บทที่ 6
สรุป และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการจัดการ ควบคุม และตอรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผาน
การศึกษาเรื่องขาวลือเชิงชูสาวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสองประการที่สําคัญ กลาวคือ ประการแรก
เพื่อทําการศึกษาถึงประสบการณของนักการเมืองหญิงซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง รวมถึง
ทัศนคติของนักวิชาการ ดานสตรีศึกษา และสื่อมวลชนในเรื่องของการจัดการ ควบคุมและตอรอง
ขาวลือในเชิงชูสาวของนักการเมืองหญิง และ ประการที่สอง เพื่อเปนการศึกษาถึงแนวทางการจัด
การ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในกรณีที่ถูกโจมตีดวยประเด็นขาวลือ โดยใชการ
ศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ภายใตกรอบแนวคิดเพศสภาพ (Gender)
แนวคิดเพศวิถี (Sexuality) แนวคิดเรื่องเพศที่ชอบธรรมและการกํากับเรื่องเพศของมนุษย แนวคิด
การควบคุมทางสังคม : อํานาจ และการตอตานขัดขืน แนวคิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว
และแนวคิดเรื่องขาวลือในการทําการศึกษา อยางไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะเปนไปเพื่อ
การสรางองคความรูจ ากประสบการณของนักการเมืองหญิงผานการศึกษาเรือ่ งการจัดการ ควบคุม
และตอรองในเรื่องขาวลือเชิงชูสาว แลว ผูศึกษาไดมีความตั้งใจที่จะนําเสนอใหสังคมไดเห็นวา
เรื่องทางเพศ (Sex) ซึ่งถูกใชในการควบคุมผูหญิงในทุกพื้นที่ของสังคมนั้น ถือเปนเครื่องมือที่
สําคัญและทรงพลัง ซึ่งการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของเรื่องผูหญิงตามแนวทางสตรีศึกษาไมควรที่
จะละเลยในการทําการศึกษาตอไปในอนาคต เหมือนดังเชนที่แนวคิดมารกซิสตใหความสําคัญกับ
การศึกษาในเรื่องของชนชั้น (Class) เปนแกนหลักของการศึกษา
สําหรับกลุมตัวอยางที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยนักการเมืองหญิงซึ่งได
รับผลกระทบโดยตรงจากการโจมตีขา วลือในเชิงชูส าวจํานวนทัง้ สิน้ 6 คน ดังนี้ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม,
น.ส.จณิสตา ลิว่ เฉลิมวงศ, นางมุกดา พงษสมบัต,ิ น.ส. รังสิมา รอดรัศมี, คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ
และนางปวีณา หงสกุล นอกจากนี้ ผูศกึ ษายังไดทําการสัมภาษณ รศ. ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ
นักวิชาการดานสตรีศึกษา และคุณชวิดา วาทินชัย สื่อมวลชน เพื่อขอรับความคิดเห็นและทัศนคติ
ที่มีตอประเด็นในเรื่องขาวลือเชิงชูสาวที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงในปจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้
เลือกศึกษาแนวคิดของนักการเมืองหญิงทีม่ ตี อ การมอง การตีความ การจัดการ ตอรอง และควบคุม รวม
ถึงผลกระทบเมือ่ ตองเผชิญกับการถูกโจมตีดว ยขาวลือทีม่ เี กีย่ วของกับพฤติกรรมทางเพศ อยางไรก็ตาม
แมวาวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ อาจไมใชการสรางประโยชนอยางเปนรูปธรรม เชน การ
ผลักดันใหมีกฏขอบังคับที่จะคุมครองนักการเมืองหญิงจากการถูกโจมตีดวยขาวลือ หากแตเปนไป
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เพื่อชี้ใหสังคมไดเห็นวาผูหญิงในพื้นที่สาธารณะ (ทางการเมือง) มีแนวทางในการจัดกับการถูกกด
