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บทคดัย่อ 

วิวัฒนาการทางแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ทาํให้คู่สมรสสามารถที่จะมีบุตรได้ แม้มิได้เกดิ 

จากการปฏสินธติามธรรมชาติ โดยเฉพาะวิธกีารตั้งครรภ์แทน ซ่ึงทาํให้มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกบั 

เดก็ที่คลอดออกมาหลายฝ่าย และเกดิเป็นปัญหาในการกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้วย 

กฎหมาย เม่ือพิจารณาความรับผิดทางอาญาที่ ผู้สืบสันดานกระทําต่อบุพการี หากว่าเป็น 

การกระทาํต่อบุคคลผู้มีความสมัพันธก์บัการตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้าของเช้ืออสจุิ มารดาเจ้าของ 

ไข่ มารดาที่ตั้งครรภ์แทน และสามีของมารดาที่ตั้งครรภ์แทนหากมี ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 71 วรรคสอง ซ่ึงเป็นเหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัว และมาตรา 289(1) ซ่ึงเป็นเหตุเพ่ิมโทษ 

เฉพาะตัว จะวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาอย่างไร ทาํให้เหน็ว่าขอบเขตคาํว่าบุพการีตามประมวล 

กฎหมายอาญาน้ัน ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน และอาจเกดิปัญหาในการวินิจฉัยความรับผิดทาง 

อาญาในอนาคตได้ 

ผู้วิจัยจึงเลง็เหน็ถึงปัญหาดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยขอบเขตบุพการี 

ในประมวลกฎหมายอาญา.ศึกษากรณีการตั้ งครรภ์แทน.เพ่ือทราบแนวคิดทฤษฎี.ประวัติ 

ความเป็นมา และคุณธรรมทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัขอบเขตความรับผิดทางอาญา กรณีที่เป็น 

การกระทาํของผู้สืบสันดานต่อบุพการี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคสอง และ 

มาตรา 289(1) รวมถึงแนวคิดและพัฒนาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทน 

วิเคราะห์ปัญหาตลอดจนผลกระทบเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของคาํว่าบุพการี ข้อจาํกัดเกี่ยวกับ 

ขอบเขตความรับผิดทางอาญา ที่ผู้สบืสนัดานกระทาํต่อบุพการี ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีกระทาํ 

ต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้ งครรภ์แทน อันเป็นเหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัว และเหตุ 

เพ่ิมโทษเฉพาะตัว นาํข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตความรับผิดทางอาญา กรณีที่ 

เป็นการกระทาํของผู้สืบสันดานต่อบุพการี และบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน 

ตามมาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289(1) และการกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้วย 

กฎหมายในกรณีที่มีการตั้งครรภ์แทน ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบ 

                                                            


 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา โดยกาํหนดขอบเขต 

ความหมายคาํว่า บุพการี ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ตลอดจนกาํหนดขอบเขตความ 

รับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา.มาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา.289(1) ให้ครอบคลุมถึง 

กรณีที่เกิดกับบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน.ซ่ึงในการศึกษาน้ัน ได้ทาํการค้นคว้า 

วิจัย รวบรวมข้อมูลทางเอกสาร ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากบทความ หนังสือ 

วิทยานิพนธ ์วารสารตัวบทกฎหมาย และจากเวบ็ไซต์  

จากผลการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญายังไม่มีขอบเขตของคาํว่าบุพการีที่ 

ชัดเจน และมิได้ครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้าของ 

เช้ืออสุจิ มารดาเจ้าของไข่ ผู้บริจาคเช้ืออสุจิหรือไข่ มารดาที่ตั้งครรภ์แทน และสามีของมารดาที่ 

ตั้งครรภ์แทนหากมีด้วย ซ่ึงในต่างประเทศแม้จะไม่มีการบัญญัติกฎหมายอาญาให้ครอบคลุม 

ไปถงึบุคคลผู้มีความสมัพันธก์บัการตั้งครรภ์แทนเช่นกนั แต่กมี็ขอบเขตของบุพการีที่ชัดเจน และ 

กว้างกว่าในประเทศ จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่ประมวลกฎหมายอาญาจะต้องกาํหนดขอบเขตของ 

คาํว่าบุพการีไว้ให้ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมาย 

ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง กฎหมายประสงค์คุ้มครองให้เกิดความเป็น 

ปึกแผ่นในครอบครัว เม่ือเทยีบกบัความผดิเกี่ยวกบัทรัพย์สนิบางประการซ่ึงเป็นความผิดเลก็น้อย 

