Abortion Talk#1
After Roe v. Wade Overturned:
กาวถอยหลังของสิทธิการทําแทงในสหรัฐอเมริกา
รวมสนทนาโดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ และรศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-11.40 น.
กฤตยา: ที่เราจะพูดกันก็คือเรื่อง after overturn Roe v. Wade นะคะ แล้วเราก็สนใจ
สิ่งซึ่งนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ท่ีติดตามนโยบายเรื่องสิทธิการทําแท้งมาตลอดอย่าง
อาจารย์ ก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ชลิดาภรณ์ ในฐานะผูเ้ ขียนหนังสือเถียงกันเรื่อง
แท้งที่ได้รบั รางวัลโตโยต้าด้วย ว่าการล้มผลคําตัดสินของศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่
ตัดสินไว้ตงั้ แต่เดือนมกราคม ปี 1973 ประมาณ 50 ปี มาแล้ว ผลของการล้มมันคืออะไรบ้าง
ชลิดาภรณ์: ผลของการล้มแสดงให้เห็นปั ญหาที่อยากรู้ แน่นอนมันกระทบ
ต่ อ คนที่เ ผชิ ญสถานการณ์เรื่องของท้องไม่ พร้ อมซึ่ งมีความซั บซ้อนมาก
พวกนีล้ าํ บากเดือดร้อน ก็คาดหมายว่าจะมีผู้หญิงอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่ม
คนที่เป็ นกลุ่ ม คนที่ยากจนแล้ ว ชายขอบทั้ งหลายจะตาย เพราะการตัดสิน
ผลกระทบมัน รุ น แรงใหญ่ ห ลวง แต่ใ นขณะเดี ย วกัน มัน มี อี ก เรื่ อ งที่ น่ า จะต้อ ง
พิจารณาไปด้วย ก็คือบรรยากาศในทางการเมือง ซึ่งเรื่องนีบ้ รรยากาศในทางการเมืองและกระบวนการ
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ทางการเมื อ ง การต่ อ สู้ ข องคนที่คิ ด ไม่ เ หมื อ นกั น ในทางการเมื อ ง ซึ่ง อัน นี ส้ ัง คมอื่ น โดยเฉพาะ
สังคมไทยน่าจะต้องได้เรียนรู ้ เพราะฉะนัน้ มันก็จะเป็ น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ที่นา่ จะต้องพิจารณา
กฤตยา: คือตัง้ ข้อสังเกตว่า คําตัดสินเมื่อ 50 ปี ท่ีแล้วมันเป็ น 7 ต่อ 2 แต่คาํ ตัดสินปี นีท้ ่ีเกิดขึน้ มัน 5 ต่อ 4
พูดง่าย ๆ ก็คือมันเฉียดฉิวมาก แล้วถ้าเราไปดู ก่อนหน้านีเ้ องมันก็มีความพยายามมาตลอดเวลาที่อยากจะ
ล้มคําตัดสินนี ้ ในปี 1992 เองก็มีเกณฑ์เรื่องการตัดสินเรื่องนี ้ ปรับจากเกณฑ์การมีชีวิตของตัวอ่อนมาแทน
รอบไตรมาส 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นได้ว่ามันมีการต่อสูท้ างการเมืองอย่างเข้มข้น
ตลอดเวลาตัง้ แต่มีคาํ ตัดสินนีเ้ มื่อ 50 ปี ท่ีแล้ว อาจารย์มองเรื่องการต่อสูท้ างการเมืองของสหรัฐอเมริกาใน
เรื่องสิทธิ Pro-life กับ Pro-choice อย่างไรบ้างคะ
ชลิดาภรณ์: คือประเด็นว่าด้วยเรื่องการต่อสู้ กว่าจะออกมาเป็ น Roe v Wade ขออนุญาตเรียกสัน้ ๆ ว่า
Roe นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายประการที่ในที่สดุ ขึน้ สู่ศาลสูงแล้วทําให้เกิดการ
ปรับ จริ ง ๆ มัน คื อ การจํา กัด คํา ตัด สิ น ว่ า ด้ว ยเรื่ อ ง Roe vs Wade ลงไปเยอะมาก มัน แสดงให้เ ห็ นว่า
ประเด็นว่าด้วยเรื่องทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ abortion ในสหรัฐอเมริกาเป็ นประเด็นที่แบ่งแยก
คนมาก ฝ่ ายทีไ่ ม่เห็นด้วยเขาสู้มาโดยตลอด มันจึงได้มีเรื่องขึน้ สู่ศาลสูงเป็ นระยะตลอดเวลา
เมื่ อสักครู ่ท่ี พ่ี กฤตพูดถึง ก็ คือปี 1992 Casey vs Planned Parenthood ตัวคําตัดสินปี 1992 เอง
จริง ๆ มันคือการจํากัดวงของ Roe vs Wade ลงมาก คือ Roe พูดถึงสิทธิ ในการเลือกยุติการตัง้ ครรภ์ของ
ผูห้ ญิงโดยเชื่อมเข้าไปกับสิ่งที่เรียกว่า 14th Amendment มองว่านี่เป็ นสิทธิในเรื่องของ privacy ซึ่งในที่สดุ
