การศึกษาวิเคราะห์การอุ้มบุญในทัศนะของพระพุทธศาสนา
An Analytical Study of Surrogacy in Buddhist Perspective
นภาพร วรสายัณห์ Napaporn Vorasayun ๑
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์การอุ้มบุญในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอุ้มบุญในทัศนะของพระพุทธศาสนา
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
ขั้นตอนของกระบวนการอุ้มบุญและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องแล้วนามาศึกษา
วิ เ คราะห์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว อ่ อ นมนุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผสมกั น ของไข่ แ ละอสุ จิ ใ น
ห้องทดลองยังไม่ใช่ชีวิตเนื่องจากยังไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิ เพราะมนุษย์มีกาเนิดอย่างชลาพุชะ
คื อ เกิ ด ในครรภ์ จึ ง มี ป ฏิ ส นธิ วิ ญ ญาณในครรภ์ เ ท่ า นั้ น การท าลายตั ว อ่ อ นมนุ ษ ย์ จึ ง ไม่ เ ป็ น
ปาณาติบาต แต่ การอุ้มบุญก็ยังมี ผลกระทบต่ อหลั กธรรมและสังคมดังนี้ (๑) การอุ้มบุ ญเป็ น
กระบวนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เป็นเหตุให้คนขาดคุณธรรมเรื่องความเมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย์ เพราะมุ่งที่จะมีบุตรโดยไม่คานึงถึงผลกระทบด้านจิตใจของหญิงที่ตั้งครรภ์แทนและ
เด็กที่เกิดมาใหม่ (๒) การอุ้มบุญเป็นเหตุให้เกิดความสับสนเรื่องใครเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กที่เกิด
ใหม่ เนื่องจากมีทั้งแม่ตามกฎหมาย แม่ตามหลักชีววิทยา และแม่ตามหลักพระพุทธศาสนา แต่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงก็คือ เด็กต้องอยู่และเติบโตกับแม่ตามกฎหมายซึ่งอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดย
สายเลือดเลยทั้งที่มีแม่ที่แท้จริง อยู่ ถือเป็นวิบากกรรมจากการพรากลูกพรากแม่ (๓) การอุ้มบุญ
เปิดโอกาสให้มีการกาเนิดชีวิตใหม่จึงเป็นทางมาของมิจฉาอาชีวะ คือ การค้ามนุษย์โดยอาศัยการ
เลี่ยงกฎหมายให้กาเนิดทารกเพื่อธุรกิจ (๔) การอุ้มบุญทาให้มีแนวโน้มที่จะมีการตัดสินใจทา
ปาณาติบาตทารกในครรภ์ได้ง่ายขึ้ น เนื่องจากคนตัดสินใจไม่ได้ตั้งครรภ์เอง (๕) การอุ้มบุญอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต เช่น ปัญหาทางด้านจิตใจของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ ปัญหา
การแต่ ง งานของพี่ น้องร่ว มสายโลหิต ในกรณี ที่ เด็ กเกิด จากไข่หรืออสุ จิของบุคคลภายนอกที่
กฎหมายอนุญาต ฯลฯ ดังนั้น ในทัศนะของพระพุทธศาสนา จึงมองว่า การอุ้มบุญส่งเสริมให้
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะละเมิดศีลธรรมได้ง่ายขึ้น ทางออกสาหรับปัญหานี้ คู่สมรสควรเลือกที่จะรับ
เด็กที่เป็นญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมแทนวิธีอุ้มบุญ
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Abstract
This article is a part of dissertation entitled “An Analysis of Surrogacy
in Buddhist Perspective”. Its objectives were to analytically study surrogacy in
Buddhist perspective and its social impact. Research methodology in this paper is
a qualitative research done by studying the procedures related to surrogacy and
Buddhist moral principles.
The results of the study were found that human embryos derived
from a combination of egg and sperm in a laboratory are not considered to be a
living being as no soul is associated. As human being is a womb-born creature;
human being happens only in the womb. The destruction of embryo is not
considered to be Pãnãtipãta; however surrogacy has an effect on Buddhist moral
principles and society in the following ways: 1) surrogacy involves the procedures
that use technology to assist such reproduction resulting in lacking moral
compassion for fellow human beings as people do not care for the emotion of
both pregnant woman and a newborn baby, 2) certain confusion is caused by
surrogacy as to who is the real mother of the newborn baby, mother by law,
biological mother or mother by Buddhist principles. What actually happens is
that such a baby is being raised by legal mother who is perhaps not related by
biological context which may cause retribution from separating the baby from
real mother, 3) surrogacy likely creates the opportunity to generate new life by
which it will give rise to human trafficking business, 4) surrogacy will likely cause
more abortion as a woman who makes decision is not pregnant by herself, and 5)
surrogacy may cause many other social problems, for example, psychological
problems of the baby, intermarriage between sibling, etc. Therefore, according to
Buddhist perspective, more violation of morality is likely precipitated by such
surrogacy.
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๑. บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ คู่สมรสมีบุตรยากขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ค่านิยม
การแต่งงานเมื่อทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงหญิงชาย มักมีอายุมากกว่า 30 - 35 ปีขึ้นไป
ในครอบครัวที่ต้องการมีบุตรจึงมีเงื่อนเวลาว่า ต้องการมีบุตรในเวลาที่จากัดเพราะเกรงว่ าจะมี
ปัญหาต่ อทารกที่เกิดมาหากพ่อแม่มี อายุมากเกิน ไป กับ บางกรณีคู่สมรสมี เซลล์ สืบพั นธุ์ ที่ไ ม่
แข็งแรงพอ ทาให้มีลูกยาก หรือบางครั้งไม่สามารถมีลูกได้โดยวิธีธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น ทาให้คู่สมรสหลายคู่หันมาอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีวิธีที่ทันสมัยและได้ผลในเวลาที่ต้องการ เช่น การทากิฟท์ กันมากขึ้น ซี่งเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์สามารถทาให้คู่สมรสสมปรารถนาในการมีบุตรได้เป็นอย่างดี แต่มีอีกปัญหาหนึ่งคือ
