บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กาญจนา แกวเทพ. อิตถีศาสตร .กรุงเทพมหานคร: เจนเดอรเพลส, 2535.
กาญจนา คํ า สุว รรณ. “เพศนิย มในทางการแพทย. ” วารสารสัง คมศาสตรก ารแพทย
(ตุลาคม-ธันวาคม 2520):67.
ชาย โพธิสิต า. ศาสตรแ ละศิล ปแ หง การวิจัย เชิง คุณ ภาพ . กรุง เทพมหานคร: สถาบัน วิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
ซีโมน เดอ โบวัวส. “แนวคิดเรื่องสภาพความเปนหญิงและสภาพความเปนชาย.” ผูหญิงที่ขบถ.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเจนเดอรเพรส, 2534.
โชติมา กาญจนกุล และ ศันสนีย เรืองสอน. “การทํารายรางกายภรรยา: อาชญากรรมเงียบ
ภายใตหลังคาบาน,” ใน พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ. รื้อสรางองคความคิดของ
ผูหญิงกับสุขภาพ. โครงการจัดตั้งสํานักงานนโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. ภาษาเพศ:อํานาจ เรื่องทางเพศ กับพหุนิยมทางจริยศาสตร. เชียงใหม:
ศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547.
ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. “ขมขืน.” รัฐศาสตรสาร 19(2545):180.
มาลี พฤกษพงศาวลี. สตรีกับกฎหมาย.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525.
มาลี พฤกษ พ งศาวลี . ”สาเหตุ ห รื อ รากเหง า ของการกี ด กั น /การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ ผู ห ญิ ง .”
คูมือผูนําแรงงาน:แนวทางสูความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสหภาพแรงงานและ
สถานที่ทํางาน. กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท., 2540.
178

179
ยศ สันตสมบัติ. แมหญิงสิขายตัว: ชุมชนและการคาประเวณีในสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534
วารุณี ภูริสินสิทธิ์. สตรีนิยม ขบวนการอุดมคติแหงศตวรรษที่ 20 . กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, 2545.
วิริญา นอยวงศนยางค “การกระทํารุนแรงตอผูหญิง.”รางกายของเรา ตัวตนของเรา. เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2533.
วณี บางประภา ธิติประเสริฐ. การคุกคามทางเพศในที่ทํางาน . กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน
เพรสโพรดักส, 2547.
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฎิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่4-5 . กรุงเทพมหานคร: แอดซิสเต็ม, 2545.
สํา นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ . รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน .กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2546.
สํา นัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห ง ชาติ. หลัก กฎหมายระหว า งประเทศทั ่ว ไป
เกี่ย วกับ สนธิสัญญาดานมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอ
สตรีทุกรูปแบบ. กรุงเทพมหานคร:เอราวัณการพิมพ, 2546.
สุกัญญา หาญตระกูลและกอบกุล อิงคุทานนท,บรรณาธิการ. ผูหญิงกับอํานาจที่จะแปรเปลี่ยน .
กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพคบไฟ, 2537.
สุ ภ างค จัน ทวานิ ช .การวิ เ คราะหข อ มูล ในการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ .กรุง เทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
อดิ ส ร เสมแย ม . “การล ว งเกิ น ทางเพศในสถานที่ ทํา งาน.” สตรี ศึ ก ษา. กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541.

180
อรสม สุทธิสาคร. สนิมดอกไม .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสารคดี, 2544.
คูมือนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.2544. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : อมริน ทรพริ้น ติ้ง พั บ
ลิชชิ่ง,2544.
วิทยานิพนธ
ชุดาปนี ชิบายามา. “ประสบการณการถูกคุกคามทางเพศกรณีศึกษา: ลูกเรือบริษัทการบินไทย.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.
บุญชู กลาแข็ง. “การคนหาความจริงจากผูหญิงที่ถูกขมขืน: ศึกษาเปรียบเทียบ.” วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ. “บูเช็กเทียน:กระบวนการสรางความหมายผานพื้นที่หนังสือและวีดีทัศนและ
อินเตอรเนต.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
เปรมปรี ด า ปราโมช ณ อยุ ธ ยา. “การช ว งชิ ง อั ต ลั ก ษณ “กระเทย” ในงานคาบาเร โ ชว . ”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545.
วิมนา ธรรมปรีชา. “การคุกคามทางเพศ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533.
ธีรพงศ บัวหลา. “รูปแบบทางพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในองคกรภาครัฐ.”
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2544.

