
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

ความรู้เบื1องต้นเกี8ยวกบัทฤษฎกีารเมืองและสังคม (ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 

รหัสวชิา     ๒๔๐๐๑๑๕  INTRO SOC POL THEO   

จํานวนหน่วยกติ    ๓  หน่วยกิต 

ชื8อวชิา   ความรู้เบื8องตน้เกี<ยวกบัทฤษฎีการเมืองและสงัคม   

(Introduction to Social and Political Theory)   

คณะ/ภาควชิา    รัฐศาสตร์ / วชิาบงัคบัคณะ   

      ภาคการศึกษา    ปลาย 

      ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

      ชื8อผู้สอน ศาสตราจารย ์ดร.ไชยนัต ์ไชยพร   

      ชื8อผู้ช่วยสอน หสันยั สุขเจริญ (นิสิตปริญญาเอก) 

      เงื8อนไขรายวชิา  - 

      สถานภาพของวชิา  วชิาบงัคบัคณะ 

      ชื8อหลกัสูตร   รัฐศาสตรบณัฑิต 

      วชิาระดบั   ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต 

      จํานวนชั8วโมงที8สอน  ๓ ชั<วโมง/สปัดาห์   

วนัพธุ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมเกษม สุวรรณกลุ ชั8น ๑๓ 

อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) (และผสมออนไลน์ทุกครั8 ง) 

 

 

เนื1อหาและวตัถุประสงค์รายวชิา 

 เพื<อใหนิ้สิตสาํรวจความคิดและทฤษฎีพื8นฐานเกี<ยวกบัการเมือง  การปกครอง  และสงัคม  ปัญหา

พื8นฐานของปรัชญาการเมือง  ประเดน็และแนวคิดหลกัในทฤษฎีสงัคมวทิยาดั8งเดิม และร่วมสมยั 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงเนื1อหารายวชิาต่อสัปดาห์ 

ครั8 งที< วนัที< เนื8อหา 

๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ทฤษฎีการเมืองและสงัคมกบัความยติุธรรม:  

-ความยติุธรรม: ความเสมอภาค 

-สาเหตุของความไม่เสมอภาค 

-การจดัสรรทรัพยากรอยา่งไรถึงจะเกิดเสมอภาค ?  

-อะไรคือเงื<อนไขอนัถูกตอ้งชอบธรรมที<จะมาจดัแบ่งทรัพยากรหรือสิ<งที<มี

คุณค่ากนัใหม่ได ้? 

-กลบัไปที<จุดเริ<มตน้:  คาํตอบของนกัทฤษฎีการเมืองสาํนกัสญัญา

ประชาคม: Hobbes, Locke, Rousseau 

-การกลบัไปที<จุดเริ<มตน้ในความคิดทางการเมืองตะวนัออก  

     

ใหนิ้สิตแสดงความคิดเห็น ผูส้อนสรุปประเดน็ 

เอกสารอ่านประกอบ 

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม A, พ.ศ. 2565  

Swift, Adam.  Political Philosophy: A Beginners' Guide for Students and 

Politicians. Cambridge: UK: Polity: 2014. “Concept v. 

conceptions: the case of justice” [pp. 13-20],  

๒ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๕ -การทาํความรู้จกัเรื<อง การทดลองทางความคิด: การสร้างตวัแบบจาก 

“เกาะร้าง”  หรือ “จุดเริ<มตน้” 

-การแกปั้ญหาเรื<อง “เสรีภาพและความเสมอภาค 

โดยการทดลองทางความคิด: อุตตรกรุุ สงัคมในอุดมคติ 

เสรีภาพและความเสมอภาค กบั ความยติุธรรม 

เสรีภาพ 

Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” Positive Liberty and Negative 

Liberty.  

อภิปรายปัญหาใน สองแนวคิดเกี<ยวกบัเสรีภาพของ Berlin 



เสรีภาพที<ทาํไดจ้ริง กบั เสรีภาพเพียงรูปแบบ (Effective freedom v. formal 

freedom”)  

เสรีภาพคือความเป็นอิสระของตวัเอง กบั เสรีภาพคือการทาํอะไรไดต้ามที<

ตอ้งการ  (Freedom as autonomy v. freedom as doing what one 

wants) 

เสรีภาพคือการมีส่วนร่วมทางการเมือง กบั เสรีภาพเริ<ม ณ ที<การเมืองมาไม่

ถึง (Freedom as political participation v. freedom beginning where 

politics ends)  

 

ความเสมอภาค 

Will Kymllicka, “The egalitarian plateau” 

 

เอกสารอ่านประกอบ 

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม A, พ.ศ. 2565  

Swift, Adam.  Political Philosophy: A Beginners' Guide for Students and 

Politicians. Cambridge: UK: Polity: 2014,  

                  “Two concepts of liberty?”, pp. 58-60. 

