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Abstract
This article aims to question and challenge the discourse of universality of “gender
mainstreaming”, which is a key development practice and policy that the United States Agency for
International Development (USAID) instrumentalizes to promote gender equality. By applying
“intersectionality” theory, this article aims to indicate that such discourse is not universal due to three
reasons: (1) focusing on “gender” alone might not be sufficient to understand gender inequality in
each society, as it cannot be fully separated from other social attributes; (2) “gender”, which is a
fundamental basis to such discourse, lacks unity; and (3) gender is not a universal attribute.
Therefore, intersectionality should be integrated into USAID’s gender mainstreaming in order to
transform it into intersectional gender mainstreaming. 
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การท้าทายวาทกรรมความเป็นสากลของการ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งตั้งคำถามและท้าทายวาทกรรมความเป็นสากลของ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะ
เข้าสูก่ ระแสหลัก” (gender mainstreaming) อันเป็นการปฏิบตั แิ ละนโยบายทีส่ ำคัญในการบรรลุความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) โดยใช้ทฤษฎี “ลัคนาภาวะ” หรือ
“สภาวะทับซ้อน” (intersectionality) ในการบ่งชี้ว่า วาทกรรมดังกล่าวมิได้มีความเป็นสากล เนื่องด้วยปัจจัย
ที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ประการแรก การให้ความสำคัญเพียงแค่ “เพศภาวะ” โดยลำพังอาจไม่เพียงพอ
ต่อการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศภาวะในแต่ละสังคม เพราะเพศภาวะมิอาจ
แยกขาดจากคุณลักษณะทางสังคมอื่น ๆ ได้ ประการที่สอง คุณลักษณะทางสังคมหรือหน่วยเชิงอัตลักษณ์ทาง
สังคมที่เรียกว่า “เพศภาวะ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวาทกรรมดังกล่าวไร้ซึ่งเอกภาพ และประการที่สาม
“เพศภาวะ” มิใช่คุณลักษณะทางสังคมที่มีความเป็นสากล ฉะนั้น “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแส
หลัก” จึงควรเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมไปสู่ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะที่ทับซ้อนเข้าสู่กระแสหลัก”
(intersectional gender mainstreaming)
คำสำคัญ: การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก, ความเป็นสากล, เพศภาวะ, ลัคนาภาวะ, องค์กร
		 เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
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“วิสัยทัศน์การพัฒนาของ USAID คือโลกที่ซึ่งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย
ใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิพลเมือง และสิทธิทาง
การเมืองอย่างเต็มที่และได้รับการหนุนเสริมอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นคงใน
ชีวิตของตน ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งยังเป็นโลกที่ผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง และเด็ก
ผู้ชายสามารถเข้าถึงการศึกษาและการบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถ
สะสมและควบคุมทรัพย์สินและทรัพยากรทางเศรษฐกิจของตนได้ สามารถเปล่งเสียง
ของตนเองได้โดยมีชีวิตที่ปลอดจากการคุกคามทำร้าย การละเมิด การเลือกปฏิบัติ และ
ความรุนแรง” (USAID 2012, 10)

บทนำ
นับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1970s ผูห้ ญิงและประเด็น
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ (gender equality) 1
ได้ ก ลายเป็ น ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ในแวดวงการพั ฒ นา
ระหว่ า งประเทศอั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความ
พยายามของนั ก สตรี นิ ย มทั้ ง ในแวดวงวิ ช าการและ
แวดวงการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศที่ ผ ลั ก ดั น ให้
ผู้หญิงมีตัวตนในการพัฒนา (หรือแนวทางที่เรียกว่า
“สตรี ใ นการพั ฒ นา” (Women in Development:
WID)) และพัฒนาไปสู่การคำนึงถึงความสำคัญของ
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะในการดำเนินงานด้าน
การพัฒนา (หรือแนวทางที่เรียกว่า “เพศภาวะกับการ
พัฒนา” (Gender and Development: GAD)) ในช่วง
ปลายทศวรรษที่ 1970s เป็นต้นมา

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ริเริ่มทศวรรษ
สำหรั บ สตรี ข ององค์ ก ารสหประชาชาติ (United
Nations Decade for Women) ในปี 1975-1985 และ
กำหนดให้การประชุม ณ กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศ
เม็กซิโก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 1975
เป็ น การประชุ ม ปี แ ห่ ง สตรี ส ากล (International
Women’s Year)2 ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญลำดับ
แรกของการนำเอาผู้ ห ญิ ง เข้ า มาอยู่ ใ นการพั ฒ นา
นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ก่อตั้งกองทุน
สหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (United Nations
Development Fund for Women: UNIFEM) ในปี
1976 ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญระดับโลกที่ทำหน้าที่
เป็นสื่อกลางและศูนย์รวมขององค์ความรู้และปฏิบัติ
การการพัฒนาชุดใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองตอบ
วาระการพัฒนาดังกล่าวในระดับโลกอีกด้วย

ผู้เขียนเลือกใช้คำแปลของ gender ในภาษาไทยด้วยคำว่าเพศภาวะ แม้ว่าคำดังกล่าวจะมักได้รับการแปลเป็นคำว่า เพศสถานะ
และความเท่าเทียมหญิงชายอยู่บ่อยครั้งก็ตาม ทั้งนี้ บุษกร กาศมณี (Bussakorn Kasmanee) เสนอว่า การแปลคำว่า gender เป็น
“บทบาทหญิงชาย”, “บทบาททางเพศ”, “ความสัมพันธ์หญิงชาย”, “ความเป็นหญิงความเป็นชาย” สะท้อนให้เห็นว่ายังคงยึดติดอยู่กับ
สารัตถะทางเพศ กำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (Bussakorn Kasmanee 2011) ในขณะที่ พริศรา แซ่ก้วย (Prisara
Saeguay) เสนอว่า “เพศสถาน/เพศสถานะ” (แปลว่า “ความเป็นไป หรือ ความเป็นอยู่ของเพศ”) และ “เพศสภาพ/เพศสภาวะ” (แปลว่า
“เป็นไปตามธรรมชาติ”) ยังคงยึดติดกับสารัตถะทางเพศเช่นกัน (Prisara Saeguay 2001, 23) เพราะฉะนั้น คำว่า “เพศภาวะ” (ซึ่งแปลว่า
“ความมี ความเป็น ความปรากฏ”) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในความเห็นของ พริศรา แซ่ก้วย (Prisara Saeguay 2001, 23) เพราะสะท้อน
ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและพลวัตมากกว่าคำแรก
2
หรือที่รู้จักกันในนาม “การประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 1” (World Conference on Women)
1

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

129

Challenging the Discourse of Universality of Gender Mainstreaming
of the United States Agency for International Development (USAID)

ภายหลังจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against
Women: CEDAW) การพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
เที ย มทางเพศภาวะในระดับโลกก็ได้ก้าวมากยิ่งขึ้น 

จนกระทั่งในปี 1995 เมื่อมีการจัดเวทีการประชุมโลก
ว่ า ด้ ว ยสตรี ค รั้ ง ที่ 4 ขึ้ น ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน การพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะจึ ง รุ ด หน้ า อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ ผลของ
การประชุมดังกล่าวนำมาซึ่งปฏิญญาปักกิ่ง (Beijing
Declaration) และแผนงานปักกิ่ง (Beijing Platform
for Action) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการก่อกำเนิด
“การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”
(gender mainstreaming)3 ด้วยเหตุนี้ เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะ
(gender equality) ขององค์การสหประชาชาติ แหล่ง
ทุน รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศมากมาย ต่าง
แสดงความกระตือรือร้นในการนำเอา “การบูรณาการ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” เข้าสู่การทำงาน
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

วาระการพัฒนาระดับโลกมาแล้วกว่าทศวรรษ ทั้งนี้
นักวิชาการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักสตรีนยิ ม 

ได้ตั้งคำถามต่อความล้มเหลวในการนำแนวทางดัง
กล่าวมาปฏิบัติอย่างเป็นสากล (Staudt 2003; Moser
2005; Perrons 2005; Squires 2005; Standing
2007; Parpart 2009; True and Parisi 2013) ด้วย
เหตุนี้ บทความนี้จึงมุ่งตั้งคำถามและท้าทายวาทกรรม
ความเป็นสากลของ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะ
เข้าสู่กระแสหลัก” (gender mainstreaming) ซึ่งเป็น
วาระการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศภาวะใน
ระดับโลก โดยเน้นไปที่ “การบูรณาการประเด็นเพศ
ภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” ขององค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ในฐานะวาทกรรม 

โดยใช้ทฤษฎี “ลัคนาภาวะ” หรือ “สภาวะทับซ้อน”
(intersectionality) ในการบ่งชี้ว่า วาทกรรมดังกล่าว
มิ ไ ด้ มี ค วามเป็ น สากล เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ 2
ประการอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คมหรื อ
หน่วยเชิงอัตลักษณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “เพศภาวะ”
ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของวาทกรรมดั ง กล่ า ว
เพราะฉะนั้น “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลัก” จึ งควรเปลี่ ยนแปลงแนวทางเดิม ไปสู่
“การบู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะที่ ทั บ ซ้ อ นเข้ า สู่
อย่างไรก็ตาม แม้ “การบูรณาการประเด็น
กระแสหลักในการพัฒนา” (intersectional gender
เพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” ได้รับการส่งเสริมในฐานะ
mainstreaming)

