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บทคัดย่อ
 บทความวจิยันี ้มวีตัถุประสงค์ เพือ่ศกึษาการต้ังครรภ์แทนในทศันะพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการตั้งครรภ์แทน เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมีผลกระทบมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วน 

ควรมีนโยบายในการป้องกัน และให้ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มาขอตั้งครรภ์แทนและผู้รับตั้งครรภ์แทน 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสิทธิ และปัญหาด้านการซื้อขายเด็ก ล้วนน�า 

ไปสู่ผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 พระพุทธศาสนาไม่ได้คัดค้าน หรือเห็นด้วย ว่าขัดต่อหลักค�าสอนของศาสนา ทว่าการกระท�านั้น

ประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายที่ต้องการมีบุตรและผู้ที่ท�าหน้าที่ตั้งครรภ์แทน เพราะถือว่า เป็นการ

ช่วยเหลือผู้อื่นให้สมปรารถนา แสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา ปัญหาส�าคัญของ “การตั้งครรภ์แทน” 

คือ ความท้าทาย ระหว่าง “คณุค่า” ทางด้านจติใจ และ “มลูค่า” ทางด้านเศรษฐกจิ สมดลุและความลงตวั

ของ “การตั้งครรภ์แทน” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรม หรือปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็น

ประเด็นข้อกฎหมาย จึงอยู่ที่การออกกฎหมาย ที่สอดคล้องตรงกับ “เทคโนโลยี” ซึ่งเปลี่ยนแปลงระเบียบ 

ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องตรงกบั “กระแสโลกาภวิตัน์” ซ่ึงเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ก�าลงัเข้ามามบีทบาท “ท�าลายล้าง” 

ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง “ธุรกิจตั้งครรภ์แทน” เอง ก็ตกอยู่ใต้กระแสการท�าลายล้างของเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

ทันสมัยต่าง ๆ เช่นกัน ไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น สมดุลระหว่าง “คุณค่า” ทางจิตใจ กับ “มูลค่า” 

ที่เป็นตัวเงิน สร้างงาน จ้างงาน และท�าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่อง 

ที่ต้อง “สมดุล” โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ใน “การต้ังครรภ์แทน”  

ให้ถูกต้องชอบธรรมต่อไป

ค�าส�าคัญ : กระบวนการก�าเนิด; การตั้งครรภ์แทน; พระพุทธศาสนา
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Abstract

 This research is to study surrogacy in the perspective in Theravada Buddhism.  

The result of the research was found that the problem of surrogacy is the social problem 

more increasing to impact. All sectors should have the policy to solution and to be  

known the impact to both of the one who is the surrogate and the one to be pregnant 

in direct and indirect way. Especially, the issue of right and the problem of trade in  

children lead to the impact to society inescapably. 

 Buddhism does not agree or does agree that it is against the principles, but the  

action with the purify intention in both of one who wish children and one who is  

a surrogate, it holds that helping the other fulfil their wish, it expresses as the loving-

kindness and compassion. The important problem of surrogacy is the challenge  

between “mental value” and “economic value”, which it is balance of surrogacy. It is  

no matter the ethical problem or the human right problem that is the legal issue.  

The bill of the law corresponds to the Technology which change the regulations  

to corelate with the Globalization. Many technologies are entering the role for  

destroying businesses. The business on surrogacy is also under the destructive flow  

of innovative technologies as well as other businesses. So the balance of mental value 

and the economic value are the creators of job and make the related person get  

paid with happiness. Therefore, it is the necessity of balance by holding the principle of 

the Middle Way in Buddhism to apply to surrogacy righteously. 

Keywords: The Process of Birth; Surrogacy; Buddhism

บทน�า

 ในสังคมไทยบิดามารดา เสมือนเป็นพระอรหันต์ของลูก เพราะนอกจากท่านจะเป็นผู้ให้ก�าเนิดแล้ว 

ท่านยังอบรมเลี้ยงดู และสั่งสอนสิ่งดีงานให้กับเราจนได้อีกสมญาหนึ่งว่า พ่อแม่เป็นเสมือนครูคนแรก 

ของลูก
1
 ดังน้ัน การให้ก�าเนิด หรือการให้ชีวิตแก่ลูกจึงเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดที่บุคคลกลุ่มอื่น 

จะให้แก่เราได้ แต่ในปัจจุบันการมีบุตรเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับผู้ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 1
 ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘.
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จึงต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์ที่เรียกว่า การให้หญิงอื่นต้ังครรภ์แทน หรือการอุ้มบุญโดยใช้

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบต่างๆ
2

 ถงึแม้การตัง้ครรภ์แทน จะเป็นทางออกของปัญหาของการช่วยเหลือให้ครอบครัว ทีม่ปัีญหาในการ

