บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเมื อ งถื อ เป น เรื่ อ งที่ ส ง ผลกระทบต อ ชี วิ ต ประจําวั น ของทุ กคน หากแต อํานาจ
การตัดสินใจในทุกระดับของการเมืองยังคงอยูภายใตการควบคุมของผูชายเปนสวนใหญ ดังนั้น
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงเปนไปในลักษณะที่ผูหญิงแทบจะมิไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง แมการรณรงคผลักดันและโนมนาวการตัดสินใจทางการเมืองของ
ผูมีอํานาจดวยวิธีการตาง ๆ จากวงนอกอาจสงผลตอการดําเนินการทางการเมืองในระดับหนึ่ง
แตก็ยังไมกอใหเกิดผลกระทบที่เหมาะสมเพียงพอ (สุธีรา ทอมสัน และ เมทินี พงษเวช, 2538,
น. 1-10) ฉะนั้น ผูหญิงจึงจําเปนตองกาวขึ้นสูตําแหนงที่มีอํานาจการตัดสินใจในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อสรางความสมดุลทางการเมือง เนื่องจากการพิจารณาประเด็นและปญหาดวยมุมมองของชาย
หรือหญิงเพียงอยางเดียวยอมใหผลที่ขาดความสมดุล ซึ่งปญหาที่เกี่ยวของกับผูหญิงอาจไมได
ถูกหยิบยกขึ้นเปนประเด็นหรือถูกแกไขไปในทิศทางที่ไมถูกตอง ดังนั้น ตราบใดที่สังคมประกอบ
ด ว ยผู ห ญิ ง และผู ช าย การเป ด โอกาสให ทั้ ง ผู ห ญิ ง และผู ช ายได มี โ อกาสร ว มกั น และช ว ยกั น
สรางสรรคแลว เชือ่ ไดวา ผลทีเ่ กิดขึน้ จะสนองตอบตอความตองการของสังคมไดเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ การนําศักยภาพของผูหญิงซึ่งมีจํานวนครึ่งหนึ่งของทรัพยากรมนุษยมาใชอยางเต็มที่
หรือมากขึ้นกวาเดิม ก็มีแตจะบังเกิดผลดีเทานั้น เนื่องจากสามารถชวยสงผลตอกระบวนการคิด
และคุณภาพของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปอยางรอบคอบและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ดังที่ไดกลาวขางตน แมวาในปจจุบันจะมีที่ทางใหกับความสัมพันธของรัฐ และบทบาท
ทางการเมืองในสถาบันหลักแกผูหญิงที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแงของบทบาทการดํารงตําแหนงทาง
การเมืองโดยตรง และบทบาทในฐานะของกลุมพลังเพื่อสะทอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารประเทศ หากแตผหู ญิงและผูช ายก็ยงั มีสว นรวมทางการเมืองในระดับทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ
ผูห ญิงยังคงไมมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐมากนัก ดังจะเห็นไดจากบทบาทในพรรคการเมืองและ
การไดรับการเลือกตั้งในรัฐบาล หรือแมแตในระบบราชการ ซึ่งผูหญิงยังคงถือเปนกลุมคนสวนนอย
ของแวดวงอํานาจทางการเมือง (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2543, น. 387) ดังนั้น จึงไดเห็นความ
พยายามจากหลายฝายในการเรียกรองใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
เชน การดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals1
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MDG) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปฏิญญาแหงสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ซึ่งรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลจากประเทศทั่วโลกใหการรับรอง โดยการพูดถึงการเพิ่มสัดสวนของผูหญิงในรัฐสภา
องคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงผูบริหารระดับสูงในราชการสวนกลางเปนจํานวนสองเทา
ของชวงป 2545-2549 หรือการเพิม่ สัดสวนการมีสว นรวมของผูห ญิงในทางการเมืองและการบริหาร
ตามแนวทางของปฏิญญาปกกิง่ สืบเนือ่ งจากสมมุตฐิ านทีเ่ ชือ่ วาพืน้ ทีท่ างการเมืองถือเปนเปาหมาย