“gender mainstreaming” ได้รบั การแปลเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ “การนำความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่
กระแสหลักของการพัฒนา” (Numnual Yapparat 2006), “แนวทางการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา”
(Wuchara Eunghamearnun 2007), “การบูรณาการประเด็นเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก” (Pakawadee Veerapatpong 2009)
ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้หยิบยกนิยามของภัควดีมาปรับใช้เป็นหลักในบทความนี้ เนื่องด้วยผู้เขียนเห็นว่าคำนิยามดังกล่าวแม้ไม่ได้แปลตรงตัว
แต่สามารถอธิบายความหมายและกระบวนการในภาคปฏิบัติของแนวคิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยคำว่า “บูรณาการ” สะท้อน
ให้เห็นถึงนัยที่สำคัญของ gender mainstreaming ที่มักจะได้รับการบูรณาการเข้าไปในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มักเป็นกลางทางเพศภาวะ
(gender-neutral) และเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวให้กลายสภาพเป็นโครงการที่มีความเปราะบางทางเพศภาวะ (gender-sensitive)
3
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การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลัก: วาทกรรมความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะ
ค ณ ะ ม น ต รี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง
สหประชาชาติ (UN Economic and Social Council:
ECOSOC) ให้ นิ ย ามแนวทางการพั ฒ นาที่ เ รี ย กว่ า
“การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”
ไว้ในมติขอ้ สรุปหมายเลข 1997/2 โดยระบุวา่ หมายถึง 

“กระบวนการประเมิ น ความเกี่ ย วข้ อ งของผู้ ห ญิ ง
และผู้ชายในปฏิบัติการที่วางแผนไว้ ได้แก่ การออก
กฎหมาย นโยบาย และโครงการ ในทุกพื้นที่และทุก
ระดับ แนวทางดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ในการทำให้
ความเกี่ยวข้องและประสบการณ์ของผู้หญิงและผู้ชาย
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการออกแบบ การนำไป
ปฏิบัติ การติดตาม และการประเมินผลของนโยบาย
และโครงการพัฒนาในพื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับประโยชน์
โดยเท่าเทียมกันและความไม่เท่าเทียมจะไม่ดำรงอยู่
ตลอดไป” (UN 2002, 1)
ในการศึกษาทำความเข้าใจการดำเนินงาน
ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะของตั ว แสดง
ต่าง ๆ ผ่าน “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลัก” มักถูกจำกัดอยู่เพียงกลไกการพัฒนาใน
ระดับรัฐ (Beveridge et al. 2000; Rai 2003; Daly
2005; Kusakabe 2005) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศในสถาบันระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันธำรง
รั ก ษาบรรทั ด ฐานระหว่ า งประเทศ (ดู True and
Mintrom 2001; True 2003; Kelly 2005; Silfver
2010; Debusscher 2011; Debusscher 2012;
Holvoet and Inberg 2012) และวาทกรรมการพัฒนา
(Wodak 2005; Lombardo et al. 2009) ทั้ ง สอง

แนวทางการศึ ก ษาแรกต่ า งก็ มี จุ ด ร่ ว มเดี ย วกั น คื อ
การให้ความสำคัญกับรัฐในฐานะตัวแสดงหลัก ใน
ขณะที่แนวทางที่สาม มุ่งศึกษาการใช้อำนาจที่แยบยล
กว่าในระดับวาทกรรม ซึ่งสอดคล้องกันกับข้อเสนอ
แนะแนวทางการศึกษาของจ๊าควี ทรู (Jacqui True)
ซึ่ ง นำเสนอว่ า แนวทางการศึ ก ษาทำความเข้ า ใจ
“การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”
สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ ปริทรรศน์เชิง
สถาบัน (institutional perspective) และปริทรรศน์
เชิงวาทกรรม (discursive perspective) (True 2015,
194)
ในขณะที่ ป ริ ท รรศน์ เ ชิ ง สถาบั น มุ่ ง เน้ น ไปที่
“ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเชิงวัตถุ รวมถึงพลวัต
เชิงระบบราชการและเชิงองค์การที่มีส่วนในการก่อร่าง
สร้างการรับเอา ‘การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลั ก ’ ไปปฏิ บั ติ ใ นฐานะยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง
นโยบาย” (True 2015, 194) ปริทรรศน์เชิงวาทกรรม
กลับมุ่งเน้นแตกต่างกันออกไป โดยเน้นไปที่ “ภาษา
และความหมายของความเท่าเทียมทางเพศภาวะและ
ความแตกต่างทางเพศภาวะที่สะท้อนในบรรทัดฐานที่
มีลกั ษณะเป็นสถาบัน กระบวนการนโยบาย อัตลักษณ์
เชิงองค์การ และโครงสร้างเชิงวัตถุ” (True 2015, 194)
ทั้ ง นี้ บทความนี้ มุ่ ง เน้ น ปริ ท รรศน์ เ ชิ ง วาทกรรมเป็ น
หลักซึ่งสอดคล้องกันกับปริทรรศน์แบบที่สองของทรู 

ที่ บ่ ง ชี้ ว่ า สถานะของผู้ ห ญิ ง และกระบวนการสร้ า ง
สถานะดั ง กล่ า วในกระบวนการ “การบู ร ณาการ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” เป็นสิ่งที่สำคัญ
มากที่สุด (Cohn 2008, 194 in True 2015, 1999)
โดยบทความนี้มุ่งเน้นไปที่วาทกรรมความเป็นสากล
ของ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแส
หลัก” ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือมรรควิธีในการบรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะอันเป็นเป้าหมายที่สำคัญ
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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ประการหนึ่งของการพัฒนา “ตามกรอบสากล” ทั่วทั้ง
โลก (Sen 1999; Nussbaum 2000) โดยตัวแสดง
ระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุน องค์การระหว่าง
ประเทศ รัฐ ฯลฯ แต่ความเป็นสากลของ “การบูรณา
การประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ” (ในฐานะ
วิธีการ) และความเท่าเทียมทางเพศภาวะ (ในฐานะ
เป้าหมาย) ต่างก็มิอาจรอดพ้นจากการตั้งคำถามและ
ท้าทายไปได้ (Walby 2005, 326; Braidotti 1994)

พัฒนาไปด้วยพร้อม ๆ กัน อีกทัง้ การวิเคราะห์วาทกรรม
จะช่ ว ยทำให้ เ ข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ความสอดคล้ อ ง
และความขั ด แย้ ง ระหว่ า งความเป็ น จริ ง กั บ ทฤษฎี
อีกด้วย และประการที่สอง เนื่องด้วยวาทกรรมเป็น
กลไกสำคัญที่ก่อร่างสร้างความคิด ความเชื่อ ความรู้ 

