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๑. บทนำ
    การรับบุตรบุญธรรม (Adoption) หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ไปรับบุคคลหนึ่งมาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนบุตรของตนเอง โดยบุคคลนั้นไม่ใช่บุตร 
โดยกำเนดิของตน ซึง่ผูร้บับตุรบญุธรรมกบัผูท้ีจ่ะมาเปน็บตุรบญุธรรมจะมคีวามเกีย่วพนั 
กันในทางเครือญาติหรือไม่ก็ได้ คืออาจไม่ใช่ญาติสืบสายโลหิต๑ และผู้ที่จะมาเป็น 
บตุรบญุธรรมอาจจะเปน็ผูเ้ยาวห์รอืบคุคลทีบ่รรลนุติภิาวะแลว้ หรอือาจไมไ่ดม้สีญัชาต ิ
เดียวกันกับผู้รับบุตรบุญธรรมก็ได้ อย่างไรก็ตาม การรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวจักต้อง 

ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิ 
และหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด

    ดงันัน้ เพือ่ใหท้ราบถงึหลกัเกณฑข์องการรบับตุรบญุธรรม สทิธแิละหนา้ที่ 
ระหวา่งผูร้บับตุรบญุธรรมกบับตุรบญุธรรม และเพือ่เปน็การสง่เสรมิใหม้กีารรบัเดก็เปน็ 
บุตรบุญธรรมอันเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามสถานสงเคราะห์ เด็กเร่ร่อน 
เดก็ยากไร ้คอลมัน ์การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอนำเสนอบทความเรือ่ง 
การรับบุตรบุญธรรม (Adoption) ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของการรับ 
บุตรบุญธรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย ์พระราชบญัญตักิารรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และอนสุญัญา 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  
ตลอดจนข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม ดังนี้ 
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑รัศฎา  เอกบุตร,   คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๓๙), หน้า ๑๙๑.
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๒. ลักษณะทั่วไปของการรับบุตรบุญธรรม๒     
      พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใ้หค้วามหมายของคำวา่ 
“บุตรบุญธรรม” ไว้ว่า บุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรของตน ดังนั้น  
การรับบุตรบุญธรรมตามความเข้าใจของบุคคลท่ัวไปซ่ึงมีการรับบุตรของผู้อ่ืนโดยเฉพาะ 
เครือญาติมาอุปการะเล้ียงดูโดยพฤตินัยโดยไม่ได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม 
จงึไมใ่ชก่ารรบับตุรบญุธรรมตามนยัแหง่บทบญัญตัขิองกฎหมาย และไมก่อ่ใหเ้กดิสทิธ ิ
และหน้าที่ระหว่างกัน

    การรบับตุรบญุธรรมตามกฎหมาย หรอืโดยนตินิยันัน้จะตอ้งมกีารปฏบิตัิ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรมตามข้ันตอนท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้ 
จึงจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
แทนที่บิดามารดาโดยกำเนิด การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายนี้ แบ่งออกได้เป็น  
๒ ลักษณะ คือ

    ๒.๑ การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา เป็นการรับบุตรบุญธรรมที่ 
บุตรบุญธรรมยังไม่ตัดขาดความสัมพันธ์จากครอบครัวเดิม สิทธิและหน้าที่ระหว่าง 
บดิามารดาโดยกำเนดิกบับตุรบญุธรรมยงัคงมตีอ่กนัอยู ่เพยีงแตบ่ดิามารดาโดยกำเนดิ 
จะไม่มีอำนาจในการปกครองบุตรบุญธรรมเท่านั้น การรับบุตรบุญธรรมในลักษณะนี ้
จะมีเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรม ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม 
การเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรม แบบของการรับบุตรบุญธรรม และผลของการ 
รับบุตรบุญธรรม ตัวอย่างเช่น การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น  
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ได้บัญญัติให้ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องเป็นบุคคลที่ 
บรรลนุติภิาวะแลว้ และตอ้งมอีายมุากกวา่บตุรบญุธรรม ผูร้บับตุรบญุธรรมจะรบัญาติ 
สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้ ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้แทน 
โดยชอบธรรมสามารถเพกิถอนการรบับตุรบญุธรรมไดโ้ดยยืน่คำรอ้งขอตอ่ศาลภายใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนด หากบตุรบญุธรรมมอีายไุมเ่กนิ ๑๕ ป ีผูแ้ทนโดยชอบธรรมสามารถ 
ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ แต่ในกรณีท่ี 
บุตรบุญธรรมอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิได้ใช้อำนาจปกครองก่อนท่ีผู้ใช้ 
อำนาจปกครองจะยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล 
ดังกล่าวก่อน ความยินยอมของบุคคลที่ต้องให้หากแสดงเจตนาออกไปเพราะถูก 
กลฉอ้ฉล หรอืขม่ขู ่การรบับตุรบญุธรรมยอ่มไมส่มบรูณ ์การรบัผูเ้ยาวเ์ปน็บตุรบญุธรรม 
จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลครอบครัวก่อน เว้นแต่เป็นการรับญาติสืบสายโลหิต 
โดยตรงลงไปของตนหรือของคู่สมรสเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ปกครองจะรับผู้อยู่ใน 

