ผูหญิง เพศภาวะและการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสตรีศึกษา
โดย ฉลาดชาย รมิตานนท
ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขอเขียนนี้เปนความพยายามที่จะชวยนักศึกษาสตรีศึกษาและผูที่สนใจสตรีศึกษาและสตรี
นิยมทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับกรอบคิดทางทฤษฎีการพัฒนากับผูหญิง/เพศภาวะ โดยทบทวน
การถกเถียงเชิงทฤษฎีอยางคราว ๆ ของวงการนี้โดยอาศัยเก็บความจากหนังสือเรื่อง The Women,
Gender & Development Reader ซึ่งมีคณะบรรณาธิการประกอบดวย Nalini Visvanathan (coordinator) Lynn Duggan, Laurie Nisonoff และ Nan Wiegersma ฉบับตีพิมพครั้งที่ 7 2007 เปน
หลัก อาจมีการอางอิงหนังสือเลมอื่น ๆ บาง รวมทั้งการตีความและความเห็นของผูเขียน/ผูเก็บความ
ผู ห ญิ ง กั บ การพั ฒ นาถื อ ว า เป น สาขาย อ ยของสตรี ศึ ก ษาและการพั ฒ นาที่ ทั้ ง สองเป น
สาขาวิชาหลั ก โดยตัว ของตัว เองแตส องสาขานี้ม าบรรจบหรื อ ตัด กั น ณ จุด ๆ หนึ่ง จึง เกิ ด เป น
“ผูหญิงกับการพัฒนา” ที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ (multidisciplinary nature) และมีมิติมุมมอง
ทางทฤษฎี (theretical perspectives) มากมายที่เปนผลพวงของการเขามาบรรจบกันและทําใหเกิดผล
ดีซึ่งกันและกัน (Visvanathan, et. al., 2007: 17)
สตรีศึกษา (Women’s Studies)
รายละเอียดของนิยามของสตรีศึกษา นักศึกษาและผูที่สนใจคงเคยอานมาแลวจากหลาย ๆ
ที่ ผูเขียน/ผูเก็บความเองก็เขียนไวบางเหมือนกัน แตในที่นี้เพื่อใหงานชิ้นนี้สมบูรณขึ้นในตัวของมัน
เองจึงขอยกนิยามสั้น ๆ มาไวคือ
สตรีศึกษาเปนวิชาการสาขาหนึ่งประกอบขึ้นดวย การแสวงหาความรู การทําวิจัยในแนวที่
ไดรับแรงบันดาลใจทางวิชาการหรือทางปญญาแบบของนักสตรีนิยมกับทั้งยังหมายความถึงการ
เรียนการสอน และการออกไปสัมผัสเชื่อมตอกับสังคมในแนวทางสตรีนิยมอีกดวย (Code 2004:
493) พูดอีกอยางหนึ่งคือสตรีศึกษาเปนทั้งวิชาการในสายสังคมศาสตรมนุษยศาสตรที่ตองมีการ
ค น คว า หาความรู ส ร า งความรู ใ นแนวทางของสตรี นิ ย ม กั บ ทั้ ง ต อ งมี ก ารเรี ย นการสอนใน
สถาบั น การศึ ก ษา และที่ ข าดไม ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม (social
movements) ดวย ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ตองอยูในลัทธิความคิด ความเชื่อและหรืออุดมการณที่
เรียกวา สตรีนิยม (feminism)
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สตรีนิยม (feminism)
ในที่นี้ขอใหนิยามสั้นวา เราอาจทําความเขาใจวา สตรีนิยมเปนทฤษฎี (theory) ใน
ความหมายวาเปนระบบของมโนทัศน (system of concepts) ตาง ๆ ขอเสนอ (propositions) และการ
วิเคราะห (analysis) ที่อธิบายหรือบรรยายถึงสถานการณตาง ๆ และประสบการณของผูหญิงที่นัก
สตรีนิยมถือวาเปนปญหาที่ตองแกไข รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงสนับสนุนวาจะแกไขปญหาตาง ๆ
เหลานั้นไดอยางไรดวย สตรีนิยมและหรือทฤษฎีที่วานี้แตกตางจากทฤษฎีหรือวิธีคิดที่ไมใชของนัก
สตรีนิยมแมจะเกี่ยวกับผูหญิงและหรือเพศภาวะเหมือนกันตรงที่ ทฤษฎีในแนวสตรีนิยมตองมี
ความเคารพหรือใหความสําคัญกับมิติมุมมองตาง ๆ และอํานาจในการจัดการกับชีวิตดวยตนเอง
(authority) ของผูหญิงเอง บวกกับการใหความเอาใจใสอยางไมยอมถอยตอสูคัดคานตอการทํางาน
ของโครงสรางอํานาจที่ใหอภิสิทธิ์กับผูชาย นอกจากนั้นสตรีนิยมยังเปนขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแบบหนึ่ง (เชนเดียวกับขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ
ขบวนการเคลื่ อ นไหวเรื่ องสิ่ ง แวดล อม-ผูเ ขีย น/ผู เ ก็บ ความ) อยา งไรในฐานะที่ เ ป น ขบวนการ
เคลื่อนไหวนี้ สตรีนิยมอาจทําใหเกิดทฤษฎีหรือไมก็ไดรับการสนับสนุนโดยทฤษฎี แตทฤษฎีที่วานี้
ตองเกี่ยวของกับความมั่งคั่งสมบูรณขึ้น (flourishing) ความสามารถในการเขาถึงและควบคุม
ทรัพยากรตาง ๆ อยางเพียงพอ และอะไรตาง ๆ อีกมากของผูหญิง เพื่อที่จะทําใหพวกเธอมีชีวิตที่ดี
(Code 2004: 195)
การพัฒนา (development)
ในทัศนะทางวิชาการที่มีลักษณะวิพากษถือวา “การพัฒนา” เปนอะไรที่ “เหลี่ยมจัด” มาก ๆ
ก็วาได ทัศนะของนักสตรีนิยมก็อยูในลักษณะนี้เชนกันไมวาจะมองมาจากมุมมองของนักทฤษฎี
และนักปฏิบัติก็ ตาม ประเด็ นนี้จํ าเปนจะตองถกเถียงและทําความกระจางกันอีกมากในตอนที่
นักศึกษาเรียนวิชาผูหญิงกับการพัฒนาหรือเพศภาวะกับการพัฒนา อยางไรก็ตามการสรางกรอบคิด
หรือวิธีคิด (conceptualizations) วาดวยการพัฒนาสะทอนใหเห็นประสบการณเชิงประวัติศาสตร
(historical experience) และคานิยมของปจเจกบุคคล (individual values) ออกมาใหเห็นอยางปฏิเสธ
ไดยาก (Charlton ใน Visvanathan, et. al., 2007: 7) พูดอีกอยางหนึ่งไดวา “การพัฒนา” ที่ “เปน
กลาง” ปราศจากคานิยม ปราศจากอคติและฉันทาคตินั้นไมมี และการพัฒนาที่ไมมีประวัติศาสตรก็
ไมมีเชนกัน
Charlton ชี้ใหเห็นวา การใชคําวา “การพัฒนา” มีนัยบงบอกถึงขอคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตรที่ไดจากวิธีคิดทางวิชาการแบบยุโรปตะวันตกและความคิดที่เปนวิทยาศาสตรทํา
ใหเรามักทึกทักเอาวา การเปลี่ยนแปลง (change) มีลักษณะเปนเสนตรง (linear) มากกวาเปนวงกลม
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(cyclical) ฉะนั้นการพัฒนาตามนิยามบนฐานคิดแบบนี้จึงหมายถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร
ดังนั้นเราแตละคนจึงสันนิษฐานเอาวาเราอยูในทิศทางนี้ของกระบวนการพัฒนา เธออางถึงขอเขียน
ของนักรัฐศาสตรคนหนึ่งคือ Samuel Beer ที่เขียนไววา “มโนทัศนเรื่องการพัฒนาตระหนักถึง
ความสําคัญของมิติดานเวลา” ดังนั้นวิธีคิดเรื่องการพัฒนาจึงอนุมานเอาวา (หมายถึง) ความสามารถ
ของมนุษยที่จะมีอิทธิพลเหนือและควบคุมสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ดังนั้น
สังคมเกษตรทั้งหลาย (agrarian societies) ที่ (เชื่อกันวา) หยุดนิ่ง (static) อาจแสวงหาการอยูรวมกัน
อยางกลมกลื น กับสิ่งแวดลอม แตเอาเขา จริง ๆ แลวสังคมเกือบทุ กสังคมที่ไ มหยุดนิ่ งตางลว น
พยายามมีอิทธิพลเหนือสิ่งแวดลอม ไมวาดวยการใชเครื่องมือ (tools) กฎหมาย ศาสนา หรือ
แมกระทั่งเวทยมนตคาถา (magic) แตสิ่งที่แนวคิดแบบตะวันตกเชื่อวายุคสมัยใหม (modern times)
แตกตางจากยุคสมัยเกา ๆ ทั้งหลายคือ ‘rationality’ หรือ “ความมีเหตุมีผล” ซึ่งบางคนแปลวา
“ความเป น เหตุ เ ป น ผล” ที่ เ ชื่ อ งโยงกั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กกั น ว า “ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ” (scientific
knowledge) ในความพยายามของสังคมซึ่งไมหยุดนิ่งที่จะมีอิทธิพลเหนือและควบคุม (สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม) (Visvanathan, et. al., 2007: 7) ในลักษณะของนิยามเชนนี้
การวิพากษหรือการพยายามทําความเขาใจ รวมทั้งการลมหรือ “รื้อถอน” (deconstruct) การพัฒนา
หากจะทําใหถึงที่สุดแลวตองตั้งคําถามกับสิ่งที่เรียกวา “rationality” หรือ “scientific rationality” คือ
ความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตรเองเสียดวยซ้ําไป ประเด็นนี้สําคัญมากแตเนื่องดวยขอเขียน
สวนนี้ยังไมไดเขาไปสูการวิพากษและหรือการรื้อถอน “การพัฒนา” โดยตรง โดยเฉพาะในตอน