                   “Effective freedom v. formal freedom” pp. 61-65,  

                   “Resisting the totalitarian menace,” pp. 82-92, 

                    “The egalitarian plateau” [pp. 97-102]  

๓ 

 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ -เสรีภาพและความเสมอภาคในเคา้โครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐม์นู

ธรรม 

-วถีิชีวติในสงัคมคอมมิวนิสตข์องมาร์กซและเองเกลส์ 

    

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม A, พ.ศ. 2565  

๔  ๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ คาํถาม 



หนึ<ง: ถา้สงัคมที<เป็นอยูไ่ม่ยติุธรรม เพราะยงัมีความเหลื<อมลํ8า-ความไม่

เสมอภาคอยู ่และเป็นความเหลื<อมลํ8าที<ห่างมาก  

สาเหตุของความเหลื<อมลํ8า-ไม่เสมอภาคดงักล่าวนี8  คือ อะไรบา้ง  ?   

 

ใช่หรือไม่วา่ คาํตอบ คือ กรรมสิทธิb ทรัพยสิ์นส่วนตวั (right to private 

property), การแบ่งงานกนัทาํ (division of labour),  การเกิดอารยธรรม  

(civilization),  การสั<งสมความมั<งคั<ง (accumulation of wealth) ?  

 

สอง:  อะไรคือ เหตุผลความชอบธรรมในการรื8อสร้างและจดัระเบียบใหม่

ในการจดัสรรทรัพยากรและสิ<งที<มีคุณค่าในสงัคมปัจจุบนั ?  

       

ใช่หรือไม่วา่ คาํตอบอยูที่< จุดเริ<มตน้ของมนุษยชาติ ?  นั<นคือ ทรัพยากรใน

โลกไม่ไดเ้ป็นของใครในตอนแรกเริ<ม 

 

สาม: เรามีขอ้เสนออะไรบา้ง ในการรื8อสร้างและจดัระเบียบใหม่ในการ

จดัสรรทรัพยากรและสิ<งที<มีคุณค่าในสงัคมปัจจุบนัเพื<อใหเ้กิดความ

ยติุธรรมในสงัคม (social justice) ? 

  ยกเลิกกรรมสิทธิb ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ? และอะไรอีก ? 

  

สี<: คาํถามคือ เมื<อยกเลิกกรรมสิทธิb ทรัพยสิ์นส่วนบุคคลแลว้ จะส่งผลอะไร

ตามมาบา้ง ? 

 

๕  ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ John Rawls   

 

เอกสารอ่านประกอบ 

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม B, พ.ศ. 2565  

Rawls, John.  A Theory of Justice. Cambridge : The Belknap Press of 

Harvard University Press, 1971.  



ศุภชยั ศุภผล. จอห์น รอลส์ : ว่าด้วยทฤษฎคีวามยติุธรรมและชีวิตของ

จอห์น รอลส์. กรุงเทพฯ: วคิตอรี< , ๒๕๕๘. [หนา้ ๑๙-๕๖]  

 

๖ ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 

(วนัหยดุมาฆบูชา แต่

เรียน ไม่งั8นไม่ทนั !)  

ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ Robert Nozick  

 

เอกสารอ่านประกอบ 

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม C, พ.ศ. 2565  

 Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia,  Basic Books; Reprint 

edition, 2013. 

๗ ๒๓ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๕ 

ต่อจากสปัดาห์ที<แลว้ 

  ๒ มีนาคม  ๒๕๖๕ อภิปรายทฤษฎีความยติุธรรมของ John Rawls – Robert Nozick   

 

๘  ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สอบกลางภาค ๕๐ คะแนน 

๙ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ Ronald Dworkin  

 

เอกสารอ่านประกอบ 

 

ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม D, พ.ศ. 2565  

 

Ronald Dworkin, Sovereign Virtue: the theory and practice of equality. 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.                 

[pp. 86-92] 

๑๐  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕      ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ Ronald Dworkin  

 

๑๒  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕   ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ Michael Walzer 

เอกสารอ่านประกอบ 



ไชยนัต ์ไชยพร,  เอกสารคาํสอนวิชาความรู้เบื2องต้นทฤษฎกีารเมืองและ

สังคม D, พ.ศ. 2565  

Michael Walzer, Spheres of Justice: a defense of pluralism and equality. 

New York: Basic Books, 1983. 

Swift, Adam. Political Philosophy : A Beginners' Guide for Students and 

Politicians. Cambridge: UK: Polity: 2014. “complex equality”, 

[pp. 101-102], “goods as social meanings” [pp. 157-158]. 

  

๑๓  ๒๐  เมษายน   

๒๕๖๕  

ทฤษฎคีวามยุติธรรมของ Michael Walzer 

และอภิปราย John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin, Michael 

Walzer และการปรับใชใ้นสงัคมการเมืองไทย 

และ  

กรณี “ปัญหาการใชโ้ทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนในที<สาธารณะ”  

 

๑๔  ๒๗  เมษายน ๒๕๖๕  Kant’s What is Enlightenment ? และ Political Culture as Equilibrium/ 

Michael Walzer 

เอกสารอ่านประกอบ 

Immanuel Kant. What is Enlightenment ?. เขียนโดย อิมมานุเอล คานท ์ 

แปลโดย โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ.์ [เอกสารคาํสอน]. 