ในคู่สมรสบางคู่ที่ไม่สามารถมีบุตรได้นั้นอาจเนื่องจากปัญหาที่ฝ่ายภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์เอง
ได้ ปัญหานี้แหละทาให้คู่สมรสที่อยากมีบุตรเลือกทางออกโดยการหาหญิงอื่นมาตั้งครรภ์แทน ซึ่ง
วิธีนี้รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การอุ้มบุญ”
ในกระบวนการอุ้ ม บุ ญ นั้ น อาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ์ คื อ การท าเด็ ก
หลอดแก้ว โดยการผสมไข่และอสุจิของคู่สมรสในหลอดแก้วเพื่อให้ได้ตัวอ่อนแล้วจึงนาไปฝากใน
มดลูกของหญิงที่มา “อุ้มบุญ ” (ตั้งครรภ์แทน) และปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ใช้ไข่หรืออสุจิ
อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสได้ ทาให้กระบวนการอุ้มบุญดังกล่าวทาให้เกิดคาถาม
ตามมาหลายประการที่เกี่ย วข้องกับ หลั ก คาสอนในพระพุ ท ธศาสนา เช่ น ในขั้น ตอนท าเด็ ก
หลอดแก้ว จะมีการผสมไข่และอสุจิให้ได้ตัวอ่อนเผื่อไว้จานวนหนึ่ง แต่หลังจากที่ใส่ตัวอ่อนใน
ครรภ์ของหญิงที่รับอุ้มบุญและตั้งครรภ์ได้ผลแล้ว อาจมีการทาลายตัวอ่อนที่เหลือ การทาเช่นนี้
เป็น ปาณาติบาต เพราะฆ่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่ และการอุ้มบุญ ทาให้ตัวอ่อนที่เกิดจาก DNA ของคู่
สมรส หรือคนอื่น ใส่เข้าไปในมดลูกของหญิงอีกคนเพื่อให้เติบโตในครรภ์ ก่อนจะคลอดแล้วยกให้
คู่สมรสอาจจะในทันที และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงที่ตั้งครรภ์อีกเนื่องจากเกรงว่าจะสร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึ้น ประเด็นนี้มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อสังคมอย่างไรหรือไม่
ประเด็นคาถามเรื่อง การทาลายตัวอ่อนในห้องทดลองนั้นเป็นปาณาติบาตหรือไม่นั้น
มีการแสดงความคิดเห็นในวงการที่เกี่ยวข้องเป็น ๒ ทาง คือ ฝ่ายหนึ่งหาเหตุผลและอธิบายว่า
ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่เซลล์อสุจิผสมกั บเซลล์ไข่เนื่องจากมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในขณะนั้น
แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งระบุว่า การผสมกันของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่นั้น เป็นเพียงการทาให้เกิด
เซลล์ชนิดใหม่เท่านั้น สองความเห็นที่แตกต่างกันนี้เกี่ยวข้องกับหลักคาธรรมในพระพุทธศาสนา
เพราะหากหาข้อสรุปไม่ได้ หรือสรุปผิดพลาดไป ก็อาจมีผลเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
ช่ว ยการเจริญ พั น ธุ์ เพื่ อการท าผิ ดหลั กคาสอนทางพระพุ ท ธศาสนา ก่อให้เกิด วิบ ากกรรมแก่
ผู้ ก ระท าโดยรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ หรื อ หากการกระท าดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ผิ ด หลั ก ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา แต่ยังมีข้อกินแหนงแคลงใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจเป็นเหตุให้มีคาครหาแก่ผู้
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ต้องการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ตลอดถึงการใช้วิธีอุ้มบุญได้ ซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมทั้งสองทาง
ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการอุ้มบุญในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาเพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายว่า ควรใช้วิธีอุ้มบุญเพื่อการมีบุตรในครอบครัวที่ไม่สามารถ
ตั้งครรภ์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ โดยแบ่งเป็นประเด็นศึกษาในเรื่อง ๑) ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อใด เพื่อ
วิเคราะห์ว่า การทาลายตัวอ่อนเป็นปาณาติบาตหรือไม่ ๒) วิเคราะห์คุณธรรมเรื่องเมตตาของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุ้มบุญ ๓) วิเคราะห์ประเด็นเรื่องมารดาที่แท้จริงของเด็กที่เกิด
จากการอุ้มบุญในทัศนะของพระพุทธศาสนา ๔) วิเคราะห์ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
อนุญาตให้มีกระบวนการอุ้มบุญ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ผู้ วิ จั ย ท าการวิ จั ย ในเชิ ง เอกสาร มี การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง
เกี่ยวกับกระบวนการอุ้มบุญที่ทาให้เกิดชีวิตใหม่ในครรภ์ของผู้หญิงอื่นที่มาตั้งครรภ์แทนหญิงที่
เป็นคู่สมรสและต้องการมีบุตรทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นามาเปรียบเทียบกับ
หลักธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการอุ้มบุญนั้น ผิดต่อหลัก
คาสอนและมุมมองทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร โดยอาศัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็น
หลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒. จุดเริ่มต้นชีวิตมนุษย์และการปาณาติบาตตัวอ่อนมนุษย์
ดั ง ที่ ไ ด้ กล่ า วไว้ ใ นบทน าว่ า เรื่ องจุ ด เริ่ม ต้ น ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ นั้ น มี ค วามเห็ น
แตกต่างกันเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งสรุปว่า ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการผสมกันระหว่างไข่และ
อสุจิจนเกิดเป็นตัวอ่อน ความเห็นนี้มีผู้ให้การสนับสนุนเช่น ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
ปาณาติ บ าตในเซลล์ม นุ ษย์ และตั ว อ่อนมนุ ษ ย์ ” นายแพทย์ ปุ ณวั ส ส์ กิตติ ม านนท์ ได้ กล่า วถึง
เอ็มบริโอที่เหลือจากการทาเด็กหลอดแก้วที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จนเกิดเป็นตัวอ่อนที่
มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิและไม่เกิน ๑๔ วันและกล่าวถึงการทาลายตัวอ่อนดังกล่าวในกระบวนการทา
เด็กหลอดแก้วและการทาวิจัยว่า ตัวอ่อนดังกล่าวจัดเป็นพัฒนาการของทารกในช่วงสัปดาห์ที่ ๑๒ ที่ถือว่า “ได้เริ่มต้นความเป็นชีวิตมนุษย์แล้ว”๒ บางกลุ่มถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่ออายุของตัว
อ่อนเกิน ๑๔ วัน “โดยอาศัยเกณฑ์ที่ว่าในวันที่ ๑๔ ตัวอ่อนต้องยังไม่มีพัฒนาการของสิ่งที่

