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โดยปกติแลวกลาวกันวาสังคมวิทยาเกี่ยวของกับการทําความเขาใจความสัมพันธระหวาง
ประสบการณของเราเองกับโครงสรางสังคมที่เราอาศัยหรือเปนสมาชิกอยู อยางไรก็ตามเมื่อทศ
วรรษที่ 1960 ถึง 1970 ในสังคมตะวันตกเชน อังกฤษ อเมริกา ผูหญิงเริ่มแสดงออกใหเห็นถึงความ
รูสึกวาสังคมวิทยาไมไดสัมพันธกับประสบการณตาง ๆ ในชีวิตของพวกเธอ ทั้งนี้เพราะสังคมวิทยา
ตรวจสอบหรือศึกษาทําความเขาใจโลกแตเพียงจากทัศนะมุมมองของผูชายเทานั้น ที่จริงแลวก็
เปนเชนนั้นจริง ๆ กลาวคือบรรดาทฤษฎีตาง ๆ ที่มีอยูก็ดี ตลอดจนคําอธิบายตาง ๆ ก็ดีสามารถถูก
ทาทายไดถาหากมีการนําเอามิติมุมมองตาง ๆ ของผูหญิงเขาไปพิจารณาดวย การตระหนักถึง
ความลมเหลวของสังคมวิทยาที่ไมไดพูดถึงประสบการณของผูหญิง ตลอดจนความลมเหลวที่เปน
ผลที่ตามมาในการสรางทฤษฎีอยางละเอียดนี้เอง ทําใหนักสตรีนิยมตองตรวจสอบอยางใกลชิดวา
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ทําไมสังคมวิทยาซึ่งอางวามีความเปนกลาง (neutrality) จึงกลายเปนวิชาที่มี
อคติของกระแสชายเปนหลักไป โดโรธี สมิธ (1979) เสนอวาที่เปนเชนนั้นเพราะความตองการ
และประสบการณตาง ๆ ของผูหญิงไมไดรับการมองวาเปนของแทแตขึ้นอยูกับความตองการและ
ประสบการณของผูชาย ซึ่งไดรับการมองวาเปนพื้นฐานของการผลิตความรูที่เปนของจริง ผลที่
ตามมาคือ ความรูทางสังคมวิทยาจึงนําเสนอหรือฉายภาพผูหญิงเหมือนกับที่ผูชายมองเห็น ไมใช
ภาพที่ผูหญิงเห็นตัวเอง นอกจากนั้น สังคมวิทยายังแสดงบทบาทสําคัญในการดํารงรักษาไวซึ่ง
ตําแหนงแหงที่ที่ถูกครอบงําใหต่ํากวาและถูกเอารัดเอาเปรียบของผูหญิง ฉะนั้น จะเห็นไดวาใน
ขณะที่สังคมวิทยาอางวานําเสนอความเปนจริงจากทัศนะที่หลุดจากอคติและความไมเปนกลางทั้ง
หลายนั้น แทที่จริงแลว สิ่งที่สังคมวิทยานําเสนอออกมาคือ ทัศนะที่มาจากมิติมุมมองของผูชายนั่น
เอง
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เก็บความจาก Abbot, P. และ Wallace, C.,บ.ก.,An Introduction to Sociology : Feminist Perspectives, 1997,น.5-8
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นักสตรีนิยมไดโตเถียงมานานแลววา ผูหญิงถูกอัปเปหิ หรือถูกเนรเทศโดยทฤษฎีทางการ
เมือง โดยสังคมวิทยาและจากภายในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งหลายใหเขาไปสูสิ่งที่เรียกวาบทบาท
“ตามธรรมชาติ” (natural role) มากขึ้นทุกที บทบาทที่วานี้ ถูกผูกติดอยูกับชีววิทยาของพวกเธอ
และ “ธรรมชาติ” ในขณะที่สาขาวิชาตาง ๆ ทั้งหลายมองผูชายในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชีวิตทาง
วัฒนธรรมของสังคมมากกวา พูดสั้น ๆ คือผูชายวัฒนธรรม/ผูหญิงธรรมชาติ (cultured
man/natural women) อยางไรก็ตาม นักสตรีนิยมสายฝรั่งเศส (French feminists) ไดออกมา
โตแยงการจับขั้วแบบนั้น โดยอธิบายเสียใหมวา ผูหญิงเปน “คนอื่น” (the “Other”) ซึ่งถูกทําให