แรก ๆ แตอาจเขามาสูประเด็นนี้อยางคราว ๆ ในตอนหลัง การวิพากษและรื้อถอนการพัฒนาถือวา
เปนสวนที่อยูในกระบวนวิชาผูหญิงกับการพัฒนา
สิ่งที่จะปรากฏตอไปเปนการแบงการถกเถียงออกเปนสองสวนคือ ก. การสํารวจขอถกเถียง
เชิงทฤษฎีการพัฒนาในทัศนะสตรีนิยม ข. วาทกรรม/ภาษาของการพัฒนาแนว WID อนึ่งผูอานควร
ตระหนั ก ว า การพยายามยน ย อเก็บ เอาแต สาระสําคัญมาเขีย นนั้ น เสี่ ย งตอการทํา ใหเ นื้ อ หาและ
รายละเอียดหลายอยางหายไป
ก. สํารวจขอถกเถียงเชิงทฤษฎี
ขอถกเถียงทางทฤษฎีที่จะนํามาสํารวจ (คราว ๆ) ไดแกการพัฒนาในแนว Women in
Development (WID), Women and Development, (WAD) Gender and Development (GAD),
Women Environment and Development (WED), Southern Theoretical Perspectives และ Southern
Women’s Movement and Empowerment Process
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ในการสํารวจขอถกเถียงตาง ๆ ทางทฤษฎีผูหญิงกับการพัฒนา Visvanathan, et. al., 2007
อางถึงงานของ Eva Rathgeber (1990) ที่ชี้ใหเห็นวา กรอบคิดทั่วไปที่เปนเครื่องนําทางที่ทรงพลัง
ใหกับนั ก วิจั ย และนั ก ปฏิ บัติด า นผูห ญิ งกับการพัฒ นาใหผ ลิต งานออกมามี สามกรอบหรือ สาม
แนวทางหลัก ๆ คือ Women in Development ที่นักสตรีนิยมเรียกกันสั้น ๆ วา WID, กับ Women
and Development ที่เรียกสั้น ๆ วา WAD และ Gender and Development หรือ GAD
Women in Development (WID) ซึ่งเราแปลเปนไทยกันวา ผูหญิงในการพัฒนา
จั ด ว า เป น มิ ติ มุ ม มองทางทฤษฎี ที่ เ ก า ที่ สุ ด ก็ ว า ได กั บ ทั้ ง ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลปรากฏอยู อ ย า ง
กวางขวางในแวดวงการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนของการถกเถียงและปฏิบัติการเรื่องผูหญิงกับการพัฒนา
มาจนปจจุบัน (เดิมทีนั้นการพูดถึงและถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาไมมีมิติหญิงชายปรากฏอยู ทั้ง ๆ
ที่อาจมีการพูดถึงชนชั้นหรือ ‘class’ อยูก็ตาม-ผูเขียน/ผูเก็บความ) การพัฒนาในแนว WID นี้ ถือวา
วางอยูบนฐานของสมมุติฐานตาง ๆ ของทฤษฎีความทันสมัย (modernization theory) ดังนั้น WID
โดยทั่วไปจึงใหความสําคัญกับคานิยมหรือคุณคาตาง ๆ ของตะวันตก (western values) (เชน ความ
เจริญ ความกาวหนา ความสําเร็จ ความงาม ความสวย ความดี ความเกง-ผูเขียน/ผูเก็บความ) และมุง
เปาหมายการพัฒนาไปที่ปจเจกบุคคลในฐานะที่เปนตัวกอการเปลี่ยนแปลง หรือผูที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (catalysts for social change) ทฤษฎีความทันสมัยใหภาพวาสังคมเกา ๆ หรือ
สังคมจารีตประเพณี (traditional societies) ทั้งหลาย (รวมทั้งสังคมไทยดวย-ผูเขียน/ผูเก็บความ)
เปนสังคม authoritarian (สังคมที่ใชอํานาจเด็ดขาดโดยผูปกครองไมใหความสําคัญตออิสรภาพ
สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลในสังคม-ผูเขียน/ผูเก็บความ) กับทั้งยังใหภาพวาเปนสังคมที่ครอบงํา
โดยผูชาย (male-dominated) สวนสังคมทันสมัย (เชนสังคมตะวันตก) นั้น ทฤษฎีการพัฒนาใหภาพ
วาเปนสังคมประชาธิปไตยและเปน egalitarian คือสังคมที่ผูคนเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงดูเสมือนวา
สังคมทันสมัยเปนสังคมที่ออนไหวหรือรับรูอยางละเอียดออนตอสภาวการณถูกกดขี่ที่ผูหญิงเผชิญ
อยู สมมุติฐานเหลานี้ของทฤษฎีความทันสมัยหรือ modernization นี้เปนสิ่งที่โดยสวนใหญแลวนัก
สตรีนิยม เสรีนิยม ยอมรับและรับรองโลกทัศนแบบนี้ ซึ่งตรงกันขามกับการวิพากษของนักสตรี
นิยมแนวกาวหนา (เชน แนวมารกซิสต แนวถึงรากเหงา/radical feminist และสตรีนิยมโลกที่สามผูเขียน/ผูเก็บความ) ที่มองวาแทจริงแลวทฤษฎีความทันสมัยมีลักษณะทางเพศภาวะแฝงอยูขางใน
(ในลักษณะที่ใหอภิสิทธิ์กับผูชาย-ผูเขียน/ผูเก็บความ) กับทั้งยังใหภาพที่บิดเบี้ยวและเสียหายตอ
ผูหญิงโลกที่สามอีกดวย (Mohanty, 1991; Scott, 1995, ใน Visvanathan, et. al., 2007: 17)
ในหมูนักสตรีนิยมที่สนใจทฤษฎีการพัฒนากับผูหญิงถือวางานของ Boserup, E. (1970)
Women’s Role in Economic Development, New York: St. Martin Press เปนงานที่บันทึก

5

ผลกระทบด า นลบของการพั ฒ นาต อ ชี วิ ต และสภาวการณ ดํ า รงชี พ ของผู ห ญิ ง เป น งานที่ เ ป น
จุดเริ่มตนของการประกาศตัวของสตรีนิยมเสรีนิยมที่ออกมาผลักดันใหมีการบูรณาการผูหญิงเขาสู
การพัฒนาในฐานะที่เปนแรงงาน/คนงานและผูผลิต แตนักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งชื่อ Tiano (1984)∗
ตั้งขอสังเกตวานักวิชาการบางคน หลังจากเห็นแลววาตนทุนการเปลี่ยนหรือพัฒนาสังคมใหทันสมัย
นั้นตกเปนภาระที่ผูหญิงตองแบกรับเปนสวนใหญ จึงไดพูดถึงและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีคิดการพัฒนาแนว WID นี้ Tiano ตั้งชื่อใหกับการเคลื่อนไหวผลักดันที่ชี้ใหเห็นชองวางหรือ
ข อ บกพร อ งต า ง ๆ ที่ มี คื อ ผู ห ญิ ง ในทฤษฎี ค วามทั น สมั ย ว า “ลั ท ธิ ”
“พั ฒ นานิ ย ม” หรื อ
“developmentalism” แตคนเหลานั้นก็ไมไดเสนอใหเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานเบื้องหลังของ
ทฤษฎีความทันสมัย จริงอยูนักสตรีนิยมในแนวทางของพวก developmentalists นี้ดูเหมือนไดเสนอ
ขอเรียกรองอะไรที่ถือวามีลักษณะถึงรากถึงโคน (radical) ในเรื่องการนําผูหญิงเขาสูความทันสมัย
อยูบางเหมือนกัน แตพวกเธอก็ไมไดผลักดันอะไรที่เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในระบบ
(ความทันสมัย) ที่พวกผูหญิงจะถูกนําเขาไปรวมดวย กระนั้นก็ตามความพยายามในการนําเสนอ
และผลักดันของพวกเธอถือวามีคุณูปการตอการปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายที่นําไปสู WID ที่มี
ความแตกตา งออกไปจาก WID ในแนวเดิม (ในความหมายของ Boserup-ผู เ ขี ย น/ผูเ ก็ บ ความ)
(Visvanathan, et. al., 2007: 20) WID โฉมใหมมีลักษณะใดเปนเรื่องที่จะพูดถึงในวรรคตอไป
ประเด็นสําคัญที่ตองตั้งขอสังเกตไวตรงนี้คือโครงการและแผนงานพัฒนาตาง ๆ ที่มุงสู
ผู ห ญิ ง ประเทศโลกที่ ส ามมี ป ระวั ติ ศ าสตร ที่ ย าวนาน จากการสํ า รวจนโยบายการพัฒ นาของสี่
ทศวรรษ (สี่สิบป) นักวิชาการสตรีนิยมคนหนึ่งคือ Moser (1993)∗∗ คนพบแนวทางเขาสูการพัฒนา
ที่สะทอนใหเห็ นถึงวิวัฒนาการของนโยบายที่แตกตางกันถึงหาแนวทาง เธอประเมินแนวทาง
เหลานี้โดยใชมโนทัศนตาง ๆ ที่พัฒนาโดยนักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งชื่อ Molyneux (1985)∗∗∗ ที่ชวย
ให Moser ประเมินแนวทางตาง ๆ ภายใต WID (แบบเกา) บนความสามารถของแนวทางเหลานั้น
ในการตอบสนองตอสิ่งที่เรียกวา “practical needs” หรือ “ความจําเปนเชิงปฏิบัติตาง ๆ” ของ
ผูหญิงที่จําเปนตองไดรับการเอาใจใสอยางเรงดวน (เชน การมีงานทําหรือไดรับการจางงาน บริการ
ตาง ๆ ทางดานสุขภาพ และแหลงน้ํา เปนตน) บวกกับ “ความตองการเชิงยุทธศาสตรที่มากขึ้นของ
ผูหญิง” หรือที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา ‘Women’s more strategic needs’ ที่จําเปนจะตองไดรับการ
∗

Tiano, S. (1984) ‘The Public-Private Dichotomy: Theoretical Perspectives on “Women in Development”, Social Sciences
Journal, Vol. XXI, No. 4: 11-28
∗∗

Moser, C.O.N. (1993) Gender Planning and Development, New York: Routledge.