ความหมาย และจุดยืนของผู้คนหรือสถาบันต่อเรื่อง
หนึ่ง ๆ การวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนาจะช่วยทำให้
เข้าใจได้ว่าผู้คนหรือสถาบันหนึ่ง ๆ สมาทานวาทกรรม
การพัฒนาแบบใด เพื่อตอบสนองสิ่งใด และแปลง
“การบู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่
วาทกรรมดังกล่าวให้กลายเป็นปฏิบัติการได้อย่างไร
กระแสหลัก” ในฐานะวาทกรรมการพัฒนา (develop(Chairat Charoen-o-larn 1995, 23)
ment discourse) ในที่นี้มีความหมายว่า การบูรณา
ฉะนั้น “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
การประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลักเป็นระบบและ
กระบวนการในการสถาปนาชุดความจริง อำนาจ และ กระแสหลัก” โดยตัวของมันเองจึงทำหน้าที่เป็นหลัก
ความหมายให้แก่การพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมทาง การ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการพัฒนา และ
เพศภาวะ ในรู ป แบบของเทคนิค ยุทธศาสตร์ และ เทคนิคแห่งอำนาจอันเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่ใช้
องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ อั น นำมาซึ่ ง สภาวะอำนาจและ ในการรักษาระบบและกระบวนการสถาปนาความจริง
ระบบความจริงที่ส่งเสริมและธำรงรักษาระบบและ อำนาจ และความหมายแก่แหล่งทุนในการมีอำนาจ
กระบวนการสถาปนาความจริง อำนาจ และความ ควบคุมเหนือความประพฤติ (conduct) ของผู้รับทุน
หมายนั้นไว้ ทั้งนี้ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (Chairat โดยการนำเสนอปัญหาชุดหนึ่ง ๆ และวิธีการชุดหนึ่ง ๆ
Charoensin-o-larn) เสนอว่า การพัฒนาควรศึกษา ทีใ่ ช้ในการแก้ไขปัญหานัน้ ภายใต้วาทกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทำความเข้ า ใจในฐานะวาทกรรมเนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ผ ล 
 ด้านเพศภาวะ (Prügl 2009, 76-79) การดำเนินงาน
2 ประการทีส่ ำคัญ ได้แก่ ประการแรก ในขณะทีท่ ฤษฎี ด้าน “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแส
การพัฒนาหรือนามธรรมของการพัฒนาเป็นเสมือน หลัก” ในลักษณะจากบนลงล่างของ USAID จึงถือ
ภาพสะท้ อ นโลกภายนอกที่ ซึ่ ง การพั ฒ นาเกิ ด ขึ้ น เป็ น เทคนิ ค แห่ ง อำนาจแบบหนึ่ ง ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น
ในความเป็นจริง การวิเคราะห์วาทกรรมจะชี้ให้เห็น การปกครองชีวญาณ (governmentality) (Foucault
ไม่เฉพาะเพียงแต่ความเป็นรูปธรรมของการพัฒนา 1991)4 อันเกี่ยวข้องกับ “การควบคุมความประพฤติ”
หากแต่ ยั ง รวมไปถึ ง ความเป็ น นามธรรมของการ (conduct of conduct)5 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญใน
หรือ “การปกครองชีวญาณ” (Anan Kanchanapan 2009) หรือ “ศิลปะในการปกครอง” (Supang Chantavanich 2009) หรือ
“ชีวญาณเพื่อการปกครอง (mentality to govern)” (Rose and Miller 1992)
5
เป็นการรวมเอาความหมายในฐานะการกระทำชุดหนึง่ หรือกิจกรรมในการควบคุม (“conduire” ในภาษาฝรัง่ เศส) และอีกความหมาย
ที่หมายถึงการควบคุมความประพฤติของตนเอง (“se conduire” ในภาษาฝรั่งเศส) เข้าไว้ด้วยกัน (Foucault 2007, 163)
4
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การ “ประกอบสร้ า งความประพฤติ โ ดยการจั ด การ
ความต้องการ ความปรารถนา ความสนใจ และความ
เชื่อของตัวแสดงต่าง ๆ” (Dean 2010, 18) ในระดับ
ระหว่างประเทศซึ่งเรียกว่า “การปกครองชีวญาณข้าม
ชาติ” (transnational governmentality) (Ferguson
and Gupta 2002, 989) อันหมายถึง การใช้เทคนิค
แห่งอำนาจในการประกอบสร้างและเข้าควบคุมความ
ประพฤติ ห นึ่ ง ๆ ของตั ว แสดงจำนวนหนึ่ ง ในเวที
ระหว่างประเทศ (ในที่นี้ หมายถึง ผู้รับทุน) ให้เป็นไป
ตามความปรารถนา ความสนใจ และความเชื่อของ
ตัวแสดงที่มีอำนาจในระดับระหว่างประเทศทั้งที่เป็น
รั ฐ และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ (อาทิ องค์ ก าร
สหประชาชาติ องค์การระหว่างรัฐบาล และแหล่งทุน
ต่าง ๆ เป็นต้น)
ทั้ ง นี้ การปกครองชี ว ญาณข้ ามชาติ ไ ด้ ร วม
เอาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ 2 ประการเข้ า ไว้ ด้ ว ย ได้ แ ก่
ประการแรก ยุทธศาสตร์ใหม่ที่ใช้ในการวางกฎเกณฑ์
และระเบียบต่าง ๆ (อาทิ ความรู้ว่าด้วยการพัฒนา
ปฏิบัติการการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา การฝึก
อบรมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการพัฒนา
ฯลฯ) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการนิยามโดยอาร์ตูโร
เอสโคบาร์ (Arturo Escobar) นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา
ผู้ ว างรากฐานให้ แ ก่ แ นวคิ ด หลั ง การพั ฒ นา (postdevelopment) ซึ่ ง เป็ น สกุ ล ความคิ ด ในทฤษฎี ก าร
พัฒนาที่ได้รับอิทธิพลจากสกุลความคิดหลังโครงสร้าง
นิ ย ม (post-structuralism) (Escobar 2007) 

ว่ า “กระบวนการทำให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น วิ ช าชี พ ”
(professionalization of development) ซึ่งหมายถึง
“เทคนิคและปฏิบัติการการวางกฎเกณฑ์และระเบียบ
ชุดหนึ่งที่การสร้าง การเผยแพร่ และการทำให้องค์
ความรู้หนึ่งเป็นเหตุเป็นผลถูกจัดแจง บริหารจัดการ
และควบคุ ม ผ่ า นชุ ด เทคนิ ค และปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ”

(Escobar 1988, 430) และ ประการที่สอง พันธมิตร
และองค์การข้ามชาติภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมใน
การผลิตซ้ำและธำรงรักษายุทธศาสตร์ใหม่ดังที่กล่าว
มาข้างต้น (ซึ่งได้แก่ องค์การระหว่างประเทศ สมาคม
อาสาสมัคร องค์การภาครัฐต่าง ๆ ฯลฯ) การดำรงอยู่
ของกลุ่มองค์การเหล่านั้นและการทำหน้าที่ธำรงรักษา
อำนาจที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความรู้ อั น เป็ น ผลมาจาก
ยุทธศาสตร์ใหม่ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้รับการนิยาม
โดยเอสโคบาร์ ว่ า “การทำให้ ก ารพั ฒ นากลายเป็ น
สถาบัน” (institutionalization of development) ซึ่ง
กลไกดังกล่าวหมายถึง “การก่อตั้งพื้นที่เชิงสถาบันที่
ซึ่งวาทกรรมและเทคนิคถูกผลิต ถูกบันทึก ถูกทำให้
มั่นคง ถูกแก้ไข และถูกทำให้ดำเนินการตามหน้าที่...
ความรู้ด้านการพัฒนาถูกใช้โดยสถาบันต่าง ๆ ผ่าน
โครงการ การสัมมนา การประชุมผู้เชี่ยวชาญ การเป็น
ที่ ป รึ ก ษา ฯลฯ” (Escobar 1988, 431) ทั้ ง สอง
คุณลักษณะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสถาปนา
อำนาจอันแยบยลให้แก่แหล่งทุนในนามของการเป็น
ผู้ น ำด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะ
อย่างเป็นสากลทั่วทั้งโลก
ทั้ ง นี้ กรอบที่ ผู้ เ ขี ย นใช้ ใ นการศึ ก ษา “การ
บู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ” ใน
ฐานะวาทกรรมคื อ การใช้ แ นวทางการศึ ก ษาของ
แครอล ลี บั ก กี (Carol Lee Bacchi) ที่ เ รี ย กว่ า
“ปั ญ หาถู ก นำเสนอให้ เ ป็ น สิ่ ง ใด?” (What’s the
Problem Represented to Be?) หรือที่เรียกสั้น ๆ 

โดยย่อว่า “แนวทางการศึกษาแบบ WPR” ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวมักใช้กรอบทางความคิดที่ได้รับอิทธิพลมา
จากสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism) ในการมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารทำความเข้ า ใจว่ า
นโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานหนึ่ง ๆ มิได้เป็น
เพียงแค่การตอบสนองปัญหาและเงื่อนไขเพื่อก่อให้เกิด
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ความเปลี่ ย นแปลง หากแต่ น โยบายหรื อ แนวทาง
การดำเนินงานหนึ่ง ๆ นั้น แท้ที่จริงแล้ว คือวาทกรรม
ที่กำกับและประกอบสร้างปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา
ขึ้นมาต่างหาก (Bacchi 1999, 2) เฉกเช่นเดียวกัน
กับการศึกษา “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลั ก ” ในบทความนี้ ที่ มุ่ ง พิ จ ารณาแนวทาง
ดังกล่าวในฐานะวาทกรรมที่กำกับและประกอบสร้าง
ปัญหาหนึ่ง ๆ ขึ้นมา (ซึ่งในที่นี้คือ ความไม่เท่าเทียม
ทางเพศภาวะที่ดำรงอยู่ทั่วโลก) และในขณะเดียวกัน
ก็นำเสนอทางออกของปัญหาด้วยการนำเสนอตัวของ
มันเองผ่านการสถาปนาและการนำเทคนิค ยุทธศาสตร์
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในปฏิบัติการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั น กั บ กระบวนการทำให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น
วิชาชีพ ในขณะเดียวกัน วาทกรรมดังกล่าวก็สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการการทำให้การ
พัฒนากลายเป็นสถาบัน โดยปราศจากการตั้งคำถาม
และท้าทาย ในนามของการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะ “อันเป็นสากล” ด้วย “การบูรณาการ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”

ตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1961 ทั้งนี้ USAID แสดงบทบาท
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมนั บ ตั้ ง แต่ ปี 1973 ภายหลั ง จาก
การแก้ ไ ขกฎหมายในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือต่างประเทศ (Foreign Assistance Act) หรือ
ที่ เ รี ย กว่ า “การแก้ ไ ขกฎหมายเพิ่ ม เติ ม ของเพอร์ ซี่ ”
(Percy Amendment)6 ในปีต่อมา USAID จึงได้ก่อตั้ง
สำนักงานผู้หญิงในการพัฒนา (Women in Development Office) และเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานดังกล่าว
โดยใช้ชื่อว่า “ผู้หญิงในการพัฒนา” ซึ่งจัดทำขึ้นในปี
1982 (United States Agency for International
Development 2012, 4) การก่อตั้งสำนักงานและการ
จัดทำรายงานดังกล่าวถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์
และเป้าหมายของสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่มีอิทธิพล
เป็นอย่างยิ่งต่อแวดวงการพัฒนาระดับโลก ทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการในช่วงเวลาดังกล่าว (Razavi
and Miller 1995) และในเวลาต่อมา ภายหลังจาก
การจัดเวทีการประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4 ขึ้น ณ
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน USAID ได้ดำเนิน
การสร้างและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานด้านเพศภาวะ
USAID กับบทบาทด้านการส่งเสริม (Gender Plan for Action) ในปี 1996 เพือ่ เรียกร้องให้
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ (อย่าง ผู้รับทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้รับทุนหรือมี
ความเกีย่ วข้องกับ USAID จำเป็นจะต้องริเริม่ บูรณาการ
เป็นสากล?)
ประเด็นเพศภาวะในนโยบาย การบริหารงานบุคคล 

