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(เอกสารประกอบการสอนสตรีศกึ ษา)
โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรีศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุดมการณ์ “ลูกผู้ชาย” และ “ลูกผู้หญิ ง”*
(Ideologies of masculinity and feminity)
ทฤษฎีต่างๆ ของสังคมวิทยากระแสผูช้ าย ล้วนสนับสนุนและให้ความชอบธรรมต่อการ
กดขีและขูดรีดผูห้ ญิงโดยผูช้ าย ในขณะทีอ้างว่าเป็นทฤษฎีทเป็
ี น “ของจริง” แต่นักสตรีนิยมก็
โต้แย้งว่าทฤษฎีกระแสผูช้ ายเหล่านัน แท้จริงแล้วก็ลม้ เหลวในแง่ของการผ่านคุณลักษณะสําคัญ
ๆ ทีจะได้รบั การยอมรับว่าเป็นทฤษฎีทจะนํ
ี าไปสู่ความรู้ทพอเพี
ี
ยงและใช้ได้ ทังนีเพราะทฤษฎี
เหล่านันล้วนถูกโต้แย้งได้และเป็ น ทฤษฎีท ีผิดพลาดอีกด้วย ดังนันมัน จึง ทําหน้ าทีในการให้
ความชอบธรรมกับตําแหน่งแห่งทีในสังคมทีต้อยตําด้อยกว่าของผูห้ ญิง
คําว่า “อุดมการณ์ ” ในทีนีเราหมายถึง แบบแผนของความคิดความอ่านต่างๆ (เช่น
ความรู้แบบสามัญสํานึก) ทังทีมีลกั ษณะอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงและประเมิน (both factual and
evaluative) ทีตังใจทีจะอธิบายและให้ความชอบธรรมกับโครงสร้างและวัฒนธรรมของกลุ่มหนึง
และสังคม โดยทีแบบแผนของความคิดเหล่านันทําหน้าทีรับใช้ความถูกต้องชอบธรรมกับการ
กระทําต่างๆ ของสัง คม ซึงสอดคล้องกับแบบแผนทางความคิดนัน อุดมการณ์ จ ึง ทําหน้ าที
กําหนดรูปร่างของความรูส้ กึ ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน ความคิดและการกระทําต่างๆ ของเราอีก
ด้วย อย่างไรก็ตามต้องจําไว้วา่ ความรูท้ เกิ
ี ดจากอุดมการณ์นีเป็นความรู้ทลํี าเอียง ไม่เป็นกลาง
หรือไม่กเ็ ป็นความรูแ้ บบเลือกเอามาใช้ตามใจชอบ ดังนันความรูแ้ บบนีในบางครังจึงทําให้เกิดมี
การบรรยายและคําอธิบายต่างๆ เกียวกับโลกทางสังคมทีมีลกั ษณะขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิงทีเป็นอุดมการณ์ใหญ่ครอบงําอุดมการณ์อนๆ
ื ยังทําหน้าทีในการสร้างมิตบิ างมิตขิ องโลกทาง
สังคมว่าเป็นสิงทีเป็นธรรมชาติและครอบจักรวาลหรือเป็นสากล ดังนันคําอธิบายเกียวกับมิติ
ต่า งๆ (หรือ เรืองราวเหล่ า นัน--ผู้เ รียบเรีย ง) จึง ไม่อ าจถู กตังคํา ถาม หรือ ท้า ทายได้แ ถม
เปลียนแปลงก็ไม่ได้อกี ด้วย ทีเป็นเช่นนี เพราะมิตติ ่างๆ ของชีวติ ทางสังคมของมนุษย์ทถูี กสร้าง
ขึนมาโดยอุดมการณ์วา่ เรืองธรรมชาติและเป็นสากลนันจะถูกคุมครองจากการตังข้อหาในฐานะ
ว่าเป็นสิงสร้างทางสังคม ดังนัน เราจะเห็นได้วา่ มีอุดมการณ์เรืองความเป็นลูกผูช้ าย—ลูกผู้หญิง
จํานวนหนึงทีไม่จาํ เป็นต้องให้อธิบายทีสอดคล้องกันอยูห่ รืออยูก่ บั ร่องกับรอยเสมอไป แต่ทว่าก็
ดํารงอยูไ่ ด้อย่างเข้ากันได้ดใี นการก่อรูปเป็น “อุดมการณ์ทครอบงํ
ี
า” (ตัวอย่างในวัฒนธรรมไทย
*

เก็บความและเรียบเรียงจาก Abbott, P., และ Wallace, C., eds. An Introduction to Sociology : inist Perspective, 1999,
p. 9-11.
