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Abortion Talk#1 

After Roe v. Wade Overturned:  

ก�าวถอยหลังของสิทธิการทําแท�งในสหรัฐอเมริกา 

ร�วมสนทนาโดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ� ส�งสัมพันธ� และรศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-11.40 น. 

 

กฤตยา: ท่ีเราจะพดูกนัก็คือเร่ือง after overturn Roe v. Wade นะคะ แลว้เราก็สนใจ

สิ่งซึ่งนกัวิชาการทางรฐัศาสตรท่ี์ติดตามนโยบายเร่ืองสิทธิการทาํแทง้มาตลอดอย่าง

อาจารย ์ก็เลยอยากเรียนถามอาจารยช์ลิดาภรณ ์ในฐานะผูเ้ขียนหนงัสือเถียงกนัเรื่อง

แทง้ท่ีไดร้บัรางวลัโตโยตา้ดว้ย ว่าการลม้ผลคาํตดัสินของศาลสงูของสหรฐัอเมริกาท่ี

ตดัสินไวต้ัง้แตเ่ดือนมกราคม ปี 1973 ประมาณ 50 ปีมาแลว้ ผลของการลม้มนัคืออะไรบา้ง 

ชลิดาภรณ:์ ผลของการล้มแสดงให้เห็นปัญหาที่อยากรู้ แน่นอนมนักระทบ

ต่อคนที่เผชิญสถานการณ์เร่ืองของท้องไม่พร้อมซึ่งมีความซับซ้อนมาก 

พวกนีล้าํบากเดือดร้อน ก็คาดหมายว่าจะมีผู้หญิงอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่ม

คนที่เป็นกลุ่มคนที่ยากจนแล้วชายขอบท้ังหลายจะตาย เพราะการตดัสิน

ผลกระทบมันรุนแรงใหญ่หลวง แต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกเร่ืองท่ีน่าจะต้อง

พิจารณาไปดว้ย ก็คือบรรยากาศในทางการเมือง ซึ่งเร่ืองนีบ้รรยากาศในทางการเมืองและกระบวนการ
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ทางการเมือง การต่อสู้ของคนที่คิดไม่เหมือนกันในทางการเมือง ซึ่งอันนีส้ังคมอ่ืนโดยเฉพาะ

สงัคมไทยนา่จะตอ้งไดเ้รียนรู ้เพราะฉะนัน้มนัก็จะเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ท่ีนา่จะตอ้งพิจารณา 

กฤตยา: คือตัง้ขอ้สงัเกตว่า คาํตดัสินเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้มนัเป็น 7 ต่อ 2 แต่คาํตดัสินปีนีท่ี้เกิดขึน้มนั 5 ต่อ 4 

พดูง่าย ๆ ก็คือมนัเฉียดฉิวมาก แลว้ถา้เราไปด ูก่อนหนา้นีเ้องมนัก็มีความพยายามมาตลอดเวลาท่ีอยากจะ

ลม้คาํตดัสินนี ้ในปี 1992 เองก็มีเกณฑเ์ร่ืองการตดัสินเร่ืองนี ้ปรบัจากเกณฑก์ารมีชีวิตของตวัอ่อนมาแทน

รอบไตรมาส 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน เพราะฉะนัน้เราจะเห็นไดว้่ามนัมีการตอ่สูท้างการเมืองอย่างเขม้ขน้

ตลอดเวลาตัง้แตมี่คาํตดัสินนีเ้ม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ อาจารยม์องเร่ืองการตอ่สูท้างการเมืองของสหรฐัอเมริกาใน

เรื่องสิทธิ Pro-life กบั Pro-choice อยา่งไรบา้งคะ  

ชลิดาภรณ:์ คือประเด็นว่าดว้ยเร่ืองการต่อสู ้กว่าจะออกมาเป็น Roe v Wade ขออนุญาตเรียกสัน้ ๆ ว่า 

Roe นะคะ แลว้ก็ตามมาดว้ยการปรบัเปล่ียนกิจกรรมหลายประการท่ีในท่ีสดุขึน้สู่ศาลสงูแลว้ทาํใหเ้กิดการ

ปรับ จริง ๆ มันคือการจาํกัดคาํตัดสินว่าด้วยเร่ือง Roe vs Wade ลงไปเยอะมาก มันแสดงให้เห็นว่า

ประเด็นว่าด้วยเร่ืองทางเลือกยุติการตั้งครรภ ์abortion ในสหรัฐอเมริกาเป็นประเด็นที่แบ่งแยก

คนมาก ฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วยเขาสู้มาโดยตลอด มันจึงได้มีเร่ืองขึน้สู่ศาลสูงเป็นระยะตลอดเวลา  

เม่ือสักครู่ท่ีพ่ีกฤตพูดถึงก็คือปี 1992 Casey vs Planned Parenthood ตวัคาํตดัสินปี 1992 เอง

จริง ๆ มนัคือการจาํกดัวงของ Roe vs Wade ลงมาก คือ Roe พูดถึงสิทธิในการเลือกยุติการตัง้ครรภข์อง

ผูห้ญิงโดยเช่ือมเขา้ไปกบัสิ่งท่ีเรียกว่า 14th Amendment มองว่าน่ีเป็นสิทธิในเร่ืองของ privacy ซึ่งในท่ีสดุ

เราออกมาพดูภาษาว่าเป็นสิทธิในเนือ้ตวัร่างกาย 14th Amendment บอกว่าการเขา้ไปจาํกัดลดทอนสิทธิ