สูงสุดของการปลดปลอยผูหญิงจากระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม เพราะฉะนั้น
การแกไขกฎหมายที่กีดกันผูหญิงหรือการดําเนินการใด ๆ ที่จะชวยเพิ่มโอกาสใหผูหญิงไดเขาสูพื้น
ที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเมืองจึงถือเปนสิ่งที่พึงกระทําควบคูกับการศึกษาประเด็นที่
เกี่ยวของกับผูหญิงกับการเมืองที่เนนถึงการหาแนวทางในการเพิ่มสัดสวนผูหญิงในอาณาบริเวณ
และกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีผูหญิงบางสวนที่สามารถฝาฟนอุปสรรคและเดินทางเขาสู
เสนทางสายการเมือง แตจะเห็นไดวา มีผหู ญิงพียงไมกคี่ นทีส่ ามารถยืนหยัดอยูบ นเสนทางการเมืองได
อยางองอาจ ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาในเรื่องของขอกีดกันและขอปดกั้นของสังคมตอการทําหนาที่
ของผูหญิงในฐานะตัวแทนทางการเมือง และความไมชัดเจนในบทบาทที่ถูกคาดหวัง ดังเชนที่
จุรี วิจิตวาทการ นักวิชาการดานสตรีทางการเมืองใหความเห็นไววา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
เปนผูหญิงสวนใหญมักจะพิจารณาบทบาทหลักในการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะของการ
รณรงคเพื่อใหไดรับเลือกเปนผูแทนและมักจะแสดงบทบาทของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
ขยันเอาใจใส มีความนาไววางใจตอการรับรูความเดือดรอนของประชาชน มีมนุษยสัมพันธดี และ
มีความสามารถในการประสานงานมากกวาการพิจารณาบทบาทในฐานะนักการเมืองที่ควรจะมี
สวนผลักดันใหเกิดความกาวหนาในการเมืองไทย รวมถึงปญหาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอความเปน
พื้นที่สวนตัวของนักการเมืองหญิง อาทิเชน การถูกคุมคามทางเพศโดยทางตรงหรือโดยรูปแบบ
ขาวลือในเชิงชูสาว ซึ่งมีผลกระทบตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือของการเปนนักการเมืองที่ดี
จากการประมวลภาพขาวลือในเชิงชูส าวในชวงระหวางป 2547-2549 จะเห็นไดวา การโจมตีขา วลือ
ในเชิง ชูสาวที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงนั้น เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในชวงของการดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือในชวงที่วางเวนจากการทํางานทางการเมือง ดังนี้
ลื่อกระฉอน “เมาทสนั่น” ออนอย หายตัวลึกลับ เลียนแบบแหมม เบนโล ชอบซีอิ๊ว
“เด็กสมบูรณ”
เว็บดังปูดสัมพันธลับบิ๊ก ทรท. ทํา ส.ส. สาว “อ” ทองโย 4 เดือน
สภาหินออนฉาวโฉอกี แลว หลัง “ชูวทิ ย” ปูดหลักฐานรองเรียน “ส.ส. หญิงชือ่ เปนอัญมณี”
ลอบคบชูกับคนขับรถอดีต ส.ส. ชายพรรคเดียวกัน
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เมาท ! “แบม” เขยาเตียง “บรูค” บินเที่ยวสองตอสอง
ฯลฯ
โดยที่การกลาวหาหรือการตั้งคําถามกับเรื่องเพศของบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะบุคคล
ในแวดวงทางการเมืองกับเรื่องเพศนอกกรอบการยอมรับของสังคมดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึง
ความตอเนื่องที่ไมเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยและสังคมไทยในเรื่องเพศกับการทํากิจกรรมทาง
การเมือง ภาพของนักการเมืองทั้งหญิงและชายกับประเด็นในเรื่องชูสาวที่เปนเรื่องเพศนอกกรอบ
ในรูปแบบของ “ขาวลือ” ปรากฏใหเห็นทั้งในชวงเวลาของการเลือกตั้ง และการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองรูปแบบอื่น ๆ ในฐานะที่เปนเปนแงมุมของการตรวจสอบและลงโทษบุคคลสาธารณะดวย