  ๒สรุปจาก สุริยา ชินะกาญจน์, มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์, วิทยานิพนธ์คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๑, หน้า ๑ – ๗๒.
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ความปกครองเป็นบุตรบุญธรรมได้ต่อเม่ือศาลครอบครัวได้ส่ังอนุญาตเท่าน้ัน คู่สมรสต้อง 
รว่มกนัรบับตุรบญุธรรมทีเ่ปน็ผูเ้ยาว ์เวน้แตใ่นกรณทีีบ่ตุรบญุธรรมบรรลนุติภิาวะแลว้ 
คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงจะสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ฝ่ายเดียวแต่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สมรสของตน การรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวมานั้นต้องมีการจดทะเบียน 
มฉิะนัน้ยอ่มตกเปน็โมฆะ และเมือ่มกีารจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรมแลว้ บตุรบญุธรรม 
ย่อมมีฐานะเท่าเทียมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม และมีสิทธิใช ้
ชื่อสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ด้วย

    ๒.๒ การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์ เป็นการรับบุตรบุญธรรม
ที่บุตรบุญธรรมตัดขาดความสัมพันธ์จากครอบครัวเดิมอย่างสิ้นเชิง สิทธิและหน้าที่
ระหว่างบิดามารดาโดยกำเนิดกับบุตรบุญธรรมไม่มีอีกต่อไป การรับบุตรบุญธรรม 
ในลักษณะนี้จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
ความยนิยอมในการรบับตุรบญุธรรม การทดลองเลีย้งด ูแบบของการรบับตุรบญุธรรม 
และผลทางกฎหมาย ดังตัวอย่างการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์ในประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ได้บัญญัติให้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องเป็นบุคคล 
ซึ่งสมรสแล้ว และคู่สมรสต้องร่วมกันรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เว้นแต่กรณีที่มีการรับ 
บุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุ 
ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ บุตรบุญธรรมจะต้องเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน ๖ ปีบริบูรณ์  
ในเวลาที่มีคำขอต่อศาลให้มีการรับบุตรบุญธรรม แต่การรับผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 
๘ ปีบริบูรณ์ เป็นบุตรบุญธรรมอาจกระทำได้ถ้าผู้เยาว์นั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับ 
บตุรบญุธรรมในฐานะผูป้กครองมากอ่นทีจ่ะมอีายคุรบ ๖ ปบีรบิรูณ ์การรบัผูเ้ยาวเ์ปน็ 
บตุรบญุธรรมจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดา และจะตอ้งมกีารทดลองเลีย้งด ู
บุตรบุญธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีศาลมีคำส่ังอนุญาตให้จดทะเบียน 
รบับตุรบญุธรรม นายทะเบยีนจะดำเนนิการจดทะเบยีนใหเ้สมอืนหนึง่วา่บตุรบญุธรรม 
เป็นผู้สืบสายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิจะขอดูทะเบียน 
ดงักลา่ว และบตุรบญุธรรมจะมฐีานะเปน็บตุรชอบดว้ยกฎหมายของผูร้บับตุรบญุธรรม 
และสิ้นความสัมพันธ์กับครอบครัวโดยกำเนิด

       ที่กล่าวมานั้นเป็นลักษณะทั่วไปของการรับบุตรบุญธรรมซึ่ง 
บางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสกำหนดให้มีทั้งการรับบุตรบุญธรรม 
แบบสมบูรณ์และแบบธรรมดา แต่บางประเทศก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
ของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนั้นได้กำหนดให้มีการรับ 
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดาแต่เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔

การรับบุตรบุญธรรม (Adoption)

148

๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยและการรับ 
บุตรบุญธรรมระหว่างบุคคลต่างสัญชาติ

    ในครอบครัวของสังคมไทยที่ผ่านมาการรับบุตรบุญธรรมเป็นสิ่งที่อยู่
คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้วซึ่งแต่เดิมการรับบุตรบุญธรรมเป็นไปในลักษณะของ 
การอปุการะเลีย้งดบูคุคลทีเ่ปน็เครอืญาตเิทา่นัน้ ตอ่มาเมือ่สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไป 
ทำใหม้เีดก็ยากไร ้เดก็เรร่อ่น เดก็ขอทาน และเดก็กำพรา้มากขึน้ การรบับตุรบญุธรรม 
จึงเปลี่ยนจากการรับบุคคลในเครือญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นการรับเด็กที่ 
ด้อยโอกาสมาเป็นบุตรบุญธรรมมากขึ้น การรับบุตรบุญธรรมในปัจจุบันนั้นเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ สรุปได้ดังนี้

    ๓.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัวได้กำหนด 
หลักเกณฑ์ไว้ ตามมาตรา ๑๕๙๘/๑๙ ถึงมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ คือ

       (๑) คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้อง 
มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย ๑๕ ปี 
(มาตรา ๑๕๙๘/๑๙)

       (๒) คณุสมบตัขิองบตุรบญุธรรม ผูเ้ยาวท์ีเ่ปน็บตุรบญุธรรมของ 
บุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็น 
บุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม (มาตรา ๑๕๙๘/๒๖)

       (๓) ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมมี 
อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วย (มาตรา 
๑๕๙๘/๒๐) ผูร้บับตุรบญุธรรมหรอืบตุรบญุธรรม ถา้มคีูส่มรสอยูต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 
จากคู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิลำเนา 
หรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่ง 
อนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น (มาตรา ๑๕๙๘/๒๕)

       การรบัผูเ้ยาวเ์ปน็บตุรบญุธรรมจะทำไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความยนิยอม 
ของบิดาและมารดา (มาตรา ๑๕๙๘/๒๑) ถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ใน 
ความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็ก ให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้ให้ความยินยอมแทน 
บิดาและมารดา (มาตรา ๑๕๙๘/๒๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้งแต่อยู่ในความ 
อุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็ก บิดาและมารดาจะทำหนังสือมอบอำนาจให้ 
สถานสงเคราะหเ์ดก็เปน็ผูม้อีำนาจใหค้วามยนิยอมแทนตนกไ็ด ้(มาตรา ๑๕๙๘/๒๓) ผูม้ ี
อำนาจให้ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เด็กในการรับบุตรบุญธรรมจะรับผู้เยาว ์
ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กเป็นบุตรบุญธรรมของตนได้ 
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ต่อเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้นั้นแทนการให้ความยินยอมของ 
สถานสงเคราะห์เด็ก (มาตรา ๑๕๙๘/๒๔)

       (๔) แบบของการรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมจะ 
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้อง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย (มาตรา 
๑๕๙๘/๒๗)

       (๕) ผลของการรับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะ 
อย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม บิดามารดาโดยกำเนิด 
หมดอำนาจปกครองนับแต่วันเวลาท่ีเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่เด็กไม่สูญสิทธิและหน้าท่ี 
ในครอบครวัทีไ่ดก้ำเนดิมา และใหน้ำบทบญัญตัใินลกัษณะ ๒ หมวด ๒ สทิธหินา้ทีร่ะหวา่ง 
บิดามารดาและบุตรมาใช้บังคับกับผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมโดยอนุโลม 
(มาตรา ๑๕๙๘/๒๘) บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม โดยถือว่า 
เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๖๒๗) แต่ผู้รับ 
บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม (มาตรา 
๑๕๙๘/๒๙) หากบุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือผู้สืบสันดานตายก่อนผู้รับ 
บตุรบญุธรรม ผูร้บับตุรบญุธรรมมสีทิธเิรยีกรอ้งเอาทรพัยส์นิทีต่นไดใ้หแ้กบ่ตุรบญุธรรม 
คืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที ่
ชำระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว (มาตรา ๑๕๙๘/๓๐)