∗∗∗

Molyneux, M. (1985) ‘Mobilization Without Emancipation? Women’s Interests, State and Revolution in Nicaragua,
Feminist Studies, Vol. XI, No. 2.
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ตอบสนองเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เปนผูอยูภายใตหรือสถานภาพที่ต่ําในสังคมได
(ตัวอยางเชน สิ ทธิตามกฎหมาย, การแบงงานกันทําบนฐานของเพศภาวะและความรุนแรงใน
ครัวเรือน เปนตน) (Visvanathan, et. al., 2007: 20)
สิ่งที่นักศึกษาและผูสนใจควรตั้งขอสังเกตไวตรงนี้วาในการกําหนดวาอะไรคือ “ปญหา”
ของผูหญิงในโลกที่สามตามแนวทางนี้ ปญหาที่วาคือ การขาดแคลน การไมพอเพียงของความ
จําเปน (needs) ซึ่งไมใชความตองการ (wants) ตางกันตรงที่ความจําเปนถาขาดไปชีวิตก็ดําเนินไป
อยางยากลําบาก สวนความตองการนั้นเปนสิ่งที่เกินไปจากความจําเปน ถาไมมีหรือไมไดรับการ
ตอบสนองก็ไมถึงกับ “ตาย” ยิ่งไปกวานั้นความจําเปน (needs) ที่วานี้ การพัฒนาแนว WID (ใหม)
ยังจําแนกแยกแยะออกเปนสองประเภทคือ ‘practical needs’ ของผูหญิงกับ ‘strategic needs’ ใน
ทัศนะของพวกเธอ การพัฒนาที่สนับสนุนหรือตอบสนองแตเพียง ‘practical needs’ เทานั้นถือวาไม
พอ ตองตอบสนองตอ ‘strategic needs’ ดวย ประเด็นนี้จะไปปรากฏความสําคัญอีกครั้งในเรื่องการ
เพิ่มอํานาจ (empowerment) ใหกับผูหญิง
กลับไปที่แนวทางการพัฒนาประเภทตาง ๆ ที่ Moser จัดไวคือ
หนึ่ง แนวสงเคราะห หรือ ‘welfare approach’ ซึ่งถือวาเปนแนวทางที่มีมากอน งานที่ถือวา
เปนหลักหมาย (landmark) ของการเปลี่ยนแนว หรือเปลี่ยนทิศทางก็วาได แนวทางการพัฒนาแบบ
สงเคราะห (เชน สังคมสงเคราะห แนวทาง “กาชาด” และองคกรการกุศลตาง ๆ –ผูเขียน/ผูเก็บ
ความ) นี้มักจะมุงความสนใจไปแตเ พียงเรื่องบทบาทดานการผลิตซ้ําตาง ๆ รวมทั้งโครงการ/
โครงงานตาง ๆ ดานการควบคุมประชากร (ซึ่งในทฤษฎีความทันสมัย และหรือการพัฒนาในชวง
1950-1960 เปนตนมา-ผูเขียน/ผูเก็บความ) ถือวาเปนปฐมเหตุของความยากจน (ในประเทศไทย
ประเด็นนี้สะทอนใหเห็นในนโยบายการพัฒนาชวงตน ๆ ที่ใชคําขวัญวา “มีลูกมากจะยากจน” –
ผูเขียน/ผูเก็บความ) ดังนั้นแนวทางสงเคราะหจึงมุงเปาหมายไปที่ ความจําเปนในชีวิตประจําวัน
หรือ practical needs มากกวาความจําเปนเชิงยุทธศาสตรหรือ ‘strategic needs’
สอง แนวทางความยุติธรรม หรือ ‘equity approach’ เปนประเภทที่สองตามการจัดประเภท
ของ Moser แนวทางนี้เปนแนวทางหลักของวาระของ WID ที่ออกมาประกาศและผลักดันในชวง
ทศวรรษผูหญิงขององคการสหประชาชาติ (the UN Decade for Women (1976-85) และยังไม
ปรากฏในชว งต น ๆ ของการจัด ตั้ง (องคก ร) นักสตรีนิย ม ซึ่งชวยกัน เรีย กร องความเสมอภาค
ระหวางเพศภาวะ และดวยการสนับสนุนผูหญิงขององคการสหประชาชาติ∗ทําใหเกิดผลที่ยาวนาน
ในเรื่องการออกกฎหมายของสังคม ซึ่งเขามาเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของหลาย ๆ
∗

การที่องคการสหประชาชาติในชวงนั้นมีจุดยืน นโยบายและปฏิบัติการเชิงผลักดันในเรื่องผูหญิงไมไดเกิดขึ้นลอย ๆ แตเกิด
จากการตอสูรณรงค การตอรอง การชักจูง (lobby) อยางเขมแข็ง ไมทอถอยของขบวนการผูหญิงในระดับสากล
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ประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาก กระนั้นก็ตามนักสตรีนิยมก็ยังคงตองเผชิญหนากับการตอตานอยาง
ตอเนื่องตอการเรียกรองเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกับผูชาย ดังนั้นพวกเธอจึงเปลี่ยนจุดเนนทาง
นโยบายเพื่อสะทอนความสอดคลองของกระแสการพัฒนากวาง ๆ ของทศวรรษ 1970 ซึ่งเปนชวงที่
กระแสการพัฒนาใหความสําคัญกับเปาหมายของการตอบสนองความจําเปนพื้นฐานของผูคน
(people’s basic needs) ผลที่ตามมาคือ เกิดแนวทาง WID ประเภทที่สาม
สาม แนวทางตอตานความยากจน (‘anti-poverty’ approach) หรือบางครั้งเรียกวา แนวทาง
ขจัดความยากจนก็นาจะได (ในประเทศ สปป.ลาวใชนโยบาย “ลุดผอนความทุกขยาก-ผูเขียน/ผูเก็บ
ความ) แนวทางนี้จึงมุงความสนใจไปที่การเสริมความเขมแข็งใหกับบทบาทดานการผลิตของ
ผูหญิง ผานทางงานที่มีคาจาง และการสรางรายได (income-generation) จึงมีผลทําใหเกิดการละเลย
หรือมองขามความสําคัญของความจําเปนเชิงยุทธศาสตร (Visvanathan, et. al., 2007: 20) การละเลย
เชนนี้นักสตรีนิยมบางคนเรียกวา เปนการมองขามหรือไมใหความสําคัญตอการแกปญหาในระดับ
หรือในเชิงโครงสราง
สี่ แนวทางประสิทธิภาพ หรือ ‘efficiency’ approach ตามการจัดประเภทของ Moser เปน
แนวทางที่สัมพันธหรือเชื่อมโยงกับแผนงานตาง ๆ เรื่องการปรั บเปลี่ยนโครงสราง (structural
adjustment programmes) ขององคการการเงินระหวางประเทศ – International Monetary Funds
หรือเรียกกันสั้น ๆ วา IMF ในชวงทศวรรษที่ 1980 จุดเนนประการหนึ่งของแนวทางนี้คือ การ
ตอบสนองและการตอบโตของผูหญิงตอวิกฤติหนี้สินผานทางการมีสวนรวมในเศรษฐกิจที่อางวามี
การปรับโครงสรางใหม ในบรรยากาศของกระแสการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงนั้น ความเรงดวนของ
การยกเอาปญหาที่เปนจริงทางปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (practical problems) ตาง ๆ ของผูหญิง
ขึ้นมาผลักดันแกไขมีผลทําใหเกิดเปนภาระที่หนักหนาจนเกินไปตอผูหญิง และมีผลทําใหเกิดการ
ชะงักงันความกาวหนาของผูหญิงไปสูการตอบสนองความจําเปนเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ ของพวก
เธอตามไปดวย ดังนั้นจึงทําใหเกิดแนวทางที่หาตามมา
หา แนวทาง “การเพิ่มอํานาจ” หรือ ‘empowerment’ แนวทางนี้ของ WID ถือวาเปน
ตัวแทนของงานเขียนของนักสตรีนิยมโลกที่สามหรือ Third World feminist writing บวกกับการ
จัดตั้งในระดับรากหญา (grassroots organizing) แนวทางนี้ยกเอาเรื่องความตองการเชิงยุทธศาสตร
ของผูหญิงขึ้นมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายและโครงสรางตาง ๆ ที่กดขี่พวกเธอ โดยผานทาง
กระบวนการจัดตั้งอยูรอบ ๆ ความจําเปนที่เปนจริงในแบบจากลางสูบน (Visvanathan, et. al.,
2007: 20)