๒

นายแพทย์ปุณวัสส์ กิตติมานนท์, การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และ
ตัวอ่อนมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๗.
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ใกล้เคียงกับระบบประสาทหรือความรับรู้ใด”๓ และอีกกลุ่มที่เชื่อว่า ตัวอ่อนมนุษย์เป็นเพียงเซลล์
ชนิดพิเศษที่มีการแบ่งตัวตามหน้าที่ของเซลล์เท่านั้น ยังไม่ใช่ชีวิตใหม่๔
เมื่ อผู้ วิ จัย ได้ ศึกษาเทคโนโลยีช่ ว ยการเจริญ พัน ธุ์ การท าเด็ กหลอดแก้ว พบว่ า ใน
ขั้นตอนหลังจากมีการผสมระหว่างไข่และอสุจิจนกลายเป็นตัวอ่อนแล้ว โดยในขั้นตอนนี้จะผสม
เพื่อให้ได้ตัวอ่อนหลายๆ ตัว นา 2 ตัวกลับเข้าสู่ครรภ์ของหญิงที่รับอุ้มบุญ ส่วนตัวอ่อนที่เหลือจะ
นาไปแช่ แ ข็ง เพื่ อหยุ ดการเจริญ เติ บโต ซึ่ งเทคโนโลยี การแช่ แข็ง ตั ว อ่อนนี้ สามารถหยุ ด การ
เจริญเติบโตของตัวอ่อนได้เป็นระยะเวลานานถึง ๑๐ ปี๕ ซึ่งหากมีการปฏิสนธิวิญญาณในตัวอ่อน
ซึ่งนับว่าชีวิตได้เริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถทาเช่นนั้นได้แน่นอน แต่ในระดับเซลล์สามารถทาได้
เช่ น การเก็ บ รั ก ษาโลหิ ต มนุ ษ ย์ เป็ น ต้ น ประกอบกั บ หลั ก การทางพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ ง
องค์ประกอบของชีวิตใหม่ที่ต้องมีด้วยกัน ๓ ประการคือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน ๑ มารดาเป็น
หญิงที่อยู่ในวัยที่มีรอบเดือน ๑ คันธัพพสัตว์ปรากฏ ๑ เพราะความประชุมพร้อมแห่งองค์ ๓ ดัง
ว่ามานี้ การก้าวลง (สู่ครรภ์มารดา) ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์จึงมี ๖ และก าเนิ ด ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น
แบบ “ชลาพุชโยนิ กาเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์ ”๗ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่า ปฏิสนธิวิญญาณของ
มนุ ษ ย์ นั้ น จะเกิด เฉพาะในครรภ์เ ท่ า นั้ น ไม่ ใช่ ที่ อื่ น จึ ง มี ค วามเห็น สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน ที่สรุปว่า ตัวอ่อนของมนุษย์ดังกล่าวเป็นเพียงเซลล์ ดังนั้น
การต้องทาลายตัวอ่อนที่เหลือจากการอุ้มบุญหรือทาตัวอ่อนที่ได้รับการบริจาคไปทาการวิจัยและ
อาจมีการทาลายนั้น เป็นการทาลายเซลล์ ไม่ใช่ปาณาติบาต เนื่องจากยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ
เพราะปฏิสนธิวิญญาณจะต้องเกิดในครรภ์เท่านั้น แต่หากมีการนาตัวอ่อนในครรภ์ที่ตรวจพบการ
ตั้งครรภ์แล้วมาทาสเต็มเซลล์จึงชื่อว่าเป็นปาณาติบาต

