บทที่ 5
อภิปรายผล
จากขอมูลที่ไดคนควาผานการวิเคราะหจากเอกสารตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก
จากนักการเมืองหญิงซึ่งเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ สามารถแบงการนําเสนอผลการศึกษาออกเปน
3 ประเด็น ดังนี้
1. มุมมองของนักการเมืองหญิงที่มีตอขาวลือในเชิงชูสาว
2. แนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในเรือ่ งขาวลือเชิงชูส าว
3. ผลกระทบจากขาวลือในเชิงชูสาวสําหรับนักการเมืองหญิง
มุมมองของนักการเมืองหญิงที่มีตอขาวลือในเชิงชูสาว
สําหรับนักการเมืองหญิงโดยรวมแลว ประเด็นที่สามารถโจมตีและทําลายความนาเชื่อถือ
รวมถึง ลดคะแนนความนิยมจากประชาชนไดดีที่สุดก็คือเรื่องในเชิงชูสาว เนื่องจากการเมืองไทย
มีนักการเมืองหญิงนอยคนที่ถูกโจมตีในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอรรัปชั่นหรือความไมโปรงใสในการ
บริหารประเทศ ดังนั้น ขาวลือในเชิงชูสาวซึ่งถือเปนเรื่องยากตอการหลีกเลี่ยงสําหรับนักการเมือง
จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบุคคลสาธารณะ
ในพื้นที่ทางการเมือง โดยอาศัยพื้นฐานของการที่คนในสังคมมักใหความสนใจกับเรื่องพื้นที่สวนตัว
ของบุคคลอื่นเปนเหตุผลรองรับ
“...ขาวลือ ถาผูหญิงตองชูสาวอันดับแรกเพราะวาเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นอะไรจะนอยมาก
เลย ผูหญิงจะไมคอยมีอยูแลว เพราะวาผูหญิงจะมีความกลัวบาปมากกวา แลวอีกอยางหนึ่ง จะมี
ผัวนอย มีกิ๊ก มีอะไรก็นอย ซึ่งจะไมรั่วไหล....” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
นอกจากนี้ สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว ขาวลือในเชิงชูสาวตางก็ทําลายความ
นาเชื่อถือของการเปนนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายไดอยางไมแตกตางกัน แมวาความ
คาดหวังจากสังคมในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศระหวางความเปนหญิงและความเปนชายจะถูก
ใหคุณคาที่แตกตางกัน แตก็มีนักการเมืองหญิงบางสวนที่เห็นวา ในความเปนจริงนั้น เมื่อเกิดกรณี
ปญหาในเรื่องของการโจมตีพฤติกรรมทางเพศของบุคคลสาธารณะในทางการเมือง นักการเมือง
หญิงตางหากที่จะไดรับความเสียหายในระดับ ที่รุนแรงมากกวานักการเมืองชาย
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...ตองบอกวาอาชีพนักการเมืองสําหรับผูหญิง สังคมไทยเองก็ยังเหมือนกับใหการยอม
รับนอยกวา มองผูหญิงเหมือนเหยาะแหยะหรือเปนเพศที่แบบออนแอ เพราะฉะนั้น พอมีขาวเดียว
กันเกิดขึ้นกับผูชายและผูหญิง ความรูสึกที่มันกระทบและออนไหวและรุนแรง มันจะเกิดขึ้นกับ
ผูหญิงมากกวา ถาขาวเดียวกันเลยมากกวาผูชาย ก็จะมองวาเห็นไหมผูหญิงก็เปนแบบนี้ ถาเปน
ขาวนั้นเกิดขึ้นกับผูชายก็อาจรูสึกวาแยจัง แต degree แยมันไมเทากัน อันนี้ถือเปนเรื่องที่เสีย
เปรียบ... (จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ, สัมภาษณ)
ในขณะที่นักการเมืองหญิงบางคนกลับมีความเห็นวาขาวลือไมไดสรางผลในแงรายแต
เพียงอยางเดียว หากแตสามารถถูกแปรเปนพลังและแรงขับเคลื่อนเพื่อใหผูหญิงตองมีความมุงมั่น
ในการทํางานทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
“...ถาเราถือวาเราบริสุทธิ์ใจ เราไมตองกลัว อันนี้คือยาชูกําลัง ไมไดเปนสิ่งบั่นทอนนะ
เราจะตองเอาประเด็นการโจมตีมาเปนพลังใหเราวาเมื่อเขาโจมตี ตองทําใหเราตองยิ่งเดินเขาหา
ประชาชนใหมาก...” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม สําหรับผูศ กึ ษาแลว มุมมองของนักการเมืองหญิงทีม่ ตี อ ขาวลือในเชิงชูส าว
ดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายในวิธีคิด ซึ่งสงผลตอการเลือกใชแนวทางการ
จัดการกับปญหาที่มีความซับซอนและหลากหลายอยางแตกตางกัน
สื่อ : มุมมองกับการนําเสนอขาว (ลือ)
การพูดถึงแนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว สําหรับ
นักการเมืองหญิงหลายคนนั้น มีการพาดพิงถึงสื่อมวลชนในแงของการรองขอความรวมมือจากสื่อ
ในการนําเสนอขาวลือในทางทีส่ รางสรรคและเพือ่ ไมใหเปนการตอกย้าํ ถึงความเสียหายทีน่ กั การเมือง
ในฐานะที่เปนผูหญิงตองไดรับ ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้มีความรอบดานในการศึกษาที่เพิ่ม
มากขึน้ ผูศ กึ ษาจึงไดทาํ การสัมภาษณสอื่ มวลชนถึงมุมมองทีม่ ตี อ ขาวลือในเชิงชูส าวของนักการเมือง
หญิง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับขาวลือของนักการเมืองหญิง ทั้งนี้ เนื่องจากการรับฟงขอคิด
เห็นจากนักการเมืองหญิงเพียงฝายเดียว อาจทําใหการศึกษาในครั้งนี้เกิดอคติในทางวิชาการได
...ขาวลือบางครั้งเราตองยอมรับวามันก็มีมูล แตบางครั้งก็อาจจะถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ลดความนาเชื่อถือของผูหญิงคนหนึ่ง ก็เปนวิธีการที่คอนขางทําใหสังคมเชื่อวาเวลาที่ผูหญิงทํา
อะไรที่ผูชายทําไดหรืออาจจะทําไดดีกวาผูชาย เนื่องจากการเมืองเปนเรื่องของอํานาจ เปนเรื่อง
ของผูชาย มันก็เลยถูก ตั้งคําถาม ถูกสงสัยวาผูหญิงคนหนึ่งจะเขามาสูการเมือง ซึ่งหมายถึงการที่
ตองมีทั้งเงิน ตองมีบารมี ทําไมผูหญิงคนนี้ถึงเทียบเทาผูชายได ก็คงไมพนการที่ตองเอาตัวเขาแลก
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ซึ่งบางคนก็อาจจะเปนอยางนั้นจริง แตบางคนก็ใชความสามารถลวน ๆ ในการเขามาสูการเมือง
มันก็เลยทําใหผูหญิงที่เขาทํางาน ดวยความสามารถจริง ๆ ก็จะถูก discredit ไปดวย และทําให
พลังของผูหญิงที่จะเขามาชวยทางการมือง ลดนอยลง คือพี่กําลังบอกวา ผูหญิงบางคนทําตัวแบบ
นั้นแลว ผลกระทบมันเกิดกับผูหญิงวงกวางมาก และพอเขาเขาสูการเมืองแลว ก็จะถูกตีตราหรือ
ถูกยึดมั่นวาเปนแบบเดียวกับคนบางคนไปแลว ทีนี้ก็จะเปน ผลลบวานักการเมืองหญิงก็จะถูก
สังคมมองไปในแงลบ ซึ่งทําใหเสียงของผูหญิงมันถดถอยไปอีก เพราะฉะนั้นสื่อเองก็ตองหันกลับ
มาดูวาเรานําเสนอขาวเรื่องนี้ มันไดอะไรหรือเปลา ซึ่งถามองวาเปนเรื่องของจริยธรรมในวิชาชีพ
ทางการเมืองก็ได แตถามวาในหลายกรณีมีสื่อนําเสนอจนถึงที่สุดที่จะเอาผิดกับนักการเมืองหญิง
พวกนั้นหรือเปลา เพราะมักจะปลอยขาวเสร็จ พูดวามีขาวลืออยางนี้ ๆ เสร็จจบ แลวก็ ลงขาววา
นักการเมืองออกมาแกขาววาไมมีอะไร แลวเรื่องมันก็จบไป ไมมีการนําไปสูกระบวนการตรวจสอบ
หรือเอาหลักฐานมาพูดกัน ซึ่งมันก็เปนจุดดอยของสื่อดวย แมวาขาวพวกนั้นมักจะขายไดก็ตาม
แตเมื่อผูหญิงเลือกเขามาเลนการเมือง คุณคือบุคคลสาธารณะ บางทีความรูสึกมันมี
เหมือนกัน เหมือนที่เราเห็นใจแหมม คัทรียา แตเราก็ตองกลับมาตั้งคําถามวานักการเมืองทุกคน
ตองตรวจสอบได เพราะฉะนั้น เรื่องแบบนี้สําหรับนักการเมืองเปนเรื่องไมเหมาะสม ถามวาสื่อตอง
มั่นใจวาสิ่งที่สื่อนําเสนอนั้น สื่อมีหลักฐานที่จะทําใหเรื่องนั้นมันไมใชเปนขาวลือลอย ๆ เพราะวา
ขาวลือลอย ๆ หลาย ๆ ขาว พอมันเยอะเขา มันกลายเปนเรื่องปมในสังคม ชาวบานก็ยังไมรูวา
อะไรคือจริงเท็จ แตเรื่องแบบนี้ มันฟงแลวมันนาเชื่อ ก็เลยเชื่อกันไวกอน แตจุดหนึ่งก็คือ เรื่องที่สื่อ
นําเสนอหรือเรื่องที่สื่อเนนย้ํามาก ๆ นั้น ทําไปเพื่อนําไปสูการแกไขหรือไปเอาผิดผูหญิงคนนั้นใหถึง
ที่สุดกันแนหรือเปลา เพราะฉะนั้น สื่อตองตั้งคําถามวาเราตองการนําเสนอขาวผูหญิงที่เขาไปเลน
การเมืองแบบไหน แลวคิดวาขาวไหนที่จะทําใหผูหญิงเขามาเลนการเมืองแลวมีประโยชนกับ
ประชาชน หรือจะทําอยางไงเพื่อใหเกิดการสรางทัศนคติหรือเปลี่ยนทัศนคติของผูหญิงที่ยังยอม
เอาตัวเขาแลก สรุปก็คอื สือ่ ตองปรับวิธกี ารนําเสนอขาวเหมือนกัน หรือหากตองการตรวจสอบจริง ๆ
ก็ตองใหไดเหมือนกรณีของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ บิล คลินตัน ที่ทั้งสื่อทั้งสังคมก็ทําการตรวจ
สอบกันเปนจริงเปนจัง
อยางกรณีของแหมม คัทรียา ที่มีการออกมาพูดวาสื่อทําเกินไป แตสื่อก็ตองตั้งคําถาม
กลับไปเหมือนกันวาพวกนี้คือบุคคลสาธารณะ คุณปฏิเสธไมได คุณตองใหเราตรวจสอบทุกเรื่อง
ถามวาคําวาสิทธิสวนบุคคล แตละคนมีสิทธิที่จะปกปองสิทธิสวนบุคคลของตัวเองหรือไม เพราะวา
ทุกคนเรียกรองสิทธิเสรีภาพ สื่อเองก็เรียกรองสิทธิเสรีภาพ แตในขณะเดียวกันคุณบอกวาใครก็
ตามที่เปนบุคคลสาธารณะ คุณตองตรวจสอบทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องสวนตัว แตบุคคลบางคนที่ไมใช
บุคคลที่อยูในวงการสาธารณะหรือดาราที่อยูไดเพราะแรงศรัทธาของประชาชน ก็ตองยอมรับวาคน
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พวกนี้ก็ไมสมควรอยูในขายที่เราจะไปละเมิดสิทธิหรือไปนําเสนออะไรได แตวาสื่อตองตั้งคําถาม
กลับไปวาเรื่องที่ไปละเมิดเขา มีผลกระทบกับประเทศชาติมากนอยแคไหนดวย อยางเรื่องนี้ ก็ตอง
ตอบวาจริยธรรมนักการเมืองมันดูหมิ่นเหม มันทําใหระบบการเมืองมันดูไมถูกตอง อยางกรณีของ
ผูหญิงคนหนึ่งไปมีอะไรกับหัวหนาพรรค มันก็ไมใชเรื่องที่ถูกตองในระบบการเมืองไทย ซึ่งสวนตัว
เห็นวาเรื่องนี้ถือเปนการผิดจริยธรรมจนถึงขั้นตองออกจากตําแหนงดวยซ้ํา เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็
ถือวาไมไดมองที่ผูหญิงฝายเดียว แตตองมองถึงผูชายผูกระทําดวย ถาเกิดเปนถึงนายกฯ ไมใช
เรื่องเล็ก แตในขณะเดียวกัน ถาเปนหัวหนาครอบครัวหนึ่งไปมีอะไรกับลูกนอง ถึงแมวาจะเปน
นายกสมาคม แลวไปมีอะไรกับผูหญิง มันก็ไมมีใครเดือดรอนนอกจากคนในสมาคม แตคนอื่นก็ไม
มีสิทธิเขาไปยุง จริงอยูความรูสึกของคนที่ถูกนําเสนอขาว เขารูสึกวามันละเมิดเขา แตคนบางคนก็
ตั้งคําถามกลับวาคุณคือบุคคลสาธารณะ ซึ่งตองถามตอไปวาสังคมไทยยอมรับไดไหมวาบุคคล
สาธารณะไมควรปกปดขอมูลหรือวาควรใหเขาปกปด ในความเปนจริงเสนแบงของการละเมิดสิทธิ
กับการเปนบุคคลสาธารณะมันบางมาก มันก็อาจจะมีบางคนที่บอกวามันแรงไปที่จะไปแฉเขา ใน
ขณะที่ก็มีบางคนบอกวาตองตรวจสอบ ถูกตองแลว...” (ชวิดา วาทินชัย, สัมภาษณ)
การแบงแยกความเปนพื้นที่สวนตัว-พื้นที่สาธารณะ จากประเด็นขาวลือในเชิงชูสาว
เมื่อพิจารณามุมมองของนักการเมืองหญิงในเรื่องเกี่ยวกับขาวลือเชิงชูสาวแลว ทําให
เกิดคําถามวา เหตุใดเมื่อผูหญิงมีโอกาสเขาไปมีบทบาทและอํานาจในโครงสรางทางการเมืองที่
เปนทางการ ซึ่งถือเปนพื้นที่สําหรับผูชายตามลักษณะของการแบงงานกันทําตามเพศ (Sexual
Division of Labour) โดยการแบงพื้นที่สําหรับงานหรือบทบาทของคนทั้งสองเพศออกเปนโลกใน
บานและโลกนอกบาน (Public and Private Sphere) นั้น แตเหตุใดประเด็นชูสาวซึ่งสมควรที่จะ
ถูกจัดวางใหอยูในตําแหนงของพื้นที่สวนตัว จึงสงผลกระทบตอผูหญิงในพื้นที่ทางการเมืองซึ่งถือ
เปนเปาหมายสูงสุดของการปลดปลอยผูหญิงจากระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม
หรือเหตุใดเพศสภาพจึงยังคงติดตามผูหญิงไปในทุกพื้นที่ของการทํากิจกรรม ไมวาจะเปนโลกใน
บานหรือโลกนอกบาน ซึ่งประเด็นดังกลาวสอดคลองกับขอคิดเห็นของ ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
นักวิชาการดานสตรีศึกษา ที่มีตอประเด็นในเรื่องของการควบคุม จัดการ และตอรองของ
นักการเมืองหญิงตอประเด็นเรื่องเพศผานการศึกษาเรื่องขาวลือเชิงชูสาว ดังนี้
“...การโจมตีนักการเมืองหญิงดวยประเด็นขาวลือชูสาวถือเปนการใช sexuality เพื่อ
โจมตีนักการเมืองหญิง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวานักการเมืองหญิงเหลานั้นจะ manage เรื่องนี้ดวยวิธีการ
อยางไร อยางไรก็ตาม มีเรื่องที่เราควรที่จะตั้งคําถามตอไปวา 1) จริง ๆ แลว นักการเมืองทั้งหญิง

164
และชายที่ถูกโจมตีดวยเรื่อง sexuality เพื่อมา discredit มันทําใหเกิดการตั้งคําถามไดวา ความ
เชื่อหลักของเสรีนิยมประชาธิปไตยที่บอกวาพื้นที่ชีวิตของคนแบงแยกออกจากกัน คือ พื้นที่
สาธารณะ และพืน้ ทีส่ ว นตัว จริง ๆ แลวมันแบงแยกจากกันไดไหม 2) เรือ่ งพวกนีท้ าํ รายนักการเมือง
หญิงมากกวานักการเมืองชายจริงหรือไม หรือในความเปนจริงแลว มันตองเปนเรื่องแลวแตกรณี
แลวแตรายละเอียด ซึ่งเราไมสามารถมี pattern ใหญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จริงหรือไม 3) วิธีตอบที่ใช
หลักการแบงพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ วิธีตอบแบบนี้มันเปนคําตอบ standard แตการที่คุณ
โจมตีดวยเรื่องแบบนี้แสดงวาพื้นที่มันไมไดแบงออกจากกันจริงหรือไม.4) ประเด็นที่ควร research
ตอไปก็คือ เรื่องบางเรื่องคุณละเมิดแลวคนก็ประณามระดับหนึ่ง ในขณะที่บางเรื่องที่คุณละเมิด
กลับถูกประณามในระดับที่มากกวา..” (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, สัมภาษณ)
สําหรับคําอธิบายหลักที่สามารถใชตอบคําถามในเรื่องนี้ไดดีที่สุด ควรเริ่มตนจากการพูดถึงการให
คํานิยามของคําวา “การเมือง” ที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ จากเดิมที่คนในสังคมจํานวนมากมี
ความเขาใจวาการเมืองนั้น เปนเรื่องของพื้นที่หรืออาณาบริเวณเฉพาะที่แยกจากสวนอื่นของชีวิต
ทางสังคมของมนุษยอยางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม และแตละสวนจะมีหลักการของการจัด
ความสัมพันธที่ตางกัน จึงสงผลใหการเมืองในความหมายที่เชื่อมโยงกับอาณาบริเวณเฉพาะนี้เปน
เรื่องของกิจกรรมและความสัมพันธเฉพาะที่เกี่ยวของกับรัฐและรัฐบาล เปนการเมืองที่เกิดขึ้นใน
รัฐสภา ทําเนียบรัฐสภา พรรคการเมืองและในการเลือกตั้ง รวมถึงสถาบันที่เปนทางการที่เกี่ยวของ
กับรัฐบาลและการปกครองซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับประเด็นสาธารณะที่
กระทบกับคนหมูมากและเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเกี่ยวของกับเรื่องใหญหรือเปนเรื่องของ
โครงสรางและการทํางานของรัฐซึง่ สงผลตอพลเมืองของรัฐและความสัมพันธระหวางรัฐ ซึง่ คนแตละ
คนสามารถเขาไปเกี่ยวของหรือถอนตัวจากการเมืองได
หากแตในความเปนจริง สําหรับแนวคิดสตรีนิยมแลว การเมืองไมไดจํากัดอยูแตกิจ
กรรมในพื้นที่สาธารณะเทานั้น แตแงมุมของชีวิตทางสังคมของมนุษยที่เคยถูกจัดวาอยูนอก
ขอบเขตของการเมืองหรือ ไมใชประเด็นทางการเมืองก็ไมไดหลุดพนจากกลไกของอํานาจในการ
กําหนดความหมายและกํากับควบคุมความหมายของการเมืองที่กวางขวางเชนนี้ ดังนั้น จึงทําให
ทุกแงมุมในชีวิตของคนถือเปนเรื่องการเมือง อีกทั้งกิจกรรมหลายประเภทที่เคยอยูนอกขอบเขต
ความสนใจหรือการจัดการของการเมืองที่เปนทางการจึงควรถูกทําใหเปนหรือกลายเปนประเด็น
สาธารณะที่รัฐและสังคมตองใสใจ ทั้งนี้ รวมถึงการมองวา การกระทําที่ถูกจัดวาเปน “เรื่องสวนตัว”
ของคนในสังคมวามีความเปนการเมืองเพราะมีอํานาจเขาไปกํากับควบคุม เรื่องสวนตัวในลักษณะ
เชนนี้จึงกลายเปนทั้งประเด็นของการศึกษาทําความเขาใจทางสังคมศาสตรและการตอสูทาง
การเมือง
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นอกจากนี้ อาณาบริเวณสวนตัวของคนซึ่งเคยถูกมองวาปลอดจากการเมืองและรัฐไม
ควรเขาไปแทรกแซงกิจกรรมที่เปนเรื่องสวนตัวของปจเจกชนที่ควรจะมีเสรีภาพในการดําเนินกิจ
กรรมสวนตัวตามความพึงพอใจ ตราบเทาที่การกระทําหรือกิจกรรมนั้นไมกระทบกระเทือนหรือ
ละเมิดสิทธิของผูอื่น เชนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สวนตัวซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศ
วิถี การกินอยู กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความสะอาดของรางกายและที่อยูอาศัย ตลอดจน
การเจริญพันธุเพื่อสรางสมาชิกใหมของสังคม และการเลี้ยงดูกลอมเกลาเด็ก ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ถูก
จัดใหเปนภาระหนาที่ของครัวเรือน โดยผูที่ถูกจํากัดหรือยึดโยงกับครัวเรือน ไดแก ภรรยา แม
ลูกสาว หรือคนรับใช คอยรับผิดชอบทําหนาที่เหลานี้ โดยที่ความสัมพันธและกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่สวนตัวซึ่งเคยเขาใจกันวาไมเกี่ยวของและแยกขาดจากการเมืองที่เปนทางการ จึงถูกกํากับ
ควบคุมโดยกลไกของอํานาจ อันไดแกการครอบงําและการสยบยอม ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสรร
บทบาทหนาที่ของคนและการกําหนดกรอบความถูกตองดีงามของการกระทําทางสังคม เชน การ
เลี้ยงดูเด็ก ถูกจัดใหเปนภารกิจหลักของแม เปนตน ดังนั้น การแสดงออกทางเพศของคนในสังคม
ตั้งแตการแตงกาย กิริยามารยาท รวมทั้งความสัมพันธทางเพศของผูอื่นจึงควรอยูในกรอบที่เชื่อวา
เปนที่ยอมรับวาถูกตองเหมาะสม
อยางไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับ “การเมือง” ที่เปลี่ยนไปเชนนี้ ทําใหความเขาใจเกี่ยวกับ
การเมืองมีความหลากหลายมากขึ้น ประเด็นและวิธีการในการศึกษาจึงควรขึ้นอยูกับการให
คํานิยามวาอะไรคือการเมือง เพราะถาเปนผูที่มองการเมืองในฐานะการปกครองและการกําหนด
นโยบายสาธารณะสนใจก็จะศึกษาในประเด็นที่ตางจากนักสังคมศาสตรที่นิยามการเมืองในความ
หมายกวางวาเปนเรื่องของอํานาจและความสัมพันธเชิงอํานาจ อยางไรก็ตาม อาณาบริเวณทาง
การเมืองที่เปนเรื่องของรัฐและรัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงไปมาก การเปลี่ยนรากฐานความเชื่อเกี่ยวกับ
สิทธิทางการเมืองของคนในสังคม จากการใหความสําคัญกับคุณสมบัติเฉพาะที่ไดมาโดยกําเนิด
ในการกําหนดที่ทางและบทบาทของคนมาสูความเชื่อในความเปนสากลของสิทธิทางการเมืองที่
เทาเทียมกันของปจเจกชนที่ทรงพลังอํานาจ โดยรัฐเปนเพียงสถาบันที่รับมอบอํานาจบางสวนมา
จัดการใหการอยูรวมกันของมนุษยเปนไปอยางสันติและเพื่อประโยชนของ สวนรวม ไดทําใหพื้นที่
ทางการเมืองในความหมายแคบถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวย การอางอิงสิทธิทางการเมืองของ
คนหลายกลุมที่เดิมไมไดถูกรวมอยูหรือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการทางการเมืองที่จํากัดอยู
ภายในคนกลุมเล็ก จึงทําใหผูคนหลากหลายกลุมไดเขามาสูพื้นที่เฉพาะของการเมืองที่เปนทาง
การเพื่อเรียกรองใหรัฐสนองความตองการหรือปกปองวิถีชีวิตความเปนอยูของคน คนที่ใชสิทธิ
ความเปนพลเมืองจึงมีความแตกตางหลากหลายในเรื่องของความตองการและระบบความเชื่อ
ความหมายรวมทั้งมาตรฐานความถูกตอง ดีงาม การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ไดทําใหประเด็นที่ถูกทําให
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เปนเรื่องสาธารณะ และเวทีของการตอสู/ตอรองโตแยงเกี่ยวกับความตองการมีความหลากหลาย
มากขึ้น หลายประเด็นที่ถูกจัดวาเปน “เรื่องเล็ก” ที่อยูนอกกรอบของการเมืองในความหมายแคบ
หรือเคยเปนประเด็นที่เชื่อกันวาเปนสากลที่ไดรับการยอมรับอยางไมถูกตั้งคําถามไดกลายเปนเรื่อง
ที่หลายกลุมโตเถียง/ไมเห็นพองตองกัน ภาพของการเมืองที่เปนทางการจึงสลับซับซอนกวาความ
เขาใจเดิม
