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ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาอิทธิพลของสถานะทางเพศท่ีมีต่อการจดัสรรทรัพยากรและส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคมดว้ยอ านาจอนั

ชอบธรรม  ศึกษาขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัท่ีมาของสถานะทางเพศ ความแตกต่างระหวา่งเพศทางชีวภาพกบัเพศทาง

สังคมวฒันธรรม  ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและทฤษฎีเฟมินิสมก์บัปัญหาความเหล่ือมล ้าทางเพศ อคติ

ทางเพศ  เพื่อใหนิ้สิตไดเ้ขา้ใจวิวาทะพื้นฐาน (basic debates) เก่ียวกบัแนวความคิดเร่ืองเพศสภาพ (gender) และ

เพศชีวภาพ (sex)  รวมทั้งศพัทว์ิชาการท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ และให้นิสิตรับทราบถึงวาทกรรมหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อโลก

ทศัน์เร่ืองเพศสภาพกับการเมือง อันได้แก่ คมัภีร์ทางศาสนา ปรัชญาความคิดทางการเมืองในอารยธรรม

ตะวนัตกตั้งแต่โบราณถึงร่วมสมยั นอกจากน้ี ให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ

ในมิติทางการเมืองและสังคมผา่นทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) กระแสต่างๆ และให้นิสิตสามารถพฒันาจุดยืน

ของตวัเองในเร่ืองเพศกบัการเมือง 

 

 

 

 



 

เนือ้หาการเรียนการสอนรายสัปดาห์ 

 
สัปดาห์ที่ 

 

 
เนือ้หา 

 
ศัพท์ทีจ่ะได้เรียนรู้ในแต่ละคาบ 

 
ผู้บรรยาย 

 
เอกสารอ่านประกอบ 

จันทร์ที ่10 และ 17 
มกราคม 2565 

แนะน าท่ีมาของวชิา
เพศกบัการเมือง          

จากพื้นท่ีทางความคิดสู่พื้นท่ีทาง
กายภาพและสังคมการเมือง: sex, 
gender, sexuality, bisexuality, 
multi-sexuality, social 
construction, transsexual, 
transvestite, queer, homosexual, 
gay, lesbian, patriarchy, 
fetishism, LGBTQ   etc. ความ
แตกต่างขดัแยง้ระหวา่งแนวคิด
เชิงศาสนา-วทิยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ีมีต่อสถานะทาง
เพศ: sex-gender,  nature vs 
nurture, biology vs  social and 
cultural construction,   
 

 ศ.ดร.ไชยนัต ์ไชยพร  ไชยนัต ์ไชยพร, ‚บทวิจารณ์อ่านงาน
ของธเนศ เร่ือง ‘ตรรกะแห่งการกด
บงัคบั: ความจริงท่ีเหนือดีสคอร์ส’‛ 
รัฐศาสตร์สาร ฉบบัพิเศษ ครบรอบ 
12 ปี  ป รั ช ญ า แ ล ะ ค ว า ม คิ ด , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530: 
หนา้ 179-193. 

 Michel Foucault, Herculine Barbin 
(Being the Recently Discovered 
Memoirs of a Nineteenth Century 
French Hermaphrodite), translated 
by  Richard McDougall, (New York: 
Vintage: 1980).   

 Malin Ah-King, ed., Challenging 
Popular Myths of Sex, Gender and 



Biology, (Springer Science & 
Business Media: 2013), ‚Sex or 
Gender‛, pp. 2-3. 

 ‚เซ็กส์: กิจกรรมท่ีคุณชอบท า แต่ไม่
ชอบพดูและช่ืออ่ืนๆ‛ (ร่วมกบั ปิยฤดี 
ไชยพร) เผยร่าง-พรางกาย: ทดลอง
มอง ร่ า งกายในศาสนา  ป รัชญา
การเมือง ประวติัศาสตร์ศิลป และ
มานุษยวิทยา, ปริตตา เฉลิมเผ่า 
กออนันตกูล  บรรณาธิการ , คณะ
สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โครงการ
จดัพิมพ์คบไฟ พ.ศ. 2541 หน้า  63-
104  

 Stephen Kerry,   ‚Are you a boy or a 
girl ? Foucault and the intersex 
movement‛  
http://w3.unisa.edu.au/hawkeinstitut
e/publications/foucault-25-
years/kerry.pdf (อธิบายความแนวคิด
ของ Foucault และกรณี Herculine 



Barbin ของ Foucault)  
  ธเนศ วงศ์ยานนาวา , เพศ: จาก

ธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ
, (กรุงเทพฯ: มติชน: ๒๕๕๑). 