เปนฝายตรงกันขามกับวัฒนธรรม สังคม และผูชาย ทั้งนี้ เพื่อที่จะทําใหสิ่งตาง ๆ ทั้งหลายที่วามานี้
(วัฒนธรรม สังคม และผูชาย) สามารถถูกสรางขึ้นมาไดนั่นเอง (พูดอีกอยางหนึ่งคือ ถาไมมีการ
สราง “ผูหญิง” ใหเปน “คนอื่น” แลว ผูชายก็ไมสามารถสราง “ผูชาย” และอะไรอื่น ๆ ขึ้นมาได – ผู
เรียบเรียง) ดวยเหตุนี้ ผูหญิงจึงถูกทําใหมีเพศสภาวะ (women are gendered) แตผูขายไมถูกทํา
ใหมีเพศสภาวะ หรือมีความเปนเพศ (แตเปน “คน” – ผูเรียบเรียง) ผูชายจึงถูกมองวาเปนสวนของ
ความมีเหตุมีผลแบบสากล กลาวคือ ผูชายเปนกลุมคนที่สามารถวิเคราะหและทําความเขาใจโลก
ไดดวยมิติมุมมองที่เปนวิทยาศาสตร สวนผูหญิงนั้น เปนกลุมคนที่จําเปนตองถูกอธิบาย หรือถูก
“นําเขามา” สูความมีเหตุมีผลแบบสากล เพราะฉะนั้น เราจะเห็นวาขอโตแยงหลาย ๆ อยางที่อาง
วาตองมีมิติมุมมองและความเขาใจพิเศษในการศึกษาผูหญิงนั้น
แทที่จริงแลวมักจะกลับมา
สนับสนุนวิธีคิดแบบนี้นั่นเอง (ตัวอยางเชนการพูดวาเพศหญิงเปนเพศที่ละเอียดออน ฉะนั้น จะเขา
ใจผูหญิงไดตองมีทัศนะพิเศษเปนตน – ผูเรียบเรียง) อยางไรก็ตาม นักสตรีนิยมเห็นวาการอางวา
ตองมีมิติมุมมองพิเศษนี้ มักจะมองวามิติมุมมองพิเศษที่วานี้มีรากเหงามาจากประสบการณตาง ๆ
ที่มีลักษณะเฉพาะแหงรางกายของผูหญิงบาง
ประสบการณของความเปนแมบางและประสบ
การณของการมีประจําเดือนบาง ซึ่งประสบการณเหลานี้ตางไปจากประสบการณของผูชาย อยาง
ไรก็ดี ในประเด็นนี้นักสตรีนิยมบางกลุมก็เห็นดวย คือเห็นวา ความแตกตางระหวางผูชายกับผู
หญิงมีรากเหงาในดานความแตกตางทางชีววิทยาของพัฒนาการดานรางกาย แตนักสตรีนิยมบาง
กลุมก็แยงวาความแตกตางระหวางชายกับหญิงเปน ‘สิ่งสราง’ ทางวัฒนธรรม (cultural
construction) สําหรับแอ็บบอตกับวอลเลซ ผูเขียนหนังสือเลมนี้พวกเธออยากแยงวา การสราง
เพศภาวะ (gendering) เปนกระบวนการที่หนาที่การงาน (jobs) กิจกรรมตาง ๆ และผูคนถูก ‘ทํา
ใหมีเพศ’ (sexualized) เหมือน ๆ กับที่สิ่งตาง ๆ เหลานี้ถูกทําใหกลายเปน ‘มีเชื้อชาติ’
(racialised) นั่นเอง (เชน งานดี ๆมีรายไดสูง ๆเปนงานของคนไทย สวนงานหนัก งานใชแรงงาน
คาจางต่ําเปนของ “แรงงานพมา” เปนตน – ผูเรียบเรียง) เพราะฉะนั้นความแตกตางทางชีววิทยา
เชน สีผิว – เพศ จึงถูกใชบังหนาเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการกดผูอื่นใหต่ํากวาและการขูดรีด
ความแตกตางทางชีววิทยาจึงไมใชรากฐานของความแตกตางดั้งเดิม อนึ่ง กระบวนการที่วา
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นี้ไมใชกระบวนการที่ตายตัวอยูกับที่หากเปนกระบวนการที่แปรผันในทางวัฒนธรรมและสังคม
เพราะฉะนั้น ถาจะทําความเขาใจกระบวนการสรางความแตกตางระหวางเชื้อชาติก็ดี ระหวางเพศ
วิถีก็ดีจะตองใชการวิเคราะหแบบสังคมวิทยา แตก็จะตองเปนสังคมวิทยาที่สามารถตอบคํา
ถามหรือขอวิพากษตาง ๆ ของนักสตรีนิยมไดดวย คําถามเหลานั้น ปรากฏในขอวิพากษตาง