       (๖) การเลิกรับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรมตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจเกิดขึ้นได้ ๓ กรณี ดังนี้

          กรณีที่ ๑) การตกลงเลกิรบับตุรบญุธรรม หากบตุรบญุธรรม 
บรรลนุติภิาวะแลว้ผูร้บับตุรบญุธรรมกบับตุรบญุธรรมจะตกลงกนัเลกิรบับตุรบญุธรรม 
เมื่อใดก็ได้ หากบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทำได ้
ต่อเม่ือได้รับความยินยอมของบิดาและมารดา และหากบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า  
๑๕ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรมด้วย ในกรณีที่มีการรับผู้เยาว์จาก 
สถานสงเคราะห์เป็นบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรมให้กระทำได้ต่อเม่ือมีคำส่ังศาล 
โดยคำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการ ทั้งนี้ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ 
ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย (มาตรา ๑๕๙๘/๓๑)

          กรณีที่ ๒) ผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรมอันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๑ (มาตรา ๑๕๙๘/๓๒)

          กรณีที่ ๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมอาจฟ้องคดี 
เลิกการรับบุตรบุญธรรมได้เมื่อมีเหตุ ดังนี้

          ฝ่ายหนึ่งทำการชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่  
เปน็เหตใุหอ้กีฝา่ยหนึง่อบัอายขายหนา้อยา่งรา้ยแรง หรอืถกูเกลยีดชงั หรอืไดร้บัความ 
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เสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้, ฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาท
หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการร้ายแรง 
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระทำการดังกล่าวต่อคู่สมรสของผู้รับ 
บตุรบญุธรรม ผูร้บับตุรบญุธรรมฟอ้งเลกิได,้   ฝา่ยหนึง่กระทำการประทษุรา้ยอกีฝา่ยหนึง่ 
หรือบุพการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
อย่างร้ายแรงและการกระทำนั้นเป็นความผิดที่มีโทษอาญา อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้, 
ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้, ฝ่ายหนึ่งจงใจ 
ละทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน ๑ ปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้, ฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษา 
ถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุเกนิ ๓ ป ีเวน้แตค่วามผดิทีก่ระทำโดยประมาท อกีฝา่ยหนึง่ฟอ้งเลกิได,้ 
ผู้รับบุตรบุญธรรมทำผิดหน้าที่บิดามารดา และการกระทำนั้นเป็นการละเมิด หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๗๔ หรือ 
มาตรา ๑๕๗๕ เปน็เหตใุหเ้กดิหรอือาจเกดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่บตุรบญุธรรม 
บตุรบญุธรรมฟอ้งเลกิได,้   ผูร้บับตุรบญุธรรมถกูถอนอำนาจปกครองบางสว่นหรอืทัง้หมด 
และเหตุที่ถูกถอนอำนาจปกครองนั้นมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่สมควร 
เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ (มาตรา ๑๕๙๘/๓๓)

       (๗) การฟอ้งคดเีลกิการรบับตุรบญุธรรม มอีายคุวาม ๑ ป ีนบัแต ่
วันท่ีผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการน้ัน 
หรือเมื่อพ้นกำหนด ๑๐ ปีนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น (มาตรา ๑๕๙๘/๓๔) ในกรณีที ่
บุตรบุญธรรมมีอายุไม่ครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้บิดามารดาโดยกำเนิดเป็นผู้มีอำนาจฟ้องแทน  
แต่ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว บุตรบุญธรรมฟ้องได้โดยไม่ต้องได้รับ 
ความยินยอมจากผู้ใด (มาตรา ๑๕๙๘/๓๕) การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษา 
ของศาลยอ่มมผีลแตเ่วลาทีค่ำพพิากษาถงึทีส่ดุ แตจ่ะอา้งเปน็เหตเุสือ่มสทิธขิองบคุคล
ภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่ได้จดทะเบียนแล้ว (มาตรา ๑๕๙๘/๓๖)

       (๘) ผลของการเลกิรบับตุรบญุธรรม เมือ่ผูร้บับตุรบญุธรรมตาย 
หรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดา 
โดยกำเนดิกลบัมอีำนาจปกครองนบัแตเ่วลาทีผู่ร้บับตุรบญุธรรมตาย หรอืนบัแตเ่วลาที่ 
จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม หรือนับแต่เวลาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ 
เลิกการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา ๑๕๙๘/๓๗)