อยางไรก็ตาม แงมุม “สวนตัว” หลายประการที่ถูกเสนอวามีความเปนการเมืองไดถูก
นําเสนอเปนประเด็นสาธารณะเพื่อใหรัฐจัดการในรูปของการจัดสรรสวัสดิการ หรือการยอมรับ/
รั บ รองโดยกฎหมาย คนหลากหลายกลุ ม ต า งก็ ต อ สู / โตแย งกัน เพื่อแสดงใหเห็น ความเป น
สาธารณะและความสําคัญของประเด็นที่ตนเกี่ยวของ ผูคนในสังคมตองการใหรัฐดําเนินการกับสิ่ง
ที่เขาหรือเธอเห็นวาไมถูกตอง ในขณะที่คนหลายกลุมตองการจะรักษากรอบกติกาเกี่ยวกับการอยู
รวมกันและวิถีชีวิตทางสังคมอยางที่เปนอยูไว ในขณะที่คนอีกหลายกลุมเรียกรองสิทธิที่จะตางไป
จากคนอื่น ๆ ในสังคมในแงมุมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและระบบความเชื่อความหมายของตน คนจํานวน
ไมนอยไดพยายามจะรักษาแงมุมที่ถูกมองวาเปนเรื่องสวนตัวเปนอยางยิ่งของตน อยางการแสดง
ออกของเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศดวยการ “ขามเขตแดน” เขาไปในพื้นที่สาธารณะเพื่อจะ
เรียกรองหรือรักษาสิทธิในความเปนสวนตัว ในบริบทเชนนี้ระบบการเมืองอยางประชาธิปไตยจะไม
มี
ประสิทธิภาพนัก ถายังยึดติดอยูกับการเมืองที่เปนทางการของการเลือกตั้ง รัฐสภาและรัฐบาล
ขอบเขตของการเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การเมืองไดกลายเปนเรื่องของการโตเถียงวา
อะไรบางที่เปนประเด็นสาธารณะที่รัฐและสังคมควรใหความสําคัญหรือจัดการ
ดังนั้น ประเด็นที่ถูกนําเสนอเขาสูการเมืองที่เปนทางการซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย
และมีรากฐานของระบบความเชื่อความหมายที่ตางกันดวยหลายเรื่องจึงถูกมองวาเปนเรื่องเล็ก
หรือไมนาจะมีความสําคัญนัก แตเปนเรื่องใหญที่ตองตอสูสําหรับคนบางกลุม โลกทางสังคมและ
การเมืองจึงเต็มไปดวยความเห็นตางและความขัดแยงในประเด็นที่ผูคนหลายกลุมเห็นวาเคยแปน
เรื่องที่ไมตองพูดถึง เพราะ คนสวนใหญเห็นคลายคลึงกัน “เวที” ของการดําเนินการและการตอสู
ทางการเมืองเปนไปไดหลายที่ โดยไมไดจํากัดอยูแตเพียงในสถาบันและวิธีการของการเมืองที่เปน
ทางการตามความหมายและความเขาใจการเมืองอยางแคบ ๆ อยางไรก็ตามสถาบันและกลไกของ
รัฐ เชน รัฐสภาหรือรัฐบาลก็ยังเปนเวทีทางการเมืองหลักของการตอสูของคนหลายกลุมที่ตองการ
จะสงอิทธิพลตอการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม การแบงสรรทรัพยากร “สวนรวม”
หรือการกําหนดทิศทางของสังคมใหเปนไปในทิศทางที่ตนตองการ การตอสูทางการเมืองของกลุม
คนที่มีความแตกตางของระบบความเชื่อความหมายและ ไมเทาเทียมกันในเชิงอํานาจในหลาย
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กรณีจงึ เปนเรือ่ งของการผลักดันกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะ โดยการนําเสนอ โตแยงและตอรอง
เพือ่ ปกปองหรือผลักดันมาตรฐานความถูกตองดีงามทีต่ นเชือ่ (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2549, น. 2-7
)
สําหรับผูศึกษาแลว มีความเห็นวาการที่คํานิยามของการเมืองเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสงผล
ตอความ ไมชัดเจนในเรื่องของเสนแบงของการเปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว ทําใหตอบ
ขอสันนิษฐานขางตนไดวา เหตุใดขาวลือในเชิงชูสาวซึ่งควรถูกจัดวางใหอยูในพื้นที่สวนตัว จึงถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการทําลายความนาเชื่อถือของนักการเมืองทั้งหญิงและผูชายซึ่งถือเปน
อาชีพที่ถูกจัดวางใหอยูในพื้นที่สาธารณะไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก เรื่องเพศ (Sex) ซึ่งถูกจัดวาเปนเรื่องสวนตัวยิ่งของมนุษยและปลอดจาก
การเมืองเชนเดียวกับแงมุมสวนตัวอื่น ๆ อยางเชน อารมณ ความรูสึก การดูแลเนื้อตัวรางกาย
ความสัมพันธและ การอยูรวมกัน ครอบครัว/ครัวเรือน ฯลฯ และมักถูกมองวาเปนเรื่องธรรมชาติ
และเปนความตองการพื้นฐานอยางหนึ่งของมนุษยเชนเดียวกับความหิวหรือความกระหายนั้น
การที่เรื่องเพศถูกเชื่อมโยงกับความเปนธรรมชาติเชนนี้ จึงทําใหระบบความหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธทางเพศไมเคยถูกตั้งคําถาม จนกระทั่งเมื่อประเด็นการโจมตีนัก
การเมืองดวยเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว ถูกทําใหกลายเปนประเด็นสาธารณะและถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการทําลายความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของทั้งนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชาย จึงถือเปน
ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเราเห็นวา แทที่จริงแลวเรื่องเพศกลับเปนแงมุมของชีวิตมนุษยที่ถูกควบคุม
และกํากับอยางเขมงวดโดยสังคม ศาสนา และรัฐ หรือเราอาจกลาวไดวาการแสดงออกและความ
สัมพันธทางเพศของคนถูกตัดสินโดยมาตรฐานทางศีลธรรมหรือผลกระทบตอสังคมสวนรวมมากกวา
ความพึงพอใจหรือผลกระทบตอคนที่เกี่ยวของโดยตรง และดวยความที่รัฐถือเปนโครงสรางหนึ่งที่
มีบทบาทสําคัญในการกํากับควบคุมเรื่องเพศทั้งในแงของการแสดงออกทางเพศและพฤติกรรม
ของพลเมืองดังกลาวขางตน ดังนั้น นอกจากนักการเมืองซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนและกลไกการ
บริหารงานของรัฐจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของรัฐใน
ทุกรูปแบบแลว ในฐานะนักการเมืองที่เปนทั้งประชาชนและผูแทนของประชาชนที่ทําหนาที่ดูแล
ผลประโยชน จึงจําเปนตองมีความประพฤติที่สอดคลองกับมาตรฐานความถูกตองดีงามในทุกเรื่อง
ที่รัฐเปนผูกําหนดซึ่งในที่นี้รวมถึงเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งควรที่จะดําเนินตามกรอบที่สังคม
กําหนดไวดวยเชนเดียวกัน
ประเด็นที่สอง การที่นักการเมืองหญิงตองเผชิญกับการถูกกลาวหาดวยเรื่องเชิงชูสาว
นั้น แสดงใหเราเห็นวาโครงสรางการกดขี่ผูหญิงในเรื่องของการผลิต (Production) ซึ่งในที่นี้หมาย
ถึงการผลักดันใหผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่ทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของสิทธิใน
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การเลือกตั้งและสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยที่โครงสรางดังกลาวไดพยายามแสดงใหเรา
เห็นวาความเปนพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะที่ถูกแยกออกจากกันนั้นจะสามารถนําผูหญิงไปสู
การหลุดพนจากการถูกกดขี่ในพื้นที่ภายในบานไปสูการแสวงหาอํานาจและทรัพยสินในพื้นที่
สาธารณะนอกบานไดอยางเทาเทียมกับผูช ายนัน้ ไมมปี ระสิทธิภาพอีกตอไป เนือ่ งจากนักการเมือง
หญิงยังคงตองเผชิญกับการถูกกดขี่ดวยเรื่องเพศวิถีซึ่งถือเปนเรื่องสวนตัวผานการสรางขาวลือให
สาธารณชนไดรับรูอยางไมแตกตางไปจากการถูกกดขี่โดย ระบบชายเปนใหญอื่น ๆ สิ่งเหลานี้จึง
แสดงใหเราเห็นวาความเปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวในประเด็นเรื่องการจัดการ ควบคุม
และตอรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิงผานการศึกษาเรื่องขาวลือนั้น แทที่จริงแลวไมไดถูกแยก
ออกจากกันอยางแทจริง หรือเราอาจกลาวไดวาการแบงแยกพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะเพื่อ
แกไขปญหาการถูกกดขี่ของผูหญิงในพื้นที่ภายในบานนั้น ถือเปนมายาคติที่ถูกสรางขึ้น เพราะแท
ที่จริงแลวไมวาจะอยูในพื้นที่ไหนหรืออยูในสถานภาพใด ผูหญิงก็ยังคงถูกกดขี่จากโครงสรางความ
สัมพันธที่ไมเทาเทียมเชนนี้ตลอด ไมวาจะเปนโลกในที่ทํางานซึ่งจะเห็นไดถึงความไมเทาเทียมใน
เรื่องของรายไดและความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน หรือแมแตในโลกทางการเมืองซึ่งถือเปน
โครงสรางชัน้ สูงสุดของสังคมไทย โดยทีห่ ลายคนคิดวาผูห ญิงทีก่ า วเขาสูอ าชีพนักการเมืองนัน้ จะตอง
มีทั้งความสามารถและความเทาเทียมกับผูชายในทุกดาน จึงจะสามารถกาวมายืนอยูบนถนนทาง
การเมืองได ทัง้ ทีใ่ นความเปนจริงแลว แมจะอยูใ นพืน้ ทีท่ างการเมือง แตเรือ่ งของเพศวิถกี ย็ งั คงเขาไป
ควบคุมใหผหู ญิงตองสยบยอมกับกรอบพฤติกรรมทางเพศทีค่ วรจะเปนตามเพศสภาพของตน
แนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองของ
นักการเมืองหญิงกับขาวลือในเชิงชูสาว
สําหรับแนวทางในการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิงนั้น มีความแตกตาง
หลากหลายกันไปในแตละคน โดยที่แตละแนวทางก็จะมีระดับหรือรูปแบบของการจัดการที่แบง
แยกยอยไดอีก และในแตละกรณีนักการเมืองหญิงก็จะมีการเลือกใชแนวทางในการจัดการดวยวิธี
หลายรูปแบบ ดังนี้
การทําใจ : แนวทางการจัดการขาวลือเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
เมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวนั้น ดูเหมือนวาแนวทางหลักที่
นักการเมืองหญิงสวนมากเลือกใชในการจัดการกับปญหาในอันดับแรกก็คือการทําใจ เนื่องจาก
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นักการเมืองหญิงตางก็มีความเห็นรวมกันวา การถูกกลาวหาหรือถูกโจมตีดวยขาวลือเชิงชูสาวกับ
การเปนนักการเมือง ถือเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะแงมุมของขาวลือสามารถถูกสราง
เปนเกมการเมืองเพื่อใชในการทําลายความนาเชื่อถือรวมถึงชื่อเสียงทั้งในชวงเวลาเลือกตั้งหรือ
การทํากิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรจะดําเนินการในเบื้องตนเมื่อตองเผชิญกับ
กรณีปญหาดังกลาว ก็คือการทําใจและหลังจากนั้นจึงเริ่มหาแนวทางในการจัดการขั้นตอไป
“...มันคงเปนสิ่งที่เราเลี่ยงไมได เพราะวาในขณะนี้มีชองทางการสื่อสารที่สามารถ
ปลอยประเด็นขาวออกไปตามสือ่ ตาง ๆ ก็เปนสิง่ ทีเ่ ราเมือ่ เกิดสถานการณนขี้ นึ้ มันตองยอมรับ ยอมรับ
สภาพแลวก็ความเสียหายซึ่งมักจะเกิดขึ้นมาก เพราะฉะนั้น เราก็ตองทําใจแลวก็ถอยออกมา หรือ
ทําในสิ่งที่คิดวามันพอจะทําไดดีที่สุด ก็ตองเขมแข็ง และก็ไมตองไปหวั่นไหวกับมัน เราก็คิดวาสุด
ทาย ขาวมันจะเลือนไปเอง ทุกขาว มันมักจะเลือนและมักจะลืม โดยเฉพาะขาวที่ไมไดมีหลักฐาน
วาเปนเรื่องจริงเลย...” (จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ, สัมภาษณ)
“...การเปนนักการเมืองตองไมหวั่นไหวและหนักแนน เพราะวาการเมือง ถาผูหญิง
ไมหนักแนนก็ไมสามารถที่จะลงทํางานทางการเมืองได เพราะวาในอดีตการเมืองก็เปนเรื่องสกปรก
มาตลอด มันขึ้นอยูกับ ผูแขงขันวาเขามีสปริตแคไหน ถาเปนผูแขงขันที่เขาไมมีสปริตก็ลําบาก
นิดหนึ่ง ซึ่งเราก็ตองทําใจ...” (ปวีณา หงสกุล, สัมภาษณ)
การนิ่งเฉย : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว เมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิง
ชูสาว มีการเลือกใชวิธีนิ่งเฉยตอกรณีปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการมีความเชื่อที่วาขาวลือที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่การเมืองถือเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากถือเปนเกมการเมืองรูปแบบ
หนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ ลดความนาเชื่อถือสําหรับการเปนนักการเมือง อยางไรก็ตาม การเลือก
ใชวิธีนิ่งเฉยเพื่อสยบความเคลื่อนไหวทางการเมืองสําหรับนักการเมืองหญิงในแตละคนก็มีจะมี
รูปแบบที่แบงแยกยอยออกไปตามแตภูมิหลังทางชีวิตครอบครัว การศึกษา ประสบการณทาง
การเมืองที่แตกตางกัน
“…ก็ตอ งปลอยไป สิง่ เหลานีม้ นั ไมใชกระทบกับปญหาของการทํางาน ไมใชวา คอรรปั ชัน่
เราก็ตองเฉย ๆ เพราะวาโจมตีไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากวาถาเกิดเปนคอรรัปชั่นก็อีกเรื่อง
หนึ่ง ถาโจมตีเรื่องเงิน เรื่องทุจริต งั้นก็ตองวากันอีกที…” (ปวีณา หงสกุล, สัมภาษณ)
สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว การนิ่งเฉยและไมตอบโตกับขอกลาวหาตาง ๆ ถือ
เปนแนวทางที่ดีที่สุดในสถานการณขณะนั้น ที่จะสามารถพิสูจนไดวาขอกลาวหานั้นไมเปนความ
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จริง ในขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองหญิงบางคนที่เห็นวา การนิ่งเฉยถือเปนสิ่งที่ควรทําในเบื้องตน
เพื่อดูทาทีของสถานการณ แตก็ควรที่จะมีแนวทางการจัดการดวยวิธีการอื่น ๆ ติดตามมา เพื่อ
แสดงความบริสุทธิ์ใจใหสาธารณชนไดรับทราบวาขาวลือดังกลาวไมเปนความจริง การที่จะพิสูจน
ใหประชาชนไดรับรูวานักการเมืองหญิงที่ประสบกับปญหาการถูกกลาวหา สามารถจัดการกับ
ปญหาดังกลาวไดอยางลุลวง ไมไดหมายความถึงแคการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของนักการเมือง
เพียงอยางเดียว หากแตมีนัยยะที่แสดงใหเห็นวาการที่นักการเมืองหญิงสามารถแกไขสถานการณ
ทีเ่ ลวรายใหผา นพนไปไดดว ยนัน้ ถือเปนผูท มี่ คี วามชอบธรรมทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนของประชาชน
ตอไป เนื่องจากความสามารถในการจัดการกับปญหาถือเปนบทพิสูจนหนึ่งในการที่จะกาวขาม
ผานไปสูการแกไขปญหาของประชาชนซึ่งเปนปญหาในระดับชาติตอไป
“...ขาวลือมันก็เปนเรื่องปกติ จัดการไมไดหรอก เฉยอยางเดียว แตถาเราจะสู ก็ชนกับ
ปญหาไปเลย ไปจับมือเลย ถาเรารูวาคนไหนดาเรา ก็ดาตอบไปเลย ไมตองกลัว แตอยาใหเขาเห็น
วาเราออนแอ เราจะตองพิสูจนใหเขาเห็นวาเราสูได เราสามารถไปเปนตัวแทนเขาได...” (รังสิมา
รอดรัศมี, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม สําหรับผูศึกษาแลว การนิ่งเฉยของนักการเมืองหญิงดังกลาว ในมุมมอง
ของ สตรีศึกษานั้น ถือเปนรูปแบบของการตอตานขัดขืน (Resistance) ชนิดหนึ่ง เปนการตอตาน
ขัดขืนเพื่อตอสูกับอํานาจซึ่งในที่นี้หมายถึงการถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาว ซึ่งสําหรับคนใน
สังคมแลวมีความเชื่อวาเปนเรื่องในทางลบหรือเปนเรื่องไมดีซึ่งไมควรที่จะเกิดขึ้นกับใคร โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับบุคคลสาธารณะที่เปนผูหญิง ในขณะเดียวกันการตอตานขัดขืนดังกลาวก็ไมใช
การตอสูเพื่อใหหลุดพนจากสภาวะของการถูกขี่ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการถูกปลอยขาวลือ เนื่องจาก
สําหรับการเมืองไทยแลว ขาวลือถือเปนสิง่ ทีอ่ ยูค กู บั การเมืองไทยมาชานาน ทัง้ ในแงทเี่ ปนเกมการเมือง
ซึง่ คูต อ สูท างการเมืองใชเพือ่ ทําลายชือ่ เสียงและความนาเชือ่ ถือ และในแงทเี่ ปนเครือ่ งมือตรวจสอบของ
ประชาชน ซึ่งมีนัยยะที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณความไมไววางใจผูมีอํานาจ แตในขณะเดียวกัน
ก็ไมนยิ มทีจ่ ะทําการประณามกันตอหนา ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะความเคยชินกับการเมืองแบบเผด็จการ
อํานาจนิยมซึง่ ทําใหประชาชนไมกลาวิจารณผมู อี าํ นาจอยางตรงไปตรงมา หรือเปนเพราะลักษณะรวม
ของคนไทยจํานวนมากที่ไมชอบการเผชิญหนา หากแตการนิง่ เฉยของนักการเมืองหญิงถือเปนการ
ตอตานเพือ่ สรางทางเลือกหรือรูปแบบชีวติ ของทางเลือกภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจ เพือ่ ใหกา วขาม
ผานขอจํากัดและแปรเปลี่ยนตัวเองใหเขากับชุดของความสัมพันธเชิงอํานาจนั้น กลาวคือการที่นัก
การเมืองหญิงบางคนเลือกใชวธิ นี งิ่ เฉยเพือ่ สยบความเคลือ่ นไหวของขาวลือนัน้ สําหรับผูศ กึ ษาแลว
ถือเปนการสรางทางเลือกทามกลางการเผชิญหนากับการถูกโจมตีใหแกชวี ติ ของการเปนนักการเมือง
ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหสาธารณชนรับรูวาการกลาวหาดังกลาวไมเปนความจริงและเพื่อเรียกความ
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ศรัทธารวมถึงใหไดรบั ความไววางใจจากประชาชนในการรับเลือกเขาไปทําหนาทีผ่ แู ทนของประชาชน
อีกครั้งหนึ่ง
การแถลงขาว : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
ในขณะที่มีนักการเมืองหญิงบางคนเลือกใชการนิ่งเฉยเปนแนวทางในการแกไขเมื่อถูก
โจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาว แตก็มีนักการเมืองหญิงอีกกลุมหนึ่งที่เลือกใชการแถลงขาวซึ่งถือเปน
แนวทางแบบกวาง (หรือแบบเหวี่ยงแห) เปนวิธีการตอบโต เนื่องจากเห็นวาการเปนนักการเมืองถือ
เปนบุคคลสาธารณะ จึงทําใหไมสามารถนิ่งเฉยกับการถูกโจมตีดวยขาวเชิงชูสาวซึ่งสามารถสงผล
ตอความนาเชื่อถือและภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่ดี
“…แตในวันที่เราไปใหขอเท็จจริงกับสังคมในวันนั้น เพราะวาคิดมุมเดียวเลยนะคะ
ไมไดคิดอะไร ก็ในเมื่อเราไมไดทํา แลวคือการเปนนักการเมืองคือการเปนบุคคลสาธารณะ คือเรา
จะยอมอยูเงียบ ๆ แลวก็ใหคนเดินไปไหนแลวก็จับกลุมสองสามคน แลวก็ดูสิ นี่ไง จริงไมจริงอะไรก็
ไมรู…” (ณหทัย ทิวไผงาม, สัมภาษณ)
“...วิธีแกปญหา คือ หนึ่ง ตองจิตใจกอน แตถาคิดวาตัวเองจะเลนการเมืองตอไป
มันตองใหขาว ใหสื่อมันออกเหมือนกัน ทีนี้ถาเราฟองสื่อ มันไมคุมหรอกคะ...” (มุกดา พงษสมบัติ,
สัมภาษณ)
อย างไรก็ตาม การแถลงขาวของนักการเมื อ งหญิงในแตละคนก็จะมีรูปแบบและ
รายละเอียดที่แตกตางกัน แมวาจะมีประสบการณรวมกันในเรื่องของการถูกโจมตีดวยขาวในเชิงชู
สาวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการอยูในบริบทแวดลอมที่ตางกันและรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่มีราย
ละเอียดเฉพาะที่ตางกัน แมจุดหมายปลายทางของการเกิดขึ้นของขาวลือจะเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งก็
คือผลกระทบในแงลบตอการเปนนักการเมือง ดังนัน้ เราจึงไดเห็นทัง้ รูปแบบการแถลงขาวเคลาน้าํ ตา
ลูกผูหญิงของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม ซึ่งเห็นวาการใชหลักฐาน (ทางการแพทย) ไมใชประเด็นสําคัญ
ในการแถลงขาวเนือ่ งจากถือเปนเรือ่ งของ สิทธิสว นบุคคล และการแถลงขาวทีพ่ ยายามหาหลักฐาน
มายืนยันความบริสุทธิ์ดังเชนกรณีของคุณมุกดา พงษสมบัติ ซึ่งเลือกที่จะทําการแถลงขาวในชวง
กลางคืน
“...เราเลือกใชวิธีแถลงขาว เมื่อแถลงไปแลววันนั้น วันตอมานักขาวตามมา เราก็บอก
ขอเท็จจริง สวนเขาจะเอาไปลง ไปตอความแคไหน เราก็ไมรู สวนขั้นตอนอื่น ๆ ที่มีใครตาง ๆ แนะ
นําวาควรจะฟอง ควรจะไปตรวจสอบ ควรไปโรงพยาบาล มันเปนสิทธิสวนบุคคล และในวันที่เรา
ใหสัมภาษณ บอกไมไดรองไห คือพูดแลวน้ําตามันก็คลอ แตมันไมไดหยด แตทุกคนบอกรองไห
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หมด อาว รองไหก็รองไห ดูถอยคําการเขียนน้ําหมึกปลายปากกาของคนมันทําใหแคนิดเดียวเพี้ยน
เปนเรื่องระหวางไมหนักมากเปนหนักเลยนะ…” (ณหทัย ทิวไผงาม, สัมภาษณ)
“…แตถาเราสู เราขอความรวมมือ พี่ก็มีวิธีคุยกับเขา จะขอแถลงขาวไดไหม แลวถาตัว
คุณจะซักปญหาอะไร ถามไดเลย คือเอาความเปนผูหญิง ความออนนอม ความเห็นอกเห็นใจ
เราพูดใหเขาไดเห็นใจเรา พีค่ ดิ วาวิธนี นั้ มันจะไดแรงบวกมากกวา ถาจะปะทะกับสือ่ นะคะ…ทีนตี้ อ ง
