เศรษฐศาสตร์ จากมุมมองสตรีนิยม
ร่ มเย็น โกไศยกานนท์ 1
บทนํา
ในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา กระแสงานวิจัยในประเทศไทยได้ เปลียนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงก่อนหน้ านี
งานวิจัยส่วนมากมุ่งศึกษาในสาขาวิช าทีมีความเชียวชาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึงในเชิงลึก เช่น งานศึกษา
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ทีแยกย่อ ยเป็ นงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ ก ารคลัง ทีแยกย่ อยไปศึกษาเฉพาะการจัด เก็ บ
รายได้ ของรัฐผ่านภาษี เฉพาะอย่างใดอย่างหนึง เป็ นต้ น แต่แนวโน้ มงานวิจัยในยุคใหม่พยายามทีจะผสมผสาน
แนวคิด และความรู้ แขนงต่ า งๆ ไว้ ใ นงานวิ จัยให้ เ ป็ นเนื อเดี ย ว การปรากฎตัว ของคํ าศัพ ท์ ทางวิ ชาการใหม่ ๆ
งานวิจยั แบบสหสาขาวิชา (Interdisciplinary Research) และ งานวิจัยแบบบูรณาการ (Integrative Research)
เหล่านีน่าจะเป็ นข้ อยืนยันถึงความตืนตัวในการรวมความรู้ในสาขาต่างๆ
ในขณะที ความตืนตัว ในการศึกษาวิจัยในลักษณะทีเป็ นสหสาขาวิ ชามีใ ห้ เ ห็น มากขึ น ทว่ าหากตัง
ข้ อ สังเกตแล้ วจะพบว่ าวิ ช าที มี ลกั ษณะเป็ นสหสาขานัน ส่ว นมากแล้ วจะกระจุกตัว อยู่ใ นสาขาสังคมศาสตร์
มานุษยวิทยาและมนุษยศาสตร์ หรือกลุม่ วิชาทีรู้จกั กันว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ อย่างอ่อน (Soft Sciences) วิชากลุ่มนี
เป็ นวิชาทีมุ่งศึกษาคนและพฤติกรรมของคนในแง่มมุ ต่างๆ ซึงโดยเนือแท้ แล้ วเป็ นการยากทีจะศึกษามนุษย์ แยก
จากประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจออกจากกัน แต่ถ้าจะพิจารณากันให้ ลกึ อีกชันหนึง
เราก็จะพบว่าการผสมผสานการวิจัยในศาสตร์ ต่างๆ ในกลุ่มวิชาเหล่านีก็มีความเนียนต่างกัน บางศาสตร์ ก็ไม่
ค่อยจะยินยอมพร้ อมใจทีจะผนวกรวมสาขาอืนๆ ไปเพือเกิดการบูรณาการทีแท้ จริง
ในบทความนี ผู้เขียนเลือกทีจะวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ จากมุมมองสตรี นิยม2 ทังนีแม้ ว่าสตรี ศึกษาจะมี
ลักษณะเป็ นสหสาขาวิชาโดยตัวของมันเองและมีประวัติในการวิเคราะห์วิพากษ์ เศรษฐศาสตร์ อยู่ไม่น้อยและเป็ น
เวลายาวนาน แต่ดเู หมือนการพินิจวิพากษ์ ต่างๆ จะวนเวียนอยู่ในวงผู้ทีศึกษาและสนใจสตรี ศึกษาเท่านัน เช่น
ในการประชุม Asia Pacific NGO Forum Beijing +10 ระหว่าง 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ทีผ่าน
มาทีจัดขึน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ มีการวิพากษ์ อย่างรุ นแรงในเรื องนโยบายเศรษฐศาสตร์ ทีมีความเป็ นอคติ
ทางเพศ เช่น การวิพากษ์ ขององค์ กรเอกชนนานาชาติ DAWN (Development Alternatives with Women for a
New Era) ต่อความมืดบอดทางเพศภาวะในการวางนโยบายการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุน

 บทความนําเสนอในการสัมมนานักวิชาการรุ่ นเยาว์ วันที 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ องประชุมคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1

ร่มเย็น โกไศยกานนท์ เป็ นอาจารย์ประจําศูนย์สตรี ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็ นนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบาธ ประเทศสหราชอาณาจักร
2 การวิเคราะห์จากมุมมองสตรี นยิ ม (Feminist analytical perspective) คือการมองว่าผู้หญิงเป็ นจุดศูนย์กลางหรื อเป็ นหลักของ
การวิเคราะห์ แนววิเคราะห์นีให้ ความสนใจกับสถานภาพ บทบาท และปั ญหาของผู้หญิงในสังคม (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ , 2545 :
4)
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ทางการเงินและทางวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรื อ IMF) และ
ธนาคารโลก (World Bank) ทีส่งกระทบทางลบทีไม่เป็ นธรรมต่อผู้หญิ งและเด็ก (DAWN, 2000 และ 2003)
แม้ ว่าการวิพากษ์ เหล่านันจะมีมานานหรื อรุ นแรงเพียงใด ผลกระทบทีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็มีอย่างจํากัด ไม่
เพียงพอทีจะสร้ างความสนใจของนักเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักให้ ผนวกรวมองค์ ความรู้ ทางสตรี ศึกษาเข้ าไว้ ใน
งานศึกษาวิจยั ของพวกเขาได้
จุดมุ่ง หมายหลักสําหรับ บทความนี ผู้เขีย นจะเสนอถึงเหตุจําเป็ นทีควรบูรณาการวิชาเศรษฐศาสตร์
ร่วมกับสตรีศกึ ษา เพือท้ ายทีสุดแล้ วหวังทีจะก่อให้ เกิดการบูรณาการเศรษฐศาสตร์ และสตรี ศึกษาได้ เนียนอย่าง
แท้ จริง โดยทีบทความนีแบ่งได้ เป็ น 4 ตอน ในตอนแรกจะเป็ นการกล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ ในฐานะทีเป็ นสาขาวิชา
โดยครอบคลุมความหมาย กําเนิดและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ อย่างย่อ ตอนทีสองของบทความจะกล่าวถึง
ความมืดบอดทางด้ านประเด็นสตรี ในทฤษฏี เศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก ตอนทีสามเป็ นการวิเคราะห์ กระแสการ
หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจซึงเป็ นรากฐานความเข้ าใจเบืองต้ นของระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยใช้ มุมมองสตรี
นิยมวิเคราะห์ 3 ภาคเศรษฐกิจหลักอันได้ แก่ ภาคครัวเรื อน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ตอนที สีจะเป็ นการสรุ ป
ถึงความจําเป็ นและประโยชน์ของการบูรณาการสตรีศกึ ษาเข้ าไว้ ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ คืออะไร?
