
ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล  ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-4419332   

1 
 

 

 
 

จดหมายเปิดผนึกเรื่อง 
1. ขอให้รับฟังข้อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และแก้ไขมาตรา 305 ของภาคประชาสังคม 

2. ขอค าชี้แจงต่อกรณปีัญหาของระบบรบัแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของเว็บไซต์ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จนท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้  

ควรขยายเวลาในการรบัฟังความเห็นออกไปจนกว่าระบบจะใช้งานได้จริง 

เสนอโดย เครือข่ายสนับสนนุทางเลือกของผู้หญิงทีท่้องไม่พร้อม  
และองค์กรภาคีรวม 61 องค์กร และประชาชนผู้รว่มลงชื่อสนับสนนุรวม 20,695  รายชื่อ  

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 
(ส าเนาเรียน: เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 สืบเน่ืองจากค าวินิจฉัยเลขท่ี 4/2563 ของศาลรัฐธรรมนูญ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีระบุว่าประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28  สมควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการท าแท้งเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนันัน้ 

 หน่วยงานท่ีจัดบริการปรึกษาทางเลือกส าหรับผู้ หญิงท้องไม่พร้อม เครือข่ายบุคลากรท่ีจัดบริการยุติการ
ตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ เครือข่ายท่ีขบัเคลื่อนเร่ืองสิทธิในการเข้าถึงการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั กลุ่มผู้หญิงท่ีผ่าน
ประสบการณ์การท าแท้ง ร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ไทย และตา่งประเทศรวม 61 องค์กร และประชาชนท่ีร่วม
ลงช่ือให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายมาตรา 301 จ านวน 20,695 คน1 เห็นความส าคัญของกระบวนการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกบัการท าแท้งในครัง้นี ้ เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีการคมุก าเนิดใดท่ีได้ผลใน
การป้องกันการตัง้ครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยยังคงเป็น 1 ใน 3  สาเหตุส าคัญของ

สาเหตุการตายมารดาไทยเกือบทุกช่วงอายุ  โดยเฉพาะการตายในหญิงตัง้ครรภ์อายุต ่ากว่า 19 ปี และอายุ
มากกว่า 40 ปีขึน้ไป โดยข้อมูลจากส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างปี  พ.ศ. 2548-2562 
ชีใ้ห้เห็นว่า มีผู้หญิงท่ีเข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งทุกสาเหตรุวมกนัในโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 2เฉลี่ย

                                         
1 จ านวนผู้ ร่วมลงช่ือ ในเวบ็ไซต์ change.org จนถงึเมื่อเวลา 12.30 น.ของวนัท่ี 6 ก.ย.2563 
2 เฉพาะผู้ ป่วยที่ใช้สิทธิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
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ราว 24,606 รายต่อปี (เสียชีวิต 15 คนต่อปี) ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ รับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งท่ีไม่
ปลอดภยัเฉลี่ย 3,097 รายตอ่ปี (เสียชีวิต 4-5 คนตอ่ปี)  การแก้ไขกฎหมายฉบบันีจ้งึสง่ผลกระทบโดยตรงอย่างน้อยตอ่
ประชากรหญิงวยัเจริญพันธุ์ราว 17 ล้านคน รวมถึงครอบครัวของผู้หญิงท้องไม่พร้อมซึ่งต้องการยุติการตัง้ครรภ์อีก
หลายล้านคนด้วย ทัง้นีใ้น พ.ศ. 2563 มีนกัศกึษาหญิงต้องเสียชีวิตจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัไปแล้ว 2 คน โดยคน
แรกเสียชีวิตจากการเข้าไม่ถึงบริการและท าแท้งด้วยตนเอง จนตกเลือดเสียชีวิต ก่อนหน้าท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยเพียงไม่ก่ีวนั3 และคนท่ีสองเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเน่ืองจากท้องไม่พร้อม4 ซึ่งทัง้สองกรณี รวมทัง้กรณี
ผู้หญิงท่ีเสียชีวิตจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัทุกกรณี ล้วนแตเ่ป็นผลมาจากการที่กฎหมายยงัคงก าหนดความผิดทาง
อาญาตอ่ผู้หญิงท าแท้งอยู่  