วิธีการของภาคประชาชนในสังคมและเครื่องมือทางการเมืองที่สรางความเสื่อมเสียและลดระดับ
ความนาเชือ่ ถือของนักการเมืองมาเปนเวลาชานาน ซึง่ แมแตสอื่ มวลชนและประชาชนทีม่ คี วามสนใจ
ในเรื่องทางการเมืองตางก็พรอมที่จะเชื่อในเกือบทันทีเมื่อมีการกลาวพาดพิงถึงพฤติกรรมเชิงชูสาว
ของบุคคลสาธารณะดังกลาว แมวา จะมีหรือไมมหี ลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาก็ตาม อยางไรก็ตาม
ขอกลาวหาในประเด็นทางชูส าวและการมีความสัมพันธซอ นสามารถสงผลกระทบตอความนาเชือ่ ถือ
ของนักการเมืองไดเปนอยางมาก ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังใหบุคคลสาธารณะที่
อาสาเขามาทํางานรับใชประชาชนมีความประพฤติทดี่ งี ามทัง้ ในเรือ่ งชีวติ สวนตัวซึง่ หมายถึงครอบครัว
และชีวิตการทํางาน ดังคํากลาวของ Kant ที่วาบุคคลสามารถใชสิทธิตามธรรมชาติของความเปน
มนุษยไดนอกบริบทสังคมการเมืองเทานั้น ซึ่งถาหากวาบุคคลนั้นเลือกที่จะไดรับประโยชนจาก
สังคมการเมืองไมวาจะในรูปแบบของการประกอบกิจการสวนตัว หรือตามสถานะบทบาทสวนตัว
ที่บุคคลนั้นเลือกกระทํา บุคคลผูนั้นยอมไมมีสิทธิโตแยงหรืออางอิงถึงสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ
นั้นไดเลย (ไชยันต ไชยพร, 2542, น. 182) ดังนั้น การนินทาที่มีนัยยะของการประณามทางสังคม
เชนนี้ จึงไมนาที่จะถูกมองขามหรือถูกมองเปนเรื่องเล็กที่ไมประเทืองปญญา อยางไรก็ตาม สิ่งที่
นาสนใจในประเด็นดังกลาวกลับไมไดอยูที่สิ่งที่ถูกนํามากลาวอางนั้นเปนเรื่องจริงหรือไม หากแต
อยูที่ประเด็นในเรื่องของมาตรฐานเชิงซอนในการตัดสินนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายจาก
ประเด็นในเรื่องนี้ตางหาก กลาวคือ แมวาขาวลือในเชิงชูสาวตางก็ทํารายนักการเมืองหญิงและ
นักการเมื องชายในลักษณะที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและคะแนนนิยมจากประชาชน
เชนเดียวกัน หากแตไมไดทําใหนักการเมืองชายเกิดความเสื่อมเสียอยางรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับ
นักการเมืองหญิง หลายกรณีทนี่ กั การเมืองชายซึง่ ตกเปนขาวในเชิงชูส าวถูกมองในทํานองหยอกเยา
มากกวาการตําหนิติเตียน หรือไดรับการปกปองวาเปนเรื่องสวนตัวที่แยกขาดจากการทํางานทาง
การเมืองและบุคคลภายนอกซึ่งไมควรเขาทําการแทรกแซงหรือกาวกาย ในขณะที่นักการเมือง
หญิงกลับถูกตั้งคําถามจากสังคมเปนระยะเวลาที่ยาวนานกวาและไดรับผลกระทบในทางลบที่มาก
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ยิ่งกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของนักการเมืองหญิงที่มีความเพรียบพรอมทั้งในดานการศึกษา
ชาติตระกูล และรูปสมบัติ ซึ่งมักจะถูกประนามจากสังคมมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังกลาวขางตน
ความประพฤติทางเพศจึงกลายเปนเรื่องของมาตรฐานเชิงซอนและโครงสรางความสัมพันธเชิง
อํานาจที่ไม เท าเที ยมซึ่งถู กใช เ ป นเครื่อ งมือในการตั ดสิ นความดีงามของผูห ญิงในทุกบทบาท
สถานะ แตกลับละเลยการตรวจสอบหรือตัง้ คําถามกับพฤติกรรมนอกกรอบของผูช ายในระดับเดียว
กัน ซึง่ หากผูห ญิงคนใดปฏิเสธทีจ่ ะประพฤติตนตามกรอบของ “หญิงดี” อันหมายถึงการหลีกเลีย่ ง
เรือ่ งเพศนอกกรอบทั้งหลายเพียงอยางเดียว คุณสมบัติหรือความดีงามอื่น ๆ ที่มีอยูก็ไมสามารถ
หักลางได หรือไมมีความสําคัญอีกตอไป (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2548, น. 27-28) ในขณะที่