มีบุตรได้มีบุตรไว้สืบสกุล จากการศึกษาวิจัยหลายครั้งพบว่า การต้ังครรภ์แทน น�ามาสู่ปัญหาทางสังคม

ตามมามากมาย เช่น การลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสมือนเป็นเพียงสิ้นค้า ความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการ

เลี้ยงดูบุตร การท�าแท้งเมื่อเด็กพิการ ตลอดจนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังน�ามาซ่ึงข้อถกเถียง ซ่ึงเป็น 

พื้นฐานและยังหาข้อยุติไม่ได้ เช่น ใครเป็นแม่ของทารก ระหว่างผู้ท่ีต้ังครรภ์หรือเจ้าของเชื้ออสุจิและไข่ 

หรือผู้ว่าจ้างให้ตั้งครรภ์แทน 

 ปัญหาการตัง้ครรภ์แทน ในสงัคมไทย เป็นปัญหาเนือ่งจากคนในสงัคมไทยส่วนหนึง่เหน็ว่าผูท้�าหน้าที่

ตั้งครรภ์แทน ได้รับการว่าจ้างให้ตั้งครรภ์แทน การกระท�าในลักษณะดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีชั่ว ไม่ถูก ไม่ควร  

ผิดจริยธรรม เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ผิดกฎหมาย ผิดจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

ส�าหรับพุทธศาสนาเถรวาทได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าหากผู้ท�าหน้าที่รับจ้างตั้งครรภ์แทน กระท�าลง

โดยมีเจตนาที่เกิดจากอกุศลมูล ๓ อย่าง ได้แก่ โลภะ ความอยากได้ โทสะ ความคิดประทุษร้าย โมหะ 

ความหลง และ เมื่อพิจารณาตามสภาวะแล้วเห็นว่า เป็นสภาพที่ไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ ไม่ท�าให้จิตสบาย 

ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์ การกระท�าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชั่ว ไม่ถูก ไม่ควร จัดอยู่ในประเภทของการท�าผิด

จริยธรรม 

 ประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์แทน(อุ ้มบุญ) หากวิเคราะห์ผ่านมุมมองของพุทธจริยศาสตร์  

ในพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ประเด็นมุมมองของนักวิชาการด้าน 

พระพุทธศาสนา (๒) ประเด็นมุมมองของนักวิชาการการแพทย์ (๓) ประเด็นมุมมองของนักวิชาการด้าน

กฎหมายและสทิธิมนุษยชน ต่อแนวคดิท่ีเห็นแย้งกนัเกีย่วกบัปัญหาการตัง้ครรภ์แทน ในสงัคมไทย ซึง่แต่ละ

ประเด็นจะได้ศึกษาตามล�าดับดังนี้

  ๑.  ประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์แทน มุมมองของพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวถึงข้อประพฤติ

ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎศีลธรรม หรือหลักการด�าเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม จริยธรรมของคนในสังคมไทย

ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น การวิเคราะห์ค�ากล่าวที่ว่า  

“การตั้งครรภ์แทนผิดจริยธรรม” จึงควรใช้จริยธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการวิเคราะห์ 

  ๒.  ประเด็นมุมมองของนักวิชาการการแพทย์ เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมของแพทย์เริ่มขึ้น 

อยูกั่บจติใจของแพทย์ตามหลกัจรยิธรรมของแพทย์ทีถ่อืกนัว่า “แพทย์ต้องไม่ประกอบวชิาชพีของตนด้วย

 2
 น.พ.โอภาส เศรษฐบตุร, “เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ ์(Assisted reproductive technology)”, ออนไลน์, 

แหล่งที่มา:http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/๒๐๑๑/index.php?option=comcontent&view [๓ 

มกราคม ๒๕๖๒].
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อทิธพิลแรงจงูใจ แห่งเจตนาท่ีจะหาผลก�าไร”
3
 เพราะสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้แพทย์ใช้ความรูไ้ปในทางทีท่�าให้

เกิดปัญหานั้นล้วนเป็นไปตามโลกาภิวัฒน์ ที่ครอบง�าโลก หรือปัญหาการโฆษณา และการใช้ข่าวสาร 

เพือ่หาผลประโยชน์จากข้อมลูต่างๆ และปัญหาเรือ่งเทคโนโลยท่ีีซบัซ้อน เพราะความก้าวหน้าท�าให้มนุษย์

สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้มากมาย ท�าให้เรามีเครื่องมือที่ก้าวหน้า แต่มนุษย์รวมทั้งแพทย์

และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ยังรู้ความจริงของธรรมชาติไม่เพียงพอ ยังรู้ไม่เท่าทันความจริงของชีวิต  

โดยเฉพาะผลกระทบ ในกรณกีารตัง้ครรภ์แทน ท�าให้เกดิปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากความต้องการ

ดังกล่าวและท�าให้ความเป็นแพทย์ที่มีลักษณะของความช่วยเหลือ ความเมตตาสูญเสียไป หรือในกรณ ี

