าบุพการี กรณีที่ผูส้ ืบสันดานกระทําต่อ
บุพการี และบุคคลผูม้ ีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทน
4.1.วิ เ คราะห์ข อบเขตของคํ า ว่ า บุ พ การี ใ นประมวลกฎหมายอาญา กรณี ที่
ผูส้ ืบสันดานกระทําต่อบุพการี
กฎหมายอาญาจะต้ องตีความตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้ สอดคล้ องกับเจตจํานง
ของประชาชนที่มีอยู่ในกฎหมาย จึงต้ องตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ แต่จะตีความขยาย
ความออกไปให้ เกิดผลร้ ายแก่ผ้ ูกระทําไม่ได้ การตีความตามประวัติความเป็ นมาของกฎหมาย
เป็ นการตีความที่มีความสําคัญมากในการค้ นหาเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายอาญา ซึ่งมาตรา
71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) เป็ นการบัญญัติกฎหมายโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา มาตรา 71 วรรคสอง เป็ นเหตุยกเว้ นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้ โดย
คํานึงถึงความเป็ นเอกภาพและความเป็ นปึ กแผ่ นในครอบครั ว.ส่ วนมาตรา.289.(1).เป็ นเหตุ
เพิ่มโทษเฉพาะตัว ทําให้ ผ้ ูกระทําต้ องรับโทษหนักขึ้น เพราะความผิดฐานฆ่าบุพการี เป็ นความผิด
ที่มีความร้ ายแรงมาก ในสมัยอดีตกาล กฎหมายมักจะเกิดจากสามัญสํานึก ความรู้สกึ ผิดชอบชั่วดี
กฎหมายและศีลธรรมไม่ ได้ แยกจากกันการกระทําที่ผิดศีลธรรมก็คือ ผิดกฎหมาย ดังนั้ น
การจะพิจารณาให้ บุคคลใดเป็ นบุพการีตามประมวลกฎหมายอาญา จึงควรคํานึงถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมาย ประกอบด้ วย
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4.2..วิเคราะห์ประกาศแพทยสภา.1/2540.ประกาศแพทยสภา.21/2545.และ
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ พ.ศ. …
ปั จจุ บันการตั้งครรภ์แทนเป็ นไปตามประกาศแพทยสภา.1/2540.ประกาศแพทย
สภา.21/2545 ซึ่งยังมีข้อบกพร่ องหลายประการ และมิได้ มีการกําหนดสถานะของบิดามารดาที่
ชอบด้ วยกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ จึงมีข้ นึ เพื่อแก้ ไขปัญหาทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทน ในการกําหนดสถานะของบิดามารดา ไม่ ให้ เกิดปั ญหาว่ าใครควรจะเป็ นบิดา
มารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย ทําให้ บิดามารดาที่ประสงค์จะมีบุตร ซึ่งใช้ เชื้ออสุจิและไข่ ของตน
มีสายโลหิตเดียวกันกับเด็ก ได้ เป็ นบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งเป็ นการสนับสนุนความเป็ น
สถาบันครอบครัวเดียวกัน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่เด็กด้ วย ในการวินิจฉัยความรับผิดทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) ก็เช่ นเดียวกัน
ที่กฎหมายบัญญัติให้ ผ้ ูกระทําได้ รับการยกเว้ นโทษเฉพาะตัว หรือเพิ่มโทษเฉพาะตัว ก็เพื่อที่จะให้
เกิดความเป็ นเอกภาพในครอบครัว ให้ ผ้ ูกระทําคํานึงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และให้ สงั คม
เกิดความสงบเรียบร้ อย กฎหมายอาญาจึงต้ องมีลักษณะที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อที่จะลงโทษบุคคล
มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็ นเครื่องมือในการตีความกฎหมาย จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ประมวล
กฎหมายอาญาจะต้ อ งกํา หนดขอบเขตของคํา ว่ า บุ พ การี ไ ว้ ให้ มี ค วามชั ด เจนเช่ น เดี ย วกั น
โดยคํานึงถึงหลักสายโลหิต (Jus sanguinis) ความเป็ นเอกภาพในครอบครัว และสอดคล้ องกับ
คุณธรรมทางกฎหมายซึ่งเป็ นสิ่งที่กฎหมายประสงค์ค้ ุมครองประกอบกัน โดยให้ ครอบคลุมถึง