เราออกมาพูดภาษาว่าเป็ นสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกาย 14th Amendment บอกว่าการเข้าไปจํากัดลดทอนสิทธิ
ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สิน รวมทัง้ เรื่อง privacy รัฐไม่สามารถกระทําได้โดยไม่ผ่านกระบวนการ
ตามกฎหมาย เพราะฉะนัน้ การไปจํากัดการตั้งครรภ์ถอื ว่าละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา อันนี ้
คือการเชื่อม ซึ่งเป็ นการตีความที่เถียงกันมาตลอด แล้วก็ถกู ล้มไปเมื่อวันที่ 24 มิถนุ าที่ผา่ นมานี ้
แต่ขออนุญาตชีน้ ิดนึงนะคะว่า Roe ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการเลือกยุตกิ ารตั้งครรภ์เมื่อไร
ก็ได้ (abortion on demand) Roe ไม่ได้ให้สิทธินะคะ ถามว่า balance ระหว่างสิทธิ เสรีภาพในการเลือก
ทางเลือกของผูห้ ญิงเท่ากับการกํากับดูแลการยุติการตัง้ ครรภ์โดยรัฐ ซึ่งออกมาเป็ นระบบ 3 ไตรมาสอย่างที่
พี่กฤตพูดถึงเมื่อสักครู น่ ี ้ อยากชีว้ า่ เวลาที่เราต่อสูใ้ นประเด็นว่าด้วยเรื่องการทําแท้ง มันจะมีคนหลายกลุ่มที่
สู้ใ นเรื่ อ งนี ้ แล้ว เข้า ใจไปว่า ในที่ สุด มัน จะไปสู่ abortion on demand คื อ อย่ า งไรก็ ไ ด้ อะไรก็ ไ ด้ มัน จะ
balance เรื่องนีอ้ ย่างไร เอาเป็ นว่าศาลสูงสหรัฐอเมริกาพยายามจะหาจุดที่ได้ดลุ ระหว่างทัง้ 2 ออกมาเป็ น
คําตัดสินนัน้ ปี 1973 พอออกมา Roe ก็ เผชิญกับการกระแทกอยู่ตลอดเวลา แต่ท่ี น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะ
อย่างไร ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาในช่วง 50 ปี ไม่ได้พยายามจะล้มตัว Roe เอง คือเราต้องยอมรับว่ามันมี
คําตัดสินที่จาํ กัด Roe ลงไปมาก อย่าง Casey vs Planned Parenthood ปี 1992 ก็เห็นว่ามัน limit ลงไป
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มาก จริง ๆ มันไปดึงเอาประเด็นว่าด้วยเรื่ องความสามารถของตัวอ่อนที่จ ะมี ชี วิตรอดเพิ่ มเข้ามา ต้อง
ยอมรับว่าฝ่ าย pro-life เขาก็พยายามมาก
ขอชีป้ ระเด็นในเรื่องการต่อสูท้ างการเมืองสักนิดหนึ่ง จริง ๆ การล้ม Roe เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน ปี
2022 มันก็เป็ นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ ฝ่ าย pro-life เองก็คงไม่คาดหมายว่าองค์ประกอบของตุลาการศาลสูงสุด
ของสหรัฐอเมริกา มี องค์ประกอบที่ มันน่าจะทําให้การตัดสินสามารถจะ limit ตัว Roe ลงไปได้อีก หรือ
overturn ไปได้เลย ซึ่งผลออกมาคือ overturn อย่างที่เราเห็น ก็เป็ นอะไรที่อาศัยจังหวะและช่องทางของ
การต่อสู้ทางการเมือง ประเด็นคือดังนีค้ ะ่ การต่อสู้ในประเด็นเรื่องการยุตกิ ารตั้งครรภ์ พวกเราอย่า
นึ ก ว่ า มั น มี จุ ด สิ้น สุ ด นะคะ ไปได้ ก ารรั บ รองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ เชื่ อ มไปแล้ ว การรั บ รองโดย
รัฐธรรมนูญ การแก้ไขกฎหมายอาญา และอื่น ๆ ไม่ใช่ว่ามันประสบความสําเร็จแล้ว มันจะเกิด
อย่างนีไ้ ด้ อย่างในสหรัฐอเมริกาเป็ นตัวอย่างที่ดี
แล้วจะมีคนตัง้ คําถามว่าแล้วทําไมคนไทยต้องสนใจประเด็นนี้ ต้องสนใจค่ะ เพราะเราอาศัย
ภาษา แล้ววิธีการของ Roe ใช่มยั้ ภาษาเรื่องสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกาย เรื่องนัน้ เรื่องนี ้ เรื่องโน้น เราอาศัย
ภาษาและวิธีการของการต่อสู้ในแนวทางแบบที่ออกมาเป็ นคําวินิจฉัย Roe vs Wade ที่ว่านี ้ ไม่ใช่