 ท่ีผ่านมาตวัแทนเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม มีโอกาสได้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นใน
ท่ีประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 ของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทัง้ 3 ครัง้ ในวนัท่ี 18 มีนาคม 17 มิถุนายน และ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 และได้ย่ืน
ข้อเสนอซึง่เป็นแนวทางการแก้ไขกฎหมายอนัเป็นข้อเสนอเดียวกนักบัท่ีปัจจุบนัมีผู้มาร่วมลงช่ือสนบัสนุนในเว็บไซต์ 
CHANGE.org จ านวน 20,695 คน ซึ่งมีสาระส าคัญคือ การเสนอให้ยกเลิกมาตรา 301 และแก้ไขมาตรา 305 ให้
ผู้หญิงสามารถยุติการตัง้ครรภ์ได้ถึงอายุครรภ์ 24 สปัดาห์เป็นอย่างน้อย โดยทัง้ผู้หญิง และแพทย์ท่ีท าการยุติการ
ตัง้ครรภ์ไมม่ีความผิด  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อทางคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ได้จัดท าร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลบัไม่ได้แจ้งให้กับตวัแทนเครือข่ายภาคประชาสงัคมท่ีเคยเชิญไปร่วมให้ความ
คิดเห็น หรือประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถงึการจดัรับฟังความคิดเห็นตอ่ร่างแก้ไขกฎหมายฉบบันีแ้ต่อย่าง
ใด จนกระทัง่คนท างานภาคประชาสงัคมได้ทราบข่าวจากการน าเสนอของสื่อมวลชนเมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 
วา่ทางส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตอ่ร่างแก้ไขกฎหมายฉบบันี ้ระหวา่ง
วนัท่ี 13-28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีได้มีการปิด
รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว  และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นระบุว่ามีผู้มาแสดงความคิดเห็นตอ่ร่างกฎหมาย 
เพียง 6 คนเท่านัน้ 

ต่อมา เมื่อมีเสียงเรียกร้องจากหลายภาคสว่นท่ีต้องการให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขกฎหมาย
ดงักล่าว ทางส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ประกาศขยายเวลาการรับฟังคิดเห็นตอ่ร่างแก้ไขกฎหมายฉบบันี ้

                                         
3 “สลด สาว 19 ตกเลือดดบัคาห้องน า้ คาดใช้ยาขบั” (12 กมุภาพนัธ์ 2563). ไทยรฐั. ค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2563, จาก
https://www.thairath.co.th/news/society/1769976 
4 “นศ.สาวปี 2 ม.ช่ือดงัผกูคอตาย หนีอาย 'ตัง้ท้องในวยัเรียน'”. (16 สิงหาคม 2563). เดลินิวส์. ค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2563, จาก 
https://www.dailynews.co.th/crime/790139 
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อีกครัง้หนึง่ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 3-15 กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเหมือนเช่นเคย แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ระบบรับฟังความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขัดข้อง และไม่มีใครสามารถเข้าไปแสดงความคิดเหน็ต่อร่าง
แก้ไขกฎหมายฉบับนีไ้ด้ 

กฎหมายอาญามาตรา 301-305 ถือเป็นกฎหมายท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนจ านวนมาก  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
มีการประชาสมัพนัธ์ในวงกว้างให้ผู้ เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบบันีจ้ านวนมากท่ีสดุได้เข้ามามีสว่น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอ้างว่าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี ้
แล้ว หากประชาชนไมไ่ด้รับทราบ และมีผู้ เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียงแค ่6 ราย จงึไมอ่าจใช้อ้างอิงได้วา่กฎหมายนี ้
ได้รับฟังความเห็นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกบัจ านวนประชาชนที่ให้ความสนใจต่อร่างข้อเสนอยกเลิก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และแก้ไขมาตรา 305 ของภาคประชาสังคมที่มีผู้มาร่วมลงช่ือสนับสนุน 
จ านวน 20,066 คน  