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ การจัดซือ้ จัดจ้าง รวมทัง้ การวัดและประเมินผล (United 

สหรัฐฯ (United States Agency for International States Agency for International Development
Development: USAID) ถือเป็นแหล่งทุนหนึ่งที่แสดง 2012, 4)
บทบาทสำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเพื่ อ สิ ท ธิ
ต่อมาในปี 2010 USAID ได้ตอกย้ำบทบาท
และความเท่าเทียมทางเพศภาวะ รวมถึงการยุติความ ความเป็ น ผู้ น ำด้ า นการพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
รุนแรงทางเพศภาวะ (gender-based violence) นับ เท่ า เที ย มทางเพศภาวะ โดยจั ด ให้ มี ก ระบวนการ
6
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ทบทวนการต่างประเทศและการพัฒนาในรอบ 4 ปี
(Quadrennial Diplomacy and Development
Review: QDDR) ซึ่งในปีดังกล่าว USAID ได้นำเสนอ
ให้ ผู้ ห ญิ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการต่ า งประเทศและ
การพัฒนาของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยกำหนดให้ผู้หญิงมี
ความสำคัญในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในโครงการด้าน
การพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
อีกทั้งผู้หญิงยังเป็นตัวแสดงที่สำคัญในกระบวนการ
สันติภาพ การปรองดอง การพัฒนา ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเมืองอีกด้วย
(USAID 2012, 1)
นอกจากนี้ ในปี 2010 USAID ได้เผยแพร่
เอกสารที่ มี ชื่ อ ว่ า “คู่ มื อ สำหรั บ การเขี ย นโครงร่ า ง
โครงการ” (Guidelines for Proposals) ซึ่งดำเนิน
การจั ด ทำโดยสำนั ก งานแห่ ง สหรั ฐ ฯเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ต่างประเทศด้านภัยพิบัติภายใต้องค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID Office of US
Foreign Disaster Assistance: USAID/OFDA)
(USAID/OFDA 2017, 61) ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวได้
ระบุนิยามของการบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
ประเด็นกระแสหลักในการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
โดยระบุว่า การวิเคราะห์เพศภาวะ (gender analysis)
ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของการบู ร ณาการประเด็ น เพศ
ภาวะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลักในการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม อันประกอบไปด้วย การออกแบบโครงการ
การนำโครงการไปปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมิน
ผล จำเป็นจะต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระสำคัญ 

4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

“(1) คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหญิง และเด็กชาย พร้อมทั้ง
บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มเพศภาวะ
ในพื้นที่เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การพรรณนาระดับ
ความไม่ เ ท่ า เที ย มในการจั ด สรรทรั พ ยากรและ
การควบคุมหรือการปรากฏให้เห็นหรือการไม่ปรากฏ
ให้เห็นของการเลือกปฏิบัติทางเพศภาวะ (2) ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นภั ย พิ บั ติ ที่ น ำเสนอมาหรื อ กิ จ กรรม
ปลดอาวุธ-เลิกเคลื่อนไหว-กลับคืนสู่สังคม7 อาจส่ง
ผลกระทบต่ อ หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากบทบาทและ
สถานะที่แตกต่างกันของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กชาย และ
เด็ ก หญิ ง ในชุ ม ชน พื้ น ที่ ก ารเมื อ ง ที่ ท ำงาน และ
ครัวเรือนได้อย่างไร (3) ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจกรรม
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช าย เด็ ก ชาย และ
เด็กหญิงแตกต่างกัน และอาจช่วยลดความไม่เท่าเทียม
ที่ดำรงอยู่ได้อย่างไร โดยไม่สร้างความไม่เท่าเทียม
ชุดใหม่ขนึ้ มา และ (4) กิจกรรมสามารถจัดขึน้ เพือ่ สร้าง
บรรยากาศที่นำไปสู่การปรับปรุงเพศภาวะกับการเข้า
ถึงที่เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน การบริการ
และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งไร” (USAID/OFDA
2017, 61)
ทั้งนี้ นโยบายความเท่าเทียมทางเพศภาวะ
และการเสริมพลังผู้หญิงของ USAID ปี 2012 ระบุว่า
“ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะและการเสริ ม พลั ง
ผู้หญิงได้รับการคำนึงถึงในฐานะวัตถุประสงค์หลัก
ของการพัฒนาอย่างเป็นสากล [เน้นโดยผู้เขียน] ใน
ฐานะรากฐานของความตระหนั ก ในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และในฐานะองค์ประกอบที่สำคัญของผลลัพธ์ของการ

กิจกรรมปลดอาวุธ-เลิกเคลือ่ นไหว-กลับคืนสูส่ งั คม หมายถึง “Disarmament, Demobilization and Reintegration Activities” ซึง่ เป็น
ที่รู้จักในนาม “DDR Activities”
7
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พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” (USAID 2012, 3)
ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า USAID มองความ
เท่ า เที ย มทางเพศภาวะในฐานะเป้ า หมายของการ
พั ฒ นาผ่ า นกรอบสากลนิ ย มซึ่ ง วางอยู่ บ นหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนสากล (ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights: UDHR) ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี และเป้าหมาย
ดังกล่าวสามารถบรรลุได้ด้วย “การบูรณาการประเด็น
เพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบาทของ USAID ในการ
ส่ ง เสริ ม ทางเท่ า เที ย มทางเพศภาวะผ่ า นกรอบ
เศรษฐกิ จ การเมื อ งจะพบว่ า แผนการดำเนิ น งาน
จัดสรรงบประมาณของ USAID นั้น มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจบทบาทด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะของ USAID ทั้งนี้ จาก
ข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development 2016) ในปี 2014
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณราว 1,830 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สำหรับกิจกรรมที่มีการระบุว่าความ
เท่ า เที ย มทางเพศภาวะเป็นวัตถุประสงค์ขั้นต้นของ
กิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้จ่ายงบประมาณราว
3,881 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับกิจกรรมที่ระบุว่า
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะเป็นวัตถุประสงค์ขั้นรอง

ทีม่ คี วามสำคัญ ทัง้ นี้ ทุก ๆ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจาก USAID ได้รับการตรวจสอบและวัดผล
ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า “เครื่องหมายทางเพศภาวะ”
(Gender Marker)8 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
คุณภาพด้าน “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลัก” ทั้งในโครงการพัฒนาและโครงการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เครื่องมือดังกล่าว
ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยคณะกรรมการประจำ
สหองค์การ (Inter-Agency Standing Committee:
IASC) ในปี 2009 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี
2012 (CARE International UK 2013, 3) เพื่อใช้ใน
การประเมินระดับแนวโน้มที่โครงการดังกล่าวจะช่วย
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะได้และประเมิน
ศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศภาวะของผู้รับทุนด้วยเช่นกัน9
ด้ ว ยเหตุ นี้ แหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ จึ ง นิ ย มใช้
เครื่องหมายทางเพศภาวะเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพ
ของ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแส
หลั ก ” จากการดำเนิ น โครงการพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะของผู้รับทุน ซึ่ง USAID
เองก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ทุ น ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายทางเพศ
ภาวะในการประเมินด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน
กลั บ มองว่ า การใช้ เ ครื่ อ งหมายทางเพศภาวะของ
แหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ อาจมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปเพื่ อ การวั ด ระดั บ

เครือ่ งหมายทางเพศภาวะ เป็นเครือ่ งมือใช้ในการวัดและประเมินระดับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะ โดยมีการกำหนดรหัส
จาก 0 ถึง 2 อันมีความหมายดังต่อไปนี้ (1) รหัส 2A หมายถึง แนวโน้มที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะได้เป็นสำคัญ; (2) รหัส 2B
หมายถึง เป้าประสงค์ของโครงการคือ การทำให้ความเท่าเทียมทางเพศภาวะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น; (3) รหัส 1 หมายถึง แนวโน้มที่จะ
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะได้อย่างจำกัด; และ (4) รหัส 0 หมายถึง ปราศจากแนวโน้มที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะ
เป็นต้น (IASC Secretariat 2010)
9
นอกจากนี้ IASC ยังส่งเสริมให้ผู้รับทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเพศ
ภาวะผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่มีชื่อว่า “ความจำเป็นที่แตกต่างและโอกาสที่เท่าเทียม” ของ IASC (Free Online Training - the
IASC Different Needs Equal Opportunities) เพื่อที่จะเข้าใจการใช้เครื่องมือทางเพศภาวะอย่างถ่องแท้ก่อนการนำไปใช้ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
8
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การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะเพียงลำพัง
หากแต่ เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว (ในฐานะวิ ธี ก ารแก้ ไ ข
ปั ญ หาของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ อ าศั ย ความรู้ เ ฉพาะทาง) 