ในเร่ืองของการมีชีวิตอยู่ ทรพัยส์ิน รวมทัง้เร่ือง privacy รฐัไม่สามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ผ่านกระบวนการ

ตามกฎหมาย เพราะฉะนัน้การไปจาํกัดการตั้งครรภถ์อืว่าละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา อนันี ้

คือการเช่ือม ซึ่งเป็นการตีความท่ีเถียงกนัมาตลอด แลว้ก็ถกูลม้ไปเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุาท่ีผา่นมานี ้ 

แตข่ออนญุาตชีน้ิดนงึนะคะวา่ Roe ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการเลือกยุตกิารตั้งครรภเ์มื่อไร

ก็ได้ (abortion on demand) Roe ไม่ไดใ้หส้ิทธินะคะ ถามว่า balance ระหว่างสิทธิเสรีภาพในการเลือก

ทางเลือกของผูห้ญิงเทา่กบัการกาํกบัดแูลการยตุิการตัง้ครรภโ์ดยรฐั ซึ่งออกมาเป็นระบบ 3 ไตรมาสอย่างท่ี

พ่ีกฤตพดูถึงเม่ือสกัครูนี่ ้อยากชีว้า่เวลาท่ีเราตอ่สูใ้นประเด็นว่าดว้ยเรื่องการทาํแทง้ มนัจะมีคนหลายกลุ่มท่ี

สู้ในเร่ืองนี ้แล้วเข้าใจไปว่าในท่ีสุดมันจะไปสู่ abortion on demand คืออย่างไรก็ได  ้อะไรก็ได  ้มันจะ 

balance เร่ืองนีอ้ย่างไร เอาเป็นว่าศาลสงูสหรฐัอเมริกาพยายามจะหาจดุท่ีไดด้ลุระหว่างทัง้ 2 ออกมาเป็น

คาํตดัสินนัน้ ปี 1973 พอออกมา Roe ก็เผชิญกับการกระแทกอยู่ตลอดเวลา แต่ท่ีน่าสนใจก็คือไม่ว่าจะ

อย่างไร ศาลสงูของสหรฐัอเมริกาในช่วง 50 ปีไม่ไดพ้ยายามจะลม้ตวั Roe เอง คือเราตอ้งยอมรบัว่ามันมี

คาํตดัสินท่ีจาํกัด Roe ลงไปมาก อย่าง Casey vs Planned Parenthood ปี 1992 ก็เห็นว่ามนั limit ลงไป



3 

มาก จริง ๆ มันไปดึงเอาประเด็นว่าดว้ยเร่ืองความสามารถของตวัอ่อนท่ีจะมีชีวิตรอดเพิ่มเขา้มา ตอ้ง

ยอมรบัวา่ฝ่าย pro-life เขาก็พยายามมาก  

ขอชีป้ระเด็นในเร่ืองการตอ่สูท้างการเมืองสกันิดหนึ่ง จริง ๆ การลม้ Roe เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน ปี 

2022 มนัก็เป็นอะไรท่ีไม่น่าเช่ือ ฝ่าย pro-life เองก็คงไม่คาดหมายว่าองคป์ระกอบของตลุาการศาลสูงสุด

ของสหรฐัอเมริกา มีองคป์ระกอบท่ีมันน่าจะทาํใหก้ารตดัสินสามารถจะ limit ตวั Roe ลงไปไดอี้ก หรือ 

overturn ไปไดเ้ลย ซึ่งผลออกมาคือ overturn อย่างท่ีเราเห็น ก็เป็นอะไรท่ีอาศัยจังหวะและช่องทางของ

การต่อสู้ทางการเมือง ประเดน็คือดงันีค้ะ่ การต่อสู้ในประเดน็เร่ืองการยุตกิารตั้งครรภ ์พวกเราอย่า

นึกว่ามันมีจุดสิ้นสุดนะคะ ไปได้การรับรองโดยรัฐธรรมนูญเชื่อมไปแล้วการรับรองโดย

รัฐธรรมนูญ การแก้ไขกฎหมายอาญา และอื่น ๆ ไม่ใช่ว่ามันประสบความสําเร็จแล้ว มนัจะเกิด

อยา่งนีไ้ด ้อยา่งในสหรฐัอเมรกิาเป็นตวัอยา่งท่ีดี  

แลว้จะมีคนตัง้คาํถามว่าแลว้ทาํไมคนไทยต้องสนใจประเด็นนี้ ตอ้งสนใจค่ะ เพราะเราอาศยั

ภาษา แลว้วิธีการของ Roe ใช่มัย้ ภาษาเร่ืองสิทธิในเนือ้ตวัร่างกาย เร่ืองนัน้ เร่ืองนี ้เร่ืองโนน้ เราอาศัย

ภาษาและวิธีการของการต่อสู้ในแนวทางแบบที่ออกมาเป็นคาํวินิจฉัย Roe vs Wade ท่ีว่านี ้ไม่ใช่

เราเทา่นัน้ ทั่วโลกเลย เพราะฉะนัน้มนัช็อค วา่พอมีการปรบัคาํตดัสินท่ีวา่นีไ้ด ้pro-life เขาก็มีความเขม้แข็ง 

จริง ๆ แลว้มีเร่ืองเล่าเล็กๆ ว่า Jane Roe ซึ่งเป็นนามสมมุติ ช่ือจริงช่ือ Norma McCorvey ตอนนีต้ายไป

แลว้ แต่ปี 1998 แกออกมาประนาม คา้นเร่ืองยุติการตัง้ครรภ ์ซึ่ง ๆ มนั disheartened คนฝ่ังท่ีต่อสู ้pro-

choice อยูม่าก แตก่่อนท่ีแกจะตายแกสารภาพวา่แกไดร้บัเงินจากองคก์ร pro-life คือคนต่อสู้ก็ต้องเข้าใจ