บุ ค คลผู้ มีความสัมพั น ธ์กับ การตั้ งครรภ์แทน คือ บิด าเจ้ าของเชื้ ออสุจิ มารดาเจ้ า ของไข่ ด้ วย
ไม่ว่าจะมีการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้หรือไม่กต็ าม
4.3.วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตของคําว่าบุพการี กรณีที่ผูส้ ืบสันดานกระทําต่อ
บุพการี และบุคคลผูม้ ีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทน ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ความผิ ด ที่เ ป็ นเหตุ แ ห่ ง การไม่ ต้ อ งรั บ ผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71
วรรคสอง พบว่ามีความสอดคล้ องกับประมวลกฎหมายอาญาฟิ ลิปปิ นส์ มาตรา 332 ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการให้ ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเช่ นเดียวกัน แต่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์น้ัน กําหนด
ขอบเขตของผู้กระทําและผู้ถูกกระทําไว้ ชัดเจนมากกว่าประเทศไทย ซึ่งหมายถึง ผู้สบื สายโลหิตทั้ง
โดยตรงขึ้นไปและลงมา
ส่วนความผิดฐานฆ่าบุพการี ซึ่งเป็ นเหตุเพิ่มโทษนั้น ปรากฏในหลายประเทศด้ วยกัน
เช่ น ประเทศฝรั่ ง เศส หมายถึง ฆ่ า บิด า มารดา โดยชอบด้ วยกฎหมาย บิ ด ามารดาที่รับ บุ ต ร
บุญธรรม บิดามารดาตามธรรมชาติ หรือบุพการีเหนือขึ้นไปที่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งก็เป็ นการ
กําหนดตัวผู้ถูกกระทําที่ชัดเจนมากกว่าประเทศไทย
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การกําหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายในกรณีท่ีมีการตั้งครรภ์แทน
ประเทศไทยยังคงยึดถือตามหลักกฎหมายแพ่ ง หญิงที่ต้ังครรภ์แทนซึ่งเป็ นผู้ให้ กาํ เนิดจึงเป็ น
มารดาที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง เป็ นไปในลั ก ษณะเดี ย วกัน กับ ประเทศฝรั่ ง เศส แต่ ใ นขณะที่
บางประเทศ ก็มีการออกกฎหมายกําหนดสถานะของบิดามารดา และการพิ พากษาคดีไว้ เป็ น
บรรทัดฐานด้ วย เช่ น มลรัฐมลรัฐนิวเจอร์ซี สหรั ฐอเมริ กา กําหนดให้ หญิงที่ต้ังครรภ์แทนเป็ น
มารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย ส่วนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐโอไฮโอกําหนดให้ หญิงที่ประสงค์มี
บุตรเป็ นมารดาที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยเหตุผลตามหลักเจตนาแรกเริ่มของผู้ประสงค์มีบุตร และ
หลักทางพันธุกรรม เป็ นต้ น
4.4 เหตุผลความจํ าเป็ นในการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมของคําว่าบุ พการีกบั
การกระทําของผูส้ ืบสันดานต่อบุคคลผูม้ ีความสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์แทน
1).การตีความกฎหมายอาญา เพื่อค้ นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น แตกต่างจาก
การตี ค วามกฎหมายแพ่ ง กฎหมายอาญามี ค วามเชื่ อ มโยงกับ คุ ณ ธรรมทางกฎหมาย เพราะ
คุณธรรมทางกฎหมาย เป็ นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายอาญา และกฎหมายอาญามุ่งที่จะคุ้มครอง
ให้ เกิดความสงบเรียบร้ อยในสังคม ซึ่งความรับผิดที่ผ้ ูสบื สันดานกระทําต่อบุพการี เป็ นการรักษา
ความเป็ นปึ กแผ่ น ของสถาบั น ครอบครั ว วัฒ นธรรมประเพณี และศี ลธรรมอัน ดี ไ ว้ หากเป็ น
ความผิดเล็กน้ อยก็ย่อมจะมีความด้ อยกว่าความเป็ นเอกภาพในครอบครัว แต่หากเป็ นความผิดที่
ร้ ายแรงถึงแก่ชีวิตผู้กระทําก็ควรที่จะได้ รับโทษหนักกว่าการกระทําต่อบุคคลทั่วไป
2)
กฎหมายอาญาไม่ อ าจจะอาศั ย การกํา หนดสถานะของบิ ด ามารดาในร่ า ง
พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. … แม้ ร่าง