ดังนั้นเราอาจสรุปไดวามโนทัศนและหรือวิธีการหรือยุทธศาสตร ยุทธวิธีของสิ่งที่เรียกวา
‘empowerment’ หรือการเพิ่มอํานาจใหกับผูหญิงในฐานะที่เปนเพศภาวะหนึ่งนั้นมีความละเอียด
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และลึกซึ้งในเชิงกรอบคิด/ทฤษฎีพอสมควร ไมใชแตวาคิดโครงการ/โครงงานอะไรขึ้นมาแลวบอก
วา เพื่อผูหญิงหรืออางวาผูหญิงมีสวนรวมแลวจะถือวาเปนการ ‘empowerment’ คงไมได ผูเขียน/ผู
เก็บความคิดวาอยางนอยจะตองมีมิติมุมมองที่เขาใจเรื่อง ผูหญิงในฐานะที่เปนเพศภาวะ ซึ่งเปนสิ่ง
ประกอบสรางทางสังคมซึ่งใหภาพวาผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ ไรเหตุผล เจาอารมณ เปนผูนําไมได
เปนเพศที่ไมมีหลักการ มีหนาที่เปนเมีย เปนแมบาน “อยูกับเหยาเฝากับเรือน” ทํางานนี้ได แต
ทํางานนั้นไมได อะไรทํานองนี้ ดังนั้นการเพิ่มอํานาจใหกับผูหญิงจึงไมเพียงแตจัดฝกอบรมอาชีพ
(ทําขนม เย็บปกถักรอย) หางานใหทํา จัดหาสินเชื่อ และ ฯลฯ แมวาจะเปนการตอบสนองความ
จําเปนที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน (practical needs) ก็ตาม เทานั้นยังไมพอ ยังตองตอบสนองความ
จําเปนเชิงยุทธศาสตร (strategic needs) ตาง ๆ ของผูหญิงดวย เชน การแกกฎหมาย เปลี่ยนกฎหมาย
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งทางการเมื อ ง แต ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด จะต อ งมี ก ระบวนการ “รื้ อ ถอน”
ภาพลักษณประจําเพศภาวะ (gender stereotyping) หรือบางครั้งเรียกวา “ภาพประทับตราทางเพศ
ภาวะ” เพื่อจะนําไปสูการ “รื้อถอน” อคติการแบงงานกันทําที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ ความ
ไมเสมอภาคและการกดขี่บนฐานของเพศภาวะและปญหาอื่น ๆ อยางเปนลูกโซดวย
ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา ความคิดริเริ่มทางนโยบายที่สําคัญของ WID คือ “การทําใหประเด็น
เรื่องเพศภาวะเปนกระแสหลัก”∗ ในหมูองคกรการพัฒนาทั้งหลาย หรือในภาษาอังกฤษใชคําวา the
mainstreaming of gender issue (Anderson, 1993)∗∗ สวนนักสตรีนิยมอีกคนหนึ่งคือ Jahan
(1995)∗∗∗ ตั้งขอสังเกตวา WID ทําใหเกิดการผลักดันปฏิบัติการ mainstreaming ผานการทําใหการ
มองเห็นผูหญิง (women’s visibility) มีเพิ่มมากขึ้น เกิดมีการรายงานขอมูลการพัฒนาบนฐานของ
เพศภาวะ รวมทั้งมีผลตอการตั้งใหเพศภาวะเปนวาระของการวางแผนการพัฒนา (ทุกเรื่องทุกแผน)
งานศึกษาองคกรพัฒนาสี่องคกรของเธอแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในสองดาน ดานแรกคือทํา
ให “ผูหญิงถูกมองเห็น” มากขึ้น และ สอง มีการรายงานขอมูลดานการพัฒนาโดยมีการจําแนกเปน
เพศภาวะมากขึ้น สวนในเรื่องการวางแผนการ/แผนงานพัฒนาโดยมีเพศภาวะเปนวาระสําคัญนั้น
เธอประเมินวายังกาวหนาในระดับที่คอนขางจํากัด (Visvanathan, et. al., 2007: 20-21)

∗

ฉลาดชาย รมิตานนท “ผูหญิงกับประวัติศาสตรนิพนธและสังคมศาสตร, จุดยืน, วารสารสตรีนิยมไทย, ปที่ 1, 2550, น.243255., ศูนยสตรีศึกษา, คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ
∗∗

Anderson, M. (1993) Focusing on Women, New York: UNIFEM.

∗∗∗

Jahan, R. (1995) The Elusive Agenda, London: Zed Book.
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การอานเพิ่มเติม
อยางนอยในหนังสือ Visvanathan, et. al., 2007 ที่ใชเปนแหลงอางอิงหลักในขอเขียน
ตอนนี้ชี้ใหเห็นวา แนวทางการพัฒนากับผูหญิงแบบ WID นั้นครอบคลุมถึงสองทศวรรษ (ยี่สิบป)
การวางแผนนโยบายการพัฒนาภายใต WID แสดงใหเห็นความสําเร็จในดานการเปลี่ยนแปลงสังคม
บางระดับ นักศึกษาและผูสนใจควรอาน บทที่ 2 ซึ่งบรรยายถึงจุดกําเนิดและการเติบโตของกระแส
WID ที่อาจถือไดวาคอนขางมั่นคงพอควร รวมทั้งเหตุการณทางประวัติศาสตรตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
พรอม ๆ กันไปกับวาทกรรมเชิงทฤษฎี (การพัฒนา) ที่ขยายอยูทั่วไปในสาขาการพัฒนา ในบทที่ 2
ซึ่งผูเขียนคือ Tinker∗ ไดชูประเด็นสองเรื่องที่มีอิทธิพลตอนโยบายของ WID และแทรกอยูทั่วไปใน
วาทกรรมทางการทั้งหลาย นั้นคือ ความเสมอภาคทางเพศภาวะ และ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
เธอทําใหวาทกรรม WID มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเธอจัดประเภทผูเกี่ยวของออกเปน ผูเลน-ผู
ผลักดัน (players-advocates) ผูปฏิบัติ (practitioners) และนักวิชาการ (scholars) ผูเขามาปกหลักอยู
ในเสนทางหรือพื้นที่ (field) การพัฒนากับผูหญิงและไดชวยใหผูหญิงมีที่ทาง (place) ที่ชอบธรรม
อยูในประเด็นตาง ๆ ของผูหญิงในวาระ (agenda) ขององคการสหประชาชาติ และองคการระหวาง
ประเทศอื่น ๆ (Visvanathan, et.al., 2007: 21)
อนึ่งในชวงเวลานี้เริ่มมีการใชมโนทัศนเรื่อง เพศภาวะหรือ gender กันมากขึ้นแลวในการ
ยกประเด็นปญหาตาง ๆ ขององคการการพัฒนา แตกระแสการพัฒนาที่ถูกผลักดันตอมายังคงใชชื่อ
ผูหญิงกับการพัฒนาหรือผูหญิงและการพัฒนาอยู อยางไรก็ตาม แนวทางหรือทฤษฎีการพัฒนาใน
แนว WID ไมไดสูญหายไปเมื่อเกิดแนวอื่นตามมา หากยังคงมีผลกระทบตอโครงการพัฒนาตาง ๆ
มาจนปจจุบัน
ผูหญิงกับการพัฒนา (Women and Development-WAD)
แนวทางหรือทฤษฎีการพัฒนาแนว WAD นี้มีตนตอความคิดมาจากนักประวัติศาสตรที่เปน
มารกซิสต เริ่มตั้งแต เฟรดเดอริค เอ็งเกิลส (Frederick Engels นักคิดรวมสมัยกับ Marx) ในงานที่
ตีพิมพป 1942 เขาเสนอไววา การปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) ที่เกิดขึ้นผานการตั้ง
ถิ่นฐานเปนชุมชนที่อยูกับที่กับทางเพื่อปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตวตาง ๆ เปนปจจัยที่นําไปสูการเกิดมี
โครงสรางสูงต่ําขึ้นในสังคมที่ถือวาแตเดิมเปนสังคมไมมีชนชั้น เอ็งเกิลสเสนอดวยวาสถาบัน
ทรัพยสินสวนตัวและการแตงงานหรืออยูกินแบบผัวเดียวเมียเดียวที่ถูกเชิดชูขึ้นมามีผลตอการเสื่อม
ถอยลงของสถานภาพของผู ห ญิ ง จากประเด็ น นี้ นั ก สตรี นิ ย มมาร ก ซิ ส ต จึ ง ตั้ ง เป น สมมุ ติ ฐ าน
∗

Thinker, I. (1990) Persistent Inequalities, New York: Oxford University Press.