ว่าต่อสู้เร่ืองนีไ้ปแล้ว นอกจากต่อสู้ให้มันไปถึงจุดหน่ึงแล้ว ต้องป้องกันมันไว้ให้ได้ด้วย อนันีเ้ป็น

แง่มมุท่ีคดิวา่สาํคญั  

ทีนีอ้ยากชีเ้ร่ืองหนึ่งว่าคือประเด็นที่ในที่สุดนําไปสู่ overturn ตวั Roe ได ้มนัมาจากกฎหมายใช่

ไหมคะ รฐัมิสซิสซิปปีผ่านกฎหมายว่าท่ีหา้มการทาํแทง้เกือบทกุกรณีเลยหลงัจากตัง้ครรภค์รบ 15 สปัดาห์

ขึน้ไป ซึ่งถา้ยึดตามเกณฑ ์Roe มนัผิด ออกกฎหมายนีไ้ม่ได ้เสร็จแลว้ในท่ีสุดขึน้สู่ Supreme Court ขึน้สู่

ศาลสงูอยา่งท่ีเราเห็น คืออยากจะชีว้า่คาํตดัสินท่ีใหย้ึดตามกฎหมายของมิสซิสซิปปี มนั 6 ตอ่ 3 อยา่งท่ีพ่ีก

ฤตว่าเม่ือสกัครู ่โหวต overturn Roe มนั 5 ตอ่ 4 มนัเบียดกว่ามาก แตที่นีฐ้านของการบอกว่าทาํไมจึงควร

จะ overturn Roe มันคือประเดน็ว่าด้วยเร่ือง liberty (เสรีภาพ) โดยเฉพาะส่ิงทีเ่ราพูดถงึสิทธิในเนือ้

ตัวร่างกาย การตีความ จริง ๆ อยากชวนให้อ่านว่าเขาใหเ้หตุผลว่าอย่างไร การให้เหตุผลว่าสิทธิ

เสรีภาพในเร่ืองนี้ไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ก็ถกู มนัไม่มีคาํเรียกตรง ๆ ว่าสิทธิ

ในการยตุิการตัง้ครรภ ์มนัตีความแบบนี ้แตใ่นขณะท่ีสิทธิในการพกพาอาวธุปรากฏใน 2nd amendment 

การแกไ้ขรฐัธรรมนญู ทาํแทง้ไมมี่ แตพ่กอาวธุไดเ้พราะมนัมี คือเป็นการตีความท่ีจริง ๆ แลว้น่าตกใจหลาย

ประการ  
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ทีนีป้ระเด็นคืออะไร ประเด็นคือเวลาที่เราจะพูดการยุติการตั้งครรภ์ เมื่อเป็นสิทธิหรือ

เสรีภาพในเนื้อตัวร่างกาย ใน privacy ของผู้หญิง ถ้าดูตัวอย่าง Roe น่ีคือการถกเถียงใหญ่ใน

สังคมที่รับและให้ค่ากับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในระบบการเมืองอย่างนี.้.อย่างไทย ฟังแลว้มนั

ตลก เพราะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดไูม่ใช่เร่ืองใหญ่ เพราะฉะนัน้มนัน่าหวาดเสียวเม่ือเทียบกับ

กรณี Roe ว่าการตอ่สูห้ลายประการในกระบวนการทางกฎหมายและสถาบนัทางการเมืองภาครฐัท่ีทาํกัน

มา ในท่ีสดุมนัไมไ่ปไหน ก็เป็นเรื่องชวนคดินะคะ 

กฤตยา: ดูโดยภาพรวม ๆ แลว้มันเหมือนกับสังคม โดยเฉพาะสังคมสหรฐัอเมริกามนักาํลงัเอียงขวาไป

เร่ือยๆ การต่อสู้ในนีแ้ม้ว่าเสียงฟังข่าวของจากอเมริกามาก็พบว่าเสียง poll ต่าง ๆ เสียงส่วนใหญ่ยัง

สนบัสนนุสิทธิการทาํแทง้อยู่ แตพ่อแยกเป็นพรรคการเมืองเป็น voter ของพรรคการเมือง ชดัเจนว่า 83% 

ของ Democrat เห็นด้วย ในขณะท่ีสัดส่วน no ไม่เห็นด้วยของ Republican ก็จะ 70% กว่า ในขณะท่ี 

independent เห็นดว้ยประมาณ 50% กว่า มนัแสดงใหเ้ห็นว่า voter เป็นตวัคอ่นขา้งฉีกออกมาชดัเจน แต่

ว่าสิ่งท่ีกงัวลกนัอยู่ในขณะนีก็้คือว่าฝ่ายขวาท่ีมนัตีกลบัมนัจะส่งผลตอ่เร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ยมัย้ เช่น เร่ือง same-

sex marriage ท่ีในสหรฐัอเมริกาในหลายรัฐเองก็ไดอ้นุญาตไว ้ไม่ทราบว่าอาจารยม์องประเด็นพวกนี้

อยา่งไร 

ชลิดาภรณ:์ คือจริง ๆ กระแสขวาจดัในสหรฐัอเมริกาก็ตอ้งยอมรบัว่าเขาประสบความสาํเรจ็ในระดบัหนึ่ง 

ตัง้แตก่ารเลือกผูน้าํซึ่งในท่ีสดุมาเสนอช่ือศาลรฐัธรรมนญูท่ีออกแนว conservative จดัอะไรอยา่งนี ้แลว้เขา