๓

นเรศ ด ารงชั ย , ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ ริ่ ม ต้ น เมื่ อ ไหร่ , [ออนไลน์ ] , แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.baanjomyut. com/library_2/extension-1/stem_cell/02.html[๒ พ.ย.๒๕๕๘]
๔
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน, เรื่องของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์ (Human
Cell & Stem Cell), วารสารสานักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555,
หน้า ๗-๘. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thaicam.go.th/attachments/article/522/เรื่อง
ของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์.pdf[๓ พ.ย.๒๕๕๘].
๕
น.พ. ธี ร ะพร วุ ฒ ยวนิ ช , เก็ บ ตั ว อ่ อ นแช่ แ ข็ ง , [ออนไลน์ ], แหล่ ง ที่ ม า:
http://kullapat.com/index.php? page=reply&id=23896(๑๐ มกราคม ๒๕๖๐).
๖
องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๓๔/๒๘๙-๒๙๐
๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๑๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. เมตตาธรรมในกระบวนการอุ้มบุญ
หลักธรรมอีกข้อหนึ่งที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กรณีอุ้มบุญคือ เรื่องของเมตตา เนื่องจาก
สังคมมองว่า การรับตั้งครรภ์แทนนั้น จัดว่าเป็นความเมตตา ช่วยเหลือให้คู่สมรสที่ไม่สามารถ
ตั้งครรภ์ได้ ได้มีบุตรสมความปรารถนา จะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ สาหรับประเด็นนี้ ผู้วิจัย
วิเคราะห์แล้วมีความเห็นแตกต่างคือ ในกระบวนการอุ้มบุญนั้นมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
การจะสรุปว่า การอุ้มบุญนั้น ถือเป็นการกระทาที่เกิดจากความเมตตาหรือไม่ ควรมีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกฝ่ายอย่างครอบคลุม เมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจาก
ความทุกข์ แต่ถ้าการเมตตาฝ่ายหนึ่ง เป็นเหตุให้ขาดความเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นอีกฝ่าย แล้วจะ
สรุปว่าการกระทาดังกล่าวนั้นเกิดจากความเมตตาคงไม่ได้ ซึ่งกระบวนการอุ้มบุญนี้ก็เป็นเช่นนั้น
คือ มีความเมตตาเกิดขึ้นก็จริง แต่ไม่ได้เมตตาต่อทุกฝ่าย ซึ่งสิทธิความเป็นมนุษย์นั้น ทางสังคม
ถือว่า ชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีสิทธิเหนือชีวิตของผู้อื่น การทาลายหรือเบียน
เบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เพื่อสร้างความสุขแก่ตนเองนั้น ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงมีต่อกัน จาก
แนวคิดนี้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์คุณธรรมเรื่องความเมตตา ระหว่างหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนกับคู่สมรส
และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนกับชีวิตที่เกิดมาใหม่จากการอุ้มบุญ ดังนี้
๑. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนได้ชื่อว่ามีความเมตตาต่อคู่สมรสหรือไม่ สาเหตุหลักๆ ที่
หญิงอุ้มบุญรับตั้งครรภ์แทนหญิงคู่สมรสที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ การทาเช่นนี้ ทาให้ในที่สุดคู่
สมรสจะได้มีบุตรสืบสกุลตามกฎหมาย ได้สมความปรารถนา ตลอดจนมีครอบครัวสมบูรณ์พร้อม
พ่อ แม่ ลูก และพ้นจากความทุกข์จากการไม่มีบุตร การทาเช่นนี้ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน จึง
นับว่าเป็นความเมตตาที่มีต่อคู่สมรสตรงตามนิยามคาว่า “เมตตา” ในพระพุทธศาสนา คือ ความ
รักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข๘
๒. หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนได้ชื่อว่ามีความเมตตาต่อชีวิตที่เกิดใหม่หรือไม่ ข้อนี้นับว่า
ขาดความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของพระพุทธศาสนาหรือชีววิทยาก็ตาม ในแง่
ชีววิทยา ขณะที่ตั้งครรภ์แม้ฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของหญิงที่ตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดความ
รักต่อทารกในครรภ์ก็จริง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องฝืนความรู้สึกไม่ให้รัก
ทารกในครรภ์เพื่อป้องกันความรู้สึกผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจนไม่อยากยกทารกที่เกิดมาให้แก่ คู่สมรส
ในภายหลัง และอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงอุ้มบุญขณะที่ตั้งครรภ์ก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ต่อมาเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ก็ไม่ให้ดื่มน้านมจากอกเพื่อไม่ให้เกิด
ความผูกพันเช่นกัน ทาให้เด็กเกิดใหม่ไม่ได้รับสารอาหารที่สาคัญที่มีอยู่ในน้านมตามธรรมชาติ
และเมื่อยกเด็กทารกให้คู่สมรสไปเลี้ยงก็เสมือนเป็นการพรากลูกจากอกแม่ ส่วนในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา หญิงที่ตั้งครรภ์เป็นมารดาของเด็กที่เกิดในครรภ์ เพราะวิญญาณมาปฏิสนธิใน
๘

ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓๘๖/๙๘.
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ครรภ์ของตน การที่หญิงอุ้มบุญทาเช่นนี้กับบุตรของตนนับเป็นการกระทาตรงกันข้ามพฤติกรรม
ของมารดาที่ ค วรมี เ มตตาต่ อบุ ต ร ดั ง เนื้ อ ความที่ ป รากฏในเมตตสู ต รว่ า “บุ คคลมี อัธ ยาศั ย
ประกอบด้วยเมตตาในบุตรคนเดียวที่น่ารัก ฉันใด ภิกษุพึงมีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาในสัตว์
ทั้งปวงในที่ทุกแห่ง ฉันนั้น ”๙ และอธิบายเพิ่มในอรรถกถาว่า “มารดาบิดาพึงเปนผูมีเมตตา คือ
พึงแสวงหาประโยชนโดยสวนเดียว ในบุตรคนเดียวผู เปนที่ รัก เปนที่ชอบใจ”๑๐ นั่นแสดงว่ า
ในทางพระพุทธศาสนา ยกย่องความเมตตาที่มารดามีต่อบุตรว่า จะต้องทาแต่ประโยชน์ให้เกิดแก่
บุ ต รที่ อุ้ม ท้ องมาตลอด ๙ เดื อนจนคลอดออกมาจึ ง จะได้ ชื่ อว่ า มี เมตตาต่ อบุ ต ร ดั ง นั้ น ถ้า มี
พฤติกรรมเหมือนหญิงที่รับอุ้มบุญกระทาต่อทารกในครรภ์ตลอดจนเมื่อคลอดออกมาแล้วยกให้
ผู้อื่นจึงนับว่า “ขาดความเมตตาต่อบุตร”
๔. ใครเป็นมารดาของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ
ในขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ - ทาเด็กหลอดแก้ว ก่อนนาไปสู่การ
อุ้มบุญ (ตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น) นั้น จะมีการนาเชื้ออสุจิของฝ่ายชายและไข่ของฝ่ายหญิงที่
เป็น คู่ส มรสกัน และต้ องการมีบุ ตรออกมาทาการผสมกันในห้องทดลอง แต่ปั จจุบั นกฎหมาย
อนุญาตให้ใช้ไข่หรืออสุจิอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของคู่สมรสก็ได้ ดังนั้น จึงอาจมี
กรณีที่ ตัวอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่จะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม DNA จากคู่สมรสหรือบุคคลอื่นที่
เป็นเจ้าของไข่หรืออสุจิก็ได้ ประเด็นเรื่อง มารดาของเด็กอุ้มบุญ ในทางกฎหมายให้หญิงที่เป็นคู่
สมรสเป็นมารดาตามกฎหมาย ไม่ว่าไข่ที่นามาผสมจะเป็นไข่ของหญิงคู่สมรสหรือ ไข่ของหญิงอื่น
แต่ในทางชีววิทยา มารดาคือ เจ้าของไข่ เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดพันธุกรรม DNA ในตัวอ่อนที่ผสม
แล้วและในวงการแพทย์ก็ใช้วิธีพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ด้วยการตรวจ DNA นั่นคือ ถ้าใช้ไข่ของ
หญิงคู่สมรส มารดาตามกฎหมายและมารดาตามหลักชีววิทยาจะเป็นคนเดียวกัน แต่ถ้าใช้ไข่ของ
หญิงอื่น มารดาตามกฎหมายและมารดาตามหลักชีววิทยาจะเป็นคนละคนกัน (ใช้ DNA เป็นตัว
ตัดสิน) ส่วนมารดาตามหลักพระพุทธศาสนาคือ ผู้ให้กาเนิดชีวิตในครรภ์ซึ่งได้แก่ หญิงที่รับอุ้มบุญ
นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาให้มีปัญหาข้อถกเถียงเรื่องมารดาของเด็กอุ้มบุญตั้งแต่ต้นว่า ใครกันแน่
คือมารดาของเด็กอุ้มบุญ คนที่มีความคิด ความเชื่อ และอาศัยหลักการที่แตกต่างกันก็ได้บทสรุป
ที่ต่างกัน ความเชื่ออย่างหนึ่ง กฎหมายอย่างหนึ่ง ความจริงอีกอย่างหนึ่ง ทาให้มีความซับซ้อน
ของปัญหาเรื่อง มารดาของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ
นี่คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่ อจิตใจของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากครอบครัวไม่ได้ทาความเข้าใจกับเด็กตั้งแต่ต้น หรือแม้แต่ตัวเด็กเองที่เกิด
๙