ยั ง ถื อ เป็ น เทคนิ ค แห่ ง อำนาจ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ทั้ ง กระบวนการทำให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น วิ ช าชี พ และ
กระบวนการทำให้ ก ารพั ฒ นากลายเป็ น สถาบั น
เฉกเช่นที่เอสโคบาร์นำเสนอ ฉะนั้นการใช้เครื่องหมาย
ทางเพศภาวะจึงมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงความประพฤติ
(อาทิ รูปแบบการดำเนินงาน การกำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน) และจัดการความ
ต้องการ ความปรารถนา ความสนใจ และความเชื่อ
ของผู้ รั บ ทุ น ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นา (เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
เท่าเทียมทางเพศภาวะ) 

7 ประการนี้มีจุดมุ่งหมายในการบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ
3 ประการ ดังนี้ ประการแรก การลดความแตกต่าง
ทางเพศภาวะในการเข้าถึง ควบคุม และได้รบั ประโยชน์
จากทรั พ ยากร ความมั่ ง คั่ ง โอกาส และบริ ก าร 

ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ประการที่สอง การลดความรุนแรงทางเพศภาวะและ
การบรรเทาผลกระทบที่อันตรายต่อปัจเจกบุคคลและ
ชุ ม ชน เพื่ อ การมี ชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพและมี คุ ณ ค่ า และ
ประการสุดท้าย การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงในการตระหนักถึงสิทธิของตน กำหนด
ผลลัพธ์ในชีวิตของตน และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจในครั ว เรื อ น ชุ ม ชน และสั ง คม (USAID
2012, 10)

กรอบงบประมาณของ USAID ที่ใช้ในการ
ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะภายหลั ง จาก
การทบทวนการต่ างประเทศและการพัฒนาในรอบ 

4 ปี (QDDR) ในปี 2010 วางอยู่บนหลักการที่สำคัญ
7 ประการ (ซึ่งปรากฏในกรอบการดำเนินนโยบายของ
USAID ปี 2011-2015) ดังนี้ (1) การบูรณาการความ
เท่าเทียมทางเพศภาวะและการเสริมพลังผู้หญิงใน
การทำงานของ USAID (2) การดำเนินแนวทางการ
ทำงานที่เน้นครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม
(3) การเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหลายภาคส่วน (4) การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ ลดช่องว่างทางเพศภาวะ
และเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (5) การกล่าว
ถึงความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและ
สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความขั ด แย้ ง 

(6) การทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดและเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และ (7) การเป็นองค์การที่มีความรับ
ผิ ด ชอบ (USAID 2012, 11-14) โดยหลั ก การทั้ ง 


อย่างไรก็ตาม แม้แรงจูงใจเชิงวัตถุมีความ
สำคั ญ เป็ น อั น มากต่ อ การอยู่ ร อดของผู้ รั บ ทุ น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง องค์การพัฒนาเอกชน แต่แรงจูงใจเชิง
วัตถุเพียงลำพังมิอาจเพียงพอต่อการอธิบายแรงจูงใจ
ของแหล่งทุนในการสร้างและสั่งสมอำนาจ รวมทั้ง
การคิ ด ค้ น และพั ฒ นาเทคนิ ค การควบคุ ม ต่ า ง ๆ ใน
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะแรงจูงใจที่สำคัญ
สำหรั บ แหล่ ง ทุ น ที่ มิ ค วรมองข้ า ม คื อ แรงจู ง ใจเชิ ง
อุดมการณ์และแรงจูงใจเชิงวัตถุ กล่าวคือ ในขณะที่
แหล่งทุนจำนวนมาก ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันกับประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งบนเวที โ ลก 

ถูกขับดันด้วยแรงจูงใจเชิงวัตถุในการใช้งบประมาณ
จำนวนมากไปกั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
พัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่
ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา (โดยมาก
มักเป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา)
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อ งในระดั บ ระหว่ า งประเทศ ทำให้ ป ระเทศ
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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มหาอำนาจสามารถใช้ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี จ ากการเป็ น
ผู้ ส่ ง เสริ ม และธำรงรั ก ษาคุ ณ ค่ า และบรรทั ด ฐาน
ระหว่างประเทศที่พวกตนได้สถาปนามาตรฐานไว้ใน
การอ้ า งความชอบธรรมทางเศรษฐกิ จ ในการวาง
เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้า และความชอบธรรม
ทางการเมืองในการใช้อำนาจทางการทหารภายใต้
การควบคุ ม ดู แ ลของคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council:
UNSC) เพื่ อ สนองตอบผลประโยชน์ ใ นบางโอกาส 

ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจเชิงอุดมการณ์ก็ขับเน้นให้
แหล่งทุนกลุ่มประเทศมหาอำนาจใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อสถาปนาคุณค่าและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
บางประการที่ เ อื้ อ ต่ อ การธำรงรั ก ษาสถานะแห่ ง
อำนาจที่ เ ป็ น อยู่ (status quo) อี ก ทั้ ง ผลิ ต ซ้ ำ และ
ตอกย้ ำ ความชอบธรรมของชาติ ม หาอำนาจในการ
กำหนดมาตรฐานการพัฒนาและอารยธรรมของโลก
(Spivak 1994; Spivak 1999) ทำให้มาตรฐานเชิง
ศีลธรรมและจริยธรรมของตะวันตกในสมัยใหม่ อาทิ
เท่ า เที ย มทางเพศภาวะ กลายเป็ น มาตรฐานเชิ ง
ศีลธรรมและจริยธรรมของโลกทั้งใบนับตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 19 (Towns 2009) โดยแหล่งทุนได้พัฒนาชุดองค์
ความรู้ ภาษา ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ และสถาบัน
หนึ่ง ๆ ขึ้นมาในฐานะเทคนิคการปกครอง เพื่อธำรง
รั ก ษาสถานะแห่ ง อำนาจและยั ง คงไว้ ซึ่ ง โครงสร้ า ง
อำนาจในความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในระดับ
สากลในนามของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ภาวะด้ ว ยมรรควิ ธี เ พี ย งหนึ่ ง เดี ย วตามที่ แ หล่ ง ทุ น
ได้กำหนดวิธีการและรูปแบบไว้ วาทกรรมความเป็น
สากลของ “การบู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่
กระแสหลัก” และความเป็นสากลของความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะในฐานะเป้าหมายของการพัฒนา แท้ที่
จริ ง แล้ ว คื อ กระบวนการสถาปนาอำนาจเหนื อ แก่
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ตะวันตก และเป็น “การปกครองชีวญาณข้ามชาติ”
ซึ่งสำคัญต่อการสร้างอำนาจและความชอบธรรมให้
แก่ USAID 
ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศภาวะด้วย “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลั ก ” จึ ง จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วาม
สำคัญกับบริบททางประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียม
ทางเพศภาวะของตะวั น ตกควบคู่ ไ ปกั บ บริ บ ททาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเสนอของ แอน-หลุยส์ ซิลฟ์เฟอร์ (Ann-Louise
Silfver) ซึ่ ง ศึ ก ษากระบวนการทำงานของ “การ
บู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ”
ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวของแหล่งทุนสัญชาติสวีเดน ซิลฟ์เฟอร์เสนอว่า
“หากปราศจากการคำนึงและการเชื่อมโยงรากเหง้า
ทางประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียมทางเพศภาวะใน
บริบทสวีเดน และ ‘การบูรณาการประเด็นเพศภาวะ
เข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ’ ในบริ บ ทระหว่ า งประเทศ ก็ อ าจ
เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจว่ามโนทัศน์ชนิดใดที่เรา
กำลั ง ทำงานด้ ว ย วาระทางการเมื อ งเบื้ อ งหลั ง ของ
‘การบู ร ณาการประเด็ นเพศภาวะเข้าสู่ กระแสหลั ก’
ถูกทำให้เงียบงันยิ่งขึ้นเมื่อหลักการดังกล่าวเดินทาง
ข้ามผ่านเข้าสู่นโยบาย” (Silfver 2010, 492) ดังนั้น
วาทกรรมความเป็นสากลทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง “การบูรณาการ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” และความเป็น
สากลของการใช้หน่วยหรือองค์ประกอบพื้นฐานของ
แนวทางดังกล่าว (กล่าวคือ เพศภาวะ) จึงควรถูกท้าทาย
เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการอ้างความชอบธรรม
ในนามความเป็นสากลของเพศภาวะและความเป็น
สากลของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะ
โดยการนำเอาแนวคิด “ลัคนาภาวะ” หรือ “สภาวะ
ทับซ้อน” (intersectionality) เป็นเครื่องมือและกรอบ
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สำคัญในการท้าทายและบ่งชี้ให้เห็นถึงความมิอาจ และชนชั้นทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งชนชั้นทางสังคมและ
เป็นสากลได้ของเพศภาวะที่ดำรงอยู่ภายใต้แนวทาง วัฒนธรรม) (Yuval-Davis 2006, 195)
ดังกล่าว 
ในขณะเดี ย วกั น นิ ร า ยู ว าล-เดวิ ส (Nira
Yuval-Davis) วิพากษ์แนวคิดการกดขี่สามชั้น โดยนำ
ลั ค นาภาวะ (intersectionality) กั บ เสนอว่า แท้ที่จริงแล้ว แนวคิดดังกล่าวกำลังประกอบ
การท้ า ทายการบู ร ณาการประเด็ น สร้างและธำรงรักษาสารัตถะความเป็นผู้หญิง ความ
เพศสถานะเข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ในการ เป็นคนผิวดำ และความเป็นกรรมาชีพ อันแยกขาด
พัฒนา (gender mainstreaming) ของ จากกันขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว ทั้งเพศสรีระ เพศภาวะ
เพศวิถี เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ชนชั้น ฯลฯ ต่างก็มี
USAID
พื้นฐานทางภววิทยาที่แตกต่างกัน และการถูกกดขี่
“ลั ค นาภาวะ” หรื อ “สภาวะทั บ ซ้ อ น” จากมิติใดมิติหนึ่ง มิได้แยกขาดจากการถูกกดขี่จาก
(intersectionality)10 เป็นแนวคิดทฤษฎีที่นำเสนอโดย มิติอื่นได้ ดังนั้นสิ่งที่ทำให้สภาวะทับซ้อนแตกต่างไป
คิมเบอร์เล่ เครนชอว์ (Crenshaw 1989) จากการ จากการกดขี่สามชั้นก็คือ การมุ่งรื้อถอนสารัตถะของ
ศึกษาเรื่องการจ้างงานแรงงานหญิงผิวดำในสหรัฐฯ ความเป็นผู้หญิง ความเป็นคนผิวดำ และความเป็น
แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อยอดมาโดยตลอด กรรมาชีพที่แยกขาดจากกันและบ่งชี้ว่าอันที่จริงแล้ว
จนทำให้แนวคิดนี้ได้กลายเป็นหัวใจหลักของทฤษฎี ทัง้ สามสารัตถะต่างมีผลสืบเนือ่ งและเป็นองค์ประกอบ
สตรี นิ ย มในกระแสสตรี นิ ย มคลื่ น ลู ก ที่ ส าม 11 ทั้ ง นี้ ที่สำคัญของกันและกัน ฉะนั้นทฤษฎีสภาวะทับซ้อน
ลั ค นาภาวะได้ รั บ การพั ฒ นาต่ อ ยอดและมุ่ ง ท้ า ทาย จึงมีเป้าหมายที่สำคัญในการคำนึงถึงความแตกต่าง
แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า “การกดขี่ ส ามชั้ น ” (triple หลากหลายของผู้หญิง (Davis 2008) สอดคล้องกัน
oppression) ซึ่งนำเสนอว่า สตรีผิวดำมักเผชิญกับ กับการประยุกต์ใช้ลัคนาภาวะของ ฟิโลเมน่า เอสเสด
การกดขี่ ใน 3 รูปแบบ อันประกอบไปด้วย การเป็น (Philomena Essed) ในการทำความเข้าใจสิง่ ทีเ่ ธอเรียก
ผูห้ ญิง การเป็นคนผิวดำ และการเป็นกรรมาชีพ กล่าว ว่า “การเหยียดชาติพันธุ์เชิงเพศภาวะ” (gendered
คือ ผูห้ ญิงผิวดำเผชิญหน้ากับการกดขี่ การทำให้กลาย racism) เอสเสดมองว่า เพศภาวะนั้นมีความเกี่ยวข้อง
เป็นชายขอบ และการเลือกปฏิบตั จิ ากเพศ (รวมถึงเพศ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง กั บ ชาติ พั น ธุ์ เนื่ อ งด้ ว ยทั้ ง สองปั จ จั ย ได้
ภาวะ เพศวิถี) เชื้อชาติ (รวมถึงชาติพันธุ์ สัญชาติ) “หยั่งรากลึกลงในประวัติศาสตร์เฉพาะที่กำหนดให้
ผู้เขียนแปลคำดังกล่าวโดยนำคำว่า “lagna” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า จุดทับซ้อน ทางแยก หรือจุดตัดกันของดวงดาวบนเส้น
สุริยวิถี (ecliptic) มาใช้แทนคำว่า intersectionality
11
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีดังกล่าวก็ถูกท้าทายและเป็นที่ถกเถียงภายในสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามด้วยเช่นกันในประเด็นความแตกต่าง
หลากหลายของผู้หญิง ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สตรีนิยมหลังโครงสร้างนิยมใช้เป็นธงสำคัญในการขับเคลื่อนขบวนการทางความคิด ทั้งนี้
นักสตรีนิยมสำคัญ ๆ ได้แก่ จูดิธ บัตเลอร์ (Judith Butler) เบเวอรี่ สเก็กส์ (Beverly Skeggs) เวนดี้ บราวน์ (Wendy Brown) และ กายาตรี
จักรวรที สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak) ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความชอบธรรมแก่การดำรงอยู่ของทฤษฎีดังกล่าวโดยการ
ตอกย้ำทฤษฎีลัคนาภาวะใน “วรรณกรรมที่มีคุณลักษณะทางสังคมที่ทับซ้อนกัน” (intersectional literature) (Carbin and Edenheim
2013, 242)
10
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เกิดการรวมตัวกันระหว่างเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และเพศ
ทั้งนี้ การใช้ทฤษฎีลัคนาภาวะมาเป็นกรอบ
ภาวะ ทั้งในลักษณะแบ่งแยกและผสมผสานร่วมกัน” ทำความเข้าใจและท้าทาย “การบูรณาการประเด็น
(Essed 2001, 1 in Yuval-Devis 2006, 197)
เพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” นำมาซึ่งประเด็นที่สำคัญ
3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
แม้ ว่ า ปฏิ ญ ญาและแผนปฏิ บั ติ ก ารปั ก กิ่ ง
(Beijing Declaration and Platform for Action) ที่
ประการแรก ความมิอาจแยกขาดจากกันของ
ปรากฏขึ้นในปี 1995 ถือเป็นเอกสารลำดับต้น ๆ ใน เพศภาวะกับคุณลักษณะทางสังคมอื่น ๆ อาทิ ชนชั้น
ประวัติศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ฯลฯ ดังข้อเสนอของยูวาล-เดวิส
ตามแนวคิดลัคนาภาวะโดยระบุในเอกสารความว่า และเอสเสดดั ง ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ตั ว อย่ า งสำคั ญ ที่
“…พึ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง สะท้อนให้เห็นถึงความมิอาจแยกขาดจากกันของเพศ
มากมายที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ขัดขวางการเสริม ภาวะกับคุณลักษณะทางสังคมอื่น ๆ เช่น การดำเนิน
พลั ง และการสร้ า งความก้าวหน้าในหลากหลายมิติ งานของภาคประชาสังคมในประเทศรวันดา ภายใต้
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ เชื้ อ ชาติ อายุ ภาษา กลุ่ ม ที่ มี ชื่ อ ว่ า “โปร-ฟามส์ / ทเวเซ ฮั ม เว” (Proชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา หรือความพิการ หรือ Femmes/Twese Hamwe) 12 (เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า โปรเนื่องจากการที่พวกเธอเป็นชนพื้นเมืองก็ตาม เพื่อที่ ฟามส์) ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรสตรีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1992
พวกเธอจะได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือและ
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ” (Center for Women’s Global ฟื้ น ฟู สั ง คมรวั น ดาในรู ป แบบต่ า ง ๆ อาทิ “ความ
Leadership 2001 in Yuval-Devis 2006, 196) แต่ ช่วยเหลือฉุกเฉินในรูปแบบสิ่งของ การให้คำปรึกษา
ผู้เขียนกลับมองว่า ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยียวยาบาดแผล (trauma counselling) การฝึกอบรม
เมื่อ USAID ได้นำหลักการ “การบูรณาการประเด็น ทักษะอาชีพ ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และความ
เพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” สากลจากการประชุมและ สนับสนุนที่เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างรายได้” (USAID/
เอกสารสำคัญในปี 1995 มาพัฒนาเป็นแนวทางของ Rwanda 2002, 20) ภายหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้าง
ตนเอง กลับมองข้ามมิติทางสังคมที่หลากหลายและ เผ่าพันธุ์
ให้ความสนใจเพียงแค่มิติทางเพศภาวะซึ่งมักปรากฏ
กลุ่มโปร-ฟามส์มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม
ในลั ก ษณะตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ ที่ แ บ่ ง แยกจำนวนตาม
กันขององค์กรชุมชนจำนวนมาก13 และในท่ามกลาง
เพศสรีระเท่านั้น (Van Eerdewijk 2014, 351; see
หลายกลุ่ ม องค์ ก รที่ อ ยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ของโปร-ฟามส์
Nowatzki and Grant 2011)
ซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงในรวันดาใน

คำว่า “โปร-ฟามส์” ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “เพื่อผู้หญิง/ สนับสนุนผู้หญิง” ส่วนคำว่า “ทเวเส ฮัมเว” เป็นคำศัพท์ในภาษากินยา
รวันดาซึ่งเป็นภาษาราชการที่สำคัญของประเทศรวันดาซึ่งแปลว่า “ด้วยกันทั้งหมด”
13
แต่เดิมในระยะแรก ภายหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี 1994 โปร-ฟามส์มีสมาชิกเพียง 13 องค์กร และเพิ่มจำนวนสมาชิก
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีทั้งสิ้น 38 องค์กรในปี 2001และมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 58 องค์กรในปี 2017
12
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ประเด็นต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ 