หาหลักฐาน ตอนแรกพีก่ ไ็ มรจู ะหาทีไ่ หน เพือ่ น ส.ส. โทรหา ตามพีเ่ อาไง เพราะจะหมดหนทางแลว
เขาเปนคนกลางคืน คิดไปทุกเรื่องและคอยสืบวามีไหม ก็ไดเพื่อนในกรุงเทพฯ ชวยสืบให เพราะเรา
ไมรูแหลงกลางคืน ทีน้สี ิ่งศักดิ์สิทธิมีจริง ดา มิราจ เขาโทรมาเอง ที่นี้ตอนแถลงขาวก็ตองแถลงขาว
ตอนดึกเพราะมิราจ คาเฟ เจาของเปนคนฮองกงไมเลิกงาน เขาไมใหออก ” (มุกดา พงษสมบัติ,
สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม แมวานักการเมืองทั้งสองจะมีรายละเอียดของการเลือกใชวิธีการแถลง
ขาวที่แตกตางกัน แตสําหรับผูศึกษาแลว แสดงใหเห็นวาแนวทางของนักการเมืองทั้งสองกลับมีจุด
รวมในเรื่องของการใชความเปนหญิงซึ่งในที่นี้หมายถึงน้ําตาที่ถูกใหความหมายวาเปนเรื่องของ
ความออนแอและความ ออนนอมเปนเครื่องมือ เพื่อสรางประโยชนทั้งในแงของการขอความเห็นใจ
จากประชาชนและสื่อมวลชนหรือเพื่อแสดงใหเห็นวาถอยคําที่ถูกแถลงขาวในวันนั้นคือขอเท็จจริง
ที่ถูกตอง ซึ่งทุกคนควรที่จะเชื่อ และนักการเมืองผูนั้นคือผูบริสุทธิ์ที่ถูกใสราย ดังนั้น แงมุมของ
ความเปนหญิงซึ่งสังคมใหคุณคาใน ทิศทางที่ตรงขามกับคุณสมบัติของความเปนชายนั้น จึงอาจ
จะไมใชขอดอยสําหรับการเปนผูหญิงสําหรับบางประสบการณอีกตอไป และแนวคิดสตรีนิยมก็
ควรที่จะหันกลับมาพิจารณาวาความเปนหญิงก็สามารถสรางประโยชนใหแกผูหญิงบางคนไดเชน
กัน เพราะฉะนั้น กรณีดังกลาวจึงถือเปนอีกขอพิสูจนหนึ่งที่ทําใหเราไมสามารถที่จะยึดเอาประสบ
การณของคนเพียงคนเดียว แลวเหมารวมวาเปนลักษณะหรือเปนเรื่องราวรวมกันของคนที่มีเพศ
สภาพหญิงทั้งหมด
การปราศรัย (ตอบโต) : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ การปราศรัย (ตอบโต) นั้น ปรากฏเปนแนวทางในการจัดการ
กับขาวลือในเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นเฉพาะในการเมืองพื้นที่ตางจังหวัด แมวาการปราศัยทางการเมือง
จะถูกใชทั้งในการเมืองระดับชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ทองถิ่น แตหากเปนการ
ปราศรัยตอบโตที่มีการพาดพิงถึงการถูกโจมตีเรื่องขาวลือทั้งในเรื่องเชิงชูสาวหรือเรื่องอื่น ๆ นั้น ก็
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มักจะพบในพื้นที่ทางการเมืองที่ไมเปนทางการเชนพื้นที่ตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตาง
ในเรื่องของวัฒนธรรมทางเมืองของทั้งสองพื้นที่
อยางไรก็ตาม การปราศรัย (ตอบโต) ซึ่งนักการเมืองหญิงใชในการจัดการกับปญหา
เรื่องขาวลือเชิง ชูสาวนั้น ถือเปนแนวทางที่นักการเมืองหญิงเลือกใชภายหลังจากที่ถูกกลาว
ปราศรัยโจมตีจากคูตอสูทางการเมือง ซึ่งถือไดวาเปนแนวทางเฉพาะกรณีและนักการเมืองหญิง
อาจไดรับผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงทางตรงและทางออมจากการเลือกใชแนวทางดังกลาว
ดังเชนกรณีของคุณรังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปตย ที่เลือกใช
การปราศรัย (ตอบโต) เปนหนึ่งในแนวทางจัดการกับขาวลือในเชิงชูสาว
“...ตอนพี่โดนปราศรัยดานะ ถาเราไมเปนความจริงนะ ขึ้นเวทีอัดไปเลย ไมเคยกลัวเลย
คนที่โจมตีพี่บอกวาไงรูไหม อยาไปเลือกพี่ ผูหญิงคนนี้มีผัวเปนรอย เราขึ้นเวทีเลย พี่นองคะ กระหรี่
มันยังมีผัวไมถึงรอยเลย แลวดิฉันเปนผูแทนราษฎร เปนคนสาธารณะ ไปทางไหนก็มีคนรูจัก จะไป
เอาใครที่ไหนก็ตองเห็น แตนี่ขาดอยูคนครบรอย พอมันแหนะ โอย คนก็มาเปนหวงพี่ กลัวพี่จะ
ถูกยิง พี่บอกพี่ไมกลัวหรอก เขาดาเรา เราก็ตองสูกับเขา คนจะไดเห็นวาเราเปนคนกลา กลาเปน
ปากเปนเสียงเขาได...” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
การใหสัมภาษณผานสื่อ : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
การใหสัมภาษณผานสื่อตาง ๆ ถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่นักการเมืองหญิงเลือกใชเมื่อ
ตองเผชิญกับการถูกกลาวหาเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการให
สัมภาษณที่มีการพูดถึงขาวลือในเชิงชูสาวอยางจริงจัง มักจะเกิดขึ้นกับกรณีของนักการเมืองหญิง
ที่คุนเคยกับแวดวงของสื่อเปนอยางดีและมีนัยยะที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเรื่องของ
การรักษาภาพลักษณโดยใชสื่อเปนเครื่องมือดังเชนกรณีของคุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ
โดยที่ เ ราจะเห็ น ได ว า คุ ณ แบม จณิ ส ตาถื อ เป น นั ก การเมื อ งหญิ ง เพี ย งคนเดี ย ว
(จากกลุมประชากรศึกษาในครั้งนี้) ที่เลือกใชการใหสัมภาษณผานสื่อทั้งในรูปแบบของนิตยสาร
หนังสือพิมพ บทสัมภาษณผานเว็บไซต ฯลฯ อยางจริงจัง เพื่อเปนการบอกขอเท็จจริงใหสาธารณ
ไดรับทราบและเปนการแจงเตือนใหกลุมบุคคลหรือสื่อหยุดการนําเสนอขาวที่อาจสรางผลกระทบ
ตอภาพลักษณของการเปนนักการเมือง แตก็ไมอาจที่จะเผชิญหนากันโดยตรง ซึ่งเปนเหมือนเปน
การเขียนเสือใหวัวกลัวหรือเชือดไกใหลิงดูตามสุภาษิตไทย ทั้งนี้ เนื่องจากคุณแบม จณิสตา
ถือเปนนักการเมืองหญิงเพียงไมกี่คนที่ถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวอยางตอเนื่อง แมปจจุบัน
จะพนสภาพจากตําแหนงการเมืองแลวก็ตาม แตขาวลือดังกลาวก็ยังถูกนําเสนออยางตอเนื่อง
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อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาการเลือกใชแนวทางในเรื่องดังกลาวสําหรับคุณจณิสตา
ถือเปนการใชสื่อเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาซึ่งถือเปนการแปรเปลี่ยนอํานาจของผูถูกกระทํา
มาสูการเปนผูควบคุมสถานการณ ในขณะที่นักการเมืองคนอื่น ๆ ตางก็ตั้งคําถามกับจริยธรรมการ
ทํางานของสื่อและเรียกรองใหสื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงวิธีการทํางานเพื่อสรางประโยชนใหแก
สังคม
การฟองรอง : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
การฟองรองถือเปนแนวทางการจัดการกับขาวลือในเชิงชูสาวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักการ
เมืองหญิงเลือกใช โดยที่เราจะเห็นไดวามีนักการเมืองหญิงเพียงไมกี่คนที่มีการพูดถึงแนวทางการ
จัดการดวยวิธีดังกลาว ในขณะที่นักการเมืองหญิงสวนมากมีความเห็นวาการฟองรองบุคคล
ผูกระทําการปลอยขาวลือไมสามารถกระทําไดโดยงายเนื่องจากการขาดความชัดเจนในเรื่องของ
หลักฐานสําหรับการเอาผิด หรือการที่จะฟองรองสื่อในฐานะชองทางการเผยแพรขาวลือนั้น ก็มีแต
ความเสียเปรียบ เนื่องจากสื่อซึ่งถือเปนสถาบันซึ่งในปจจุบันทรงอิทธิพลเปนอยางมากในสังคม ใน
ขณะที่การเปนนักการเมืองถือก็ตองอาศัยสื่อในการนําเสนอผลงาน นโยบาย แสดงทัศนคติ เพื่อ
สรางการรับรูใหแกประชาชน ซึ่งไมมีความแตกตางจากสื่อกับการเปนดาราที่ตองอาศัยสื่อในการ
สรางชื่อเสียง อยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับความคิดเห็นของคุณมุกดา พงษสมบัติ
ดังนี้
“...ที่นี้ถาเราฟองสื่อ มันไมคุมหรอกคะ สื่อเขาเลนเราทุกเรื่อง ถาเรายังเลนการเมืองตอ
ไปไมคุม เราตองเขาใจวาสื่อเขามีอิทธิพลขนาดไหน เกิดการผูกใจเจ็บมา สื่อเขาตองมีอยูแลว
ฝายกฎหมาย ฝายฟองรองเขาตองมีอยูแลว ถาเราชนะมันก็แคเสมอตัว แตถาแพหละ...” (มุกดา
พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม การเลือกใชการฟองรองเปนแนวทางในการแกปญหาขาวลือดังกลาว
แสดงใหเราเห็นถึงคุณสมบัติในเรื่องของความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว และความมีอํานาจของนักการ
เมืองหญิงที่เลือกใชวิธีการดังกลาว ในขณะเดียวกันการฟองรองก็ไมไดหมายถึงการมีความอดทน
รวมถึงอํานาจทางเงินแตเพียงอยางเดียว ถึงแมวาการดําเนินคดีทางกฎหมายจะมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานในหลายขั้นตอน ซึ่งในหลายกรณีก็ไมมีการพิจารณาคดีจนถึงที่สุด เนื่องจากมักจะมี
การไกลเกลี่ยและยกฟองไปกอน อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจสําหรับการเลือกใชวิธีดังกลาวของ
นักการเมืองหญิงไมไดอยูที่ผลปลายทางของการฟองรองหรือการพูดถึงหลักฐานในการเอาผิด โดย
ที่ผูศึกษาอยากใหละเลย/ลบคําวาหลักฐานเพื่อทําการฟองออกไปชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อใหเห็นแงมุม
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ความสําคัญของการพูดถึงการฟองรองวามีนัยยะที่สะทอนใหเห็นถึงภาวะอํานาจที่นักการเมือง
ผูนั้นมีตางหาก เนื่องจากมีนักการเมืองหญิงนอยคนที่จะเลือกใชวิธีการฟองรอง แมจะเปนวิธี
สุดทายในการแกปญ
 หาก็ตาม แตกม็ กั จะไมมใี ครเลือกใช หากแตสาํ หรับคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ
กลั บมี การพู ดถึงการทา ชนกั บป ญหาขาวลือที่ตองประสบดวยวิธีการฟองรอง อยางไรก็ตาม
สําหรับผูศึกษาแลว คําวาอํานาจในที่นี้มีทั้งแงมุมที่หมายถึงอํานาจจริง ๆ ที่สามารถสรางความ
เคารพและความเกรงกลัวใหกับบุคคลอื่นไดในเวลาเดียวกัน กับอํานาจที่หมายถึง การสรางทาง
เลือกรูปแบบใหมใหกับชีวิตภายใตบริบทสังคมแบบปตาธิปไตยที่การกดขี่ผูหญิงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
ของชีวิต แมวานักการเมืองหญิงซึ่งเปนผูแสดงหลักจะไมไดปรากฏภาพของการเปนเหยื่อหรือผูถูก
กระทํา แตสาํ หรับแนวคิดเรือ่ งการควบคุมทางสังคม : อํานาจและการตอตานขัดขืนของมิเชล ฟูโกต
แลว การฟองรองจึงถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการตอตานขัดขืนกับการโจมตีขาวลือดวยเรื่องชูสาว
การปฏิบัติการโจมตีตัวเอง : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
การพูดถึงการปฏิบัติการโจมตีตัวเองของนักการเมืองหญิงถือเปนขอคนพบใหมของ
การศึกษาในสังคม ซึ่งสําหรับในแงมุมที่เกี่ยวของกับขาวลือในเชิงชูสาวแลว การปฏิบัติการโจมตี
ตัวเองของนักการเมืองหญิงจากการศึกษาในครั้งนี้ ปรากฏในรูปแบบของการใชในปลิวในการโจม
ตีตัวเองและเกิดขึ้นในการเมืองพื้นที่ทองถิ่น โดยใชวิธีตีพิมพใบปลิวที่ถูกคูตอสูทางการเมืองแพร
กระจายเพื่อใชในการทําลสยชื่อเสียงใหเพิ่มขึ้น แลวนําไปกระจายตามพื้นที่ตาง ๆ ใหทั่วถึง ทั้งนี้ ก็
เพื่อสรางการรับรูใหประชาชนไดเห็นวานักการเมืองผูนั้นถูกกลั่นแกลงและสมควรไดรับความเห็นใจ
จากประชาชน โดยที่ในสวนนี้ทําใหสามารถแปรเปลี่ยนเปนคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่เพิ่มมาก
ขึ้นได อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวถือไดวาเปนผลพลอยไดที่นกั การเมืองหญิงไดรับจากการ
ถูกโจมตีดวยขาวลือ
อย า งไรก็ ต าม ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วข า งต น แล ว ว า การเมื อ งในพื้ น ที่ ท อ งถิ่ น และพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครตางก็สงผลตอการมีวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนรวมถึงการทํางานการ
เมืองของนักการเมืองที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ดังนั้น จึงไมนาแปลก หากเราจะไดเห็นถึงแนว
ทางการจัดการเมื่อถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองในพื้นที่ทองถิ่นที่มีความแปลก
ใหมหรือเปนเรื่องที่คนในสังคมไมเคยรับรูมากอน
“…การโจมตีแบบนี้เปนเรื่องปกติ เพราะวาผูหญิงมักจะออนไหว พอโดนโจมตีปป
ไมเอาดีกวา ไมเลนดีกวา ไมกลา อายอะไรอยางนี้ แตถาเราไมเปนความจริงนะ สูไปเลย ขึ้นเวทีก็
อัดไป พี่อัดทุกคน…เราตองไมเอาขาวลือมาบั่นทอน เขาลือก็ลือไป ยิ่งพี่นะลือเทาไหร คนอื่นปลิว
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เทาไหร โปรยใหหนักกวาเดิมเขาไปอีก คะแนนสงสารมันเยอะ เพราะเขาอาน เขาจะไดดาคูตอสู
แลวคะแนนก็จะกลับมา …” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม การเลือกใชแนวทางการจัดการดังกลาวเมื่อมองอยางผิวเผินอาจทําให
เกิดการตั้งคําถามกับจริยธรรมของการเปนนักการเมือง แตสิ่งหนึ่งที่ผูศึกษาอยากเนนย้ําก็คือการ
ปฏิบัติการโจมตีกลับในเรื่องดังกลาวถือเปนเปนปฏิกิริยาตอบโตจากผูที่ถูกกดขี่จากผูมีอํานาจซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงการปลอยขาวลือในเชิงชูสาวเพื่อทําลายความนาเชื่อถือของนักการเมืองหญิง ไมใช
การริเริ่มโดยนักการเมืองหญิงกอน
การใชศาสนาเปนที่พึงของจิตใจ : แนวทางการจัดการขาวลือในเชิงชูสาวของ นักการเมืองหญิง
การใชศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจถือเปนหนึ่งในแนวทางที่นักการเมืองหญิงบางคน เลือก
ใชควบคูไปกับแนวทางที่เปนรูปธรรมอื่น ๆ เพื่อเปนการสรางกําลังใจในสภาวะที่การแกไขปญหา
ยังไมสามารถลุลวงไปดวยดี ดังนั้น แงมุมในเรื่องของการใชศาสนาจึงไมควรที่จะถูกมองขามใน
การศึกษาครั้งนี้เชนเดียวกัน ในฐานะที่เปนอีกหนึ่งรูปแบบของแนวทางการจัดการขาวลือเชิงชูสาว
ของนักการเมืองหญิง
“...พอเกิดเรื่องปุบ เราก็ยึดมั่นวาเราทําความดีนะ คือในชวงพรรษาจะละเลิกเนื้อสัตวที่
มีชีวิตทั้งหมด ทํามาสิบกวาปแลว ก็เลยวิ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และก็สวดมนต วาสิ่งที่ลูกทําของใหแก
ไขไปได ซึ่งก็ถือเปนเรื่องทางจิตใจ ก็ยอมรับวาพี่อาจจะมีกรรม ที่มาโดนเรื่องแบบนี้ คิดวาเปน
กรรมเกา...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม หลายคนอาจจะตั้งคําถามกับการเลือกใชแนวทางในการจัดการกับ
ปญหาของนักการเมืองหญิงดังกลาว เนื่องจากภาพของการเปนนักการเมืองขางตนดูเหมือนจะขัด
แยงกับภาพของการเปนนักการเมืองซึ่งเปนผูแทนของประชาชนในการเขาไปจัดสรรผลประโยชน
ซึ่งควรที่จะมีความสามารถ และไมควรใหความสําคัญกับเรื่องในเชิงจิตวิญาณ แตสําหรับผูศึกษา
แลว ประเด็นในเรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนในสังคมปจจุบัน เนื่องจาก
ในแตละวัน คนจะมีชวี ติ อยูใ นอาณาบริเวณทีห่ ลากหลายทัง้ ในพืน้ ทีข่ องการเมือง เศรษฐกิจ ครอบครัว
ศิลปะ ความงาม ความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ เรื่องในเชิงสังวาส หรือเรื่องในทางปญญา
โดยที่แตละพื้นที่ก็จะมีชุดของความหมายและมาตรฐานความดีงาม (Set of Value) ของตัวเอง ซึ่ง
อาจจะมีทั้งความสอดคลองหรือขัดแยงกันเอง แมวาสถานภาพของคนจะถูกเปลี่ยนไปตามอาณา
บริเวณ แตก็อาจจะทําใหเกิดภาวะการยึดติดกับชุดของมาตรฐานความดีงามซึ่งสามารถเติมเต็ม
สิ่งที่ตนตองการ และถูกนํามาใชในอีกสถานภาพหนึ่ง หากแตมีความขัดแยงกับมาตรฐานความดี
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งามของสถานภาพนั้น ดังนั้น คําตอบที่ดี่สุดหากเกิดการตั้งคําถามกับนักการเมืองและเรื่องในเชิง
จิตวิญญาน ก็คือเรื่องที่คนในสังคมตางก็ถูกทําใหรับรูวาอาณาบริเวณเหลานี้และกิจกรรมที่อยูใน
อาณาบริเวณถูกแบงแยกออกจาก ซึ่งดูเหมือนวาแตละสถานภาพที่คงตองสวมใสไมมีความขัด
แยงกัน ทั้งที่ความเปนจริงแลว ไมไดเปนเชนนั้นเลย จึงไมนาแปลกใจวาการเปนนักการเมืองและ
เรื่องของจิตวิญญานสําหรับบุคคลอื่นจึงดูเหมือนเปนเรื่องไมสอดคลองกัน
อยางไรก็ตาม แมวาการเปนนักการเมืองในพื้นที่ทองถิ่นดูเหมือนวาจะมีความใกลชิด
กับเรื่องของศาสนาและจิตวิญญานมากกวาความเปนเมือง หากแตเมื่อมนุษยทุกคนเกิดปญหา
เราก็มักจะพบวาศาสนากลับเปนที่พึ่งทางใจที่มนุษยเรียกหามากที่สุด ซึ่งก็ไมเวนแมแตกรณีของ
ดร.ณหทัย ทิวไผงาม ซึ่งมีภาพลักษณที่ไมสอดคลองกับเรื่องในเชิงศาสนา
“...แตก็อยางที่บอก มันเหมือนการที่เรามิอาจไปเปรียบเทียบตัวเองกับศาสนาในหลาย
ศาสนา แตเราก็รูวากวาศาสดาทั้งหลายจะกาวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดที่มองเห็นสัจธรรมของการเปน
มนุษย ก็ตองผานอะไรมาเยอะ เพราะฉะนั้น เรื่องของเรานี้มันเล็กนอยมากเลย ก็สุดทายพอไปพบ
ไปเห็นก็ทําใหรูสึกปลงและการเปนมนุษยของแตละคนก็จะสูงกวากันก็ตรงนี้แหละคะ...” (ณหทัย
ทิวไผงาม, สัมภาษณ)
ความเปนหญิง : แนวทางในการจัดการขาวลือเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง
นอกเหนือจากแนวทางการจัดการที่เปนรูปธรรมดังกลาวขางตน แลว สิ่งที่ผูศึกษาคน
พบจากการวิจัยในครั้งนี้เพิ่มเติม ก็คือการที่นักการเมืองหญิงมีการหยิบใชความเปนหญิงเพื่อเปน
เครือ่ งมือสนับสนุนการจัดการกับปญหาขาวลือโดยดําเนินการควบคูไ ปกับแนวทางการจัดการอืน่ ๆ
นอกเหนือจากกรณีของการเลือกใชการแถลงขาวของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม และคุณมุกดา พงษสมบัติ
ในการจัดการกับขาวลือดังกลาวขางตน จะแสดงใหเห็นถึงแงมุมในเรื่องนี้แลว สําหรับนักการเมือง
หญิงบางคน ความเปนผูหญิงถือเปนขอไดเปรียบสําหรับนักการเมืองหญิงที่ถูกกลาวหาดวยเรื่อง
ขาวลือ ในแงของการเขาถึงประชาชนไดงาย เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและสรางการรับรูใหประชาชนรู
วานักการเมืองผูนั้นคือผูที่นาสงสารและสมควรไดรับการปลอบใจจากประชาชน
“...พี่วานะมันเปนการดีนะ ทําใหเราไดคะแนน ถายิ่งโจมตีนะ ยิ้มเขาไปเหอะ ผูหญิงได
เปรียบ สรีระรางกายของเราไดเปรียบกวาเยอะ มีคนโจมตีเราก็ปลอย ชางเถอะ ยิ้มอยางเดียว
คนเขามา เขาก็จะกอดเรา สงสารเรา ผูหญิงไดเปรียบที่สามารถกอดไดทุกคน แคกอดเขาหนอย ไป
ถึงบานเขาใหทุกบาน อยางนอยเราไปเหยียบหัวบันไดบาน เขาจะไมลืมเราเลย พี่ไดกับตัวเลย
พี่ถือวาพี่ไมมีหัวคะแนน กํานัน ผูใหญบาน ไมมีเลย....” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
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สําหรับผูศึกษาแลว การใชความเปนหญิงเปนแนวทางสนับสนุนในการจัดการปญหา
ขาวลือในลักษณะดังกลาว อาจจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมีการนําไปใชใน
การเมืองพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งวิถีชีวิตของประชาชนและแนวทางการทํางานของ ส.ส จะมีความผูก
พันใกลชิดกัน
กลาวโดยสรุป แมวานักการเมืองหญิงตางก็มีประสบการณรวมกันในเรื่องของการถูก
กลาวหาดวยเรื่องเชิงชูสาว แตก็มีแนวทางในการจัดการที่แตกตางกันและมีการเลือกใชวิธีการใน
การจัดการมากกวาหนึ่งวิธี นอกจากนี้ แมวานักการเมืองหญิงจะเลือกใชวิธีการในการจัดการ
ปญหาในรูปแบบเดียวกัน หากแตเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการจัดการของนักการเมืองหญิงในแต
ละคนก็ยงั มีรายละเอียดและรูปแบบภายในทีม่ คี วามแตกตางแยกยอยลงไปอีก ดังนัน้ สําหรับผูศ ึกษา
แลว เราจึงสามารถเห็นถึงแงมุมของความแตกตางในทุกรายละเอียดของแนวทางการจัดการที่
นักการเมืองหญิงเลือกใช ซึ่งทําใหเราไมสามารถที่จะพูดโดยเหมารวมหรือสรุปโดยภาพรวมไดวา
นักการเมืองหญิงมีแนวทางในการจัดการกับปญหาในเรื่องดังกลาวรวมกันอยางไร เนื่องจากการ
มองขามความแตกตางจะทําใหเราไมสามารถที่จะเห็นแงมุมในเรื่องตาง ๆ ไดอยางครบถวน