ขุ.เถร.เอกฺก (ไทย) ๒๖/๓๓/๓๑๕.
ขุ.เถร.เอกฺก.อ. (ไทย) ๕๐/๑๗๐/๒๐๖.

๑๐
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ต่างจากเด็กทั่วไป สังคมอาจยอมรับความเป็นมารดาตามกฎหมาย แต่โดยสายเลือดและจิตที่
ผูกพัน คงเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์และศึกษาต่อไปว่า ในระยะยาวจะปรากฏเป็นปัญหามากน้อย
เพียงใด
ในเรื่องมารดาของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เคยให้ทัศนะโดยอาศัยหลักทางพระพุทธศาสนาว่า เมื่อพูดถึงแม่ แม่เป็นชนนี เป็นผู้ให้กาเนิด
แล้วใครเป็นชนนีคนตั้งท้อง หรือแม่เจ้าของไข่ นอกจากนั้น แม่เป็นพรหมของลูก พรหมก็คือ มี
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ประการต่อมา แม่เป็นบุรพาจารย์ สอนให้ลูกได้พูด รับประทาน
เป็นครูคนแรก ระบบเหล่านี้จะหายไปหมดเลย แล้วระบบสังคม ระบบครอบครัวจะเป็นอย่างไร๑๑
ข้อสังเกตของพระพรหมบัณฑิตที่เป็นไปตามทัศนะของพระพุทธศาสนาก็ คือ ระบบอุ้มบุญทาให้
ระบบครอบครัวและระบบสังคมเกิดความสับสนได้
อนึ่ง ในสมัยพุทธกาลที่ยังไม่มีเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มาเกี่ยวข้องกับการ
เกิด ปัญหาที่เหมือนกรณีอุ้มบุญทุกอย่างจึงยังไม่เคยเกิดขึ้นมา แต่หากจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์
ที่มีความคล้ายคลึงว่า การคลอดบุตรออกมาแล้วยกให้คนอื่นไปเลี้ยงดูนั้น นับเป็นการทิ้งบุตรแล้ว
จะมีอุทาหรณ์จากอรรถกถาธรรมบทเรื่องสามาวดี มาเทียบเคียงได้ว่า การทาเช่นนั้นก่อให้เกิด
วิบากกรรมที่จะต้องได้รับผลกรรมในทานองเดียวกัน คือ จากอดีตชาติที่นายโกตุหลิกเคยทิ้งลูก
จนทาให้ลูกตายในระหว่างการเดินทาง ทาให้ภพชาติต่อๆ มาเมื่อกรรมส่งผลทาให้เกิดมาแล้ว มี
เหตุให้มีเศรษฐีมาลวงพ่อแม่โดยขอไปเป็นบุตรบุญธรรม แต่แท้ที่จริงมุ่งหวังที่จะฆ่าให้ตายและจ้าง
คนให้พยายามฆ่าให้ตายหลายครั้ง๑๒ เป็นต้น กรณีแม่อุ้มบุญที่ยกลูกให้คนอื่นทาให้เด็ก ตกอยู่ใน
สภาวะสับสนเรื่องมารดานี้ก็เช่นกัน จะกลายเป็นวงจรกฎแห่งกรรมสาหรับคนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. อุ้มบุญเป็นทางมาของมิจฉาอาชีวะหรือไม่
มาตรา ๒๒ เป็นข้อจากัดเรื่องการใช้ไข่ของหญิง (๒) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของ
สามีหรือไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับไข่หรืออสุจิของ
ผู้อื่น ทั้งนี้ ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน๑๓

๑๑

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “อุ้มบุญผิดหลักจริยธรรมหรือไม่ ”, [บท
สัมภาษณ์], สถานี โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง ๗, ๗ กันยายน ๒๕๕๗, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา:
http://www.youtube.com/watch?v =lqOpoVob3FQ [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗].
๑๒
ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๒๒๙-๒๔๖.
๑๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘.