ก็ดาํเนินการมา แลว้ในท่ีสดุมนัจะกระทบอย่างท่ีพ่ีกฤตว่าท่ีดา่นต่อไปท่ีจะน่าหวาดเสียวมากก็คือ same-

sex marriage จรงิ ๆ เม่ือวานนีก็้เร่ืองการสวดมนต ์คือมนัมีCoach อเมรกินัฟตุบอลคนหนึ่งพอแขง่เสร็จแก

สวดมนตใ์นสนาม ซึ่งจริง ๆ โดยหลกัท่ีสหรฐัอเมริกาเคยยึดการแบง่แยกระหว่าง church and state แกทาํ

เช่นนัน้ไม่ได ้ขณะนีเ้ม่ือวาน Supreme Court ออกมาบอกว่าทาํไดเ้ป็นสิทธิ คือถา้ไล่ดดีู ๆ ทกุวนัตอนนีน้่า

หวาดเสียวมาก same-sex marriage ก็จะเป็นเร่ืองใหญ่ประการหนึ่ง น่ียังไม่ต้องพูดถึงว่าสิทธิของ 

LGBTIQ+ ในหลาย ๆ เร่ืองจะกระทบไปอีกแค่ไหน อนันีก็้จะเป็นการต่อสูท่ี้ใหญ่มาก มนัมีคนท่ีชีว้่าเร่ือง

เหลา่นีม้นัซอ้น เรื่องยตุกิารตัง้ครรภ ์เรื่องของบรรดา LGBTIQ+ มนัซอ้นอยูก่บัอีกหลายเรื่องในสงัคม แตว่่า

เร่ืองเหล่านีม้นัไม่ใช่เร่ืองเล็ก ๆ มนัมีคนท่ีกระทบชีวิตเขาแลว้เขาไม่พอใจสงูมาก สหรฐัอเมริกาจริง ๆ แลว้

ดว้ยเร่ือง abortion ในฐานะของสงัคมใหญ่มนัการแบง่แยกมนัส่งผลอย่างรุนแรงมากจริง ๆ กระแสชวนคดิ 

คนออกมาจะยา้ยประเทศ มนัมีจรงิ ๆ ถา้ตดิตามด ู3 วนัท่ีผา่นมาคนอยู ่Texas บอกกยูา้ยแลว้ คือยา้ยทนัที

นะพ่ีกฤต ทาํเร่ือง ไมเ่อาแลว้ 

กฤตยา: ยา้ยไปอยูใ่นรฐัท่ีอนญุาต 

ชลิดาภรณ:์ ใช ่ยา้ยไปอยูใ่นรฐัท่ี open กวา่ คือ Texas มีปัญหาหลายเร่ืองตอ้งยอมรบั กบัพวกยา้ยประเทศ

ไปเลยท่ีมีกาํลงักวา่ ก็มาจากเร่ือง trigger สาํคญัก็คือการ overturn Roe คะ่ 
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กฤตยา: แต่ขณะเดียวกันตอนนีก็้มีบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ออกมา counter 

ออกมาสู ้โดยการประกาศใหพ้นกังานลาหยดุไดถ้า้เขาตอ้งการเดินทางไปเขา้ถึง reproductive care ในรฐั

ท่ีตวัเองไม่มี อย่างเช่น Netflix, Amazon, Disney+ อะไรอย่างนี ้อาจารยม์องภาพตวัการต่อสูนี้อ้ย่างไร 

ภาคเอกชนฟากท่ีเห็นดว้ยก็สู ้

ชลิดาภรณ:์ คือถา้มองในเชิง resistance ในการสู ้เป็นอะไรท่ีมีสีสนัมากนะคะ คือขออนญุาตใหภ้าพเร็ว ๆ 

คนท่ีไมเ่ห็นดว้ย resistance ทาํอะไรกนับา้ง คือตัง้แตว่นัท่ี overturn คือวนัท่ี 24 มิถนุาเวลาคํ่าประเทศไทย

ก็อย่าลืมว่ามนัมีรฐัประมาณ 13 รฐัท่ีมี trigger law รออยู ่ผ่านกฎหมายไปแลว้ถา้ Supreme Court ตดัสิน 

overturn Roe กฎหมายพวกนีมี้ผลบงัคบัใชใ้น 10 วนัอะไรอย่างนี ้7 วนั 10 วนั เพราะฉะนัน้ก็แปลว่าบาง

รฐัอีกไมก่ี่วนัไมส่ามารถจะเลือกยตุกิารตัง้ครรภไ์ดแ้ลว้  

ในฝ่ังประชาชนเอง  ถ้าดูใน Twitter ของคนในสหรัฐอเมริกาจะมีคน Tweet เลย อย่างเช่น

ยกตวัอยา่งมีผูห้ญิงคนหนึง่บอกเลยวา่ท่ีอยูข่องฉนัใน California ใหท่ี้อยูอ่ยา่งละเอียดเลย ใหเ้บอรโ์ทรศพัท ์

บา้นฉนัอยูใ่กล ้Planned Parenthood สาขานี ้เพ่ือน ๆ จาก Idaho ซึ่งจะโดนก่อนใคร จะทาํแทง้มาไดเ้ลยกู

พาไปเอง ให้มาอยู่บ้านฉันดว้ย แต่ต้องเสียค่าเดินทาง อะไรอย่างนีเ้ต็มไปหมด คือช่วยกันเองก่อน 