มี เ พี ย ง “สมาคมหญิ ง หม้ า ยจากเหตุ ก ารณ์ ฆ่ า ล้ า ง
เผ่าพันธุ์อาเวก้า อากาโฮโซ” (Avega Agahozo)14
เท่านั้น (เรียกสั้น ๆ ว่า อาเวก้า) ที่ให้ความช่วยเหลือ
แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ ทั้งนี้ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี
1995 โดยอาเวก้ามุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่หญิง
หม้ายและเด็กกำพร้าในกลุ่มชาติพันธุ์ทุตซี (Tutsi) 

ซึ่ ง เป็ น เหยื่ อ ของการฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์ เ ป็ น หลั ก โดย
ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินใน
รูปแบบสิ่งของ แต่ยังรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายและการพิทักษ์สิทธิ (advocacy) อีก
ด้ ว ย (USAID/Rwanda 2002, 20) และแม้ ว่ า ทั้ ง
ผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ทุตซีและในกลุ่มชาติพันธุ์ฮูตู
(Hutu) ต่างก็ได้ประสบการณ์อันเลวร้ายจากความ
รุนแรงทางเพศภาวะในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่
อาเวก้าเจาะจงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงในกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ทุ ต ซี เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง กลุ่ ม ดั ง กล่ า วเป็ น
เป้าหมายหลักของการข่มขืนโดยผูช้ ายในกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ฮูตูที่มุ่งทำลายโอกาสที่ผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ทุตซี
ดังกล่าวจะให้กำเนิดสมาชิกใหม่ในกลุ่มชาติพันธุ์ทุตซี
เพิ่มมากขึ้น (Mwambari 2017, 73) กลุ่มดังกล่าวจึง
จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาทั้งจากภัยความรุนแรง
ทางเพศภาวะ (การถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศและการ
ข่มขืน) และภัยสงคราม (การพลัดพรากจากสมาชิก
ในครอบครัวขณะอพยพลี้ภัยและการสูญเสียบุคคล
ในครอบครัวจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) 
ในขณะเดียวกัน องค์กรอื่น ๆ ภายใต้สังกัด
ของโปร-ฟามส์ อาทิ ฮากูรูคา (Haguruka) หนึ่งใน
องค์กรสตรีที่เก่าแก่ที่สุดในรวันดา ที่มุ่งเน้นให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ท างกฎหมายแก่ ส ตรี
14

ชาวรวันดาโดยทั่วไป และดูเตริมเบเร (Duterimbere)
ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ แก่ ส ตรี
ชาวรวันดาโดยทั่วไปเช่นเดียวกัน (USAID/Rwanda
2002, 20) ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ผู้หญิงในรวันดาจำเป็นจะต้องดำเนินการ
ในสองรู ป แบบพร้ อ ม ๆ กั น อั น ได้ แ ก่ การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ห ญิ ง ทั่ ว ๆ ไปโดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ
และคุณลักษณะทางสังคมอื่น ๆ และในขณะเดียวกัน
ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
เจาะจงกับผู้หญิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมด้วย (ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ทุตซี
โดยเฉพาะ) 
ประการที่สอง ลัคนาภาวะชี้ให้เห็นว่า “เพศ
ภาวะ” มิใช่คุณลักษณะทางสังคมที่มีเอกภาพ กล่าว
คือ เพศภาวะอาจไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่เหมือนกัน
สำหรับปัจเจกบุคคลที่มีคุณลักษณะนี้ร่วมกันแต่อย่าง
ใด แม้ว่าคุณลักษณะทางสังคมต่าง ๆ อาทิ เชื้อชาติ
ชาติพันธุ์ และชนชั้น จะมีลักษณะแตกต่างกัน หากแต่
สิ่ ง ที่ ทุ ก คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คมเหล่ า นี้ มี ร่ ว มกั น คื อ
คุณลักษณะเหล่านี้มักถูกผูกโยงเข้าไว้กับวาทกรรม
การทำให้เป็นธรรมชาติ (naturalization) ที่มักเหมา
รวมปัจเจกบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่ทางสังคมเดียวกัน
(ชนชั้ น เดี ย วกั น เชื้ อ ชาติ เ ดี ย วกั น และชาติ พั น ธุ์
เดี ย วกั น ) ว่ า มั ก มี คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คมบางอย่ า ง
ร่วมกัน มีเอกภาพ ความต่อเนื่อง และความเชื่อมโยง
ทางความคิ ด และพฤติ ก รรมเหมื อ น ๆ กั น ทั้ ง กลุ่ ม 

เช่น ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงทุกคน (เพศสรีระ) มีความ
เป็ น หญิ ง (เพศภาวะ) อั น หมายถึ ง ความรั ก สั น ติ 

การมี จิ ต ใจเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ และจิ ต อาสาเพื่ อ ชุ ม ชน 

(ดู Molyneux 2002) ทั้ ง นี้ การแบ่ ง หมวดหมู่ ท าง

ย่อมาจาก “Association des Veuves du Génocide Agahozo” (Association of Genocide Widows) ในภาษาฝรั่งเศส
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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สั ง คม รวมถึ ง มายาคติ ว่ า ด้ ว ยเอกภาพทางสั ง คม
ย่อมนำมาซึ่งการสร้างพรมแดนแบ่งแยกและกีดกัน
คนกลุ่ ม หนึ่ ง ออกจากคนอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม อื่ น ๆ 

รวมทั้งกำหนดว่าคนกลุ่มใดคือกลุ่มที่อยู่ในมาตรฐาน
ทางสังคมวัฒนธรรมและมีความปกติสมบูรณ์เหนือ
อีกกลุ่มหรือกลุ่มอื่น ๆ ด้วย (Yuval-Devis 2006, 199)
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของนั ก สตรี นิ ย มหลั ง
อาณานิคมจำนวนมากซึ่งมุ่งประเด็นโต้แย้งไปที่ความ
ไม่เป็นสากลและไม่มีเอกภาพในหมู่ผู้มีคุณลักษณะ
ทางสั ง คมอย่ า ง “เพศภาวะ” เดี ย วกั น เช่ น ในงาน
ของ จั น ทรา ทั ล เภท โมฮั น ตี (Chandra Talpade
Mohanty) ซึ่งนำเสนอภาพแทนผู้หญิงตะวันออกใน
ฐานะเหยื่อของความรุนแรงผู้เปราะบาง อ่อนแอ และ
ต้องได้รับการปกป้องจากนักสตรีนิยมชาวตะวันตก 

โดยโมฮานตีเสนอว่า กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการ
ผลิตซ้ำความรุนแรงในรูปแบบหนึ่งขึ้นมาและตอกย้ำ
สถานะความเป็ น รองของผู้ ห ญิ ง ไปพร้ อ ม ๆ กั น กั บ
สถานะความเป็ น รองของความเป็ น โลกตะวั น ออก
(Mohanty 1988)

ของการกำหนดระเบียบทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
โยรูบาเพราะปัจจัยด้านชีววิทยาไม่ได้ถูกนำมาใช้ใน
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมซึ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ
วัฒนธรรมของชาวยุโรป โอเยวูมีมองว่าองค์ความรู้
ต่าง ๆ ของตะวันตกล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการแบ่งคู่
ตรงข้ามโดยใช้ร่างกายเป็นตัวกำหนดคู่ตรงข้ามทาง
สังคมทัง้ สิน้ (Oyewùmí 1997, xii) และสิง่ ทีม่ ากำหนด
โครงสร้ า งทางสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม และ
ค่านิยมทางสังคมต่าง ๆ ในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
โยรูบานั่นก็คือ “ความอาวุโส” ที่แปรผันไปตามบุคคล
อื่ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมร่ ว มด้ ว ยในช่ ว งเวลา
หนึ่ง ๆ ณ สถานที่หนึ่ง ๆ (Oyewùmí 1997, 42) และ
มองข้ามความแตกต่างทางสรีระของผู้คนในสถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ ไปโดยสิน้ เชิง เพราะฉะนัน้ ความหมาย
ของเพศภาวะจึงไม่ได้ตายตัวหรือมีเอกภาพ หากแต่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมในแต่ละบริบท (Tanesini
1996) ดั ง นั้ น ลั ค นาภาวะจึ ง ถื อ เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่
สำคัญที่สามารถก้าวข้ามและทำลายวาทกรรมการ
ทำให้เป็นธรรมชาติ รวมถึงมายาคติว่าด้วยเอกภาพ
ทางสังคมของหมวดหมู่ทางสังคมหนึ่ง ๆ ลงได้ อันนำ
ไปสู่ “ความทนทานทางภววิ ท ยา” (ontological
durability) (Cooper 2009, 301 in Fotopoulou
2010, 21) หรือการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย
ของหมวดหมูท่ างสังคม ตำแหน่งแห่งที่ และอัตลักษณ์
ในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ นอกจากนี้แหล่งที่มาของ
ความหมายทางเลือกมากมายของคำว่า “เพศภาวะ”
ในท้ายที่สุดแล้วอาจเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักสตรี
นิยมในซีกโลกใต้ (the Global South Feminists) ที่ใช้
ในการท้าทายการผูกขาดความหมาย “อันเป็นสากล”
จากตะวันตกเพียงลำพังด้วย (Connell 2014)