ๆ ดังนี้
ขอวิพากษตาง ๆของนักสตรีนิยมตอสังคมวิทยาแบบเดิม
นั ก สตรี นิ ย มได ร วบรวมข อ วิ พ ากษ สั ง คมวิ ท ยากระแสเดิ ม หรื อ กระแสชายเป น หลั ก
(malestream) ไวจํานวนหนึ่ง อาทิเชน
1. สังคมวิทยาเทาที่ผานมาสวนใหญแลวเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยผูชาย และโดยนัยเชน
นั้นจึงหมายความวาเปนการศึกษาวิจัยที่ใชทฤษฎีตาง ๆเพื่อผูชาย
2. บรรดาขอคนพบจากการวิจัยที่มาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูชายทั้งหมดถูกนํามาสรางเปน
คําอธิบายทั่วไป เพื่อใชอธิบายประชากรทั้งหมด
3. พื้นที่ตาง ๆ (areas) และประเด็น (issues) ตาง ๆที่เปนความหวงใยของผูหญิงมักถูกมอง
ขามอยูเสมอ หรือไมก็ถูกมองวาไมสําคัญ
4. เมื่อใดที่มีการรวมเอาผูหญิงเขาไปในการวิจัย ผูหญิงก็จะถูกนําเสนอในวิถีทางที่บิดเบี้ยว
ผิดเพี้ยน (distorted) และเพศนิยม (sexist)
5. เพศและเพศสภาวะ มักไมคอยถูกมองวาเปนตัวแปรที่สําคัญและสามารถนําไปอธิบาย
เรื่องตาง ๆได
6. เมื่อไรที่เพศและเพศสภาวะถูกรวมเขาไปในการวิจัยในฐานะตัวแปร ก็มักจะเปนลักษณะ
บวกหรือ ‘แปะ’ เขาไป โดยมองขามขอเท็จจริงวาทฤษฎีตาง ๆที่ใชอธิบาย (หรือเปนหลัก
ในการวิจัยนั้น ๆ) มักเปนทฤษฎีที่ใหความชอบธรรมตอการกดขี่และขูดรีดผูหญิง
กลาวโดยสรุปในทัศนะของนักสังคมวิทยาสตรีนิยมสังคมวิทยาแบบเดิม ๆนั้นอยางดีที่สุด
ก็ มี ลั ก ษณะมื ด บอดหรือ มองไม เห็ น มิ ติ ท างเพศ (sex-blind) แต ถ า จะมองในแงรา ยหน อ ยก็ มี
ลักษณะเพศ(ชาย)นิยม (sexist) ไปเลย หมายความวาอยางดีที่สุดที่สังคมวิทยายอมรับได ก็เพียง
แคไมยอมรับวา ตําแหนงแหงที่เชิงโครงสรางของผูหญิงในสังคม ตลอดจนผลพวงตาง ๆ ที่ตามมา
ไมเหมือนกับของผูชายเทานั้นเอง ดังนั้น เพศจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนเพียงตัวแปรหนึ่งของ
คําอธิบาย แตถามองในแงรายแลวก็อาจสรุปไดวาในสังคมวิทยานั้น ประสบการณตาง ๆของผู
หญิ งถูกตั้งใจมองขามหรือไมก็ถูกบิดเบือน และที่หนักหนาไปกวานั้นคือ วิถีทางตาง ๆที่ผูชาย
ครอบงําและกดขี่ผูหญิงถาไมถูกมองขามก็ถูกมองวาเปนเรื่องธรรมชาติไปเลย
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แอนน โอคลีย (Ann Oakley 1982) เคยแนะนําไววามีคําอธิบายอยูสามชุดวาทําไมจึงมี
เพศนิยม (sexism) อยูในสังคมวิทยา ที่มีเพราะวา :
1. สังคมวิทยามีอคติมาตั้งแตเริ่มตน
2. สังคมวิทยาสวนใหญแลวเปนวิชาชีพของผูชาย
3. สิ่งที่เรียกวา ‘อุดมการณแหงเพศสภาวะ’ มีผลทําใหโลกนี้ถูกสรางขึ้นมาในวิถีทางตาง ๆที่
มีลักษณะเฉพาะ และอุดมการณแหงเพศสภาวะนี้ เขาไปมีอิทธิพลตอสมมติฐานตาง ๆที่
ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชในการอธิบายความแตกตางระหวางชายกับหญิงวาสามารถทําได
อยางไรอีกดวย
(กลาวอีกอยางหนึ่งคือในขอที่สามนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญของอุดมการณหรือความคิดที่วา
ดวยเพศสภาวะที่สงอิทธิพลตอการสรางคําอธิบายความแตกตางระหวางผูชายผูหญิงนั่นเอง—ผู
เรียบเรียง)
อนึ่งเปนเรื่องที่เห็นไดชัดเจนวาตัวประกอบทั้งสามนี้มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันกลาวคือ
สมมติฐานตาง ๆ ที่มีลักษณะเอนเอียงไปทางเพศชาย ถูกสรางขึ้นมาใสในวิชาสังคมวิทยามาตัง้ แต
จุดกําเนิดของวิชานี้ และสมมติฐานเหลานี้ยังคงฝงแนนอยูในระดับฐานรากของทฤษฎีและการวิจยั
ทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาในฐานะที่เปนสาขาวิชาถูกพัฒนาขึ้นมาในคริสตศตวรรษที่สิบเกา
และนักสังคมวิทยาในยุคนั้นพยายามทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้น ความพยายามนี้ ปรากฎออกมาเปนทฤษฎีเสรีนิยม (liberal theory) ที่เนน
ย้ําความสําคัญตอปจเจกชน ทุนนิยม (capitalism) ตลอดจนผลพวงที่ตามมาตาง ๆ ในเรื่องความ
สัมพันธทางชนชั้นที่พัฒนาขึ้นมา รวมทั้งผลกระทบที่มีตอชีวิตของผูคน การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
วานี้รวมเอาการเติบโตของการผลิตแบบโรงงาน การแบงชนชั้นและความสัมพันธแบบใหมทั้ง
หลาย การเติบโตขึ้นมาของชนชั้นผูใชแรงงาน (ชาย) ที่มีจิตสํานึกตื่นตัวทางการเมืองและการ
ขยายตัวของการมีสวนรวมทางการเมืองที่ขยายออกไปสูประชากรที่เปนผูใหญ (และเปนผูชาย)
มากขึ้น (ปรากฏการณตาง ๆ เหลานี้ เปนเงื่อนไขที่ทําใหสังคมวิทยาไมมองวา “คน” หรือ “มนุษย”
ก็ดี กรรมกรก็ดีนั้น มีทั้งผูชายและผูหญิง – ผูเรียบเรียง) สวนแงมุมที่อาจถือวาเปนศูนยกลางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ที่มีตอผูหญิง เห็นจะไดแกการแยกระหวางบานและงานมี
เพิ่ มมากขึ้น เชนเดียวกับการแบงแยกการผลิตออกจากการบริโภค และการผลิตซ้ํา หรือการ
เจริญพันธุ (reproduction) ก็เพิ่มขึ้นดวย พรอมกันนั้นก็เกิดพัฒนาการของอุดมการณที่วา ‘ที่ทาง
ของผูหญิงคืออยูในบาน’ (a woman’s place is in the home) ผูหญิงกลายเปนกลุมคนที่ผูกโยง
กับพื้นที่หรือปริมณฑลสาธารณะ อันเปนพื้นที่ของการเมืองและตลาดการคา
เพราะเหตุนี้เองนักสังคมวิทยาทั้งหลายจึงพุงประเด็นความสนใจไปที่ปริมณฑล
หรือพื้นที่สาธารณะของรัฐบาลและสถานที่ทํางานตาง ๆและมองขามปริมณฑลสวนตัว
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อันเปนพื้นที่บานและความสัมพันธในบานเรือนทั้งหลาย ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะวา
เกิดมีการแบงงานกันทํา ระหวางปริมณฑลสาธารณะ (ผูชาย) กับปริมณฑลสวนตัว (ผูหญิง) และ
การแบงงานกันทําแบบนี้ถูกมองวาเปนเรื่องของธรรมชาติที่มีรากฐานทางชีววิทยานั่นเอง ดังจะ
เห็นไดจากขอเขียนของชารลส ดารวิน ที่เขียนไววา
ความแตกตางสําคัญที่สุดในเรื่องพลังอํานาจทางปญญาของทั้งสอง
เพศ แสดงใหเห็นไดจากการที่ผูชายสามารถบรรลุถึงความมีชื่อเสียงสูงสงไดดี
กวาผูหญิง ไมวาจะในเรื่องอะไรก็ตามที ไมวาสิ่งนั้นจะตองการใชความคิดที่ลึก
