
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิชา สว. 343 สังคมวิทยาการเมือง

ภาคการศึกษา 1/2555 ! ! Section 0300

วัน/เวลา อังคาร-พฤหัสบดี / 11:00-12:30 น.

หองบรรยาย N/A

ผูบรรยาย อ.สลิสา ยุกตะนันทน

ลักษณะวิชา (Course Description)

B วิชาสังคมวิทยาการเมืองมีจุดมุงเนน คือ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง “การเมือง” และ 

“สังคม” โดยศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมืองตางๆ แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ และ

โครงสรางทางวัฒนธรรมของสังคมไทยสมัยใหม โดยเนื้อหารายวิชาสามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ ใน

ชวงแรกจะมุงนำเสนอความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยาการเมือง อันไดแก มโนทัศนหลักตางๆ ทาง

สังคมวิทยาการเมือง การศึกษาสังคมวิทยาการเมืองผานการวิเคราะหปรัชญาการเมือง อุดมการณ

ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การวิเคราะหในเชิงการเมืองเปรียบเทียบ รวมไปถึงการศึกษาความ

สัมพันธระหวางประชาสังคมและรัฐ สวนในชวงที่สอง จะมุงเนนการวิเคราะหสังคมไทยสมัยใหม โดย

อาศัยมรรควิธีสังคมวิทยาเชิงประวัติศาสตร (Historical Sociology) เปนสำคัญ ซ่ึงในสวนนี้จะนำเสนอ

แนวทางการศึกษาสังคมไทยสมัยใหม ผานมุมมองทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงและการประกอบสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหม และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของ

ลัทธิชาตินิยม อันสงผลตอพัฒนาการของโครงสรางทางการเมืองและสังคมไทย

รูปแบบการเรียนการสอน (Class Format) เนนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

การวัดผล (Course Evaluation) 

X รายงานสวนบุคคลขนาดส้ัน X 10%

X รายงานกลุมX X X 10%

X การสอบปลายภาคX X 40%

X การสอบสัมภาษณX X 40%
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ตารางการบรรยาย (Course Content and Schedule)

สวนที่ 1: ความรูเบื้องตนสังคมวิทยาการเมือง

สัปดาหที่ 1 (26 และ 28 มิถุนายน): 

แนะนำรายวิชา

สัปดาหที่ 2 (3 และ 5 กรกฎาคม): 

“การเมือง” “อำนาจ” “รัฐ” และ “การเกิดข้ึนของรัฐ”

เอกสารประกอบคำบรรยาย
ชัยอนันต สมุทวณิช. 2530. รัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชัยอนันต สมุทวณิช. 2554. บทที่ 1 การเมืองแบบทางการกับการเมืองแบบธรรมชาติ, ใน รัฐกับ

       สังคม: ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พี.เพรสจำกัด.

พฤทธิสาณ ชุมพล. 2553. บทนำ การวิเคราะหการเมืองแนวตางๆ, ใน ระบบการเมือง: ความรูเบ้ือง  

       ตน. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธเนศ วงศยานนาวา. 2554. ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ). กรุงเทพฯ: คณะ

       รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

กุลลดา เกษบุญชู-ม้ีด. 2545. วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลกจากระบบฟวดัล

       ถึงการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตำราและเอกสารคำสอน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

       มหาวิทยาลัย

สัปดาหที่ 3 (10 และ 12 กรกฎาคม):
“ทฤษฎีสัญญาประชาคม”

เอกสารประกอบคำบรรยาย
พงเพ็ญ ศกุนตาภัย. 2547.ทฤษฎีการเมืองยุคใหม. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร 

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมบัติ จันทรวงศ (แปล). 2550. โธมัส ฮ็อบส, จอหน ล็อก ฌ็อง-ฌากส รุสโซ และอิมมานูเอล คานท 

       ประวัติปรัชญาการเมือง เลมที่ 2. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คบไฟ

สัปดาหที่ 4 (17 และ 19 กรกฎาคม):
“อุดมการณทางการเมือง”

เอกสารประกอบคำบรรยาย
สิริพรรณ นกสวน และเอก ต้ังทรัพยวัฒนา (บก.). 2546. คำและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย. 

       กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พฤทธิสาณ ชุมพล และเอก ต้ังทรัพยวัฒนา (บก.). 2551. คำและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย เลม 

       2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Heywood, Andrew. 2007. Political Ideologies: An Introduction. 4th.ed. London: Palgrave 

      Macmilan
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สัปดาหที่ 5 (24 และ 26 กรกฎาคม): บรรยายโดย คุณสายพร ใบบริบาลกุล

ระบบการเมือง สถาบันทางการเมือง และการส่ือสารทางการเมือง

เอกสารประกอบคำบรรยาย
พฤทธิสาณ ชุมพล. 2553. ระบบการเมือง: ความรูเบ้ืองตน. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชัยอนันต สมุทวณิช. 2554. บทที่ 2 ทฤษฎีระบบการเมืองไทย: กรอบการวิเคราะหไตรลักษณรัฐ, ใน 

      รัฐกับสังคม: ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พี.เพรสจำกัด.

สัปดาหที่ 6 (31 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม): บรรยายโดย คุณสายพร ใบบริบาลกุล

การเมืองเปรียบเทียบ

ฮันติงตัน แซมมวล. 2527. พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง. ปรัชญา เวสารัชช (แปล.) กรุงเทพฯ: 

      สมาคมรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชัยอนันต สมุทวาณิช. 2526. การเมืองเปรียบเทียบ: ทฤษฎีและแนวความคิด. กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ

สัปดาหที่ 7 (7 และ 9 สิงหาคม):
ประชาสังคม

เอกสารประกอบคำบรรยาย
Cohen, Jean and Anderw Arato. 1992. Civil Society and Political Theory. Cambridge: The MIT 

      Press

Alexander, Jeffrey C.. 2006. The Civil Sphere. Oxford: Oxford University Press

สัปดาหที่ 8 (14 และ 16 สิงหาคม):
ประชาสังคม และความเห็นทางการเมือง

เอกสารประกอบคำบรรยาย
Habermas, Jurgen. 1966. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category 

       of Bourgeois Public Sphere. Cambridge: The MIT Press

Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press

สวนท่ี 2: แนวทางการวิเคราะหสังคมไทยสมัยใหม ผานมุมมองสังคมวิทยาการเมือง

สัปดาหที่ 9 (21 และ 23 สิงหาคม):
การถือกำเนิดของรัฐไทยสมัยใหม จากมุมมองทางเศรษฐกิจ
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เอกสารประกอบคำบรรยาย
ใจ อึ๊งภากรณ. 2543. บทที่ 3 รัชกาลที่ 5 สรางรัฐทุนนิยมรัฐแรกของไทย, ใน การเมืองไทยในทัศนะ

      ลัทธิมารคซ. กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสือประชาธิปไตยแรงงาน

นิธิ เอียวศรีวงศ. 2525. วัฒนธรรมกระมพีกับวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร. วารสารธรรมศาสตร 

      (11:1), 71-87

Kesboonchoo Mead, Kullada. 2004. The Rise and Decline of Thai Absolutism. London: 

      Routledge

พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ. 2549. เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจักรลุม

      เจาพระยา, ใน จักรวาลวิทยา: บทความเพ่ือเปนเกียรติแก นิธิ เอียวศรีวิงศ. ธเนศ วงศยานนาวา 

      (บก.). กรุงเทพฯ: มติชน

สัปดาหที่ 10 (28 และ 30 สิงหาคม):
การถือกำเนิดของรัฐไทยสมัยใหม จากมุมมองทางวัฒนธรรม

เอกสารประกอบคำบรรยาย
ทัก, แพททริค เจ. เอ็น. 2553. หมาปาฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม: ภัยคุกคามของฝรั่งเศสตอความเปน

      เอกราชของสยาม ป ค.ศ. 1858-1907. กฤษฎา สุทธานินทร และประพิมพร เฉลิมอากาศ (แปล.). 