 ปรานี วงศเ์ทศ, เพศสภาวะในสุวรรณ
ภูมิ (อุษาคเนย)์, (กรุงเทพฯ: มติชน: 
๒๕๔๙): ‚การศึกษาเพศสภาวะใน
อุษาคเนย์:  ทบทวนกรอบคิดและ
ทฤษฎี‛, หนา้ 5-29.    

 L. Pearlman,  ‚Transsexualism as 
Metaphor: The Collision of Sex and 
Gender‛ Buffalo Law Review, 43, 
Winter, 1995,  pp. 835-872. 
‚Cultural anxiety insists that if John 
has a gender identity that is feminine 
and thus female, then it is necessary 
to align John's genital sex to match 
his gender and therefore become 
Joanne.‛ ลองคิดดูวา่ เชา้วนัหน่ึง เม่ือ
คุณต่ืน ข้ึนมา  พบว่าตัว คุณอยู่ ใน
ร่างกายของเพศตรงขา้ม แต่ตวัคุณยงั



เป็นตัวคุณอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่
ร่างกายเปล่ียนแปลงไป อาจจะมี
หน้าอกตรงบริเวณท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
หรือมีลึงค ์ ค  าถามคือ ‚คุณยงัเป็นคุณ
อยู่หรือเปล่า ?‛  ร่างกายท่ี
เปล่ียนแปลงไปไม่ได้เปล่ียนแปลง
ความรู้สึกเป็นชายหรือหญิงของคุณ       
และลองคิดต่อไปอีกว่า คุณจะท า
ยงัไงกับร่างการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า ร่างกายท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้น  มนัไม่ใช่ตวัคุณ
จริงๆ ส่ิงท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ 
คุณอาจจะตอ้งเจอกระแสต่อตา้นจาก
สังคมในการท่ีจะยอมรับการรับรู้
ตวัตนของคุณตามสภาพร่างกายของ
คุณท่ีสังคมเห็น  ความอึดอดัคบัขอ้ง
ใจน้ีอาจจะท าใหคุ้ณตอ้งไปพบแพทย์
หรือนักจิตวิทยา และถ้าไปพบแล้ว 
คุณอาจจะได้รับค าแนะน าว่า ถ้าคุณ
ไดรั้บฮอร์โมนหรือผ่าตดั คุณอาจจะ
สามารถปรับร่างกายใหส้อดคลอ้งกบั



ความรู้สึกในตวัตนของคุณ  คุณจะ
ตดัสินใจอยา่งไร ?. 

 -Ifi Amadiume,  Male daughters, 
female husbands: Gender and Sex in 
an African Society, (Zed Books: 
1987).         ผูเ้ขียนตอ้งการช้ีให้เห็น
ว่า นักวิชาการตะวนัตกน าเอากรอบ
ความคิดเร่ืองสิทธิสตรีและมุมมอง
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างชาย-
หญิง ขอ ง โล กตะวันตกม ามอ ง
บทบาทชายหญิงของสังคมอาฟริกา 
โดยเฉพาะท่ีสังคม Nnobi  ซ่ึงเป็น
สั ง คมชนบท เล็ ก ๆ ท่ี ย า ก จนใน
ดิ น แ ด น ต อ น ใ น ข อ ง ไ น จี เ รี ย
ตะวนัออก  

 



จันทร์ที ่24, 31,  
และ 7 กุมภาพนัธ์ 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านประวติัความคิด
ทางการเมือง
ตะวนัตก (และ
บางส่วนของทศ
ชาติ) จากมุมมองเฟ
มินิสต:์ กรีกโบราณ-
คริสตศาสนา-
Machiavelli-
Rousseau-Marxism-
Nietzsche and 
Postmodern.  
 