เราเท่านัน้ ทั่วโลกเลย เพราะฉะนัน้ มันช็อค ว่าพอมีการปรับคําตัดสินที่วา่ นีไ้ ด้ pro-life เขาก็มีความเข้มแข็ง
จริง ๆ แล้วมีเรื่องเล่าเล็กๆ ว่า Jane Roe ซึ่งเป็ นนามสมมุติ ชื่อจริงชื่อ Norma McCorvey ตอนนีต้ ายไป
แล้ว แต่ปี 1998 แกออกมาประนาม ค้านเรื่องยุติการตัง้ ครรภ์ ซึ่ง ๆ มัน disheartened คนฝั่ งที่ต่อสู้ prochoice อยูม่ าก แต่ก่อนที่แกจะตายแกสารภาพว่าแกได้รบั เงินจากองค์กร pro-life คือคนต่อสู้ก็ต้องเข้าใจ
ว่าต่อสู้เรื่องนีไ้ ปแล้ว นอกจากต่อสู้ให้มันไปถึงจุดหนึ่งแล้ว ต้องป้ องกันมันไว้ให้ได้ด้วย อันนีเ้ ป็ น
แง่มมุ ที่คดิ ว่าสําคัญ
ทีนีอ้ ยากชีเ้ รื่องหนึ่งว่าคือประเด็นที่ในที่สุดนําไปสู่ overturn ตัว Roe ได้ มันมาจากกฎหมายใช่
ไหมคะ รัฐมิสซิสซิปปี ผ่านกฎหมายว่าที่หา้ มการทําแท้งเกือบทุกกรณีเลยหลังจากตัง้ ครรภ์ครบ 15 สัปดาห์
ขึน้ ไป ซึ่งถ้ายึดตามเกณฑ์ Roe มันผิด ออกกฎหมายนีไ้ ม่ได้ เสร็จแล้วในที่สุดขึน้ สู่ Supreme Court ขึน้ สู่
ศาลสูงอย่างที่เราเห็น คืออยากจะชีว้ า่ คําตัดสินที่ให้ยึดตามกฎหมายของมิสซิสซิปปี มัน 6 ต่อ 3 อย่างที่พ่ีก
ฤตว่าเมื่อสักครู ่ โหวต overturn Roe มัน 5 ต่อ 4 มันเบียดกว่ามาก แต่ทีนีฐ้ านของการบอกว่าทําไมจึงควร
จะ overturn Roe มันคือประเด็นว่าด้วยเรื่อง liberty (เสรีภาพ) โดยเฉพาะสิ่งทีเ่ ราพูดถึงสิทธิในเนือ้
ตั ว ร่ า งกาย การตี ความ จริง ๆ อยากชวนให้อ่านว่าเขาให้เ หตุผ ลว่าอย่างไร การให้ เ หตุ ผ ลว่ า สิ ท ธิ
เสรีภาพในเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ก็ถกู มันไม่มีคาํ เรียกตรง ๆ ว่าสิทธิ
ในการยุติการตัง้ ครรภ์ มันตีความแบบนี ้ แต่ในขณะที่สิทธิในการพกพาอาวุธปรากฏใน 2nd amendment
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทําแท้งไม่มี แต่พกอาวุธได้เพราะมันมี คือเป็ นการตีความที่จริง ๆ แล้วน่าตกใจหลาย
ประการ
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ที นีป้ ระเด็น คื ออะไร ประเด็น คื อเวลาที่เ ราจะพู ด การยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ เมื่ อ เป็ นสิ ท ธิ ห รื อ
เสรีภาพในเนื้อ ตัว ร่ า งกาย ใน privacy ของผู้ หญิง ถ้าดูตัวอย่าง Roe นี่คือการถกเถียงใหญ่ ใ น
สังคมที่รับและให้ค่ากับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในระบบการเมืองอย่างนี.้ .อย่างไทย ฟั งแล้วมัน
ตลก เพราะสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะฉะนัน้ มันน่าหวาดเสี ยวเมื่อเที ยบกับ
กรณี Roe ว่าการต่อสูห้ ลายประการในกระบวนการทางกฎหมายและสถาบันทางการเมืองภาครัฐที่ทาํ กัน
มา ในที่สดุ มันไม่ไปไหน ก็เป็ นเรื่องชวนคิดนะคะ
กฤตยา: ดูโดยภาพรวม ๆ แล้วมันเหมื อนกับสังคม โดยเฉพาะสังคมสหรัฐอเมริกามันกําลังเอี ยงขวาไป
เรื่อยๆ การต่อสู้ใ นนี แ้ ม้ว่าเสี ยงฟั ง ข่ าวของจากอเมริ กามาก็ พ บว่ าเสี ยง poll ต่าง ๆ เสี ยงส่วนใหญ่ ยัง
สนับสนุนสิทธิ การทําแท้งอยู่ แต่พอแยกเป็ นพรรคการเมืองเป็ น voter ของพรรคการเมือง ชัดเจนว่า 83%
ของ Democrat เห็ น ด้ว ย ในขณะที่ สัด ส่ ว น no ไม่เ ห็ น ด้ว ยของ Republican ก็ จ ะ 70% กว่า ในขณะที่
independent เห็นด้วยประมาณ 50% กว่า มันแสดงให้เห็นว่า voter เป็ นตัวค่อนข้างฉี กออกมาชัดเจน แต่
ว่าสิ่งที่กงั วลกันอยู่ในขณะนีก้ ็คือว่าฝ่ ายขวาที่มนั ตีกลับมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่น ๆ ด้วยมัย้ เช่น เรื่อง samesex marriage ที่ ในสหรัฐอเมริกาในหลายรัฐเองก็ ไ ด้อนุญ าตไว้ ไม่ทราบว่าอาจารย์ม องประเด็นพวกนี ้