    ๓.๒ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒  
การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นนอกจากจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัวแล้ว จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยดังนี้

       (๑) บททั่วไป การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การจดทะเบียน 
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และการเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องเป็นไปตาม 
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หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕) โดยคำว่า “เด็ก” ตาม 
ความหมายของพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่พ้นจากภาวะผู้เยาว์ 
อายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส (มาตรา ๔)

       (๒) พันธกรณีระหว่างประเทศ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ในต่างประเทศซ่ึงเป็นประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและ 
ความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศโดยหน่วยงานซึ่งมีอำนาจ
ของประเทศดังกล่าวรับรองว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาข้างต้นแล้ว และการรับบุตร 
บญุธรรมนัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  
ให้ถือว่าเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕/๑)

       (๓) หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ หา้มมใิหบ้คุคลใดนอกจากกรมพฒันา 
สังคมและสวัสดิการ ส่วนราชการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบหมาย หรือ 
องค์การสวัสดิภาพเด็กที่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ดำเนินการเพ่ือให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา ๖)

       (๔) คณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้มีคณะกรรมการ 
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ออกระเบียบ ข้อบังคับ และ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พิจารณา และมีมติในการรับเด็ก 
เป็นบุตรบุญธรรม พิจารณาเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และ 
ให้คำแนะนำในเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๙  
และมาตรา ๑๔)

       (๕) การป้องกันการค้าเด็ก ห้ามมิให้พาหรือจัดส่งเด็กออกไป 
นอกราชอาณาจกัรเพือ่วตัถปุระสงคใ์หม้กีารรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมไมว่า่โดยทางตรง 
หรือทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘) ห้ามมิให้ใช้อุบายหลอกลวง  
ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจ 
ด้วยประการอื่นใด หรือเป็นคนกลางกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
หรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิควรได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตร 
บุญธรรม (มาตรา ๑๘/๑)

       (๖) การทดลองเลี้ยงดู การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมี 
การทดลองเลี้ยงดูและได้รับอนุมัติให้รับเป็นบุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้ การทดลองเลี้ยงดูดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรมเป็นพี่ร่วมบิดามารดา พี่ร่วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา หรือผู้ปกครองของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม หรือเป็นบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๙) ผู้ใดประสงค์จะขอรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ 
ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย โดยในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ 
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มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ยื่นต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการส่วนในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา ๒๐) เมื่ออธิบดีหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ทดลองเลี้ยงดูเด็กแล้วให้ผู้ขอรับเด็กรับมอบเด็กที่จะ 
รบัเปน็บตุรบญุธรรมไปทดลองเลีย้งดไูด ้การทดลองเลีย้งดตูอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 
๖ เดือน (มาตรา ๒๓) ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
อาจถอนคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้โดยมอบเด็กคืนแก่บุคคลผู้มีอำนาจให้ 
ความยินยอมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า และบิดาหรือมารดาไม่ว่าจะเป็น 
ผูใ้หค้วามยนิยอมหรอืไม ่อาจขอใหย้กเลกิคำขอรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมนัน้ไดเ้ชน่กนั 
(มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)

       (๗) การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม เมื่อได้มีการทดลองเลี้ยงดู 
ครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเหมาะสมที่จะรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ดำเนินการ 
ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ (มาตรา ๒๗)

       หากปรากฏวา่ผูข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมไมเ่หมาะสมทีจ่ะรบัเดก็ 
เป็นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไม่อนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้ขอ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมอบเด็กนั้นคืนแก่บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับ 
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และกรณีนี้ผู้ขอ 
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการได้โดยทำเป็นคำร้อง 
ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาล  
ผูข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมอาจรอ้งตอ่ศาลใหเ้ดก็อยูใ่นความเลีย้งดขูองตนกไ็ด ้คำสัง่ 
ของศาลชั้นต้นในกรณีนี้ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๒๘) หากผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ไมด่ำเนนิการจดทะเบยีนรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมภายในเวลา ๖ เดอืนนบัแตว่นัทีไ่ดร้บั 
แจ้งคำอนุมัติของคณะกรรมการ หรือนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่ 
จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้มอบเด็กคืนแก่บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอม 
ในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมหรอืพนกังานเจา้หนา้ที ่เวน้แตก่รณมีพีฤตกิารณพ์เิศษ 
ทีท่ำใหม้อิาจดำเนนิการจดทะเบยีนภายในกำหนดเวลาได ้คณะกรรมการอาจพจิารณา 
ขยายระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออกไปอีกไม่เกิน 
๓ เดือนนับแต่วันที่พฤติการณ์พิเศษนั้นได้สิ้นสุดลง (มาตรา ๒๙)