ที่แพทย์อาจจะมีเจตนาดีอยากให้ทุกฝ่ายมีความสุข แต่ด้วยไม่เข้าใจเทคโนโลยีว่าได้ท�าลายชีวิตหรือ 

สร้างปัญหากับเด็กที่เกิดขึ้น และกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา 

  ๓.  ประเด็นมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จากประเด็นปัญหา 

ด้านกฎหมายที่ท�าให้เห็นว่า “การตั้งครรภ์แทน” ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงเวลาดังกล่าวมิใช่เป็นปัญหา 

เรื่อง “การท�าผิดกฎหมาย” แต่เป็นปัญหา เรื่อง “การขาดกฎหมาย” ที่จะน�ามาใช้ด�าเนินการในปัญหา 

ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนหรือเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ กฎหมายที่มีอยู่ในสังคมไทยขณะนั้นยังไม่สามารถน�ามาบังคับใช้กับกรณีของการตั้งครรภ์

แทน ให้ครอบคลุมไปถึงทารกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ผู้ท�าหน้าที่ตั้งครรภ์แทน จึงไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทนได้

 เม่ือสงัคมไทยยงัขาดบทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัการอุม้บญุทีม่คีวามชดัเจน ทศันะของคนกลุม่

ทีเ่หน็ว่า “การต้ังครรภ์แทนเป็นสิง่ผดิกฎหมาย” หากพจิารณาในแง่จรยิศาสตร์แล้วจะเหน็ว่ายงัเป็นทศันะ

ที่เลื่อนลอย และหละหลวม เพราะไม่ได้อธิบายว่าผิดกฎหมายนั้นหมายความว่ากระไร ผิดกฎหมาย 

ฉบับไหน มาตราใด และที่บอกว่ามีความผิดเช่นนั้นยังขาดหลักฐานและเหตุผลมาอธิบายสนับสนุนทัศนะ

ที่แสดงไว้ให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ทัศนะของคนกลุ่มท่ีเห็นว่า “การอุ้มบุญเป็นสิ่งผิดกฎหมาย” จึงมี 

น�้าหนักค่อนข้างน้อย

 เมื่อสังคมไทยยังขาดบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนที่มีความชัดเจน ทัศนะที่ว่า 

“การตั้งครรภ์แทนไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย” หากพิจารณาในแง่จริยศาสตร์แล้วจะเห็นว่าเป็นทัศนะที ่

ไม่เลื่อนลอย ไม่หละหลวม เพราะได้อธิบายว่า การตั้งครรภ์แทน ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนั้นหมายความว่า

กระไร พร้อมกบัได้น�าหลกัฐานซึง่ได้แก่กฎหมายฉบบัต่าง ๆ  ทีม่คีวามเก่ียวข้องกบัเรือ่งนีม้าอธบิายสนบัสนนุ

ทัศนะที่แสดงไว้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ทัศนะของคนกลุ่มที่เห็นว่า “การตั้งครรภ์แทนไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย” 

จึงมีน�้าหนักค่อนข้างมาก

 3
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร:  

สหธรรมิก, ๒๕๕๑).
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 เพ่ือให้เห็นท้ังทัศนะของฝ่ายสนับสนุนและทัศนะของฝ่ายแย้ง ผู้วิจัยจึงน�าเอาทัศนะทั้งสองฝ่าย 

มาเปรียบเทียบให้เห็นตามตาราง ดังนี้

 ดังตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนะของฝ่ายสนับสนุนและทัศนะฝ่ายแย้ง

ข้อที่ ทัศนะของฝ่ายสนับสนุน ทัศนะของฝ่ายแย้ง

๑ เป็นปัญหาด้านกฎหมาย เป็นปัญหาด้านกฎหมาย

๒ มีกฎหมายท่ีก�าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุม 
การกระท�าที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน

ยงัไม่มกีฎหมายทีก่�าหนดลกัษณะความผิดให้ครอบคลุม
การกระท�าที่เกิดจากกการตั้งครรภ์แทน

๓ เป็นปัญหาของการท�าผิดกฎหมาย เป็นปัญหาของการท�าผิดกฎหมาย

 ในช่วงหลงั มบีทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์แทน สะท้อนให้เหน็ว่าสงัคมไทยได้หยิบยก

ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์แทน มาถกเถยีงในทางจรยิศาสตร์บ้างแล้ว การถกเถยีงกนัในประเด็น

ทางกฎหมายดังกล่าวก็ได้ข้อยุติ ได้ท�าให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการร่างกฎหมายการตั้งครรภ์แทน

ขึ้นมา ดังนั้น วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อย่างเป็นทางการ เหตุผลในการประกาศ

ใช้กฎหมายฉบับนี้ ประเด็นท่ีต้องน�ามาวิเคราะห์ต่อไป คือ อะไรคือเหตุผลต้องมีกฎหมายนี้ กฎหมายนี้ 