อย่างไร
ชลิดาภรณ์: คือจริง ๆ กระแสขวาจัดในสหรัฐอเมริกาก็ตอ้ งยอมรับว่าเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ตัง้ แต่การเลือกผูน้ าํ ซึ่งในที่สดุ มาเสนอชื่อศาลรัฐธรรมนูญที่ออกแนว conservative จัดอะไรอย่างนี ้ แล้วเขา
ก็ดาํ เนินการมา แล้วในที่สดุ มันจะกระทบอย่างที่พ่ีกฤตว่าที่ดา่ นต่อไปที่จะน่าหวาดเสียวมากก็คือ samesex marriage จริง ๆ เมื่อวานนีก้ ็เรื่องการสวดมนต์ คือมันมีCoach อเมริกนั ฟุตบอลคนหนึ่งพอแข่งเสร็จแก
สวดมนต์ในสนาม ซึ่งจริง ๆ โดยหลักที่สหรัฐอเมริกาเคยยึดการแบ่งแยกระหว่าง church and state แกทํา
เช่นนัน้ ไม่ได้ ขณะนีเ้ มื่อวาน Supreme Court ออกมาบอกว่าทําได้เป็ นสิทธิ คือถ้าไล่ดดู ี ๆ ทุกวันตอนนีน้ ่า
หวาดเสี ย วมาก same-sex marriage ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ป ระการหนึ่ ง นี่ ยัง ไม่ ต ้อ งพู ด ถึ ง ว่ า สิ ท ธิ ข อง
LGBTIQ+ ในหลาย ๆ เรื่องจะกระทบไปอีกแค่ไหน อันนีก้ ็จะเป็ นการต่อสูท้ ่ีใหญ่มาก มันมีคนที่ชีว้ ่าเรื่อง
เหล่านีม้ นั ซ้อน เรื่องยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เรื่องของบรรดา LGBTIQ+ มันซ้อนอยูก่ บั อีกหลายเรื่องในสังคม แต่ว่า
เรื่องเหล่านีม้ นั ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ มันมีคนที่กระทบชีวิตเขาแล้วเขาไม่พอใจสูงมาก สหรัฐอเมริกาจริง ๆ แล้ว
ด้วยเรื่อง abortion ในฐานะของสังคมใหญ่มนั การแบ่งแยกมันส่งผลอย่างรุนแรงมากจริง ๆ กระแสชวนคิด
คนออกมาจะย้ายประเทศ มันมีจริง ๆ ถ้าติดตามดู 3 วันที่ผา่ นมาคนอยู่ Texas บอกกูยา้ ยแล้ว คือย้ายทันที
นะพี่กฤต ทําเรื่อง ไม่เอาแล้ว
กฤตยา: ย้ายไปอยูใ่ นรัฐที่อนุญาต
ชลิดาภรณ์: ใช่ ย้ายไปอยูใ่ นรัฐที่ open กว่า คือ Texas มีปัญหาหลายเรื่องต้องยอมรับ กับพวกย้ายประเทศ
ไปเลยที่มีกาํ ลังกว่า ก็มาจากเรื่อง trigger สําคัญก็คือการ overturn Roe ค่ะ
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กฤตยา: แต่ข ณะเดี ยวกัน ตอนนี ก้ ็ มี บริษั ท เอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัท ยักษ์ใ หญ่ ก็ออกมา counter
ออกมาสู้ โดยการประกาศให้พนักงานลาหยุดได้ถา้ เขาต้องการเดินทางไปเข้าถึง reproductive care ในรัฐ
ที่ ตวั เองไม่มี อย่างเช่น Netflix, Amazon, Disney+ อะไรอย่างนี ้ อาจารย์มองภาพตัวการต่อสูน้ ี อ้ ย่างไร
ภาคเอกชนฟากที่เห็นด้วยก็สู้
ชลิดาภรณ์: คือถ้ามองในเชิง resistance ในการสู้ เป็ นอะไรที่มีสีสนั มากนะคะ คือขออนุญาตให้ภาพเร็ว ๆ
คนที่ไม่เห็นด้วย resistance ทําอะไรกันบ้าง คือตัง้ แต่วนั ที่ overturn คือวันที่ 24 มิถนุ าเวลาคํ่าประเทศไทย
ก็อย่าลืมว่ามันมีรฐั ประมาณ 13 รัฐที่มี trigger law รออยู่ ผ่านกฎหมายไปแล้วถ้า Supreme Court ตัดสิน
overturn Roe กฎหมายพวกนีม้ ีผลบังคับใช้ใน 10 วันอะไรอย่างนี ้ 7 วัน 10 วัน เพราะฉะนัน้ ก็แปลว่าบาง
รัฐอีกไม่ก่ีวนั ไม่สามารถจะเลือกยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้แล้ว
ในฝั่ งประชาชนเอง ถ้ า ดู ใ น Twitter ของคนในสหรัฐ อเมริ ก าจะมี ค น Tweet เลย อย่ า งเช่ น
ยกตัวอย่างมีผหู้ ญิงคนหนึง่ บอกเลยว่าที่อยูข่ องฉันใน California ให้ท่ีอยูอ่ ย่างละเอียดเลย ให้เบอร์โทรศัพท์