ขี่ดวยเรื่องเพศวิถีอยางไร ซึ่งสําหรับแนวคิดสตรีศึกษาแลว สําหรับแนวทางดังกลาวหมายถึงการ
เสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งขั้นของความสําเร็จในการตอสูกับระบบปตาธิปไตย
และควรที่จะปรากฏในทุกพื้นที่ที่ผูหญิงถูกกดขี่
บทสรุป
จากขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. มุมมองของนักการเมืองหญิงเกี่ยวกับขาวลือในเชิงชูสาว
2. แนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในเรื่องขาวลือเชิง
ชูสาว
3. ผลกระทบจากขาวลือในเชิงชูสาวสําหรับนักการเมืองหญิง
มุมมองของนักการเมืองหญิงเกี่ยวกับขาวลือในเชิงชูสาว
สําหรับนักการเมืองหญิงแลว ประเด็นที่สามารถโจมตีและทําลายความนาเชื่อถือ
รวมถึง ลดคะแนนความนิยมจากประชาชนไดดีที่สุดก็คือเรื่องในเชิงชูสาว เนื่องจากสําหรับสังคม
ไทยแลว มีนกั การเมืองหญิงนอยคนทีจ่ ะถูกโจมตีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการคอรรปั ชัน่ หรือความไมโปรงใส
ในการบริหารประเทศ ดังนั้น ขาวลือในเชิงชูสาวซึ่งถือเปนเรื่องที่ยากตอการหลีกเลี่ยงสําหรับ
นักการเมือง จึงถูก หยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นในการโจมตีโดยอาศัยพื้นฐานของการที่คนในสังคม
มักใหความสนใจกับเรื่องในพื้นที่สวนตัวของบุคคลอื่นเปนเหตุผลรองรับ
อยางไรก็ตาม สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนแลว ขาวลือในเชิงชูสาวตางก็ทําลาย
ความนาเชื่อถือของการเปนนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชายไดอยางไมแตกตางกัน แมวา
ความคาดหวังจากสังคมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศระหวางความเปนหญิงและและความเปนชายจะ
ถูกใหคุณคาที่แตกตางกัน หากแตนักการเมืองหญิงในอีกบางสวนกลับมีความเห็นวาในความเปน
จริงแลว เมื่อเกิดกรณีปญหาในเรื่องของการโจมตีพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ นักการเมืองหญิง
ตางหากที่จะไดรับความเสียหายในระดับที่มากกวานักการเมืองชาย นอกจากนี้ ก็มีนักการเมือง
หญิงบางคนที่เห็นวาขาวลือในเชิงชูสาวดังกลาว ไมไดสรางผลในแงรายแตเพียงอยางเดียว หาก
แตสามารถถูกแปรเปนพลังและแรงขับเคลื่อนเพื่อใหผูหญิงมีความมุงมั่นในการทํางานทางการ
เมืองที่เพิ่มมากขึ้น
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แนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองของนักการเมืองหญิงในเรื่องขาวลือเชิง ชูสาว
นักการเมืองหญิงแตละคนมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรองในเรื่องขาวลือ
เชิงชูสาวอยางแตกตางกันโดยที่บางคนเลือกใชวิธีทําใจตอปญหาที่เกิดขึ้นและนิ่งเฉย ในขณะที่
บางคนใช วิ ธี ก ารตอบโต ด ว ยรู ปแบบตาง ๆ เนื่ องจากการเปนนักการเมื องซึ่งถื อเป น บุ คคล
สาธารณะทําใหไมสามารถนิ่งเฉยกับการ ถูกโจมตีในลักษณะดังกลาวได เชน การแถลงขาว การ
ใหสัมภาษณ การฟองรอง การปราศรัยตอบโตหรือแมแตการใชศาสนาเปนที่พึงในจิตใจ รวมถึง
การเลือกใชวิธีปฏิบัติการโจมตีตัวเองกลับภายหลังการถูกกระทําทางการเมืองเพื่อสรางคะแนน
ความนิยมจากประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม เราจะเห็นไดวาในแตละแนวทางที่นักการ