D:\Mydocuments\Article AJ.Chalardchai\บทความอ.ฉลาดชาย\พร้อมเผยแพร่ \21_อุดมการณลูกผู

ชายและลูกผูหญิง_2_11_48.doc

-2-

เปรียบเปรยว่า “ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” ในความหมายว่า ทังชายและหญิง
ต่างก็เป็น “เท้าช้าง” เหมือนกัน แต่กไ็ ม่เหมือนกัน ทว่าดํารงอยูร่ ่วมกันได้ เป็นต้น–-ผูเ้ รียบเรียง)
อนึง ควรตังเป็นข้อสังเกตไว้วา่ อุดมการณ์ทเป็
ี นอุดมการณ์ครอบงําหรืออุดมการณ์หลักในสังคม
(เช่ น อุ ดมการณ์ ช ายเป็ น ใหญ่ —ผู้เรียบเรียง) สามารถนํ า เสนอตัว เองหรือ เสนอคํา อธิบาย
ตลอดจนความรูต้ ่างๆ ว่าเป็นเรืองธรรมชาติและเป็นสากลได้ง่ายๆ นัน เป็นเพราะว่าอุดมการณ์
เหล่านันถูกผลิตและผลิตซําโดยผูท้ อยู
ี ใ่ นตําแหน่งแห่งทีทีมีอาํ นาจ เพราะฉะนัน นักสตรีนิยมจึง
ลุกขึนมาโต้แย้ง ว่า การกีดกัน ผู้หญิงออกจากตําแหน่ ง แห่งทีทีมีอํานาจและออกจากการผลิต
สร้างความรูจ้ งึ มีความหมายว่าอุดมการณ์ผู้ชาย สามารถนําเสนอตนเองว่าเป็นความรู้สากลได้
ตลอดมา อย่างไรก็ตาม นักสตรีนิยมก็ไม่ยอมแพ้แต่ได้ลุกขึนท้าทายและยังคงท้าทายอุดมการณ์
ต่างๆ (ปิตาธิปไตย/ชายเป็นใหญ่) คือความคิดเห็นทังหลายทีสนับสนุ นความยิงใหญ่สูงสุดของ
เพศชาย (male surpremacy) โดยการโต้แย้ง ว่าอุดมการณ์ห ลักทีมีลกั ษณะชายเป็ น ใหญ่
ทังหลายไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลางและบิดเบือน แต่ทอุี ดมการณ์เหล่านีมีอํานาจอยู่ได้กเ็ พราะ
พวกผูช้ ายอยูใ่ นตําแหน่งต่างๆ ทางอํานาจและพวกเขาสามารถใช้อํานาจทีทําให้ความรู้ของนัก
สตรีนิยมกลายเป็นความรูช้ ายขอบไปเลย
อนึง คําว่าอุดมการณ์ในทีนีมองว่าเป็นสิงทีถูกสร้างขึนมาโดยประกอบขึนด้วยชุดของ
ความเชือต่างๆ ทีถือว่าเป็นสามัญสํานึก กล่าวอีกนับหนึงคือ เป็นความรู้ทถืี อว่าใช้การได้ หรือ
practical knowledge หรือความรู้สามัญทีเป็ นพืนฐานของการกระทํานันเอง ตัวอย่างเช่น
อุดมการณ์ต่างๆ ทางด้านครอบครัว (familial ideologies) นําเสนอภาพของครอบครัวเดียวหรือ
nuclear-family ซึงประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกทียังต้องพึงพาพ่อโดยอาศัยอยู่ใ นครัวเรือน
เดียวกัน โดยภาพนีมีพ่อหรือผู้ชายเป็นผู้จดั หาทางเศรษฐกิจ (economic provider) เช่นเป็นผู้
หาเงินมาเลียงดูครอบครัว มีผู้หญิงหรือแม่เป็นผู้ดูแลภายในครัวเรือน (carer in the domestic
sphere) โดยส่อความหมายว่าครอบครัวแบบนีเป็น “ธรรมชาติ” (คือมีรากฐานมาจากชีววิทยา)
และเป็นสถาบันสากล เป็นต้น ยิงไปกว่านัน รูปแบบของการดํารงชีวติ ครอบครัวแบบอืนๆ ซึง
เป็น ทางเลือกต่างๆ ถูกนํ าเสนอในฐานะทีเป็น รูปแบบต่างๆ ทีเบียงเบน โดยกล่าวหาว่าเป็ น
รูป แบบทีพยายามเปลียนแปลงสิงทีเปลียนแปลงไม่ ไ ด้ หรือ ไม่ เ ป็ น “ธรรมชาติ” นันเอง
อย่างไรก็ตามอุดมการณ์ต่างๆ ล้วนปิดบังข้อเท็จจริงทีว่าอุดมการณ์เหล่านัน แท้จริงแล้วเป็นสิง
ทีถูกสร้างขึนมาทางสังคมและให้ประโยชน์กบั คนบางกลุ่มบางพวกมากกว่าคนกลุ่มอืนๆ ในทีนี
เมือพูดถึงครอบครัวเดียวทีมีพนฐานอยู
ื
่บนการแบ่งงานกันทําตามเพศดัง กล่าว จึงเป็ นนิยาม
ครอบครัวทีตอบสนองหรือรับใช้ผลประโยชน์และอํานาจของผูช้ ายและการพัฒนาทุนนิยมมาโดย
ตลอด
กระนันก็ตาม อุดมการณ์ต่างๆ ก็ไ ม่ใช่สงที
ิ หยุดนิงอยู่กบั ทีแต่เปลียนแปลงมาเรือยๆ
และก็ยงั คงเปลียนแปลงต่อไป และทีสําคัญอุดมการณ์ทงหลายสามารถถู
ั
กขัดขืนต่อต้านโดย
กลุ่มทางสังคมต่างๆ เช่น กลุ่มผูห้ ญิง กลุ่มชายรักชาย คนจน ชนกลุ่มน้อย การท้าทายและขัด
ขืนอุดมการณ์ต่างๆ ทีมีลกั ษณะปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่จากฝ่ายนักสตรีนิยม คือการแสดง
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ให้เห็นว่าอุดมการณ์เหล่านันไม่เป็นธรรม ไม่เป็นกลาง เข้าข้างผู้ชายและเป็นทัศนะทีมองโลก
แบบบิดเบือน จากนันนักสตรีนิยมก็พยายามทีจะแทนทีอุดมการณ์ ช ายเป็ น ใหญ่ ต่างๆ ทีมี
ลักษณะขาดๆ เกินๆ นีด้วยความรูท้ สมบู
ี รณ์และลึกซึงละเอียดลออมากกว่า กล่าวอีกอย่างหนึง