บ้านฉันอยูใ่ กล้ Planned Parenthood สาขานี ้ เพื่อน ๆ จาก Idaho ซึ่งจะโดนก่อนใคร จะทําแท้งมาได้เลยกู
พาไปเอง ให้ม าอยู่บ ้า นฉั น ด้ว ย แต่ต ้อ งเสี ย ค่า เดิ น ทาง อะไรอย่ า งนี เ้ ต็ ม ไปหมด คื อ ช่ ว ยกัน เองก่ อ น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า อันนี เ้ ป็ น resistance ใหญ่ ท่ี แสดงให้เห็ นการไม่ยอม แต่คนที่ ไม่ยอมตระหนัก ว่า
ออกมาด่า ๆ อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีอะไรรองรับคนกลุม่ ต่าง ๆ ทันที
เสร็จแล้วอีกพวกหนึ่งก็ ออกมาทันทีในวันนัน้ หลังจาก overturn บอกว่านี่ขนาดฉันบริจาคเงิ นไป
แล้ว มีคนหนึ่งบริจาคเงินดาราแล้ว 10,000$ ให้กบั ผูส้ มัคร สส. 2 คน ให้พวกนีเ้ ข้าไปป้องกันกฎหมายทัง้ ใน
ระดับรัฐ เนื่องจากตอนนีพ้ อล้ม Roe ไปแล้ว กฎหมายของรัฐแต่ละรัฐว่ากันไป ก็คือให้ไปป้องกันเรื่องของ
สิทธิในการทําแท้งอะไรอย่างนี ้ คือคนออกมาการต่อสูจ้ ริง ๆ
มองในแง่มุมพวกนี จ้ ะเห็นว่ามันรอบด้านมาก แน่นอนมี คนออกไปชุมนุม ประท้วง ซึ่งเป็ นที่ น่า
แปลกประหลาด คือทัง้ 2 ฝ่ าย Pro-life, Pro-choice ออกมาประท้วง ทําไมตํารวจจับแต่ Pro-choice ไม่รู ้ ที่
ต่าง ๆ Pro-choice โดนจับฝั่งเดียว อะไรอย่างนีเ้ ป็ นต้น อันนีเ้ ป็ นฝั่ งประชาชนว่าด้วย resistance มีตวั อย่าง
เยอะแยะ มีอีกเรื่องเหมือนเม้าท์ แต่น่ีไม่ได้เม้าท์ คือมี สส.ของ Republican เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
ระดับสหพันธรัฐออกมาแสดงความยินดี โลกนีจ้ ะดีแล้ว ขณะนีเ้ ราสามารถป้องกันศีลธรรมอันดีงามได้อะไร
โน้นนี ้ เสร็จแล้วมีผหู้ ญิงคนหนึ่งเข้าไปตอบ Twitter พวกแกจําได้มยั้ เมื่อไม่ก่ีปีแกเคยให้ฉันไปทําแท้ง คือมี
affair กันคือ สส. คนนีม้ ีเมียแล้ว แล้วผูห้ ญิงก็ทอ้ งขึน้ มาก็ให้ไปทําแท้ง ทําไมทีเวลาอย่างนีแ้ กไม่คิดว่าการ
ทําแท้งเป็ นทางออกของชีวิต คือเพื่อจะรักษาเส้นทางทางการเมือง มามีหน้ามีตาเป็ น สส. ได้ อะไรอย่างนี ้
ทําไมในเวลานัน้ แกคิดว่าตรงนีเ้ ป็ นทางออกทางเลือกที่แกเลือกได้ แล้วคนอื่น? เพราะฉะนัน้ ก็มีเข้าไประดม
ว่าให้ผหู้ ญิงออกมาช่วยกันพูดว่าใครที่เคยมี สส. ฝั่ ง Republican เคยให้เงินใครไปทําแท้ง บังคับให้ใครทํา
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แท้ง ให้ออกมาเปิ ดโปงนะคะ เป็ นการต่อสูท้ ่ีดเุ ดือดมากจริง ๆ อันนีค้ ือฝั่งประชาชนที่ระดับบุคคลทําอะไรได้
บ้าง
เสร็จ แล้วก็ ม าสู่เ รื่ องที่ เ มื่ อสักครู ่พ่ี กฤตพูดถึง บริษัท ขนาดใหญ่ ซ่ึง ตอนนี ้ list ยาวขึน้ เรื่ อย ๆ ว่า
อนุญาตให้คนลา สําหรับคนที่ตอ้ งการเดินทางเพื่อจะไปหาที่ยุติการตัง้ ครรภ์ บางบริษัทชดเชยเงินให้ดว้ ย
ช่วยเงิ น Meta facebook, Microsoft แต่ทีนีก้ ็มีคนตัง้ คําถามค่ะ คือขณะนี ้ list มันยาวมาก J.P. Morgan
คือบริษัทใหญ่ให้คมุ้ ครองลูกจ้างตัวเองในเรื่องนี ้ ก็มีคนตัง้ คําถาม แล้วถ้าพวกแกอยากจะคุม้ ครอง อยากจะ
ช่วยเหลือลูกจ้างที่เขาต้องการยุติการตัง้ ครรภ์ ทําไมแกไปให้เงินสนับสนุน Republican ตัง้ แต่แรก อะไร
อย่างนี ้ ก็เป็ นการโต้เถียงกันก็ตอ้ งให้ credit บริษัทนะคะ ส่วนหนึ่งที่เขาออกมาสู้
จริง ๆ มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานมีอยั การ 80 กว่าคนในสหรัฐอเมริกา อัยการ (prosecutor) ในสหรัฐ
มาจากการเลื อ กตัง้ นะคะ เขาออกมาประกาศว่ า จะไม่ ด าํ เนิ น คดี ผู้ห ญิ ง ที่ ยุติก ารตัง้ ครรภ์ ซึ่ง มัน ต้อ ง