แก้ปัญหาอะไร แต่ละประเด็นจะได้น�ามาวิเคราะห์ตามล�าดับดังนี้

 อะไรคอืเหตผุลต้องมกีฎหมายน้ี จากเหตผุลหลักของการประกาศใช้กฎหมายฉบบันีส้รปุสาระส�าคญั

ได้ ๒ ประการ คือ 

  ๑.  เหตุผลด้านการแพทย์ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย ์

ในการบ�าบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ท่ีมีบุตรยากมีบุตรได้ง่ายขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในปัจจุบันสามีและภรรยาซึ่งประสงค์จะมีบุตรแต่หญิงผู้เป็นภรรยา

ประสบปัญหาการมีบุตรยาก สาเหตุอาจมาจากมีโรคบางอย่างที่ท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ มีภาวะที่ท�าให้

ตัวอ่อนไม่ฝังตัวในมดลูก ภาวะไร้มดลูก หรือมดลูกมีความผิดปกติใด ๆ  ที่ท�าให้ไม่สามารถเป็นที่อาศัยของ

ตวัอ่อนได้เป็นต้น ดงันัน้เมือ่ต้องการมบีตุรไว้เป็นทายาทมาสบืกระกลูหรือไว้พ่ึงพิงดูแลครอบครัวในยามที่

ตนเองแก่ชรา จึงต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัดรักษา

ภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู ้ที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการ 

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์เข้ามาช่วย แต่ปัจจุบันได้มีผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการให้บริการ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  ๒.  เหตผุลด้านกฎหมาย จากบทบญัญติัของกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนัในเร่ืองความเป็น

บดิามารดาทีช่อบด้วยกฎหมายของเดก็ทีเ่กดิจากเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์ไม่สอดคล้อง
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กับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเห็นควรได้น�าความรู้เกี่ยวกับ 

DNA ในการพิสูจน์ พ่อ แม่ ลูก มากล่าวไว้ในที่นี้ด้วย ดังนี้ DNA ย่อมาจาก deoxyribonucleic 

acid เป็นสารพันธุกรรม ท่ีพบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ได้รับถ่ายทอดครึ่งหนึ่ง 

มาจากพ่อ และอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ ซ่ึงจะไม่ซ�้ากันยกเว้นในกรณีแฝดที่มาจากไข่และอสุสิตัวเดียวกัน  

หรอืทีเ่รยีกว่าแฝดแท้นัน่เอง และพีน้่อง พ่อแม่เดยีวกันกจ็ะไม่มดีเีอน็เอทีไ่ม่เหมอืนกนัด้วย เราน�าเอาความ

ไม่เหมือนกันนี้ ใช้ประโยชน์ทางด้านนิติเวชได้ ซึ่งนิยมกันเอามาใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคลนั้นเอง ทีนี้เราจะ

รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นใครประการแรกเราต้องเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ที่ต้องการจะพิสูจน์เสียก่อน  

ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างได้หลายชิ้นส่วน เช่น เลือด เนื้อเยื้อ, กระดูก, เส้นผม ฟัน เป็นต้น จากนั้นเราก็เก็บ

ตัวอย่าง DNA จากพ่อและแม่ มาท�าการ match ข้อมูล หรือการเทียบข้อมูลนั้นเอง
4
 

 จากเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายการตั้งครรภ์แทนนี้ท�าให้ทราบว่า บทบัญญัติของกฎหมาย 

ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ก่อนมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘) ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ในเรื่องความเป็นบิดามารดา

ทีช่อบด้วยกฎหมายของเดก็ท่ีเกดิจากเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์ สงัคมไทยในช่วงดงักล่าว

ยงัขาดบทบญัญติัของกฎหมายเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์แทนทีม่คีวามชัดเจนไว้เป็นการเฉพาะ เมือ่จะด�าเนนิการ

เกีย่วกับเรือ่งนี้ผู้เกีย่วข้องจึงต้องใช้กฎหมายอืน่แทน และหันเข้ามาทางพระพทุธศาสนาว่ามีค�าตอบเรื่องนี้

อย่างไร จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจที่จะศึกษาการต้ังครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธ- 

ศาสนาเถรวาท ในประเด็นดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษากระบวนการให้ก�าเนิดโดยใช้วิธีการตั้งครรภ์แทน

ขอบเขตของการวิจัย
 ๑.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร 

เป็นหลักในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเป็นแม่จากแนวคิดการตั้งครรภ์แทน

 ๒. ขอบเขตด้านเอกสาร 

 การวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ พระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ หนังสือ ต�ารา