ประการที่สาม ลัคนาภาวะชี้ให้เห็นว่า “เพศ
ภาวะ” มิใช่คุณลักษณะทางสังคมที่เป็นสากล กล่าว
คือ เพศภาวะอาจไม่ใช่คุณลักษณะทางสังคมที่ใช้ได้
กับทุกสังคมในทุกพื้นที่ทั่วโลก เพราะเพศภาวะอาจ
มิได้หมายถึงบทบาททางสังคมที่ถูกกำหนดขึ้นตาม
เพศสรีระเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในงานของโอเยรองเก้
โอเยวู มี (Oyèrónke Oyewùmí) ได้ ห ยิ บ ยกบริ บ ท
ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์โยรูบาที่อาศัยอยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนเหนือของสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรีย รวมทั้งภาคใต้และภาคกลางของ
สาธารณรั ฐ เบนิ น มาเป็ น ตั ว แบบในการอธิ บ ายว่ า
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงความไม่มีเอกภาพของ
การจัดหมวดหมู่ทางสังคมด้วยเพศภาวะอาจเป็นไปได้
เพศภาวะ ได้แก่ “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลความ
ยากในบางสังคม เพศภาวะมิใช่หลักการขั้นพื้นฐาน
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รับผิดชอบ ความโปร่งใส และบูรณภาพ” (Promoting
Governance, Accountability, Transparency and
Integrity: PROGATI) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การปฏิ รู ป พรรคการเมื อ งและรั ฐ บาล เพื่ อ
ความโปร่ ง ใสและลดปั ญ หาคอร์ รั ป ชั น โดยมุ่ ง เน้ น
บทบาทของสื่อ ภาคประชาสังคม สถาบันสาธารณะ
และรัฐสภาในประเทศบังคลาเทศ โดยมีโจทย์สำคัญ
คือ “การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้หญิงเพิ่ม
ขึ้นได้อย่างไร และจะกำหนดทิศทางให้ผู้ชายยอมรับ
ผู้หญิงในการเข้ามามีบทบาทเหล่านี้ได้อย่างไร” (Britt
et al. 2010, 18) โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่าง
หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ มี เ อกภาพของเพศ
ภาวะ ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานการประเมินสถานการณ์
เพศภาวะในบังคลาเทศของ USAID ในปี 2010 ได้
แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในความหมายของเพศ
ภาวะที่ประชาสังคม ผู้ซึ่งทำหน้าที่หลักในการจัดหา
ผู้เข้าร่วมการอบรมจากชุมชนต่าง ๆ นั้นแตกต่างกันกับ
ความหมายที่ธนาคารที่ปล่อยกู้และสำนักงานจัดเก็บ
ภาษี ใ นบั ง คลาเทศโดยสิ้ น เชิ ง กล่ า วคื อ ในขณะที่ 

ภาคประชาสั ง คมเร่ ง รั ด ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ห ญิ ง ในชุ ม ชน
ต่าง ๆ ตระหนักถึงสิทธิและพลังในตนเองตามกรอบ
การพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศภาวะด้วยแนวทาง
การเสริมพลังผู้หญิง (women empowerment) เพื่อ
ต่อสู้และต่อรองอำนาจกับการคอร์รัปชันและการเลือก
ปฏิ บั ติ จ ากภาครั ฐ และภาคเอกชน ธนาคารและ
สำนั ก งานจั ด เก็ บ ภาษี ก ลั บ ต้ อ งการที่ จ ะสถาปนา
อำนาจเหนือผู้หญิงเหล่านี้ด้วยการร้องขอสินบนจาก
ผู้กู้ยืมในการลัดขั้นตอนกู้ยืมเงิน รวมถึงธำรงรักษา
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อำนาจที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั น ระหว่ า ง
ธนาคารและสำนักงานจัดเก็บภาษีกับผู้หญิงยากจน
ที่ต้องการกู้เงินไว้ต่อไปด้วยการสร้างเงื่อนไขให้ผู้หญิง
ยากจนที่เดินทางมากู้ยืมเงินเชื่อฟังคำสั่งของธนาคาร
และสำนักงานจัดเก็บภาษีทุกประการ รวมทั้งมีความ

อ่อนน้อมถ่อมตนในการติดต่อประสานงานและเข้าหา
เจ้าหน้าที่ของสถาบันทั้งสองประเภท 
กล่าวโดยสรุป เพศภาวะของภาคประชาสังคม
ในบังคลาเทศแท้ที่จริงแล้วคือการก้าวข้ามบทบาท
ความเป็นผู้ที่ด้อยกว่าในสังคมไปสู่การเป็นผู้หญิงที่
เสริมพลังแล้วและมีบทบาทและอำนาจทัดเทียมผู้ชาย
ตามครรลองของสตรี นิ ย มสายเสรี นิ ย ม ในขณะที่
เพศภาวะของธนาคารและสำนักงานจัดเก็บภาษีคือ
บทบาททางเพศที่สะท้อนให้เห็นถึง “ความเชื่อง” หรือ
การปฏิบัติตามระบบและโครงสร้างอำนาจที่มีมาก่อน
โดยบทบาททางเพศนี้ ไ ด้ ผู ก ติ ด ไว้ กั บ เพศสรี ร ะและ
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น การจำยอมต่ อ ระบบ
ด้ ว ยการติ ด สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ที่
สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและสำนักงานจัดเก็บ
ภาษีจึงเป็นบทบาททางเพศหรือเพศภาวะที่แตกต่าง
โดยสิ้นเชิงจากเพศภาวะของภาคประชาสังคมที่เป็น
ตัวแสดงหลักในการขับเคลื่อนโครงการ PROGATI 
การท้าทายการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศภาวะด้วย “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่
กระแสหลัก” ของ USAID ด้วยลัคนาภาวะ จึงสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ช่ อ งโหว่ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ แ นวทางดั ง กล่ า ว
ไม่ ส ามารถเป็ น มรรควิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด เพี ย งหนึ่ ง เดี ย วใน
การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศภาวะทั่วโลกได้ 

บทสรุป
บทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า USAID แสดง
บทบาทสำคั ญ ในการสถาปนาตั ว เองเป็ น ผู้ น ำด้ า น
การส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะ อี ก ทั้ ง
ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางและมรรควิธีในการส่งเสริม
ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะตามกรอบสากลนิ ย ม
เพื่ อ สถาปนาและธำรงรั ก ษาโครงสร้ า งอำนาจเดิ ม
(status quo) ให้มหาอำนาจยังคงสถานะแห่งอำนาจ
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ทั้งในเชิงวัตถุและเชิงวาทกรรมในเวทีระหว่างประเทศ และคุณลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกันของผู้หญิง
ได้อย่างยั่งยืน 
ในสังคมหนึ่ง ๆ อาจทำให้การพัฒนาเพื่อส่งเสริมความ
เท่ า เที ย มทางเพศภาวะเป็ น การพั ฒ นาที่ ว างอยู่ บ น
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ บ ทความนี้ มุ่ ง ท้ า ทาย
ความเชื่อที่ว่าเพศภาวะนั้นแยกขาดจากคุณลักษณะ
วาทกรรมความเป็นสากลของ “การบูรณาการประเด็น
ทางสังคมอื่น ๆ อีกทั้งยังเชื่อว่าเพศภาวะนั้นมีเอกภาพ
เพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” แต่ผู้เขียนก็มิได้มีเจตนา
และเป็นสากล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อที่อันตราย
ที่จะปฏิเสธการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะ
ต่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศ
อั น เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ แต่ อ ย่ า งใด 

ภาวะในหลาย ๆ สังคม และด้วยเหตุนี้ “การบูรณาการ
เพี ย งแต่ ป ระเด็ น สำคั ญ ในการพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประเด็นเพศภาวะเข้าสูก่ ระแสหลัก” จึงไม่ควรมองข้าม
ความเท่าเทียมทางเพศภาวะที่ควรพิจารณาร่วมด้วย
ความสำคัญของแนวคิดลัคนาภาวะและนำแนวคิด
นั่ น ก็ คื อ เราจะสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั น กั บ “การบู ร ณาการ
เพศภาวะทั่วทั้งโลกได้อย่างไรโดยให้ความสำคัญกับ
ประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก” เพื่อเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และ
แนวทางเดิมไปสู่ “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะที่
จะส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศภาวะได้ อ ย่ า งไร
ทับซ้อนเข้าสู่กระแสหลัก” (intersectional gender
โดยไม่ เ สริ ม พลั ง ให้ แ ก่ ช าติ ม หาอำนาจ ไม่ ส่ ง เสริ ม
mainstreaming) อันถือเป็นมรรควิธีที่สำคัญในการ
การทำงานของการปกครองชีวญาณข้ามชาติ และ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะซึ่ง
ไม่สมาทานอุดมการณ์จักรวรรดินิยมที่แฝงฝังภายใต้
สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดรวมทั้งกับดักเชิงความคิด
แนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะด้วย
และอุดมการณ์แบบสากลนิยมและจักรวรรดินิยมที่
“การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้าสู่กระแสหลัก”
แฝงฝังไว้ภายใต้แนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียม
“การบู ร ณาการประเด็ น เพศภาวะเข้ า สู่ ทางเพศภาวะด้วย “การบูรณาการประเด็นเพศภาวะ
กระแสหลัก” ที่ปราศจากการคำนึงถึงบริบททางสังคม เข้าสู่กระแสหลัก” ได้
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