ดําเนินคดีในตามกฎหมายของรัฐ กูไม่ดาํ เนิน 80 กว่าชื่อเลยนะคะ จะไม่ดาํ เนินคดี เพราะการดําเนินคดี
กับประชาชน กับผู้ หญิงที่เขายุติการตั้งครรภ์เป็ นการขัดต่อคําสาบานในฐานะผู้ รักษากฎหมาย
เพราะฉะนัน้ มันมาก เรียกว่ามันคือผลของการ overturn Roe มันสั่นคลอนตัวระบบการเมืองในหลายจุด
มากของสหรัฐอเมริกา อะไรอย่างนีเ้ ป็ นต้น อันนีก้ ็จะต้องรอดู 80 กว่าชื่อในขณะนีค้ ิดว่าเพิ่มขึน้ ไปเรื่อย ๆ
ใครที่สนใจเรื่องนี ้ Twitter องค์กรชื่อ @OccupyDemocrats ก็จะให้ขอ้ มูลประหลาดนะคะ ก็ไปดูว่าคนเขา
ต่อสูก้ นั ยังไง นั่นเป็ นฝั่ งประชาชน
แต่วา่ จริง ๆ แล้วขณะนีเ้ มื่อ overturn Roe แล้วประเด็นว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเลือก
ยุติก ารตั้งครรภ์มั นย้ ายจากกระบวนการของศาลสู งมาสู่ สถาบั นทางการเมื อ งด้า นนิ ติบัญญั ติ
เพราะฉะนัน้ ขณะนี ้ 2 ฝ่ ายก็ออกมาพูดชัดเจนในการเลือกตัง้ กลางเทอมซึ่งจะเกิดขึน้ เดือนพฤศจิกายน ฝ่ าย
Mike Pence อดีตรองประธานาธิ บดีสมัย Donald Trump ก็ ออกมาพูดแล้วว่าขณะนี โ้ ฟกัสจะลงไปอยู่ท่ี
เรื่องการเลือกตัง้ พูดง่าย ๆ ฝั่ ง pro life เรียกร้องฝั่ ง pro life มาช่วยกันเลือกตัง้ Republican ทัง้ ในระดับรัฐ
แล้วก็ระดับ federation ในขณะเดียวกันเราก็เห็น Joe Biden เช่นเดียวกันสองพรรคใหญ่ออกมา เพราะว่า
มันย้ายมาสู่สถาบันด้านนิติบญ
ั ญัติจริง ๆ องค์ประกอบของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ทัง้ ในระดับรัฐและ
ระดับสหพัน ธรัฐ จะส่ง ผลต่อตัวกฎหมายที่ จ ะเกิ ดขึน้ คื อจริง ๆ หลายรั ฐ ยั ง อยู่ ใ นสถานการณ์ท่ีจ ะ
ป้ องกั นเสรีภาพของประชาชนของพลเมื องในรั ฐตัวเองได้ ความหวังมั นไปฝากอยู่กับ ฝ่ ายนิ ติ
บัญญัติ
รวมทัง้ อี กแนวทางหนึ่งที่ บอกว่า ถ้าเช่นนัน้ เรื่องของสิทธิ ในการยุติการตัง้ ครรภ์ทาํ ให้กลายเป็ น
กฎหมายดีมยั้ คือแทนที่ จะไปตีความผ่านศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้ มันก็ ยา้ ยมาสู่การเลื อกตัง้ ที่ จ ะ
เกิดขึน้ ก็น่าสนใจว่าประเด็นว่าด้วยเรื่อง abortion จะกลายเป็ นฐานการตัดสินใจของผู้คน จริง ๆ ถ้า
ลงไปดูในช่วง 50 ปี ท่ีผ่านมาตัง้ แต่มี Roe ออกมา พวกที่เห็นว่าการยุติการตัง้ ครรภ์เป็ นเสรีภาพ เป็ นสิทธิ
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ของผูห้ ญิง เป็ นทางเลือกที่ตอ้ งเปิ ดให้ผหู้ ญิงเลือกได้ พวกนีม้ ี Roe อยู่แล้ว ไม่คอ่ ยออกมาคือเวลาเลือกตัง้
ในระดับรัฐ เลือกตัง้ สส. ถ้าไม่ใช่ปีท่ีเลือกประธานาธิบดี มันไม่คอ่ ยออกมาเลือกตัง้ มันก็ทาํ ให้องค์ประกอบ
ของ สส. กลายเป็ นเทไปฝั่ ง Republican ขณะนีเ้ ราเห็นว่าผลเป็ นยังไง ทีนีก้ ็เอาเป็ นว่าฝ่ ายที่พ่ีกฤตพูดถึงที่
เขาไม่พอใจต่อการ overturn เชื่อว่าจะเป็ นเสียงสําคัญให้ออกมาเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้ ก็แปลว่าการเลือกตัง้ จะ
ย้ายมาสูฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ การต่อสูจ้ ะย้ายมาที่ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
กฤตยา: โอเค คือพวกที่เคยนอนหลับก็จะตื่นขึน้ มาลงคะแนนกันล่ะคราวนีใ้ ช่ไหม
ชลิดาภรณ์: ใช่คะ่ แล้วทีนีก้ ็จะเลือกส่งเดชไม่ได้ ก็ตอ้ งดูตวั สส. อะไรอย่างนีเ้ ป็ นต้น ในส่วนนีก้ ็คือเอาเป็ น
ว่าการต่อสูม้ นั เห็นว่าตัวระบบการเมืองที่หน้าตาอย่างนีค้ นสูก้ ันอย่างไร แต่ว่าก็จะเป็ นเรื่องที่แบ่งแยก คือ