เมืองหญิงเลือกใชในการแกปญหา ก็จะมีระดับของความแตกตางแบงยอยออกไปตามแตกรณีอกี
เชน การเลือกใชวิธีแถลงขาวในแบบเคลาน้ําตาลูกผูหญิงของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม หรือการแถลง
ขาวโดยการมีหลักฐานยืนยันของคุณมุกดา พงษสมบัติ เปนตน
นอกจากนี้ ในสวนของแนวทางการควบคุมนั้น นักการเมืองหญิงตางก็มีความเห็นรวม
กันวา แนวทางการควบคุมที่ดีที่สุดสําหรับการถูกกลาวหาของนักการเมืองหญิง ควรเริ่มตนจาก
การควบคุมสภาพจิตใจกอนมีแนวทางในการแกไขปญหาขั้นตอไป อยางไรก็ตาม แมนักการเมือง
หญิงหลายคนจะไมมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของการตอรองจากการการถูกโจมดวยขาวลือใน
เชิงชูสาวอยางชัดเจน เนื่องจากเห็นวาขาวลือกับการเปนนักการเมืองถือเปนของคูกันสําหรับ
การเมืองแบบไทย ๆ แตก็มีนักการเมืองหญิงอีกจํานวนหนึ่งที่มีการพูดถึงการตอรองกับขาวลือ โดย
ใชฐานะของการเปน ส.ส. สรางแนวทางในการผลักดันใหเกิดกฎหมายเรื่องการควบคุมขอมูลขาว
สารบนสื่ออิเล็กทรอนิกสและการขอรับความรวมมือจากสื่อมวลชนในการนําเสนอขาว อยางไรก็
ตาม แมวานักการเมืองหญิงแตละคนจะมีการเลือกใชแนวทางในการจัดการ ควบคุม และตอรอง
ในเรื่องการโจมตีขาวลือเชิงชูสาวที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หากแตในความเปนจริงแลวนักการ
เมืองหญิงแตละคนตางก็มีภูมิหลังในเรื่องของชีวิตทางครอบครัว การศึกษา ประสบการณทางการ
เมือง การอาศัยอยูในพื้นที่ทางการเมืองและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหแตละแนวทางมี
ระดับของการจัดการที่แตกตางกันแมวาจะวิธีการในการแกไขปญหาจะไปในทิศทางเดียวกัน
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ผลกระทบจากขาวลือในเชิงชูสาวสําหรับนักการเมืองหญิง
สําหรับนักการเมืองหญิงบางคนนั้น ขาวลือสามารถสรางผลกระทบในชีวิตการทํางาน
ในแงของการทําลายชื่อเสียงและการตกเปนเปาสายตาของประชาชนเมื่อตองปรากฏตัวตอหนา
สาธารณชน แตสําหรับนักการเมืองหญิงบางคน แลว การถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวกลับ
สามารถสรางอํานาจในการตอรองใหแกนักการเมืองหญิงจากการเปนผูถูกกระทําโดยขาวลือมาสู
การเปนผูควบคุมผลกระทบของขาวลือ หรือเราอาจกลาวไดวาการถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาว
สามารถเปนแรงบวกใหนักการเมืองในแงของการไดรับคะแนนเสียงและความนิยมจากประชาชนที่
เพิ่มมากขึ้นไดเชนกัน วิธีการในแตละแนวทางที่นักการเมืองหญิงเลือกใชรวมถึงมุมมองที่มีตอขาว
ลือและผลกระทบที่นักการเมืองหญิงไดรับ สามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในเรื่องของ
ภูมิหลังทางชีวิต ทั้งในเรื่องของครอบครัว การศึกษา ประสบการณทางการเมือง ความแตกตางใน
พื้นที่ทางการเมืองที่อยูภายใตสภาพของของสังคมที่ถูกเรียกวาพหุนิยมทางจริยศาสตร ซึ่งเปน
สภาพที่สังคมบอกใหเรารูวาชีวิตทางสังคมในชวงรอยตอของศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ได
กลายเปนเรื่องที่สลับซับซอนและ ยากตอการทําความเขาใจมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากคนตาง
สถานที่และกาลเวลาไมไดมองเห็นและเขาใจโลกเหมือนกันหรือมีมาตรฐานของความดีงามชุด