 

  ศ.ดร.ไชยนัต ์ไชยพร  มุมมองเชิงสตรีนิยมในบทละคร the 
Women Assembly ของ 
Aristophanes ‚ผูห้ญิงกบัความรู้ใน
ประวติัศาสตร์ความคิดทางการเมือง
ตะวันตก: ว่าด้วยวาทกรรม แห่ง
อุปสรรคของความรักระหวา่ง โซเฟีย  
กั บ  โ ซ เ ฟี ย  ส่ ว น ท่ี ห น่ึ ง . ‛ 
สั ง คมศาสต ร์ป ริทัศน์   สม าคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 19  
ฉบบัท่ี 1 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2540:  
หนา้ 27-52 

 The Equality of the Sexes: Three 
Feminist Texts of the Seventeenth 
Century, translated with an 
introduction and notes by Desmond 
M. Clarke, (Oxford: Oxford 
University Press: 2013). 

 Satha-Anand, Suwanna, 1997. 
"Madsi: a female Bodhisattva 
denied?" in Virada Somswasdi and 
Sally Theobald,  eds., Women, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gender Relations and Development 
in Thai Society, Vol.1. Chiang Mai: 
Women’s Studies Center, Faculty of 
Social Sciences, Chiang Mai 
University,  pp 243-256.  

 ‚ผูห้ญิงกับความรู้ในประวติัศาสตร์
ความคิดทางการเมืองตะวนัตก: ว่า
ดว้ยวาทกรรมแห่งอุปสรรคของความ
รักระหวา่ง โซเฟีย  กบั โซเฟีย ส่วนท่ี
สอง: มาร์กซ์และเองเกลส์‛ โครงการ
สตรีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
2543. 

  ‚ผูห้ญิงกบัความรู้ในประวติัศาสตร์
ความคิดทางการเมืองตะวนัตก: ว่า
ดว้ยวาทกรรมแห่งอุปสรรคของความ
รักระหวา่ง โซเฟีย  กบั โซเฟีย ส่วนท่ี
สาม: นิทเช่และโพสทโ์มเดิร์น โครง 
ก า ร ส ต รี ศึ ก ษ า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2543. 

 ก า เ นิ ด ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ค ว า ม รั ก ใ น
ค าอธิบายของ Aristophanes  



 ‚เทพี  กะหร่ี เมียและทาส‛ ใน ไช
ย ันต์  ไชยพร , Pre-Modern, 
(กรุงเทพฯ: way of   book: 2551), 
หน้า 56-60.  ขอ้เขียนน้ีไดข้อ้มูลมา
จาก Sarah B. Pomeroy, Goddess, 
Whores, Wives and Slaves (Women 
in Classical Antiquity), (New York: 
Schocken Books:   1995). 

 

จันทร์ที ่14 
กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 

French Feminism  ผศ.ดร.ชญาน์ทตั ศุภชลาศยั 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

 ประวัติความ เ ป็นมาของ  French 
Feminism ตั้ งแต่คล่ืนลูกท่ีหน่ึง
จนกระทัง่คล่ืนลูกท่ีส่ี 

 
 



 

จันทร์ที ่21 
กุมภาพนัธ์ 2565 
 

Gay Talk  
 

 คุณนทั ชโยดม สามิบติั  
มิสเตอร์เกยไ์ทยแลนด ์2019 
 
 
 

 
 
 
 

จันทร์ที ่28 
กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 
 
 

Transgender Talk 
 

 สนทนากบั ‚ชญัชกร 
วรีวฒัน์‛  
 

 

จันทร์ที ่14 มีนาคม ‚เกยใ์นความขดัแยง้  คุณธนา ร่างนอ้ย  ธนา ร่างน้อย. (2558). การเมืองกับ



2565 
 
 
 
 
 

ทางการเมืองไทย‛        นิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
(จบปริญญาโท รัฐศาสตร์การ
ปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาฯ) 

เ พศสภ าพ :  อัตลักษ ณ์ ร่ วมและ
อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย ์
ภายใต้บริบทความขัดแยง้และการ
แบ่งขั้วทางการเมือง (วิทยานิพนธ์). 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ป ก ค ร อ ง  ค ณ ะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ. 
 