ย่อมด้อยกว่าความเป็นเอกภาพในครอบครัวที่ควรรักษาไว้ ในขณะเดียวกันความผิดฐาน 

ฆ่าบุพการี เป็นความผิดที่ร้ายแรง กฎหมายมุ่งคุ้มครองชีวิตและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

ซ่ึงเป็นการคาํนึงถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวเช่นเดียวกัน ดังน้ัน บิดาเจ้าของเช้ืออสุจิ 

และมารดาเจ้าของไข่ ผู้ที่ประสงค์มีบุตรและมีสายโลหิตเดียวกัน ซ่ึงจะเป็นบิดามารดาที่เล้ียงดู 

และอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงควรที่จะได้รับคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ 

คาํว่าบุพการีไม่ควรที่จะรวมไปถึงผู้บริจาคเช้ืออสจุิหรือไข่ หญิงที่ตั้งครรภ์แทน และสามีของหญิง 

น้ันถ้าหากมีด้วย เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ี ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกันกับ 

เดก็ที่เกดิจากการตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด 

 
1. บทนาํ 

การกระทาํความผิดอาญาต่อบุพการีน้ัน เป็นลักษณะความผิดของประเทศในเอเชีย 

อนัอาจกล่าวได้ว่าเป็นอทิธพิลของศาสนา และลัทธ ิของประเทศต่างๆในภมิูภาคน้ี (คณิต ณ นคร, 
2553 : 91)  จึงทาํให้มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากการกระทาํความผิดต่อบุคคลทั่วไป เพราะ 

ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี เป็นสิ่งสาํคัญในสังคมไทย ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีมาตั้งแต่ 

สมัยโบราณกาล ในความรู้ สึกของวิญญูชนทั่วไปเห็นว่าเป็นการกระทาํต่อผู้ที่อบรมเล้ียงดูและ 

ให้กาํเนิดเรามา และเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกัน ดังน้ันหากผู้สืบสันดานกระทาํความผิดต่อ 

บุพการี ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
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วรรคแรก และความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 ผู้สบืสนัดานจะได้รับการยกเว้นโทษเฉพาะตัว 

หรือลดโทษให้ ตามมาตรา 71วรรคสอง เน่ืองจากเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย.เม่ือเทียบกับ 

ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว (แสวง .บุญเฉลิมวิภาส ,.2551 .:..102).แต่หาก 

ผู้สืบสันดานกระทาํต่อชีวิตของบุพการี.(Parricide) จะเป็นเหตุเพ่ิมโทษ กล่าวคือ ทาํให้ผู้กระทาํ 

ความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา.289(1).อย่างไรกต็าม ขอบเขต 

ความหมายของคาํว่าบุพการี ยังมิได้มีการระบุความหมายในประมวลกฎหมายอาญาไว้ให้ชัดเจน 

ว่า หมายถึง บุพการีที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรวมไปถึงบุพการีตามสายโลหิตด้วย มีเพียงแนว 

คาํพิพากษาฎีกาและความเห็นของอาจารย์และนักวิชาการว่ามีความหมายครอบคลุมเพียงใด 

เท่าน้ัน.ซ่ึงยังคงมีความเหน็ที่แตกต่างกนัอยู่  

เม่ือวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการใช้วิธ ี

การตั้งครรภ์แทน ประเภทการรับตั้งครรภ์แทนโดยสมบูรณ์.หรือการอุ้มบุญแท้ (Full.Surrogacy) 
เข้ามาแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก ซ่ึงเป็นกรณีที่ใช้ไข่ของหญิงผู้ว่าจ้างและเช้ืออสจุิของชายผู้ว่าจ้าง 

ฉีดเข้าไปในมดลูกของหญิงที่ตั้งครรภ์แทน และหญิงที่ตั้งครรภ์แทนกจ็ะเป็นผู้ให้กาํเนิดเดก็น้ัน 

 จึงเกดิเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกบัการกาํหนดสถานะบิดามารดาของเดก็ที่เกดิจากการตั้งครรภ์แทน 

เพราะยังไม่มีกฎหมายรับรองให้เด็กน้ันเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรส และ 

หากพิจารณาในเร่ืองความรับผิดทางอาญา ซ่ึงมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองสังคมให้เกิดความสงบ 

เรียบร้อย กรณีที่ผู้สืบสันดานกระทาํความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 

วรรคสอง และมาตรา 289 (1) ต่อบุคคลผู้มีความสมัพันธก์บัการตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้าของ 