เดียวกันตามที่นักสังคมศาสตรบางกลุมเชื่ออีกตอไปแลว ดังนั้น เรื่องราวและประสบการณซึ่งตาง
บริบทและตางระบบคิดจึงสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของระบบความเชื่อ ความหมายและ
วิถีปฏิบัติ มาตรฐานความดีงามและความจริงแทอันเปนสากลซึ่งถูกทาทายและโตเถียงเกี่ยวกับขอ
จํากัด/ความคับแคบ/และอคติที่ฝงรากอยูอยางซอนเรน เรื่องราวและชุดคําอธิบายหลักที่เคยถูก
ประยุกตใชกับกรณีตาง ๆ ที่เกิดตางที่ตางเวลาจึงถูกลดพลังลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ปรากฏการณและ
ชีวิตทางสังคมของคนจึงเปนเรื่องที่สลับซับซอนเกินกวาจะเขาใจไดดวยโครงเรื่องและความหมาย
แบบเดียวหรือตัดสินไดดวยมาตรฐานความผิดถูกชุดเดียว ซึ่งสําหรับผูศึกษาแลว การตระหนักถึง
ความแตกตางและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหมองเห็นไดวาแนวทางในการจัด
การตอประเด็นเรื่องขาวลือเชิงชูสาวของนักการเมืองที่มีความแตกตางกันนั้น มีปจจัยอื่น ๆ เขามา
เกี่ยวของ หรือเราอาจกลาวไดวาเมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการจัดการ ตอรอง และควบคุมเรื่อง
ขาวลือของนักการเมืองหญิงแตละคนโดยคํานึงถึงประเด็นในเรื่องความแตกตางของประสบการณ
ไมวาจะเปน “ดร.ณหทัย ทิวไผงาม” ซึ่งไดรับการยอมรับในฐานะของผูที่มีความรูความสามารถ
“คุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ” กับคุณสมบัติในเรื่องของความสวย ความสามารถและภาพลักษณที่
โดดเดน “คุณมุกดา พงษสมบัติ” นักการเมืองของกลุมแมบานในพื้นที่ตางจังหวัด “คุณรังสิมา
รอดรัศมี” นักการเมืองหญิงลูกทุง “คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ” ซึ่งตลอดชีวิตทางการเมือง ตอง

213
เผชิญกับขาวลืออยูตลอดเวลา หรือแมกระทั่ง “คุณปวีณา หงสกุล” นักการเมืองหญิงกับฉายาแม
พระ ซึ่งคว่ําหวอดอยูในถนนสายการเมืองมาเปนเวลานาน ก็จะทําใหเห็นไดวาแนวทางแกปญหา
ของแตละคนตางก็มีความนาสนใจทั้งในเรื่องของแนวทางและคําอธิบายที่ใชในการแกปญหาซึ่งมี
ความนาสนใจแตกตางกัน แมสําหรับนักการเมืองหญิงบางคนอาจจะมี จุดรวมหรือมีลักษณะรวม
ที่คลายคลึงกัน หากแตเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดก็จะทําใหเราสามารถสัมผัสไดถึงความ
เปนเอกลักษณของวิธีคิดในการแกปญหาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม แมวา นักการเมืองหญิงจะมี
การมอง การตีความ และแนวทางในการจัดการกับปญหาเรื่องขาวลืออยางแตกตางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการมีภูมิหลังทางชีวิตที่แตกตางกันรวมถึงสภาพบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่
กลาวไวขางตน แตจุดรวมที่ทุกคนตางก็มีรวมกันก็คือการมีประสบการณรวมกันในเรื่องของการถูก
โจมตีดวยเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว ซึ่งการตระหนักถึงสภาพความแตกตางของปจเจกชนในเรื่อง
ดังกลาว ทําใหผูศึกษามองเห็นถึงแนวคิดที่สะทอนจากมุมมอง การตีความ และแนวทางการจัด
การของนักการเมืองหญิงที่มีตอเรื่องดังกลาวในเรื่องราวหลายแงมุม เชน มุมมองของความเปน
ชนชั้นกลางกับแนวคิดเรื่องขาวลือของ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม และคุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ แนวคิด