“เศรษฐศาสตร์ เป็ นราชิ นีของสังคมศาสตร์ เป็ นศิ ลป์ ทีเก่าแก่ทีสุด แต่เป็ นวิ ทยาศาสตร์ ทีใหม่ทีสุดของศาสตร์
ทังมวล” (Samuelson and Nordhaus, 1999 : 3)

แม้ ว่าเราจะได้ ยินคําว่า “เศรษฐศาสตร์ ” (Economics) “นักเศรษฐศาสตร์ หรื อเศรษฐกร” (Economist)
หรือคําว่า “เศรษฐกิจ” (Economy) กันอย่างชินหู เมือเราถามตัวเราเองว่าเศรษฐศาสตร์ คืออะไร? เราจะพบกับ
ความยากลําบากทีจะตอบคําถามทีว่านี เนืองจากว่าเศรษฐศาสตร์ ซงก็
ึ เหมือนกับสาขาวิชาอืนๆ ในสังคมศาสตร์
เป็ นศาสตร์ ทีเกียวโยงพัวพันกับหลายสิงหลายอย่าง ยิงถ้ าถามผู้คนทัวไปทีมากหน้ าหลายตา ก็ยิงจะพบคํา ตอบ
ทีแตกต่างมากมาย แม้ กระทังการถามนักเศรษฐศาสตร์ ด้วยกันเอง ก็จะพบปั ญหาเดียวกัน นันคือความลําบากที
จะให้ คําตอบทีเฉพาะเจาะจงได้ ในบรรดาคํานิยามทีมีอยู่อย่างหลากหลาย ศาสตราจารย์ พอล แซมมวลสัน และ
ศาสตราจารย์นอร์ ดสั (Samuelson and Nordhaus, 1999) นักเศรษฐศาสตร์ ผ้ ไู ด้ รับรางวัลโนเบล ได้ รวบรวมคํา
นิยามทีเป็ นนิยมอยู่ 5 นิยามด้ วยกันดังนี
1. เศรษฐศาสตร์ คือการศึกษากิจกรรมทีเกียวเนืองกับการผลิดและการแลกเปลียนระหว่างผู้คน
2. เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ความเคลือนไหวในเศรษฐกิจทังมวล - แนวโน้ มราคา ผลผลิต การว่างงาน
เมือมีการศึกษาจนเข้ าใจในปรากฏการณ์ ต่างๆ แล้ ว เศรษฐศาสตร์ จะช่วยในการพัฒนานโยบาย
เพือทีรัฐบาลจะได้ นําไปใช้ เพือเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจ
3. เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ แห่งการเลือก เป็ นวิชาทีศึกษาว่าผู้คนเลือกทีจะใช้ ทรัพยากรในการผลิต
ทีมีอยู่อย่างจํากัด (ทีดิน แรงงาน เครื องมือ และความรู้ ทางเทคนิค) อย่างไร เพือทีจะผลิตสินค้ า
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ต่า งๆ (เช่ น ข้ า ว เนื อ เสือผ้ า กัน หนาว ถนน และอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ) ตลอดจนศึก ษาว่า มี ก าร
จําหน่ายจ่ายแจกสินค้ าทีผลิตขึนเหล่านีอย่างไรแก่สมาชิกในสังคมเพือจะได้ ใช้ ในการบริโภค
4. เศรษฐศาสตร์ คือการศึก ษาว่ ามนุษย์ ทํ าธุรกิ จทีเกียวกับการจัด การกิจกรรมการบริ โภคและการ
ผลิตอย่างไร
5. เศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาเกียวกับเงิน ดอกเบีย ทุน และความมังคัง
แม้ ว่าคํานิยามเหล่านีจะดูเข้ าท่า แต่นักเศรษฐศาสตร์ ส่ว นมากได้ ตกลงทีจะใช้ คํานิยามข้ างล่างนีให้
เป็ นคํานิยามทัวไปของคําว่า “เศรษฐศาสตร์ ”
“เศรษฐศาสตร์ คือ การศึ กษาวิ ธีการที ผู้คนและสังคมเลื อกที จะใช้ทรัพยากรที มี อ ยู่อย่างจํ ากัด ในการผลิ ต
สิ นค้า ต่างๆ และแจกจ่ายสิ นค้ าเหล่านี เพื อการบริ โภคอย่างไร ทังในสถานการณ์ ปัจ จุบัน และอนาคต ทัง
ระหว่างผูค้ นและกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม” (Samuelson and Nordhaus, 1999 : 4)

แต่หากจะตังคําถามต่อไปว่า แล้ วเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดมาเมือใด? อย่างทีอ้ างไว้ ข้างต้ น แซมมวลสัน
และนอร์ ดัสกล่าวว่ า เศรษฐศาสตร์ เ ป็ นศาสตร์ ที ค่ อ นข้ า งใหม่ กล่า วคื อ เศรษฐศาสตร์ เ พิ งถือ กํ า เนิ ด ขึนเมื อ
ประมาณ 100 ปี เศษเท่านัน โดยคําว่า “เศรษฐศาสตร์ ” ถูกใช้ เป็ นครังแรกในปี คริ สต์ ศักราช 1890 โดยอัลเฟรด
มาร์ แชล (Alfred Marshall) ในหนังสือ “Principles of Economics” อัลเฟรดนิยามคําว่า “เศรษฐศาสตร์ ว่าเป็ น
ศาสตร์ ทีสํารวจตรวจสอบการกระทําของมนุษย์ ในธุรกิจธรรมดาของชีวิต ” (อ้ างใน กนกศักดิ แก้ วเทพ, 2545 :
369) แต่ถ้าพิจารณาตามเนือหาของวิชาตามประวัติศาสตร์ แล้ ว จะพบว่ามีการพูดถึงศาสตร์ ในการผลิต บริ โภค
และการจัดการทรัพยากรลักษณะเดียวกันนีก่อนหน้ านัน ไม่ว่าจะเป็ นงานของอดัม สมิธ (Adam Smith) ผู้แต่ง
หนังสือเรื อง “The Wealth of Nations” ในปี คริ สต์ ศักราช 1776 ทีใช้ หลักการ “Laissez Faire” ในการอธิ บาย
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ สมิธเชือว่าผู้คนทุกคนมีเหตุผล และผู้คนใช้ หลักเหตุผลในการเลือกตัดสิน ใจ
กระทํากิจกรรมต่างๆ เพือประโยชน์สงู สุดของตน แนวคิดนีภายหลังกลายเป็ นสมมติฐานพืนฐานของทฤษฏี คลา
สิก (Classic) และทฤษฎีคลาสิกใหม่ (neo-classic) นอกจากนัน สมิธยังเสนอทฤษฏี ความสัมพันธ์ ของการแบ่ง
งานกันทํา (Division of Labour) และประสิทธิผล (Productivity)
นอกจากอดัม สมิธ แล้ ว งานของ คาร์ ล มาร์ ก ซ (Karl Marx) เรื อง Das Kapital ที ตีพิ ม พ์ ใ นปี
คริสต์ศกั ราช 1867 ซึงวิพากษ์ การขูดรีดแรงงานส่วนเกินของชนชันนายทุนทีกระทําต่อชนชันกรรมกร ก็นับได้ ว่า
เป็ นงานทางเศรษฐศาสตร์ ทีพูดถึงการผลิต วิธีการผลิต และแนวทางในการจัดสรรและเลือกใช้ ทรัพยากรของคน
แต่ ล ะชนชัน หากแต่ ว่ า ผู้ค นในยุค นั นรู้ จัก ศาสตร์ เ หล่า นี โดยทั วไปว่ า คื อ เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง (Political
economy) ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ วันรักษ์ มิงมณีนาคิน (2534) เสนอว่าเหตุผลทีมีการเปลียนชือวิชาดังกล่าวนัน
เป็ นเพราะการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ได้ เพิมความสําคัญของการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจและวิธีการศึกษา
ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึน
อย่างไรก็ดี ในเบืองต้ นนีเราอาจจะกล่าวสรุ ปอย่างสันๆ ได้ ว่า เศรษฐศาสตร์ เท่าทีผ่านมาถูกนิยามว่า
เป็ นเรื องของการศึก ษาเกี ยวกั บ การจัด สรรทรั พ ยากร (Resources) ที มี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กัด เพื อใช้ ใ นการผลิ ต
3

(Produce) สินค้ าและบริ การ (Goods and Services) เพือการบริ โภค (Consumption) และตอบสนองความ
ต้ องการ (Demand) ทีมีอยู่อย่างไม่จํากัดของมนุษย์ (People)