       (๘) การเลิกรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรม 
ประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเป็นเด็ก ก่อนที่จะมีการขอ 
จดทะเบยีนเลกิรบับตุรบญุธรรมหรอืกอ่นทีจ่ะยืน่คำรอ้งตอ่ศาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องแจ้งให้พนักงาน 
เจา้หนา้ทีท่ราบเพือ่ดำเนนิการแกไ้ขปญัหาและพฒันาความสมัพนัธใ์นเบือ้งตน้ และจะ 
ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการใหค้ำปรกึษาเยยีวยากอ่น และในกรณทีีม่กีารเลกิรบับตุรบญุธรรม 
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   ๓ข้อมูลจากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เว็บไซต์ : www.humanrights.ago.go.th.
  ๔ขอ้มลูจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์เวบ็ไซต ์: www.m-society.go.th/content_detail.php? 
pageid=118.

หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเป็นเด็ก และเคยอยู่ในความปกครองของสถานสงเคราะห์
หรือไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่จะดูแลต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
เพือ่จดัใหเ้ดก็ไดร้บัการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ โดยผูร้บับตุรบญุธรรมยงัคง 
มีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตามสมควรและ 
ตามความสามารถของตนจนกว่าเด็กนั้นจะบรรลุนิติภาวะและจำต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการอปุการะเลีย้งดตูอ่ไปหากเดก็นัน้เปน็คนพกิารหรอืทพุพลภาพและหาเลีย้งตนเอง 
ไม่ได้แม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทำการต้องด้วย 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือมีผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อื่นรับอุปการะเลี้ยงดู (มาตรา ๓๑/๑)

       (๙) การโฆษณารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ห้ามมิให้โฆษณารูป  
ช่ือหรือข้อความใดซ่ึงจะทำให้รู้จักตัวเด็กท่ีจะเป็นหรือเป็นบุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองของเด็กที่จะเป็นหรือเป็นบุตรบุญธรรม หรือผู้ขอรับหรือรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรมและห้ามมิให้โฆษณาคำสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่ 
จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (มาตรา ๓๒) 

       (๑๐)  บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

  ๓.๓  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรอง 
บุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Convention on Protection of Children  
and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption) การรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรมนอกจากจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังที่ได้กล่าวแล้ว ในกรณี
ที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างบุคคลต่างสัญชาติจะต้องคำนึงถึงอนุสัญญา 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  
ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการที่สำคัญคือการให้ความคุ้มครองแก่เด็กกรณีที่มีการรับ 
บตุรบญุธรรม และทำใหก้ารรบับตุรบญุธรรมระหวา่งประเทศคูส่ญัญาเปน็ไปในทศิทาง 
เดียวกัน โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ 
และอนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗๓ โดยมีสาระสำคัญดังนี้๔

       (๑) หมวด ๑ ขอบเขตของอนุสัญญา อนุสัญญาฉบับนี้มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อต้ังหลักประกันให้ม่ันใจว่าการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศมีข้ึน 
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของเดก็ และดว้ยความเคารพตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐานของเขา เพือ่กอ่ตัง้ 
ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐคู่สัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าหลักประกันเหล่านั้นได้รับ 
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การเคารพ และเป็นการป้องกันการลักพา การขาย การค้าเด็ก และเพื่อประกันการ 
รับรองการรับบุตรบุญธรรมซึ่งทำตามอนุสัญญานี้ อนุสัญญานี้ใช้กับกรณีที่เด็กมีถิ่น 
ทีอ่ยูต่ามปกตใินรฐัคูส่ญัญาหนึง่ (รฐักำเนดิ) ไดถ้กู กำลงัถกู หรอืกำลงัจะถกูนำไปยงัอกี 
รัฐคู่สัญญาหนึ่ง (รัฐผู้รับ) ไม่ว่าหลังการรับบุตรบุญธรรมในรัฐกำเนิดโดยคู่สมรสหรือ 
บุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ปกติในรัฐผู้รับหรือเพื่อความมุ่งหมายของการรับบุตรบุญธรรม 
เช่นนั้นในรัฐผู้รับหรือในรัฐกำเนิด อนุสัญญานี้ครอบคลุมการรับบุตรบุญธรรมซึ่งก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ถาวรระหว่างบิดามารดากับเด็กเท่านั้น อนุสัญญานี้ยุติการใช้ 
หากไม่ได้ให้ความตกลงดังระบุใน ข้อ ๑๗ (ค)๕ ก่อนเด็กมีอายุ ๑๘ ปี
         (๒) หมวด ๒ เง่ือนไขสำหรับการรับบุตรบุญธรรมระหว่าง 
ประเทศ ไดแ้ก ่เงือ่นไขสำหรบัรฐักำเนดิทีไ่ดพ้จิารณาแลว้วา่เดก็นัน้สามารถรบัเปน็บตุร 
บุญธรรมได้ การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เงื่อนไข 
สำหรับรัฐผู้รับที่ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติและเหมาะสมที ่
จะรับบุตรบุญธรรมได้ โดยผู้ขอรับบุตรบุญธรรมได้รับการปรึกษาแนะนำตามท่ีจำเป็นแล้ว  
และเด็กได้รับอนุญาตให้เข้าไปและพำนักเป็นการถาวรในประเทศนั้น