เช้ืออสุจิ มารดาเจ้าของไข่ มารดาที่ตั้ งครรภ์แทน หรือสามีของมารดาที่ตั้ งครรภ์แทนหากมี 

จะเป็นเหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้ผู้กระทาํหรือไม่ เพราะบิดามารดาคู่สมรสผู้ว่าจ้าง 

ซ่ึงเป็นเจ้าของเช้ืออสุจิและไข่เป็นผู้ที่มีสายโลหิตเดียวกัน.(Jus.sanguinis).เม่ือตรวจพิสูจน์ทาง 
วิทยาศาสตร์แล้วย่อมปรากฏลักษณะทางพันธุกรรมที่ตรงกัน และที่สาํคัญจะเป็นบุคคลที่เล้ียงดู 

บุตรให้เติบโต และอยู่ร่วมเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกนักบัเดก็ที่กาํเนิดมา ส่วนมารดาที่ตั้งครรภ์ 

แทน แม้จะเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายแพ่ง แต่กมี็หน้าที่เปรียบเสมือนเป็น 

การอาศัยท้อง ในการตั้งครรภ์และให้กาํเนิดทารก แต่มิได้เล้ียงดูจนเติบโต และอยู่ร่วมเป็น 

สถาบันครอบครัวเดียวกนั หากว่ามารดาที่ตั้งครรภ์แทนมีสามี ชายผู้เป็นสามีกจ็ะมีความสมัพันธ ์

ทางกฎหมายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลับไม่มีความเกี่ยวโยงกบัเดก็ 

และมีความสมัพันธท์ี่ห่างไกลกบัเดก็มาก ซ่ึงอาจจะทาํให้เกดิปัญหาในการวินิจฉัยความรับผิดทาง 

อาญาในอนาคตได้ 
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2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอบเขตของคําว่าบุพการีตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) และการตั้งครรภแ์ทน 

ประเทศไทยมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร.(Civil.Law).ซ่ึงในการตีความ 

ตัวบทกฎหมายอาญาน้ัน จะต้องตีความอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร หากมิได้มีการบัญญัติเป็น 

ความผิดไว้แล้ว บุคคลกไ็ม่ต้องรับผิดในทางอาญา จะตีความโดยขยายความในทางที่เป็นผลร้าย 

แก่ผู้กระทาํความผิดไม่ได้ แต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้กระทาํ 

ความผิด (in dubio pro reo) (หยุด แสงอุทยั, 2554 : 47) และกฎหมายอาญาได้บัญญัติขึ้นโดย 

มุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองให้เกดิความสงบเรียบร้อยขึ้นในสงัคม โดยมีความเช่ือมโยงกบัศีลธรรม 

อนัดีอนัเป็นอทิธพิลของศาสนา เหน็ได้จากในหลายๆ มาตราที่บัญญัติขึ้น  

บทบัญญัติอนัเป็นหลักประกนัในกฎหมายอาญา จะต้องครอบคลุมเน้ือหา 4 ประการ 
คือ การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง 
อย่างย่ิงลงโทษทางอาญาแก่บุคคล กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน กฎหมายอาญา 
ไม่มีผลย้อนหลัง (คณิต ณ นคร, 2556 : 82) และนอกจากน้ีกฎหมายอาญาจะต้องตีความ 

อย่างเคร่งครัด ตามลายลักษณ์อกัษร การที่จะพิจารณาตัวบทกฎหมายว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร 

น้ัน จะต้องอาศัยหลักทางภาษา ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบของกฎหมาย ประวัติความเป็นมา 

ของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบ ซ่ึงแท้ที่จริงแล้ว กฎหมายอาญาน้ัน 

มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง และเป็นเคร่ืองมือในการตีความ 

กฎหมายประการหน่ึงด้วย (คณติ ณ นคร, 2556 : 69) 

คุณธรรมทางกฎหมาย (คณิต ณ นคร, 2556  : 75) เป็นพ้ืนฐานในทางความคิดของ 
การบัญญัติกฎหมายอาญาไม่ว่าผู้บัญญัติจะได้คาํนึงถึง คุณธรรมทางกฎหมาย ก่อนการบัญญัติ 
หรือไม่กต็าม เพราะความผดิอาญา มาจาก ปทสัถาน และปทสัถาน มาจาก คุณธรรมทางกฎหมาย 

เช่น ความผิดฐานฆ่าบุพการี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (1) สิ่งที่กฎหมายมุ่ง 

ประสงค์จะคุ้มครอง กค็ือ ชีวิตมนุษย์ และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เหน็ได้ว่า กฎหมายอาญา 