นอกเหนือจากนี้ แมแนวทางในการจัดการกับขาวลือของนักการเมืองหญิงในบางกรณี
จะไมแสดงใหเห็นถึงการปฏิกิริยาตอบโตกับสถานการณปญหา แตสําหรับผูศึกษาแลว ทุกวิธีการที่
นักการเมืองหญิงเลือกใชถือเปนแนวทางของการตอตานขัดขืน เนื่องจากนักการเมืองหญิงทุกคน
สามารถใชวิธีการตาง ๆ ตอรองกับภาวะขาวลือ ซึ่งถือเปนวิธีการควบคุมผูหญิงใหมีพฤติกรรม
(ทางเพศ) ที่สอดคลองกับชุดมาตรฐานความถูกตองดีงามตามที่สังคมแบบชายเปนใหญเปน
ผูกําหนด
จิตใจ : การควบคุมของนักการเมืองหญิงเมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว
ในส วนของการควบคุ มและตอรองในประเด็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศนั้น สําหรับ
นักการเมืองหญิงบางคนแลว เราไมสามารถที่จะทําการตอรองกับขาวลือในเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นได
เนื่องจากขาวลือถือเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดหากคิดจะเลนการเมืองตอไป เพราะฉะนั้น
การควบคุมที่ดีที่สุดสําหรับนักการเมืองหญิงเมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีดวยขาวลือ ก็คือ
การควบคุมตัวเองใหมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งกอนที่จะมีแนวทางการจัดการในเรื่องอื่นติดตามมา
อยางไรก็ตาม แมวาการควบคุมสภาพจิตใจเมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีจากขาวลือ
ในเชิงชูสาวจะถือเปนแนวทางที่นักการเมืองโดยสวนรวมเลือกใชในการควบคุมปญหา หากแตใน
นักการเมืองหญิงแตละคนก็มีรายละเอียดที่มีพูดถึงการควบคุมสภาพจิตใจที่แตกตางกันออกไป
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กลาวคือ นอกเหนือจากการควบคุมสภาพจิตใจของนักการเมืองหญิงเองแลว สําหรับนักการเมือง
หญิงบางคนก็มีการพูดถึงการควบคุมสภาพจิตใจของคนในครอบครัวควบคูไปกับสภาพจิตใจของ
ตัวเอง
“...วิธีแกปญหาตองใจกอนและก็จิตใจครอบครัว เพราะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไดเมื่อตองเผชิญ
กับปญหาอันดับแรกก็คือครอบครัว...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
นอกจากนี้ก็มีนักการเมืองหญิงบางคนมีความเห็นวา ในฐานะของนักการเมือง เรา
สามารถควบคุมการแพรกระจายขาวลือในเชิงชูสาวไดโดยการผลักดันกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการกระทําทางขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนรวมถึงการขอรับความรวมมือจากสื่อมวลชนในการ
นําเสนอขาว
“...อยางที่บอกวาเราคุมคนอื่นไมไดไงคะ แตเราคุมตัวเองได อันนี้คือวิธีแรกนะคะใน
การจัดการ ตอมาก็ control สังคม ทําไดไหม ทําไดโดยฐานะก็คือมาตรการทางกฎหมาย การออก
กฎหมายที่เกี่ยวของใหครอบคลุม มีผลตอการระบุโทษอยางชัดเจนทั้งปจจุบันและครอบคลุมถึง
อนาคต เพราะวาเรื่องเทคโนโลยีมันไปเร็วมาก อยางที่สาม คงเปนเรื่องของขอมูลขาวสาร ตรงนี้เรา
ทําคนเดียวไมได เราคงใชคาํ วาควบคุมไมไดเพราเปนประชาชนคนหนึง่ ก็คงตองใชขอความรวมมือ
และขอรองมากกวา สื่อมวลชนตองใชดุลพินิจในการแยกแยะขอมูลนิดหนึ่ง...” (ณหทัย ทิวไผงาม,
สัมภาษณ)
แตหากมองในมุมมองของสื่อมวลชนแลว การเลือกใชวิธีในการจัดการกับขาวลือชูสาว
โดยวิธีการแถลงขาวหรือการนิ่งเฉยตางก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
นักการเมืองหญิงควรที่ประกาศตัวใหสังคมไดรับรูถึงความตั้งใจในการทํางานมากกวาจะจัดการ
แถลงขาวเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว
“...การเงียบกับการแถลงขาวบางครั้งเราตองดูวาการแถลงขาวก็ชวยไดบาง การที่เขา
กลาออกมาแถลงขาว แตบางทีมันก็เปนแคประเด็น คุณพูดวาคุณไมมีอะไร แตความเชื่อของคน
หรือสื่อเอง สื่อมักจะเชื่อในสิ่งที่นําเสนอไวกอนแลว แตสิ่งที่คุณมาพูดวาเกิดอะไรขึ้นมันมักจะเปน
คําแกตัว วิธีการแกขาว บางทีการใชวิธีแถลงขาวอาจยิ่งไปตอกย้ําและยิ่งทําใหสังคมรูมากขึ้น โดย
สวนตัวการที่นักการเมืองหญิงขอชี้แจงวาตัวเองไมไดเปนอยางนั้นจริง มันไมมีผลประโยชน แตถา
ตอบมาวาในเรื่องนี้ขอใหใชเวลาเปนเครื่องพิสูจน แลวก็ใหผลงานเปนเครื่องพิสูจนวาตนเองทํางาน
ดวยความสามารถ ไมไดใชรางกายเขาแลกจะดีกวา อีกอยาง การเงียบก็ไมใชวิธีแกปญ
 หา คุณนา
จะออกมาพูด พูดอะไรที่ทําใหสังคมใหโอกาสคุณ แลวรอดู แตสวนใหญผูหญิงที่เจอเรื่องนี้มักจะ
ควบคุมตัวเองไมได อาจจะออนไหว ซึ่งมันก็เปนเรื่องปกติ แตผูหญิงที่คิดจะมาเลนการเมืองตอง
หนักแนน คุณตองเจออะไรอีกเยอะในวงการนี้ แตถาคุณตองมานั่งตอบคําถามหรือชี้แจงทุกเรื่อง
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มันก็จะไมไดอะไร มันคงเปนเรือ่ งทีป่ ระชาชนก็จะไมไดอะไร เพราะฉะนัน้ นาจะปองกันไวกอ นแลววา
ยืนยันทีจ่ ะเขามาเลนการเมือง ไมวา จะมีขา วอะไร ก็ขอใหพสิ จู นทผี่ ลงาน แลวก็ดเู ขาไปนาน ๆ เพราะ
ในสังคมเรา คนยังเชื่ออยูวาผูหญิงที่เขามาเลนการเมือง มักจะชอบมีเรื่องอยางนี้เขามาเกี่ยวของ
เพราะฉะนั้น คุณพรอมที่จะถูกตรวจสอบวาคุณเขามาเพื่ออะไร ดวยวิธีใด ตองการทําเพื่ออะไร ซึ่ง
ผูห ญิงหลายคนไมไดตงั้ รับหรือเปดเผยตัวใหชดั วาเขามาดวยความมัน่ ใจวาไมไดมเี รือ่ งอยางนีเ้ ขามา
เกี่ยวของ...” (ชวิดา วาทินชัย, สัมภาษณ)
ความเหมือน/ความแตกตาง : การมอง การตีความ และการจัดการกับขาวลือในเชิงชูสาว
จากผลการวิจัยพบวานักการเมืองหญิงที่เปนกลุมประชากรศึกษาในครั้งนี้ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัวและระดับการศึกษา กลาวคือ เรามีนักการเมืองหญิงที่จบ
การศึกษาตั้งแตระดับสูงสุด คือ ปริญญาเอก จนถึงระดับมาตรฐาน คือ ปริญญาตรี และมีทั้งนัก
การเมืองที่มีครอบครัวแลวและนักการเมืองที่ยังอยูในสถานภาพโสด รวมถึงความแตกตางในเรื่อง
ของประสบการณทางการเมืองของนักการเมือง และพื้นที่ทางการเมืองที่แตกตางกัน เชน ส.ส. ใน
ระบบปารตี้ลิสต และ ส.ส. แบบแบงเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซึ่งแมวาจะมี
ประสบการณรวมกันในเรื่องของการถูกโจมตีเรื่องพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบผานการสรางขาวลือ
เชนเดียวกัน หากในแตละกรณีศึกษากลับพบวามีความแตกตางกันในหลายประเด็น ดังนี้
รูปแบบของเครื่องมือที่ถูกใชในการโจมตีขาวลือเชิงชูสาว
รูปแบบของเครื่องมือที่ถูกใชในการโจมตี โดยที่เราจะเห็นไดวานักการเมืองหญิงนั้น
ถูกโจมตีดวยขาวลือโดยผานสื่อในหลายรูปแบบ อาทิเชน การโจมตีผานภาพขาวในหนังสือพิมพ
การโพสตขอความผานกระทูในเว็บไซตหรือสรางขาวลือผานอินเตอรเน็ต การโจมตีผานการแจกใบ
ปลิว คําพูดในลักษณะปากตอปากเรียกหรือที่เรียกกันในภาษาที่ไมเปนทางการวา “การเมาท”
การโจมตีผานการปราศรัย หรือแมกระทั่งการกลาวหาในรูปแบบของจดหมายและ/บัตรสนเทห
ซึ่งมักจะถูกสงตอกันภายในตูรับจดหมายของ ส.ส. ซึ่งตั้งอยูในรัฐสภา ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันมี
ชองทางในการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น เราจึงไดเห็นรูปแบบของเครื่องมือที่ถูกใชในการ
โจมตีนักการเมืองหญิงในวิธีหลากหลายมากขึ้นเชนกัน
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วัตถุประสงคของการปลอยขาวลือเชิงชูสาว
ความแตกตางในเรื่องของวัตถุประสงคของการปลอยขาวลือ ซึ่งผูศึกษาพบวามีทั้งที่
เปนในลักษณะของการหยุดหรือปดกั้นเพื่อมิใหเกิดความกาวหนาในอาชีพทางการเมืองซึ่งถือเปน
เกมการเมืองชนิดหนึ่งที่ถูกใชเพื่อทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ หรืออาจเปนไปเพื่อเบี่ยงเบน
ความสนใจจากประเด็นทางการเมืองของประชาชนโดยนักการเมืองหญิงเปนผูกระทําหวังเพื่อผล
ทางการเมืองในรูปแบบอื่น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Divert Intention” ดังเชนกรณีขาวลือ
ลาสุดที่เกิดขึ้นกับ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม
ภาวะการเปนผูกระทําและผูถูกกระทําจากขาวลือเชิงชูสาว
ความแตกตางในเรื่องของการเปนผูถูกกระทําและผูกระทําจากการถูกโจมตีดวยขาวลือ
ในเชิงชูสาวเพื่อหวังผลทางการเมือง ถือเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูศึกษาคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้
เนื่องจากการที่เห็นไดวาขาวลือสามารถสรางผลในทางลบใหแกนักการเมืองหญิงในแงของการ
ทําลายชื่อเสียง ในขณะเดียวกัน ขาวลือก็สามารถเปนพลังและผลในทางบวกใหแกนักการเมือง
หญิงบางคนไดเชนกัน
สําหรับความแตกตางทั้งหมดนี้ลวนสงผลตอการมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และ
ตอรองของนักการเมืองหญิงตอประเด็นเรื่องขาวลือเชิงชูสาวอยางแตกตางกัน ดังนั้น เราจึงไมอาจ
ทีจ่ ะพูดไดวา แนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในเรือ่ งของประสบการณ
การถูกโจมตีในเรื่องชูสาวนั้น มีความเปนหลักการหรือมาตรฐานเดียวกันได แมวาแตละคนจะมี
ประสบการณรว มกันในเรือ่ งของขาวลือก็ตาม แตเนือ่ งจากนักการเมืองหญิงแตละคนตางก็มภี มู หิ ลัง
และพื้นฐานทางชีวิตทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัว การศึกษา ประสบการณการทํางานในการเมือง
รวมถึงการอยูในพื้นที่ทางการเมืองที่มีความพิเศษแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางในเรื่องดังกลาวก็
ไดสงผลตอการมอง การตีความของประสบการณ รวมถึงการจัดการตอประเด็นปญหาเรื่องขาวลือ
เชิงชูสาวที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงแตละคนในลักษณะที่แตกตางกัน
ดังนั้น สําหรับผูศึกษาแลว การที่นักการเมืองหญิงตองเผชิญกับประสบการณในเรื่อง
ขาวลือเชนนี้ จึงควรทีจ่ ะถูกอธิบายดวยวิธกี ารทีแ่ ยกออกจากกัน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหสามารถเห็นไดถงึ จุดตาง
และลักษณะรวมของเรือ่ งราวจากประสบการณของนักการเมืองหญิงแตละคน ในขณะเดียวกัน ก็มี
ความจําเปนที่จะตองพิจารณาในรายละเอียดของแตละกรณีดวยวา แตละคนมีความเหมือนหรือ
ความแตกต า งกั น อย า งไร ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการยึ ด เอาประสบการณ ข องคนเพี ย งกลุ ม เดี ย ว
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แลวเหมารวมวาเปนลักษณะหรือเปนเรื่องราวรวมกันของคนที่มีเพศสภาพหญิงทั้งหมด ก็จะทําให
การอภิปรายผลในครัง้ นีไ้ มมคี วามแตกตางจากการ กีดกันผูห ญิงเชนเดียวกับสังคมของระบบปตาธิปไต
ย
พหุนิยมทางจริยศาสตร : การสรางความชัดเจนในการมองและการตีความ
นอกจากนี้ ดวยการทีค่ วามเขาใจทีม่ ตี อ โลกทางสังคมของคนในปจจุบนั ไดถกู เปลีย่ นแปลง
ไป ซึ่งทําใหโครงเรื่อง หลักการ หรือความจริงชุดเดียวที่ใชในการอธิบายและตัดสินปรากฏการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทางสังคมดูเหมือนจะออนกําลังลง ในขณะที่การทาทายและตั้งคําถามจาก
เสียงทีส่ ะทอนถึงประสบการณและระบบความเชือ่ ความหมายทีแ่ ตกตางจากโครงเรือ่ งและความจริง
กระแสหลัก รวมถึงการวิพากษและการตั้งคําถามกับความเปนสากลของคําอธิบายหรือหลักการ
ตาง ๆ ทีส่ ะทอนใหเห็นถึงการตอรอง/การปะทะกันของชุดความเชือ่ และมาตรฐานความถูกตองดีงาม
หลายชุดกลับถูกทําใหเปนประเด็นมากขึน้ ดังนัน้ ชีวติ ทางสังคมในปจจุบนั จึงควรทีจ่ ะเปนทัง้ เรื่องของ
ความเชื่อและการจัดการกับความแตกตางในหลายมิติ หลายแงมุมที่เลื่อนไหลและขัดแยงกันเอง
มากกวาจะเปนการเคลื่อนไหวโดยอาศัยหลักการชุดเดียวที่ผูที่เกี่ยวของไมตองคิดหรือไตรตรอง
มากนัก
ดังนั้น การตัดสินความถูกตองดีงามจึงไมสามารถทําไดโดยงายอีกตอไป นอกจากนี้
แลว การที่อาณาบริเวณตาง ๆ ของชีวิตทางสังคมไดถูกแยกขาดออกจากกันและมีความแตกตาง
ในเรื่องของความเชื่อและมาตรฐานความถูกตองดีงามที่เชื่อมโยงในแตละพื้นที่ อยางการเมืองที่
เปนทางการ เศรษฐกิจ ศาสนา ครอบครัว เรือ่ งเชิงสังวาสและความสัมพันธทแี่ ตกตางกัน เพราะแตละ
อาณาบริเวณจะมีกฎกติการวมทั้ง ชุดของคานิยม ความเชื่อที่แตกตางกันเปนตัวกํากับการกระทํา
และปฏิสัมพันธของในสังคมและชีวิตทางสังคมของคน ซึ่งทําใหคนในสังคมจําเปนตองจัดการกับ
ขอเรียกรอง ความตองการและคานิยมที่แตกตางนั้นที่อาจจะมีความขัดแยงกันเองในแตละอาณา
บริเวณตาง ๆ ของชีวิต จึงทําใหการดําเนินชีวิตโดยใชหลักการเพียงชุดเดียวในการคิดและตัดสินใจ
อาจทําใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ
สตรีนิยม : กับมุมมองเรื่องพหุนิยมทางจริยศาสตร
ในลักษณะเดียวกัน สภาพของสตรีนิยมในขณะนี้ก็มีแนวทางคําอธิบายและการมอง
ประเด็นที่มีความหลากหลายมากขึ้นเชนกัน เพราะฉะนั้นคนที่ทําความรูจักกับเฟมินิสตไมวาจะใน
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ฐานะของผูที่เรียนสตรีศึกษาหรือผูที่สนใจในสตรีนิยม จึงนาที่จะมีความคุนเคยกับสภาพของความ
แตกตางหลากหลายในเรื่องของมาตรฐานทางศีลธรรมนี้ โดยเฉพาะผูที่คุนเคยกับสตรีนิยมใน
ฐานะที่เปนการตอสูกับองคความรูกระแสหลักหรือกระแสชายเปนใหญ ซึ่งมีการตั้งคําถามกับ
องคความรูการแสหลักมาโดยตลอดวาชุดของความดีงามและถูกตองเพียงชุดเดียวในโลกนี้นั้น
แทที่จริงแลวมีอคติและมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตและการมองโลกของผูชายอยางไร นอกจากนี้
สตรีนิยมในชวงเวลาที่ผานมา 2-3 ทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 20 ทําใหมองเห็นการ
ปะทะกันขององคประกอบของตัวตนของคนที่เขามาเกี่ยวของกับเรื่องเพศสภาพในหลายเรื่อง ทั้งนี้
รวมถึงการที่สตรีนิยมถูกทาทายโดยแนวคิดเรื่องชนชั้น ชาติพันธุ และเรื่องวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น
ผู ที่ ส นใจในสตรี นิ ย มจึ ง น า ที่ จ ะคุ น เคยกั บ สภาพที่ เ รี ย กว า พหุ นิ ย มทางจริ ย ศาสตร (Ethical
Pluralism) อยูแลว แตปญหาก็คือ สตรีนิยมในสังคมไทยถูกมองในฐานะของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ซึ่งเนนความเปนเอกภาพของการมองประเด็น เนนความเปนเอกภาพของจุดหมาย
ปลายทางและยุทธศาสตรในการตอสู ซึ่งในบางครั้ง การเนนความเปนเอกภาพในขบวนการ
ลักษณะนี้ ไดทําใหสภาพของพหุนิยมมทางจริยศาสตรกลายเปนปญหาและถูกละเลยไป อีกทั้ง
นั กสตรี นิ ยมไทยก็ มักจะพูดและเสนอคําอธิ บายจากมุมมองของตัวเองโดยไมไดตระหนักวามี
คําอธิบายชุดอื่นและมาตรฐานของความดีงามชุดอื่น ๆ อยางไร
ดัง นั้ น ผู ศึก ษาซึ่งไดตระหนักถึ ง สภาพปญหาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนอยางดี จึงใครขอนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะที่แบงแยกใหเห็นถึงมุมมองและ
ทัศนคติ รวมถึงแนวทางการจัดการ ตอรอง และควบคุมประเด็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ
ของนักการเมืองหญิงในแตละคน ทั้งนี้ เพื่อมิใหสภาพพหุนิยมทางจริยศาสตรที่จะไดจากผลการ
ศึกษาและเปนประโยชนตอการทําความเขาใจในครั้งนี้ตองหายไป อยางไรก็ตาม สําหรับผูศึกษา
แลว การใหความสําคัญกับความแตกตาง ทําใหเห็นไดถึง สภาพหุนิยมทางจริยศาสตรที่ปรากฏใน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พรอมทั้งไดทําใหเห็นถึงขอคนพบใหมซึ่งถือไดวาสงผลตอการทําความเขาใจ
ตอปจจัยในเรื่องของการมอง การตีความ และการจัดการของนักการเมืองหญิงตอประเด็นเรื่องขาว
ลือในเชิงชูสาวไดอยางชัดเจน ดังนี้
1) มุมมองและวิธีคิดแบบชนชั้นกลาง
2) มุมมองจากพื้นฐานของความแตกตางในความเปนพื้นที่
3) มุมมองและวิธีคิดของผูมากประสบการณทางการเมือง
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การจัดการและการตีความประสบการณขาวลือ : ผานมุมมองชนชั้นกลาง
โดยที่การพูดถึงความเปน “ชนชั้นกลาง” ในที่นี้ ผูศึกษามีความตั้งใจที่จะเนนการศึกษา
ไปที่แนวคิดของความเปนชนชั้นกลางในสังคมตะวันตกที่คนในชนชั้นกลางของสังคมไทยรับมาไว
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งไมใชการพูดถึงการแบงแยกวาใครเขาเกณฑของการเปนชนชั้น
กลางอยางไร ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูศึกษาตระหนักดีอยูแลววา นักการเมืองหญิงซึ่งเปนประชากรศึกษา
ในครั้งนี้ลวนแตเปนบุคคลในชนชั้นกลางของสังคมไทย แตสําหรับในการศึกษาครั้งนี้ การพูดถึงมุม
มองและวิธีคิดของชนชั้นกลาง ก็เพื่อชี้ใหเห็นวามีนักการเมืองหญิงบางคนที่มีการนําเขาแนวคิด
ของชนชั้นกลางซึ่งมีมุมมองตอเรื่องทางเพศใน แงลบ และพยายามชี้ใหเห็นวาผูหญิงไมควรที่จะ
เขาไปเกี่ยวของกับเรื่องเพศทุกรูปแบบ เนื่องจากสามารถสงผลกระทบตอคุณสมบัติของการเปน
ผูหญิงที่ดี นํามาใชเปนกรอบในการดําเนินชีวิตอยางเครงครัดที่สุดตางหาก ซึ่งอิทธิพลที่ไดรับจาก
แนวคิดดังกลาวถือไดวาเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหนักการเมืองหญิงในแตละคนมีการมอง การตีความ
และจัดการตอประเด็นการโจมตีเรื่องขาวลือในเชิงชูสาวที่แตกตางกัน
คุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ และดร. ณหทัย ทิวไผงาม ถือเปนนักการเมืองหญิงที่มีความ
โดดเดนทั้งในเรื่องความสวย ความสามารถ รวมถึงการมีพื้นฐานทางครอบครัวและการศึกษาที่ดี
โดยที่ ดร.ณหทัย และคุณจณิสตาตางก็ไดรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและ
ผานการศึกษาในระดับสูงจากตางประเทศ ซื่งเปนแหลงบมเพาะวิธีคิดแบบชนชั้นกลางตะวันตก
ผิวขาว แหงหนึ่งที่สงผลใหนักการเมืองทั้งสองคนมีมุมมอง การตีความ และการจัดการเกี่ยวกับ
ประสบการณขาวลือในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศที่พยายามจัดใหอยูในกรอบของการเปนผูหญิง
ที่ดีตามแบบสังคมไทย ซึ่งสําหรับผูศึกษาแลว ความคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการรับเอาแนว
ความคิดแบบชนชั้นกลางในสังคมตะวันตกมาอยางชัดเจนและมีความแตกตางจากนักการเมือง
หญิงคนอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณซึ่งนักการเมืองทั้งสองไดมีการพูดถึงประเด็นของการ
เปนผูหญิงดีตามที่สังคมคาดหวัง
ชนชั้นกลาง : แนวคิดเรื่องทางเพศและการควบคุม
สําหรับแนวคิดแบบชนชั้นกลางตะวันตก ผิวขาวนั้น เปนแนวคิดที่มีความเชื่อวาคนใน
สังคม ควรที่จะมีการดําเนินชีวิตตามกรอบมาตรฐานความถูกตองดีงามตามที่สังคมกําหนดไว
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของมาตรฐานความถูกตองดีงามในเรื่องทางเพศ ซึ่ง
สําหรับชนชั้นกลางแลว เรื่องทางเพศถูกมองในทางลบ เนื่องจากการไดรับอิทธิพลที่สําคัญจาก
“ตะวันตก” ซึ่งถือเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอหลายระบบคิดในโลก อยางไรก็ตาม สําหรับแนวคิดที่
มองเรื่องเพศในแงมุมลบของตะวันตกนั้น ไดรับอิทธิพลจากความเชื่อของคริสตศาสนากระแสหลัก
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ซึ่งมีความเชื่อวาความตองการทางเพศ รวมถึงความเจ็บปวดในการคลอดลูกถือเปนสวนหนึ่งของ