       (๓) หมวด ๓ สำนักงานกลางและหน่วยงานซึ่งได้รับอนุญาต  
รัฐคู่สัญญาจะต้องจัดตั้งองค์กรภายในเพื่อทำหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ 

       (๔) หมวด ๔ เง่ือนไขการพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม 
ระหว่างประเทศ บุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐคู่สัญญาผู้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมเด็ก 
ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ในอีกรัฐคู่สัญญาหน่ึง ให้ขอต่อสำนักงานกลางในรัฐซ่ึงตนมีถ่ินท่ีอยู่น้ัน  
เม่ือสำนักงานกลางของรัฐผู้รับพอใจว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและเหมาะสมที่จะรับ 
บุตรบุญธรรมจะจัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานกลางของรัฐกำเนิด  
หากสำนักงานกลางของรัฐกำเนิดพอใจว่าเด็กน้ันอาจรับเป็นบุตรบุญธรรมได้จะจัดทำ 
รายงานไปยังสำนักงานกลางของรฐัผูร้บั เมือ่สำนกังานกลางของทัง้สองรฐัไดต้กลงแลว้ 
ว่าสมควรให้มีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมต่อไปจะดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็น 
เพื่อเด็กได้รับอนุญาตให้ออกจากรัฐกำเนิด และให้เข้าไปและพำนักเป็นการถาวร 
ในรัฐผู้รับ

       (๕) หมวด ๕ การรบัรองและผลของการรบับตุรบญุธรรม การรบั 
บตุรบญุธรรมซึง่รบัรองถกูตอ้งโดยหนว่ยงานซึง่มอีำนาจของรฐัทีม่กีารรบับตุรบญุธรรม 
ว่าได้ทำตามอนุสัญญานี้ จะได้รับการรับรองโดยผลของกฎหมายในรัฐคู่สัญญาอื่น  
แต่การรับรองการรับบุตรบุญธรรมอาจถูกปฏิเสธในรัฐคู่สัญญา หากการรับบุตรบุญธรรม 
นั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะอย่างโจ่งแจ้ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

   ๕ขอ้ ๑๗ “การวนิจิฉยัในรฐักำเนดิวา่เดก็ควรถกูมอบแกบ่ดิามารดาผูข้อรบับตุรบญุธรรม อาจทำไดต้อ่เมือ่... (ค) สำนกังานกลาง 

ของทั้งสองรัฐได้ตกลงกันแล้วว่าให้ดำเนินการรับบุตรบุญธรรมต่อไป”.
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๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม
    การรับบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบัน 

ครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
กระบวนการรับบุตรบุญธรรมจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและต้องพิจารณากัน 
อย่างรอบด้าน เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมดังที่ได้กล่าวมา 
ข้างต้นแล้วเห็นว่ามีข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