วิชาการ เอกสาร หนังสือพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4
 Pobpad, “ตรวจ DNA เรื่องส�าคัญที่ควรรู้”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://labkhai.myreadyweb.com/

article/category-104600.html. [๒๓ มกราคม ๒๕๖๒].
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 ๓. ขอบเขตด้านประชากร 

 การวจัิยนีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ทีอ่งิเกณฑ์เชงิบรรทดัฐาน Normative) 

ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) โดยได้ศึกษาจากหนังสือ ต�าราวิชาการ เอกสารและ 

การสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญด้านพระพุทธศาสนา นกัวชิาการการแพทย์ 

รวมถึงด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

เพื่อให้ทราบถึงมุมมองต่อการตัดสินใจว่า ใครควรเป็นแม่ของเด็กที่เกิดจากกระบวนการตั้งครรภ์แทน  

และเพื่อให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการตั้งครรภ์แทนในประเทศ มีความสอดคล้องกับหลักการ

ทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

  ๑.  นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

   ๑.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.,ดร. ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ และผูอ้�านวยการวทิยาลยั

พุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. 

   ๒.  ศ. (พิเศษ) ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มจร.

   ๓.  ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาเอก 

  ๒.  นักวิชาการการแพทย์

   ๑. ศ.ดร.นพ.เกรยีงศกัดิ ์วารแีสงทพิย์อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราช มหาวทิยาลยัมหดิล

   ๒. ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสันติศึกษา มจร.

   ๓. ผศ.ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์ มจร.

  ๓.  นักวิชาการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

   ๑. ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์ มจร.

   ๒. ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ อาจารย์พิเศษ คณะพุทธศาสตร์ มจร.

   ๓. น.ส.ทองพูล บัวศรี นักพัฒนาเด็กและเยาวชน,นักวิจัยอิสระประเด็นเด็กและสตรี มูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็ก (ครูหยุย) 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 

และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในปัญหาการวิจัย มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

  ๑.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary sources) โดยวิธีเก็บข้อมูลจากพระไตรปิฎก 

อรรถกถา และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) ได้แก่ หนังสือ ต�าราวิชาการ งานนิพนธ์ของ 

นักวิชาการร่วมสมัย และเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
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  ๒.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) พระสงฆ์ นักวิชาการทางด้านศาสนา และ 

นายแพทย์ นักกฎหมาย ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยด้านกฎหมาย การแพทย์และ

ศาสนา หลักพุทธจริยธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท และบทวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมกับแนวทางการ 

แก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย

  ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เน้นการสืบค้นเก็บรวมรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ 

ทางพระพุทธศาสนาและเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้น  

เน้นวิธีการแสวงหาความรู้ ในด้านท่ีเกี่ยวกับปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยด้านกฎหมาย การแพทย์และ

ศาสนา หลักพุทธจริยธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท และบทวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมกับแนวทางการ 

แก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย

   ๓.๑ แบบบันทึกเอกสาร ท่ีพฒันาจากเอกสาร รายงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้บนัทกึรวบรวมข้อมลู

จากเอกสารและรายงานการวจิยัเกีย่วกบัปัญหาการอุม้บญุในสงัคมไทยด้านกฎหมาย การแพทย์และศาสนา 

หลักพุทธจริยธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท และบทวิเคราะห์การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนา

เถรวาทในสังคมไทย

   ๓.๒ แบบสัมภาษณ์ ที่พัฒนาขึ้นจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา

การอุ้มบุญในสังคมไทยด้านกฎหมาย การแพทย์และศาสนา หลักพุทธจริยธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 

และบทวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการการตั้งครรภ์แทนในสังคมไทย

  ๔.  การตรวจสอบข้อมลู การตรวจสอบข้อมลูนีไ้ด้ท�าไปพร้อมกับการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั 

โดยมีการตรวจสอบทันทีว่า ข้อมูลท่ีเก็บด้วยการบันทึก และสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

มากน้อยเพียงใดหรือไม่ อย่างไร

  ๕.  การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะน�าข้อมูลมาจัดระบบเป็นหมวดหมู่ เรียงล�าดับตาม

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั ต่อจากนัน้จงึด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนาวเิคราะห์ โดยได้จัดระบบ

หมวดหมู่ของการวิเคราะห์เรียงตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

สรุปผลวิจัย
 การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักความจริง คือ “ศาสตร์ว่าด้วยความจริงแท้” ในความหมายของลัทธิจิตนิยมกับ 

วัตถุนิยม ซึ่ง “ความจริงแท้” ในความหมายของลัทธิจิตนิยม คือ “จิต มโน วิญญาณ” ความจริงแท้ 

ในความหมายของลัทธิวัตถุนิยมคือ “สสาร อะตอม หรือ ธาตุ ๔” แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงความ 

จริงแท้อย่างท่ีลัทธิท้ัง ๒ ได้น�าเสนอเอาไว้ ทว่าแนวคิดอภิปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับ 