จันทร์ที ่21 มีนาคม 
2565 
 
 

Gender and Media  
 

 ดร.  ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู ้
ประกาศข่าวและบรรณาธิการ
ข่ า ว อ า เ ซี ย น ข อ ง
สถานีโทรทศัน์ไทย  พีบีเอส 

 

จันทร์ที ่28 มีนาคม
, 4 และ 11 เมษายน 
2565 
 
 
 
 
 
 

การสะท้อนความ
เป็นตวัตนผ่านความ
เขา้ใจเร่ือง SOGIE     
 
ระบบอ านาจกบั 
Gender และ 
Sexuality  
 
Gender-based 

 ดร.ชเนตตี ทินนาม ภาค
วชิาการส่ือสารมวลชน คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 



 
 
 
 

Violence กบัระบบ
โครงสร้างสังคม-
วฒันธรรม    
 
 

จันทร์ 18 เมษายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
จันทร์ 25 เมษายน 
2565         
 

สตรีกบัการเมือง       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิ สิ ต น า เ ส น อ
รายงาน   

 คุณพรรณิการ์ วานิช  ต่อศกัด์ิ สุขศรี, ‚ผูห้ญิงกบัการเมือง: 
พื้นท่ีสาธารณะจากมุมมองของสตรี
นิยมแนวเสรีนิยม‛  ปาจารยสาร 
ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 36 มีนาคม-พฤษภาคม 
2555, หนา้ 14-16.       

 กองบรรณาธิการ, ‚สตรีผูน้ าทาง
สังคมและการเมืองหลงัปฏิวติั
ประชาธิปไตย‛ ปาจารยสาร ฉบบัท่ี 
1 ปีท่ี 36 มีนาคม-พฤษภาคม 2555, 
หนา้ 35-48. 
 
 

จันทร์ 2 พฤษภาคม 
2565  
 

นิ สิ ต น า เ ส น อ
รายงาน 

   



 

 

การประเมินผล:   

รายงาน 2 ฉบบั ๆ ละ 50 คะแนน (ตกลงกนัใหม่ไดค้รับ)  

 

 

 

บทความทีน่่าสนใจแนะน าให้อ่าน 

- Susan Moller Okin, ‚Philosopher Queens and Private Wives: Plato on Women and the Family,‛ in Mary Lyndon Shanley and Carole Pateman, 

eds., Feminist Interpretation and Political Theory, (Cambridge: Polity Press: 1991), pp. 11-31.  

- Arlene Saxonhouse, ‚Aristotle: Defective Males, Hierarchy, and the Limits of Politics,‛ in Mary Lyndon Shanley and Carole Pateman, eds., 

Feminist Interpretation and Political Theory, pp. 32-52. 

- Carole Pateman, ‚ ‘God Hath Ordained to Man a Helper’: Hobbes, Patriarchy and Conjugal Right,‛ in Mary Lyndon Shanley and Carole 

Pateman, eds., Feminist Interpretation and Political Theory, pp. 53-73. 

- Melissa A. Butler, ‚Early Liberal Roots of Feminism: John Locke and the Attack on Patriarchy,‛ in Mary Lyndon Shanley and Carole Pateman, 

eds., Feminist Interpretation and Political Theory, pp. 74-94. 



- Lynda Lange, ‚Rousseau and Modern Family,‛ in Mary Lyndon Shanley and Carole Pateman, eds., Feminist Interpretation and Political 

Theory, pp. 95-111. 

- Jean-Jacques Rousseau, Rousseau on Women, Love, and Family, edited by Christopher Kelly and Eve Grace, (Hanover: Dartmouth College 

Press: 2009), Chapter I: ‘Gender Identity; 3 The Two Sexes,’ pp. 52-62; Chapter II: ‘Women; 4 On Women,’ pp. 64-64; 5 ‘Sophie; or, Woman,’ 

pp. 65-130.  
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