นอกจากนีห้ากพิจารณาตามแนวทางในคู่มือการรับฟังความเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของส านักงาน
กฤษฎีกาเอง ก็ได้ระบุถึงความส าคญัของการรับฟังความคิดเห็นของ “ผู้เกี่ยวข้อง” หรือ “ผู้ซ่ึงมีหรืออาจมีสิทธิหรือ
หนา้ที่ หรือไดร้ับหรืออาจไดร้ับผลกระทบจาก ร่างกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎ” ไว้อย่างชดัเจน โดย “ผู้ เก่ียวข้อง” ใน
ท่ีนีน้อกจากจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้แล้ว ยังหมายถึง  “บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลซ่ึงมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับ หรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทัง้องค์กรที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีวตัถปุระสงค์
กระท าการเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบคุคลหรือชมุชนดงักล่าว” ด้วย  ซึง่ท่ีผ่านมาพบวา่  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 มิได้น าเอาข้อเสนอ หรือความเห็นของ “ผู้ เก่ียวข้อง” ท่ีได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย ซึ่งคือ ผู้หญิงวยัเจริญพันธุ์ และครอบครัวท่ีเสียสิทธิหรือถูกจ ากัดสิทธิ และได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากร่างกฎหมายอาญามาตรา 301 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษา และให้บริการยุติการ
ตัง้ครรภ์ เข้ามาประกอบการพิจารณายกร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแตอ่ย่างใด 

 เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท้องไมพ่ร้อม เครือข่ายอาสา RSA กลุม่ผู้หญิงท่ีผ่านประสบการณ์การ
ท าแท้ง องค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ไทย และต่างประเทศอีก 61 องค์กร และประชาชนท่ีร่วมลงช่ือให้มีการยกเลิก
ประมวลกฎหมายมาตรา 301 ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการ ดงันี ้    

1) ขอให้การพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้น า้หนักและความส าคัญต่อข้อเสนอของภาคประชาสังคมเร่ืองการ
ยกเลิกมาตรา 301 อย่างจริงจัง ท่ีปัจจุบันมีเสียงสนับสนุนแล้วกว่า 20,066 คน และมีองค์กรภาคประชา
สงัคมท่ีลงนามสนบัสนนุแล้วจ านวน 61 องค์กร (ดรูายช่ือองค์กรในเอกสารแนบ) 

2) ขอให้มีค าชีแ้จงกรณีปัญหาของระบบรับแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จนท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ และขยายเวลาในการรับ
ฟังความเห็นออกไปจนกวา่ระบบจะใช้งานได้จริง 
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3) ขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ เก่ียวข้องท่ีได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
อาญามาตรา 301 และ 305 คือ ผู้ หญิงท้องไม่พร้อมหรือผู้ มีประสบการณ์ท างานกับผู้ ท่ียุติการตัง้ครรภ์ 
(ผู้หญิงท่ียุติการตัง้ครรภ์อาจไม่ต้องการเปิดเผยตนเพราะเกรงความผิดทางอาญา)  เพ่ือให้สอดคล้องกบัคูม่ือ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องประกอบกบัการจดัท าร่างกฎหมาย 

4) ขอให้กระบวนการพิจารณากฎหมายใช้วิชาการและองค์ความรู้เชิงประจักษ์ เป็นข้อมูลน าเข้าใน
การปรับการพัฒนาปรับแก้กฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ทัศนคติส่วนตวัและการนึกคิดคาดเดาส่วนบุคคล 
โดยให้น า้หนกักบัการศกึษาวิจยัทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องและเทคโนโลยีการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยของ
ประเทศไทยท่ีได้รับการพฒันาไปมากแล้ว 

ท้ายท่ีสดุนี ้ทางเครือข่ายภาคประชาสงัคม และประชาชนท่ีร่วมลงช่ือสนบัสนนุการยกเลิกประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 301 หวงัวา่ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่คณุภาพชีวิตและประชากรในประเทศ โดยค านงึถงึการปกป้องชีวิตของผู้หญิงจากการ
ท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย  และมองเร่ืองการท าแท้งท่ีปลอดภัย เป็นบริการสุขภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ตาม
แนวทางกติการะหวา่งประเทศ และทิศทางของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท าแท้งของประเทศตา่ง ๆ ในระดบัสากล 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

                                                            ลงช่ือ..................................................................... 