อย่างทีทราบกันดีแล้ วว่า แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ นนมี
ั อยู่หลายกระแส กนกศักดิ แก้ วเทพ (2536) ได้
กล่าวไว้ ว่า เศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งอย่างหยาบๆ ออกได้ เป็ น 2 กระแสหลักๆ คือเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก
(ซึงส่วนมากคนจะเหมารวมเอาว่าเป็ นค่ายคลาสิกใหม่ ) และเศรษฐศาสตร์ กระแสรอง กนกศักดิ ชีให้ เห็นว่าใน
ขณะทีนักเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักมุ่งศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ให้ ความสําคัญกับอุปสงค์ อุปทาน และ
มือทีมองไม่ เห็น เขาเหล่านี มักจะมีความเห็น เห็นขัดแย้ ง กับนัก เศรษฐศาสตร์ ทางเลือ กทีเชื อในเศรษฐศาสตร์
กระแสรอง เช่น พวกทีเชือว่าระบบตลาดมีข้อจํากัด และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรื อเศรษฐกิจ
ชุมชน อย่างไรก็ดี ในบทความนี ผู้เขียนจะใช้ มมุ มองสตรีนิยมในการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักเป็ นหลัก
เนืองจากเศรษฐศาสตร์ แนวดังกล่าวถูกนํามาใช้ ในประเทศส่วนใหญ่ในโลก กล่าวคือเป็ นแนวทีกําลังมาแรง
หากจะตังคําถามต่อไปอีกว่า ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ นันถือกําเนิดมาอย่างไร? เราคงจะได้ คําตอบที
ไม่ต่างจากการศึกษาวิชาอืนๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ มากนัก นันคือเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทีเป็ นผลิตผลจาก
การรวบรวมประสบการณ์ของมนุษย์ วันรักษ์ (2534) เสนอว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดจาก 2 แนวทาง
ใหญ่ ๆ คื อ แนวทางประสบการณ์ นิ ย ม (Empiricism) และแนวทางวัต ถุนิ ย มประวัติ ศ าสตร์ แ ละวิ ภ าษวิ ธี
(Historical and Dialectical Materialism) แต่สาํ หรับเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักนัน ทฤษฎี ต่างๆ มักจะประกอบ
สร้ างขึนจากแนวประสบการณ์นิยม นันคือรากฐานแห่งความรู้ ได้ มาจากประสบการณ์ ทีเกิดขึนจริ ง ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้ า งทฤษฎี โดย 1. วิ ธีการนิรนัย กล่าวคื อการศึกษาพฤติกรรมจากกรณี ทัวไป ผ่านการตังข้ อสมมติ และ
สมมติฐ าน สรุ ปสาระสําคัญจากสมมติ ฐานโดยการใช้ ลํา ดับแห่ งเหตุผล และทดสอบความถูกต้ องของทฤษฏี
หรือ 2. วิธีการอุปนัย โดยการศึกษาจากกรณีย่อยต่างๆ ผ่านการรวบรวมข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง หาข้ อสรุ ปเพือหา
ความเชือมโยงอย่างเป็ นระบบ และทดสอบความถูกต้ อง ทังนีทังนัน ไม่ว่าทฤษฎี ทีได้ จากการศึกษาไม่ว่าจะเป็ น
แบบนิรนัยหรืออุปนัย เราจะเห็นได้ ว่าเศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทีมีรากฐานจากประสบการณ์ ของมนุษย์ ทีต้ อง
ผ่านการตีความจากข้ อมูลทีเก็บมาเป็ นหลักฐานโดยผู้ทีเรียกตนว่าเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เพืออธิ บายแง่มุมของ
มนุษย์ กลุ่มทีถูกศึกษาอันเกียวข้ องกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคสินค้ าและบริการ
เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
นักสตรีนิยม3ได้ วิพากษ์ เศรษฐศาสตร์ กระแสหลักว่ามีความลําเอียงทางเพศมาช้ านาน แมรี วูลสโตนค
ราฟท์ (Mary Wollstonecraft) นักสตรี นิยมชาวอังกฤษโต้ เรื องความไม่เท่าเทียมทางเพศของผู้หญิ งในหนังสือ
“The Vindication of the Rights of Woman” ทีตีพิมพ์ ในคริ สต์ ศักราช 1792 หรื อในยุคสมเด็จพระราชิ นี
3

วิชาสตรี นยิ ม (feminism) บางครังถูกเรี ยกเป็ นภาษาไทยได้ ว่า “อิตถีศาสตร์ ” และทฤษฏีสตรี นยิ มเองก็สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
หลายกระแส ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ได้ แบ่งทฤษฎีสตรี นยิ มได้ เป็ น 5 กระแส ได้ แก่ อิตถีศาสตร์ แนวเสรี นยิ ม (Liberal Feminism)
อิตถีศาสตร์ แนวมาร์ กซิสต์ (Marxist Feminism) อิตถีศาสตร์ แนวสุดขัว (Radical Feminism) อิตถีศาสตร์ แนว “นิยมหญิง”
(Cultural Feminism) และอิตถีศาสตร์ แนวสังคมนิยม (Socialist Feminism) การแบ่งทฤษฏีสตรี นยิ มเป็ นสายต่าง ๆ นัน เป็ นการ
แบ่งตามรากฐานของทฤษฎีและปรัชญาของแนวทางนี (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2545)
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วิคตอเรี ย เธอชีให้ เห็นว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิ งและชายในประเทศอังกฤษว่าเป็ นสิงทีสังคมประกอบ
สร้ างขึน การทีผู้หญิงไม่อาจจะพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถเท่าเทียมผู้ชายและต้ องพึงพาทางเศรษฐกิจต่อ
พ่อและสามีนนั เป็ นเพราะสังคมมีอคติต่อผู้หญิงและไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิ งได้ ศึกษาเล่าเรี ยนเช่นเดียวกับผู้ชาย
ตังแต่แรก เธออ้ างว่าแท้ จริงแล้ วเมือยังเด็ก ผู้หญิงมีความสามารถและมีศักยภาพทีจะพัฒนาได้ เหมือนกับผู้ชาย
หากแต่ถกู สังคมขีดและกีดกันไม่ให้ ผ้ หู ญิงพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลังจากงานชินสําคัญของแมรี ได้ ถูกตีพิมพ์ นักสตรี นิยมทังทีเป็ นผู้ชายและผู้หญิ งทังฝั งอเมริ กาและ
ยุโรปก็ได้ ออกมาเคลือนไหวอย่างต่อเนือง งานชินสําคัญอีกชินหนึงของ จอห์ น สจ๊ วต มิลส์ (John Stuart Mills)
เรือง “The Subjection of Women” ทีตีพิมพ์ในคริสต์ศกั ราช 1869 อภิปรายว่าแท้ จริงแล้ วผู้หญิ งถูกกดขีทางเพศ
โดยผู้ชาย แต่งานทีวิพากษ์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อย่างเป็ นระบบถูกเขียนขึนโดย แชลอทท์ เพอร์ คินซ์ กิลแมน
(Charlotte Perkins Gilman) นักสตรี นิยมชาวอเมริ กันเรื อง “The Women and Economics The Economic