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ อันนีเ้ป็น resistance ใหญ่ท่ีแสดงให้เห็นการไม่ยอม แต่คนท่ีไม่ยอมตระหนักว่า

ออกมาดา่ ๆ อยา่งเดียวไมไ่ด ้ตอ้งมีอะไรรองรบัคนกลุม่ตา่ง ๆ ทนัที  

เสร็จแลว้อีกพวกหนึ่งก็ออกมาทันทีในวนันัน้หลงัจาก overturn บอกว่าน่ีขนาดฉันบริจาคเงินไป

แลว้ มีคนหนึ่งบรจิาคเงินดาราแลว้ 10,000$ ใหก้บัผูส้มคัร สส. 2 คน ใหพ้วกนีเ้ขา้ไปปอ้งกนักฎหมายทัง้ใน

ระดบัรฐั เน่ืองจากตอนนีพ้อลม้ Roe ไปแลว้ กฎหมายของรฐัแตล่ะรฐัว่ากนัไป ก็คือใหไ้ปปอ้งกนัเร่ืองของ

สิทธิในการทาํแทง้อะไรอยา่งนี ้คือคนออกมาการตอ่สูจ้รงิ ๆ  

มองในแง่มุมพวกนีจ้ะเห็นว่ามันรอบดา้นมาก แน่นอนมีคนออกไปชุมนุมประทว้ง ซึ่งเป็นท่ีน่า

แปลกประหลาด คือทัง้ 2 ฝ่าย Pro-life, Pro-choice ออกมาประทว้ง ทาํไมตาํรวจจบัแต ่Pro-choice ไมรู่ ้ท่ี

ตา่ง ๆ Pro-choice โดนจบัฝ่ังเดียว อะไรอยา่งนีเ้ป็นตน้ อนันีเ้ป็นฝ่ังประชาชนวา่ดว้ย resistance มีตวัอยา่ง

เยอะแยะ มีอีกเรื่องเหมือนเมา้ท ์แตน่ี่ไมไ่ดเ้มา้ท ์คือมี สส.ของ Republican เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ี

ระดบัสหพนัธรฐัออกมาแสดงความยินดี โลกนีจ้ะดีแลว้ ขณะนีเ้ราสามารถปอ้งกนัศีลธรรมอนัดีงามไดอ้ะไร

โนน้นี ้เสร็จแลว้มีผูห้ญิงคนหนึ่งเขา้ไปตอบ Twitter พวกแกจาํไดม้ัย้ เม่ือไม่ก่ีปีแกเคยใหฉ้ันไปทาํแทง้ คือมี 

affair กนัคือ สส. คนนีมี้เมียแลว้ แลว้ผูห้ญิงก็ทอ้งขึน้มาก็ใหไ้ปทาํแทง้ ทาํไมทีเวลาอย่างนีแ้กไม่คิดว่าการ

ทาํแทง้เป็นทางออกของชีวิต คือเพ่ือจะรกัษาเสน้ทางทางการเมือง มามีหนา้มีตาเป็น สส. ได ้อะไรอย่างนี ้

ทาํไมในเวลานัน้แกคิดวา่ตรงนีเ้ป็นทางออกทางเลือกท่ีแกเลือกได ้แลว้คนอ่ืน? เพราะฉะนัน้ก็มีเขา้ไประดม

ว่าใหผู้ห้ญิงออกมาช่วยกนัพดูว่าใครท่ีเคยมี สส. ฝ่ัง Republican เคยใหเ้งินใครไปทาํแทง้ บงัคบัใหใ้ครทาํ
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แทง้ ใหอ้อกมาเปิดโปงนะคะ เป็นการตอ่สูท่ี้ดเุดือดมากจรงิ ๆ อนันีคื้อฝ่ังประชาชนท่ีระดบับคุคลทาํอะไรได้

บา้ง 

เสร็จแล้วก็มาสู่เร่ืองท่ีเม่ือสักครู่พ่ีกฤตพูดถึงบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี ้list ยาวขึน้เร่ือย ๆ ว่า

อนญุาตใหค้นลา สาํหรบัคนท่ีตอ้งการเดินทางเพ่ือจะไปหาท่ียุติการตัง้ครรภ ์บางบริษัทชดเชยเงินใหด้ว้ย

ช่วยเงิน Meta facebook, Microsoft แต่ทีนีก็้มีคนตัง้คาํถามค่ะ คือขณะนี ้list มันยาวมาก J.P. Morgan 

คือบรษัิทใหญ่ใหคุ้ม้ครองลกูจา้งตวัเองในเร่ืองนี ้ก็มีคนตัง้คาํถาม แลว้ถา้พวกแกอยากจะคุม้ครอง อยากจะ

ช่วยเหลือลูกจา้งท่ีเขาตอ้งการยุติการตัง้ครรภ ์ทาํไมแกไปใหเ้งินสนบัสนุน Republican ตัง้แตแ่รก อะไร

อยา่งนี ้ก็เป็นการโตเ้ถียงกนัก็ตอ้งให ้credit บรษัิทนะคะ สว่นหนึ่งท่ีเขาออกมาสู ้ 

จริง ๆ มีอีกเร่ืองหนึ่งเม่ือวานมีอยัการ 80 กว่าคนในสหรฐัอเมริกา อยัการ (prosecutor) ในสหรฐั

มาจากการเลือกตัง้นะคะ เขาออกมาประกาศว่าจะไม่ดาํเนินคดีผู้หญิงท่ียุติการตัง้ครรภ์ ซึ่งมันต้อง

ดาํเนินคดีในตามกฎหมายของรฐั กไูม่ดาํเนิน 80 กว่าช่ือเลยนะคะ จะไม่ดาํเนินคดี เพราะการดาํเนินคดี