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(hypothesize) วา ความปรารถนาที่จะรักษาทรัพยสินสวนตัวใหอยูในสายเลือดเดียวกัน (อันเปน
ความจําเปนที่ไมเคยมีมากอนในยุคสมัยที่สังคมมนุษยมีระบบกรรมสิทธิ์รวมของชุมชน/communal
ownership) ผสมกับความตองการที่จะควบคุมแรงงานของเด็ก ๆ หรือลูก ๆ ที่เกิดขึ้นทําใหพวก
ผูชายพยายามควบคุมเพศวิถีของภรรยาของตนผานทางการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว ลําดับขั้น
สูงต่ําของอํานาจบนฐานของเพศภาวะนี้เขมขนมากขึ้นเมื่อเกิดการขยายตัวของทุนนิยมและทําให
เกิดผลตามมาเชน การผลิตเพื่อใชสอยโดยตรง ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติเดนของสังคมที่มีลักษณะเปน
สังคมชุมชนอยูมากนั้น ถูกแทนที่โดยการผลักดันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและการผลิตแบบนี้ถูก
ยึดกุมเอาไปโดยผูชายและตอมาการทํางานในการผลิตแบบนี้ถูกมองวาเปนหนาที่สาธารณะหรือ
‘public’ function ที่ผูชายทําสวนพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการผลิตซ้ํา (เชนการเจริญพันธุ การเลี้ยงดู
อบรมเด็ ก งานบ า นและอื่ น ๆ –ผู เ ขี ย น/ผู เ ก็ บ ความ) และการบริ โ ภคที่ สั ม พั น ธ กั บ พื้ น ที่ ห รื อ
ปริมณฑลสวนตัวหรือ ‘private’ domain นั้นถูกมอบหมายใหเปนของผูหญิง ความสําคัญเชิง
ประวัติศาสตรของการแบงแยกออกเปน “สาธารณ-สวนตัว” (public-private) นี้เขามาปรากฏชัดเจน
ในการถกเถียงโดยนักสตรีนิยมทุกสายทุกแนวทางเมื่อพวกเธอพิจารณาประเด็นความสําคัญในเรื่อง
การทํางานที่มีคาจางของผูหญิงในฐานะที่เปนที่มาของสถานภาพและอํานาจในตัวเองของผูหญิง
(Visvanathan, et. al., 2007: 21) แตผูเก็บความขอใหนักศึกษาและผูที่สนใจตั้งขอสังเกตไวเสียกอน
ในตอนนี้วา การแบงพื้นที่ (domain/sphere และ ฯลฯ) ออกเปนสองสวนนี้ ปจจุบันถูกมองวาเปน
จุดออนหรือ “กับดัก” ทางความคิด กลาวคือมีลักษณะเปนการแบงเปน (สอง) ขั้วตรงขาม (binary)
ซึ่งไมถูกตองเพราะสังคมมีความซับซอนเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมากกวาสองแนวหรือสองขั้ว บาง
คน เชน Caren Kapland เสนอวามีพื้นที่ระหวางกลาง (ซึ่งอาจเปนแถบ/แนวเล็ก ๆ) ของพื้นที่ใหญที่
ไมมีความแนนอน (the interstitial spaces of indeterminancy) เปนตน (McDowell, L. ใน Eagleton
(eds), 2003, : 27)
วิธีคิดเบื้องหลัง WAD เห็นไดจากขอเสนอเชิงวิเคราะหของ Jaquette (1982) ไดเชนกัน เธอ
ตั้งขอสังเกตวานักสตรีนิยมแนวมารกซิสมและนักสตรีนิยมแนวเสรีนิยมมีความเห็นรวมกันวา
โครงสรางตาง ๆ ของการผลิตเปนตัวกําหนดสถานภาพที่ต่ําตอยกวาของผูหญิง ประเด็นนี้นักสตรี
นิยมแนวเสรีนิยมยกเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขึ้นมาวาเปนกลไกที่ทําใหผูหญิงตกอยู
ในสถานะดังกลาวโดยที่ไมพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีตอความ
แตกตางทางชนชั้น ซึ่งเปนสิ่งที่นักสตรีนิยมแนวมารกซิสมใหความสําคัญ ยิ่งไปกวานั้น Jaquette ยัง
เนนย้ําที่ความสําคัญของการยอมรับภายในทฤษฎีมารกซิสมวา งานบานที่ไมมีเงินคาตอบแทนและ
บริการตาง ๆ ในกระบวนการผลิตซ้ํา (reproductive services) นั้น (เชน การตั้งทอง การออกลูก และ
ดูแลลูกและอื่น ๆ –ผูเขียน/ผูเก็บความ) มีความสําคัญมากสําหรับนายทุนที่เปนนายจางทั้งหลาย ผูที่
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กําไรซึ่งเกิดจากการประกอบการของคนเหลานี้ขึ้นอยูกับการจายเงินคาจางใหกับคนงานต่ําวา มูล
คาที่แทจริงของแรงงานเหลานั้นอีกดวย (Visvanathan, et. al, 2007: 21)
ทัศนะของนักสตรีนิยมที่วิพากษ WID ที่นาสนใจอีกทัศนะหนึ่งมาจากการทบทวนงานวิจัย
ตาง ๆ โดย Badarage (1984) เธอโตแยงไววา นักสตรีนิยมที่ใชกรอบ (ในการพัฒนา) แบบ WID
มักจะมุงประเด็นที่แคบลงไป เชนเฉพาะที่ความไมเทาเทียมกันทางเพศ (sexual inequality) (ผูเก็บ
ความขอใหนักศึกษาและผูที่สนใจตั้งขอสังเกตวา inequality ในที่นี้ใชกับ sex ไมใช gender) พรอม
กันนั้นก็มองขามปจจัยทางโครงสรางและสังคม-เศรษฐกิจที่ความไมเสมอภาคทางเพศภาวะฝงตัว
อยูภายในปจจัยเหลานี้ โดยเธอนําเอาสองทัศนะ/แนวทาง (สตรีนิยมเสรีนิยมกับสตรีนิยมแนวมารก
ซิสต) มาเปรียบเทียบกันดังนี้
การศึกษาของ (นักสตรีนิยมแนวมารกซิสม) แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ตาง ๆ ของผูหญิงในการผลิตทางเศรษฐกิจถูกกําหนดโดยการไหลมารวมกันของเหตุปจจัย
ทางประวัติศาสตรจํานวนหนึ่ง เชน การแบงงานกันทําตามเพศในการผลิตซ้ํา โครงสราง
ทางชนชั้นของทองถิ่น การปะทะประสานของภูมิภาคตาง ๆ (regions) กับภาคการผลิต
ตาง ๆ (sectors of production) ภายในเศรษฐกิจชาติและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ฉะนั้น
ผลที่เกิดตามมาคือ ความหลากหลายและซับซอนมหาศาลในการบูรณาการผูหญิงเขากับ
กระบวนการตาง ๆ ของพัฒนาการของการพัฒนาทุนนิยม (Bandarage, 1984: 502, ใน
Visvanathan, et. al., 2007: 21-22)
ขอเสนอของ Bandarage ขางบนสะทอนใหเห็นถึงจุดยืนทางทฤษฎีของนักทฤษฎีในแนว
มารกซิสต และนักทฤษฎีแนวพึ่งพา (dependency theorists) ที่ไดรับการยกตัวอยางหรือย้ําใหเห็น
เปนรูปธรรมจากการที่พวกเธอมุงประเด็นสูการขูดรีดผูหญิงโดยบรรษัทขามชาติ กลาวคือพวก
ผูหญิงยากจนและไมใชคนผิวขาวถูกคนหาเนื่องจากพวกเธอหัวออน (ดัดไดงาย) และยอมรับคาจาง
ราคาถูกใหมาทํางานในโรงงานประเภทนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อกวาดกําไรใหกับ
บริษัทตางชาติ ในขณะที่ศูนยอุตสาหกรรมแบบนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณไปทั่วโลกนี้ พื้นที่ของ
กระบวนการผลิตเพื่อสงออกดังกลาวไดกลายเปนที่เสมือนโลกของการขูดรีดผูหญิงขามชาติ ซึ่ง
กลายเปนพื้นที่แบบหองทดลองของการศึกษาจํานวนมากมายของนักสตรีนิยมและนักวิชาการที่เปน
ตัวแทนของสาขาวิชาและอุ ด มการณที่ห ลากหลาย (นัก ศึกษาและผู สนใจที่ ตองการคนควา ใน
รายละเอียดตอไปอีก โปรดดู Part 2, Chapter 12; Part 3, Chapter 17-19; และ Part 5, Chapter 34
ของ Visvanathan, et. al., 2007)