คุ้มครองบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ซ่ึงเป็นผู้มีพระคุณเป็นพิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 

เ ม่ือมีการกระทําความผิดที่ ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตของบุพการี ก็จะต้องมีโทษประหารชีวิต 

โดยวัตถุประสงค์ของการลงโทษประหารชีวิต เพ่ือที่จะตัดผู้กระทาํความผิดออกจากสังคม และ 

มิให้ผู้อื่นเอาเป็นเย่ียงอย่าง หมายความว่า การกระทาํความผิดเช่นน้ี มีความร้ายแรงต่อสายตา 

ประชาชนมาก ซ่ึงเป็นการคาํนึงถึงผลของการกระทาํ จิตใจของผู้กระทาํ และภัยอันจะเกิดขึ้น 
แต่ในขณะที่หากเป็นการกระทาํความผิดเพียงเลก็น้อย เช่น ความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์บางประการ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง ผู้บัญญัติกฎหมายจะคาํนึงถึงความเป็นเอกภาพ 

ในครอบครัว ทาํให้ความผิดที่กระทาํมีลักษณะที่ด้อยกว่า เพ่ือเป็นการรักษาความเป็นปึกแผ่น 

622



ในครอบครัวไว้ ผู้กระทาํจะได้รับการยกเว้นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้ ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของ 

บทบัญญัติกฎหมายมาตราน้ี  

นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) 
ยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย ที่ยึดม่ันต่อสถาบัน 

ครอบครัว โดยเป็นบทบัญญัตทิี่ปรากฏมาตั้งแต่ในกฎหมายตราสามดวง ( จิตติ ติงศภัทย์ิ, 2546 : 
913) สมัยกรงุศรีอยุธยา กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ (หยุด แสงอุทยั, 
2548 : 357) จนมาถงึประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงแตกต่างกนัเพียงถ้อยคาํที่บัญญัติเท่าน้ัน 

เม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต 

มนุษย์ และสามารถแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากได้ด้วยการตั้งครรภ์แทน ซ่ึงหากพิจารณาจากหน้าที่ 

ในการอุ้มท้องแทน (Surrogate function) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การรับตั้งครรภ์แทน 

โดยสมบูรณ.์(Full.surrogacy) หรือการอุ้มบุญแท้ และการรับตั้งครรภ์แทนแบบไม่สมบูรณ์ (Partial  
Surrogacy) หรือการอุ้มบุญเทยีม (จักรกฤษณ ์ควรพจน์, 2548 : 23)  โดยเฉพาะวิธกีารอุ้มบุญแท้ 

ซ่ึงเป็นการนําไข่ของมารดามาปฏิสนธิกับเช้ือของบิดาแล้วอาศัยมดลูกของคนอื่นอุ้มท้องแทน 

จึงเกิดเป็นกรณีพิพาทในทางแพ่งว่า ใครคือบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็ก กรณีน้ี 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ตามบันทกึเลขเสรจ็ 100/2543 โดยให้หญิงที่ตั้งครรภ์ 

แทนเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 และ 

เม่ือหญิงมีสามี สามีของหญิงกเ็ป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเดก็ด้วย เน่ืองจากว่ากฎหมายไทย 

มีเพียงประกาศแพทยสภา1/2540เร่ือง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกบัเทคโนโลยีช่วยการเจริญ 

พันธุ์ และประกาศแพทยสภาที่ 21/2545.เร่ืองมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย 

การเจริญพันธุ์.(ฉบับที่.2) กาํหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองของการตั้งครรภ์แทน แต่ยังไม่มีบทบัญญัติ 

ที่ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาในการกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
จึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์

ทางการแพทย์ พ.ศ. … ซ่ึงได้กาํหนดให้บิดาเจ้าของเช้ืออสุจิ มารดาเจ้าของไข่ ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้าง 

ได้เป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งน้ี กเ็พ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็ 

 คาํว่าบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา แต่เดิมกเ็ป็นปัญหาว่า มีขอบเขตความหมาย 

อย่างไร ซ่ึงนักวิชาการกยั็งคงมีความเหน็ที่ไม่ตรงกนัอยู่ ฝ่ายหน่ึงเหน็ว่าจะต้องเป็นบุพการีที่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงให้ถือตามหลักสายโลหิต ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

แนวคําพิพากษาศาลฎีกา การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทนเป็น 

บุพการีตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ กไ็ม่อาจที่จะตีความโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ หรือร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวหากมีการประกาศใช้ได้ แต่ควรที่จะอาศัย 
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คุณธรรมทางกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายมากําหนดขอบเขตของคําว่าบุพการี 