กับประชาชน กับผู้หญิงที่เขายุติการตั้งครรภเ์ป็นการขัดต่อคําสาบานในฐานะผู้รักษากฎหมาย 

เพราะฉะนัน้มนัมาก เรียกว่ามนัคือผลของการ overturn Roe มนัสั่นคลอนตวัระบบการเมืองในหลายจุด

มากของสหรฐัอเมริกา อะไรอย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้จะตอ้งรอด ู80 กว่าช่ือในขณะนีค้ิดว่าเพิ่มขึน้ไปเร่ือย ๆ 

ใครท่ีสนใจเร่ืองนี ้Twitter องคก์รช่ือ @OccupyDemocrats ก็จะใหข้อ้มลูประหลาดนะคะ ก็ไปดวู่าคนเขา

ตอ่สูก้นัยงัไง นั่นเป็นฝ่ังประชาชน  

แตว่า่จรงิ ๆ แลว้ขณะนีเ้มื่อ overturn Roe แล้วประเดน็ว่าด้วยเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการเลือก

ยุติการตั้งครรภมั์นย้ายจากกระบวนการของศาลสูงมาสู่สถาบันทางการเมืองด้านนิติบัญญัติ 

เพราะฉะนัน้ขณะนี ้2 ฝ่ายก็ออกมาพดูชดัเจนในการเลือกตัง้กลางเทอมซึ่งจะเกิดขึน้เดือนพฤศจิกายน ฝ่าย 

Mike Pence อดีตรองประธานาธิบดีสมัย Donald Trump ก็ออกมาพูดแลว้ว่าขณะนีโ้ฟกัสจะลงไปอยู่ท่ี

เร่ืองการเลือกตัง้ พดูง่าย ๆ ฝ่ัง pro life เรียกรอ้งฝ่ัง pro life มาช่วยกนัเลือกตัง้ Republican ทัง้ในระดบัรฐั 

แลว้ก็ระดบั federation ในขณะเดียวกนัเราก็เห็น Joe Biden เช่นเดียวกนัสองพรรคใหญ่ออกมา เพราะว่า

มนัยา้ยมาสู่สถาบนัดา้นนิติบญัญัติจริง ๆ องคป์ระกอบของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ทัง้ในระดบัรฐัและ

ระดับสหพันธรัฐ จะส่งผลต่อตวักฎหมายท่ีจะเกิดขึน้ คือจริง ๆ หลายรัฐยังอยู่ในสถานการณ์ที่จะ

ป้องกันเสรีภาพของประชาชนของพลเมืองในรัฐตัวเองได้ ความหวังมันไปฝากอยู่กับฝ่ายนิติ

บัญญัต ิ 

รวมทัง้อีกแนวทางหนึ่งท่ีบอกว่า ถา้เช่นนัน้เร่ืองของสิทธิในการยุติการตัง้ครรภท์าํใหก้ลายเป็น

กฎหมายดีมัย้ คือแทนท่ีจะไปตีความผ่านศาลรฐัธรรมนูญ เพราะฉะนัน้มนัก็ยา้ยมาสู่การเลือกตัง้ท่ีจะ

เกิดขึน้ ก็น่าสนใจว่าประเด็นว่าด้วยเร่ือง abortion จะกลายเป็นฐานการตัดสินใจของผู้คน จริง ๆ ถา้

ลงไปดใูนช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาตัง้แต่มี Roe ออกมา พวกท่ีเห็นว่าการยุติการตัง้ครรภเ์ป็นเสรีภาพ เป็นสิทธิ
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ของผูห้ญิง เป็นทางเลือกท่ีตอ้งเปิดใหผู้ห้ญิงเลือกได ้พวกนีมี้ Roe อยู่แลว้ ไม่คอ่ยออกมาคือเวลาเลือกตัง้

ในระดบัรฐั เลือกตัง้ สส. ถา้ไมใ่ชปี่ท่ีเลือกประธานาธิบดี มนัไมค่อ่ยออกมาเลือกตัง้ มนัก็ทาํใหอ้งคป์ระกอบ

ของ สส. กลายเป็นเทไปฝ่ัง Republican ขณะนีเ้ราเห็นว่าผลเป็นยงัไง ทีนีก็้เอาเป็นว่าฝ่ายท่ีพ่ีกฤตพดูถึงท่ี

เขาไม่พอใจตอ่การ overturn เช่ือว่าจะเป็นเสียงสาํคญัใหอ้อกมาเลือกตัง้ในครัง้นี ้ก็แปลว่าการเลือกตัง้จะ

ยา้ยมาสูฝ่่ายนิตบิญัญตั ิการตอ่สูจ้ะยา้ยมาท่ีฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

กฤตยา: โอเค คือพวกท่ีเคยนอนหลบัก็จะต่ืนขึน้มาลงคะแนนกนัละ่คราวนีใ้ชไ่หม 

ชลิดาภรณ:์ ใช่คะ่ แลว้ทีนีก็้จะเลือกส่งเดชไม่ได ้ก็ตอ้งดตูวั สส. อะไรอย่างนีเ้ป็นตน้ ในส่วนนีก็้คือเอาเป็น

ว่าการตอ่สูม้นัเห็นว่าตวัระบบการเมืองท่ีหนา้ตาอย่างนีค้นสูก้ันอย่างไร แตว่่าก็จะเป็นเร่ืองท่ีแบง่แยก คือ