Factor Between Men and Women as a Factor in Social Evolution” ราวคริ สต์ ศักราช 1898 หนังสือเล่ม
ดังกล่าววิพากษ์ ทกุ แง่ทกุ มุมของความลําเอียงทางเพศ ไม่ว่าจะเป็ นการตังคําถามเรื องนิยามของงาน สภาพการ
พึงพาของผู้หญิงต่อผู้ชายทีประกอบสร้ างโดยสังคม การแบ่งงานกันทําระหว่างเพศ ความเป็ นแม่ ความเป็ นเมีย
ฯลฯ (Degler, 1966)
ในประเทศไทยเอง วิว าทะเรื องความไม่เท่า เที ยมกัน ทางเพศก็ปรากฏให้ เห็ นเป็ นหลักฐานครังแรกๆ
ในช่ วงดอกไม้ บ าน หรื อ ประมาณ พ.ศ. 2516-2517 เช่ น งานเขีย นของจิ ระนัน ท์ พิ ต รปรี ชา เรื อง “โลกที สี
ประวัติศาสตร์ หน้ าใหม่ของหญิงไทย” ทีตีแผ่ให้ เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นเรื อง
ทวิมาตรฐานทีครอบผู้หญิง ความคาดหวังทีจะให้ ผ้ หู ญิงทําหน้ าทีทางสังคมอย่างใดอย่างหนึงทีแตกต่างจากชาย
การรับบทบาทกําลังสองของผู้หญิง (Double Burden) แต่งานชินสําคัญในประเทศไทยทีชีให้ เห็นความเป็ นอคติ
ทางเพศต่อการให้ คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจคืองานของ แล ดิลกวิทยรัต น์ “มดลูกก็ปัจจัยการผลิต” ที
ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2526 โต้ ว่าการทีเศรษฐศาสตร์ ไม่นับงานของสตรี ทีทําในบ้ านนันผิดยิงนัก มดลูกแท้ จริ งแล้ วก็
คือปั จจัยการผลิตแรงงานดีๆ นีเอง กนกศักดิ แก้ วเทพ ก็เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ อีกคนหนึงทีเขียนเกียวกับความไม่
เทียงธรรมในเศรษฐศาสตร์ กระแสชาย โดยชีให้ เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ ของการเก็บตัวเลขสถิติเกียวกับกิจกรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ ทีละเลยงานทีผู้หญิงทํา (กนกศักดิ, 2545)
แต่ไม่ว่าคําวิพากษ์ วิจารณ์ เหล่านีจะรุ นแรงหรื อมีมากจนส่งผลบางประการทีทําให้ มีการเปลียนแปลง
ทางสัง คม เช่ น มีการยอมรั บให้ ผ้ ูหญิ ง ออกมาเรี ยนหนัง สือ หรื อได้ อ อกมาทํ างานนอกบ้ าน แต่ห ากพิ จารณา
ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก ข้ อวิพ ากษ์ บ างประการก็ยัง เป็ นจริ งในสภาพสังคมปั จ จุบัน คําถามทียัง
อาจจะคาใจอยู่คือทําไมจึงเป็ นเช่นนัน? หากพิจารณาโดยผิวเผินแล้ ว วิชาเศรษฐศาสตร์ มักจะได้ รับการยกย่อง
ว่าเป็ นศาสตร์ ทีมีความเป็ นกลาง (Neutral) มากทีสุดในบรรดาสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ ทังหมด (Krishnaraj
and Deshmukh, 1993) มีการกล่าวอ้ างว่าเป็ นศาสตร์ ทีมีความเป็ นภาวะวิสยั สูง คําอธิ บายทางเศรษฐศาสตร์
มักจะเป็ นการอธิ บายในรู ปแบบของสมการ กราฟ และหน่วยทางคณิตศาสตร์ หรื อสถิ ติทีสามารถตรวจสอบได้
บุคคลทีปรากฎตัวในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก โดยเฉพาะในเศรษฐศาสตร์ คลาสิกใหม่ จะถูกกล่าวถึง
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ในฐานะปั จเจกชน เช่น ในฐานะของผู้ผลิตหรื อผู้บริ โภค หรื อผู้ทีสามารถตัดสินใจด้ วยเหตุและผลและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของตัวเองสูงสุด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จะไม่ให้ ความสนใจว่าผู้ผลิตหรื อผู้บริ โภคเหล่านันจะเป็ น
ผู้หญิง หรือเป็ นผู้ชาย เป็ นเด็กหรื อเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนีกระมัง ข้ อโต้ แย้ งของนักสตรี นิยมที มีฐานคิดที
เป็ นอัตตนิยม (แม้ จะมีหลักฐานมายืนยันและปรากฏให้ เห็นในสังคม) ยังคงถูกมองโดยนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนมาก
ว่าเป็ นเพียงข้ อยกเว้ นของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เท่านัน
วิวาทะเรืองอัตตวิสยั และภาวะวิสยั นีมีให้ เห็นอยู่เป็ นนิจ และเป็ นปั ญหาหลักทีนักสตรี นิยม เช่น ไดแอน
เอลสัน (Diane Elson, 1992, 1993, 1994, 1995 และ 1998) รู ธ เพียร์ สนั (Ruth Pearson, 1998) พาเมล่า
สปาร์ (Pamela Sparr, 1994) และ กนกศัก ดิ (2545) ตังคํ าถามและโต้ ความเป็ นภาวะวิสยั ของทฤษฎี ทาง
เศรษฐศาสตร์ อยู่เสมอ สปาร์ อ้างว่าทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ แท้ จริ งแล้ วไม่ได้ มีความเป็ นกลางอย่างทีอ้ าง ทังนี
อคติก็เกิดจาก 1. ตัวผู้ศกึ ษา (นักเศรษฐศาสตร์ ผ้ วู างรากฐานทฤษฎี ต่างๆ ทีใช้ ทุกวันนีส่วนมากจะเป็ นผู้ชาย) 2.
ผู้ถูก ศึก ษาซึงแต่ เ ดิ ม ส่ว นมากจะเป็ นผู้ช ายด้ ว ย ทังนี เป็ นเพราะสมมติ ฐ านเบื องต้ น นันเป็ นสมมติ ฐ านที ไม่
สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและ 3. วิธีการศึกษาเช่นคําถามและสมมติฐานเบืองหลังคําถามทีถูกสร้ างขึนโดย
ผู้ชาย สปาร์ อธิบายต่อไปด้ วยว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทีสร้ างด้ วยความไม่เป็ นกลางนีจึงสามารถอธิ บายได้ กับ
ปรากฎการณ์ทีเกิดขึนกับผู้ชายแต่ไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมทีมีผ้ หู ญิ งอยู่ครึงหนึงตามความเป็ น
จริงได้
พาล์มเมอร์ (Palmer, 1992) นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้ เสนอว่าด้ วยเพศสรี ระ (Sex) ทีต่างกัน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และการหล่อหล่อมและผลิตซําทางสังคม (Social reproduction) ในเรื องบทบาท
ทางเพศ ทําให้ ผ้ หู ญิงและผู้ชายถูกกําหนดบทบาทหน้ าทีทางสังคมให้ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทีต่างกัน เช่น
ผู้หญิ งต้ องรับผิดชอบงานบ้ าน ในขณะทีผู้ชายต้ องรับผิดชอบหาเลียงครอบครัว พาล์มเมอร์ (อ้ างแล้ ว, 1992)
ยกตัวอย่างอันตรายของความไม่เป็ นกลางทางเพศในระบบตลาดและความเพิกเฉยต่อสภาพความเป็ นจริ งทาง
สังคมของครัวเรือนว่าอาจส่งผลให้ นโยบายทางเศรษฐกิจไม่บรรลุเป้าประสงค์ ไว้ ว่า ในยามทีมีอุปสงค์ ต่อแรงงาน
ทีเพิมขึน โรงงานอาจจะเพิมค่าแรงให้ เพือเป็ นการดึงดูดให้ “ผู้ทีว่างงาน” (ตามความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ )
ซึงก็คือผู้หญิงทีเป็ นแม่บ้านออกมาทํางาน แต่ถ้าหากเจ้ าของโรงงานเพิกเฉยต่อความจริ งทีว่าผู้หญิ งเหล่า นีต้ อง
ทํางานบ้ านและเลียงดูบุตรแล้ ว ต่อให้ มีการเพิมค่าจ้ างแรงงานเท่าใด ผู้หญิ งเหล่านีก็จะไม่ตอบสนองต่อราคา
ค่าจ้ างทีเพิมขึน Palmer (1992) อธิบายปรากฎการณ์นีว่าเป็ นปรากฎการณ์ทีผู้หญิงจะสามารถออกมาทํางานได้
หากเธอยอมเสียภาษี การผลิตซํา “Reproductive tax” จากตัวอย่างนีจะเห็นว่า ถ้ านักเศรษฐศาสตร์ ยังคงคลําอยู่
ในความมืดและยึดถือสมมติฐานดังเดิมว่าทุกคนเป็ นปั จเจกทีมีเหตุผลดังทีสมิธได้ เสนอไว้ จะอาจจะจบลงด้ วย
บทสรุ ป ทีว่ าผู้ห ญิ ง เหล่านี ต้ องการและเลือกที จะเลียงดูบุตรเนื องจากเธอมี ความเชียวชาญหรื อมี ความชอบ
ส่วนตัวทีจะเลียงดูบุตรและทํางานบ้ าน เฟล์ดแมน (Feldman, 1992) ยกตัวอย่างผู้หญิ งอิสลามทีถูกคาดหวัง
ทางวัฒนธรรมและสังคมให้ อยู่ในบ้ าน (Para) ของตัวเอง แม้ เธออยากจะออกมาร่ วมเป็ นแรงงานการผลิตอย่าง
เป็ นทางการเท่า ใดก็ไ ม่ สามารถทํ า ได้ และหากนัก เศรษฐศาสตร์ ผ้ ูไม่ เ ข้ า ใจเรื องความแตกต่า งทางเพศและ
วัฒนธรรมอันนี นโยบายทางเศรษฐกิจทีอาจจะคาดหวังการมีส่วนร่ วมของแรงงานหญิ งอาจไม่สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้
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ศาสตราจารย์ไดแอน เอลสัน (Diane Elson, 1994 และ 1998) โต้ แย้ งเพิมเติมด้ วยว่า ในความเป็ นจริ ง
แล้ ว ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ นันไกลเกินกว่ าข้ ออ้ างที ว่าเป็ นศาสตร์ ทีเป็ นกลางอยู่ลิบลิว ไดแอน ชี ให้ เ ห็นว่ า
ความมีค่านิยม (values) ในวิชาเศรษฐศาสตร์ นันมีให้ เห็นกันอย่างดาษดืน เธอยกตัวอย่างความล้ มเหลวของ
นโยบายการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจทีรัฐบาลส่งเสริ มให้ มีการผลิตผลิตผลทางการเกษตรเพือการส่งออกใน
ประเทศแถบอาฟริ ก า โดยมีราคาเป็ นเครื องจูง ใจ ผลปรากฎว่า ไม่ ว่ าราคาจะเพิ มไปเท่ าใด ผู้หญิ ง แม่ บ้า นที
ส่วนมากมี ลกู ติ ดจํา นวนมากออกมาวิ พากษ์ วิจ ารณ์ ว่าลูกของเธอไม่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาพื ชผัก ที
รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริ มราคา เธอไม่สามารถละทิงลูกหลานของเธอเพือไปปลูกพืชผักเหล่านัน และกลับมา
เลียงดูลกู หลานของเธอเมือราคาพืชผักไม่ดีได้ ในประเด็นเดียวกันนี ไนลา คาเบียร์ (Naila Kabeer, 1994) นัก
เศรษฐศาสตร์ สตรีนิยมชาวบังคลาเทศ ยังได้ เสนอด้ วยว่า ระบบเศรษฐกิจนันแท้ จริงแล้ วถูกอิทธิ พลของความเป็ น
อคติ ทางเพศที ฝั งตัว อยู่ใ นระบบสังคม วัฒ นธรรมและการเมื องด้ ว ย เธอยกเหตุก ารณ์ ว่ า “ถ้ า พรุ่ ง นี พระเจ้ า
ประกาศให้ ผ้ หู ญิ งสามารถทํา งานได้ เช่น เดี ยวกับผู้ชายและได้ รับ เงิน เดื อนมากพอกับผู้ชาย หากเราลองถาม
ผู้ชายในสังคม เราจะพบว่ามีผ้ ชู ายน้ อยคนนักทีจะยอมลาออกจากงานมาอยู่บ้านเลียงลูก”
อีกประเด็นหนึงทีวิชาเศรษฐศาสตร์ ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างมากคือการนิยามความหมายของคําทาง
เทคนิคต่างๆ ทีใช้ ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คําว่า “งาน” (Work) ดูเหมือนจะเป็ นคําทีถูกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่าง
มากว่ามีอคติทางเพศสูงและทีไม่สะท้ อนสภาพความเป็ นจริ ง ลอร์ เดส เบเนอร์ เรี ย (Lourdes Beneria, 1995)
นักเศรษฐศาศตร์ แนวสตรีนิยมได้ โต้ แย้ งไว้ ว่า นักเศรษฐศาสตร์ สว่ นมากเพิกเฉยต่อกิจกรรมทีเกิดขึนในสังคมทีไม่
มีมลู ค่าแลกเปลียนทางเศรษฐกิจ (Exchange Value) แต่มีคุณค่า (Use Value) ต่อผู้คนและสังคม กิจกรรมทีไม่
มีมลู ค่าแลกเปลียนเหล่านีมักจะมองว่าไม่ใช่ “งาน” ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กนกศักดิ (2545) เสนอเพิมเติมด้ วย
ว่ากิจการงานนอกระบบ (Informal Work) เช่น งานรับจ้ างเย็บผ้ าเหมาโหล ซึงส่วนมากจะกระทําโดยผู้หญิ งก็ไม่
ถูกนับรวมตามนิยามคําว่างานตามหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วย กนกศักดิ เห็นว่างานเหล่านีน่าจะถูกนับรวมเพราะแม้
จะไม่เกิดขึนในตลาดแต่ก็มีมลู ค่าการแลกเปลียนเพียงแต่ไม่เป็ นทางการเท่านัน
คาโรไลน์ โมเซอร์ (Caroline Moser, 1989) นักสตรีนิยมเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ เสนอว่าแท้ จริ งแล้ ว
ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ ควรจะรวมเอากิจกรรมทังหมดทีเกิดขึน เธอเสนอว่างานสามารถถูกแบ่งได้ เป็ น 3 ชินด
นันคืองานทางการผลิต (Productive Work) งานทางการผลิตซํา (Reproductive Work) และงานของชุมชน
(Community Work) เศรษฐศาสตร์ ทีเป็ นอยู่ใ นปั จจุบันก็ถื อนับเอาเฉพาะงานทางการผลิต เท่านัน ทีมี มูลค่ า
แลกเปลียนทางเศรษฐกิจ และเกิดขึนในระบบตลาด ทังทีความเป็ นจริ งแล้ ว งานทีเกิ ดขึนเพือการผลิตซํา เช่ น
งานบ้ าน งานเลี ยงลูก การคลอดลูก เหล่ า นี ก็ มี ค วามสํ า คัญ ไม่ แ พ้ กั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง งานเหล่ า นี มี
ความสําคัญต่อการผลิตซําและดํารงไว้ ซงเผ่
ึ าพันธุ์มนุษย์ การรักษามูลค่าของแรงงานทางเศรษฐกิจ ดังทีแล ดิลก
วิทยรัตน์ เคยกล่าวไว้ ว่ามดลูกของผู้หญิ งก็เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการผลิตแรงงานให้ กับระบบเศรษฐกิจ หากถือ
เช่นนีแล้ ว นับว่าทฤษฎีทางเศรษฐกิจก็คํานวณเรืองของงานผิดพลาดไปมากเลยทีเดียว (แล, 2526)
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สําหรั บแนวทางการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก ไม่ว่า จะใช้ วิธี การนิรนัย หรื อ อุปนัยนัน ก็ถูก
วิพากษ์ ว่าเป็ นการศึกษาจากประสบการณ์ ของผู้ชายทังสิน (กนกศักดิ, 2545) แต่ ทึกทักเอาว่า ประสบการณ์