ในประมวลกฎหมายอาญาให้มีความชัดเจนแน่นอน 
 

3. ขอบเขตของบุพการี กรณีที่ผูสื้บสนัดานกระทําต่อบุพการีและกฎหมายเกีย่วกบั
การตั้งครรภแ์ทนในต่างประเทศ 

แม้ว่าความผิดที่ผู้สืบสันดานกระทาํต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน 

คือ บิดาเจ้าของเช้ืออสจุิ มารดาเจ้าของไข่ หญิงที่ตั้งครรภ์แทน และสามีของหญิงที่ตั้งครรภ์แทน 

จะไม่เคยปรากฏเป็นกรณีตัวอย่างมาก่อน และยังไม่มีประเทศใดที่บัญญัติกฎหมายครอบคลุมถึง 

กรณีเหล่าน้ี แต่การกาํหนดขอบเขตของคาํว่าบุพการี ในต่างประเทศ มีความชัดเจนมากกว่า 

ในประเทศไทย นอกจากน้ีการกาํหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่มี 

การตั้งครรภ์แทน กเ็ป็นปัญหาที่พบในหลายประเทศทั่วโลกเช่นกนั ซ่ึงแต่ละประเทศ กมี็หลักการ 

ในการกําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายแตกต่างกัน ทั้งที่ปรากฏใน 

กฎหมาย และคาํพิพากษา 

ประเทศฟิลิปปินส ์การกระทาํความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิของบุพการี ในความผิดฐาน 

ลักทรัพย์ ฉ้อโกง และทาํให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุแห่งการไม่ต้องรับผิดให้กับผู้กระทาํ ซ่ึงผู้กระทาํ 

จะต้องรับผิดในทางแพ่งเท่าน้ัน โดยกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์ กาํหนดขอบเขตของผู้กระทาํและ 

ผู้ถูกกระทาํไว้ชัดเจน ว่าหมายถึงการกระทาํต่อ ผู้สบืสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปและลงมา และญาติ 

ที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน และนอกจากน้ียังบัญญัติให้การกระทาํต่อคู่สมรสที่หย่าร้างไป 

แล้ว และพ่ีน้องตามสายโลหิต พ่ีน้องที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นเหตุแห่งการ 

ไม่ต้องรับผิดด้วย การกาํหนดบทบัญญัติเช่นน้ีจึงมีลักษณะที่ชัดเจน และขอบเขตกว้างกว่า 

ประเทศไทย 

การฆ่าบุพการีที่เป็นเหตุเพ่ิมโทษปรากฏอยู่ในหลายประเทศ เช่น ประเทศฝร่ังเศส 

(อุทัย อาทิเวช,2554:6).บุคคลที่ ฆ่าบิดา.มารดา.โดยชอบด้วยกฎหมาย.บิดามารดาที่ รับ 

บุตรบุญธรรม บิดามารดาตามธรรมชาติ หรือบุพการีเหนือขึ้นไปที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากน้ี 

เม่ือพิจารณาประเทศในทวีปเอเชีย กพ็บว่าการบัญญัติความผดิในกรณทีี่บุคคลกระทาํความผิดต่อ 

ชีวิตของผู้มีพระคุณไว้เช่นกัน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม โดยประเทศ 

ฟิลิปปินส์กาํหนดให้บุคคลที่ ฆ่าบิดา มารดา หรือบุตรทั้งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย รวมทั้งบรรพบุรุษที่เหนือขึ้นไปและสบืลงมา ส่วนประเทศเวียดนาม บุคคลใดที่ฆ่าปู่ ย่า 

ตา ยาย บิดา มารดา รวมไปถึง ผู้ที่เล้ียงดู และครู ต้องรับโทษหนักกว่าการฆ่าบุคคลธรรมดา 
เห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติขอบเขตความรับผิดต่อชีวิต กรณีที่ผู้สืบสันดานกระทาํต่อบุพการีได้ 

ครอบคลุมมากกว่าประเทศไทย แต่กมิ็ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลผู้มีความสมัพันธ์กบัการตั้งครรภ์ 

แทนไว้ 
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เม่ือกล่าวถึงการกําหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย.(จักรกฤษณ ์

ควรพจน์, 2548 : 120) กรณีที่มีการตั้งครรภ์แทน ในประเทศฝร่ังเศสอาศัยประมวลกฎหมาย 

แพ่ง เห็นว่าหญิงที่ตั้ งครรภ์แทนเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่สหรัฐอเมริกา 