สงัคมอเมริกันตอนนี ้polarized แบ่งแยกแตกเสียง แลว้เรื่องนีม้ันเหมือนย่ิงซํา้เลย ถึงขนาดว่ามีการตั้ง

ข้อสังเกตว่าการแบ่งแยกขนาดนี ้แตก มันไม่ได้เกิดขึน้มาตั้งแต่เมื่อมีการถกเถียงว่าด้วยเร่ืองการ

เลิกทาส มันไม่เคยเหน็อีกเลย มาเหน็ตอนนีป้ระเดน็นีถ้อืว่าเป็นประเดน็ทีใ่หญ่มาก 

กฤตยา: สิ่งท่ีน่าสนใจอันนึงก็คือพรรค Republican เขามีวิธีการจัดการยังไงกับตัวแทนพรรคท่ีจริง ๆ 

สมัยก่อนสนับสนุนเร่ืองนี  ้ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีคนพูดถึง คืออย่าง Regan สมัยเป็นผู้ว่าการรัฐก็ยังมีท่าทีท่ี

สนบัสนนุ พอมาเป็นประธานาธิบดีกลบั 180 องศา หลายคนก็เหมือนกนัถา้ไปดปูระวตัขิองเขา เขามีวิธีการ

จดัการอยา่งไร เขาบอกวา่จรงิ ๆ สหรฐัมนัก็มี deep state ของมนัอยูน่ะ มนัจดัการเรื่องพวกนีใ้ชม่ัย้คะ 

ชลิดาภรณ:์ คือถา้มองจรงิ ๆ มนัมีคาํอธิบาย มนัอาจจะไมใ่ชเ่รื่องของ deep state โดยตรง แตอ่ธิบายว่าใน

ระบบการเลือกตัง้อย่างสหรฐัอเมริกาซึ่งมี 2 พรรคหลกั ไม่ไดมี้แค ่2 พรรค แตเ่ป็น 2 พรรคหลกัท่ีสูก้นัแลว้

การชนะการเลือกตัง้ ไม่ว่าจะเลือกในเร่ืองไหน ในสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุิสภา หรือเลือกประธานาธิบดี 

การชนะการเลือกตั้งได้มันต้องดูเสียงให้ได้มากท่ีสุด ทีนี ้ก็แปลว่าฝ่ายบรรดาผู้สมัคร จริง ๆ โทษ 

Republican ฝ่ังเดียวไมไ่ด ้Democrat ดว้ย จะเห็นวา่ในหลาย ๆ สถานการณไ์มพ่ยายาม อยา่ง Democrat 

ไม่พยายามจะ identified ตวัเองกับ Pro-choice ตรง ๆ คือในเวลาท่ีประเด็นเร่ืองนีไ้ม่ขึน้มา ในขณะท่ีฝ่ัง 

Republican ดงึเสียงสนบัสนนุจากฝ่ังองคก์รศาสนาและอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น Pro life มนัก็เลยทาํใหอ้อกมาอย่างนี ้

คือออกมาแล้วทุกคนพยายามจะชนะเลือกตัง้ ฝ่ายท่ีควรจะป้องกัน และท่ีเราคาดว่าจะป้องกันเร่ือง 

abortion ก็ไม่ เพราะเด๋ียวไปทาํใหบ้างกลุ่มท่ีสนบัสนุน Democrat แต่ไม่เห็นดว้ยกับเรื่องนี ้เด๋ียวไม่เลือก

ฉนั อะไรอยา่งนี ้อันนีถ้อืว่าเป็นโศกนาฏกรรมของการเมืองบนฐานการเลือกตั้งจรงิ ๆ  

กฤตยา: คาํถามสดุทา้ย อาจารยม์องเร่ืองนีใ้นอนาคตอย่างไรในการต่อสูท่ี้จะเกิดขึน้ ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองการ

ทาํแทง้ แตร่วมทกุเร่ืองท่ีมนัมีลกัษณะกา้วหนา้ วา่มนัจะถอยหลงัหรืออยา่งไร 

ชลิดาภรณ:์ คืออย่างหนึ่งท่ีอยากจะชี ้มันมีการตัง้คาํถามว่า overturn Roe แปลว่าเอาในประเด็นเร่ือง 

abortion นะคะ เราถอยกลบัไปสู่ช่วงเวลา คือพอมี Roe ปี 1973 ขณะนีเ้ราถอยไปตรงนัน้ มนัมีคนชีว้่ามนั

ไม่ใช่ถอยไปตรงนัน้ มันถอยกลับไปไกลกว่าน้ันมาก แลว้ไม่รูว้่าผลกระทบในทางลบจะคืออะไร เพราะ
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อย่าลืมว่าฝ่ัง Pro-life เองก็มองเห็นนะคะว่าสิ่งท่ี Pro-choice ทาํเพ่ือท่ีจะรองรบัสิทธิในการเลือกยุติการ

ตัง้ครรภ์มีอะไรบา้ง อันนั้นเป็นเร่ืองใหญ่ว่าดว้ยเร่ืองการต่อสู้ระหว่างฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะแนวคิด

อนรุกัษนิ์ยม ท่ีมนัแปลกประหลาดคือบังคับคนให้มองเร่ืองเพศ และปฏิบัติในเร่ืองเพศแบบเดียวกับ

ตัวเอง ไม่เปิดให้มีความแตกต่างหลากหลายได้ อันนั้นมันเป็นเร่ืองใหญ่มากสาํหรับคนในสังคม

อเมรกินั 

แตว่่าท่ีอยากจะชีช้วนก็คือการต่อสูท้างการเมืองท่ีว่ามนัไม่ไดห้ยุดแต่มนัจะดาํเนินต่อไป แลว้เรา