ประเด็ น ในเรื่ อ งดั ง กล า วกลั บ ให ที่ ท างสําหรั บ ผู ช าย ด ว ยการมี อุ ด มการณ ที่ เ ชื่ อ ว า ผู ช ายมี
ความตองการทางเพศที่มากมายและตองระบายออกเปนคําอธิบายหลักของพฤติกรรมทางเพศ
นอกการแตงงานรองรับ ซึ่งการมองเชนนี้ถือเปนการเชื่อมโยงกับความไมเทาเทียมระหวางชาย
หญิงเขากับระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศ
ดังนัน้ การทีน่ กั การเมืองถูกเลนงานดวยเรือ่ งชูส าวจึงไมใชเรือ่ งใหม แตประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
กับพฤติกรรมและความสัมพันธทางเพศของผูหญิงในแวดวงทางการเมืองกลับกลายเปนอาวุธที่มี
ประสิทธิในการทําลายความนาเชื่อถือของผูหญิงมากกวาผูชาย นอกเหนือจากนี้ แงมุมดังกลาวยัง
ถูกใชเปนเครื่องตัดสินทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผูหญิงในแวดวงตาง ๆ ของสังคมดวยเชนกัน บอยครั้งที่เรา
มักไดยินเรื่องราวซ้ําซากเกี่ยวกับผูหญิงที่เมื่อถูก เปดโปงวาแปดเปอน กลาวคือ การไมประพฤติ
ปฏิบัติตามกรอบเรื่องเพศที่สังคมยอมรับแลวตองสูญเสีย การยอมรับนับถือไปในทุกเรื่อง จนกลาย
เปนวาผูหญิงซึ่งทําผิดในเรี่องเพศกลายเปนคนเลวรายไปเสียหมด ในขณะที่เรื่องอื่นซึ่งคิดหรือ
กระทําก็จะกลายเปนสิ่งไมดีหรือผิดไปหมดเชนกัน หากแตผูชายกลับไมไดถูกประณามหรือถูก
ปฏิเสธในระดับที่เทาเทียมกับผูหญิง ฉะนั้น วิธีการมองของสังคมที่เปนอยูในขณะนี้ กําลังสื่อให
เห็นวาผูหญิงที่เปนขบถทางเพศในแงมุมตาง ๆ มีความเลวรายไมสามารถที่จะทํางานในสวนของ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองไดเลย ซึ่งถาเปนเชนนั้นจริง เหตุใดเรื่องเพศจึงไมมีผลอยางเดียวกัน
สําหรับผูชาย และเมื่อประเด็นเรื่องเพศของผูหญิงถูกทําใหกลายเปนเรื่องสาธารณะ และการพูด
แบบคลุมเครือแบบหญิงดี อาจยิง่ เปนการ ตอกย้าํ ความเชือ่ และความหมายเดิม ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
ในฐานะปจจัยหลักในการตัดสินผูห ญิง (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2549, น. 25) การศึกษาถึงแนวทาง
ในการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในฐานะบุคคลสาธารณะตอขาวลือในเชิง
ชูส าวจึงถือเปนเรื่องสําคัญ ทั้งนี้เพื่อทําการศึกษาวาเหตุใดเรื่องเพศซึ่งถูกอยูในตําแหนงของพื้นที่
สวนตัวจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นในพื้นที่การเมืองซึ่งถือพื้นที่เปาหมายสูงสุดของมนุษย
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ในขณะเดียวกัน นักการเมืองหญิงจะมีแนวทางการจัดการตอประเด็นปญหาในเรื่องนี้ อันเปนแนว
ทางการเสริมพลัง (Empowerment) ที่สําคัญของแนวคิดสตรีนิยมอยางไร
มูลเหตุจูงใจในการศึกษา
มูลเหตุจูงใจของผูศึกษาในการเลือกทําการศึกษาประเด็นเรื่องการจัดการ ควบคุม และ
ตอรองของนักการเมืองหญิงตอประเด็นเรื่องเพศ ผานการศึกษาในเรื่องขาวลือในเชิงชูสาวนั้น
เนื่องมาจากความตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเพศซึ่งปจจุบันกลายเปนประเด็นสําคัญที่รัฐ
สมัยใหมใหความสําคัญและ ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมพลเมือง เพื่อทําใหคนในสังคมกลาย
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพและปฏิบัติกิจกรรมทางเพศใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางที่จะกอให
เกิดประโยชนกับรัฐและสังคม โดยการสรางกรอบการดําเนินชีวิตทางเพศที่ถูกตอง เพื่อชี้นํา
พฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลววาสําหรับรัฐสมัยใหมนั้น เรื่องเพศ