เหล่านีจะสามารถใช้ อธิ บายสิงทีจะเกิดขึนกับผู้หญิ งได้ เช่นกัน นอกจากนีสปาร์ (1994) ยังเสนอด้ วยว่าทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ ยงั มีความอคติทางเชือชาติและวัฒนธรรม เนืองจากทฤษฎี ส่วนมากผลิตขึนบนประสบการณ์
ของประเทศอุตสาหกรรมทีพัฒนาแล้ ว
ความไม่เป็ นกลางอย่างแท้ จริ ง สมมติฐานเบืองต้ นทีมีอคติ และคํานิยามศัพท์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทีไม่
สะท้ อ นความเป็ นจริ ง ส่ง ผลให้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาและที มาที ไปของทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ไ ม่ สอดคล้ อ งกั บ
ปรากฏการณ์ ทางสัง คม หากเศรษฐศาสตร์ คื อศาสตร์ ทีมี การศึก ษาเพือให้ มีก ารสนับ สนุน เชิง นโยบายในการ
จัดสรรทรัพยากรแล้ วดังอ้ าง การทีทฤษฎี ไม่สามารถจัดการหรื อจับภาพทีแท้ จริ งของสังคมอาจส่งผลทางลบต่อ
ผู้คนในสังคมเอง ในกรณีความมืดบอดทางเพศภาวะ ผู้ทีเสียงต่อการได้ รับผลกระทบในด้ านลบจากนโยบายทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ก็คงจะไม่พ้นผู้หญิง เด็กผู้หญิง และคนแก่ผ้ หู ญิง
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสทีมืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
เพือให้ เห็นความมีอคติอย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ กระแสการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิ จ จากมุม มองสตรี นิ ย ม วัน รั ก ษ์ (2545) กล่า วไว้ ว่ า ความรู้ เรื องกระแสหมุน เวี ย นของระบบ
เศรษฐกิจ (The Circular Flow) เป็ นรากฐานในการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับรายได้ และผลิตผลรวมของชาติ เป็ น
ทีทราบกันดีว่ารายได้ และผลิตผลมวลรวมของชาตินีก็ถกู ใช้ อ้างเพือประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคมที ส่งผลกระทบผู้คนให้ ประเทศอยู่เ สมอ วันรักษ์ เ สนอด้ ว ยว่า หน้ าตาของโครงสร้ า งระบบ
เศรษฐกิ จทัวไปจะมีลัก ษณะคล้ า ยกัน คื อประกอบไปด้ วยภาคเศรษฐกิจ ใหญ่ ๆ 3 ภาคด้ ว ยกัน นันคื อ ภาค
ครัวเรื อน (Household Sector) ภาคธุ รกิจ (Business Sector) และภาครัฐ บาล (Public or Government
Sector)
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก ภาคครั วเรื อน (Household Sector) ถูกมองในสองบทบาทคือ
บทบาททีเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต และผู้บ ริ โภคสินค้ าและบริ การ สําหรับบทบาทเจ้ า ของปั จ จัยการผลิตนัน
สมาชิกของครัวเรือนจะเป็ นผู้ขายปั จจัยการผลิตอันได้ แก่ แรงงาน ทีดิน ทุน และผู้ประกอบการให้ กับภาคธุรกิจ
หรือภาครัฐบาล โดยจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายได้ ค่าเช่า ดอกเบียและกําไร ในขณะเดียวกันครัวเรื อนก็จะนํา
ค่าตอบแทนทีได้ รับในรู ปแบบต่างๆ นีไปใช้ ซือสินค้ าและบริ การจากภาคธุรกิจ สําหรับ ภาคธุรกิจ (Business
Sector) นักเศรษฐศาสตร์ มองว่าภาคนีทําหน้ าทีและบทบาทของผู้ผลิต ซือปั จจัยจากครัวเรื อน และผลิตสินค้ า
และบริ การให้ แก่ภาคครัวเรื อน ส่วน ภาครั ฐบาล (Public or Government Sector) ถูกมองว่าเป็ นผู้หน้ า ที
ควบคุมให้ การแลกเปลียนสินค้ าและบริ การของทังสองภาคทีกล่าวมาแล้ วเป็ นไปอย่างเป็ นระบบผ่านการออก
กฎหมาย ตัดสินความเมือเกิดข้ อพิพาททางเศรษฐกิจ และทําหน้ าทีจัดหาและผลิตสินค้ าและบริ การแก่ประชาชน
อีกทังยัง ทําหน้ า ทีจัดเก็บ รายได้ ในรู ปภาษี อากร ค่าธรรมเนียมจากภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิ จด้ วยเพือจะได้
แจกจ่ายสวัสดิการให้ กบั ประชาชนบางกลุม่ ในรูปสวัสดิสงเคราะห์ด้วย
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ดูเพียงผิวเผิน กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจทีกล่าวมานีเป็ นเหตุเป็ นผลและสามารถอธิ บาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ ในระดับหนึง หากแต่ว่าถ้ าใช้ วิธีพินิจแบบสตรี นิยมทีมีความอ่อนไหวเรื องประเด็นเพศ
ภาวะทีไม่เชือว่าการแบ่งงานการทําระหว่างเพศและความคาดหวังทางสังคมทีแตกต่างกันระหว่างผู้หญิ งและ
ผู้ชายเป็ นเรืองทีสมควรและเป็ นเรืองธรรมชาติมาวิเคราะห์จะพบว่ากระแสการหมุนเวียนทีได้ แสดงไปแล้ วนันยังมี
อคติทางเพศอยู่มาก ในส่วนทีเหลือของตอนนีจะเป็ นการวิเคราะห์ ความมืดบอดและอคติในประเด็นเพศภาวะที
ปรากฎตัวในภาคเศรษฐกิตทัง 3 ภาคทีกล่าวมาแล้ ว
1. ครัวเรื อนในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ นี สร้ างขึนบนสมมติฐานของเศรษฐศาสตร์
ครัวเรือนของ ศาสตราจารย์ แกรี เบคเกอร์ (Gary Becker) ในหนังสือเรื อง “A Treatise of the Family” ทีตีพิมพ์
เมือคริ สต์ ศักราช 1981 โดยทีแกรี เสนอว่าครัวเรื อนแท้ จริ งแล้ วก็เหมือนกับโรงงานเล็กๆ โรงหนึง ซึงสมาชิกทุก
คนทํางานอย่างสมานฉันท์ เพือประโยชน์ สงู สุดของโรงงาน กล่าวสันๆ ก็คือ แกรี เสนอว่าทฤษฎี อรรถประโยชน์
หน่วยสุดท้ ายสามารถใช้ ได้ กบั พฤติกรรมและการตัดสินใจของครัวเรือน การตัดสินใจของหัวหน้ าครัวเรื อนก็ตังอยู่
บนพืนฐานของความรักใคร่ เห็นอกเห็นใจ และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมของสมาชิกในครัวเรือน (Altruism)
นั ก เศรษฐศาสตร์ สตรี นิ ย มได้ ออกมาโต้ แย้ งอย่ า งมากในการใช้ สมมติ ฐ านครั ว เรื อ นเช่ น นี
ศาสตราจารย์อมาตยา เซ็น (Amartaya Sen) เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ พัฒนาคนแรกๆ ทีออกมาแย้ งว่าแท้ จริ งแล้ ว
ครัวเรือนไม่ใช่อาณาบริเวณทีปราศจากความขัดแย้ งเหมือนทีนักเศรษฐศาสตร์ สํานักคลาสิกใหม่อ้างกัน เขาโต้
ว่าครัวเรื อนเป็ นทีของความขัดแย้ งพอๆ กับความปรองดอง (Cooperative Conflict) การทีจะมองว่าครัวเรื อน