“การตั้งครรภ์แทน” ได้แก่ “กรรม กิเลส วิบาก” “ไตรลักษณ์” “ปฏิจจสมุปบาท” “ขันธ์ ๕” เป็นต้น 
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  ๒.  หลักจริยศาสตร ์คือ หลักความประพฤติดี ชั่ว ควร ไม่ควร ถูก ไม่ถูก เหมาะ ไม่เหมาะ ดี 

ชั่ว แนวคิดการอุ้มบุญ สัมพันธ์ตรงกับ “หลักคฤหัสถ์ธรรมะ ๔ ประการกล่าวคือ อัตถิสุข มีเงินใช้ โภคสุข 

ได้ใช้เงิน อนณสุข มีเงินใช้หนี้ และอนวัชชสุข ท�างานที่เป็นสัมมาชีพ” 

 การตัง้ครรภ์แทนเน้นประเดน็ “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน” การต้ังครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธ-

ศาสนาเถรวาท หลกัใหญ่ใจความส�าคญั เป็นเรือ่งของ “พนัธกุรรม” “ความรูส้กึเป็นแม่” และ “การตัง้ครรภ์ 

ในเชิงพาณิชย์” ซึ่งมาทดแทน “การตั้งครรภ์ธรรมชาติ”ด้วย “เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการต้ังครรภ์” 

“การอัลตราซาวนด์” “การเจริญพันธุ์ข้ามแดน” ประเด็นส�าคัญที่จะชี้ชัดว่า “การตั้งครรภ์แทน” เป็นสิ่ง

ทีผ่ดิจรยิธรรมหรือไม่? หลกัในการตดัสนิคอื “การกระท�า” ดงักล่าวเป็นบุญ หรอืเป็นบาป เท่าทีต่รวจสอบ 

ไม่ปรากฏเรื่องราว “การตั้งครรภ์แทน” เป็นหลักฐานชัดเจนในคัมภีร์พุทธศาสนาชั้นต้นคือพระไตรปิฎก 

 แต่จะใช้การตีความโดยอนุมานและเทียบเคียง โดยใช้หลัก “เศรษฐกิจ” ในการตัดสินความถูกต้อง

หรือความผิด จะใช้ “หลักกฎหมาย” ในการก�ากับดูแลกระบวนการ “การต้ังครรภ์แทน” โดยค�านึงถึง

ความถกูต้อง ชอบธรรม เป็นธรรม ของ “ธรุกจิอุม้บญุ” เป็นหลักใหญ่ใจความส�าคญั เมือ่พิจารณาประเด็น

ดังกล่าว การตั้งครรภ์แทนถ้าผู้เกี่ยวข้องท�าตามกฎหมายและปฏิบัติตามสัญญาที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลง

กันอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามหลักการค้าเสรี ไม่เอารัดเอาเปรียบ จ่ายค่าตอบแทนสมน�้าสมเนื้อ 

ตามหลักการท�างานที่เน้นความเสมอภาค เป็นธรรม และท�าธุรกิจการตั้งครรภ์แทนตามหลักธรรมาภิบาล 

ก็ไม่ผิดหลักจริยธรรม แต่อย่างใด เพราะธุรกิจการตั้งครรภ์แทนไม่ท�าให้ใครเจ็บ ไม่ท�าให้ใครตาย มีแต่ 

“สมหวัง” และ “สมประโยชน์” ตามแนวคิด “กาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก” ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 

“เศรษฐกิจการรับตั้งครรภ์ระหว่างประเทศและการตลาดโลก” และแนวคิด “การใช้อัลตราซาวนด์” 

 สรปุสาเหตแุละผลกระทบของการตัง้ครรภ์แทนทีม่ต่ีอสังคมไทย คอื สาเหตุมาจากแนวคดิทางด้าน

สงัคมทีชี่วิตมคีวามต้องการเอาชวีติรอด และต้องการสบืเผ่าพนัธุ ์ตามความคดินีท้�าให้มนษุย์สร้างสงัคมขึน้ 

และการจะมสีงัคมได้ต้องเริม่ต้นจากการทีค่นจะอยูกั่นเป็นครอบครวั เป็นการสร้างสงัคมบนฐานของความ

ต่างทางเพศ เป็นการพยายามเรียนรู้กันและกันระหว่างสามีภริยาและลูก ซึ่งมีผลกระทบตามมาว่า หากมี

เพียงสามี ภริยา แต่ไม่มีลูกก็ไม่เกิดความสมบูรณ์ขึ้น และการอยู่ร่วมกันแบบไม่สมบูรณ์ก็ท�าให้เกิดความ

สมบูรณ์ สาเหตุทางการแพทย์ แม้การตั้งครรภ์แทนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องท�าให้มีบุตรไว้สืบสกุล เป็นการ