ถูกมองเห็นในทางลบ เนื่องจากรากฐานความเชื่อจากศาสนาของตะวันตกที่เห็นวาเรื่องเพศเปน
สวนหนึ่งของบาปผิดและการลงโทษ ทําใหเรื่องเพศเปนสิ่งที่มนุษยตองหลีกเลี่ยงและควบคุมอยาง
เครงครัด กรอบเรื่องเพศที่เปนที่ยอมรับวาถูกตองดีงามจึงตองเปนไปเพื่อการเจริญพันธุในสถาบัน
การแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว ดังนั้น การนิยามตามกรอบนี้ทําใหเรื่องเพศที่ถูกตองชอบธรรม
ในสังคมตองเปนเรื่องระหวางชายหญิง ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มเติมปจจัยอยางความรักและความผูกพัน
เรือ่ งเพศจึงกลายเปนสวนหนึง่ ของการสรางความผูกพันทางสังคมดวย ในระบบความเชือ่ ความหมาย
เรื่องเพศเชนนี้ จึงไมมีที่ทางใหความพึงพอใจทางกายในเรื่องเพศ และการกระทําที่ไมอยูในกรอบ
เรือ่ งเพศทีช่ อบธรรมนี้ เชน การมีเพศสัมพันธนอกการแตงงานหรือเรือ่ งเพศระหวางคนเพศสภาพเดียว
กันจึงถูกจัดวาเปนเรื่องผิดธรรมชาติ ผิดปกติหรือผิดศีลธรรม อยางไรก็ตาม กรอบความเชื่อ
ความหมายที่จํากัดเรื่องเพศใหอยูในการแตงงานนี้ มีความแตกตางในเรื่องของมาตรฐานและ
ความถูกตองเหมาะสมสําหรับพฤติกรรมทางเพศระหวางผูชายและผูหญิง โดยในขณะที่พฤติกรรม
นอกกรอบหลายประการของผูชายถูกมองวาเปนเรื่องธรรมดา แตเรื่องเพศสําหรับผูหญิงกลับ
ถูกควบคุมใหอยูในสถาบันการแตงงานแบบผัวเดียวอยางเครงครัด โดยเครื่องมือสําคัญในการ
ควบคุมคือการแบงผูห ญิงออกเปน “หญิงดี-หญิงเลว” โดยตัดสินจากพฤติกรรมทางเพศของผูห ญิง
“หญิงเลว” สนใจ ฝกใฝ มีความพรอมหรือมีประสบการณมากมายในเรื่องเพศ ในกรอบที่เชื่อวา
การเกี่ยวของกับเรื่องเพศทําใหผูหญิงแปดเปอน ลักษณะและพฤติกรรมเหลานี้ทําใหผูหญิงสูญเสีย
การยอมรับและความเคารพนับถือจากคนอื่นในสังคม “หญิงเลว” ถูกประณามและลงโทษทาง
สังคม ความดีงามและความนาเชื่อถือของผูหญิงจึงถูกตัดสินโดยพฤติกรรมและการกระทําทาง
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เพศของเธอเปนหลัก ดังนัน้ เรือ่ งเพศจึงมี “การเมือง” ภายในทีเ่ ปนเรือ่ งของอํานาจในการนิยามและ
กํากับความไมเทาเทียม (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2547, น. 75-76)
มูลเหตุจูงใจประการที่สอง คือ เพื่อใหทราบวานักการเมืองหญิงที่ไดรับผลกระทบจาก
ขาวลือในเชิงชูสาวมีแนวทางจัดการกับประเด็นปญหาหรือที่ในภาษาของสตรีศึกษาเรียกกวา
“การเสริมพลัง (Empowerment)” ซึ่งเปนการเตรียมพรอมการเขาสูการเปลี่ยนภาวะของผูที่ไมตอสู
ไปสูการเปนผูที่ตอสูและรูจักควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองสําหรับขาวลือในเรือ่ งดังกลาว
อยางไร แมสําหรับนักการเมืองหญิงบางคนที่ขาวลือในลักษณะดังกลาวอาจไมถูกใหความสําคัญ
ในฐานะตัวแปรสําคัญในการลดทอนความนาเชื่อถือซึ่งสงผลตอการทํางานทางการเมืองก็ต าม
อยางไรก็ตาม แมวา การพยายามผลักดันใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองถือเปนเรื่องที่
ทุกฝายควรใหความสําคัญ หากแตการที่นักการเมืองหญิงกลับตองเจอกับบททดสอบที่ถือวารุน
แรง และในบางกรณีรุนแรงจนถึงขั้นหมดความนาเชื่อถือหรืออนาคตทางการเมือง ก็อาจถือเปน
อุปสรรคสําคัญตอการเพิม่ จํานวน ส.ส. หญิงทั้งในการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับทองถิ่นได
เชนเดียวกัน
มูลเหตุจูงใจอีกประการหนึ่ง คือ การที่มองเห็นวาภาษาของความเสมอภาคเทาเทียม
(Right claim) มักถูกมองวาเปนเรื่องหลักของสิทธิสตรี เนื่องจากการไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