อุดมการณ์ ต่างๆ ทีเป็ น ปิ ตาธิปไตยส่ง ผลประการหนึงทีสําคัญ คือ อําพรางการดํารงอยู่ของ
อํานาจผู้ชาย กล่าวคือผู้ชายนิยามตนเองว่ามีอํานาจเพราะถือว่าพวกเขามีความสามารถทีจะ
เป็นนายหรือควบคุมธรรมชาติ –คือเป็นผู้ทมีี อํานาจเหนือหรือ dominant พร้อมกันนันก็ถือว่า
ผูห้ ญิงนันเป็นเพราะพวกเธอเป็นเพศทีมีบทบาททางชีววิทยาในการเจริญพันธุ์ จึงถูกกําหนด
นิยามให้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติมากกว่าผู้ชาย ดังนัน จึงสมควรหรือถูกต้องแล้วทีพวกเธอควรจะ
อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของผู้ช าย ด้ว ยเหตุ นี อุ ด มการณ์ ลูก ผู้ช ายจึง ยืน ยัน และเสริม สร้า ง
สถานภาพในการเป็นผู้ครอบงําของผู้ชายด้วยการลดคุณค่า (devaluing) งานและหน้าทีต่างๆ
ทางการเจริญพันธุข์ องผูห้ ญิง แต่ในขณะเดียวกันก็นําเสนอว่างานของผู้ชายมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและเป็น สิงจําเป็ น เพราะฉะนันความเป็น ผู้ช ายหรือลูกผู้ชาย (masculinity) หรือ
“ผูช้ าย" จึงถูกนําเสนอเป็นความรูแ้ บบสามัญสํานึกทัวไปว่าเท่ากับพืนทีสาธารณะ กล่าวคือเป็น
ลูกผูช้ ายหรือเป็นผู้ชายจึงเท่ากับเป็นคนทีทําสิงต่างๆ ทีสําคัญๆ นอกพืนทีบ้านหรือครัวเรือน
เป็นคนทีทํางานของผูช้ ายนันเอง
ในบางประเทศ บางสัง คม ผู้ห ญิง ถู ก เกณฑ์ห รือ ถู ก บีบ ให้อ อกมาทํา งานในพื นที
สาธารณะเช่นเดียวกับผูช้ าย เช่นออกมาเป็นกรรมกร เป็นแรงงานในตลาดแรงงานแบบเดียวกับ
ผูช้ าย แต่การออกมามีบทบาทในพืนทีสาธารณะเช่นนีก็ไม่ได้มผี ลทําให้เกิดการ “ปลดปล่อย”
ผูห้ ญิงให้เท่าเทียมกับผูช้ าย ดังเช่นทีพวกมาร์กซิสต์และนักสังคมนิยมทึกทักเอาว่าเป็นเช่นนัน
ทังนีก็เพราะว่า การแบ่ง งานกัน ทํา ตามแบบปิ ตาธิปไตยทียัง คงครอบงําอยู่ใ นบ้า นก็ดี และ
สมมุตฐิ านต่างๆ แบบปิตาธิปไตยซึงแพร่หลายอยู่ในสถานทีทํางานและชีวติ สาธารณะ (public
life) ก็ดี ยัง มีอิท ธิพลแน่ น หนาอยู่ เพราะฉะนันจึงไม่ใช่ เป็ นเพี ย งแค่ ประเด็นเรืองการ
เปลียนแปลงกฎหมาย (เช่น กฎหมายแรงงานหรือการยอมให้ผ้หู ญิ งเป็ นรัฐมนตรี อธิ บดี
ปลัดกระทรวง นายพล ฯลฯ) แล้วเอาผู้หญิ งเข้าไปใส่ในตําแหน่ งต่างๆ เหมือนกับผู้ชาย
เท่านันทีจะทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงสถานการณ์ ต่างๆ ของผู้หญิ งอย่างอัตโนมัติ สิ งที
จําเป็ นและสําคัญยิ งกว่านันคือ ความเข้าใจเกียวกับโครงสร้างของอํานาจและวิ ถีทางที
ระบบเพศ เพศสภาวะ ก่อรูป หรือเป็ นส่ วนหนึ งของโครงสร้างอํานาจนัน การจะสร้าง
ความเข้ าใจที ว่านี ได้ ย่อมหมายความถึงต้องสร้างความรู้ค วามเข้าใจต่ อสิ งที เรียกว่ า
พื นที ส่ ว นตัว และพื นที สาธารณะจากมิ ติ มุม มองของนักสตรี นิยมขึ นมาท้ าทายและ
ทดแทนความรู้แบบชายเป็ นใหญ่นันเอง
ในการสร้างความรู้จากมุมมองของผู้หญิง นักสตรีนิยม ได้ท้าทายความเชือทีระบุว่า
ชีววิ ทยาคือชะตากรรม หรือ “biology is destiny” มาโดยตลอด พวกเธอได้โต้เถียงว่าความ
แตกต่างทางชีววิทยาทังหลายทังปวงระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิงนันไม่สามารถอธิบายบทบาททาง
สังคมต่างๆ ของผูห้ ญิงได้ บทบาทเหล่านันจําเป็นจะต้องได้รบั การอธิบายหรือทําความเข้าใจใน
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ฐานะทีเป็นสิงทีถูกสร้างทางสังคม ดังนันจึงจําเป็นจะต้องอธิบายด้วยคําอธิบายทางสังคมวิทยา
ไม่ใช่อธิบายด้วยชีววิทยา อนึง อาจมีความแตกต่างทางกายภาพหรือทางอวัยวะต่างๆ ระหว่าง
เด็กผู้ช ายกับเด็กผู้ห ญิงซึงก็มีความสําคัญ อยู่ แต่สงที
ิ สําคัญ ทีสุดคือวิถีท างทีความแตกต่าง
เหล่านันถูกมองและได้รบั คําอธิบาย ซึงนําไปสู่วถิ ีทางทีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถูกอบรมบ่ม
นิสยั หรือ “socialised” ไปสู่สงที
ิ สังคมมองว่าเป็นพฤติกรรมตามเพศทีเหมาะสมและพฤติกรรมที
สังคมเห็นคุณค่าต่างหาก นันก็คอื พ่อแม่กด็ ี ญาติพน้ี องก็ดี ครูกด็ ี ชุมชนก็ดี สังคมก็ดี ต่างล้วน