มีกรณีศึกษาเกี่ยวการกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ตั้งครรภ์แทน เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา 

มีกฎหมายแม่แบบ กล่าวคือ หากคู่สมรสได้รับการพิจารณาจากศาลอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน 

คู่สมรสกจ็ะเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรกต็ามในแต่ละมลรัฐอาจมีแนวทาง 

การตัดสนิข้อพิพาทที่แตกต่างกนัไป ซ่ึงกเ็ป็นผลในการสร้างหลักกฎหมายหรือ Common Law ไว้ 
แตกต่างกันด้วย เช่น ศาลมลรัฐนิวเจอร์ซี  ได้วินิจฉัยให้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนเป็นมารดาที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายโดยอาศัยหลักทางชีวภาพและการตั้ งครรภ์ . ส่วนศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(ธัญญลักษณ์ เบญ็จมะโน, 2555 : 144).พิพากษาว่าสัญญาตั้งครรภ์แทนไม่มีวัตถุประสงค์ 
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตัดสินให้บุตรที่เกิดจาก 

การตั้งครรภ์แทนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาผู้ว่าจ้าง คาํพิพากษาน้ีจึงถือเป็น 

บรรทดัฐานในการตัดสนิคดีอื่นๆ ด้วย เป็นต้น 

 
4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอบเขตของคําว่าบุพการี กรณีที่ผูสื้บสนัดานกระทําต่อ 

บุพการี และบุคคลผูมี้ความสมัพนัธก์บัการตั้งครรภแ์ทน 

4.1.วิเคราะห์ขอบเขตของคําว่าบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา กรณีที่

ผูสื้บสนัดานกระทําต่อบุพการี 

กฎหมายอาญาจะต้องตีความตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกบัเจตจาํนง 

ของประชาชนที่มีอยู่ในกฎหมาย จึงต้องตีความตามตัวอกัษรและเจตนารมณ์ แต่จะตีความขยาย 

ความออกไปให้เกิดผลร้ายแก่ผู้กระทาํไม่ได้ การตีความตามประวัติความเป็นมาของกฎหมาย 

เป็นการตีความที่มีความสาํคัญมากในการค้นหาเจตนารมณข์องผู้บัญญัติกฎหมายอาญา ซ่ึงมาตรา 

71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) เป็นการบัญญัติกฎหมายโดยคาํนึงถึงความสัมพันธ์ของ 

ผู้กระทาํและผู้ถูกกระทาํ มาตรา 71 วรรคสอง เป็นเหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวหรือลดโทษให้โดย 

คาํนึงถึงความเป็นเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว.ส่วนมาตรา.289.(1).เป็นเหตุ 
เพ่ิมโทษเฉพาะตัว ทาํให้ผู้กระทาํต้องรับโทษหนักขึ้น เพราะความผิดฐานฆ่าบุพการี เป็นความผิด 

ที่มีความร้ายแรงมาก ในสมัยอดีตกาล กฎหมายมักจะเกดิจากสามัญสาํนึก ความรู้สกึผิดชอบช่ัวดี 

กฎหมายและศีลธรรมไม่ได้แยกจากกันการกระทาํที่ผิดศีลธรรมกค็ือ ผิดกฎหมาย ดังน้ัน 

การจะพิจารณาให้บุคคลใดเป็นบุพการีตามประมวลกฎหมายอาญา จึงควรคาํนึงถึงเจตนารมณ ์

ของกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมาย ประกอบด้วย 
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4.2..วิเคราะหป์ระกาศแพทยสภา.1/2540.ประกาศแพทยสภา.21/2545.และ

ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กทีเ่กิดโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ ์พ.ศ. …  

ปัจจุบันการตั้งครรภ์แทนเป็นไปตามประกาศแพทยสภา.1/2540.ประกาศแพทย 

สภา.21/2545 ซ่ึงยังมีข้อบกพร่องหลายประการ และมิได้มีการกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ 

ชอบด้วยกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฯ น้ี จึงมีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของเดก็ที่เกดิจาก 

การตั้งครรภ์แทน ในการกาํหนดสถานะของบิดามารดา ไม่ให้เกิดปัญหาว่าใครควรจะเป็นบิดา 

มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทาํให้บิดามารดาที่ประสงค์จะมีบุตร ซ่ึงใช้เช้ืออสุจิและไข่ของตน 

มีสายโลหิตเดียวกนักบัเดก็ ได้เป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการสนับสนุนความเป็น 