กฎหมายนี้จะมีผลบังคับ เพราะกฎหมายอาญาจะต้ องมีความชัดเจนแน่ นอน สามารถวินิจฉั ย
ความรับผิดทางอาญาได้ ไม่อาจนําเอากฎหมายที่ใกล้ เคียงอย่างยิ่งมาใช้ ได้ และความมุ่งหมายของ
กฎหมายอาญามุ่งที่จะคุ้มครองให้ เกิดความสงบเรียบร้ อยในสังคม จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่กฎหมาย
อาญาควรจะกําหนดขอบเขตของคําว่าบุพการีให้ มีความเหมาะสมครอบคลุมถึง บิดาเจ้ าของเชื้อ
อสุจิ และมารดาเจ้ าของไข่ ซึ่งมีสายโลหิตเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุพ์ .ศ. … หรือไม่
3) ขอบเขตคําว่าบุพการีในประมวลกฎหมายยังไม่มีความชัดเจน และมีความเห็นของ
นักวิชาการ รวมไปถึงแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่แตกต่างกัน ในขณะที่กฎหมายของต่างประเทศมี
การกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อให้ ประมวลกฎหมายอาญามีความชัดเจน และไม่เกิดปัญหาใน
การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาในอนาคต จึงควรที่จะกําหนดขอบเขตของคําว่าบุพการีไว้
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5. ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย เห็น ควรให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายอาญา โดยอาศั ย เจตนารมณ์ ข อง
กฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมาย เป็ นพื้นฐานในการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ให้ มีความชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในสังคม สอดคล้ องกับสิ่งที่ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) ประสงค์ค้ ุมครอง ไม่ทาํ ให้ เกิดปัญหาในเรื่อง
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ทางอาญา กรณี ท่ี ผ้ ู สื บ สั น ดานกระทํา ต่ อ บุ ค คลผู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้ าของเชื้ออสุจิ มารดาเจ้ าของไข่ มารดาที่ต้ังครรภ์แทน รวมไปถึง
ผู้บริจาคเชื้ออสุจิและไข่ให้ กับคู่สมรสที่ชอบด้ วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร เพื่อให้ กฎหมาย
อาญามีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) เสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 โดยบัญญัตินิยาม
ศัพท์ของคําว่าบุพการีไว้ ดังนี้
ความหมายในบทนิยามศัพท์ ตามมาตรา 1 “บุพการี หมายความว่า บิดามารดา
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย บิ ด ามารดาตามสายโลหิ ต ผู้ สื บ สายโลหิ ต โดยตรงขึ้ นไป อั น ได้ แ ก่
ปู่ .ย่ า .ตา.ยาย.ทวด.ทั้ง นี้ มิ ใ ห้ ร วมถึ ง ผู้ บ ริ จ าคเชื้ ออสุ จิ ห รื อ ไข่ ใ ห้ คู่ ส มรสที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย
หญิงที่ต้งั ครรภ์แทน และถ้ าหากหญิงนั้นมีสามีกม็ ิให้ รวมถึงชายผู้เป็ นสามีของหญิงนั้นด้ วย”
2) เห็นควรให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งครรภ์แทน ไว้ ในร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุพ์ .ศ. … ดังนี้
2.1) กําหนดให้ การผสมเทียมต้ องกระทําต่อหญิงที่มีสามีท่ชี อบด้ วยกฎหมายแล้ ว
เท่านั้นและจะต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากสามี
2.2) การกําหนดเงื่อนไขและวิธกี ารดําเนินการตั้งครรภ์แทนการใช้ ตัวอ่อนที่เกิด
จากอสุจิและไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้ วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้ มีการตั้งครรภ์แทน ห้ ามใช้ ไข่ของ
หญิงที่ต้งั ครรภ์แทน
2.3) กําหนดให้ คู่สมรสที่ประสงค์จะมีบุตร และมีสายโลหิตเดียวกัน ได้ เป็ นบิดา
มารดาที่ชอบด้ วยกฎหมาย
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