ไชยนัต ์ไชยพร.  What is Enlightenment ?  อะไรคือการรู้แจง้ หรือ ความ

สวา่งทางปัญญา ?.  [เอกสารคาํสอน]. 

ไชยนัต ์ไชยพร. วฒันธรรมการเมืองไทยกบัการใชห้ลกันิติธรรม. ใน หลกั

นิติธรรมกบัประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2558. 

๑๕ 

 

 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ:  Kant’s What is Enlightenment ? และ Political Culture as 

Equilibrium/ Michael Walzer (๒) 

  สอบปลายภาค  

 

การประเมนิผล 



สอบเกบ็คะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคครั8 งละ 50 คะแน  รวมคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน   

   

    

 

เอกสารอ่านประกอบ  

ภาษาไทย 

เกษียร เตชะพีระ. “3 แนวคิดวา่ดว้ยเสรีภาพ” ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวนัที< ๖, ๑๓, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘: ๕๓.  

ไชยนัต ์ไชยพร. “รูปแบบการปกครองที<ดีที<สุดของจอห์น สจวต มิลล”์ วิภาษา ปีที< ๒ ฉบบัที< ๔ (สิงหาคม – 

กนัยายน ๒๕๕๑): ๒๐-๒๗. 

ไชยนัต ์ไชยพร. “รูปแบบการปกครองที<ดีที<สุดของจอห์น สจวต มิลล ์(จบ)” วิภาษา ปีที< ๒ ฉบบัที< ๕ (กนัยายน 

– ตุลาคม ๒๕๕๑): ๒๗-๓๒. 

ไชยนัต ์ไชยพร. “ความยติุธรรม (ตอนที< ๑)” รัฐศาสตร์สาร ปีที< ๒๐ ฉบบัที< ๑ (๒๕๔๑). 

ไชยนัต ์ไชยพร. “โพรตากอรัส”  เอกสารอดัสาํเนา. 

ไชยนัต ์ไชยพร. “ธรรมรัฐกบัวชิาปรัชญาการเมือง”  เอกสารเนื<องในโอกาสครบรอบหา้สิบปีของการก่อตั8งคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ. 

ไชยนัต ์ไชยพร, จอน เอลสเตอร์ กับ ทฤษฎกีารเลือกอย่างเป็นเหตเุป็นผล, (กรุงเทพฯ: Way of Book: ๒๕๕๗) 

ฌอง-ฌาค รุสโซ. ความเรียงว่าด้วยต้นกาํเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ. แปลโดย 

ศุภชยั ศุภผล. กรุงเทพฯ : สยามปริทศัน์,  ๒๕๕๕ 

นิติ มณีกาญจน์. “การปกครองโดยไม่ปกครอง.” วารสารสังคมศาสตร์ ปีที< ๓๗ ฉบบัที< ๑-๒ (มกราคม – 

ธนัวาคม ๒๕๔๙): ๕๗-๑๑๙. 

มอริส แครนสตนั แต่ง, ส. ศิวรักษ ์แปล, ปรัชญาการเมือง ๑: บทสนทนาทางการเมืองเรืPองรัฐ บทสนทนาทาง

การเมืองเรืPองความมใีจกว้าง, (กรุงเทพฯ: ปาจารยสาร: ๒๕๓๕) 

มอริส แครนสตนั แต่ง, ส. ศิวรักษ ์แปล, ปรัชญาการเมือง ๒: บทสนทนาทางการเมืองเรืPองความเจริญและ

จริยธรรม, (กรุงเทพฯ: ปาจารยสาร: ๒๕๓๕) 

มอริส แครนสตนั แต่ง, ส. ศิวรักษ ์แปล, ปรัชญาการเมือง ๓: บทสนทนาทางการเมืองเรืPองการปฏิวติัและ

อนาธิปไตย, (กรุงเทพฯ: ปาจารยสาร: ๒๕๓๕), ๖๐-๑๑๐. 

มอริส แครนสตนั แต่ง, ส. ศิวรักษ ์แปล, ปรัชญาการเมือง ๔: บทสนทนาทางการเมืองเรืPองเสรีภาพและ

ประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ: ปาจารยสาร: ๒๕๓๕) 



ไมเคิล เจ. แซนเดล. ความยติุธรรม, แปลโดย สฤณี อาชวานนัทกลุ. พิมพค์รั8 งที< ๒. กรุงเทพฯ: โอเพน่เวลิดส์, 

๒๕๕๗. 

วรีะ สมบูรณ์. “โลกาภิวตัน์กบัความเป็นธรรมระหวา่งประเทศ” และ “สื<อกบัสิทธิเสรีภาพภายใตโ้ลกาภิวตัน์ทาง
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