อย างไรก็ ตาม ทฤษฎี มาร ก ซิสตใ นทัศ นะทางวิชาการป จ จุบั น ถูก จัด วา เปนทฤษฎี แ บบ
โครงสรางนิยม ฉะนั้นมิติมุมมองตาง ๆ ที่นักสตรีนิยมมารกซิสตใชในการวิเคราะหวิพากษผูหญิง
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กับการพัฒนาจึงถูกมองวามีลักษณะเปนแนวโครงสรางนิยมที่มีจุดออน นักสตรีนิยมเชน Kabeer
(1994) พบเชนเดียวกับนักวิพากษที่ทํามากอนวา นัก (สตรีนิยม) มารกซิสตใหความสนใจคอนขาง
น อ ยกั บ พื้ น ที่ ข องการผลิ ต ซ้ํ า และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งชาย-หญิ ง ในระดั บ ครั ว เรื อ น เธอตั้ ง
ขอสังเกตวาเนื่องจากนักสตรีนิยมมารกซิสตมุงความสนใจสวนใหญไปที่โครงสรางการผลิตเพื่อ
แลกเปลี่ยนคาขาย จึงทําใหพวกเธอไมคอยใหความสําคัญกับบทบาทของผูชายในการกดขี่ผูหญิง
Kabeer ไดทบทวนงานของนักสตรีนิยมที่มีทัศนะรวมกับมารกซิสตในเรื่องการวิเคราะหชนชั้น
และที่มีมุมมองที่ตางหรือเฉออกไปจากแนวของมารกซิสตในเรื่องความสัมพันธทางเพศภาวะ
จากนั้นเธอจึงชี้ใหเห็นวาประเด็นเรื่องความไมเสมอภาคระหวางเพศ (sexual inequality) นี้ได
แบงแยกมิติมุมมองของนักสตรีนิยมออกเปนสามกลุมคือ หนึ่ง กลุมสตรีนิยมแนว (ทฤษฎี) พึ่งพา
(‘dependency feminism’) สอง กลุมทุนนิยมปตาธิปไตยโลกและความรุนแรงของชาย (‘global
capitalist patriarchy and male violence’) สาม กลุมที่สนใจการสะสมทุนของทุนนิยมและ
ความสัมพันธทางสังคมบนฐานของเพศภาวะ (‘capital accumulation and social relations of
gender’) (Visvanathan, et. al., 2007: 22)
หนึ่ง นักสตรีนิยมแนวทฤษฎีพึ่งพา (dependency feminist) ในทัศนะของ Kabeer คือพวกที่
ใชกรอบคิดเดิมของนักสตรีนิยมมารกซิสต และพวกนี้มองความไมเสมอภาคตาง ๆ ระหวางผูหญิง
กับผูชายในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของภาพที่ใหญกวาของเศรษฐกิจโลก (คือถาจะแกปญหาความไม
เสมอภาคระหวางเพศ/เพศภาวะตองแกระบบเศรษฐกิจโลกที่เปนระบบเศรษฐกิจแบบประเทศเล็ก
ตกอยูในภาวะพึ่งพาประเทศใหญ หรือมหาอํานาจเสียกอน-ผูเขียน/ผูเก็บความ) เชนเดียวกันกับทีน่ กั
สตรีนิยมแนวนี้ดูความไมเสมอภาคระหวางเพศวาเปนเพียงอีกดานหนึ่งของไมเทาเทียมกันที่ถูก
สรางขึ้นมาโดยการสะสมทุนของทุนนิยม (capitalist accumulation) อยางไรก็ตามเธอยอมรับวา
การวิเคราะหแบบนี้เขาไปขยายการวิพากษแบบ WID ที่มีตอทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักที่เมินเฉย
กับสาเหตุเชิงโครงสรางตาง ๆ และเปนกระแสที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงบนฐานของการ
เปลี่ยนปจเจกบุคคล (Visvanathan, et. al., 2007: 22) ตัวอยางเชน โครงการพัฒนาที่มุงในเรื่องการ
จั ด ฝ ก อบรมอาชี พ ฝ มื อ แรงงานจั ด หาสิ น เชื่ อ ให กั บ ผู ห ญิ ง แต ไ ม ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงโครงสร า ง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ใหหลุดพนจากสภาวการณตองพึ่งพา
ในดานทุน เทคโนโลยี ตลาด และอื่น ๆ ประเทศศูนยกลางทุนนิยมโลก หรือประเทศอุตสาหกรรม
ประเทศที่พัฒนาแลว หรือประเทศ “โลกที่หนึ่ง”
สอง นักวิชาการ/นักสตรีนิยม กลุมที่สองคือกลุมที่มุงความสนใจศึกษาและวิเคราะหทุน
นิยมปตาธิปไตยโลกกับความรุนแรงของผูชาย (global capitalist patriarchy and male violence) ซึ่ง
ถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งของประเด็นของนักสตรีนิยมถึงรากเหงา (radical feminists) ในการจัดแบง
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แนวตาง ๆ ของ Kabeer เธอถือวางานของกลุมนี้อยูภายใตอิทธิพลของงานเขียนตาง ๆ ของนัก
มานุษยวิทยาหญิงชาวเยอรมันชื่อ Maria Mies ผูซึ่งใหความสําคัญตอการวิเคราะหเพศภาวะวา มา
กอนการวิเคราะหชนชั้นในทัศนะของมารกซิสตรุนดั้งเดิม Kabeer ตั้งขอสังเกตวา Mies มีคุณูปการ
สําคัญมากตอการขยายการวิพากษของนักสตรีนิยมมารกซิสตในการชี้ใหเห็นวา รางกายของผูหญิง
เปนพื้นที่ของการใชความรุนแรงของปตาธิปไตย (the female body as the site of patriarchal
violence) อยางไรก็ตาม Kabeer เชื่อวาโลกทัศนของ Mies ซึ่งประกอบขึ้นดวยสมมุติฐานและ
กฎเกณฑทั่วไปตาง ๆ เกี่ยวกับ ลักษณะที่ตายตัวของประวัติศาสตรของปตาธิปไตย นั้นเปนโลก
ทัศน (หรือความคิด) ที่ผิด ดังเห็นไดจากขอความในขอเขียนตอไปนี้ของ Mies ‘All men appear as
monsters, their culpability in direction inverse proportion to their location in the global patriarchal
heirachy, all women appear as their victims’ (Mies, 1994: 53 อางใน Visvanathan, et. al., 2007:
22) ขอความนี้สามารถเก็บความคราว ๆ ไดวา “ผูชายทุกคนเปนเสมือนสัตวราย ความสามารถใน
การทําความผิดในทิศทางที่อยูในขนาดที่กลับกันหรือสัมพันธกับตําแหนงแหงที่ของพวกเขาใน
ลําดับชั้นสูงต่ําของปตาธิปไตยโลก สวนผูหญิงทั้งหมดปรากฏเปนเหยื่อของพวกเขา” หมายความวา
พวกผูชายทั้งหมดเหมือนสัตวรายที่ยิ่งอยูในลําดับชั้นสูง ๆ ของปตาธิปไตยโลกก็ยิ่งสามารถทํา
อันตรายผูหญิงผูเปนเหยื่อไดมากขึ้นไดทุกแหงหนในโลก
ในทัศนะของ Kabeer จุดยืนที่มีลักษณะไมประนีประนอมของนักสตรีนิยมแนวมารกซิสต
และแนวพึ่งพาเพื่อตอสูใหเกิดการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางอยางถึงรากถึงโคนนี้ดานหนึ่งเปน
เสมื อ นเครื่อ งบง ชี้ห รื อ ตอกย้ํา ความเขมแข็ง ของจุ ด ยืน หรือ ตํา แหน ง แห งที่ท างอุ ด มการณ แ ละ
จริยธรรม แตอีกดานหนึ่งชี้ใหเห็นความกระดางของจุดยืนนี้เชนกัน กลับทั้งยังเปนเครื่องผูกมัดเชิง
ขอจํากัดตอการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับความพยายามของทางการ (เชนของรัฐ) ที่จะยกประเด็น
ความตองการเบื้องตนหรือเรงดวนหรือความจําเปนพื้นฐานของผูหญิงในโลกที่สามขึ้นมาแกไข
(Visvanathan, et. al., 2007: 22-23)
อนึ่ง การจัดกลุมที่สามของ Kabeer เปน “กลุมสะสมทุนของทุนนิยมกับความสัมพันธทาง
สังคมบนฐานเพศภาวะ” จะไดพูดถึงในสวนตอไปที่วาดวย Gender and Development
สิ่งที่นักศึกษาควรอานเพิ่ม
