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บทคัดยอ 
  

สตรีนิยมและสตรีศึกษาเปนแนวพินิจและสาขาวิชาท่ีคอนขางใหมเม่ือเทียบกับศาสตรใน
แขนงวิชาอ่ืนๆ องคความรูดานสตรีศึกษามีตนกําเนิดจากสังคมตะวันตก ซ่ึงมุงศึกษาสังคมโดยใช
ความรู มุมมองและประสบการณของผูหญิงเปนหลักในการวิเคราะห เม่ือแนวคิดสตรีนิยม/สตรี
ศึกษาเขามาสูประเทศไทยทําใหภารกิจหนึ่งของงานดานวิชาการสตรีศึกษาในประเทศไทยคือการ
แปลและถายทอดเนื้อหา ตําราเรียนและเอกสารตางๆ ในรูปของภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทยเพ่ือประโยชนในการเผยแพรสูสาธารณะ  

มโนทัศนวาดวย “Gender” เปนหัวใจสําคัญของทฤษฎีสตรีนิยม ท้ังนี้ พบวาคําในภาษาไทย
ท่ีใชแทนมโนทัศนนี้มีหลายคํา และถูกนําไปใชอยางหลากหลาย วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาการใช
คําแทนมโนทัศน Gender เปนภาษาไทย โดยมุงวิเคราะหการสรางคําศัพทภาษาไทยท่ีใชเปนคําแทน
เหลานี้ เพื่อทําความเขาใจความแตกตางของบริบทท่ีคําศัพทแตละคําเกิดข้ึนและเพื่อดูพัฒนาการ
ของทฤษฎี Genderในประเทศไทย และวิเคราะหวาการเลือกใชคําตางๆ สงผลในเชิงวิชาการและ
งานเคล่ือนไหวประเด็น Gender และประเด็นเกี่ยวกับผูหญิงในประเทศไทยอยางไร  

 ผลการศึกษาพบวา การบัญญัติคําศัพทแทนมโนทัศน Gender มักเร่ิมข้ึนจากการอภิปรายกัน
ในหมูนักวิชาการ และขยายไปยังสวนขององคกรตางๆ ท่ีทํางานการเคล่ือนไหว ท้ังนี้ คําศัพท
ดังกลาวนี้อยูในรูปของภาษาไทยปนภาษาบาลี-สันสกฤต โดยความหลากหลายของคําศัพทแสดงให
เห็นถึงพลวัตในแวดวงสตรีนิยม ท่ีมีการปะทะสังสรรคกันของฐานคติท่ีตางกันของผูเสนอและผูใช
คําศัพท การปรับตัวใหเขากับปจจัยแวดลอมตางๆ ท้ังภายในและภายนอก และการตกตะกอนทาง
ความคิด ท่ีสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนโดยผานการเลือกใชคําศัพท โดยเฉพาะคําวา “เพศภาวะ” ท้ัง
ยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางหลากหลายซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดํารงอยู 

การบัญญัติคําศัพทในภาษาไทยเพื่อใชแทนมโนทัศน Gender และการผลักดันใหมีการใชคํา
นี้ในวงกวางเปนการแยงชิงปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือสรางวาทกรรม อันจะนําไปสูการร้ือถอน
แนวคิดแบบสารัตถนิยมแบบเดิมท่ีแบงผูคนออกเปนสองเพศตามสรีระ การแยงชิงปฏิบัติการทาง
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ภาษาเพื่อสรางวาทกรรมนี้จะนําไปสูการลมลางอคติ ภาพประทับเหมารวมท่ีกอใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ การกําหนดบทบาทหนาท่ีหญิงชายท่ีตายตัวและความรุนแรงตางๆ บนฐานคิดท่ีไมจํา
แยกแยะความแตกตางระหวางเพศและGender โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีความเสมอภาคและเทา
เทียมกันไมเฉพาะระหวางหญิงกับชายเทานั้น แตยังรวมถึงคนในGender อ่ืนๆ ท่ีเคยถูกกีดกันและ
เลือกปฏิบัติจากโครงสรางทางสังคมแบบเดิมท่ีมีลักษณะเปนปตาธิปไตย  
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ABSTRACT 
  

Feminisms and Women’s Studies are relatively new approaches and fields of study 
compared to sciences in other fields of knowledge. Bodies of knowledge in Women’s Studies, 
aiming to study social phenomena using women’s knowledge, perspectives and experiences as 
tools of analysis, were originally derived from western society. As Feminisms and Women’s 
Studies entered Thailand, one among many significant tasks of feminist academia in Thailand is 
to translate and convey text books and documents from foreign languages, English in particular, 
into Thai for the benefit of public acknowledgement.   

The concept of “Gender” is one of the most important feminist theories.  In Thai, more 
than one word is used to interpret this concept, and they are being used differently. This thesis 
examines Thai words with regard to the concept of “Gender” by focusing on the analysis of the 
coinage process of Thai terms representing the word “Gender” in order to comprehend the 
contextual differences where each term was generated, to understand development of “Gender” 
theory in Thailand, and to analyze how the selection of terms affects feminisms in Thailand, both 
academically and practically.   

 The result of the study illustrates that the coinage of Thai terms for “Gender” concept 
generally started from discussions among academics and were used by different organizations 
involved in the movement. These terms are constructed in form of Thai, mixed with Pali and 
Sanskrit. The diversity of the vocabularies has elaborated the dynamic within Thai women’s 
movement where there are interactions of different thinking bases amongst those who propose 
and who use each term. It also reflects the adjustment in accordance with context, either from 
inside or outside the movement. Furthermore, the proposal and the selection of the terms 
representing “Gender” concept in Thailand illuminates both crystallization of thought, especially 
the word “Phet Pawa”, and diversity of thought within the movement.  



  
 
 ซ 

The coinage of Thai words representing the “Gender” concept and the promotion of their 
wide use illustrates the contestation of language practices with the intention of constructing new 
discourses, which also leads to the destabilization of essentialism of the men/women distinction. 
This contestation leads to the destruction of bias and stereotypes causing discrimination, fixed 
male/female roles, and violence based on the misinterpretation of the distinction between sex 
versus gender. Such practices aim at equality and equity, not only of men and women, but also of 
people with different genders who have been discriminated against by patriarchal social structures.           

    
 

  
 
 
 