สถาบันครอบครัวเดียวกนั และคุ้มครองสทิธปิระโยชน์แก่เดก็ด้วย ในการวินิจฉัยความรับผิดทาง 

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) กเ็ช่นเดียวกัน 

ที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทาํได้รับการยกเว้นโทษเฉพาะตัว หรือเพ่ิมโทษเฉพาะตัว กเ็พ่ือที่จะให้ 

เกดิความเป็นเอกภาพในครอบครัว ให้ผู้กระทาํคาํนึงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และให้สงัคม 

เกิดความสงบเรียบร้อย กฎหมายอาญาจึงต้องมีลักษณะที่ชัดเจนแน่นอน เพ่ือที่จะลงโทษบุคคล 

มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการตีความกฎหมาย จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่ประมวล 

กฎหมายอาญาจะต้องกําหนดขอบเขตของคําว่าบุพการีไว้ ให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน 

โดยคาํนึงถึงหลักสายโลหิต (Jus sanguinis) ความเป็นเอกภาพในครอบครัว และสอดคล้องกับ 

คุณธรรมทางกฎหมายซ่ึงเป็นสิ่งที่กฎหมายประสงค์คุ้มครองประกอบกัน โดยให้ครอบคลุมถึง 

บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้าของเช้ืออสุจิ มารดาเจ้าของไข่ด้วย 

ไม่ว่าจะมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบบัน้ีหรือไม่กต็าม 

4.3.วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอบเขตของคําว่าบุพการี กรณีที่ผูสื้บสนัดานกระทําต่อ 

บุพการี และบุคคลผูมี้ความสมัพนัธก์บัการตั้งครรภแ์ทน ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ความผิดที่เป็นเหตุแห่งการไม่ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 

วรรคสอง พบว่ามีความสอดคล้องกบัประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส ์มาตรา 332 ซ่ึงแสดงให้ 

เห็นถึงการให้ความสาํคัญกับสถาบันครอบครัวเช่นเดียวกัน แต่ประเทศฟิลิปปินส์น้ัน กาํหนด 

ขอบเขตของผู้กระทาํและผู้ถูกกระทาํไว้ชัดเจนมากกว่าประเทศไทย ซ่ึงหมายถึง ผู้สบืสายโลหิตทั้ง 

โดยตรงขึ้นไปและลงมา  

ส่วนความผิดฐานฆ่าบุพการี ซ่ึงเป็นเหตุเพ่ิมโทษน้ัน ปรากฏในหลายประเทศด้วยกัน 

เช่น ประเทศฝร่ังเศส หมายถึง ฆ่าบิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดาที่รับบุตร 

บุญธรรม บิดามารดาตามธรรมชาติ หรือบุพการีเหนือขึ้ นไปที่ชอบด้วยกฎหมาย  ซ่ึงกเ็ป็นการ 
กาํหนดตัวผู้ถูกกระทาํที่ชัดเจนมากกว่าประเทศไทย 
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การกาํหนดสถานะของบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีการตั้งครรภ์แทน 

ประเทศไทยยังคงยึดถือตามหลักกฎหมายแพ่ง หญิงที่ตั้งครรภ์แทนซ่ึงเป็นผู้ให้กาํเนิดจึงเป็น 

มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับประเทศฝร่ังเศส แต่ในขณะที่ 

บางประเทศ กมี็การออกกฎหมายกาํหนดสถานะของบิดามารดา และการพิพากษาคดีไว้เป็น 

บรรทัดฐานด้วย เช่น มลรัฐมลรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา กาํหนดให้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนเป็น 

มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐโอไฮโอกาํหนดให้หญิงที่ประสงค์มี 

บุตรเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลตามหลักเจตนาแรกเร่ิมของผู้ประสงค์มีบุตร และ 

หลักทางพันธุกรรม เป็นต้น 

4.4 เหตุผลความจําเป็นในการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมของคําว่าบุพการีกบั 

การกระทําของผูสื้บสนัดานต่อบุคคลผูมี้ความสมัพนัธก์บัการตั้งครรภแ์ทน 

1).การตีความกฎหมายอาญา เพ่ือค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน แตกต่างจาก 

การตีความกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญามีความเช่ือมโยงกับคุณธรรมทางกฎหมาย เพราะ 

คุณธรรมทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่อยู่เบื้ องหลังกฎหมายอาญา และกฎหมายอาญามุ่งที่จะคุ้มครอง 

ให้เกดิความสงบเรียบร้อยในสงัคม ซ่ึงความรับผิดที่ผู้สบืสนัดานกระทาํต่อบุพการี เป็นการรักษา 

ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี และศีลธรรมอันดีไว้ หากเป็น 

ความผิดเลก็น้อยกย่็อมจะมีความด้อยกว่าความเป็นเอกภาพในครอบครัว แต่หากเป็นความผิดที่ 

ร้ายแรงถงึแก่ชีวิตผู้กระทาํกค็วรที่จะได้รับโทษหนักกว่าการกระทาํต่อบุคคลทั่วไป 

2) กฎหมายอาญาไม่อาจจะอาศัยการกําหนดสถานะของบิดามารดาในร่าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. …  แม้ร่าง 

กฎหมายน้ีจะมีผลบังคับ เพราะกฎหมายอาญาจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน สามารถวินิจฉัย 

ความรับผดิทางอาญาได้ ไม่อาจนาํเอากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงมาใช้ได้ และความมุ่งหมายของ 
กฎหมายอาญามุ่งที่จะคุ้มครองให้เกดิความสงบเรียบร้อยในสงัคม จึงเป็นเหตุผลสาํคัญที่กฎหมาย 

อาญาควรจะกาํหนดขอบเขตของคาํว่าบุพการีให้มีความเหมาะสมครอบคลุมถึง บิดาเจ้าของเช้ือ 

อสุจิ และมารดาเจ้าของไข่ ซ่ึงมีสายโลหิตเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองเดก็ที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุพ์.ศ. … หรือไม่ 
3) ขอบเขตคาํว่าบุพการีในประมวลกฎหมายยังไม่มีความชัดเจน และมีความเหน็ของ 

นักวิชาการ รวมไปถึงแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาที่แตกต่างกนั ในขณะที่กฎหมายของต่างประเทศมี 

การกาํหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพ่ือให้ประมวลกฎหมายอาญามีความชัดเจน และไม่เกิดปัญหาใน 

การวินิจฉัยความรับผดิทางอาญาในอนาคต จึงควรที่จะกาํหนดขอบเขตของคาํว่าบุพการีไว้ 
 

627



5. ขอ้เสนอแนะ 

ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญา โดยอาศัยเจตนารมณ์ของ 

กฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมาย เป็นพ้ืนฐานในการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

ให้มีความชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมในสงัคม สอดคล้องกบัสิ่งที่ประมวลกฎหมาย 

อาญามาตรา 71 วรรคสอง และมาตรา 289 (1) ประสงค์คุ้มครอง ไม่ทาํให้เกดิปัญหาในเร่ือง 
ขอบเขตความรับผิดทางอาญา กรณีที่ ผู้สืบสันดานกระทําต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับ 

การตั้งครรภ์แทน คือ บิดาเจ้าของเช้ืออสุจิ มารดาเจ้าของไข่ มารดาที่ตั้งครรภ์แทน รวมไปถึง 

ผู้บริจาคเช้ืออสุจิและไข่ให้กับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงประสงค์จะมีบุตร เพ่ือให้กฎหมาย 

อาญามีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1) เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 โดยบัญญัตินิยาม 

ศัพทข์องคาํว่าบุพการีไว้ ดังน้ี 

     ความหมายในบทนิยามศัพท ์ตามมาตรา 1 “บุพการี หมายความว่า บิดามารดา 
โดยชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดาตามสายโลหิต ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้ นไป อันได้แก่ 

ปู่.ย่า.ตา.ยาย.ทวด.ทั้งน้ีมิให้รวมถึงผู้บริจาคเช้ืออสุจิหรือไข่ให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 

หญิงที่ตั้งครรภ์แทน และถ้าหากหญิงน้ันมีสามีกมิ็ให้รวมถงึชายผู้เป็นสามีของหญิงน้ันด้วย” 

2)  เหน็ควรให้มีการกาํหนดหลักเกณฑใ์นการตั้งครรภ์แทน ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองเดก็ที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุพ์.ศ. … ดังน้ี 
 2.1) กาํหนดให้การผสมเทยีมต้องกระทาํต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

เท่าน้ันและจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสอืจากสามี 
2.2) การกาํหนดเงื่อนไขและวิธกีารดาํเนินการตั้งครรภ์แทนการใช้ตัวอ่อนที่เกดิ 

จากอสจุิและไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน ห้ามใช้ไข่ของ 
หญิงที่ตั้งครรภ์แทน 

 2.3) กาํหนดให้คู่สมรสที่ประสงค์จะมีบุตร และมีสายโลหิตเดียวกนั ได้เป็นบิดา 

มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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