ลดปัญหาการมีภริยาน้อย ลดความแตกร้าวในชีวิตครอบครัว ท�าให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น เป็นความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ประเดน็มมุมองของพทุธจรยิศาสตร์กบัปัญหาการต้ังครรภ์แทนในสังคมไทย จัดเนือ้หาแบ่งออกเป็น 

๓ ประเด็น สรุปได้ดังนี้

  ๑.  พทุธจรยิศาสตร์ระดบัต้น คอื ศลีห้า มาตรฐานจรยิธรรมสงัคมไทย ศลีห้าถอืได้ว่าเป็นจรธิรรม

พื้นฐานในพระพุทธศาสนาและเป็นเกณฑ์ส�าหรับวินิจฉัยปัญหาพุทธจริยธรรมในสังคมไทย ความเป็นมา
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ของศลีห้าในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ตรสักบัภกิษ ุถงึจดุมุง่หมายศีลห้าในพระพทุธศาสนา เพือ่เป็น 

หลักประกันสิทธิส่วนบุคคล ทั้งสิทธิในตัวเอง สิทธิ์ในทรัพย์สิน และสิ่งที่เขารักใคร่ผูกพัน ศีลห้าในฐานะ

จริยธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนา คือ เป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องมี

เนื้อหาของศีลห้า แต่ละข้อเป็นหลักการพื้นฐานที่จะท�าให้สังคมมีความสงบ และเกิดสันติสุขได้ ทัศนะของ

พระพุทธศาสนาเห็นว่า หากสังคมใดขาดศีลห้าเพียงข้อหนึ่งข้อใด ก็จะท�าให้คนในสังคมขาดสันติสุข  

ศีลห้าคือเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับวินิจฉัยปัญหาพุทธจริยธรรมในสังคมไทย 

  ๒.  การท�าผดิศลีห้าในพระพุทธศาสนา การพจิาณาว่าการกระท�าเช่นไรผดิศลีห้า ให้น�าองค์ประกอบ

ของการท�าผิดศีลห้าแต่ละข้อมาใช้เป็นเกณฑ์วินิจฉัยตัดสิน ซ่ึงแบ่งได้เป็นสองส่วน ดังนี้ คือ ส่วนแรก  

เป็นข้อห้ามมใิห้ละเมดิคนอืน่ ซึง่ปรากฏชดัอยู่ในศลีข้อทีห่นึง่ ข้อทีส่อง และข้อทีส่าม ส่วนทีส่อง เป็นข้อห้าม

มิให้ละเมิดตนเองและผู้อื่น ปรากฏชัดอยู่ในศีลข้อที่สี่ และข้อที่ห้า การพิจารณาว่าการกระท�าเช่นไรผิด 

ศลีห้าข้อใด นอกจากจะดวู่าเข้าตามเกณฑ์องค์ประกอบของศลีห้าในข้อนัน้หรือไม่แล้ว ยงัต้องใช้หลักเกณฑ์

เรื่องเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลร่วมพิจารณาวินิจฉัยด้วย

   ๓.  ทศันะพืน้ฐานเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์แทน ประเด็นทีน่�ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ (๑) ทศันะ

พืน้ฐานด้านกฎหมายของประเทศไทย จากพระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการ

เจรญิพนัธุท์างการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่มสีาระส�าคญั คอื การก�าหนดสถานะความเป็นบดิามารดาทีช่อบ

ด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยการอุ้มบุญ และ เป็นการควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์เก่ียวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อมิให้มีการน�าตัวอ่อนและ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไปใช้แสวงหาประโยชน์ตนและผู้อื่นในทางท่ีไม่ถูกต้อง (๒) 

ทัศนะพื้นฐานทางการแพทย์ ซึ่งมีสาระส�าคัญ คือ ผู้รับบริการทางการแพทย์ ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องการ

บ�าบัดรักษาจากแพทย์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ถือว่าแพทย์เป็นผู้มีหน้าที่ต้องให้การบ�าบัดรักษาเพื่อให้

ผูป่้วยให้หายจากโรค หากสามารถท�าได้ประสบผลส�าเร็จ ผู้ป่วยหายจากความเป็นโรคแล้ว แพทย์กม็คีวาม

ยนิดแีละมคีวามสขุ (๓) ทัศนะพืน้ฐานของพระพทุธศาสนา สมยัพทุธกาลยงัไม่พบว่า ได้มีการน�าเทคโนโลยี

ช่วยการเจรญิพันธุท์างการแพทย์มาใช้ จงึไม่พบว่ามีการตัง้ครรภ์แทนในสมยันัน้ ทศันะของพระพุทธศาสนา

ถือว่า มนุษย์ปกติทั่วไปจะตั้งครรภ์ได้ต้องมีองค์ประกอบสาม ประการ คือ ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน 