                             (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อชวนิจกลุ)                                     
                                  ผู้ประสานงานเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม 
                                 ในนามผู้แทนองค์กรภาคี และประชาชนท่ีร่วมลงนามสนบัสนนุ 
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รายชื่อองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมลงนามสนับสนุน 61 องค์กร 
1. กลุม่ท าทาง 

2. เครือขา่ยอาสา (RSA – Referral System for Safe Abortion) 

3. สายดว่นปรึกษาเอดส์ และท้องไมพ่ร้อม 1663 

4. สมาคมเพศวิถีศกึษา 

5. แผนงานสขุภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ 

6. กลุม่การเมืองหลงับ้าน 

7. กลุม่คนงานหญิงเพื่อความยตุิธรรม 

8. กลุม่ทานตะวนั องค์กรสาธารณะประโยชน์ อบุลราชธานี 

9. กลุม่บรูณาการแรงงานสตรี และสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง 

10. กลุม่ปลาดาว 

11. กลุม่โรงน า้ชา 

12. กลุม่ Non Binary Thailand 

13. กลุม่ Queer RIot 

14. คณะกรรมการองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 

15. คณะท างานเสยีงผู้หญิง (VOW) 

16. เครือขา่ยเดก็และเยาวชน จ.มหาสารคาม 

17. เครือขา่ยผู้หญิงในระบบหลกัประกนัสขุภาพมาตฐานเดยีว 

18. เครือขา่ยผู้หญิงเพื่อสขุภาพ ประเทศไทย 

19. เครือขา่ยสลมัสีภ่าค 

20. เครือขา่ยสขุภาพและโอกาส (Hon Opportunity Network) 

21. เครือขา่ยวจิยัและรณรงค์เพื่อสตรี มลูนิธิสนัติภาพและวฒันธรรม 

22. โครงการผู้หญิงเพื่อสนัติภาพและความยตุิธรรม  

23. โครงการสนบัสนนุการพฒันาท้องถ่ิน 

24. บริษัทไลฟ์สกิลส์ (ไทยแลนด์) 

25. เพจเสยีงจากผู้หญิงหลงัก าแพง 

26. เพจห้องหุ้นสขุ 

27. เพจ Feminista 

28. เพจ LGBT News Thailand 

29. เพจ Thaiconsent 
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30. มลูนิธิผู้หญิงที่อยูร่่วมกบัเอชไอวี 

31. มลูนิธิพะเยาเพื่อการพฒันา 

32. มลูนิธิพฒันาที่อยูอ่าศยั 

33. มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน 

34. มลูนิธิเพื่อนพนกังานบริการ (SWING) 

35. มลูนิธิเพื่อนหญิง 

36. มลูนิธิภาคใต้สเีขียว 

37. มลูนิธิมานษุยะ 

38. มลูนิธิสง่เสริมความเสมอภาคทางสงัคม 

39. มลูนิธิศนูย์คุ้มครองสทิธิด้านเอดส์ 

40. เลฟิพทัยา 

41. สมาคมฟา้สรุ้ีงแหง่ประเทศไทย 

42. สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี 

43. ศนูย์คุ้มครองสทิธิผู้บริโภค ปทมุธานี 

44. สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน  

45. หิ่งห้อยน้อย 

46. หนว่ยรับเร่ืองร้องเรียนอื่นท่ีเป็นอสิระจากผู้ ร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) อ.เมือง ปทมุธาน ี

47. Abortion Rights Campaign (ARC), Ireland  

48. Abortion Support Network, UK  

49. Centre for Girls and Interaction (CEGI), Malawi  

50. CHOICES Memphis Center for Reproductive Health, USA  

51. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.,Mexico 

52. ILOILO PRIDE TEAM, Philippine 

53. International Campaign for Women’s Rights to Safe Abortion  

54. Rebel4Choice,Ireland 

55. Safe Abortion Action Fund 

56. SAIGE-Safe Abortion Advocacy Initiative-A Global South Engagement  

57. Sukaar Welfare Organization, Pakistan  

58. Voces de Mujeres en Acción A.C., Mexico  

59. Women On Waves  
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60. Women On Web  

61. Women Help Women  

62. Asia Catalyst Foundation Thailand 

 

จ านวนผู้ร่วมลงช่ือในเว็บไซต์ change.org สนับสนุนข้อเสนอแก้ไขกฎหมายของภาคประชาสังคม  

ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301  ณ วันท่ี 6 ก.ย.2563 เวลา 12.30 น. 

 

 

 