เสรีนิยมซึ่งเปนแนวคิดที่พูดภาษาเดียวกับสังคมศาสตรกระแสหลักและสังคมโดยรวม (ชลิดาภรณ
สงสัมพันธ, 2547, น. 12-13) อีกทัง้ การสรางสมมุตฐิ านของความรูก ระแสหลักทีเ่ ชือ่ วาอาณาบริเวณ
สาธารณะควรเปนเวทีของการถกเถียงเฉพาะในเรื่องที่เปนประเด็นสาธารณะและประเด็นสวนรวม
จึงจะถือวาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คา ดังนัน้ จึงทําใหการศึกษาประเด็นในเรือ่ งของเพศสภาพ เพศวิถี และ
ความสัมพันธชายหญิงของบุคคลสาธารณะที่แสดงออกในพื้นที่ทางการเมืองเหมือนเชนงานศึกษา
ในครัง้ นีไ้ มถกู ทําใหเปนประเด็นการศึกษาหลักของสังคม ทัง้ ทีแ่ งมมุ ในเรือ่ งดังกลาวมีความเชือ่ มโยง
กับปจจัยและอุปสรรคของการเขาสูพื้นที่ทางการเมืองของผูหญิงดวยเชนกัน โดยที่เรามักจะไดยิน
อยูเสมอวาขาวลือในเชิงชูสาวมักทําใหคนดี ๆ โดยเฉพาะผูหญิงที่ดีและมีความพรอมในทุกดานไม
กลาลงเลนการเมือง เนื่องจากเกรงวาจะไมคุมคากับชื่อเสียงที่ตองเสียไป เชนเดียวกับที่จอหน
สจวต มิลล (John Stuart Mill) ไดตั้งขอสังเกตไววาการตั้งคําถามและการศึกษาแงมมุ ทีเ่ ปนเรือ่ งของ
อารมณหรือประเด็นและ/ประสบการณทเี่ ปนเรือ่ งสวนตัวซึง่ ไมสอดคลองกับความเชือ่ และนิยามของ
ความรูในกระแสหลัก จึงทําใหประเด็นเหลานี้ไมมีที่ทางอยูโลกทางวิชาการ อันเปนผลมาจาก
ความพยายามที่จะรักษาโลกของความรูใหเปนพื้นที่เฉพาะของผูชาย (John Stuart Mill, 1986
อางถึงใน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546, น. 6)
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อยางไรก็ตาม การศึกษาเพียงเพือ่ หาแนวทางในการเพิม่ สัดสวนผูห ญิงในเวทีทางการเมือง
นอกจากจะเปนเหมือนหลุมพรางของระบบปตาธิปไตย ซึ่งไมใชการปลดปลอยผูหญิงจากภาวะ
การถูกกดขี่ที่แทจริง เนื่องจากผูหญิงยังคงตองสวมบทบาทในแบบที่ผูชายเปนเพื่อใหสามารถดํารง
อยูในโลกสาธารณะของผูชายไดอยางมั่นคงแลว ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถตอบขอสงสัยของ
ผูทําการศึกษาไดวาเหตุใดเมื่อผูหญิงมีโอกาสเขาไปมีบทบาทและอํานาจในโครงสรางทางการ
เมืองที่เปนทางการซึ่งถือเปนพื้นที่สําหรับผูชายตามลักษณะการแบงงานกันทําตามเพศ (Sexual
Division of Labour) ซึ่งผูหญิงและผูช ายมีบทบาทและการแบงหนาทีร่ ะหวางเพศทีแ่ ตกตางกัน
อยางชัดเจน โดยการแบงพื้นที่สําหรับงานหรือบทบาทของคน ทั้งสองเพศออกเปนโลกในบานและ
โลกนอกบาน (Public and Private Sphere) นั้น แตเหตุใดประเด็นในเรื่องชูสาวซึ่งสมควรที่จะถูก
จัดวางใหอยูในตําแหนงของพื้นที่สวนตัวจึงสามารถสงผลกระทบตอผูหญิงในพื้นที่ทางการเมืองซึ่ง
ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการปลดปลอยผูหญิงจากระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม
หรือเหตุใดเพศสภาพจึงยังคงติดตามผูหญิงไปในทุกพื้นที่ของการทํากิจกรรม ไมวาจะเปนโลกใน
บานหรือโลกนอกบานในเมื่อผูหญิงไดมีโอกาสเขามาสูพื้นที่สาธารณะแลว จากขอปญหาขางตน
ผูศึกษาจึงเห็นวาการเนนทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวเพียงดานเดียวไมแตกตางจากความคิดของ
ซีม็อน เดอ โบวัวร (Simone de Beauvior) ที่มองภาพการดํารงอยูของผูหญิงวาผูหญิงอาจจะมีพื้น
ที่หรือโลกของผูหญิงเอง แตโลกนั้นก็ยังอยูในจักรวาลของผูชาย (Feminine World in Masculine
Universe) (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2546, น. 7)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงไดเลือกทําการศึกษาประเด็นของผูหญิงกับการเมืองที่