      กรุงเทพฯ: กองบัญชาการทหารสูงสุด

ธงชัย วินิจจะกูล. 2530. ประวัติศาสตรการสราง “ตัวตน” , ใน อยูเมืองไทย. สมบัติ จันทรวงศ และ 

      ชัยวัฒน สถาอานันท (บก.). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 129-182

ธงชัย วินิจจะกูล. 2551. ภูมิกายาและประวัติศาสตร, พวงทอง ภวัควรพันธุ ใน ฟาเดียวกัน 6:3, หนา 

      84-118 

สัปดาหที่ 11 (4 และ 6 กันยายน):
การถือกำเนิดของรัฐไทยสมัยใหม จากมุมมองทางการเมือง

เอกสารประกอบคำบรรยาย
นครินทร เมฆไตรรัตน. 2553. การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน

ณัฐพล ใจจริง. 2551. “คว่ำปฏิวัติ-โคนคณะราษฎร”: การกอตัวของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

      มหากษัตริยเปนประมุข”. ใน ฟาเดียวกัน 6:1, หนา 104-146

สัปดาหที่ 12 (11-13 กันยายน):
ลัทธิชาตินิยม
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เอกสารประกอบคำบรรยาย
เบน แอนเดอรสัน. 2552. ชุมชนจินตกรรม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและ

      มนุษยศาสตร

เกษียร เตชะพีระ. 2537. จินตนกรรมชาติที่ไมเปนชุมชน: คนชั้นกลางลูกจีนกับชาตินิยมโดยรัฐของ

      ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและฝกอบรมนักขาว หนังสือพิมพผูจัดการ

ธงชัย วินิจจะกูล. 2544. ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอำพรางสูราชา

      ชาตินิยมใหม หรือลัทธิเสด็จพอของกระมพีแบบไทยในปจจุบัน, ใน ศิลปวัฒนธรรม 23:1, 

      43-52

นิธิ เอียวศรีวงศ. 2536. ลัทธิพิธีเสด็จพอ ร.5. กรุงเทพฯ: มติชน

สายชล สัตยานุรักษ. 2548. การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. เชียงใหม: ภาค

      วิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Connors, Michael. 2003. Democracy and National Identity in Thailand. London: Routledge

สัปดาหที่ 13 (18-20 กันยายน):
โครงสรางการเมืองและสังคมไทย

เอกสารประกอบคำบรรยาย
Riggs, Fred Warren. 1966. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West 

      Center

ทักษ เฉลิมเตียรณ. 2552. การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

      ตำราสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร

เบน แอนเดอรสัน. 2541. บานเมืองลงแดง, ใน จาก 14 ถึง 6 ตุลา. ชาญวิทย เกษตรศิริ และธำรงศักด์ิ                     

      เพชรเลิศอนันต (บก.). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงสรางตำราสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร

สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล. 2544. ประวัติศาสตรที่เพ่ิงสราง: รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา. กรุงเทพฯ 

      สำนักพิมพ 6 ตุลารำลึก

ประจักษ กองกีรติ. 2548. และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชน

      กอน 14 ตุลาฯ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เอนก เหลาธรรมทัศน. 2539. มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผานการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ. กรุงเทพฯ: คบไฟ

สัปดาหที่ 14 (2 และ 4 ตุลาคม):
โครงสรางการเมืองและสังคมไทยรวมสมัย

เอกสารประกอบคำบรรยาย
McCargo, Duncan. 2005. Network Monarchy and Legitimacy Crises in Thailand. The Pacific Review 18:4, 

      499-519

Winichakul, Thongchai. 2008. Toppling Democracy.  Journal of Contemporary Asia 38:1, 11-37

ธงชัย วินิจจะกูล. 2555. ระบบสังคมการเมืองที่ขัดฝนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แทจริง. ปาฐกถาในรายการ

      สนทนาเพ่ือหารายไดสนับสนุนการแกไขมาตรา 112  ตามขอเสนอของนิติราษฎร. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555
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