เป็ นทีที มีแต่ความสมานฉันท์ อย่างเดียวนันเป็ นเรื องที ไม่สมควรยิง ซึงข้ อ โต้ แย้ ง นีก็ตรงกับนัก ทฤษฏี สตรี นิย ม
เสนอว่าความสัมพันธ์ ในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็ นความสัมพันธ์ เชิงอํานาจทีต้ อง
มีการต่อรองและขับเคียวกันอยู่เสมอ (Sen, 1990)
สมมติฐานเรืองครัวเรือนยังถูกวิพากษ์ อย่างมากในเรืองของความเป็ น Altruism ของครัวเรื อน บ่อยครัง
ทีนักสตรี นิ ยมตังคําถามเกียวกับหัว หน้ า ของครัวเรื อน (ซึงสังคมคาดหวัง ว่าจะเป็ นผู้ชาย) ว่า หากสมมติฐาน
เบืองต้ นทีกล่าวว่าทุกคนตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือประโยชน์ สงู สุดของตนแล้ ว จะอธิ บายได้ อย่างไร
ว่าการตัดสินใจของหัวหน้ าครัวเรื อนเป็ นการตัดสินใจบนพืนฐานของความต้ องการของสมาชิกครัวเรื อนทุกคน
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ยังบกพร่ อ งทีไม่สามารถอธิ บ ายได้ ว่ าหากสมาชิก ของครัว เรื อนมีความต้ อ งการทีไม่
เหมือนกันแล้ ว หัวหน้ าครัวเรื อนจัดการกับสิงเหล่านีอย่างไร และการปล่อยให้ หัวหน้ าครัวเรื อนเป็ นผู้ตัดสินใจ
แทนสมาชิกในครัวเรือนนันเป็ นเรื องทีสมควรหรื อไม่อย่างไร ทังนีเพราะการศึกษาเรื องของแบบแผนการใช้ จ่ าย
ของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรื อนเดียวกันในหลายสังคมแสดงให้ เห็นอย่างประจักษ์ ชัดว่ามีแบบแผนต่างกัน แร
เลสเซอร์ บลูมเบอร์ ก (Rae Lesser Blumberg, 1991) ทําการวิจัยเชิงประจักษ์ ในเรื องการใช้ จ่ายรายได้ ของ
ผู้หญิงและผู้ชายในประเทศโลกทีสามหลายประเทศแล้ วพบว่า ผู้หญิ งมีแนวโน้ มทีจะใช้ จ่ายเงินไปเพือประโยชน์
ของครัวเรือนในขณะทีผู้ชายมีแนวโน้ มทีจะใช้ เงินเพือส่วนตัวมากกว่า

9

ดังนัน การไม่มีการกล่าวถึงความเป็ นไปในครัวเรื อนในทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เหมือนจะเป็ นการละเลย
ต่อสภาพความเป็ นจริ งของมนุษ ย์ ในครั วเรื อนหนึงๆ สมาชิก ในครัว เรื อนนันไม่ ได้ เป็ นปั จ เจกชนที ปราศจาก
ค่านิยมอย่างทีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตงสมมติ
ั
ฐานไว้ สมาชิกแต่ละคนมีความเป็ นหญิ ง ชาย มีอายุทีแตกต่าง
กัน และบ่อยครังจะถูกคาดหวังจากสังคมและวัฒนธรรมให้ กระทําหรือรับบทบาทเฉพาะหนึงๆ กรณีเรื องการแบ่ง
งานกันทําภายในครัวเรื อนก็เป็ นอีกประเด็นหนึงทีทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ ถูกนักสตรี นิยมวิพากษ์ อย่างรุ นแรง
นักสตรี นิยมทีมีชือเสียงเช่น ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone De Beauvoir, 1953) กล่าวไว้ ว่า “แท้ จริ งแล้ วเราไม่ได้
เกิดมาเป็ นผู้หญิ ง แต่ถูกทําให้ กลายเป็ นหญิ ง” (One is not born, but rather becomes, a woman) สิงทีเธอ
เสนอคือ แท้ จริงแล้ วคนเราเกิดมาด้ วยเพศสรีระหนึงๆ เช่น เป็ นผู้หญิ งและผู้ชายทีแบ่งได้ ตามอวัยวะสืบพันธุ์ แต่
สังคมกําหนดบทบาทหน้ าทีของเราตามเพศสรี ระของเรา ซึงนักสตรี นิย มเรี ยกว่าเพศภาวะ (Gender) อคติ ที
บังเกิดอยู่ในสังคมก็เกิดมาจากการกําหนดบทบาททางเพศภาวะนีเอง ส่วนมากผู้หญิ งจะถูกคาดหวังให้ เลียงลูก
ดูแลครอบครัว ทําความสะอาดบ้ าน ฯลฯ ในขณะทีผู้ชายถูกคาดหวังให้ ทํางานนอกบ้ าน หาเงินเลียงดูครอบครัว
แต่ถ้าจะมองให้ ดีแล้ ว ผู้ชายก็ถกู ครอบงําด้ วยกรอบของความคาดหวังของสังคมว่าด้ วยเพศภาวะนีไม่น้อยไปกว่า
ผู้หญิงเลย การละเลยต่อประเด็นเพศภาวะ และค่านิยมทางเพศในสังคมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทําให้ ไม่สามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า ทํ า ไมครั ว เรื อ นจึง ไม่ ต อบสนองต่ อ นโยบายทางเศรษฐกิ จ ที ออกโดยภาครั ฐ ตามที ทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์ ได้ บัญญัติไว้ เช่น กรณีของผู้หญิ งทีไม่ยอมละทิงลูกออกมาทําสวนในอาฟริ กาทีอภิ ปรายไปก่อน
หน้ านีแล้ ว
2. ภาคธุรกิจ ในภาคธุรกิจเองก็มีอคติทางด้ านเพศภาวะอยู่ไม่น้อย การแลกเปลียนระหว่างครัวเรื อน
และภาคธุรกิจ หรือภาคธุรกิจกับภาครัฐบาลล้ วนแต่เกิดขึนผ่านระบบตลาด แต่ตลาดในความเป็ นจริ งกับตลาด
ในทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ นันมี ความแตกต่างกันอย่างมาก ตลาดในอุดมคติทางเศรษฐศาสตร์ ทีมือทีมองไม่เห็ น
(Invisible Hand) หรื อกลไกอุปสงค์ และอุปทานทํางานอย่างเต็มประสิทธิ ภาพนันไม่มีให้ เ ห็นในความเป็ นจริ ง
หรื อตลาดไม่ได้ เสรี อย่างทีอ้ างกัน บาร์ บาร่ า แฮริ ส ไวท์ (Barbara Harris White, 1998) นักเศรษฐศาสตร์ สตรี
นิยมแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ด ประเทศอังกฤษ ได้ ทําการวิจัยเรื องตลาดสินค้ าการเกษตรในประเทศเคนย่า
และพบว่าตลาดสินค้ าการเกษตรนันมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนระหว่างตลาดผู้หญิ งกับตลาดผู้ชาย ซึงข้ อสรุ ปนีก็
ยังปรากฎให้ เห็นในลักษณะเดียวกันในการศึกษากรณีของประเทศไทยของร่ มเย็น โกไศยกานนท์ (Kosaikanont,
2003) ซึงพบว่าตลาดผลิตผลการเกษตรของผู้หญิ งจะเป็ นตลาดขายปลีกขนาดเล็ก แต่ตลาดขายส่งนันจะเป็ น
ตลาดของผู้ชายเป็ นส่วนใหญ่
เรืองการจ้ างงานในภาคธุรกิจก็ยังมีอคติทางเพศอยู่มาก เพียร์ สนั (Pearson, 1998) และ ปี เตอร์ เอฟ
เบลล์ (Peter F. Bell, 1997) ศึกษาการจ้ างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย แล้ วพบว่าผู้หญิ งจะ
กระจุก ตัวอยู่ใ นโรงงานบางประเภท และส่ว นใหญ่ จ ะถูก จ้ า งงานอยู่ใ นระดับ ล่าง ได้ ค่ าตอบแทนตํ า และมี
สวัสดิการทีไม่ดีเมือเปรี ยบเทียบกับผู้ชาย เบลล์ยังเสนอต่อไปด้ วยว่าผู้หญิ งเหล่านีสร้ างเงินตราให้ กับ ประเทศ
ไทย และอาจจะยังถือได้ ด้วยว่าเป็ นผู้สร้ างปราฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยในช่วงคริ สต์ ทศวรรษที 1990