จากในหนังสือของ Visvanathan, et. al., 2007 ที่ใชเปนหลักในการเก็บความแนวทาง
ทฤษฎีการพัฒนาในเอกสารสวนนี้ควรอาน บทที่ 3 ซึ่งเปนบทที่เขียนโดย Beneria และ Sen เปนบท
ที่ชื่อ Accumalation, Reproduction and Women’s Role in Economic Development: Boserup
Revisited. ในบทนี้ Beneria และ Sen ประเมินงานของ Boserup อยางวิพากษแลวสรุปวา จริงอยูงาน
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ชิ้นสําคัญของนั กเศรษฐศาสตรเ สรีนิ ยมชิ้นนี้ไ ดใหความสําคัญกับบทบาทของผูหญิ งในระบบ
เศรษฐกิจก็จริง แตเธอก็ลมเหลวที่จะทาทายหุนจําลองการพัฒนาแบบทุนนิยม เธอทั้งคูโตแยงวา
ในขณะที่ Boserup มุงประเด็นการพิจารณาไปที่บทบาทดานอาชีพนอกบานของผูหญิง แตเธอกลับ
มองขามบทบาทตาง ๆ ของผูหญิงภายในบาน พวกเธอเห็นวา การวิเคราะหของ Boserup ขาดฐาน
ทางทฤษฎี ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย า งชัด เจน จึง ทํา ให นํ า ไปสู ก ารค น พบต าง ๆ ที่ คอ นข า งจะเป น การ
บรรยายกวาง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศภาวะ แตกลับปราศจากอะไรที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการ
แบงแยกทางชนชั้น ผลที่ตามมาคือทําใหเธอสรุปวา การเลือกปฏิบัติตอผูหญิงมีรากหยั่งลึกอยูใน
คานิยมทางวัฒนธรรมที่สามารถแกไขไดผานทางการเขาถึงเทคโนโลยีและงาน (สวนที่ 3 และ 4
ของหนังสือเลมดังกลาวนําเสนอเนื้อหาสาระและการประเมินมิติมุมมองตาง ๆ ทางทฤษฎีของนัก
สตรี นิ ย มมาร ก ซิ ส ต แ ละนั ก สตรี นิ ย มสั ง คมนิ ย มที่ ก ว า งขวางกว า ที่ เ ก็ บ ความมาในเอกสารนี้ )
(Visvanathan, et. al., 2007: 23)
เพศภาวะกับการพัฒนา (Gender and Development – GAD)
กระแสหรือแนวทางทฤษฎีการพัฒนาที่เกิดขึ้นเปนกระแสสําคัญที่สามในแวดวงนักสตรี
นิยมหลังจาก WID และ WAD คือเพศภาวะกับการพัฒนาซึ่งเรียกชื่อยอ ๆ กันวา GAD ปรากฏตัว
ขึ้นในทศวรรษที่ 1980 และเปนตัวแทนของการเขามารวมกันของมิติมุมมองของนักสตรีนิยมที่
หลากหลาย รากเหงาหรือมรดกตกทอดของ GAD กลาวไดวามาจากลัทธิปฏิบัติการนิยมแนวสตรี
นิยม (feminist activism) ในขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิงรวมกับสวนหรือกลุมที่แตกออกมา
จากลําดับชั้นบางสวนของขบวนการ Marxists feminists ผูซึ่งหลายคนตั้งขอสงสัยหรือทาทายวิธีคิด
หรือแนวทางที่วา การวิเคราะหชนชั้นแตเพียงอยางเดียวสามารถอธิบายการกดขี่ผูหญิงได แนวทาง
ที่สามนี้วากันวาอยูใตอิทธิพลครอบงําของนักสตรีนิยมสังคมนิยม (socialist feminists)∗ ที่พวกเธอ
ไดนําเอาบทเรียนตาง ๆ ที่เรียนรูมาจากความลมเหลวของ WID และขอจํากัดตาง ๆ ของ WAD มา
รวมกันผลที่ออกมาคือ กรอบการวิเคราะห (analytical framework) ที่เนนย้ําความสัมพันธทางเพศ
ภาวะทั้งในพลังแรงงาน (labour forces) ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและพื้นที่หรือปริมณฑลของ
การผลิตซ้ํา (reproductive sphere) จากงานของ Kate Young (1992) บอกเราวา GAD มีจุดเนนไม
เพียงแตที่ผูหญิง (เชนเดียวกัน WID และ WAD) เทานั้น แตยังเนนที่ความสัมพันธทางสังคม
ระหวางผูชายและผูหญิง นอกจากนั้นยังมีจุดเนนที่ที่ทํางาน (workplace) และพื้นที่ (settings) อื่น ๆ
ดวย GAD ใชสิ่งที่เรียกวา ‘gender relations’ หรือ “ความสัมพันธทางเพศภาวะ” มากกวาที่จะใชคํา
∗

นักศึกษาและผูที่สนใจตองอานหรือหาความรูเพิ่มเติมเรื่องของ Socialist feminists/Socialist feminism ไดจากหลายแหลง
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วา “ผูหญิง” หรือ ‘women’ ในฐานะที่เปนประเภทในการวิเคราะห (category of analysis) พรอมกัน
นั้ น ก็ ม องด ว ยทั ศ นะในการวิ เ คราะห ว า ผู ช ายเป น ผู ที่ส ามารถเข า มาเป น ผู สนั บ สนุ น ผู ห ญิ ง ได
(Visvanathan, et. al., 2007: 23) อนึ่งสิ่งที่เรียกวา ‘gender’ หรือ “เพศภาวะ” หรือนักสตรีนิยมไทย
บางคน/บางครั้ง แปลวา “เพศสภาพ” นี้มีความหมายวา “ความเปนเพศ” เปนสิ่งประกอบสรางทาง
สังคม/วัฒนธรรมที่ขึ้นอยูกับบริบทดานเวลาและสถานที่ “ความเปนเพศ” หรือ “เพศภาวะ” จึงไมใช
ธรรมชาติและไมมีเพียงสองภาวะ/สภาพแตมีหลากหลายภาวะ กับทั้งยังไมตายตัวแตเลื่อนไหลหรือ
แปรผันได ดังนั้นจึงมีความซับซอน (complex) มาก
หุนจําลองการพัฒนาในแนว GAD นี้กลาวกันวาไดนําเอาการมองในแบบองครวม (holistic
approach) เขามาใช และถือวาการพัฒนาเปนกระบวนการที่ซับซอนที่ถูกอิทธิพลของพลังทาง
การเมืองและสังคม-เศรษฐกิจเขามากระทบ Young ย้ําวา GAD คาดหวังวา รัฐ (the state) ตองเขามา
รับภาระหรื อเปนเจาภาพแสดงบทบาทสําคัญในการจัดใหมี รายการ (หรื อโครงงาน) ตาง ๆ ที่
สนับสนุนงานทางดานการผลิตซ้ําทางสังคม ตัวอยางเชน การดูแลและการบํารุงเลี้ยงดูเด็ก ๆ ผูที่
สนับสนุนผลักดัน GAD ตระหนักวา ความขัดแยงตาง ๆ ในครัวเรือนเกิดขึ้นจากทั้งการแบงแยก
ทางเพศภาวะ (gender divisions) และจากความแตกตางทั้งหลายระหวางวัยหรือระหวางชวงอายุ
พวกเธอใหความสําคัญกับความหวงใยของผูหญิงตอการเปนอิสระในทางเศรษฐกิจ (ไมตองตกอยู
ในภาวะพึ่งพาผูชาย-ผูเก็บความ) กับทั้งยังใหน้ําหนักกับกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ประกาศใชยุทธวิธีตาง ๆ เชนการจัดตั้งชุมชน (community organizing) ปฏิบัติการหรือการกระทํา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกในภาษาอังกฤษวา transformative action การใหการศึกษาแก
สาธารณะ (public education) และการสรางแนวรวม (coalition-building) (Visvanathan, et. al.,
2007: 23) ในความเปนจริงหากจะแปรวัตถุประสงคของการพัฒนาในแนว GAD ใหเปนกิจกรรม
เปนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมสามารถทําไดอยางกวางขวางหลากหลายลึกซึ้ง และซับซอนมากเลย
ทีเดียวขึ้นอยูกับประสบการณและจินตนาการของผูที่นําไปใชวาสามารถทําไดอยางมีขอจํากัด
หรือไมมีขอจํากัดขนาดไหน
การจัดกลุมหรือแนวทางการพัฒนาโดย Kabeer ใหมีกลุมที่สามซึ่งเปนการจัดกลุมของนัก
สตรีนิยมในแนวนักสตรีนิยมเชิงโครงสรางและเรียกชื่อวา แนวทางการสะสมทุนของทุนนิยมกับ