สังคมอเมริกันตอนนี ้ polarized แบ่งแยกแตกเสียง แล้วเรื่องนีม้ ันเหมื อนยิ่งซํา้ เลย ถึงขนาดว่ามีก ารตั้ ง
ข้อสังเกตว่าการแบ่งแยกขนาดนี้ แตก มันไม่ได้เกิดขึน้ มาตั้งแต่เมื่อมีการถกเถียงว่าด้วยเรื่องการ
เลิกทาส มันไม่เคยเห็นอีกเลย มาเห็นตอนนีป้ ระเด็นนีถ้ อื ว่าเป็ นประเด็นทีใ่ หญ่มาก
กฤตยา: สิ่ ง ที่ น่าสนใจอัน นึง ก็ คือพรรค Republican เขามี วิธี การจัดการยัง ไงกับ ตัว แทนพรรคที่ จ ริง ๆ
สมัยก่ อนสนับสนุนเรื่ องนี ้ ที่ เ ป็ นตัวอย่างที่ คนพูดถึ ง คื ออย่าง Regan สมัยเป็ น ผู้ว่าการรัฐ ก็ ยัง มีท่าทีท่ี
สนับสนุน พอมาเป็ นประธานาธิบดีกลับ 180 องศา หลายคนก็เหมือนกันถ้าไปดูประวัตขิ องเขา เขามีวิธีการ
จัดการอย่างไร เขาบอกว่าจริง ๆ สหรัฐมันก็มี deep state ของมันอยูน่ ะ มันจัดการเรื่องพวกนีใ้ ช่มยั้ คะ
ชลิดาภรณ์: คือถ้ามองจริง ๆ มันมีคาํ อธิบาย มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของ deep state โดยตรง แต่อธิบายว่าใน
ระบบการเลือกตัง้ อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมี 2 พรรคหลัก ไม่ได้มีแค่ 2 พรรค แต่เป็ น 2 พรรคหลักที่สกู้ นั แล้ว
การชนะการเลือกตัง้ ไม่ว่าจะเลือกในเรื่องไหน ในสภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา หรือเลือกประธานาธิบดี
การชนะการเลื อ กตั้ง ได้มัน ต้อ งดูเ สี ย งให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด ที นี ้ก็ แ ปลว่ า ฝ่ ายบรรดาผู้ส มั ค ร จริ ง ๆ โทษ
Republican ฝั่ งเดียวไม่ได้ Democrat ด้วย จะเห็นว่าในหลาย ๆ สถานการณ์ไม่พยายาม อย่าง Democrat
ไม่พยายามจะ identified ตัวเองกับ Pro-choice ตรง ๆ คือในเวลาที่ประเด็นเรื่องนีไ้ ม่ขึน้ มา ในขณะที่ฝ่ ั ง
Republican ดึงเสียงสนับสนุนจากฝั่ งองค์กรศาสนาและอื่น ๆ ซึ่งเป็ น Pro life มันก็เลยทําให้ออกมาอย่างนี ้
คื อออกมาแล้วทุก คนพยายามจะชนะเลื อ กตัง้ ฝ่ ายที่ ควรจะป้องกัน และที่ เ ราคาดว่ าจะป้องกัน เรื่ อ ง
abortion ก็ไม่ เพราะเดี๋ยวไปทําให้บางกลุ่มที่สนับสนุน Democrat แต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี ้ เดี๋ยวไม่เลือก
ฉัน อะไรอย่างนี ้ อันนีถ้ อื ว่าเป็ นโศกนาฏกรรมของการเมืองบนฐานการเลือกตั้งจริง ๆ
กฤตยา: คําถามสุดท้าย อาจารย์มองเรื่องนีใ้ นอนาคตอย่างไรในการต่อสูท้ ่ีจะเกิดขึน้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการ
ทําแท้ง แต่รวมทุกเรื่องที่มนั มีลกั ษณะก้าวหน้า ว่ามันจะถอยหลังหรืออย่างไร
ชลิดาภรณ์: คืออย่างหนึ่งที่ อยากจะชี ้ มันมี การตัง้ คําถามว่า overturn Roe แปลว่าเอาในประเด็นเรื่ อง
abortion นะคะ เราถอยกลับไปสู่ช่วงเวลา คือพอมี Roe ปี 1973 ขณะนีเ้ ราถอยไปตรงนัน้ มันมีคนชีว้ ่ามัน
ไม่ใช่ถอยไปตรงนัน้ มันถอยกลับไปไกลกว่านั้นมาก แล้วไม่รูว้ ่าผลกระทบในทางลบจะคืออะไร เพราะ
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อย่าลืมว่าฝั่ ง Pro-life เองก็มองเห็นนะคะว่าสิ่งที่ Pro-choice ทําเพื่อที่จะรองรับสิทธิ ในการเลื อกยุติการ
ตัง้ ครรภ์มี อะไรบ้าง อันนั้นเป็ นเรื่ องใหญ่ ว่าด้วยเรื่ องการต่อสู้ระหว่างฝ่ ายการเมื องโดยเฉพาะแนวคิด
อนุรกั ษ์นิยม ที่มนั แปลกประหลาดคือบังคับคนให้มองเรื่องเพศ และปฏิบัติในเรื่องเพศแบบเดียวกับ
ตั ว เอง ไม่ เ ปิ ดให้ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายได้ อัน นั้น มัน เป็ น เรื่องใหญ่ม ากสําหรับคนในสังคม
อเมริกนั