เพียร์ สนั (Pearson, 1998) อธิ บายปรากฎการณ์ การกระจุกตัวของผู้หญิ งในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านีว่าเป็ น
อคติของเจ้ าของโรงงานและสังคมทีมีความเชือว่าแรงงานหญิ งไทยมีมือทีละเอียดอ่อน (Nimble Finger) เหมาะ
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แก่การทํางานทีละเอียด ยิงไปกว่านันผู้หญิ งเหล่านียังมีความอดทนสูง และมี แนวโน้ มทีจะรวมตัวเพือต่อสู้ทาง
การเมืองน้ อยกว่า ผู้ชาย ความคิดพวกนี ยากทีจะพิสจู น์ ว่าเป็ นเช่นนันจริ ง หรื อผู้หญิ งเหล่านีถูกสอนหรื อหล่อ
หลอมโดยสังคมให้ เชือเช่นนันตามทีซีโมน เดอ โบวัวร์ โต้ แย้ งไว้
3. ภาครั ฐบาล อคติ ทางเพศแทรกซึม อยู่ในระบบและวิ ธีคิด ของข้ า ราชการและผู้ปฏิ บัติ งาน วิ ธีคิ ด
เหล่านีก็ถกู บ่มสร้ างจากสังคมและวัฒนธรรมซึงมีประวัติศาสตร์ ทียาวนาน ผู้หญิ งในสายตาของรัฐบาลหลายๆ
ประเทศก็ถกู มองว่าเป็ นเพียงผู้รับสวัสดิการจากรัฐเท่านัน ไม่ได้ รับสถานภาพเป็ นประชาชนคนหนึงทีเป็ นผู้หญิ ง
และทํ างานเช่น เดียวกับผู้ชาย ดังเช่นที คูลเลียร์ (Collier, 1993 และ 1994) ได้ ชี ให้ เ ห็นว่า ผู้หญิ งไม่ไ ด้ เป็ น
เพี ยงแต่ ผ้ รู อรั บส่วนบุญจากเงิ นโอนของรั ฐบาล แต่พ วกเธอก็ทํ างานหากแต่ถูกกี ด กัน จากตลาด สัง คม และ
วัฒนธรรม แต่ในบางประเทศ ผู้หญิงก็ถกู เหมารวมเอาดือๆ ว่ามีความสามารถเท่าเทียมชายและคาดหวังให้ เธอ
เป็ นแรงงาน เป็ นพลังขับเคลือนเศรษฐกิจเหมือนชาย โดยไม่คํานึงถึงภาวะหรือความจําเป็ นทีผู้หญิ งต้ องเผชิญอยู่
จริงในสังคม
สําหรับตัวอย่างทีเห็นชัดในประเทศไทย คือการทีเจ้ าหน้ าทีเกษตรอําเภอในช่วงแรกของการปฏิ วัติเขียว
ของประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษที 1970 ได้ ออกไปส่งเสริมและอบรมความรู้ เรื องการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่
โดยเรียกเฉพาะหัวหน้ าครัวเรือนตามสําเนาทะเบียนบ้ านซึงส่วนมากจะเป็ นผู้ชาย ด้ วยความทีละเลยต่อประเด็น
เพศภาวะนีจึงทําให้ การส่งเสริ มดังกล่าวไม่ได้ รับผลดีเท่าทีควรเนืองจากว่าผู้หญิ งเป็ นผู้ทีรับผิดชอบเรื องการใส่
ปุ๋ยและดูแลบํารุงพืชพันธุ์บางประเภทด้ วย (เบญจพรรณ และเบญจวรรณ, 2525)
การจัดสถิติและการจัดทํางบประมาณของภาครัฐบาลก็มีอคติทางเพศอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิงการ
จัดทํางบประมาณทีไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศและความสัมพันธ์ กับประชาชนทีมีเพศสรี ระเป็ นหญิ ง
หรือเป็ นชาย และหน้ าทีทีกําหนดตามเพศภาวะของพวกเขา ทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ อย่างแท้ จริ งว่าการเพิม
รายได้ ของรัฐในภาคหนึงๆ จะส่งผลกระทบอย่างไร ซูซาน โยคัส (Susan Joekes, 1991) ได้ ทําการวิจัยเรื อง
ผลกระทบของการเก็บภาษี จากมุมมองทางเพศภาวะแล้ วพบว่า การเพิมภาษี ทางตรงจะส่งผลกระทบต่อผู้ชาย
มากกว่าในฐานะทีพวกเขาเป็ นคนทีทํางานอยู่ในภาคทางการ ในขณะทีการเพิมภาษี ทางอ้ อมเช่นภาษี มูลค่าเพิม
จะกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าในฐานะทีพวกเธอเป็ นผู้รับผิดชอบจับจ่ายใช้ สอยในครัวเรือน
สรุป: ความจําเป็ นในการบูรณาการสตรีศกึ ษาเข้ ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
อคติทางเพศทังในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลตามทีอภิ ปรายไปแล้ ว ทําให้ เห็นว่าทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ ทีมีพืนฐานความเข้ าใจในความสัม พันธ์ ของทังสามส่วนภาคการผลิตนีอาจเป็ นพืนฐานทีไม่
ถูกต้ องมากนัก การทีใช้ สมมติฐานเบืองต้ นดังกล่าวเป็ นบรรทัดฐานในการเก็บข้ อมูล ไม่ว่าวิธีเก็บข้ อมูลนันจะมี
ความเทียงตรงเพียงใด หากแต่สมมติฐานเบืองต้ นนันไม่ถกู ต้ อง ผลของข้ อมูล และผลสรุ ปของการวิจัยหนึงๆ ซึง
อาจถูกนําเอามาเป็ นส่วนหนึงในการตัดสินใจเพือวางนโยบายระดับต่างๆ อาจส่งผลทีไม่พึงประสงค์ รวมถึง 1.
การทีประเทศไม่ได้ ประสบผลทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายทีวางไว้ (กรณีทีต้ องการเพิมรายได้ ประชาชาติโดยเพิม
การจ้ างงานของสตรีอาจไม่เป็ นผลหากไม่คํานึงถึงการแบ่งงานกันทําหรื อความคาดหวังทางสังคมต่อผู้หญิ ง) 2.
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เป็ นผลร้ ายกับกลุม่ ผู้หญิ ง (กรณีทีผู้หญิ งในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศรัฐสวัสดิการทีต้ องพึงพาทางการใน
เรืองสวัสดิการ การตัดงบสวัสดิการหมายถึงการกระทําต่อผู้หญิ งทางตรง หรื อกรณีของการเก็บภาษี ทีกล่าวไป
แล้ ว) 3. เป็ นการเพิกเฉยต่อการต่อรองอํานาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
การทีวิชาเศรษฐศาสตร์ จะบูรณาการกับสตรี ศึกษานัน อาจจะต้ องมีการปรับสมมติฐานเบืองต้ น โดย
ต้ องตังสมมติฐานไว้ ว่าบุคคลต่างๆ นันมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างทางเพศนันเป็ นเรื องทีสําคัญ พอ
พอกับความแตกต่างด้ านอืนๆ ในลักษณะทีเป็ นพหุนิยมทางอัตตลักษณ์ (Intersectionality or Multiple identity)
ในขณะเดียวกันผู้วิจยั ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ต้องพยายามตังคําถามกับสมมติฐานและคํานิยามดังเดิมทีใช้ กันจน
รู้สกึ ว่าเป็ นกลาง การวิเคราะห์ทีสะท้ อนความเป็ นจริงควรจะต้ องรวมบริ บทของสังคม ปูมหลังทางประวัติศาสตร์
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองเข้ าไว้ ด้วย การผนวกสตรีศกึ ษาเข้ าไว้ กับเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์ แขนง
อืนๆ ไม่เพียงแต่จะทําให้ ภาพสังคมทีเห็นสะท้ อนปรากฎการณ์ทีแท้ จริ งเท่านัน แต่จะทําให้ นโยบายทีจะถูกสร้ าง
ทีต้ องพึงพิงการศึกษาเหล่านีสามารถทําได้ ด้วยความเทียงตรงและเป็ นประโยชน์ อย่างแท้ จริ งกับคนในสังคมทัง
ผู้หญิงและผู้ชาย
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