การลงโทษของพระเจาเมือ่ เกิดการฝาฝนขอหามโดยอีฟและอาดัมดวยการกินผลไมตอ งหาม ดังนั้น
การมีความตองการทางเพศจึงถือเปนเรื่องที่เลวรายและตองมีการควบคุม และดวยความที่เรื่อง
เพศถูกมองวาเปนเรื่องสกปรก เปนเรื่องไมดีงามที่สามารถสงผลในทางลบไดอยางมหาศาลตอ
สังคม ปรากฏการณตาง ๆ ที่ทําใหคนรูสึกวาเรื่องเพศหลุดจากการควบคุมและกลายเปนความไร
ระเบียบ จึงถูกมองวาเปนภัยอันตรายใหญหลวงตอศีลธรรมและกรอบกติกาของการอยูร ว มกันของคน
ในสังคม
สังคมไทย : การนําเขาแนวคิดชนชั้นกลาง ตะวันตก ผิวขาว ในเรื่องทางเพศ
โดยที่แนวคิดเรื่องเพศในทางลบเชนนี้จึงมีอิทธิพลตอการมองเรื่องเพศของคนในสังคม
ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยผานการศึกษาแบบ “ตะวันตก” รวมทั้งการนําเขา
วิทยาการ ความรู รูปแบบการปกครอง กฎหมาย และวิถชี วี ติ จากสังคม “ตะวันตก” ซึง่ สําหรับชน
ชั้นสูง/ชนชั้นกลางไทยนั้น ไดรบั อิทธิพลแนวคิดเชนนี้ผานกระบวนการนําเขาตาง ๆ โดยสถาบัน
ทางสังคมและการเมือง รวมทั้งรัฐซึ่งถือเปนผูมีสวนในการกํากับ ควบคุมเรื่องเพศและพฤติกรรม
ทางเพศของคนใหอยูในกรอบที่เห็นวาถูกตอง/เปนธรรมชาติ โดยการปลูกฝง กลอมเกลาหรือ
รับรองรูปแบบของการแสดงออกและความสัมพันธทางเพศที่อยูในกรอบของเรื่องเพศที่ชอบธรรม
ใหแกคนในสังคม และลงโทษเมื่อมีการละเมิดหรือลวงล้ําออกนอกกรอบโดยมีกฎหมายของรัฐเปน
เครื่องมือสําคัญในการรับรองความชอบธรรมและคุมครองพฤติกรรมที่สอดคลองกับกรอบเรื่องเพศ
รวมถึงลงโทษพฤติกรรมทางเพศและความสัมพันธที่ขัดแยงกับแนวที่กําหนดโดยกรอบความเชื่อใน
เรื่องเพศกระแสหลัก
อยางไรก็ตาม สําหรับสังคมตะวันตกและสังคมอื่น ๆ ที่นําเขาแนวคิดนี้จากตะวันตกนั้น
การตอรองโตเถียงของคนในสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศและความสัมพันธทางเพศ
อยางสาธารณะในปจจุบันก็ไมไดหมายความวาคนในสังคมจะมีเสรีภาพในเรื่องเพศที่เพิ่มมากขึ้น
โดยมายาคติที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในสังคมก็คือความเชื่อในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงจาก
การเก็บกด บังคับในเรื่องเพศมาเปนการปลดปลอยในเรื่องเพศ ดังนั้น คนจึงมีแนวโนมจะเชื่อวา
คนในยุคหลังมีเสรีภาพในเรื่องเพศสามารถแสดงออกและเลือกรูปแบบของความสัมพันธทางเพศ
ไดอยางเสรี ซึ่งในความเปนจริงแลว เรื่องเพศกลับมีแงมุมมองของความตอเนื่องในการกํากับควบ
คุมอยางเขมงวดมากกวา อีกทั้งกรอบในเรื่องเพศก็กลับมีอิทธิพลในการจัดความสัมพันธของคน
อยางตอเนือ่ งในชวงเวลาทีเ่ ชือ่ กันวาคนมีเสรีภาพในการเลือกทางเลือกตาง ๆ ในชีวติ มากขึน้ ดังนั้น
เรื่องเพศจึงถูกควบคุมดวยวิธีการที่ซับซอนและเห็นไดไมชัดเจนโดย ผูมีอํานาจในการตัดสินความ
ถูกผิดในเรื่องเพศที่มีความหลากหลายขึ้น เชน ผูเชี่ยวชาญ และแพทย เปนตน
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ดังนั้น สําหรับผูศึกษาแลว การที่ผูหญิงมีโอกาสไดกาวเขามาสูพื้นที่ทางการเมือง ซึ่ง
สําหรับคนในสังคมมองวาคือความเปนที่สุดของความเทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย แตกลับ
ตองมาเผชิญกับการถูกกลาวหาในเรื่องเชิงชูสาว จึงถือเปนคําอธิบายที่ดีสําหรับการพูดถึงเสรีภาพ
ในเรื่องเพศที่ถูกทําใหรับรูวามีเพิ่มขึ้น เพราะถึงแมวาผูหญิงจะไดเขามาทํางานในพื้นที่สาธารณะ
(พื้นที่ทางการเมือง) ซึ่งมีนัยยะที่แสดงใหเห็นถึงการกดขี่ทุกรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นกับผูหญิงตองหมด
ไป แตในความเปนจริงแลว รัฐและสังคมก็ยังคงสรางกรอบในการควบคุมตรวจตรามิใหคนใน
สังคมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะในเรื่องทางเพศที่ออกนอกกรอบแบบไมใหคนรูตัวหรือสังเกตเห็นได
ดวยการแฝงเรนระบบการควบคุมไวตามสถาบันทางสังคมตาง ๆ ซึ่งไมเวนแมแตในสถานที่หรือสิ่ง
ที่คนบอกวาคือความเทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย และปรับเปลี่ยนรูปแบบของควบคุมไปสู
การสรางใหคนสยบยอมและยอมรับการถูกควบคุมจากสังคมโดยไมใชอํานาจหรือคําสั่งในการทํา
การควบคุม ดังนั้น นัยยะของการโจมตีขาวลือในเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงดังกลาวจึง
ไมใชแคเพียงการหมายถึงเกมการเมืองที่ถูกใชเพื่อทําลายความนาเชื่อและชื่อเสียง รวมถึงแงมุม
การตรวจสอบของประชาชนและสื่อมวลชน แตยังมีนัยยะที่แสดงใหเห็นถึงแงมุมของการควบคุม
ผูห ญิงในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งไมสามารถกระทําไดอยางโฉงฉาง เนื่องจากการรับรูของสังคมที่เชื่อกัน
วาความเปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวถูกแยกออกจากกัน (ทั้งที่ในความเปนจริงแลว การ
แบงแยกพื้นที่ดังกลาว ไมสามารถทําไดโดยงาย) ดังนั้น การที่จะควบคุมวิถีชีวิตสวนตัวของบุคคล
สาธารณะ (ซึ่งอยูในพื้นที่สาธารณะ) จึงอาจจะไมมีเหตุผลพอเพียงที่จะดําเนินการโดยวิธีที่เปดเผย
ในสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาคในการทําสิ่งตาง ๆ ไดโดย
เสรี ตราบเทาที่ไมกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสรางความชอบธรรมใหแก
รัฐและสังคมวาเปนรัฐและสังคมที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
นักการเมืองหญิง : กับมุมมองเรื่องทางเพศแบบชนชั้นกลาง
ในความเปนจริง แมวานักการเมืองหญิงทุกคนในการศึกษาครั้งนี้ จะมีความเห็นรวม
กันวาการโจมตีเรื่องพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบถือเปนการทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
ของการเปนนักการเมืองที่ดีเปนอยางมาก ในฐานะที่สรางผลกระทบตอจริยธรรมของการเปนนัก
การเมือง เนื่องจากการที่เรื่องเพศถูกมองในแงลบ หากแตระดับของการใหความสําคัญกับเรื่องดัง
กลาวของนักการเมืองหญิงในแตละคนก็มีใหเห็นอยางแตกตางกัน ซึ่งสําหรับ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม
และคุณแบม จณิสตา ลิ่วเฉลิม แลว ขาวลือในเชิงชูสาวไมเพียงแตมีผลกระทบตอการเปนนักการ
เมืองที่ดีเทานั้น หากแตยังมีผลกระทบตอภาพของการเปนผูหญิงชนชั้นกลางซึ่งเรื่องของความ
ประพฤติทางเพศถูกใชเปนเครีอ่ งมือในการตัดสินความดีงามของผูห ญิงในทุกบทบาทสถานะอีกดวย
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบความเชื่อดังกลาว หากผูหญิงคนใดปฏิเสธที่จะประพฤติตามกรอบของ

187
“หญิงดี” อันหมายถึงการหลีกเลี่ยงเรื่องเพศนอกรอบทั้งหลายเพียงอยางเดียว คุณสมบัติหรือความ
ดีงามอื่น ๆ ที่มีอยูก็ไมสามารถหักลางได หรือไมมีความสําคัญอีกตอไป ดังนั้น สําหรับนักการเมือง
หญิงทั้งสองแลว การสัมผัสหรือมีประสบการณทางเพศ แมจะโดยทางตรงหรือทางออม เชน ผาน
รูปแบบของขาวลือ ก็อาจทําใหการเปนผูหญิงและการเปนนักการเมืองแปดเปอนและมีราคีได
เนื่องจากความดีงามของนักการเมืองนั้น นอกเหนือจากผลงานทางการเมืองที่ประชาชนจะใหการ
ยอมรับแลว ความประพฤติปฏิบัติในเรื่องทางเพศก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน
…คือมันเปนประเด็นที่ผูหญิงเจอ แลวขอโทษมันก็จะติดตัวเราไป ทุกวันนี้เว็บไซต
พิมพชื่อณหทัยก็ยังอยูเว็บตน ๆ อยู แลวอีกกี่ปมันถึงจะถูกลางออกไปตรงนี้…มองกลับไปวา
ขนาดคนอยางเราที่แตกอน คนอื่นก็บอกวาเปนคนดี อยู ๆ วันหนึ่งก็มีเรื่องอยางนี้ได ใครจะอยาก
เอาเสี้ยนใหคนอื่นแกวงใสตัวเอง แลวใครอยากจะเปน นอกจากคนที่ฝรั่งบอกวา Nothing to lose
ก็คือไมมีอะไรเสียอีกแลว ในชีวิตฉันก็เขามาตรงนี้ มันก็คือฉันเสียมากกวานี้มาแลว แตสาํ หรับคนที่
พรอมอยางที่บอก ใครจะอยากเขามาเสียในเมื่อเขามาเสีย ในเมื่อเขาอยูของเขายังงั้นดีแลว…”
(ณหทัย ทิวไผงาม, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความไรเดียงสา/ความบริสุทธิ์ผุดผองของผูหญิงจะมีคาและได
รับการยกยอง เนื่องจากความเชื่อที่วาผูหญิงไมควรใหความสนใจ ฝกใฝหรือมีประสบการณใน
เรื่องเพศมากนัก แตสําหรับคุณจณิสตาแลว เห็นวานักการเมืองชายกลับถูกคาดหวังใหมีประสบ
การณและมีความสามารถในเรื่องเพศมากกวา แมวาการเปนนักการเมืองจะตองมีภาพลักษณของ
การเปนผูนําที่ดีทั้งในเรื่องของพฤติกรรมและความสามารถ หากแตประสบการณทางเพศกลับไม
ทําใหนักการเมืองชายตองแปดเปอนเมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองหญิง ทั้งนี้ เนื่องจากมายาคติ
เกี่ยวกับความตองการทางเพศที่มากมายและตองระบายออกของผูชาย
“…ประเด็นขาวลือที่โจมตีผูหญิงไดหนักที่สุดก็มักจะเปนเรื่องของครอบครัว เรื่องของ
ผูหญิง ผูชาย ชูสาวอะไรตาง ๆ ซึ่งมันจะสามารถลบความศรัทธาลงไปได…ซึ่งแนนอนตองรูสึก
down แยมาก ๆ เพราะวาเราเปนอะไรที่เมื่อกอนมีภาพที่ดี แตพอเขามาปป มันเหมือนมีคนสราง
ภาพ พยายามเขียนปายภาพใหมใหออกมาเปน image ของภาพแรง มันเปนการ build image
ของเราเขาไปในความรูสึกของคนในวงที่กวางขึ้น โดยที่เราไมไดเปนแบบนั้น เราก็อาจมีบางวา พอ
หลังมีขาวหมาด ๆ สด ๆ ไปเดินหาง อาจจะมีความรูสึกวาคนอาจจะมองเราดวยสายตาที่เรารูสึก
ทําใหกระทบกระเทือนความรูสึก…” (จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ, สัมภาษณ)
จากอิทธิพลของแนวคิดแบบชนชั้นกลางขางตน แสดงใหเห็นวานักการเมืองหญิง
ทั้งสองมีความพยายามในการควบคุมเรื่องเพศของตนอยางเครงครัดหรือที่เรียกวามีการปฏิเสธตัว
ตนทางเพศของตนเองเพื่อที่จะใหไดรับการยอมรับ เนื่องจากการตระหนักถึงภาพลักษณของความ
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เปน “หญิงดี-หญิงเลว” ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการสรางอัตลักษณของผูหญิงดีและนักการเมือง
หญิงที่ดีในการไดรับการยอมรับจากประชาชน เพราะการถูกตีตราวาเปน “ผูหญิงไมดี” หรือในที่นี้
หมายถึงการเปนนักการเมืองไมดีดวยนั้น หมายถึง “การตาย” ในทางสังคม ที่สงผลในรูปของการ
ไมเปนที่ยอมรับ การสูญเสียความเคารพนับถือจากผูอ่นื การถูกตัดขาดจากสังคม และอาจจะรวม
ไปถึงการถูกกระทําความรุนแรงทางตรงหลายรูปแบบ ดังนั้น การเปน“ผูหญิงไมดี/หญิงแพศยา” ที่
มีประสบการณทางเพศในรูปแบบที่ไมเปนที่ยอมรับหรือแสดงออกในเรื่องเพศอยางเปดเผยจึงถือ
เปน “ความเปนอื่น” สําหรับการกอตัวและการประกอบสรางตัวตนทางเพศของผูหญิงในสังคม
สําหรับนักการเมืองทัง้ สอง ซึง่ ผูห ญิงควรทีจ่ ะพยายามหลีกเลีย่ งจากการถูกตีตราวาเปน “หญิงเลว”
ดวยการสยบยอมตอกรอบความหมายเรื่องเพศของสังคม
การควบคุมเรื่องเพศ : การสยบยอม การควบคุม และการกํากับตัวตนโดยผูหญิง
อยางไรก็ตาม การควบคุมเรื่องเพศของนักการเมืองหญิงทั้งสองแสดงใหเห็นวาไมได
เป น เพี ย งการกําหนดกฎเกณฑ แ ละการกํากั บ ให อ ยู ใ นร อ งในรอยโดยสั ง คมและรั ฐ เท า นั้ น
แตนักการเมืองทั้งสองกลับเปนผูรับเอานิยามและการจัดหมวดหมูที่เกี่ยวของเขาเปนสวนหนึ่งของ
ความเชื่อและตัวตนเหมือนเชนคนกลุมอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้น คนในสังคมจึงเลือกที่จะทําหรือไมทํา
สิ่งตาง ๆ โดยอาศัยกฎเกณฑและความหมายเหลานี้เปนหลัก การกํากับเรื่องเพศของคนในสังคม
จึงเปนเรื่องที่คนทุกคนเปนทั้งผูควบคุมและผูถูกควบคุม นักการเมืองทั้งสองรวมถึงผูหญิงคนอื่น ๆ
จึงสยบยอมและยึดมั่นกับกรอบของเรื่องเพศที่ชอบธรรมเพื่อการยอมรับของสังคม และตองกํากับ
ตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในรองในรอยและกํากับผูอ่ืนใหอยูในกรอบเชนเดียวกัน โดยใชการ
ประณามทางสังคมเปนอาวุธ เพื่อใหผูหญิงไดเห็นตัวอยางของ “หญิงเลว” ที่ไมอยูในกรอบเรื่อง
เพศที่ถูกลงโทษโดยถูกกระทําความรุนแรงและการเสื่อมเสียชื่อเสียง และพยายามจะหลีกเลี่ยง
ชะตากรรมในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การกํากับควบคุมเรื่องเพศและความสัมพันธของชายหญิง
ในสังคมจึงเปนเรื่องของการกํากับความเขาใจและการกระทําของคนโดยบอกวาอะไรจริงหรือ
ถูกตอง กลไกในการควบคุมใหคนปฏิบัติตามในรูปของการใหรางวัล/อภิสิทธิ์และการลงโทษและ
ตัวอยางที่ทําใหคนแยกแยะถูก-ผิด จริง-ไมจริงได เรื่องเพศจึงมีความเปนการเมืองที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการควบคุมกํากับโดยอํานาจที่ไมไดเปนเพียงเรื่องของการใชกําลังบังคับ แตเปนเรื่องของ
กลไกการควบคุมที่สลับซับซอนที่นําไปสูการสยบยอมทางรางกายและจิตวิญญาณ
นอกจากนี้ ความเกีย่ วของกับเรือ่ งเพศทีน่ าํ มาสูก ารแบงผูห ญิงออกเปน “หญิงดี-หญิงเลว”
นั้น ทําใหเห็นประเด็นสําคัญที่ซอนอยูในเรื่องดังกลาว คือรูปแบบเรื่องเพศที่สังคมเห็นวาถูกตอง
ชอบธรรมในความเปนจริงนั้น ถูกจํากัดอยูเฉพาะการมีเพศสัมพันธระหวางเพศชายกับหญิงใน
สถาบันการแตงงานในระบบผัวเดียว ซึ่งความสัมพันธทางเพศในลักษณะนี้ไดรับการยอมวาเปน
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เรื่องธรรมชาติและปกติ โดยที่อิทธิพลของกรอบเรื่องเพศนี้ทําใหเรื่องเพศหลากหลายรูปแบบที่อยู
นอกการแตงงาน ถูกมองวาเปนปญหาสังคมจึงตองมีการแกไข และความสัมพันธทางเพศที่ไมได
เปนเรื่องของชายหญิงและเพื่อการเจริญพันธุ เชนการมีความสัมพันธทางเพศกับคนที่มีเพศสภาพ
เดียวกัน ถูกจัดวาเปนความเบี่ยงเบน ผิดศีลธรรม/หรือ ผิดธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษาเรื่องเพศจึง
ถูกมองโดยจํากัดอยูในการแตงงานหรือในชีวิตคูราวกับวาคนที่อยูนอกสถาบันการแตงงานจะไมมี
พฤติกรรมหรือความสัมพันธทางเพศ อยางไรก็ตาม สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ แมจะเปนแคเพียง
เรื่องขาวลือที่อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องในเชิงชูสาว แตตราบใดที่เรื่องดังกลาวมีเรื่องของ
สถาบันการแตงงานซึ่งคนในสังคมตางก็รับรูวาหมายถึงสถาบันการแตงงานในระบบผัวเดียวเขา
มาเกี่ยวของ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่คูกรณีที่ตกเปนขาวรวมกับนักการเมืองหญิงเปนบุคคลที่มี
ครอบครัวแลว เชื่อไดวาขาวลือในลักษณะเชนนี้ก็จะอยูคูกับการเมืองแบบไทย ๆ ไปอีกนาน แมวา
ขาวลือในเรื่องดังกลาวจะมีหรือไมมีมูลความจริงก็ตาม แตหากประเด็นเรื่องดังกลาวสามารถเขา
ไปเกี่ยวของกับเรื่องเพศนอกกรอบและเรื่องของสถาบันการแตงงานหรือเรื่องของครอบครัว ขาวลือ
ในเชิงชูสาวเชนนี้ก็จะสามารถถูกทําใหกลายเปนประเด็นสาธารณะที่จะทําลายความนาเชื่อถือ
ของนักการเมืองหญิงไดเปนอยางดีตอไป
การจัดการและการตีความประสบการณจากขาวลือ : กับความเปนพื้นที่
ดังทีไ่ ดกลาวขางตนแลววา ความแตกตางในเรือ่ งของภูมหิ ลัง ชีวติ ครอบครัว การศึกษา
ประสบการณทางการเมือง และความเปนพื้นที่สามารถสงผลตอการมอง การตีความ และการจัด
การของนักการเมืองหญิงตอประสบการณเรื่องขาวลือเชิงชูสาวไดอยางแตกตางกัน ซึ่งสําหรับ
บทวิเคราะหในสวนนี้ “ความเปนพื้นที่” ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่
ตางจังหวัด ไมใชพื้นที่ในนัยยะทางการเมืองที่หมายถึง “พื้นที่สวนตัว-พื้นที่สาธารณะ” ถือเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการมองและ การจัดการในเรื่องขาวลือของนักการเมืองในพื้นที่ตางจังหวัด
ดังเชนรังสิมา รอดรัศมี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดราชบุรี และมุกดา พงษสมบัติ อดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดขอนแกน
บริบททางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองในพื้นที่ตางจังหวัด
ในเบื้องตนควรทําความเขาใจกอนวาการเมืองระดับชาติในพื้นที่ทองถิ่นนั้นมีความ
แตกตางจากการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวยเหตุผลในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
คนในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งมักจะมีความคาดหวังกับนักการเมืองของตนในเรื่องของการพึ่งพิงและ
การดูแลในเรื่องชีวิตความเปนอยูและความอยูดี กินดีอยางใกลชิด ฉะนั้น นักการเมืองในพื้นที่
ตางจังหวัดจึงตองทํางานทางการเมืองในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีความแตกตางจาก ส.ส.ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสําหรับงานทางการเมืองในที่นี้หมายถึงการลงพื้นที่และรวมงานของ
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ชุมชนอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนงานบรรพชา งานศพ งานแตงงาน หรือแมกระทั่งงานขึ้นบาน
ใหม ซึ่งลวนแลวแตเปนงานซึ่งประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่น ดังนั้น นักการเมืองจึงจําเปนตองจัดสรรเวลาจากทั้งการประชุม
พรรคและการประชุมสภาในกรุงเทพฯ เพื่อใหสามารถกลับมารวมงานในพื้นที่ไดมากที่สุด และดวย
เหตุผลดังกลาวนี้เองจึงทําใหนักการเมืองและประชาชนในพื้นที่ตางจังหวัดมีความใกลชิดกันและ
รูถึงความเคลื่อนไหวของกันและกันไดเปนอยางดี
รังสิมา รอดรัศมี : การมอง การตีความ และจัดการกับปญหาขาวลือเชิงชูสาว
สําหรับกรณีของคุณรังสิมา รอดรัศมี แมวาประเด็นในเรื่องขาวลือเชิงชูสาวจะไมได
สรางผลกระทบตอชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางานของคุณรังสิมาไดเทากับคุณมุกดา พงษสมบัติ
ซึ่งเปนนักการเมืองในพื้นที่ตางจังหวัดเชนเดียวกัน โดยที่สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการใหความ
สําคัญกับชุดของมาตรฐานความถูกตองดีงามของการเปนนักการเมืองที่ดีของคุณรังสิมานั้นมี
ความแตกตางจากนักการเมืองหญิงคนอื่น ๆ กลาวคือชุดของมาตรฐานความถูกตองดีงามสําหรับ
คุณรังสิมาหมายถึงความซื่อสัตยสุจริตและการอุทิศตนเพื่อรับใชประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากการที่
การเมืองในพื้นที่ตางจังหวัดใหความสําคัญกับการสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน ใน
ขณะที่ชุดของมาตรฐานความดีงามในการเปนนักการเมืองที่ดีของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม และ
คุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ หรือแมแตคุณมุกดา พงษสมบัติ ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลผลประโยชน
ของประชาชนในฐานะผูแทนประชาชนก็คือการดําเนินชีวิตภายใตกรอบที่สังคมกําหนดเพื่อไมให
กระทบตอภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมทาง
เพศนอกกรอบซึ่งจะสามารถทําลายภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่ดีและความนาเชื่อถือได
เปนอยางดี
“...พี่โดนหนักยิ่งกวานี้ ยิ่งกวาเรื่องชูสาวอีก ขึ้นเวทีดาวาไงไหม คนจะมาเลนการเมือง
จนไมมีจะกินอยางนี้ ยังคิดจะมาเปนตัวแทน จะมาเปน ส.ส. ตัวเองไมมีจะกินแลวจะคิดมาเปน
ส.ส. อะไรแบบนี้ สวนเขาไมตอ งหวงหรอก พีน่ อ ง พอเขากอนจะตายทิง้ สมบัตไิ วตงั้ 100 กวาลาน...”
(รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
ดังนั้น แนวทางการจัดการขาวลือของคุณรังสิมาภายหลังการถูกโจมตีดวยเรื่องขาวลือ
ในเชิงชูสาว จึงไมใชแนวทางการแกไขที่ตองอาศัยภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่ดีมาสราง
ภาพลักษณในครั้งใหมเพื่อใชในการตอรองกับอํานาจซึ่งในที่นี้หมายถึงขาวลือ เหมือนดังเชนที่
นักการเมืองหญิงคนอื่น ๆ ใชในการจัดการ กลาวคือการใชวิธีปราศรัยตอบโตผูที่ปลอยขาวลือเสีย
หายซึ่งอาจจะไมตองใชคําพูดที่สวยหรูเหมือนเชนที่นักการเมืองคนอื่น ๆ ทํา ดังเชนการเลือกใชวิธี
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ตาตอตา ฟนตอฟน ในแบบทีเ่ รียกวา “เขาดามา เราก็ดา ไป ถาหากเราไมผดิ จริง” มาใชเปนแนวทาง
ในการจัดการกับปญหา
แมวาจุดหมายปลายทางของนักการเมืองแตละคนภายหลังการถูกโจมตีดวย ขาวลือก็
คือความตองการที่จะขจัดขอกลาวหาเพื่อสรางความไววางใจใหประชาชนมีความเชื่อถือตัวเองตอ
ไป แตสําหรับ คุณรังสิมาแมวาจะมีวิธีการจัดการกับปญหาที่ตนเหตุเชนเดียวกับนักการเมืองหญิง
คนอื่นๆ เชน การใชวิธีตอบโตในลักษณะเดียวกันเมื่อถูกโจมตีดวยใบปลิวหรือการถูกปราศรัยโจมตี
แตแนวทางของคุณรังสิมาในเรื่องดังกลาวกลับมีความเปนเอกลักษณในแบบฉบับของการเปน
“นักการเมืองลูกทุง” ปรากฏใหเห็นอยู นอกเหนือจากนี้ การที่คุณรังสิมาซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งใน
นักการเมืองที่มีการตอรองกับเรื่องเพศในแงของการสรางภาพลักษณจากประเด็นเรื่องทางเพศให
เปนที่รูจักแกประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นไดจากการเปนเจาของวลีที่โดงดังในรอบป "ทานประธานคะ
ทานประธานไมแข็งคะ" ซึ่งมีนัยยะที่แสดงใหเห็นวากรอบในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศสําหรับ
คุณรังสิมานั้น ไมใชประเด็นสําคัญในการเลือกใชดําเนินชีวิตสําหรับการเปนนักการเมืองที่ดี หาก
เปรียบเทียบกับเรื่องของความโปรงใสในการบริหารประเทศแลวประเด็นหลังดูเหมือนจะมีความ
สําคัญมากกวา ก็ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงผลใหมีการมอง การตีความ และการจัดการใน
เรื่องขาวลือเชิงชูสาวที่แตกตางจากนักการเมืองในพื้นที่ทองถิ่นเชนคุณมุกดา พงษสมบัติ
ขาวลือ : การถูกโจมตีและการไดรับผลประโยชนโดยทางออม
แมวาภาพของการถูกโจมตีในเรื่องขาวลือเชิงชูสาวของคุณรังสิมาอาจจะไมถูกหยิบยก
ขึ้นมาเปนประเด็นทางสังคมเหมือนเชนกรณีของนักการเมืองหญิงคนอื่นก็ตาม แตแนวทางการจัด
การกับขาวลือของเธอ ก็ไดทาํ ใหเราไดเห็นอีกปรากฏการณหนึง่ ของการเมืองไทยวานักการเมืองหญิง
ไมใชผูถูกกระทําจากอํานาจของขาวลือ แตเธอคือผูแปรเปลี่ยนอํานาจที่อันตรายนั้นใหกลายมา
เปนเครื่องมือในการไดมาซึ่งอํานาจ (คะแนนเสียง) หรืออาจกลาวไดวาเธอคือผูกระทําที่ควบคุม
อํานาจนั้น เพราะสําหรับคุณรังสิมาแลวขาวลือเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับโยงใยของความ
สัมพันธเชิงอํานาจที่เราไมมีทางที่จะหลบนี้หรือปลดปลอยตัวเองออกไปจากอํานาจนั้นได ดังนั้น
สิ่งที่เราควรทําการสรางความหมายใหมใหกับตัวตนเพื่อสรางทางเลือกภายใตความสัมพันธเชิง
อํานาจทีป่ รากฏอยู ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการตอบโตดว ยวิธกี ารเดียวกันกับรูปแบบทีถ่ กู โจมตีนนั่ เอง
“…การโจมตีแบบนี้เปนเรื่องปกติ เพราะวาผูหญิงมักจะออนไหว พอโดนโจมตีปป ไม
เอาดีกวา ไมเลนดีกวา ไมกลา อายอะไรอยางนี้ แตถา เราไมเปนความจริงนะ สูไ ปเลย ขึน้ เวทีกอ็ ดั ไป
พี่อัดทุกคน ไมเคยกลัวเลย คนที่โจมตีพี่บอกวาไงรูไหม อยาไปเลือกพี่ ผูหญิงคนนี้มีผัวเปนรอยเลย
เราขึ้นเวทีเลย พี่นองคะ กะหรี่มันยังมีผัวไมถึงรอยเลย แลวดิฉันเปนผูแทนราษฎร เปนคน
สาธารณะ ไปทางไหนก็มีคนรูจัก แลวเราคนรูจักเยอะ จะไปเอาใครที่ไหนก็ตองเห็น… เพราะฉะนั้น

192
เราตองไมเอาขาวลือมาเปนตัวบั่นทอน เขาลือก็ลือไป ยิ่งพี่นะลือเทาไหร คนอื่นปลิวเทาไหร โปรย
ใหหนักกวาเดิมเขาไปอีก สมมุติเราเก็บใบปลิวมาได แลวมีคนดาเรานะ เราก็เอาใบปลิวมาทําหรือ
มาโปรยใหมันมากขึ้น คือ สมมุติโปรยมาใบหนึ่ง เราก็เอามา โรเนียว โปรยใหมากขึ้นกวาที่เขา
โปรย ดวยขอความเดิม...” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
นอกจากนี้ เกณฑในการใชความเปนพื้นที่ในการวิเคราะหมุมมอง การตีความ และการ
จัดการขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิงดังกลาวกลับทําใหเราไดเห็นอีกแงมุมหนึ่งของขาว
ลือที่ไมใชแคเพียงรูปแบบของความรุนแรงที่ทํารายจิตใจ ทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของ
นักการเมืองเทานั้น แตการโจมตีดวยขาวลือดังกลาวกลับสามารถสรางแรงบวกใหกับนักการเมือง
หญิงไดเชนกัน
กรณีของคุณรังสิมา รอดรัศมี ไดเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนผูถูกกระทําจากการโจม
ตีขาวลือมาสูการเปนผูกระทําดวยการหวังผลทางเมืองในแงของคะแนนเสียงที่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
“...ผูหญิงนะ ยิ่งโดนโจมตีนะ เราอยาไปตอบโต ใหเขาโจมตีไป นิ่งไว ยิ้มไว คนเขาดู
เขาอาน เขาก็รูแลว คนไมไดโง อยางรังสิมามีผัวเปนรอย อยาไปเลือกมัน ใหใครดู เขาก็หัวเราะทั้ง
นั้นแหละ เพราะฉะนั้น เราตองโปรยไปใหมากเลย เพราะเขาอาน เขาจะไดดา คูตอสู แลวคะแนนก็
จะกลับมา เหมือนพี่ไปตามงาม มีคนเชิญพี่ไปงานนะ คนที่ไมชอบพี่ ไลพี่ลงเวทีเลย พอเสร็จนะ
รุงขึ้นเราไปเดินใหม คือไปตามดูวากระแสเปนไง กระแสมันจะมาเอง ยิ่งโดนดามากเทาไหร ยิ่งโดน
ทํารายมากเทาไหร คะแนนมันจะมาเองโดยอัตโนมัติ ผูหญิงไดเปรียบ ผูหญิงบางคนไมเอาความ
ไดเปรียบมาเปนจุดเดนของตัวเอง...” (รังสิมา รอดรัศมี, สัมภาษณ)
ความเปนหญิง : ประโยชนที่ถูกใชในภาวะที่ผูหญิงถูกกดขี่
ในสวนของคุณมุกดา พงษสมบัติ ซึง่ กรณีขา วลือของเธอถูกโจมตีทงั้ ในเรือ่ งของจริยธรรม
ของการเปนนักการเมืองและการถูกกลาวหาวาพฤติกรรมตามขาวลือไดทําใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนนั้น ความเปนพื้นที่อาจไมสงผลตอแนวทางการจัดการตอประเด็นเรื่องขาวลือที่มีความ
แตกตางจากนักการเมืองหญิงคนอี่น ๆ เนื่องจากการเลือกใชวิถีแถลงขาว แตการพูดถึงการใช
ความเปนผูหญิงที่ออนนอมเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนในการแกขาว
รวมถึงการใชประโยชนจากความเปนผูหญิงและความเปน ส.ส. พื้นที่ตางจังหวัดซึ่งมีความใกลชิด
กับประชาชนในพื้นที่ในการไดรับความเห็นใจ ไดสะทอนใหเราเห็นถึงการใชประโยชนจากเพศ
สภาพ (ความเปนหญิง) อยางชัดเจน ซึ่งก็ถือเปนการตอกย้ําใหเห็นวาแมนักการเมืองหญิงจะเลือก
ใชวิธีการแกปญหาเดียวกัน แตวิธีการนั้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกตางแบงแยกยอยลงไปอีก
การแบงแยกความเปนหญิงความเปนชายผานกรอบแนวคิดทวิลักษณนิยม สงผลให
เกิดการสรางฐานการอธิบายความเปนหญิงความเปนชายวาเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางเพศ
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หญิงและชาย โดยเฉพาะในดานสรีระหรือชีววิทยา ซึ่งความตางในแงมุมนี้นําไปสูการสรางขอสรุป
อื่น ๆ วาหญิงชายมีความแตกตางกันในดานอื่น ๆ ดวย โดยที่ผูหญิงมีลักษณะที่ออนดอยกวาชาย
และเปนคุณลักษณะความเปนหญิงที่ตายตัว ซึ่งเปนผลพวงที่ติดมากับธรรมชาติตั้งแตเกิด ดังนั้น
จึงไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ผูหญิงจึงตองจํานนตอความออนดอยของตัวเองที่กฎเกณฑ
ธรรมชาติไดสรางขึ้นใหกับลักษณะของหญิง อยางไรก็ตาม สิ่งที่ควรจะตั้งขอสังเกตสําหรับการพูด
ถึงกรอบเรื่องเพศ (Sex) ตามแนวคิดเพศสภาพ ซึ่งเปนการแบงความเปนหญิงความเปนชายใน
ลักษณะเดิม กอนที่สตรีนิยมจะมีการพูดถึงกรอบเรื่องเพศในลักษณะของ Gender ซึ่งความเปน
หญิงความเปนชายถือเปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นจากสังคมที่ชายเปนใหญ โดยผานกลไกเครื่องมือ
ตาง ๆ เชน วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี ฯลฯ ซึง่ นักสตรีนยิ มพยายามทีจ่ ะบอกวาเปนการแบงแยก
ความเปนหญิงเปนชายอยางไมเทาเทียม และผูหญิงไมควรจํานนหรือสยบยอมกับคุณลักษณะที่
ผูห ญิงถูกกําหนดใหเปนนั้น แตเหตุใดความออนดอยของคุณลักษณะความเปนหญิงตามแนวคิด
เพศสภาพขางตน จึงสามารถถูกนํามาใชเปนทรัพยากรในการสรางอํานาจตอรองกับขาวลือ เมื่อ
ผูหญิงตองเผชิญกับการถูกกดขี่จากการโจมตีในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งสําหรับผูศึกษาแลว
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา “สิ่งที่ผูหญิงหลายคนบอกวาคือการกดขี่ แตสําหรับผูหญิงอีกหลายคน
อาจบอกวานั่นไมใชการกดขี่ก็ได” ทั้งนี้ เนื่องจากการใชอํานาจและการกดขี่นั้นมีหลายระดับ และ
มีความซับซอนเกินกวาจะสรุปจากสิ่งที่มองเห็นได
มุมมองที่หลากหลาย : การตระหนักถึงความแตกตาง
ดังนั้น เราจึงไมสามารถดวนสรุปกับสิ่งที่ไดเห็นและลดทอนความซับซอนของปรากฏ
การณเหลานั้นได ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองนําปจจัยในดานเชื้อชาติ ชนชั้น เพศสภาพ เพศวิถี
และชาติพันธุ รวมถึงบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ มาทําการวิเคราะห
สถานการณและความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคนอีกดวย เพราะปรากฏการณอยางเดียวกันที่
เรามองวาเหมือนกันทุกประการ แตเมื่อทําการวิเคราะหอยางลึกซึ้งในทุกปจจัยแลว ในความเปน
จริง อาจสามารถตีความไดหลายมุมมอง ตัวอยางเชน การคลุมหนาของผูหญิงที่พบเห็นในสังคม
มุสลิมทั่วไปนั้น เราไมสามารถตัดสินไดวาการที่ผูหญิงมุสลิมคลุมหนานั้น ถือเปนการกดขี่ทางเพศ
แตสิ่งที่ตองพิจารณาลงไปในรายละเอียดก็คือบริบททางประวัติศาสตรและการตอสูในสังคมนั้น ๆ
เชน ในประเทศอัลจีเรียในยุคหนึ่ง ผูหญิงตั้งใจใชการคลุมหนาเปนเครื่องมือตอตานการรุกรานของ
ประเทศฝรั่งเศส แตในขณะที่บางประเทศผูหญิงไมยินดีที่จะคลุมหนา แตกลับถูกผูนําประเทศ
ออกกฎบังคับ สวนผูหญิงมุสลิมรุนใหมในบางประเทศก็เลือกที่จะคลุมหนา เพราะมองวาเปน
แฟชั่น ซึ่งในทายที่สุดแลว เราตองเปดพื้นที่ใหผูที่เราเขาไปวิเคราะหไดกําหนดความหมายของการ
กระทําดวยตัวเอง(http://www.whaf.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=127
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ในกรณีนี้ถาจะสรุปวาการที่ผูหญิงมุสลิมตองคลุมหนาถือเปนการกดขี่ไปเสียทั้งหมด
หรือการที่ผูหญิงเลือกใชคุณสมบัติของความเปนหญิง เชน ความออนนอม ถือเปนการสยบยอม
ตอปญหาหรือไมมีการตั้งคําถามกับกรณีเชนนี้ ก็แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหที่ตื้นจนเกินไป อยาง
ไรก็ตาม แมวาโทนของการตอรองกับอํานาจของคุณมุกดาอาจจะแตกตางไปจากการตอรองกับ
ขาวลือของคุณรังสิมา รอดรัศมี แตสิ่งหนึ่งที่นักการเมืองหญิงทั้งสองมีรวมกัน ก็คือการที่ไดเห็นถึง
อีกแงมุมบวกของการที่ผูหญิงถูกกดขี่ ดังนี้
“...ถามวากระทบไหม ครอบครัวไมนะ ครอบครัวไมกระทบ กลับมีความอบอุนมากขึ้น
อันนี้เราไดอยางบทพิสูจนวาเอาหละ พอเรามีอะไรขึ้น ครอบครัวอยูเคียงขางเรา ภูมิใจที่ไดสามี
เขาใจ ลูกเขาใจเปนกําลังใจอยางหนึ่ง แลวถามวากระทบในดานของสังคมภายนอกไหม สังคม
ภายนอก คนที่ไมรูจักเรา..ใช แตในเขตเลือกตั้งไมใช กลับไดคะแนนสงสารเยอะกับแรงบวกมา
มอบดอกไม รองหมรองไห มาใหกําลังใจ มากินนอน โทรศัพทมา กลับไดแรงบวก คิดวาไม
กระทบ...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
คะแนนสงสาร : การแสวงหาอํานาจของนักการเมืองหญิงจากการถูกโจมตีดวยขาวลือ
การไดคะแนนเสียงจากความสงสารของประชาชนเมื่อนักการเมืองทั้งสองตองเผชิญ
กับการถูกโจมตีในเรื่องขาวลือดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาเรื่องเพศที่อาจเปนอาณาบริเวณที่
รางกายและจิตวิญญาณของผูหญิงถูกกดขี่บังคับใหสยบยอมในการสนองความตองการทางเพศ
ของผูชายนั้น ในขณะเดียวกันเรื่องเพศก็ชวยในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูหญิงจํานวนไม
นอยและเปนชองทางที่ผูหญิงจะใชในการทาทายหรือบอนทําลายปตาธิปไตยไดดวยการไมสยบ
ยอมหรือลอเลนกับกติกาและกฎเกณฑของโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่เปนอยู
แมวานักสังคมศาสตรจะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอํานาจที่แตกตางกัน แตก็มักที่จะนิยาม
ความหมายของ “อํานาจ” โดยเนนที่ความสามารถในการกําหนดผลลัพธของการตอรองใหเปน
ตามที่ตนตองการ กลาวคือความสามารถขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มี ดังนั้น อํานาจจึงมีลักษณะของ
กระบวนการที่ผูเกี่ยวของตอรองกัน โดยมีทรัพยากรเปนฐานสําคัญ ซึ่งสําหรับทรัพยากรใน
กระบวนการแหงอํานาจเปนไดทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน กําลังทหาร และทรัพยสิน หรือสิ่งที่เปน
นามธรรม เชน ความรู ความชํานาญพิเศษ และชองทางที่จะติดตอสงอิทธิพลตอผูมีอํานาจ หรือ
การใชความเปนหญิงในการขึ้นสูอํานาจทางการเมืองอยางเชนกรณีของอีวีทา เปรอง ของประเทศ
อารเจนตินา (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ,2537, น.107)
ดังนั้น ความเปนหญิงที่หลายคนมักคิดวาคือความออนแอซึ่งเมื่อตองเผชิญกับการถูก
กลาวหาก็ยิ่งมีความนาสงสาร นาเห็นใจในฐานะผูถูกกระทําและการเปนผูถูกกระทําจากการถูก
กลาวหา จึงกลายเปนทรัพยากรที่นักการเมืองทั้งสองใชในการตอรองกับการโจมตีดวยขาวลือที่
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เกิดขึ้น แมวาสําหรับนักการเมืองหญิงคนอื่น ๆ ไมวาจะเปนคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ และ
ดร.ณหทัย ทิวไผงามนั้น การแสวงหาอํานาจจากเรื่องเพศ (ขาวลือในเชิงชูสาว) อาจเปนเหมือน
อํานาจในลักษณะที่พึ่งพิงที่ตองผานความสัมพันธสวนตัวกับชื่อเสียงที่ตองเสียไป อีกทั้ง การใช
ความเปนหญิงเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในลักษณะดังกลาวก็ไมใชสิ่งที่ นาภาคภูมิใจสําหรับการเปน
นักการเมืองซึ่งเปนอาชีพที่มีเกียรติในสังคม
“...สําหรับบางคนที่บอกวายิ่งโดนโจมตีมาก คะแนนสงสารก็ยิ่งมากนั้น ก็ไมแนเสมอไป
ใครโดนแบบนี้คงเลือกที่จะไมโดนมากกวา เพราะไดอาจจะไมคุมเสียกับคะแนนที่ไดมา กับชื่อเสียง
ที่เสียไป เราทุกคนเปนผูหญิง เรามีศักดิ์ศรี ถาเลือกที่จะไมใหโดนโจมตี คงเลือกที่จะไมโดนมาก
กวา แตถามันโดนไปแลวก็ตองบริหารจิตใจใหเขมแข็ง อาจจะถูกแปลงเปนคะแนนไดบางสวน
สําหรับคนที่เขามีใจเปนธรรม แตไดคงไมคุมเสียสําหรับมุมมองตัวเอง...” (สุดารัตน เกยุราพันธุ,
สัมภาษณ)
“...ณ วินาทีนั้นไมไดคิดอะไรหรอกคะ คือก็เพิ่งไปรูวา เออ ที่เขาพูดกันอาจจะมีสวน
บาง แตไมคิดวาทั้งหมด เพราะวาเวลานี้ มีประชาชนบางคนจริง ๆ นะที่เขาเขามาพูดกับเรา แลว
เขาก็รองไหใหเรา เขาบอกวาวันนั้นยายดูอยูสงสารจังเลย แลวเขาก็จับมือ แลวเขาก็รองไห ทั้ง ๆ ที่
เขาก็ไมไดเปนอะไรกับเรา แตก็ไมรูวาจะเปนจริงอยางที่เขาพูดหรือเปลา concept เรื่องนี้ พี่ ๆ
ผูชาย ส.ส. เขาก็ใหกําลังใจ เขาบอก นี่คะแนนสงสารมาตรึมเลย ถาเลือกตั้งเร็ว ๆ นี้ แตไมจริงเลย
คะ พอเลือกตั้งใหม เนื่องจากตอนนั้นสถานกรณที่มันเกิดปญหาแลวมีพรรคเดียวลง ก็ไมชวยเรา
เลยนะ เพราะฉะนั้น จะมาบอกวามันไมใชตัวแปรทั้งหมดเหมือนกัน…” (ณหทัย ทิวไผงาม,
สัมภาษณ)
ดังนั้น สําหรับผูศึกษาแลว เรื่องเพศจึงเปนไดทั้งการกดขี่และการปลดปลอยหรือการ
ทาทาย ปตาธิปไตยและการกํากับควบคุมของผูหญิง ซึ่งควรจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นในการทํา
ความเขาใจสถานการณและประสบการณในเรื่องเพศที่แตกตางของผูหญิง โดยการรวมเอาปจจัย
อยางตําแหนงแหงที่และภูมิหลังที่ตางกันซึ่งสงผลตอการมองประเด็นและประสบการณที่แตกตาง
กันของผูหญิง แทนการยึดติดกับเรื่องราวและโครงเรื่องแบบเดียววาเปนประสบการณรวมที่เปน
สากลของผูหญิงในระบบชายเปนใหญหรือระบอบปตาธิปไตย
อยางไรก็ตาม โดยที่เราจะเห็นไดวาไมใชนักการเมืองหญิงทุกคนที่จะไดรับความเห็นใจ
จากประชาชนในรูปของคะแนนเสียงเหมือนเชนกรณีของคุณรังสิมาและกรณีของคุณมุกดา แม
ดร. ณหทัย ที่อาจจะมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้ แตก็ไมไดทําใหไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อ
ครั้ ง ที่ ผ า นมา แม ว า จะเป น พรรคการเมื อ งเดี ย วที่ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในเขตนั้ น แตสําหรับ
คุณรังสิมาและคุณมุกดาแลว ความเปนพื้นที่ที่แตกตางซึ่งสงผลใหนักการเมืองทั้งสองตองทํางาน
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การเมืองในลักษณะที่ตองดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด อาจถือเปนตัวชวย
สําคัญที่สงผลตอการไดรับคะแนนความนิยมที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ดวย ดังนั้น เราจึงอาจกลาวไดวา
สถานการณดังกลาวสําหรับคุณรังสิมาและคุณมุกดาแลว แสดงใหเห็นถึงภาวะของการมี/ไดมาซึ่ง