นภาพร วรสายัณห์
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เนื่องจากข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เซลล์สืบพันธุ์สืบพันธุ์ของชายหญิงเพื่อทาเด็กหลอดแก้วนั้น มีข้อความอนุญาตให้ใช้ไข่หรือ อสุจิ
อย่างใดอย่างหนึ่งของคู่สมรสได้ นั่นหมายถึงมีโอกาสที่จะเลือกใช้ไข่หรืออสุจิจากบุคคลที่ ๔ ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาให้กฎหมายมีช่องว่าง เปิดโอกาสให้ผู้มีเจตนาไม่สุจริต ใช้การอุ้มบุญให้เป็นไปใน
เชิงธุรกิจ มีการซื้อขายกันตั้งแต่ เซลล์ไข่ เซลล์อสุจิ ตลอดจนจ้างหญิงให้ตั้งครรภ์แทน และแม้ว่า
กฎหมายจะระบุไว้ในปัจจุบันว่า หญิงที่จะรับอุ้มบุญนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวพันเป็นเครือญาติก็ตาม
แต่คาว่าเครือญาตินั้นก็ยังมีความคลุมเครือที่อาจตีความเป็นญาติห่างๆ ได้ ซึ่งในสังคมใหญ่มีการ
สืบทอดอายุมาหลายชั่วคนนั้น แม้ญาติกันก็อาจไม่เคยรู้จักกันเลยก็เป็นได้ ทาให้ไม่มีความผูกพัน
ที่จะช่วยเหลือโดยความสมัครใจ
การจะวิเคราะห์ว่า การอุ้มบุญใดเข้าข่ายมิจฉาอาชีวะหรือไม่นั้น พึงพิจารณาเฉพาะ
กรณีที่มีการยกมนุษย์จากบุคคลหนึ่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ดังนั้น ใน
กรณีของอุ้มบุญจะจัดเป็นมิจฉาอาชีวะได้เฉพาะกรณีที่รับตั้งครรภ์แทนและยกเด็กที่เกิดจากครรภ์
ของตนให้แก่คู่สมรสโดยได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน ส่วนกรณีการขายเซลล์ไข่ เซลล์อสุจิ แม้จะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ก็ยังไม่เป็นมิจฉาอาชีวะ เนื่องจากเซลล์ดังกล่าวยังไม่ใช่มนุษย์
สรุปว่า อุ้มบุญเป็นทางมาของมิจฉาอาชีวะ คือ การค้ามนุษย์ได้ หากตั้งครรภ์แทน
และยกเด็กที่ทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุตรของหญิงผู้ตั้งครรภ์ให้ผู้อื่นโดยได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงิน
๖. อุ้มบุญเปิดโอกาสให้มีการทาปาณาติบาตง่ายขึ้นหรือไม่
วัตถุประสงค์หลักของการทาอุ้มบุญคือ คู่สมรสปรารถนาที่จะมีบุตรเพื่อมาเติมเต็มความ
สมบูรณ์ให้แก่ครอบครัว โดยอาศัยหญิงอื่นช่วยตั้งครรภ์ให้ สาหรับปัญหาของทารกในครรภ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้น มีอยู่ตลอดเวลาของการตั้งครรภ์ประมาณ ๓๘-๔๐ สัปดาห์ นั้น อาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้เสมอ ดังที่ ทวีลาภ โชติกิตติกุล พ.บ. ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง
“การศึ กษาเปรีย บเที ยบผลของการตั้ ง ครรภ์ และภาวะแทรกซ้ อนระหว่ า งตั้ ง ครรภ์ของสตรี
ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ดั ช นี ม วลกายต่ า
กว่ า ปกติ แ ละสตรี ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ดั ช นี ม วลกายปกติ ” ว่ า
ภาวะแทรกซ้ อนระหว่ า งตั้ ง ครรภ์ ได้ แก่ ภาวะครรภ์เป็ น พิ ษ เบาหวาน การติ ด เชื้ อทางเดิ น
ปัสสาวะ ภาวะผิด สัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับอุ้งเชิงกราน การตกเลือด หลังคลอด๑๔

๑๔

ทวีลาภ โชติ กิตติ กุล พ.บ. , “การศึ กษาเปรีย บเทีย บผลของการตั้ง ครรภ์ และ
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายต่า กว่าปกติและสตรีตั้งครรภ์ที่มี
ดัชนีมวลกายปกติ”, วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559, หน้า ๑๑๓.
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และตามกฎหมายมาตรา ๓๐๕ มีข้อยกเว้นเรื่องการทาแท้งไว้ ๒ ประการคือ ทาแท้ง
ได้เมื่อจาเป็นต้องกระทาเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นหรือ เมื่อหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทา
ความผิดทางเพศ มาตรา ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๘๒ – ๒๘๔ (ถูกข่มขืนหรือกระทาชาเรา) ๑๕ ทั้งนี้ในคาว่า
สุขภาพ นั้นให้หมายถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์
โดยทั่วไป เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หากเป็นการตั้งครรภ์โดย
ธรรม โดยจิตสานึกเยี่ยงวิญญูชนแล้ว คนเป็นพ่อแม่ จะหาทางแก้ไขจนสุดความสามารถเพื่อให้
ทารกในครรภ์มีชีวิตต่อไป แต่กรณีที่ให้ผู้อื่นตั้งครรภ์แทนแล้ว โอกาสที่จะตัดสินใจแก้ไขด้วยการ
ทาแท้งจะทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ได้ตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการทาแท้ง
และการทาแท้งเป็นทางเลือกที่จะไม่ต้องเสี่ ยงต่อการมีบุตรที่มีอาการผิดปกติด้วย ซึ่งการทาชีวิต
มนุษย์ให้ตกล่วงไปจากครรภ์นั้น เป็นปาณาติบาต เพราะเข้าองค์ประกอบ ๕ ข้อคือ สัตว์มีชีวิต รู้
ว่าสัตว์มีชีวิต มีจิตคิดจะฆ่า ความพยายามที่จะฆ่า และสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น๑๖
๗. อุ้มบุญทาให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคตหรือไม่
การทาให้เกิดชีวิตใหม่โดยวิธีอุ้มบุญนั้น เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยการแทรกแซงของ
มนุษย์แทบจะทุกขั้นตอน ตั้งแต่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จัดการนาไข่และอสุจิของชาย
หญิงมาผสมกันในห้องทดลองเพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อน และในระหว่างนั้นอาจมีการแทรกแซงใน
เรื่องการเลือกเพศของเด็กทารก แล้วนาตัวอ่อนเข้าสู่ครรภ์ของหญิงอื่นที่ไม่ใช่คนที่ปรารถนาจะมี
บุตร และด้วยกลไกตามธรรมชาติของหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่ทาให้เกิด
ความรักในชีวิตที่เกิดในครรภ์ แต่เนื่องจากไม่ใช่แม่ที่ต้องการมีบุตร ภาวะทางจิตใจจึงมีการฝื นกับ
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วก็ต้องยกเด็กให้คู่
สมรสที่ต้องการบุตรไปเลี้ยงดู โดยที่อาจไม่ได้มีความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งเหมือนแม่ที่อุ้มท้องมา
การที่เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ระหว่างอยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่อาจคาดเดาได้ว่า มีผลกระทบต่อเด็กมากน้อยขนาดไหน กรณีนี้เป็นเรื่องที่ควรทาวิจัยต่อไป
แต่อีกปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากปล่อยให้มีการทาอุ้มบุญต่อไปก็คือ ปัญหาเรื่อง
การมีบุตรร่วมกันของหญิงชายที่มีพันธุกรรมเดียวกัน เนื่องจากปั จจุบันกฎหมายอนุญาตให้ใช้ไข่
หรืออสุจิของบุคคลที่สามมาผสมเพื่อให้เกิดตัวอ่อนได้ กรณีเช่นนี้ หญิงชายในสังคมไม่อาจรู้ได้เลย
ว่า ใครมี DNA ตรงกันกับตัวเองโดยสายเลือด เพราะการคบหาหรือมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนมีบุตร
ของคนในยุคปัจจุบันรวมถึงอนาคตเกิดง่ายขึ้น อาจรวดเร็วเกินกว่าจะรู้ว่า เป็นพี่น้องกันโดย