สามารถท่ีจะเรียนรูไ้ดอ้ย่างไร คืออยากยํา้ว่าส่ิงที่เราเห็นมันจะมีตั้งแต่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ ์ขณะนี้

วิธีท่ีพวกเรานาํเสนอโดยเฉพาะฝ่ายเคล่ือนไหวไปนาํเสนอเร่ืองตอ่สูเ้ชิงสญัลกัษณอ์ยา่งเดียว แตไ่มเ่ห็นสว่น

อ่ืน ๆ ว่าเวลาคนสูใ้นทางการเมืองเขาทาํอย่างไร ก็อย่างท่ีไดเ้รียนเม่ือสกัครู่ว่ามนัตอ้งรองรบัในทุกระดบั 

รวมทัง้ไปมองในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและอ่ืน ๆ อยา่งไร ก็เป็นท่ีนา่หวาดเสียววา่สหรฐัอเมรกิา ซึ่ง

เผชิญกับการ เม่ือวันท่ี 6 มกราเม่ือปีท่ีแล้วท่ีมีการบุกเข้าไปใน Capitol Hill เพ่ือจะล้มการรับรองการ

เลือกตัง้ประธานาธิบดีมาแลว้ มนัจะไปถึงตรงนัน้หรือไม่อยา่งไร อันนีเ้ป็นบทเรียนที่สาํคัญให้กับคนใน

ที่ต่างๆ ในโลกนีว่้า polarisation แบบนีมั้นส่งผลอย่างไร แล้วตัวระบบการเมืองแบบเดิม สถาบัน

ทางการเมืองแบบเดิม มันอายุเยอะนะคะ มันเป็น 100 ปีระบบการเมืองแบบนี ้มันจะรองรับอยู่ได้

หรือไม่ มนัจะกลายเป็นการใชค้วามรุนแรงตอ่กนัหรือไมอ่ย่างไร แลว้ก็เป็นมมุท่ีจริง ๆ เราคงตอ้งพิจารณา

แลว้ในสงัคมเมืองไทย ซึ่งอะไรยงัไมล่งตวั 

กฤตยา: กาํลังจะถามว่าเร่ืองหวาดเสียวแบบนี ้เร่ือง overturn แบบนี ้เร่ืองถอยหลังแบบนี ้เพราะจริง ๆ 

สงัคมไทยมนัก็ถอยหลงัหลายดา้น มาเร่ืองสิทธิการทาํแทง้ซึ่งเราเพิ่งไดแ้กไ้ขกฎหมายไปยงัไม่ครบ 2 ปีดี 

โอกาสท่ีมนัจะ overturn มีไหม ขณะเดียวกนัเร่ืองสมรสเทา่เทียมท่ีจอ่อยูใ่นสภา สรุากา้วหนา้อะไรก็ตามแต ่

ไมท่ราบวา่อาจารยม์องอยา่งไร 

ชลิดาภรณ:์ คือน่ีอาจจะเป็นความไมไ่วใ้จรฐัไทยและระบบราชการไทยท่ีใหญ่หลวงมาก คือเวลากฎหมาย

ผ่านสภาออกมา มันสามารถจะไปสู่สภาพทีไ่ม่มีผลในทางปฏิบัตไิด้ในทันททุีกเร่ืองไม่ว่าเร่ืองไหน 

คือมนัตอ้งไปรออาศยัตวัพระราชบญัญัติอย่างเดียว เสร็จแลว้มนัจะตอ้งมีเร่ืองของการตีความ การสรา้ง

กฎระเบียบของฝ่ายระบบราชการเอง ตรงนัน้เราไมรู่เ้ลยวา่จะเกิดอะไรขึน้ แลว้ถา้เกิดมนัไปคนละทางกบัตวั

กฎหมายท่ีเราเขา้ใจว่าเป็น จะทาํอย่างไร ในช่วง 8 ปีหลังที่ผ่านมาตัวรัฐ ข้าราชการมีความเข้มแข็ง

เพิม่มากขึน้ ประชาชนทาํอะไรไม่ค่อยได้ คือเวลาท่ีใคร ๆ ดีใจ กฎหมายเร่ืองนัน้เร่ืองนีผ้า่น เราควรดีใจ

ไหม หรือจรงิ ๆมนัมีเรื่องท่ีตอ้งระมดัระวงั คือใหป้ระชาชนดีใจเป็นบางเรื่อง แตว่า่เอาเขา้จรงิ ๆ แลว้ไมมี่ผล

อะไรเลย คือปัญหาของเราเป็นอีกเร่ือง มนัไม่เหมือนเร่ือง overturn ของ Roe มนัก็เป็นปัญหาเฉพาะใน

บรบิทของเรา เพราะฉะนัน้คนท่ีตอ่สูใ้นประเดน็ตา่งๆ ในเรื่องเพศสภาพ เพศวิถีอาจจะตอ้งมานั่งทบทวนกนั
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ใหม่ว่าการอา้งอิงหรือโยงไปสู่เร่ืองสิทธิเสรีภาพ ภาษาและหลกัว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพ เอาเขา้จริง ๆ ในบริบท

แบบนีซ้ึ่งจรงิ ๆ สิทธิเสรีภาพไมมี่คา่ในบรบิทไทย มนัยงัทาํไดไ้หมหรือจะตอ้งผลกัดนั 

กฤตยา: ตอ้งขอบคณุอาจารยม์าก ๆ คดิวา่เป็นประโยชนม์าก ๆ จะเอาไปใชน้ะ 

 

 