ใหความสนใจในเรื่องของการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในประเด็นเรื่องเพศ
โดยใชประเด็นในเรื่องของขาวลือในเชิงชูสาวเปนจุดเริ่มตนในการตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
นักการเมืองชายและนักการเมืองหญิง รวมถึงการตั้งคําถามกับงานวิจัยหรือผลการศึกษาในเรื่อง
ผูหญิงกับการเมืองซึ่งไดเคยมีผูทําการศึกษามากอน เพื่อขยายตอภาพของผูหญิงภายหลังการเขา
สูพื้นที่สาธารณะ ไมวาจะเปนภาวะการถูกกดขี่และ/การแสวงหาอํานาจ และแนวทางการจัดการ
ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในประเด็นเรื่องเพศ ซึ่งการศึกษาในแนวทางการเพิ่ม
สัดสวนผูหญิงในเวทีการเมืองไมสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน และดวยการเล็งเห็นวาแงมุม
ประสบการณของผูหญิงลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางสลับซับซอนเกินกวาที่จะเลือก
จัดการหรือมองทีเ่ รือ่ งบางเรือ่ งอยางตัดขาดจากแงมมุ อืน่ ๆ หรือเลือกจัดการกับบางเรือ่ งโดยไมแตะตอง
กับอีกหลาย ๆ เรื่องได (เรื่องเดียวกัน, น. 19) ผูศึกษาจึงหวังเปนอยางยิ่งวางานศึกษาในครั้งนี้จะ
เปนเหมือนกระบวนการเพิ่ม “ความเปนหญิง” ใหแกโลกสาธารณะ (โลกทางวิชาการ) โดยการนํา
วิธีการและวิธีคิดแบบผูหญิงซึ่งมีความสําคัญและมีคุณคาที่ไมแตกตางจากความรูกระแสหลักซึ่ง
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ถูกยึดพืน้ ทีโ่ ดยผูช ายมาใชในการทําการศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสรางความสมดุลใหกบั งานการศึกษา
ในประเด็นของผูห ญิงซึง่ ควรทีจ่ ะมีทงั้ รากฐานในภาษาของความเสมอภาคเทาเทียม (Right Claim)
และภาษาของการปลดปลอย (Liberation) ทามกลางสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนการตอสูทางการเมืองซึ่งเนนที่ความแตกตางหรือความเปนอื่น
แทนการตอสูท างการเมืองทีเ่ นนความเปนหนึง่ เดียวหรือความเหมือนกันของมนุษยตามแบบเสรีนิยม
ภายใตวิธีคิดแบบสมัยใหม (ไชยันต ไชยพร, 2541, น. 128) เชนเดียวกับแนวคิดสตรีนิยมที่เชื่อวา
คําวา “การเมือง” จากมุมมองของขบวนการสิทธิสตรีจงึ ตองไมจาํ กัดตัวเองอยูเ พียงกิจการทีเ่ กีย่ วของ
กับการเปลี่ยนแปลงสถาบันของรัฐ (เชน รัฐบาล พรรคการเมือง กฎหมาย) เทานั้น หากแตเราจะ
ตองใหความสําคัญกับการเมืองที่มีอยูในชีวิตประจําวันทุก ๆ วันดวย
คําถามการวิจัย
ผูหญิงในแวดวงทางการเมืองมีการจัดการ ควบคุม และตอรองตอประเด็นเรื่องเพศ
ในเรื่องของขาวลือเชิงชูสาวอยางไร
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสบการณของนักการเมืองหญิงซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบ รวมถึง
นักวิชาการทางดานสตรีศึกษาและสื่อมวลชน ในเรื่องของการจัดการ การควบคุม และการตอรอง
ในประเด็นเรื่องเพศในรูปของขาวลือ
2. เพื่อศึกษาถึงการจัดการ ควบคุม และตอรองในเรื่องเพศของนักการเมืองหญิงใน
กรณีขาวลือเชิงชูสาว
ขอบเขตที่ใชในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดเพศสภาพ (Gender) แนวคิดระบบความเชื่อ
ความหมาย เรื่องเพศ (Sexuality) แนวคิดเรื่องเพศที่ชอบธรรมและการกํากับเรื่องเพศของมนุษย
แนวคิดการควบคุมทางสังคม อํานาจ และการตอตานขัดขืน แนวคิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวน
ตัว รวมถึงแนวคิดเรื่องขาวลือ ใชเปนกรอบหลักในการทําการศึกษา
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สําหรับประชากรที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยมที่เนน