ปฏิบตั ติ ่อเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแตกต่างกัน รวมทังมีความคาดหวังว่าพวกเขาและพวกเธอ
ควรมีพฤติกรรมอย่างไร ดังนัน พฤติกรรมต่างๆ ทีถูกคาดหวังของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจึง
ได้รบั การสนับสนุนและเสริมพลังโดยผู้ใหญ่ทงหลายที
ั
เด็กเหล่านันสัมพันธ์ด้วย รวมทังบรรดา
สถาบันต่างๆ (เช่น โรงเรียน กลุ่มเพือน ฯลฯ) ทีพวกเขาและเธอเป็นสมาชิกอยู่ ดังนันเราจึงเห็น
ได้วา่ ไม่วา่ จะเป็นรายการโทรทัศน์กด็ ี แบบเรียนในโรงเรียนก็ดี วารสารต่างๆ ก็ดี ล้วนแสดงตัว
เป็นตัวแบบทางบทบาทให้กบั เด็กชายและเด็กหญิง พวกเขาและพวกเธอทีไม่ทําตัวสอดคล้อง
กับบทบาทตัวแบบนันก็มกั จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ถูกควบคุม ถูกตําหนิด่าว่า โดยบรรดาผู้ใหญ่
เด็กผูช้ ายทีแสดงพฤติกรรมอะไรทีผูใ้ หญ่มองว่าเป็น “ผู้หญิง” ก็อาจถูกประทับตราว่า “หน้าตัว
เมีย” ส่วนเด็กผู้ห ญิง ทีแสดงพฤติกรรมทีพวกผู้ใหญ่เห็น ว่าเป็ น “ผู้ชาย” ก็จ ะถูกเรียกว่าเป็ น
“ทอม” หรือ “tomboys” จริงอยู่ อาจมีเด็กผูห้ ญิงบางคนทียินดีจะถูกมองว่าเป็น “ทอมบอยส์” แต่
เด็กผูช้ ายส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อยพอใจถ้ามีใครเรียกว่า “หน้าตัวเมีย” หรือ “กระเทย” ซึงมักเป็นคําที
มีความหมายดูถูกดูหมิน ด้วยเหตุนี เด็กผูช้ ายและผูช้ ายส่วนใหญ่จงึ แสดงออกหรือมีพฤติกรรม
ทีพยายามหลีกเลียงจากการทีจะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมของผูห้ ญิง
ในกรณีของ “น้องดอย” เด็กชายอายุสามขวบเศษทีผูเ้ ขียนคุน้ เคย เขาถูกแม่ของเขาและ
เด็กผูห้ ญิงฝาแฝดเพือนเล่นอายุห้าขวบประท้วงอยู่เสมอว่า น้องดอยเป็นผู้ชายทําไมถึงพูดว่า
“สวัสดีค่ะ” สําหรับเธอทังสามแล้ว ผูห้ ญิงเท่านันทีจะพูดคําว่า “ค่ะ” ในทีสุด “น้องดอย” ก็ตอ้ งพูด
ว่า “สวัสดีครับ” แต่ในขณะเดียวกันแม่ของน้องดอยและเด็กผูห้ ญิงทังสองก็ไม่วา่ อะไรเมือเล่นกัน
โดย “น้องดอย” สมมุตติ วั ว่าเป็นแม่
อย่างไรก็ตาม การวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์และมานุ ษยวิทยาต่างก็เสนอแนะว่า สิงทีเรา
เห็น ว่าเป็ นบทบาททีเหมาะสมกับผู้ชายและผู้หญิงนันมักจะเป็ นลักษณะเฉพาะของสังคมใด
สังคมหนึง หรือไม่กเ็ ป็นลักษณะเฉพาะของช่วงชันในสังคมเหล่านัน หรือไม่กเ็ ป็นลักษณะเฉพาะ
ของช่วงเวลา (Oakley, 1972, อ้างใน Abbott & Wallace, 1997, 11) สังคมทีแตกต่างกันจะมี
ภาพลักษณ์ของพฤติกรรมทีเหมาะสมสําหรับชายหญิงทีแตกต่างกัน ไป แม้ในสังคมเดียวกัน
ภาพลักษณ์ทว่ี านันเมือเวลาเปลียนไปก็มกั เปลียนไปด้วย ในสังคมไทยเองก็เป็นเช่นนัน เมือสี
สิบ-ห้าสิบปีก่อน แทบจะไม่มผี หู้ ญิงไทยเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ในป ัจจุบนั มีหวั หน้าครอบครัว
ทีเป็ นผู้ห ญิงมากขึน น่ าสังเกตว่ามีความแตกต่างทีสําคัญ ๆ หลายอย่างในเรืองของวิถีท างที
บทบาทตามเพศสภาวะถูกกําหนดนิยามแม้กระทังในสังคมใดสังคมหนึงหรือช่วงเวลาใดเวลา
หนึงทางประวัตศิ าสตร์ของสังคมนันๆ หรือไม่กเ็ ป็นความแตกต่างบนฐานของความแตกต่างทาง
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ชาติพนั ธุข์ องผูค้ นทีประกอบกันเข้าเป็นสังคม สิงทีเราเรียกว่า “สังคมไทย” นัน แท้จริงแล้วเป็น
สังคมทีมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ บ้างก็ผ สมปนเปกัน บ้างก็แยกกัน ได้อย่าง
ชัดเจน สังคมไทยมีทงผู
ั ค้ นเชือสายไทย ลาว เขมร มอญ จีน เวียดนาม พม่า มาเลย์ “ชาวเขา”
เผ่าต่างๆ และอืนๆ อีก ฉะนัน บทบาททีเหมาะสมของผู้ชาย ของผู้ห ญิง จึง หลากหลายและ
แตกต่างตามไปด้วย ตัวอย่างทีสําคัญในเรืองนีดูเหมือนจะหนีไม่พ้นเรืองเพศวิถีหรือ sexuality
ของผู้หญิง ตัวอย่างเช่น ในบางเวลา ในบางกลุ่มทางสังคม เพศวิถีของผู้หญิงถูกมองว่าเป็น
กิเลสตัณหาทีไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะเดียวกันกับทีในบางเวลาบางกลุ่มทางสังคมกลับถือ