ซึ้ ง เหตุ ผ ลหรื อ จิ น ตนาการ หรื อ ...(แม ก ระทั่ ง - ผู เรีย บเรีย ง)...การใช ผั ส สะ
(senses) ตาง ๆ และการใชมือ
(Darwin, 1871)
ขอความขางบนมีความหมายวาไมมีเหตุผลอะไรสําหรับสังคมวิทยาที่จะตองอธิบายการ
แบงแยกทางเพศสภาวะ เพราะสังคมวิทยายอมรับชีววิทยาในฐานะคําอธิบายไปแลว ดังนัน้ จึงไม
มีความจําเปนที่จะตองพิจารณาเพศสภาวะ แมกระทั่งในฐานะที่เปนตัวแปรของคําอธิบาย หรือไม
จําเปนตองสรางทฤษฎีเกี่ยวกับการกดขี่และครอบงําผูหญิงขึ้นมา ผลที่ตามมาคือทําใหผูหญิง ‘ถูก
ซอน’ ไวจากการจองมองทางสังคมวิทยา (sociological gaze) ทั้งในเชิงทฤษฎี (theoretically)
และในเชิงประจักษ (empirically)
ในทัศนะของนักสตรีนิยม สังคมวิทยาไมเพียงแตมองขามเฉพาะผูหญิ งเทานั้น แตมอง
ขามปริมณฑลหรือพื้นที่สวนตัวอันเปนพื้นที่ที่ความสัมพันธในบานเรือนเกิดขึ้นดวย ดังนัน้ เรือ่ งราว
ตาง ๆ อันเปนจุดสนใจหรือมีความสําคัญ ตอผูห ญิ งจึงไม ถูกนํามาสรางเปนทฤษฎีและทําการ
ศึกษาวิจัย ยิ่งไปกวานั้นสังคมวิทยายังลมเหลวที่จะพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหตาง ๆ ที่จะ
สามารถนําไปใชเพื่อทําความเขาใจปริมณฑลสาธารณะและสวนตัว และความสัมพันธระหวาง
สองปริมณฑล ซึ่งเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ในขณะที่ผูชายถูกมองวาอาศัยอยูในทั้งสองปริมณฑล
และเปนผูเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสองเขาดวยกัน ผูหญิงกลับถูกมองวาอาศัยอยูเฉพาะในพื้นที่สวนตัว
เทานั้น แมกระทั่ง ในกรณีที่พวกเธอออกไปทํางานหารายไดนอกบานก็ตาม ผลที่ตามมาคือคํา
อธิบายตาง ๆ ทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับเรื่องทัศนะคติหรือทาทีและพฤติกรรมตาง ๆ ของผูชายสวน
ใหญแลวมักมีพื้นฐานอยูบนตําแหนงแหงที่ตาง ๆ ของผูชายในโลกสาธารณะ (เชน วางอยูบน
พื้นฐานเรื่องชนชั้นทางสังคม ตัวอยางเชนการเปนผูนําชุมชน ผูนําทางการเมือง หัวหนาหนวยงาน
ฯลฯ) แตพอมาถึงทัศนะคติ ทาทีและพฤติกรรมตาง ๆ ของผูหญิงกลับถูกอธิบายโดยอางถึงบท
บาทในปริมณฑลสวนตัว เชน บทบาทของภรรยาและแมกับชีววิทยาของผูหญิงเปนตน อนึ่ง เรา
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มักจะเห็นวาในทางสังคมวิทยามักพูดวาผูชายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของภรรยา แตสงั คมวิทยามัก
ไมคอยเห็นวาผูหญิงมีอิทธิพลตอสามี เชนนี้เปนตน
นักสตรีนิยมไดโตแยงมาโดยตลอดวา บรรดาทฤษฎีและการวิจัยทั้งหลายทั้งปวงที่มอง
ขามประสบการณของผูหญิงซึ่งเปนกวาครึ่งหนึ่งของประชากรและมองขามปริมณฑลสวนตัวอัน
เปนพื้นที่ของความสัมพันธในบานเรือนนี้ นอกจากจะเปนทฤษฎีที่ไมเพียงพอที่จะเขาใจโลกและ
สังคมมนุษยแลว ยังมีลักษณะเพศนิยม (sexist) อีกดวย สิ่งที่นักสตรีนิยมเห็นวาจําเปนตองมี คือ
สังคมวิทยาที่ตรวจสอบหรือศึกษาวิจัยและสรางทฤษฎีตาง ๆ บนปริมณฑลเหลานี้ พรอมกันนั้นก็
ตองปฏิบัติตอระบบเพศ/เพศสภาวะอยางใหความสําคัญพรอมกันไปกับเรื่องของชนชั้น ความเปน