๑๕
๑๖

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ที.สี.อ. (ไทย) ๑๑/๑๙๗. ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๔๕/๔๔๕

นภาพร วรสายัณห์

~ ๑๑๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

สายเลือดที่ผ่านกระบวนการอุ้มบุญก็เป็นได้ อีกทั้งปัญหาของเด็กที่เกิดในครรภ์ของหญิงคนหนึ่ง
เติบโตในครอบครัวของหญิงอีกคน และปัญหาแทรกซ้อนที่เกิดจากการเลี้ยงดูเด็กแล้วไม่ได้ดั่งใจ
ผลกระทบอีกประการหนึ่ง ที่ไม่ ควรเพิกเฉยก็คือ การปล่ อยให้มนุ ษย์ส ามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะมีบุตรให้ได้โดยไม่สนใจว่า วิธีการดังกล่าวจะ
ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อผู้ อื่ น หรือ ไม่ นั้ น นั บ เป็ น ภาวะอั น ตรายอย่ า งยิ่ ง ของสั ง คมโดยรวม เพราะ
สัญชาตญาณเดิมของมนุษย์นั้นมีความเห็นแก่ตัว พร้อมปกป้องประโยชน์ของตนเป็นพื้นฐานอยู่
แล้ว ยิ่งเปิดโอกาสให้ทาได้โดยชอบด้วยกฎหมายและขยายผลจนกลายเป็นค่านิยมว่าใครๆ ก็ทา
กันโดยไม่รู้สึกว่าผิดอะไร นั่นเท่ากับส่งเสริมให้มนุษย์ขาดจิตสานึกที่ควรมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน สังคมที่อุดมไปด้วยมนุษย์ที่มีใจกระด้าง ไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จะนาพาไปสู่
การทาร้าย ทาลายกันอย่างเลือดเย็นยิ่งขึ้น กลายเป็นสังคมที่เสื่อมลงทุกวัน
๘. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลที่เกิดจากกระบวนการอุ้มบุญ ผู้วิจัยได้บทสรุปว่า
๑ กระบวนการอุ้ ม บุ ญ แม้ ท าถู ก ต้ อ งตามกฎหมายก็ ยั ง มี สิ่ ง ที่ ขั ด แย้ ง กั บ หลั ก
พระพุทธศาสนา คือ ทาให้เกิดข้อข้องใจในเรื่องแม่ของเด็กอุ้มบุญว่า แท้จริงแล้วเป็นหญิงคนไหน
กันแน่ โดยกฎหมายรับรองว่า ผู้หญิงที่ต้องการบุตรเป็นแม่ตามกฎหมาย ในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่า ผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เป็นแม่ เนื่องจากเป็นผู้ให้กาเนิดชีวิต เพราะชีวิตมนุษย์
เริ่มต้นเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณและต้องเกิดในครรภ์ของหญิงอุ้มบุญเท่านั้น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์
เกิดในครรภ์ (ชลาพุชะ) ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ และอาจมีแม่เพิ่มอีก 1 คนคือ แม่ทางชีววิทยา หากใน
กระบวนการอุ้มบุญอาศัยไข่จากหญิงอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นคู่สมรส เพราะผู้หญิงเจ้าของไข่จะเป็น
เจ้าของ DNA ในชีวิตใหม่
๒ กระบวนการอุ้ม บุ ญ หมิ่ น เหม่ ต่ อการท าปาณาติ บ าตในหลายกรณี แม้ ว่ า การ
ทาลายตัวอ่อนที่เหลือจากการทาอุ้มบุญจะไม่เป็นการปาณาติบาต เนื่องจากทางพระพุทธศาสนา
ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงที่ รับอุ้มบุญก็จริง แต่อาจมีประเด็น
ของเรื่องความผิดปกติของทารกในครรภ์ของผู้หญิงที่รับอุ้มบุญหรือในกรณีอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้คู่
สมรสไม่ต้องการเด็กในครรภ์ของผู้หญิงอุ้มบุญอีกต่อไป เพราะการตัดสิน ใจว่าจะ “ทาแท้ง ”
หรือไม่ เป็นการตัดสินใจของคู่สมรสที่ต้องการบุตร และไม่ได้มีความผูกพันกับเด็กในครรภ์เท่ากับ
ผู้หญิงที่อุ้มบุญ ดังนั้น จึงตัดสินใจให้ทาแท้งได้ง่ายกว่า ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ลูกด้วยตัวเอง
๓ กระบวนการอุ้มบุญกระทบต่อคุณธรรมเรื่อง “เมตตา” เพราะมองในมุมเดียวว่า
การรั บ อุ้ ม บุ ญ เป็ น ความเมตตากรุ ณ าต่ อ คู่ ส มรสที่ ต้ อ งการมี บุ ต รให้ ส มความปรารถนา แต่
ขณะเดียวกันก็ขาดเมตตาต่อชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ชีวิตใหม่เริ่มเกิดในครรภ์ ผู้หญิงอุ้มบุญต้อง