หรือเห็นว่าผูห้ ญิงไม่มี (ความต้องการ อารมณ์ทางเพศ และ ฯลฯ) ดังเช่นในกรณีของประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษทีสิบเก้า ผูห้ ญิงถูกมองและถูกคาดหมายว่าไม่มคี วาม
ปรารถนาทางเพศใดๆ เลย ในขณะทีคนผิวขาวในประเทศนันกลับมองว่าผูห้ ญิงผิวดําเป็นพวกที
สําส่อนทางเพศอย่างไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนัน ในขณะทีสังคมมีขอ้ กําหนดกฎเกณฑ์
ว่าผูห้ ญิงผิวดําต้องทํางานเต็มเวลานานๆ ในงานรับจ้าง สังคมกลับกัน ผู้หญิงผิวขาวออกจาก
งานทีมีค่าจ้างตอบแทนโดยให้เหตุผลต่างๆ นานาบนสิงทีเรียกว่า “ความอ่อนแอทางชีววิทยา”
ด้วยเหตุนีเราจึง สามารถสรุปได้ว่าคําอธิบายต่างๆ ทีวางอยู่บนความแตกต่างหรือป ัจจัยทาง
ชีววิทยาจึงไม่พอเพียงทังเพือการอธิบายการแบ่งแยกทางเพศภาวะ และทังเพืออธิบายความ
แตกต่างทางเพศภาวะดังกล่าวแล้ว ในทัศนะของ Abbott และ Wallace จึงเห็นว่ามีความจําเป็น
อย่างยิงทีสัง คมวิทยาจะต้องพัฒนาทฤษฎีต่างๆ ทีมีความเพียงพอหรือมีความสามารถทีจะ
อธิบายการแบ่งต่างๆ ทางเพศภาวะ (gender divisions) และพร้อมกันนันก็ต้องใส่ใจกับความ
แตกต่างทังหลายทังปวงระหว่างเพศภาวะไปด้วยในขณะเดียวกัน
ในทัศนะของนักสตรีนิยม เพศ หรือ sex เป็นคนละอย่างกับ เพศภาวะ หรือ gender
กล่าวคือในขณะที “เพศ” หมายถึง ความแตกต่างทังหลายในทางชีววิทยาระหว่างผู้ชายกับ
ผูห้ ญิง “เพศภาวะ” ใช้ในการทําความเข้าใจบทบาทต่างๆ ทีถูกกําหนดนิยามว่าเหมาะสมของ
หญิงชาย อันเป็นสิงทีถูกสร้างขึนทางวัฒนธรรมและสังคม อย่างไรก็ตาม นักสตรีนิยมทีมีทศั นะ
มุมมองแบบหลังโครงสร้างและหลังทันสมัยนิยมตังคําถามกับการแยกความหมายระหว่างเพศ/
เพศภาวะดังกล่าว พวกเธอโต้แย้งว่าเมือ “เพศภาวะ” เป็นสิงสร้างทางสังคม “เพศ” จึงเป็นสิง
สร้างทางสังคมเหมือนกัน กล่าวอีกอย่างหนึงคือ “เพศ” ถูกใช้เพือให้ความถูกต้องชอบธรรมกับ
การกดผู้หญิงในฐานะทีเป็นกลุ่มคนให้ตํากว่าผู้ชาย ฉะนัน “เพศ” จึงไม่ใช้พนฐานของความ
ื
แตกต่างทางสังคม
อนึง นักสตรีนิยมแนวหลัง ทัน สมัยยัง พยายามเน้ น ถึง ความแตกต่างต่างๆ ระหว่าง
ผูห้ ญิงด้วยกันเอง และพยายามทีจะต่อต้านขัดขืนการแบ่งโลกออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างพืนๆ
ตามความเชือทีว่า ผลประโยชน์ ม าจากความแตกต่ า งของการจัด ประเภทแบบง่ า ยๆ นัน
ตัวอย่างเช่น การแบ่งระหว่าง “ผิวดํา” กับ “ผิวขาว” หรือ “ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง” เหล่านีไม่เพียง
พอทีจะทําความเข้าใจ เราจําเป็นต้องนําเอาการแบ่งต่างๆ ทีซับซ้อนบนพืนฐานของอัตลักษณ์
และการจัดประเภททีหลากหลายทีตัดข้ามกันไปมา เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยกัน ซึงนันก็เป็นไป
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ตามทีซูซาน บอร์โด (Bordo, 1990 อ้างใน Abott & Wallace, 1997, น.11) เสนอไว้ว่า
กระบวนการแตกเป็นชินเป็นส่วนย่อยๆ (ของอัตลักษณ์ของผู้คน) อย่างไม่มที สิี นสุดนี ย่อมจะ
เข้าใจไม่ได้จากทัศนะมุมมองใดมุมมองหนึงเท่านัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดว่า “ผูห้ ญิงไทย” เป็น
เหยือของการกดขี ซึงเป็นคําพูดรวมๆ ทีกว้างเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าผู้หญิงไทยทีว่านันมีภูมิ
หลังทางชาติพนั ธุอ์ ย่างไร เป็นคนไทยเชือสาย ลาว จีน มอญ หรือเขมรกันแน่ เป็นคนรวย คน
ชันกลาง หรือเป็นคนจน เป็นชาวนาหรือเป็นกรรมกร อายุเท่าไหร่ ระดับการศึกษาชันไหน เป็น
ต้น ทังนีเพราะการจัดแบ่ง ประเภททังหลายทีตามมาหลัง จากคํา “ผู้ห ญิง ” เช่น ผู้ห ญิง รวย
ผู้ห ญิงจน ผู้ห ญิง สูง วัย เด็กผู้ห ญิง เหล่านีเป็น ต้น ต่างล้วนมีความสําคัญต่อสถานภาพและ
บทบาทของผู้ห ญิง ด้ว ยกัน ทังสิน ฉะนัน “การกดขีขูด รีด ” บน “เพศ/เพศสภาวะ” จึง เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีซับซ้อนและเลือนไหลเป็นอย่างมากเกินกว่าทีจะสรุปรวบรัดจากมิติ
การจัดประเภททางสังคมมิตใิ ดเพียงมิตเิ ดียว
อาจสรุปไว้ในขันนีก่อนว่านักสตรีนิยมส่วนใหญ่มกั จะแยกความแตกต่างระหว่าง “เพศ”