ชาติพันธุ (ethnicity) “เชื้อชาติ” (race) สภาวะแหงความพิการ (disability) และอายุ อนึ่ง ในขณะ
ที่นักสังคมวิทยาเห็นวาทฤษฎีตาง ๆ ที่ใชอธิบายเรื่องตาง ๆ เชน การแบงทางชนชั้น อาชญากรรม
ความสําเร็จ หรือลมเหลวทางการศึกษาโดยมีพื้นฐานการอธิบายอยูบนความแตกตางทางชีววิทยา
วา ทฤษฎีเหลานี้ไมเพียงพอหรือไมก็เปนทฤษฎีที่ผิดก็ตาม แตพวกนักสังคมวิทยาก็ยังคงใชทฤษฎี
เหลานี้อยูตอไปในการอธิบายบทบาทของผูหญิงในปริมณฑสวนตัว เขาทํานอง”ปากวา ตาขยิบ”
หรือ “เกลียดตัวกินไข” อะไรทํานองนั้น ฉะนั้น นักสตรีนิยมจึงตองลุกขึ้นมาทาทายสังคมวิทยา
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
ผลของการทาทายนี้ อยางนอยก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในสังคมวิทยาแบบ
อัง กฤษ (Anglo-Saxon sociology) กลาวคื อมิ ติมุ ม มองของผูห ญิ งไดรับ การยอมรับวามี ความ
สําคัญในปจจุบันมากกวาในอดีต แตกระนั้นก็ตามยังมีบางพื้นที่ในสังคมวิทยาที่มิติมุมมองของนัก
สตรีนิยมไมไดรับการยอมรับ แตบางพื้นที่หรือบางเรื่อง ก็มีผลกระทบอยูบาง บางพื้นที่ก็มีการรื้อ
แลวสรางขึ้นมาใหม (reconstructed) ก็มีเชนกัน ดังจะยกใหเห็นเปนตัวอยางดังนี้
1. พื้นที่หรือเรื่องราวในสังคมวิทยา (อังกฤษ) ที่มิติมุมมองของนักสตรีนิยมยังไมถูกนํา
เขาไปเปนสวนหนึ่งของกระแสหลักคือ เรื่องชนชั้นทางสังคมและการแบงชวงชั้นทาง
สังคม (social class and stratitication) สังคมวิทยาแหงการเปลี่ยนแปลง (the
sociology of transformation) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดในยุโรปตะวัน
ออก-ยุโรปกลาง ลัทธิชาตินิยม และทฤษฎีสังคม
2. พื้นที่หรือเรื่องราวในสังคมวิทยาที่มิติมุมมองของนักสตรีนิยมเขาไปมีผลกระทบอยาง
สําคัญ ไดแก สังคมวิทยาสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บ สังคมวิทยาครอบครัว สังคม
วิทยาวา ดวยอาชี พ ต าง ๆ (the sociology of the professions) สังคมวิท ยาวาดว ย
งาน (the sociology of work) สังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาวาดวยอาชญา
กรรมและความเบี่ยงเบน สังคมวิทยาวาดวยอายุและเสนทางชีวิต (the sociology
of age and the life course)
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3. พื้นที่หรือเรื่องราวในสังคมวิทยาที่ถูกสรางขึ้นใหมทั้งหมด หรือถูกรื้อแลวสราง
(reconstructed) จากมิติมุมมองตาง ๆ ของนักสตรีนิยมไดแก เพศวิถีกับรางกาย
(sexuality and the body) อัตลักษณกับความแตกตาง (identity and difference)
สั ง คมวิ ท ยาว า ด ว ยทั ศ นะ กั บ วั ฒ นธรรม (visual and cultural sociology) และสั ง คม
วิทยา (เชน ทัศนศิลป, ภาพโฆษณา, ภาพยนตร, โทรทัศน – ผูเรียบเรียง) เรื่องชุมชนกับ
การรวมกันดูแล (sociology of community care) เปนตน
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