แต่ว่าที่อยากจะชีช้ วนก็คือการต่อสูท้ างการเมืองที่ว่ามันไม่ได้หยุดแต่มนั จะดําเนินต่อไป แล้วเรา
สามารถที่จะเรียนรู ไ้ ด้อย่างไร คืออยากยํา้ ว่าสิ่งที่เราเห็นมันจะมีต้ังแต่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ ขณะนี ้
วิธีท่ีพวกเรานําเสนอโดยเฉพาะฝ่ ายเคลื่อนไหวไปนําเสนอเรื่องต่อสูเ้ ชิงสัญลักษณ์อย่างเดียว แต่ไม่เห็นส่วน
อื่น ๆ ว่าเวลาคนสูใ้ นทางการเมืองเขาทําอย่างไร ก็อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู ่ว่ามันต้องรองรับในทุกระดับ
รวมทัง้ ไปมองในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและอื่น ๆ อย่างไร ก็เป็ นที่นา่ หวาดเสียวว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เผชิ ญ กับการ เมื่ อวันที่ 6 มกราเมื่ อปี ท่ี แ ล้วที่ มี การบุกเข้าไปใน Capitol Hill เพื่ อจะล้ม การรับรองการ
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีมาแล้ว มันจะไปถึงตรงนัน้ หรือไม่อย่างไร อันนีเ้ ป็ นบทเรียนที่สาํ คัญให้กับคนใน
ที่ต่างๆ ในโลกนีว้ ่า polarisation แบบนีม้ ันส่งผลอย่างไร แล้วตัวระบบการเมืองแบบเดิม สถาบัน
ทางการเมืองแบบเดิม มันอายุเยอะนะคะ มันเป็ น 100 ปี ระบบการเมื องแบบนี ้ มั นจะรองรั บ อยู่ ไ ด้
หรือไม่ มันจะกลายเป็ นการใช้ความรุ นแรงต่อกันหรือไม่อย่างไร แล้วก็เป็ นมุมที่จริง ๆ เราคงต้องพิจารณา
แล้วในสังคมเมืองไทย ซึ่งอะไรยังไม่ลงตัว
กฤตยา: กําลังจะถามว่าเรื่องหวาดเสียวแบบนี ้ เรื่อง overturn แบบนี ้ เรื่องถอยหลังแบบนี ้ เพราะจริง ๆ
สังคมไทยมันก็ถอยหลังหลายด้าน มาเรื่องสิทธิ การทําแท้งซึ่งเราเพิ่งได้แก้ไขกฎหมายไปยังไม่ครบ 2 ปี ดี
โอกาสที่มนั จะ overturn มีไหม ขณะเดียวกันเรื่องสมรสเท่าเทียมที่จอ่ อยูใ่ นสภา สุราก้าวหน้าอะไรก็ตามแต่
ไม่ทราบว่าอาจารย์มองอย่างไร
ชลิดาภรณ์: คือนี่อาจจะเป็ นความไม่ไว้ใจรัฐไทยและระบบราชการไทยที่ใหญ่หลวงมาก คือเวลากฎหมาย
ผ่านสภาออกมา มันสามารถจะไปสู่สภาพทีไ่ ม่มีผลในทางปฏิบัตไิ ด้ในทันทีทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหน
คือมันต้องไปรออาศัยตัวพระราชบัญญัติอย่างเดียว เสร็จแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการตีความ การสร้าง
กฎระเบียบของฝ่ ายระบบราชการเอง ตรงนัน้ เราไม่รูเ้ ลยว่าจะเกิดอะไรขึน้ แล้วถ้าเกิดมันไปคนละทางกับตัว
กฎหมายที่เราเข้าใจว่าเป็ น จะทําอย่างไร ในช่วง 8 ปี หลังที่ผ่านมาตัวรัฐ ข้าราชการมีความเข้มแข็ง
เพิม่ มากขึน้ ประชาชนทําอะไรไม่ค่อยได้ คือเวลาที่ใคร ๆ ดีใจ กฎหมายเรื่องนัน้ เรื่องนีผ้ า่ น เราควรดีใจ
ไหม หรือจริง ๆมันมีเรื่องที่ตอ้ งระมัดระวัง คือให้ประชาชนดีใจเป็ นบางเรื่อง แต่วา่ เอาเข้าจริง ๆ แล้วไม่มีผล
อะไรเลย คือปั ญหาของเราเป็ นอีกเรื่อง มันไม่เหมือนเรื่อง overturn ของ Roe มันก็เป็ นปั ญหาเฉพาะใน
บริบทของเรา เพราะฉะนัน้ คนที่ตอ่ สูใ้ นประเด็นต่างๆ ในเรื่องเพศสภาพ เพศวิถีอาจจะต้องมานั่งทบทวนกัน
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ใหม่ว่าการอ้างอิงหรือโยงไปสู่เรื่องสิทธิเสรีภาพ ภาษาและหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ เอาเข้าจริง ๆ ในบริบท
แบบนีซ้ ่งึ จริง ๆ สิทธิเสรีภาพไม่มีคา่ ในบริบทไทย มันยังทําได้ไหมหรือจะต้องผลักดัน
กฤตยา: ต้องขอบคุณอาจารย์มาก ๆ คิดว่าเป็ นประโยชน์มาก ๆ จะเอาไปใช้นะ
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