(sex) กับ “เพศภาวะ” (gender) ทังนีก็เพือสะดวกกับการอธิบายให้คนอืนๆ เข้าใจว่า “เพศ” เป็น
การจัดประเภทตามลักษณะทางชีววิท ยาเป็น คนละส่วนกับ “เพศภาวะ” ซึงเป็นสิงทีสังคมหรื
อมนุษย์สร้างขึนมา ทังนีก็เพือจะอธิบายต่อไปว่าบรรดาบทบาทหน้าทีทังหลายซึงเชือกันว่าเป็น
บทบาทหน้าทีตาม “เพศ” หรือตาม “ธรรมชาติ” นัน แท้ทจริ
ี งแล้วหาใช่ไม่ หากเป็นบทบาทที
สังคมหรือมนุษย์กาํ หนดขึนมา แต่ “ทึกทัก” เอาว่าเป็นบทบาททีธรรมชาติมอบมาให้ เช่นทีสัง
สอนกันต่อๆ มาว่าบทบาทหน้าทีของผูห้ ญิงทีธรรมชาติมอบมาให้คอื เลียงดูลูก “อยู่กบั เหย้าเฝ้ า
กับเรือน” เป็นต้น ส่วนนักสตรีนิยมทีอยูใ่ นแนวหลังโครงสร้าง-หลังทันสมัยนิยมเห็นว่า ทัง “เพศ”
และ “เพศภาวะ” เป็นสิงประกอบสร้างทางสังคมด้วยกันทังคู่ ฉะนัน พวกเธอจึงมักจะใช้ “เพศ/
เพศภาวะ” หรือ “sex/gender” ควบคู่กนั ไป
สังคมวิ ทยาเพือผูห้ ญิ ง : เส้นทางก้าวไปข้างหน้ า
Abbott กับ Wallace นักสังคมวิทยาผูห้ ญิงและเป็นนักสตรีนิยมด้วยสรุปว่า นักสตรีนิยม
ทังหลายคงไม่อาจเห็นพ้องต้องกันในประเด็นว่าควรจะมีการเติมเต็มช่องว่างช่องโหว่ต่างๆ ใน
ทฤษฎีและการวิจยั ทีดํารงอยูใ่ นสังคมวิทยาทีเป็นอยูใ่ นขณะนี ด้วยอะไรและอย่างไรแต่พวกเธอ
อาจเสนอแนะว่ามีแนวทางกว้างๆ อยูส่ ามแนวคือ
1. บูรณาการ (integration)
2. แบ่งแยกนิยม (separatism)
3. คิดกันใหม่ (reconceptualisation)
โดยทีมีเนือหาสาระโดยสรุปดังนี
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แนวบูรณาการ
จุดยืนของแนวทางนีมองเห็นว่าป ัญหาสําคัญคืออคติทางเพศหรือ sexist bias ซึงมีอยู่
ในสัง คมวิท ยากระแสชาย ดัง นัน ภารกิจ ก็คือถอดถอนอคติท างเพศออกไป ด้วยการปฏิรูป
ความคิด (ideas) ตลอดจนปฏิบตั กิ ารต่างๆทีดํารงอยู่ในสังคมวิทยา ทังนีต้องนําผู้หญิงเข้ามา
และนันย่อมจะทําให้เกิดการถมช่องว่างต่าง ๆ ทีมีอยูใ่ นความรูข้ องเรา ส่วนเส้นทางข้างหน้าคือ
การทําการศึกษาวิจยั ทีรวมเอา (incorporate) ผูห้ ญิงเข้ามาในตัวอย่างของการศึกษา พร้อมกัน
นันก็ต้องทําการปฏิรูปทฤษฎีต่า งๆ ทางสัง คมวิท ยาทีมีอยู่ด้วยการขจัดลัท ธิเพศนิย มหรือ
sexism ออกไป
อย่างไรก็ตามป ัญหาใหญ่ของแนวทางนีก็คอื เป็นไปได้มากว่าผู้หญิ งจะยังคงถูกกักกัน
ออกไปให้อยูต่ ามชายขอบของอํานาจอยู่ดี พวกเธอคงจะกลายเป็นเพียงส่วนทีถูก “แปะ” หรือ
“เพิม” เข้าไปในหลักสูตรและการผนวกผูห้ ญิงเข้าไปในฐานะทีเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาก็
จะมีลกั ษณะเป็นการ “สัญญิงสัญญา” ด้วยลมปากเสียมากกว่า ยิงไปกว่านัน แนวทางนีก็ยงั คง
ปล่อยพืนฐานของวิชาสังคมวิทยากระแสชายไว้โดยไม่แตะต้อง กับทังยังล้มเหลวทีจะท้าทาย
สมมุติฐานทีว่าวิชานีเป็น วิทยาศาสตร์ (ประเด็น นีมาจากแนวคิดแบบหลัง โครงสร้างและหลัง
ทันสมัยนิยม) กับทังไม่ได้นําเอาหลักการสําคัญๆ ของนักสตรีนิยมเข้าไปพิจารณาในการตัดสิน
ว่าอะไรคือความรู้ ตัวอย่างเช่นแนวทางนีจะปล่อยให้สมมุตฐิ านต่างๆ ของสังคมวิทยากระแส
ชาย ทีว่าด้วยการแบ่งระหว่างพืนทีสาธารณะกับบ้านเรือนดํารงอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับการให้
ความสําคัญสูงสุดเฉพาะกับงานทีได้รบั ค่าจ้างแต่ให้ความสําคัญน้อยมากหรือไม่ให้ความสําคัญ
เลยกับสิงทีถูกจัดว่าเป็น “งานบ้าน” ทีไม่มคี ่าจ้าง กับทังยัง ละเลยประเด็นว่าชนชัน เป็น การ
แบ่งแยกขันพืนฐานในสังคมและหลักการอืนๆ อีกหลายข้อก็จะถูกปล่อยไว้ ไม่ถูกท้าทาย อนึง
เป็นไปได้วา่ ทีรุนแรงทีสุดกว่าเรืองใดๆ น่าจะได้แก่แนวทางนีล้มเหลวทีจะตระหนักว่าเพศภาวะ
ไม่ได้เป็นแค่ตวั แปรหนึงในการแบ่งความแตกต่างเท่านัน แต่สาระสําคัญทังหมดอยูท่ ว่ี าผูช้ ายกด
ให้ผหู้ ญิงตํากว่าและขูดรีดผูห้ ญิง โดยทีสังคมวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึงทีแสดงบทบาทในการให้
ความถูกต้องชอบธรรมต่อการขูดรีดนัน
แนวแบ่งแยกนิ ยม (Separatism)
จุดยืนของสตรีนิยมแนวทางนีคือการโต้แย้งว่าสิงทีจําเป็ นจะต้องมีคอื สังคมวิทยาเพือ