    ๔.๑ การรบับตุรบญุธรรมแบบสมบรูณ ์ประเทศไทยยดึถอืความกตญัญ ู
รูคุ้ณต่อบิดามารดาเป็นสำคัญ บุตรมีหน้าท่ีเล้ียงดูบิดามารดาเม่ือท่านแก่ชราหรือเจ็บป่วย 
ลักษณะของการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยจึงเป็นการรับบุตรบุญธรรมแบบ 
ธรรมดา โดยกำหนดให้บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองบุตรบุญธรรม 
เมื่อมีการรับบุตรบุญธรรม แต่บุตรบุญธรรมยังคงมีสิทธิและหน้าที่ต่อบิดามารดา 
โดยกำเนิดซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทย อย่างไรก็ตาม การรับ 
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์น้ันจะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมากกว่า เพราะต้องการ 
ที่จะอุปการะบุตรบุญธรรมดังเช่นบิดามารดาที่แท้จริง ไม่ต้องการให้บุตรบุญธรรม 
ต้องกระทบกระเทือนจิตใจ และไม่ต้องการให้ครอบครัวเดิมติดต่อบุตรบุญธรรมและ 
ก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยไม่มีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ์
ก็อาจทำให้เด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กเร่ร่อน เด็กยากไร้ ต้องขาดโอกาสที่จะมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีได้

    ๔.๒ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๕/๑ และมาตรา ๑๘/๑ ในสว่นของมาตรา ๕/๑ การรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม 
ในต่างประเทศซึ่งได้กระทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเด็ก 
เป็นบุตรบุญธรรมของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
และความรว่มมอืในการรบัรองบตุรบญุธรรมระหวา่งประเทศแลว้ มผีลเปน็การรบัเดก็ 
เป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย และสำหรับมาตรา ๑๘/๑  
การกำหนดโทษผู้ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเป็นคนกลางโดยมีค่าตอบแทนที่มิควรได้  
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมนัน้ ไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี กล่าวคือ อนุสัญญา 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 
ข้อ ๒๓ การรับบุตรบุญธรรมซึ่งรับรองถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐที่มีการรับ 
บุตรบุญธรรมว่าได้ทำตามอนุสัญญานี้ จะได้รับการรับรองโดยผลของกฎหมายในรัฐ 
คู่สัญญาอื่น และข้อ ๒๔ การรับรองการรับบุตรบุญธรรมอาจถูกปฏิเสธในรัฐคู่สัญญา 
หากการรับบุตรบุญธรรมนั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะอย่างชัดแจ้ง โดยคำนึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง 
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การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ข้อ ๓ รัฐภาคีแต่ละรัฐ 
จะต้องประกันว่าอย่างน้อย การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการจำหน่าย 
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กจะอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 
อยา่งเตม็ทีไ่มว่า่ความผดิทัง้หลายเชน่วา่นัน้ จะกระทำภายในประเทศหรอืขา้มชาต ิหรอื 
กระทำในลักษณะส่วนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร 
      ๔.๓ คา่รกัษาพยาบาลและคา่เลา่เรยีน ในกรณทีีม่กีารรบับตุรบญุธรรม 
ผู้รับบุตรบุญธรรมและบิดามารดาโดยกำเนิดซึ่งได้ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรม 
ของบุคคลอื่นจะสิ้นสิทธิในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรกัษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา 
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีสิทธิอันได้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง 
ของรัฐทำการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการรับบุตรบุญธรรม

๕. บทสรุป
    การที่กฎหมายอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมได้นั้นก็ด้วยคำนึงถึง 

บุคคลท่ีไม่มีบุตรหรือไม่สามารถท่ีจะมีบุตรได้แต่ต้องการท่ีจะมีบุตร ให้สามารถรับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมาอุปการะเลี้ยงดูเสมือนเป็นบุตรของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การรับบุตร 
บุญธรรมดังกล่าวกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับบุตรบุญธรรม  
รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้น ก่อนการ 
รบับตุรบญุธรรมผูร้บับตุรบญุธรรมควรทีจ่ะไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มและทำการศกึษา 
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจโดยถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้
การรบับตุรบญุธรรมนัน้ขาดความสมบรูณ ์และไมก่อ่ใหเ้กดิความสมัพนัธท์างกฎหมาย 
หรอืนติสิมัพนัธร์ะหวา่งผูร้บับตุรบญุธรรมกบับตุรบญุธรรมเกดิขึน้ได ้สดุทา้ยนีห้วงัเปน็ 
อย่างย่ิงว่าบทความเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันครอบครัวไทยโดยเฉพาะ 
เด็กที่ด้อยโอกาสที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้ไม่มากก็น้อยและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี 
การรับบุตรบุญธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป
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