ในเรื่องของความแตกตางในเรื่องพื้นที่สงผลตอมุมมองที่มีตอขาวลือและผลกระทบที่ไดจากการถูก
โจมตี รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปญหาของคุณรังสิมา รอดรัศมี และคุณมุกดา พงษสมบัติ
และการตั้งคําถามใหมกับประเด็นเดิมซึ่งไมเคยถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณามากอน เชน คําถาม
เกี่ยวกับการแบงแยกของพื้นที่สวนตัว-พื้นที่สาธารณะรวมถึงการตั้งคําถามถึงการใหคุณคาแก
นักการเมืองหญิงวาไดรับผลกระทบที่มากกวานักการเมืองชายเมื่อตองเผชิญกับการถูกโจมตีใน
เรื่องชูสาว
ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา โครงสรางในเรื่องของเพศวิถีนั้นติดตามผูหญิงไปใน
ทุกพื้นที่และทุกสถานะที่เปนผูหญิงเปน กลาวคือ ผูหญิงยังคงถูกควบคุมดวยเรื่องเพศเพื่อมิให
ประพฤติตนออกนอกกรอบของพฤติกรรมทางเพศที่สังคมกําหนดรวมถึงการที่ผูหญิงไมควรของ
เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกรูปแบบ แมแตในพื้นที่สาธารณะเชนพื้นที่การเมืองซึ่งควรที่จะเปนพื้นที่ของ
การพูดถึงผลกระโยชนสวนรวมไมใชเรื่องสวนตัว ดังเชนกรณีการโจมตีนักการเมืองหญิงดวย
ประเด็นขาวลือ ดังนั้น จึงควรที่จะตั้งคําถามกับแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยที่พูดถึงการแบงแยก
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวออกจากกัน โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อที่วาเมื่อผูหญิงกาวมาสูพื้นที่
สาธารณะแลว ผูหญิงก็จะมีความเทาเทียมกับผูชายในทุกดาน อีกทั้งปญหาที่ไดรับจากการถูกกด
ขี่ในพื้นที่สวนตัวก็จะหมดไปเปนฐานรองรับ ดังนั้น พื้นที่ทั้งสองถูกแบงแยกออกจากกันจริงหรือไม
นอกจากนี้ การที่เราอยูในสภาพสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายตามแนวคิด “สภาพพหุนิยม
ทางจริยศาสตร” จึงทําใหไมสามารถสรุปเรื่องราวตาง ๆ ไดโดยงายหรือใชหลักการเพียงชุดเดียวใน

214
การอธิบายทุกปรากฏการณของสังคมไดอีกตอไป เนื่องจากการละเลยความแตกตางดังกลาวจะ
ทําใหไมสามารถมองเห็นถึงมุมมองหรือประสบการณที่มีความแตกตางไปจากสิ่งที่เราเคยเห็น ซึ่ง
สามารถใชตอบคําถามและอธิบายปรากฏการณตาง ๆ เมื่อสภาพบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ดังจะเห็นไดจากการที่ขาวลือในเชิงชูสาวสามารถเปนไดทั้งแงบวกและแงลบสําหรับนักการเมือง
หญิงหรือการตั้งคําถามกับการที่สังคมมองวานักการเมืองคือฝายที่เสียเปรียบเมื่อถูกโจมตีดวย
เรื่องขาวลือ แมวาความเปนจริงแลว ในสังคมระบบชายเปนใหญเชนนี้ ผูหญิงจะถูกควบคุมในเรื่อง
ของพฤติกรรมทางเพศที่มากกวาผูชาย กลาวคือสังคมไดสรางกรอบความชอบธรรมในเรื่องเพศให
แกผูชายเพื่อใหระบบการสืบพันธุของสังคมสามารถดํารงตอไปได โดยใชมายาคติในเรื่องของการ
ที่ผูชายมี ความต องการทางเพศที่ตองระบายออกเปนตัว รองรั บกรอบความชอบธรรมในเรื่อง
ดังกลาว แตเนื่องจากปจจัยในเรื่องความแตกตางของภูมิหลังทางชีวิตทั้งในเรื่องของครอบครัว การ
ศึกษา ประสบการณทางการเมือง ความแตกตางในเรื่องพื้นที่ (อยูอาศัย) ซึ่งสงผลตอการมอง
การตีความ และการจัดการเรื่องขาวชูสาวของนักการเมืองหญิงอยางแตกตางกันในสภาพสังคมที่
มีความแตกตางหลากหลายในการยึดถือหรือใหคุณคากับชุดมาตรฐานความถูกตองดีงาม จึงทํา