ระมั ด ระวั ง จิต ใจตัว เอง ไม่ ให้เกิดความรักในบุ ต รที่เกิด ในครรภ์ทั้ ง ที่ฮ อร์โมนในร่า งกายตาม
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ธรรมชาติกระตุ้นให้เกิดความรักความผูกพัน ทาให้แม่ผู้อุ้ มบุญมีอารมณ์แปรปรวน แปลกแยก
อารมณ์ของหญิงที่ตั้งครรภ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารกในครรภ์ตลอดเวลา และเมื่อคลอดแล้ว
ก็ไม่ให้นมเด็กเพราะกลัวความผูกพันที่ตัดไม่ขาด จากนั้นก็ยกเด็กเกิดใหม่ให้แก่คู่สมรสไป ทั้งหมด
ถือเป็นการขาดความเมตตาต่อชีวิตใหม่ ในแง่ของหญิงที่ต้องการมีบุตรก็ถือว่าขาดเมตตาธรรมทั้ง
ต่อหญิงที่ตั้งครรภ์แทนและชีวิตที่เกิดใหม่ เพราะการตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นเป็น
อันตรายต่อหญิงผู้ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดแล้ว ก็พรากเด็กจากอกของหญิงอุ้มบุญเพื่อไม่ให้เกิด
ความผูกพันกันตามสายเลือด ไม่ให้เด็กมีโอกาสดื่มน้านมจากอกมารดาผู้ให้กาเนิดชีวิต เป็นต้น
๔ การยกเด็กที่เกิดในครรภ์ของผู้หญิงที่อุ้มบุญให้แก่คู่สมรสในทันที ทั้งที่ตนเองเป็น
ผู้ให้กาเนิดชีวิต ถือเป็นการสร้างวิบากกรรมใหม่ระหว่างหญิงอุ้มบุญกับชีวิตใหม่ เพราะเป็นการ
ทาให้เด็กคนหนึ่งต้องพลัดพรากจากมารดาผู้ให้กาเนิดชีวิต
๕ ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น มีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็ก
เติบโตขึ้นมาแล้วไม่ได้ดั่งใจคู่สมรส อาจโทษว่าเกิดขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลมาจากตอนที่อยู่ใน
ครรภ์ของหญิงอื่นเป็นต้น ยิ่งถ้าเป็นกรณีใช้อสุจิหรือไข่จากหญิงชายที่รับบริจาคมา ก็อาจเป็น
ปัญหาสังคมตามมาอีก เพราะในอนาคต ไม่อาจรู้ได้เลยว่า หญิงและชายคู่หนึ่งที่มีการโคจรมาพบ
กัน ทาให้มีการผสม DNA เข้าด้วยกัน จะเป็นการผสมกันระหว่างสายเลือด DNA เดียวกันหรือไม่
และผลที่เกิดขึ้นต่อเด็กที่มี DNA เหมือนกันจะมีปัญหาด้านสมอง สติปัญญา เหมือนการแต่งงาน
ระหว่างพี่น้อง หรือญาติใกล้ชิดนั่นเอง
๖ การอนุญาตให้มีการอุ้มบุญ อาจเป็นที่มาของมิจฉาอาชีวะ คือ การค้ามนุษย์
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากทาให้มนุษย์คุ้นเคยกับการมีบุตรแล้วยกให้คนอื่นไปเลี้ยง ไม่ได้รู้สึกว่า เด็กที่
เกิดในครรภ์นั้นคือบุตรของตน การลักลอบอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายอาจเกิดขึ้นได้ เหมือนที่ในอดีต
เมื่อครั้งยังไม่มีกฎหมายรับรองเกี่ยวกับการอุ้มบุญฉบับปัจจุบันที่มีธุรกิจอุ้มบุญข้ามชาติจนเกิด
ปัญหาหลายประการ
สรุป ในทัศนะของพระพุทธศาสนา มองว่า การอุ้มบุญส่งเสริมให้มนุษย์มีแนวโน้มจะ
ละเมิดศีลและธรรมได้ง่ายขึ้นทั้งโดยเจตนาและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฉะนั้น หากคู่สมรสที่
ต้องการมีบุตรแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยตัวเองได้ ควรเลือกขอเด็กที่เป็นญาติที่ตนมีความรักและ
ผูกพันมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแทนจะดีกว่า
๙. ข้อเสนอแนะ
๑ ควรมีการทาวิจัยในเชิงปริมาณ โดยสารวจข้อมูลที่แท้จริงจากเด็ กที่เกิดจากการ
อุ้มบุญ เพื่อดูว่า มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ เช่น สติปัญญา ความนึกคิด
ความรู้สึกอบอุ่นจากความรักในครอบครัว และปฏิกิริยาของคนรอบข้าง ที่มีผลต่อจิตใจของเด็ก
อุ้มบุญ เป็นต้น
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๒ ส ารวจความคิ ด ของคนในสั ง คมที่ มี ต่ อ เด็ ก อุ้ ม บุ ญ เพราะในโลกปั จ จุ บั น นั้ น
ความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเป็นอย่างมาก
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