ผูห้ ญิงและโดยผูห้ ญิง นักสตรีนิยมจึงไม่ควรหมกมุ่นอยูก่ บั ความพยายามเปลียนพืนฐานทีดํารง
อยูข่ องสังคมวิทยา หากแต่ตอ้ งพัฒนาความรูท้ างสังคมวิทยาทีเป็นความรูท้ สร้
ี างโดยผู้หญิงและ
ว่าด้วยผูห้ ญิง อนึง ในการนี ต้องให้การยอมรับอย่างชัดแจ้งต่อข้อเท็จจริงว่าโลกใบนีมักถูกมอง
จากตํา แหน่ ง แห่ ง ทีใดแห่ ง ทีหนึ งอยู่เ สมอ ฉะนันทัศ นะมุ ม มองต่ า งๆ หรือ การรับ รู้ต่ า งๆ
(perceptions) ของผูห้ ญิงต่างกับผูช้ าย ยิงไปกว่านัน ยังต้องมองเห็นด้วยว่าเพศภาวะเป็ นการ
แบ่งขันพืนฐานในสังคม ไม่ใช่มเี ฉพาะเชือชาติ ชาติพนั ธุ์ ชนชัน และอืนๆเท่านัน ฉะนันผู้หญิง
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ทังหมดจึงมีส่วนร่วมตําแหน่ งแห่งทีเดียวกัน ทังนีเพราะพวกเธอทังถูกครอบงําและขูดรีดโดย
ผูช้ าย การสร้างความรูข้ องนักสตรีนิยมจึงต้องเกียวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีต่างๆ กับทังยังต้อง
ทําการศึกษาวิจยั เกียวกับผูห้ ญิงทังหมดนีก็เพือให้เกิดประโยชน์แก่ผหู้ ญิงนันเอง
อย่างไรก็ตามป ัญหาของแนวทางนีคือ มันดํารง หรือสืบทอดการเบียดขับผู้หญิงให้อยู่
ชายขอบโดยผูช้ าย กล่าวคือ ถึงแม้นกั สังคมวิทยาแนวสตรีนิยมจะแยกตัวออกมา ไม่ “ร่วมหอ”
กับสังคมวิทยากระแสชาย แต่ส งั คมวิท ยาทีว่านี ก็ยงั คงดําเนินต่อไป พร้อมกับอ้างว่าทําเพือ
พัฒนาทฤษฎีและการศึกษาวิจยั ต่างๆ ที “เป็นจริง” โดยเมินเฉยกับผู้หญิงและมิตมิ ุมมองต่างๆ
ของนักสตรีนิยม ยิงไปกว่านัน การแยกตัวออกไปอย่างสินเชิง อาจมีผลให้ ความรู้ของนักสตรี
นิยมไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรจากสังคมวิทยาซึงน่ าจะยังคงมีประโยชน์อยู่บ้าง สุดท้ายแล้วการ
เมินเฉยผูช้ าย อาจทําให้แง่มุมต่างๆ ทีสําคัญๆ ของความเป็นจริงทางสังคมของผู้หญิงอาจถูก
มองข้ามไปด้วยก็ได้ รวมทังคําพูดหรือข้อสรุปทัวไปว่าผูช้ ายขูดรีด ครอบงํา และ กดขีผู้หญิงให้
ด้อยกว่า (subordinate) ในปริมณฑลสาธารณะและส่วนตัวก็อาจหายไปด้วย ฉะนันจึงกล่าวได้
ว่าการวิเคราะห์วา่ ด้วยการกดขีผูห้ ญิงจําเป็นจะต้องทําโดยการวิเคราะห์บทบาทของผูช้ ายทีมีใน
การกดขีนันนันเอง
แนวสร้างกรอบคิ ดใหม่ (Reconceptualisation)
จุดยืนของแนวทางนี ยอมรับความจําเป็นของการทําวิจยั ทางสังคมวิทยาโดยผู้หญิงและ
เพือผูห้ ญิง พร้อมกับเชือว่าผูห้ ญิงมีทศั นะมุมมองทีแตกต่างไปจากผูช้ ายและข้อนีเอง ทําให้เป็น
ความจํา เป็ น อย่า งยิงทีจะต้อ งมีส ัง คมวิท ยาทีสร้า งขึนมาจากตํา แหน่ ง แห่ ง ทีของผู้ ห ญิ ง
นอกจากนันยัง ตระหนัก ด้ว ยว่ า จํา เป็ น ทีผู้ห ญิง จะต้อ งทําการศึกษาวิจ ยั ว่า ด้ว ยผู้ช ายและ
เด็กผูช้ าย เช่นเดียวกับทีต้องทําเกียวกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง กับทังยอมรับด้วยว่าการค้นพบ
ต่างๆ ทางทฤษฎีและการวิจยั ของสังคมวิทยากระแสชาย สามารถส่งผลกระทบสําคัญต่อสังคม
วิทยาแนวทางนักสตรีนิยมและในขณะเดียวกันสังคมวิทยาแนวสตรีนิยมก็สามารถส่งผลกระทบ
ต่อสังคมวิทยากระแสชายได้ดว้ ยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามแนวทางนีปฏิเสธทัศนะทีว่าสิงทีจําเป็นจะต้องทําก็มเี พียงแค่บูรณาการ
สังคมวิทยาแนวสตรีนิยมเข้าไปกับการค้นพบต่างๆ ทางทฤษฎีและการวิจยั ทางสังคมวิทยาที
เคยมีและกําลัง มีอยู่ เท่านันก็เป็ น การเพียงพอแล้วทีจะเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ก็ดี การ
ดัดแปลงความรู้ด้วยแง่มุม หรือ จุดแข็ง ของทฤษฎีท ีมีอ ยู่ใ นขณะนี (ซึงเป็ น ทฤษฎีท ีมาจาก
กระบวนการสร้างความรูโ้ ดยผูช้ ายและเพือผูช้ าย) ก็ดี ตรงกันข้าม แนวทางนีกลับเห็นว่าจําเป็น
อย่างยิงทีจะต้องมีการสร้างกรอบคิดทางทฤษฎีสงั คมวิทยากันใหม่เลยทีเดียว ซึงนันหมายความ
ถึงการคิดใหม่ทงหมด
ั
มากกว่าจะเป็นเพียงแค่การปฏิรปู ทีเป็นเช่นนีก็เพราะว่ามีสองเหตุผลคือ
หนึง บรรดาทฤษฎีต่าง ๆ ทีมีอยู่ใ นขณะนีล้วนแต่มลี กั ษณะเพศนิยมจนเกินกว่าทีจะเยียวยา