ใหไมสามารถ กลาวอางไดวานักการเมืองหญิงซึ่งถูกโจมตีดวยขาวลือในเชิงชูสาวเทานั้นที่เปน
เหยือ่ ของการเลนการเมืองหรือไดรบั ผลกระทบจากเรือ่ งดังกลาวในระดับทีร่ นุ แรงมากกวานักการเมือง
ชายเมื่อเปรียบเทียบสถานการณในลักษณะเดียวกันไดอีกตอไป แตควรที่พิจารณาเรื่องดังกลาวใน
แตละกรณีมากกวาที่จะมองปรากฏการณแบบเหมารวม นอกจากนี้ การที่เรื่องทางเพศในสังคมถูก
มองวาเปนเรื่องไมถูกตอง ไมดีงาม และผูหญิงไมควรเขาไปเกี่ยวของ เพราะไปกระทบกับภาพของ
การเปนผูหญิงดีตามมาตรฐานที่สังคมสรางไว รวมถึงการที่เรื่องทางเพศถูกใชเปนเครื่องมือของ
ระบบปตาธิปไตยในการควบคุมผูหญิงใน ทุกพื้นที่ของชีวิต เมื่อผูหญิงมีเสรีภาพในการใชชีวิตที่
หมายถึงการทํางาน การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การที่นักการเมืองหญิงตองเผชิญกับปญหา
ขาวลือในเชิงชูสาวจึงไมใชเรื่องงายที่จะตอกรกับโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมนี้
ฉะนั้น การเลือกศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการ ตอรอง และควบคุมเรื่องเพศของนักการ
เมืองหญิง : ผานการศึกษาเรื่องขาวลือในเชิงชูสาว สําหรับผูศึกษาแลว ก็เพื่อใหสังคมไดรับรูวา
ผูหญิงจะมีวิธีรับมือกับปญหานี้ซึ่งในขณะเดียวกันก็อยูภายใตระบบชายเปนใหญไดอยางไร ซึ่ง
สําหรับสตรีศึกษาแลว การพูดถึงแนวทางในการจัดการดังกลาวก็ไมแตกตางจากการเสริมพลัง
(Empowerment) ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุดของการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขสําหรับผูหญิง
เนื่องจากการวัดความสําเร็จของผูหญิงในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับโครงสรางความสัมพันธ
เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมตามแนวคิดสตรีศึกษาไมใชเรื่องของการปลดปลอยตัวเองโดยการแยกตัว
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เองออกจากสังคม (ปตาธิปไตย) แตหมายถึงการแปรเปลี่ยนอํานาจของตัวเองใหกลายเปน
ผูกระทําหรือควบคุมความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมนั้นภายใตระบบปตาธิปไตยตางหาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรรณรงคองคกรที่เกี่ยวของกับทางการเมืองใหมีการตรวจสอบพฤติกรรมทางเพศ
ทีม่ คี วามเปนธรรมทัง้ นักการเมืองหญิงและนักการเมืองชาย เพือ่ ยกระดับความเขาใจของประชาชนใน
เรือ่ งของขาวลือในเชิงชูส าวทีเ่ กิดขึน้ กับนักการเมือง และขาวลือเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ
ของผูหญิงในแวดวง อื่น ๆ
2. สําหรับสื่อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบบุคคล
สาธารณะเพื่อใหขอเท็จจริงแกประชาชนนั้น ควรที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบจริยธรรมของ
เปนนักการเมืองที่ไมใชแคเพียงการนําเสนอขาวโดยการวิเคราะหของสื่อมวลชนหรือแจงผลภาย
หลังการเขารวมงานแถลงขาวปฏิเสธกระแสขาวลือของนักการเมืองใหประชาชนไดรับทราบ โดยไม
มีการติดตามผลอยางตอเนื่องและตรวจสอบพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบนักการเมืองอยางถึงทีส่ ุด
เพือ่ ใหการทําหนาทีข่ องสือ่ มวลชนมีความชอบธรรมในการนําเสนอขาวโดยเฉพาะขาวลือในเชิงชูส าว