วิทยานิพนธ

พั ช รี ย มณี ธ รรมวงศ . “อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบและ
ความรุนแรงตอสตรี: กรณีศึกษาการลวงละเมิดทางเพศ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
ศรีทัย สีทิพย. “การคุกคามทางเพศตอพยาบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541.

181
สุ ธ รรม นั น ทมงคลชั ย . “พยาบาลชาย: วิ ถี ชี วิ ต การทํา งาน ป ญ หา และการปรั บ ตั ว .”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2526.
อนุ ชิ ต สว า งแจ ง . “เรื่ อ งการให ค วามหมาย “ความเป น ชาย” และ “การมี เ พศวิ ถี ” ที่ ส ง ผล
ต อ รู ป แบบของพฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในการวางแผนครอบครั ว .” วิ ท ยานิ พ นธ
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
อารยา อินทรวรานนท. “ภาพลักษณตัวตนของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ.” วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
เอกสารอื่นๆ
“คูมือโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด,” กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ กรมแผนที่ทหาร, 2540.
(อัดสําเนา)
วณี บางประภา ธิติประเสริฐ และสุนันท พลอยจิ๋ว. “สถานการณและแนวทางการฝกอบรมเกีย่ วกับ
การคุกคามทางเพศในที่ทํางานตอผูหญิง.” กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2547.
วิลาสินี พิพิธกุล.“ผูหญิงกับความรู 2 เพศ วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมศึกษา,” กรุงเทพมหานคร :
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2543.(อัดสําเนา)
นภาภรณ หะวะวานนท. “ปญหาทางเพศของวัยรุนและการทําแทง.” เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการเรื่องผูหญิงกับสุขภาพ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2539 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว
กรุ ง เทพมหานคร: ศู น ย ศึ ก ษานโยบายและสาธารณสุ ข คณะสั ง คมศาสตร แ ละ
มานุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. (อัดสําเนา)
สถิ ต นิ ย มญาติ . “ความเชื่ อ แบบตายตั ว เกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะของสตรี ไ ทย.” รายงานการวิ จั ย
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541.(อัดสําเนา)

182
ธเนศ วงศ ย านนาวา. “เอกสารประกอบคํ า บรรยายวิ ช าบุ รุ ษ ศึ ก ษา สต. 614.” หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบันฑิต(สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.
ฤทัย หงสศิริ. “ตํารวจกับความเปนธรรมในสังคมและการประนอมขอพิพาททางอาญา,” ใน
เอกสารเสริมวิชาการตํารวจ 342 (2538):14.
เอกพงศ ปลัดรักษา. “การลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน (Sexual Harassment).” วารสาร
กฎหมาย. คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 22 (กรกฎาคม 2546):101-117.
สัมภาษณ
คุณเอ(นามสมมติ),สัมภาษณ , 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2548.
คุณออย(นามสมมติ),สัมภาษณ ,1-28 กุมภาพันธ 2549.
คุณวรรณ(นามสมมติ),สัมภาษณ ,1 กุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2548.
คุณจิ๊ก(นามสมมติ), สัมภาษณ, 1 เมษายน 48 -30 มิถุนายน 2549.
คุณโบว(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 เมษายน 48 - 30 มิถุนายน 2549.
คุณเฟอง(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548.
คุณติ๊ก(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 พฤศจิกายน 2548 - 28 กุมภาพันธ 2549.
คุณนอง(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549.
คุณอวน(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 เมษายน 2548 - 31 ธันวาคม 2549.
คุณเก(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 พฤษภาคม 2549 - 31 ตุลาคม 2549.