แก้ไขด้วยการปฏิรปู เพียงบางส่วน สองเป็นเพราะแท้ทจริ
ี งแล้วการวิจยั ของนักสตรีนิยมท้าทาย
สมมุตฐิ านและการสร้างคําอธิบายทัวไปทีมาจากการวิจยั กระแสชายอยูแ่ ล้วนันเอง ด้วยเหตุนีสิง
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ทีจําเป็นจะต้องทําคือ การคิดใหม่สร้างใหม่ทางสังคมวิทยาอย่างถึงรากถึงโคนเลยทีเดียว ทังนีก็
เพือทีจะได้รวบรวมเอาผูห้ ญิงและเรืองราวของผูห้ ญิงเข้าไปสู่การสร้างความรูท้ เพี
ี ยงพอได้
อย่างไรก็ตามป ัญหาใหญ่ทสุี ดของแนวทางนีคือนักสังคมวิทยาในแนวกระแสชายจํานวน
มากต่อต้ายทัศนะทีเสนอว่าควรจะมีการสร้างกรอบคิดใหม่ดงั กล่าว กระนันก็ตาม Abbott กับ
Wallace (1997) ยอมรับแนวทางการสร้างกรอบคิดใหม่นี โดยทีตระหนักดีว่า นีคือการต่อสู้ดนิ
รนแบบ “เข็นครกขึนภูเขา” เลยทีเดียว แต่กเ็ ป็นสิงจําเป็นต้องทําเพือให้ได้มาซึงสังคมวิทยาที
พวกเธอถือว่า “พอเพียง” กว่าทีมีอยู่
สรุป
ประเด็นต่าง ๆ ทีนําเสนอมาแต่ตอนต้น คือ กล่าวได้ว่าจําเป็นทีจะต้องมีสงั คมวิทยาที
สร้างขึนมาจากทัศนะมุมมองต่างๆ ของนักสตรีนิยม โดยทีเกิดจากข้อโต้แย้งว่า ทฤษฎีและ
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของสังคมวิท ยาซึงในทีนีเรียกว่าเป็นสังคมวิทยากระแสชายนันไม่เพียงพอ
เพราะเมินเฉยหรือไม่กเ็ บียดขับให้ผหู้ ญิงออกไปอยูช่ ายขอบ หรือไม่กเ็ ป็นสังคมวิทยาทียอมรับ
การอธิบายต่างๆ ในแนวชีววิทยาว่าเป็น คําอธิบายเพียงพอหรือใช้ไ ด้กบั การอธิบายการแบ่ง
ต่างๆทางเพศภาวะและพฤติกรรมทางสังคมของผูห้ ญิง โดยที Abbott กับ Wallace (และนักสตรี
นิยมคนอืนๆ อีกมาก) เสนอแนะว่า การอธิบายในแนวนี ซึงเป็น “biological reductionism” นัน
ไม่เพียงพอ ไม่มคี วามสามารถพอ เนืองจากมันทึกทักเอาว่า ความแตกต่างทางชีววิทยาต่างๆ
ระหว่างเพศนันสามารถนํามาอธิบายการแบ่งทางเพศภาวะได้ พวกเธอโต้แย้งว่า การแบ่งเพศ
ภาวะ หรือ “gender division” อันได้แก่การแบ่งเป็น ผู้ช าย กับผู้หญิง รวมตลอดถึงการแบ่ง
บทบาทหน้าทีทีตามมานันเป็นสิงประกอบสร้างทางสังคม หรือ “socially constructed” และไม่
สามรถอธิบายด้วยการอ้างถึงความแตกต่างนานาประการทางเพศทีมาจากชีววิทยา ยิงไปกว่า
นัน พวกเธอยังโต้แย้งและเสนอว่า หน้าทีการงานต่างๆ (jobs) ก็ดี กิจกรรมต่าง ๆ (activities) ก็
ดีนันถูกทําให้มเี พศ (sexualised) ในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการทางสังคม ซึงสิงนี
จําเป็นจะต้องได้รบั การศึกษาและแสวงหากันต่อไป
พวกเราได้โ ต้แย้ง ชัดด้วยว่าจําเป็ น จะต้องมีส งั คมวิท ยาทีมาจากตําแหน่ ง แห่งทีของ
ผูห้ ญิง และถ้าหากสังคมวิทยาแนวนีจะต้องเป็นส่วนหนึงของสังคมวิทยาแล้วละก็ สังคมวิทยา
เองนันแหละ ต้องการการคิด กรอบใหม่ ฉะนันการทีจะ “เติมช่องว่า งต่างๆ ให้เต็ม ” จึง ไม่
สามารถทําได้ด้วยเพียงแต่พากัน ทําวิจ ยั กัน ต่อไปหรือดัดแปลงสังคมวิท ยากัน เล็กๆ น้ อยๆ
เท่านัน การมองโลกโดยผ่าน “แว่น” ของผูห้ ญิงจึงมีความหมายว่า เราจําต้องคิดถึงสังคมวิทยา
แบบใหม่และต้องท้าทายทฤษฎีและการค้น พบทางการวิจ ยั ต่างๆ ทีมีอยู่อย่างน้ อยทีสุด สิง
เหล่านันยังไม่เพียงพอ หรืออาจแย่ยงไปกว่
ิ
านันคือ สิงเหล่านันผิดพลาด
อนึง ต้องตระหนักกัน ด้วยว่า มิติมุม มองแนวสตรีนิยมนัน มิไ ด้มี เ พียงมุ มมองเดีย ว
หากแต่มหี ลากหลายแนว ในทางสังคมวิทยาเองนัน ก็มมี ติ มิ ุมมองต่างๆ ทีแข่งขันกันอยู่เช่น
แนวมาร์ก ซิส ต์ แนวเวเบอร์ (Weberian) แนวของนัก ปฏิส มั พัน ธ์ (interactionist) แนว
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ethnomethodological แนวนัก โครงสร้า งหน้ า ทีนิ ย ม และแนวของนัก หลัง ทัน สมัย หรือ
postmodernis เป็นต้น ทียกมานีเป็นเพียงส่วนหนึงทีเราจะได้พบเห็นกัน บ่อยๆ เท่านัน นัก
สังคมวิทยาแนวสตรีนิยมแบ่งกันออกตามสํานักคิดต่างๆ นีเช่นกัน แต่สงที
ิ พวกเธอมีอยู่ร่วมกัน
คือ ความมุ่งมันทีจะมองโลกผ่าน “แว่น” หรือมิตมิ ุมมองของผูห้ ญิงนันเอง
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