หญิงอยู่ในวัยที่จะให้ก�าเนิดทารกได้ แล มีคันธัพพะปรากฏ (ปฏิสนธิวิญญาณ) พระพุทธศาสนามิได้ม ี

ข้อห้ามหรือสนับสนุนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน

 สรุปเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ท่ีน�ามาใช้มีสามเกณฑ์ คือ (๑) เกณฑ์องค์ประกอบการท�าผิดศีลห้า 

แต่ละข้อ (๒) เกณฑ์หลัก คือ ความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล และ (๓) เกณฑ์ร่วม คือ ใช้มโนธรรม  

ความยอมรับของวิญญู ลักษณะและผลของการกระท�า หากคู่สามีและภริยาผู้ต้องการมีบุตรด้วยการ 

ตั้งครรภ์แทน หญิงผู้ท�าหน้าท่ีตั้งครรภ์แทน และแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมการตั้งครรภ์แทน 
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มิได้ท�าผิดศีลห้าแต่ละข้อ ท�าด้วยจิตเป็นกุศล มีเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ  

เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นสิ่งที่บัณฑิตชนชื่นชมสรรเสริญ ไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่น การกระท�าดังกล่าวนี้ ทัศนะพุทธจริยศาสตร์ 

ถือว่า “ไม่ผิดจริยธรรม” ตรงกันข้ามหากท�าด้วยจิตเป็นอกุศล มีเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ 

โมหะ ไม่เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่เป็นสิ่งที่บัณฑิตชนสรรเสริญ เป็นไป

เพือ่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ ไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขทัง้แก่ตนและผู้อืน่ ทศันะพุทธจริยศาสตร์ ถอืว่า 

“ผิดจริยธรรม” 

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัยนี้ สรุปได้ว่า ต้องมีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กที่เกิด  

โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ คือ ต้องมีมาตรการทางกฎหมายมหาชน โดยต้อง

จัดตั้ง “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” (กคพ.) 

และ “องค์กรผูจ้ดัให้มกีารตัง้ครรภ์แทน” เพ่ือก�าหนดนโยบายและวิธดี�าเนนิการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ทางกฎหมาย อีกทั้งควรบัญญัติให้มีผลย้อนหลังแก่เด็กท่ีเกิดก่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วย ดังนั้น 

มาตรการทางกฎหมายเอกชน ควรก�าหนดให้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรเป็นบิดาและมารดา โดยชอบด้วย

กฎหมายตามหลักพันธุกรรมที่แท้จริง ต้องบัญญัติให้น�าเรื่องครอบครัวและมรดกมาใช้โดยอนุโลมใน

กฎหมายมาตรการควบคมุทางกฎหมาย ให้ครอบคลุมท้ังผู้ประกอบวชิาชพีทางการแพทย์และสถานบริการ

ทางการแพทย์ รวมถงึการห้ามโฆษณา ห้ามกระท�าการเป็นนายหนา้หรอืตวัแทนในกรณตีัง้ครรภแ์ทนด้วย 

และมาตรการบังคับทางกฎหมาย ควรก�าหนดมาตรการบังคับทางแพ่ง โดยน�าเรื่องการอุปการะเลี้ยงดู

จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ มาใช้กับผู้ปฏิบัติผิดกฎหมายต้ังครรภ์แทน และมาตรการบังคับทางอาญา  

ควรก�าหนดบทลงโทษจ�าคุกแก่ผู้ฝ่าฝืน และน�าเรื่องโทษปรับมาใช้ส�าหรับสถานบริการเทคโนโลยีช่วยการ

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ด้วย

 ๒.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปปฏิบัติ

 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�ารูปแบบ และแนวทางการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์แทน 

ปัญหาของสถาบันทางครอบครัว ปัญหาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์แทน และเด็กที่เกิดมา  

การซื้อขายเด็ก โดยเฉพาะภาครัฐ ควรศึกษาปัญหาจากกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการตรากฎหมาย

ลูกในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรมทางสังคม และจัดท�าแผนการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 

การตัง้ครรภ์แทน รวมถงึคณุค่าทางศลีธรรมอนัดใีนการเป็นพ่อและแม่ในรายวชิาของหมวดการศึกษาสงัคม
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 การวิจัยเรื่อง “การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท” นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการ 

ตั้งครรภ์แทนในสังคมไทยทางด้านกฎหมาย จริยธรรมทางการแพทย์ และจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ฉะนั้น จึงขอเสนอแนะหัวข้อให้ผู้ที่สนใจท�าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ท�าต่อไป ดังนี้

  ๑.  บทบาทพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์แทน

  ๒. การบูรณาการหลักการทางศาสนาพุทธ คริสต์ เพื่อแก้ปัญหาปัญหาการตั้งครรภ์แทน

  ๓.  คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมของความเป็นบิดามารดากับสถานะทางศีลธรรมในปัญหาการ 

ตั้งครรภ์แทน
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