อํานาจ ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งของการเมืองในความหมายแบบกวาง ซึ่งหมายถึงความสามารถของ
คนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมของตน
อนึ่ง สําหรับผูศึกษาแลว ความหมายของ “การเมือง” ในทางสังคมศาสตรนั้น ไมได
จํากัดแคเพียงเรื่องขององคกร สถาบัน และการทํางานของรัฐเทานั้น หากแตอีกขั้วหนึ่งของการ
นิยาม มองวาการเมืองเปนเรื่องของอํานาจ ซึ่งหมายถึงความสามารถของคนหรือสถาบันที่จะ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมของตน อีกทั้งการเมืองที่มีฐานอยูที่อํานาจ
ไมมีขอบเขตที่ชัดเจนและอาณาบริเวณเฉพาะ เหมือนจินตภาพเกี่ยวกับการเมืองที่เปนทางการ
หรือการเมืองเชิงสถาบันซึ่งถูกจํากัดใหอยูในสถาบันและโครงสรางอํานาจรัฐ อํานาจในความ
หมายนี้จึงออกจะฟุงกระจายอยูในหลายที่ ไมไดรวมศูนยอยูที่บุคคล กลุมคนหรือสถาบันใด
สถาบันหนึ่ง อํานาจเปนเรื่องของการกําหนดความหมาย กฏเกณฑที่กํากับพฤติกรรมของคนใน
สังคมและการควบคุมพฤติกรรมและการใหความหมายของคนใหอยูในกรอบดังกลาว คนแตละคน
จึงทําหนาที่เปนทั้งผูกํากับควบคุมพฤติกรรมของตนเองและคนอื่นใหเปนไปตามกรอบหรือมาตร
ฐานความถูกตองดีงาม ในขณะเดียวกันแตละคนก็เปนผูถูกควบคุมโดยคนอื่นหรือพลังทางสังคม
อื่นดวย ความสําคัญจึงอยูที่การใชอํานาจและความสัมพันธเชิงอํานาจมากกวาจะมองหาวาใครมี
หรือไมมีอํานาจ นอกจากนี้ อํานาจไมไดเปนเพียงเรื่องของการขูเข็ญบังคับ แตเปนเรื่องของการ
กํากับรางกายและจิตวิญาญาณของคนซึ่งแยบยลกวาการใชกําลังบังคับ
การจัดการและการตีความประสบการณขาวลือ : ผานมุมมองผูมากประสบการณทางการเมือง
ความแตกตางในเรือ่ งของประสบการณทางการเมืองสามารถสงผลตอการมอง การตีความ
และการจัดการของนักการเมืองหญิงในเรื่องขาวลือไดไมแตกตางจากตัวแปรในเรื่องของความเปน
ชนชั้นกลางหรือความเปนพื้นที่ ซึ่งสําหรับคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ และคุณปวีณา หงสกุล
แมวาทั้งสองตางก็ยอมรับวาขาวลือในเชิงชูสาวถือเปนสวนหนึ่งในอุปสรรคของการใชชีวิตทางการ
เมืองของผูหญิง แตก็ไมไดหมายความวาผูหญิงจะตองจํานนตอสภาพดังกลาว โดยการรับเอา
ปญหาในเรื่องดังกลาวเขามาบั่นทอน ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวเชนเดียวกับนักการเมือง
หญิงคนอื่น ๆ เพราะสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การยอมรับจากประชาชนในเรื่องการทํางาน
เพราะฉะนั้น เมื่อนักการเมืองหญิงตองเผชิญกับการถูกโจมตีดวยขาวลือ สิ่งที่พึงกระทําสําหรับ
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คุณปวีณาคือการนิ่งเฉย ในขณะที่คุณหญิงสุดารัตนนั้น แมขาวลือในเชิง ชูสาวอาจไมสามารถ
สรางผลกระทบตอการเปนนักการเมืองหรือมีผลกระทบตอชีวิตสวนตัวไดมากมายนัก แตก็ควรที่จะ
มีแนวทางในการปกปองศักดิ์ศรีของการเปนนักการเมืองซึ่งอาจจะออกมาในรูปของการฟองรอง
หรือการทาชนกับปญหาดวยแนวทางอื่น ๆ
“…ดิฉันเปนคนไมคอยเอาสาระสําหรับเรื่องแบบนี้ เพียงแตวาถามีชองทางที่จะปกปอง
ศักดิ์ศรีของตัวเองได ดิฉันแกปญหาโดยชนกับปญหา แตถาเปนใน internet ก็สุดปญญา ก็ตอง
เรี ย กวา ให เ ป นทานไป แตถารูตัวตนก็ฟองเทานั้นเอง ถามวาทําไมตองฟอง เราก็มีสิทธิใน
การปกปองศักดิ์ศรีของเราบาง ถาเราไมมีสิทธิในการปกปองศักดิ์ศรีของเราเลย มันก็ไมไหว
ถามวาทําไมไมคอยอยากเทาความ ใครไปโรงไปศาลก็เบื่อ แตเราไมมีทางที่จะปกปองศักดิ์ศรี
เราก็ตองพึ่งขบวนการศาลสถิตยุติธรรม…” (คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ, สัมภาษณ)
“...กอนเขามาเลนการเมือง เคยไดยินไดฟงเกี่ยวกับการโจมตีขาวลือของนักการเมือง
หญิงมากอน แตก็รูสึกเฉย ๆ ไมคอยสนใจ ไมคอยใหความสําคัญเทาไหร เพราะเราคิดวาการโจมตี
เปนเรื่องปกติเพราะวามันมีทั่วไป ไมไดใหความสําคัญกับตรงนั้นเลย ใหความสําคัญกับการ
ทํางานมากกวา...เพราะสิ่งเหลานั้นไมไดกระทบกับปญหาของการทํางาน ไมใชวาคอรรัปชั่น เราก็
ตองเฉย ๆ เพราะวาโจมตีไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร...” (ปวีณา หงสกุล, สัมภาษณ)
การนิ่งเฉย : การตอตานขัดขืนตอระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมของ
ปวีณา หงสกุล
การนิ่งเฉยกับประเด็นเรื่องขาวลือสําหรับกรณีของคุณปวีณา หงสกุล ถือเปนวิธีของ
การตอตาน ขัดขืนตามมุมมองแนวคิดการควบคุมทางสังคม : อํานาจ และการตอตานขัดขืนของ
มิเชล ฟูโกต ซึ่งการตอตานขัดขืนในความหมายของแนวคิดนี้ไมใชการตอตานขัดขืนเพื่อใหหลุดพน
ไปจากอํานาจ หากแตการตอตานขัดขืนนัน้ คือการสรางความหมายใหมใหกบั ตัวตนของเรา เสรีภาพ
สําหรับฟูโกตจึงหมายถึงความสามารถของปจเจกชนที่จะกาวขามขอจํากัดและแปรเปลี่ยนตัวเอง
ใหเขากับชุดของความสัมพันธเชิงอํานาจหนึ่ง ๆ หรือแปรเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจนั้นเสีย
และสรางทางเลือกหรือรูปแบบชีวิตทางเลือกภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่ปรากฏอยู ดังนั้น
เปาหมายของการตอสูกับอํานาจหรือการเมืองจึงไมใชเพียงเพื่อการปลดปลอย หากแตคือการ
ตอตานขัดขืนและเปนการตอตานขัดขืนที่เกิดภายในโครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียม สําหรับกรณี
ของคุณปวีณาก็เชนเดียวกัน การนิ่งเฉยนั้นถือเปนการสรางทางเลือกหนึ่งใหกับชีวิตของการเปน
นักการเมืองเมื่อตองประสบกับมรสุมขาวลือซึ่งถือเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยากสําหรับการเปน
นักการเมือง เพือ่ ใหสามารถกาวขามผานสถานการณทเี่ ลวรายและกลับคืนสูส ภาพปกติไดเร็วทีส่ ดุ ดัง
นั้น เราจึงไมสามารถมองไดวาการนิ่งเฉยในกรณีของการศึกษาครั้งนี้หมายถึงการสยบยอมหรือ
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ความไมสนใจตอปญหา หากแตเปนรูปแบบหนึ่งของการตอตานขัดขืนตามแนวทางการเสริมพลัง
(Empowerment) ซึ่งนักสตรีศึกษาอยากใหผูหญิงทุกคนเกิดแนวทางในเรื่องดังกลาวเมื่อตองเผชิญ
กับภาวะการถูกกดขี่
นอกจากนี้ สําหรับผูศึกษาแลว การเลือกใชวิธีนิ่งเฉยสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องขาว
ลือสําหรับ คุณปวีณานั้น ดูเหมือนวาจะมีนัยยะในเรื่องอื่นเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ เราจะเห็นได
วาตลอดระยะเวลาในการทํางานทางการเมืองภายหลังการหันมาจับประเด็นในเรื่องของเด็กและ
สตรีที่ถูกทํารายและถูก ทารุณกรรมสําหรับคุณปวีณาแลว ภาพขาวสวนใหญของคุณปวีณาที่
ปรากฏสูสาธารณะมักจะถูกนําเสนอในเรื่องของผลงานการทํางานในการชวยเหลือเด็กและสตรีที่
ถูกทํารายมากกวาการนําเสนอประเด็นการถูกโจมตีในเรื่องขาวลือเชิงชูสาวเหมือนเชนกรณีของนัก
การเมืองหญิงคนอื่น ๆ การพูดแบบนี้ไมไดหมายความวาคุณปวีณาถือเปนนักการเมืองที่ไมเคยได
รับผลกระทบจากการโจมตีเรื่องขาวลือเลย แตที่สิ่งที่นาสนใจสําหรับประเด็นในเรื่องนี้อยูที่วาการ
ใชวิธีตอตานขัดขืนดวยการนิ่งเฉยกับภาพลักษณของการเปนนักการเมืองหญิงที่มีความสนใจใน
ประเด็นเรื่องของเด็กและผูหญิงที่ถูกทํารายสําหรับคุณปวีณาแลว มีความเชื่อมโยงกันอยางไร
สําหรับผูศึกษาแลว วิธีการจัดการกับขาวลือและภาพลักษณดังกลาวถือไดวามีความ
สอดคลองกันเปนอยางมาก หากแตก็ไมสามารถสรุปไดวาสมมุติฐานซึ่งผูศึกษาไดทําการตั้งขอ
สังเกตไว 2 ประเด็นนั้น ขอไหนจะสามารถใชอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดดีที่สดุ อยางไรก็ตาม
สําหรับสมมุติฐานในการเลือกใชวิธีการนิ่งเฉยเพื่อตอบโตการถูกโจมตีดวยขาวลือของคุณปวีณา
นั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง ดังนี้
สําหรับแนวทางแรก การที่คุณปวีณาถือไดวาเปนนักการเมืองที่มีภาพลักษณของการ
เปนผูหญิงที่มีความสนใจในการใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทําราย ซึ่งถือเปนยี่หอการันตี
ความเปนปวีณา หงสกุล ตอการรับรูของประชาชน รวมทั้งวิธีการใชสื่อมวลชนในการสรางชื่อเสียง
โดยวิธีการพยายามเสนอหรือสงขาวคราวความเคลื่อนไหวใหสื่อมวลชนรับทราบอยางสม่ําเสมอ
รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน และการจัดตั้งทีมงานจากสื่อมวลชนในปจจุบัน
และ/หรืออดีตสื่อมวลชนใหเขามาทํางานรวมกัน ตามที่อาภา อนันตกูล (2542, น.1) ไดศึกษาไวใน
เรื่องการใชสื่อมวลชนสรางชื่อเสียงของนักการเมืองนั้น สงผลใหการใหความสําคัญกับประเด็น
เรื่องของขาวลือในเชิงชูสาวสําหรับ คุณปวีณาไมมีความสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขาวลืออื่น ๆ ที่
สรางผลกระทบในการทํางานทางการเมือง เชน การคอรรัปชั่น หรือการโจมตีในเรื่องของการ
ทํางานในดานการใหความชวยเหลือผูหญิงและเด็ก ทั้งนี้เพราะการมีตนทุนในเรื่องของการทํางาน
ที่ไดใจจากคนและแหลงทรัพยากรในเรื่องของสื่อมวลชนจึงอาจทําใหความสําคัญของขาวในเชิง
ชูสาวมีความสําคัญนอยกวาขาวลือประเภทอื่น ๆ
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ในขณะที่แนวทางที่สองนั้น การเลือกใชวิธีการนิ่งเฉยตอสถานการณที่ตองเผชิญใน
เรือ่ งของการ ถูกโจมตีเรือ่ งในเชิงชูส าวสําหรับคุณปวีณาแลว อาจถูกเลือกใชเพียงเพือ่ ใหสอดคลอง
กับภาพลักษณของการเปนนักการเมืองหญิงที่สนใจในประเด็นเรื่องของเด็กและสตรีที่ถูกทําราย
มากกวาเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางจริงจัง กลาวคือ จากฐานความเชื่อที่วาการแบงแยก
ความเปนหญิง ความเปนชายผานกรอบแนวคิดทวิลักษณนิยมที่สงผลใหเกิดการสรางฐานการ
อธิบายความเปนหญิงความเปนชายวาเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย
โดยเฉพาะในดานสรีระหรือชีววิทยา ซึ่งความตางในแงมุมนี้นําไปสูการสรางขอสรุปอื่น ๆ วาหญิง
ชายมีความแตกตางกันในดานอื่น ๆ ดวย โดยที่ผูหญิงมีลักษณะที่ออนดอยกวาผูชายและเปนคุณ
ลักษณะซึ่งเปนผลพวกที่ติดมากับธรรมชาติตั้งแตเกิด ดังนั้น ผูหญิงจึงตองจํานนตอความออนดอย
ของตัวเองตามที่กฎเกณฑธรรมชาติไดสรางขึ้นใหกับลักษณะของผูหญิง คําอธิบายเหลานี้จึงถูกนํา
ไปสรางเปนความเชื่อและคานิยมตาง ๆ ที่มีตอคุณลักษณะของผูหญิงที่พึงมีพึงเปนตามที่สังคม
คาดหวัง เชน ผูหญิงตองมีความออนโยน เรียบรอย และเมื่อมายาคติในเรื่องดังกลาวถูกนํามา
เกี่ยวโยงกับภาพลักษณของการเปนนักการเมืองที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวของเด็กและสตรี ซึ่งมี
นัยยะถึงการเปนผูหญิงที่มีความออนโยน เรียบรอย สยบยอม ใจเย็น หรือมีจิตใจที่ดี ดังนั้น
การเลือกใชวิธีนิ่งเฉยจึงนาที่เหมาะสมกับภาพลักษณของการเปนปวีณา หงสกุลมากที่สุด ซึ่ง
หากเลือกใชวิธีการตอบโตในลักษณะที่มีความเขมแข็งมากเกินไปเหมือนเชนกรณีของคุณรังสิมา
รอดรัศมี หรือคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ก็จะทําใหกระทบกับภาพลักษณของการเปนปวีณา
หงสกุล ซึง่ คนในสังคมตางก็รบั รูว า คือผูม จี ติ ใจเมตตาและออนโยน แมวา คุณปวีณาจะมีความเขาใจ
วาการเปนนักการเมืองนั้นหมายถึงผูที่มีความขยันและความอดทนซึ่งเปนเหมือนสวนผสมระหวาง
ความเปนผูหญิงและผูชายอยางละครึ่งก็ตาม
ในสวนของคุณหญิงสุดารัตนซึ่งถือไดวาเปนนักการเมืองหญิงเพียงไมกี่คนที่ถูกโจมตี
ดวยขาวลือในเรื่องชูสาวและความไมโปรงใสในการบริหารประเทศนั้น การเลือกใชวิธีการแก
ปญหาของเธอสะทอนใหเห็นไดถึงประสบการณทางการเมืองที่สั่งสมมาอยางยาวนาน เชน การพูด
ถึงการชนกับปญหาหรือการใชวิธีฟองรองเพื่อยุติการโจมตีขาวลือ อยางไรก็ตาม เปนที่รับรูกันวา
คุณหญิงสุดารัตนถือเปนนักการเมืองหญิงที่มีความเปนนักการเมืองจริง ๆ โดยการแสดงภาพ
ลักษณตอสายตาประชาชนดวยการมีความเข็มแข็งใน ทุกสถานการณที่เผชิญเหมือนที่นักการ
เมืองชายสวนมากเปน ทาทีที่ดูเหมือนไมใหความสําคัญกับขาวลือในเชิงชูสาวเทาที่ควร อาจทําให
หลายคนคิดวานี่คือการสยบยอมตอการควบคุมผูหญิงในพื้นที่ทางการเมือง เนื่องจากการที่
คุณหญิงสุดารัตนยอมรับวาขาวลือคือสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมไดหรือไม แตในความเปนจริงแลว
เราอาจกลาวไดวานี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของการตอตานขัดขืนกับการถูกกลาวหาดวยขอครหาในเชิง

200
ชูสาว กลาวคือภายใตการพูดถึงขาวลือในเชิงชูสาวแบบที่ไมใหความสําคัญ แตกลับมีการพูดถึง
การปกปองสิทธิและศักดิศ์ รีในฐานะทีเ่ ปนมนุษย สิง่ เหลานีส้ ะทอนใหเราเห็นวาแมเรือ่ งของพฤติกรรม
ทางเพศ นอกกรอบก็สามารถทําใหหญิงเหล็กของวงการเมืองไทยกระทบความรูสึกไดเหมือนกัน
แมจาก บทสัมภาษณจะไมไดแสดงใหเราเห็นก็ตาม สิง่ เหลานีจ้ งึ เรียกไดวา เปนเรือ่ งของประสบการณ
ทางการเมืองจริง ๆ ที่จะสอนใหรูวานักการเมืองหญิงตองวางตัวอยางไร คิดอยางไร เมื่อตองเผชิญ
กับการโจมตีในเรื่องขาวลือ
นอกจากนีแ้ ลว สงทีน่ า สนใจสําหรับการเลือกใชแนวทางการจัดการขาวลือดวยวิธกี ารชน
กับปญหาโดยการดําเนินคดีฟองรองนั้น สําหรับผูศึกษาแลว ถือเปนแนวทางที่สะทอนใหเห็นถึงแง
มุมเล็ก ๆ ในเรื่องของภาวะของการมีอํานาจและบารมีไดเชนเดียวกัน เนื่องจากสําหรับนักการเมือง
หญิงคนอื่น ๆ แลว การฟองรองอาจถือเปนแนวทางสุดทายที่นักการเมืองหญิงจะเลือกใชหรือถาไม
จําเปนแนวทางดังกลาวก็จะไมถูกนํามาใช เนื่องจากเงื่อนไขที่เปนขอจํากัดทั้งในเรื่องของหลักฐาน
ระยะเวลาในการดําเนินคดี ฯลฯ ซึง่ ไมสามารถทําใหขา วลือจบไดโดยเร็ว แตสาํ หรับคุณหญิงสุดารัตน
แลว การฟองรองกลับถูกเลือกขึ้นมาใชในการแกปญหาในลําดับตน ๆ โดยไมคํานึงถึงผลในเรื่อง
ระยะเวลา อยางไรก็ตาม การพูดถึงภาวะของอํานาจและบารมีในครั้งนี้ ไมไดหมายความวาการ
ฟองรองจะชวยทําใหนักการเมืองหญิงผูนั้นดูเปนผูที่มีอํานาจ ใด ๆ ทั้งสิ้น หากแตภาวะของอํานาจ
และบารมีในที่นี้หมายถึงความกลาที่จะเผชิญหนากับปญหา (ผูที่ปลอยขาวลือ) โดยตรง ซึ่งหากไม
ใชผมู ากประสบการณทางการเมืองแลว ก็คงจะมีนกั การเมืองหญิงนอยคนจริง ๆ ทีจ่ ะเลือกใชแนวทาง
ดังกลาวในการจัดการกับปญหา
ผลกระทบจากขาวลือในเชิงชูสาว
สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว ขาวลือสามารถสรางผลกระทบในชีวิตการทํางาน
ในแงของการทําลายชื่อเสียงและการตกเปนเปาสายตาของประชาชนเมื่อตองปรากฏตัวตอหนา
สาธารณชนและผลกระทบในชีวิตสวนตัวในแงของความรูสึก ในขณะที่นักการเมืองหญิงบางคน
เห็นวาการถูกโจมตีดวย ขาวลือในเชิงชูสาวกลับสามารถสรางอํานาจในการตอรองใหแกนักการ
เมืองหญิง จากการเปนผูถูกกระทําโดยขาวลือมาสูการเปนผูกระทํา หรือเราอาจกลาวไดวาการถูก
โจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวสามารถเปน แรงบวกใหนักการเมืองในแงของการไดรับคะแนนเสียง
และ ความนิยมจากประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
“แตวาบางคนที่ดูขาว ออนี่เหรอมุกดา สายตามที่มองเรา แตเรายิ้ม แลวสายตาตอบ
เขา พยักหนาให ฉันนี่แหละที่เปนขาว คือสื่อมันออกจนเขาจําหนาได ไปที่ไหนเขาจะมอง คนที่เขา
ไมรูจักเราก็จะมองดวยสายตาแบบคําถาม ถามดวยคําถาม...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
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“...เราก็อาจมีบางวาพอหลังมีขาวหมาด ๆ สด ๆ ไปเดินหาง หรืออาจจะมีความรูสึกวา
คนอาจจะมองเราดวยสายตาที่ทําใหกระทบกระเทือนความรูสึก แตก็อยางที่บอก คิดวาเวลาเทา
นั้นที่จะรักษาและเยียวยา...” (จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ, สัมภาษณ)
การสรางกําลังใจ : ผานผลกระทบจากขาวลือที่ไดรับ
ดังที่ไดกลาวขางตนแลววา ในทุกรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ก็จะมีเรื่องของความ
แตกตางแฝงไวอยู จึงทําใหเราไมสามารถที่จะสรุปหรือเหมารวมไดวาปรากฏการณในเรื่องตาง ๆ
มีความสอดคลองไปในทางเดียวกันทั้งหมด ในเรื่องของผลกระทบจากขาวลือเชิงชูสาวก็เชนเดียว
กัน จะเห็นไดวาสําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว การเสียชื่อเสียงจากการถูกกลาวหามักจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนที่มีการหลงเชื่อในขาวลือไดโดยงายและประชาชนที่อยูนอกเขตพื้นที่ทางการเมือง
ของนักการเมืองหญิงผูนั้น ดังนั้น แงมุมของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงดังกลาว
จึงอาจไมใชความเสียหายที่สรางผลทําลายลางในชีวิตทางการเมืองทั้งหมดเสมอไป เนื่องจากการ
ยังคงไดรับกําลังใจประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวนักการเมืองหญิงผูนั้น
“...รําคาญใจอยูบางและก็สิ่งที่เสียคือชื่อเสียง สําหรับคนที่เชื่อ สําหรับคนที่หลงเชื่อ
เปนเหยื่อเชื่อเขาไปงาย ๆ โดยไมไตรตรองเหตุผล เราก็เสียชื่อเสียงกับคนนั้นไป...” (สุดารัตน
เกยุราพันธ, สัมภาษณ)
“...แลวถามวากระทบในดานของสังคมภายนอกไหม คนที่ไมรูจักเรา...ใช แตในเขต
เลือกตั้งไมใช กลับไดคะแนนสงสารเยอะกับแรงบวก...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
“...แตสุดทายเราก็ตองมองใหมัน bird eye view และกวางขึ้นมาวาคนไทยมีตั้ง
62 ลานคนทั้งประเทศ ถาเกิดจะรู ก็คงรูกันกระจัดกระจาย คงไมรูทั้ง 62 ลานคนหรอก...”
(จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ, สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม สําหรับผูศึกษาแลว การพูดในลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงการสราง
กําลังใจใหเกิดขึน้ กับนักการเมืองหญิง อันเปนแนวทางสําคัญในการเสริมพลัง (Empower) ใหผหู ญิง
สามารถเผชิญกับปญหาในเรื่องดังกลาวไดอยางมั่นคง
ขาวลือ : ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัว
การพูดถึงผลกระทบตอชีวิตครอบครัวภายหลังการถูกโจมตีดวยขาวลือของนักการ
เมืองหญิงถือเปนสิ่งที่ไมควรถูกมองขาม แมเราจะไมสามารถใหน้ําหนักไดวาเมื่อเปรียบเทียบ
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ระหวางนักการเมืองหญิงที่อยูในสถานภาพโสดกับนักการเมืองหญิงที่สมรสแลว บุคคลใดจะไดรับ
ผลกระทบจากการถูกกลาวหาไดมากกวากัน แตการพูดถึงชีวิตของครอบครัวของผูหญิงนั้นถือเปน
สิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาในแนวทางสตรีศึกษา เนื่องจากการการรับรูหลักของสังคมที่เห็นวา
ผูหญิงกับพื้นที่ครัวเรือนถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบหลักของการเปนผูหญิง (แตก็ไมไดหมาย
ความวาภาระผูกพันในเรื่องครอบครัวของผูหญิงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได) ดังนั้น สิ่งใดที่เกิด
ขึ้นกับผูหญิงและกระทบกับความเปนครอบครัวจึงถือเปนสิ่งที่เราไมควรละเลยที่จะทําการศึกษา
ในฐานะที่เปนแนวทางการศึกษาตามแบบสตรีนิยม
อยางไรก็ตาม สําหรับนักการเมืองที่อยูในสถานภาพสมรสและมีครอบครัวแลว เมื่อ
ผูศึกษาไดทําการสอบถามถึงผลกระทบที่เกี่ยวของกับชีวิตสวนตัวนั้น คําตอบที่ไดรับกลับเปนเรื่อง
ของชีวิตสวนตัวที่พูดถึงความเปนครอบครัวเปนหลัก ไมใชการพูดถึงตัวเองแตเพียงอยางเดียว แม
วาคําตอบที่จะไดรับอาจมีความแตกตางหลากหลายในเรื่องของผลกระทบตอชีวิตครอบครัว แต
นั่นไมใชสิ่งสําคัญ หากแตสิ่งคัญสําหรับการพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้ก็คือการที่ครอบครัวถือเปนสิ่ง
แรกที่ผูหญิงหวงแหนและใหความสําคัญเมื่อตองเผชิญกับสภาวะการถูกกดขี่ ดังนั้นหากคนใน
ครอบครัวเขาใจในสถานการณที่ผูหญิงตองประสบและพรอมที่จะยืนเคียงขางก็จะทําใหนักการ
เมืองหญิงมีกําลังใจในการตอสูกับปญหามากยิ่งขึ้น โดยที่สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากกระบวน
การขัดเกลาทางสังคมในสถาบันตาง ๆ ที่สอนใหผูหญิงตระหนักวาความสําคัญของการเปนผูหญิง
คืออะไรและพื้นที่สําหรับผูหญิงในการดําเนินชีวิตคือที่ใด
“...ถามวากระทบไหม ครอบครัวไมนะ กลับมีความอบอุนมากขึ้น อันนี้เราไดอยางบท
พิสูจนวา เอาหละ พอเรามีอะไรขึ้น ครอบครัวอยูเคียงขางเรา ภูมิใจที่ไดสามีเขาใจ ลูกเขาใจ เปน
กําลังใจอยางหนึ่ง...” (มุกดา พงษสมบัติ, สัมภาษณ)
“..คงจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของเรา ในเมื่อเราไมไดเปนจริง ครอบครัวก็ไมกระเทือน
ครอบครัวเองไมไดมีปญหาอะไรเลย...” (สุดารัตน เกยุราพันธ, สัมภาษณ)
ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาขาวลือในเชิงชูสาวสามารถสรางอํานาจในการตอรองใหแก
นักการเมืองหญิงในแงของการไดรับคะแนนเสียงและความนิยมจากประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นนั้น สิ่ง
เหลานี้ตอกย้ําใหเราเห็นวาเรื่องเพศก็สามารถชวยในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูหญิงและ
เปนชองทางที่ผูหญิงจะใชในการทาทายหรือบอนทําลายปตาธิปไตยไดเชนกัน อยางไรก็ตาม อาจ
จะตองมีการตั้งคําถามตอไปวาการไดรับคะแนนเสียงที่เพิ่มมากขึ้นดังกลาวมีความเกี่ยวโยงกับการ
เปนพื้นที่ซึ่งในที่นี้หมายถึงพื้นที่ตางจังหวัดหรือไม อยางไร เพราะวาประโยชนที่ไดรับจากขาวลือไม
สามารถเกิดขึ้นไดจริงสําหรับนักการเมืองหญิงซึ่งมีเขตเลือกตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ดังเชนกรณี
ของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม ซึ่งผูศึกษาในทําการวิเคราะหในเบื้องตนแลว
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อยางไรก็ตาม จากบทวิเคราะหทั้งหมดขางตน ทําใหผูศึกษาตองหันกลับมาพิจารณา
วาในความเปนจริงแลว นักการเมืองหญิงไดรับผลกระทบจากขาวลือในเชิงชูสาวที่มากกวานักการ
เมืองชายจริงหรือ หรือวาควรที่จะเปนเรื่องที่แลวแตกรณีมากกวาการสรุปโดยภาพรวม
ขาวลือ : ผลกระทบที่แตกตางระหวางนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชาย
สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนนั้น จะมีการพูดถึงประเด็นความสัมพันธเชิงอํานาจที่
ไมเทาเทียมระหวางนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายเมื่อถูกโจมตีดวยขาวลือเชิงชูสาว ใน
ขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองหญิงบางคนที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ในลักษณะที่เห็นวาทั้งนักการเมือง
หญิงและนักการเมืองชายตางก็ไดรับผลกระทบในเรื่องของขาวลือไมแตกตางกัน
แตสําหรับผูศึกษาแลว แมวาในเบื้องตนจะไดมีการตั้งคําถามกับผลกระทบที่ไดรับ
อยางแตกตางกันระหวางนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายซึ่งเห็นวาเปนเรื่องของการเชื่อมโยง
ความไมเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิงเขากับเรื่องเพศวิถี เนื่องจากเห็นวาในหลายกรณีที่นัก
การเมืองชายซึ่งตกเปนขาวในเชิงชูสาวมักจะถูกมองในทํานองหยอกเยามากกวาการตําหนิติเตียน
หรือไดรับการปกปองวาเปนเรื่องสวนตัวที่ แยกขาดจากการทํางานดานการเมือง แตภายหลังจากที่
ไดทําการศึกษา จึงทําใหผูศึกษาพบวา จริงอยูแมวาสังคมจะมีการเปดชองใหผูชายมีเสรีภาพใน
การแสดงออกทางเพศไดมากกวาผูหญิง ดวยการมีมายาคติที่เชื่อวาผูชายมีความตองการทางเพศ
ที่มากมายและตองระบายออกเปนคําอธิบายหลักของพฤติกรรมทางเพศนอกการแตงงาน แตก็ยัง
มีนักการเมืองชายบางคนที่ถูกโจมตีดวยเรื่องขาวลือและตองตกเปนขาวในลักษณะเชนนี้อยางตอ
เนื่องทั้งในชวงระหวางการเลือกตั้งและภายหลังการไดรับตําแหนงทางการเมืองหรือแมวาจะพน
จากอํานาจทางการเมืองไปแลว ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ กรณีขาวของอดีตนายกรัฐ
มนตรี ชวน หลีกภัย ซึ่งถูกโจมตีในเรื่องของชีวิตครอบครัว และเรื่องชูสาวที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรม
ทางเพศที่เบี่ยงเบน รวมถึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อาจกลาวไดวาตลอดชีวิต
ทางการเมืองนั้น ถูกโจมตีโดยเรื่องชูสาวมาอยางตอเนื่องควบคูไปกับเรื่องของความไมโปรงใสใน
การบริหารประเทศ และลาสุดขาวความสัมพันธกับนักรองสาวชื่อดังของประเทศไทยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศอังกฤษซึ่งถึงแมวาอดีตนายกฯ จะพนจากอํานาจทางการเมืองไปแลว แตขาวลือใน
ลักษณะดังกลาวก็ยังคงปรากฏใหเห็นและยังถูกทําใหเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเกือบทุก
ฉบับและเรียกความสนใจจากประชาชนไดไมแพขาวใหญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
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สิ่งนี้จึงทําใหเราตองหันกลับมามองวาสมมุติฐานที่มองวานักการเมืองหญิงเทานั้นหรือ
ที่ถูกกดขี่จากโครงสรางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมนี้ ? และนักการเมืองหญิงจะตองตกเปนผูถูก
กระทําจากการใชอํานาจของโครงสรางในระบบชายเปนใหญเทานั้นหรือ ? เนื่องจากการถูกโจมตี
ในเรือ่ งชูส าวสําหรับนักการเมืองหญิงบางคนก็สามารถถูกแปรเปลีย่ นเปนคะแนนเสียงจากประชาชน
ไดเชนกัน
ดังนั้นเราจึงไมสามารถที่จะพูดโดยสรุปไดอีกตอไปวานักการเมืองหญิงเทานั้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากขาวลือในเรือ่ งชูส าวในระดับทีม่ ากกวานักการเมืองชาย แมวา สังคมจะมีความคาดหวัง
ในเรื่องของกรอบพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงที่เครงครัดมากกวาผูชาย แตเนื่องจากปจจัยในเรื่อง
ของความแตกตางทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัว การศึกษา ความแตกตางในพื้นที่อยูอาศัย และ
ประสบการณทางการเมืองที่อยูภายใตระบบพหุนิยมจริยศาสตรดังกลาวซึ่งสามารถสงผลตอการ
มอง การตีความ และการจัดการของนักการเมืองในเรื่องขาวเชิงชูสาว จึงทําใหการพูดโดยภาพรวม
ไมสามารถทําไดโดยงายอีกตอไป หากแตการพิจารณาโดยเฉพาะกรณีตางหากที่สมควรถูกใชเปน
แนวทางในการวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นทามกลางสภาพความแตกตางของสังคม แมกรณี
ของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม ซึง่ สังคมมุง เนนในการหาคําตอบจากฝายหญิงมากกวาฝายชายซึง่ เปนผูน ํา
ของประเทศที่ตกเปนขาวเดียวกัน อาจจะเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาผูหญิงนั้นไดรับผลกระทบที่
รุนแรงและยาวนานมากกวาผูช ายอยางชัดเจน แตในกรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ ตลอดระยะ
เวลาของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือแมจะพนสภาพจากการดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ยัง
คงถู ก กล า วหาด ว ยเรื่ อ งในลั ก ษณะเช น นี้ ค วบคู ไ ปกั บ การถู ก เป ด โปงถึ ง ความไม โ ปร ง ใสใน
การบริหารประเทศอยูอยางตอเนื่อง อาจทําใหเราตองหันกลับมามองอยางจริงจังวาการพูดวา
นักการเมืองหญิงมักจะไดรับผลกระทบจากการขาวลือเชิงชูสาวที่มากกวานักการเมืองชายในทุก
กรณีนั้น เราสามารถพูดแบบนี้ไดหรือไม เพราะสิ่งหนึ่งที่อาจทําใหความเขาใจในเรื่องดังกลาวของ
คนในสังคมยึดติดกับมายาคติในเรื่องนี้ก็คือการใชวิธีนิ่งเฉยตอขอกลาวหา ซึ่งเมื่อถูกใชกับนักการ
เมืองหญิงและนักการเมืองชายจะทําใหไดรับผลที่แตกตางกัน เนื่องจากผูชายมีมายาคติในเรื่อง
ของความตองการทางเพศที่มากมายและตองมีการระบายออกเปนตัวรองรับ ดังนั้น เรื่องเพศจึงไม
สามารถทํารายผูชายไดมากเทาผูหญิง แตเราตองอยาลืมวาการรักษาภาพลักษณของนักการเมือง
ก็ถือเปนเรื่องสําคัญที่ไมแตกตางไปจากการทําหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของประชาชน เพราะ
ฉะนั้น เราจึงไมอาจดวนสรุปไดวาผูหญิงถูกกดขี่จากเรื่องเพศวิถีในระดับที่ไมเทากับนักการเมือง
ชาย โดยที่ในความเปนจริงแลว การโจมตีขาวในเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งมีระดับของความรุนแรงอยางตอเนื่องนั้น ไมมีใครสามารถสรุปไดอยางถูกตองวาอดีตนายกผูนี้
หรือคูกรณีที่ตกเปนขาวรวมกัน ใครจะไดรับผลกระทบจากขาวที่รุนแรงมากกวากัน แตเพราะคนใน
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สังคมมักจะคิดลวงหนาไปกอนแลววาผูหญิงไมวาจะอยูในสถานการณใดก็มักจะตองตกเปนเหยื่อ
ที่นาสงสาร และอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เองก็มักจะใชวิธีการนิ่งเฉยกับปญหา (ซึ่งในความเปน
จริงแลวการนิ่งเฉยก็หมายถึงการตอตานและขัดขืนกับปญหาในรูปแบบหนึ่ง) ทั้งที่ในความเปนจริง
แลว การที่ใครจะไดรับผลกระทบที่มากกวาใครนั้นอาจตองมีปจจัยในเรื่องอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของที่
มากไปกวาเรื่องโครงสรางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมระหวางผูชายกับผูหญิงดังกลาว
สงทาย
นักการเมืองหญิงแตละคนก็จะมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองในเรือ่ งขาวลือ
เชิงชูสาวอยางแตกตางกัน โดยที่บางคนเลือกใชวิธีทําใจตอปญหาที่เกิดขึ้นและนิ่งเฉย ในขณะที่
บางคนใชวิธีการตอบโตในรูปแบบตาง ๆ เนื่องจากการเปนนักการเมืองซึ่งถือเปนบุคคลสาธารณะ
ทําใหไมสามารถนิ่งเฉยกับการถูกโจมตีในลักษณะเชนนี้ เชน การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การ
ฟองรอง การปราศรัยตอบโตหรือแมแตการใชศาสนาเปนที่พึงทางจิตใจ รวมถึงการเลือกใชวิธีการ
ปฏิบัติการโจมตีตัวเองเพื่อสรางคะแนนความนิยมจากประชาชนโดยทางออม ซึ่งแตละวิธีการก็จะ
มีรายละเอียดของความแตกตางแบงแยกยอยลงไปอีก นอกจากนี้ ในสวนของการควบคุมนั้น
นักการเมืองหญิงตางก็มีความเห็นรวมกันวาการควบคุมที่ดีที่สุดควรเริ่มตนจากการควบคุมสภาพ
จิตใจของใหมีความเขมแข็งในอันดับแรก ทั้งนี้ เนื่องจากขาวลือกับการเปนนักการเมืองถือเปนเรื่อง
ทีห่ ลีกเลีย่ งไดยาก ดังนัน้ ผูห ญิงจึงไมควรทีจ่ ะหวัน่ ไหวและกลับมาสูก ารเปนตัวของตัวเองใหเร็วทีส่ ุด
เมื่อเวลาที่เผชิญกับสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม สําหรับผูศึกษาแลว แตละแนวทางที่
นักการเมืองหญิงเลือกใชไดสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในเรื่องของภูมิหลังทางชีวิตทั้งในเรื่อง
ของครอบครัว การศึกษา ประสบการณทางการเมือง ความแตกตางในพื้นที่ทางการเมืองที่อยู
ภายใตสภาพของของสังคมที่เรียกวาพหุนิยมทางจริยศาสตร ซึ่งบอกใหเรารูวาชีวิตทางสังคมใน
ชวงรอยตอของศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ไดกลายเปนเรื่องสลับซับซอนและยากตอการทํา
ความเขาใจที่มากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากคนตางสถานที่และกาลเวลาเริ่มที่จะไมไดมองเห็น
และเขาใจโลกเหมือนกันหรือมีมาตรฐานของความดีงามชุดเดียวกันตามที่นักสังคมศาสตรบาง
กลุมเชื่ออีกตอไป เรื่องราวและประสบการณในตางบริบทและตางระบบคิดจึงสะทอนใหเห็นถึง
ความหลากหลายของระบบความเชื่อ ความหมายและวิถีปฏิบัติ มาตรฐานความดีงามและความ
จริงแทอันเปนสากลซึ่งถูกทาทายและโตเถียงเกี่ยวกับขอจํากัด/ความคับแคบ/และอคติที่ฝงรากอยู
อยางซอนเรน เรือ่ งราวและชุดคําอธิบายหลักทีเ่ คยถูกประยุกตใชกบั กรณีตา ง ๆ ทีเ่ กิดตางทีต่ า งเวลา
จึงถูกลดพลังลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ปรากฏการณและชีวิตทางสังคมของคนจึงเปนเรื่องที่สลับซับซอน
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เกินกวาจะทําความเขาใจไดดวยโครงเรื่องและความหมายแบบเดียวหรือตัดสินไดดวยมาตรฐาน
ความผิดถูกชุดเดียว สําหรับผูศึกษาแลว มีความเห็นวาการตระหนักถึงความแตกตางและสภาพ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนนี้ นอกจากจะทําใหสามารถเขาใจไดถึงแนวคิดและ
มุมมองที่สะทอนอยูในวิธีการจัดการปญหาของนักการเมืองหญิงแตละคนแลว ยังไดทําใหมองเห็น
ถึงขอคนพบใหม ๆ ซึ่งไมเคยถูกตั้งคําถามมากอนในสังคม
ดังนั้น การศึกษารูปแบบการกดขี่ที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงดังกลาว จึงทําใหไม
สามารถมองขามความแตกตางในแตละประสบการณของนักการเมืองหญิง เนื่องจากการมอง
นักการเมืองหญิงในลักษณะเปนกลุมเปนกอนเดียวกันวามีประสบการณของความเปนผูหญิง
รวมกันกับผูหญิงในสังคมเดียวกันและสังคมอื่น แลวสรุปวานักการเมืองหญิงโดยรวมเปนเชนนั้น
อาจทําใหเกิดปญหาในการวิเคราะห ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ความไมเทาเทียมและการกดขี่
ระหวางคนกลุมตาง ๆ มีอยูหลายมิติท่มี ีความเกี่ยวพันซอนทับกันอยูในแตละสังคม ซึ่งผูหญิง
ตางสังคม ตางเวลาก็จะไดรับผลกระทบของจากการถูกกดขี่ ไมเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละคน โดยที่จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาจากประสบการณในระดับ
บุคคล เราจะเห็นไดถึงแงมุมใหมที่นาสนใจ ซึ่งสามารถใชเรื่องของความแตกตางเปนฐานในการ
อธิบายหลัก เชน การที่นักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายตางก็มีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบ
จากขาวลือในเชิงชูส าวในระดับทีไ่ มแตกตางกัน หรือในบางกรณีทนี่ กั การเมืองหญิงเปนผูท าํ การโจม
ตีนกั การเมืองหญิงดวยกันเอง เชน กรณีระหวางคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธและคุณจณิสตา
ลิ่วเฉลิมวงศ ซึ่งมีการพาดพิงถึงความสัมพันธในเชิงชูสาวระหวางคุณแบม จณิสตา กับหัวหนา
พรรคชาติไทย
อยางไรก็ตาม ไมวา ผูห ญิงจะอยูใ นพืน้ ทีใ่ ดของสังคม ในพืน้ ทีส่ าธารณะ ในพืน้ ทีส่ ว นตัว
จะอยูในสถานภาพของการเปนนักการเมือง เปนนักธุรกิจ หรือเปนแมบาน หากแตเรื่องเพศวิถีก็ยัง
คงถูกผูกติดกับผูหญิงในทุกสถานะ ทุกพื้นที่ เชนเดียวกับที่นักสตรีนิยมแนวสุดขั้ว/รากเหงา เห็นวา
เพศวิถี (Sexuality) ถือเปนโครงสรางที่มีความสําคัญที่แมแตโครงสรางการกดขี่ผูหญิงในรูปแบบ
อื่น ๆ ซึ่งปรากฏในพื้นที่สาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่องของการผลิต (Production) ซึ่งถูกทาทายจาก
สภาพเศรษฐกิจ เมื่อเริ่มมีการนําเครื่องจักรขามาใชในระบบการผลิตหลัก แตเงื่อนไขที่ผูหญิงถูก
เอาเปรียบจากการมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางจากผูชายก็ยังคงปรากฏอยู หรือการสืบพันธุ
(Reproduction) ซึ่งการเปนแมและการเปนภรรยาถูกใชเปนเครื่องมือในการกีดกันผูหญิงออกจาก
ระบบการผลิต แตเมื่อมีวิวัฒนาการของการคุมกําเนิดซึ่งทําใหเรื่องของเพศสัมพันธ (Sex) และการ
สืบพันธุ (Reproduction) ถูกแยกออกจากกัน ในที่นี้หมายถึงการเปนแมไดกลายเปนบทบาทหนึ่ง
ที่ผูหญิงเลือกที่จะเปนหรือไมก็ได แตผูหญิงก็ยังคงถูกกดขี่จากระบบชายเปนใหญ รวมถึงเรื่องของ
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กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งการที่ผูหญิงมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถ
ตั้งครรภรวมถึงคลอดบุตรนั้น ทําใหหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรกลายเปนหนาที่ของผูหญิง ทั้งที่ใน
ความเปนจริงแลวความเปนแมมีความเกี่ยวของกับความเปนสถาบันทางการเมือง ซึ่งไมสามารถ
ใชอธิบายใหเห็นถึงสภาพการกดขี่ของผูหญิงเมื่อสภาพบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
สิ่งที่ผูศึกษากําลังจะบอกก็คือเรื่องของการถูกโจมตีดวยเรื่องชูสาวสําหรับผูหญิงนั้น มีโอกาสที่จะ
เกิดขึน้ ไดกบั ผูห ญิงใน ทุกแวดวงของสังคม และการปองกันทีจ่ ะไมใหเกิดสิง่ เหลานีก้ ถ็ อื เปนเรือ่ งยาก
ตราบใดที่สังคมไทยยังคงมองเรื่องทางเพศในแงลบและยังคงมีกํากับควบคุมพฤติกรรมทางเพศทั้ง
ในรูปแบบที่เปดเผยและไมเปดเผย เพราะฉะนั้น งานการศึกษาในครั้งนี้จึงตองถูกสรางขึ้น เพื่อ
บอกใหสังคมรับรูวาการที่ผูหญิงสามารถเขาสูพื้นที่ทางการเมือง ก็ไมไดหมายความการถูกกดขี่จะ
ไมหมดไป แตเมื่อผูหญิงตองเผชิญกับปญหาใหญระดับโครงสรางของสังคมเชนนี้ ซึ่งไมใชเรื่องงาย
ที่จะจัดการกับปญหาดังกลาว ผูหญิงจะมีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อยางไร หรือเราอาจกลาว
ไดวาผูหญิงจะมีแนวทางในการเสริมพลัง (Empowerment) ใหแกตัวเอง ดวยการเปลี่ยนภาวะของ
ผูที่ไมตอสูไปสูการเปนผูตอสูและรูจักควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองอยางไร สําหรับแนว
คิดสตรีนิยมแลว แนวทางการเสริมพลัง (Empowerment) ถือเปนเปาหมายสําคัญที่ผูหญิงจะใช
ตอสูกับระบบชายเปนใหญ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตภายใตระบบปตาธิปไตยไดอยางมีความสุข
เชนเดียวกับที่ผูศึกษาเห็นวาเราไมสามารถที่จะหลุดพนจากสังคมที่เต็มไปดวยระบบคิดแบบชาย
เปนใหญได สิง่ ทีค่ วรทําก็คอื การมีแนวทางในการดําเนินชีวติ ภายใตระบบ การกดขีท่ ที่ าํ ใหเราไมรสู ึก
วาเราคือผูถูกกระทํามากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ตองรูจักการเปนผูกระทําดวยเชนกัน ดังนั้น
การศึกษาในเรื่องการจัดการ ตอรอง และควบคุมเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผานการศึกษา
เรื่องขาวลือในเชิงชูสาว จึงเปรียบเสมือนการใชชีวิตภายใตระบบคิดแบบชายเปนใหญและเปน
เหมือนแนวทางในการเปนผูกระทําและผูถูกกระทําที่ไมถูกกดขี่มากจนเกินไป เพราะอยางไรก็ตาม
ในฐานะที่เปนมนุษย นักการเมืองหญิงก็ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องเพศ/
เพศวิถีได และยิ่งเปนบุคคลสาธารณะดวยแลว ก็ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาซึ่งใน
บางครัง้ อาจไมใชความจริงไดเชนกัน แมวา ขาวลืออาจจะเปนทัง้ เรือ่ งของการทําลายความนาเชือ่ ถือ
และเปนเรื่องของระบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพการณของระยะหาง
ระหวางประชาชนและนักการเมืองเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะฉะนั้น การเลือกที่เลือกศึกษา
แนวทางการจัดการกับขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง จึงถือเปนการศึกษาที่ตั้งอยูบน
สภาพปญหาของผูหญิงอยางแทจริงและทําใหเห็นสภาพที่แทจริงวาความเปนผูหญิง (คุณลักษณะ
ของความเปนหญิง) และการตกเปนเหยือ่ ในเรือ่ งขาวลือเชิงชูส าวของนักการเมืองหญิงนัน้ ไมใชสงิ่ ที่
ทํารายและกดขี่ผูหญิงเสมอไป เนื่องจากสําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว ประสบการณจาก
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การถูกทํารายดวยขาวลือในเชิงชูสาวไดแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะความเปนหญิงซึ่งถูกเชื่อมโยง
กับกับความออนดอยและถูกใหคุณคาที่แตกตางจากความเปนชาย ซึ่งสําหรับนักสตรีนิยมแลว
ควรที่จะมีการตั้งคําถามและรื้อสรางองคประกอบในเรื่องดังกลาว รวมทั้งการถูกโจมตีดวยขาวลือ
ในเชิงชูสาวซึ่งถือเปนการลดความนาเชื่อถือและทําลายชื่อเสียง ถือเปนแรงบวกที่สรางผลดีในทาง
ออมใหแกนักการเมืองหญิงในแงของคะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นและแนวทางสนับสนุนในการแกปญหา
ไดอยางประสบผลสําเร็จ