ความสัมพันธทางเพศภาวะนี้กลาวไดวาเปนการแสดงใหเห็นถึงแกนแกนของหุนจําลองการพัฒนา
แบบ GAD ในการพรรณนาถึงกลุมนี้ Kabeer ขีดเสนใตพื้นฐานของวิธีคิดแบบ GAD ที่มีรวมกับ
แนวทางมารกซิสตและทฤษฎีการพึ่งพา ซึ่งทั้งสามแนวนี้ตองการแสวงหาการปฏิรูปโครงสราง แต
เธออธิบายนัยของประเด็นนี้เพิ่มเติมวา GAD ไปไกลกวาการวิเคราะหในแนวมารกซิสต ซึ่งเอาใจ
ใสมากกับเรื่องของการผลิต โดยที่ GAD กาวไปสูพื้นที่ของการผลิตซ้ํา ทั้งนี้เธอเห็นวาวิธีคิดแบบ
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GAD นาจะหลีกเลี่ยงการเหวี่ยงแหหรือการสรางกฎเกณฑทั่วไป (sweeping generalizations) ที่พบ
ในหมูนักสตรีนิยมมารกซิสต (และนักสตรีนิยมเสรีนิยม) บางคนที่พูดถึงลักษณะบางประการของ
การกดขี่โดยปตาธิปไตยในแนวที่เปนสากล ประเด็นสุดทาย Kabeer เสนอวา GAD ไดเปดทางดาน
ยุทธวิธีใหม ๆ ใหกับการแทรกแซง หรือการเขาไปมีบทบาทของนักสตรีนิยม โดยเธอชี้ใหเห็นวา
“นักสตรีนิยมมารกซิสตยุคกอน ๆ” ปฏิเสธที่จะทํางานกับองคกรตาง ๆ ดานการพัฒนาของรัฐ ซึ่ง
เปนองคกรแหลงใหทุนหลักแกโครงการของผูหญิง เธอยืนยันวาวิธีคิดวิธีทํางานหลายแนวทางของ
GAD ทําใหสามารถแยกแยะระหวางทุนนิยม ปตาธิปไตยและเชื้อชาตินิยม (racism) ได พรอมกัน
นั้นยังทําใหนักสตรีนิยมสามารถระบุรอยแตกหรือขอบกพรองหรือจุดออนในนโยบายตาง ๆ ของ
รัฐเพื่อที่จะสามารถเขาไปแทรกแซงเชิงยุทธศาสตรยุทธวิธีเพื่อผลักดันวาระของนักสตรีนิยมได เธอ
มองยุทธวิธีที่ตาง ๆ กัน แตอยูดวยกันไดแบบนี้วาเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความ
จําเปนสําหรับนักสตรีนิยมที่จะสามารถตอบสนองตอความจําเปนตาง ๆ อันเปนที่ตองการอยาง
ยิ่งยวดของผูหญิง (Visvanathan, et. al., 2007: 24) อนึ่งนักสตรีนิยมบางคนเรียกยุทธวิธีนี้วาเปน
บูรณาการทางยุทธวิธี
อีกเรื่องหนึ่งที่ถือวาเปนจุดเดนของ GAD คือในชวงเวลาที่ GAD ถูกผลักดันออกมานั้นมี
แนวทาง (trend) หรือแนวโนมหนึ่งที่กําลังเติบโตขึ้นมาในสายการพัฒนาคือการนําเอามโนทัศน
เรื่อง เพศภาวะ หรือ gender เขามาใช ทั้งนี้เพราะการเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม และบริบททาง
วั ฒ นธรรมของมั น ทํ า ให เ ราสามารถมองเห็ น ฐานทางข อ มู ล ที่ ม ากมายในการทํ า ความเข า ใจ
ความสัมพันธและปฏิสัมพันธตาง ๆ ระหวางชาย-หญิง (Ostegaard, 1992) (เชน จารีตประเพณี
วรรณกรรม ศิลปะ และ ฯลฯ-ผูเขียน/ผูเก็บความ) นักวางแผนการพัฒนาและนักพัฒนาเปนผูนําใน
การสรางกรอบคิดการพัฒนาตาง ๆ ที่มีการวิเคราะหเพศภาวะออกมาเพื่อใชในการประเมินการ
กระจายของอํานาจในครัวเรือน, ที่ดินและทรัพยากรตาง ๆ องคกรการพัฒนาของอังกฤษชื่อ Oxfam
เปนผูนําสําคัญทามกลางองคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs (non governmental organizations)
ทั้งหลายที่มุงประเด็นความสนใจไปที่ความสัมพันธทางเพศภาวะในโครงการตาง ๆ ที่ออกแบบมา
เพื่อผูหญิง สิ่งพิมพสองเลมของ Oxfam (Wallace and March, 1991, Cleves Mosse, 1993) กลาวถึง
ตัวอยางตางๆ สวนพวกผูปฏิบัติงานการพัฒนาก็ไดพัฒนากรอบคิดในการทํางาน (frameworks) เพื่อ
การวิเคราะหเพศภาวะในหลาย ๆ เรื่อง เชน เกษตรกรรม (Sim Feldstein and Jiggins, 1994)
สิ่งแวดลอมและการใชที่ดิน (Rocheleau, 1992) และการมีสวนรวมในชุมชน (Parker, 1993) โดย
ผานทางเครื่องมือเหลานี้หุนจําลองการพัฒนาในแนว GAD ทําใหความรูของเราเกี่ยวกับประเด็น
ผูหญิงในเงื่อนไขหรือในสภาวะตาง ๆ เชน ในฟารมหรือในไรนา ครัวเรือนและชุมชนมีความ
แหลมคมและขยายตัวกวางมากขึ้น (Visvanathan, et. al., 2007: 24)
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อยางไรก็ตามมีผูวิพากษวิจารณหุนจําลองการพัฒนาในแนว GAD ดวยเหมือนกัน เชน
Elizabeth Reid (1995) ในเรื่องการใชการวิเคราะหเพศภาวะในทฤษฎีการพัฒนาโดยที่เธอชี้ใหเห็น
และเนนย้ํามิติตาง ๆ ที่เปนปญหาของการใชกรอบคิดที่มีลักษณะเปนขั้วตรงกันขาม (dichotomous
framework) ในการจัดประเภทความสัมพันธทางสังคม เธอเขียนวา ‘Such a gender template is not
strategic. It substitutes a static and incomplete description for dynamic analysis of power and
difference’ (Visvanathan, et. al., 2007: 24) ในที่นี้ขอเก็บความวา “มาตรวัดหรือตัวแบบเพศภาวะ
ในลักษณะนี้ไมใชอะไรที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร มันเปนแตเพียงสิ่งที่เขามาแทนการบรรยาย
ที่หยุดนิ่งและไมสมบูรณของการวิเคราะหที่มีพลวัตของอํานาจและความแตกตาง” พูดอีกอยางหนึ่ง
คือ เธอเห็นวาการพัฒนาในแนว GAD แมจะอางวาดีขึ้นสมบูรณขึ้นดวยการนําเอาเพศภาวะในฐานะ
ที่เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคมเขามาอยางมีบริบททางวัฒนธรรมสูการวิเคราะหความสัมพันธใน
สังคมก็ตาม เธอยังมองวามันยังไมใชคําตอบเชิงยุทธศาสตร-ยุทธวิธีอยางที่คิด ทั้งนี้เพราะกรอบคิด
นี้ยังเขาไมถึงการวิเคราะหอํานาจและความแตกตางที่มีลักษณะเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาอยูดี
สิ่งที่นักศึกษาควรอานเพิ่ม
เอาเฉพาะในหนังสือของ Visvanathan, et. al., 2007 คือเลมที่เก็บความมานี้คือ บทที่ 4 ซึ่ง
เปนขอเขียนของ Kate Young ที่แนะนําใหเรารูจักกับหลักการพื้นฐานตาง ๆ ของแนวทาง GAD เธอ
ชี้ใหเห็นวิถีทางหรือขอแตกตางที่ทําให GAD ตางจาก WID เชนดวยการถือวา การพัฒนาเปน
กระบวนการที่ซับซอนมากกวาเปนสภาวะที่ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ที่แตละสวนสามารถแยกออก
จากกันได (discrete state) GAD เปนแนวการพัฒนาที่ไปไกลกวาเรื่องการอยูดีกินดีทางเศรษฐกิจ
แตกาวเขาไปถึงการยกเรื่องความจําเปนทางสังคมและทางจิตใจของปจเจกบุคคลเขามาเปนประเด็น
ดวย ยิ่งไปกวานั้น GAD ยังตอกย้ําที่การเพิ่มอํานาจใหกับผูหญิง (women’s empowerment) และ
ความรับผิดชอบของผูชายดวย กับทั้งยังเนนรวมไปถึง บทบาทที่ชัดเจนของรัฐในการพัฒนาเรื่อง
ตาง ๆ ที่จะตองทําใหเกิดความเปนธรรมระหวางเพศตาง ๆ ดวย (Visvanathan, et. al., 2007: 24)