งานวิจัย เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับกลุมผูใหขอมูล
ซึ่งประกอบดวยนักการเมืองทัง้ หญิงจํานวน 6 คน ซึง่ เปนผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบโดยตรงจากประสบการณ
ในเรื่องของขาวลือในเชิงชูสาว รวมถึงการสัมภาษณนักวิชาการดานสตรีศึกษาจํานวน 1 คน และ
สื่อมวลชนจํานวน 1 คน ในทัศนคติที่มีตอขาวลือเชิงชูสาวซึ่งปรากฏใหเห็นในพื้นที่ทางการเมือง
นิยามคําศัพท
การจัดการ หมายถึง แนวทางในการแกปญหาของนักการเมืองหญิงตอประเด็นการถูก
โจมตีในเรื่องขาวลือเชิงชูสาว
การควบคุม หมายถึง การบังคับควบคุมมิใหขาวลือในเชิงชูสาวสรางผลกระทบตอ
นักการเมืองหญิง โดยอาจจะใชวิธีการบังคับกดขี่ผานการลงโทษในรูปแบบของการทรมาน การทุบ
ตี รวมถึงการบังคับกดขี่ผานการสรางองคความรูและระบบความหมายที่เขามากํากับรางกายและ
จิตวิญญาณของปจเจกชนโดยผูมีอํานาจที่กระทําตอผูไรอํานาจ
การตอรอง หมายถึง ความสามารถของนักการเมืองหญิงในการกาวขามขอจํากัดและ
แปรเปลี่ยนตัวเองใหเขากับชุดของความสัมพันธเชิงอํานาจหนึ่ง หรือแปรเปลี่ยนความสัมพันธเชิง
อํานาจนั้น และสรางทางเลือกหรือรูปแบบชีวิตทางเลือกภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ
เพศที่ชอบธรรม (Legitimate Sex) หมายถึง กรอบเรื่องเพศที่เปนที่ยอมรับวาถูกตอง
ดีงาม กลาวคือ เรื่องเพศที่เปนไปเพื่อการเจริญพันธุในสถาบันการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว
ซึ่งการนิยามตามกรอบนี้ทําใหเรื่องเพศที่ถูกตองชอบธรรมในสังคมจึงเปนเรื่องระหวางชายหญิง
ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มเติมปจจัยอยางความรักและความผูกพัน เรื่องเพศจึงกลายเปนสวนหนึ่งของการ
สรางความผูกพันทางสังคมดวย
ขาวลือในเชิงชูส าว หมายถึง รูปแบบการสือ่ สารดวยวาจาอยางหนึง่ ในลักษณะปากตอ
ปาก หรือการพูดตอ ๆ กันมา ซึ่งอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกบาง ผิดบางในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เรือ่ งเพศนอกกรอบสถาบันการแตงงานทุกรูปแบบ โดยทีผ่ า นมานัน้ ขาวลือในเชิงชูส าวมักกอใหเกิด
ผลกระทบในดานลบมากกวาดานบวก เพราะเปาประสงคของผูปลอยขาวสวนใหญเปนไปเพื่อหวัง
ทําลายชือ่ เสียง เกียรติยศ หรือศักดิศ์ รี และเมือ่ ขาวลือเกิดขึน้ ยอมจะสงผลตอทัศนคติ ความคิด และ
ความรูสึกของผูที่รับฟงขาวลือนั้น ๆ ซึ่งจะเปนไดทั้งความคิดในเชิงบวกหรือสรางสรรค และความ
คิดในเชิงลบหรือการทําลาย
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ความไมเทาเทียมทางเพศ หมายถึง มาตรฐานเชิงซอนในการตัดสินนักการเมืองหญิง
และนักการเมืองชายจากประเด็นในเรื่องขาวลือเชิงชูสาว กลาวคือ ขาวลือในเชิงชูสาวตางก็ทําราย
นักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายในลักษณะที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและคะแนน
นิยมจากประชาชนเชนเดียวกัน หากแตไมไดทําใหนักการเมืองชายเกิดความเสื่อมเสียอยางรุนแรง
เมือ่ เปรียบเทียบกับนักการเมืองหญิง เนือ่ งจากสังคมละเลยการตรวจสอบหรือตัง้ คําถามกับพฤติกรรม
นอกกรอบของนักเมืองชาย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสรางองคความรูจากประสบการณของนักการเมืองหญิงผานการศึกษาเรื่อง
การจัดการ ควบคุม และตอรองในเรื่องเพศในรูปแบบของขาวลือ
2. เพื่อนําองคความรูไปสรางเปนแนวทางในการพัฒนาแผนพัฒนาทางดานสตรีใน
อนาคต