183
คุณน้ํา(นามสมมติ),สัมภาษณ, 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548.
Books
Anderson, Kathryn and Jack, Dana C. “Learning to Listen : Interview Technique and
Analyses. ”in Women’s Words : The Feminist Practice of Oral History”. Edited
by Gluck Berger Sherma & Patai Daphne. London : Routledge, 1991.
Bowker H. Lee. ”A Battered Woman’s Problems anre Social not Psychology.” In
Richanrd J Gelles and Donileen R. Loseke (editors) Current Controversies on
Family Violence, London : Sage Publication, 1993.
Ellen Bass and Laura Davis. The Courage To Heal. Australia : Australian Print
Group,1993
Eva Isaksson. “Introduction,”In Women and the Military System, Edited by Eva Isaksson
New York: Harvester.Wheatsheaf , 1988.
Franklin, Diane W. and Sweeney.Journal. “Women and Corporate power.” In Women
Power and Policy 8 toward the year 2000. 2nd edition. New York. : Pergamon
Press, 1988.
Haspels,Nelien et al. Action against Sexual Harassment at work in Asia and the
Pacific. Bangkok: ILO Bangkok Area Office and East Asia Multidisciplinary
Advisory Team, 2001.
Heidi Hartmann. “Capitalism,Patriachy,and Job Segregation by Sex,”
in Women and The Workplace, Edited by Martha Blaxall and
Barbara Reagan, Chicago:University of Chicago Press, 1976.
Millet, Kate. Sexual Politics. New York: Avon Books, 1970.

184

Pascall, Gillan.”Family, work and states.” A New Feminist Analysis. London : Rontledge,1997.
Powell, Garry N. Women and Men In Management. 2nd Edtion. California : SAGE
Publication Inc., 1993.
Rich, Adrienne. Of Woman Born: Mothertood as Experience and Institution . New York:
W.W. Norton and Company, 1986.
Susan A. Basow . Gender Sterotype and Roles. Third Edition. Books/Cole Publishing
Compary Pacific grove, California, 1992.
Sylvia Walby. “Form and Degrees of Patriarchy.” In Women’s studies:Essential
Readings. Edited by Stevi Jackson. Washington Square, New York : New York
University Press, 1993.
Tong, Rosemarie. Feminist Thought: A Comprehensive Introduction . United State of
America. Westview Press, 1989.
Unger, Rhoda K. Female and male : Psychological Perspective . United State of
America.Harper and Row Publishers,1979.
Articles
Julius, D.J. & Govanni, N.D. “Sexual harassment. Legal Issue, Implication for nurses.”
AAOHN Journal 52 (July 1990).
Kaye,J.,Donald,C.G and Merker,S. “Sexual Harassment of Critical Care Nurse: A costly
Workplace Issue.” American Journal of Critical Care (1994).
Libbus,M.K. and Bowlman,K.G. Bowlman Journal 24 (June1994).

185

Paul,K. “Sexual Harassment of health care students.” Journal of Psychosocial Nursing
31(1993)
Pryor, John B. “A Social Psychological Model for Predicting Sexual Harassment.”
Journal of Social Issues 51 (1995).
Williams,M.F. “Violence and Sexual Harassment,Impact Registered Nurse in the
workplace.” AAHON Journal 44 (Febuary 1996).
สื่ออิเลคทรอนิคส
“General briefs senators on sexual harassment in Air Force.”
<http://www.af.mil/media/photodb/web/web.040225-F-3050V105.jpg>. 2005.
“Hospital in New York to Pay Over $5 million to settle Sexual Harassment by
doctor.“<http://www.eeoc.gov-press-4-9-03.jpg>.2005.
“Miehinen kulttuuri ja vakivata. “Male Culture and Violence.”
<http://www.cromenet.org/crome/crome.nsf/resources/61A68> .2006.
“Pentagon investigates sexual harassment charge filed by top female general.”
<http://archives.cnn.com-2 0 0 0 -US-0 3 -3 1 -army.sex_charge.0 1 /ink.mckinney.jpg>
.2005.
“Statement on Sexual Harassment.” <http://www.osma.org/images/Answers.jpg>. 2005.
“Williamson Murray, “Millitary Culture Does Matter.”
<http://www.fpri.org/fpriwire/0702.199901.murray.military culture
dosematter.html>. 2005.

186

< http://www.apa.org/monitor/may97/military.html>. 2002.
<http://www.defenselink.mil/news/factsheet/sxhas95.html>. 2002.
<http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/WomensStudies/Genderissues/SexualHarass
ment/NYTaskForceReport.>. 2002.

