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และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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ว่า ทุกท่านจะร่วมกันเพื่อพัฒนาและผลิตผลงานด้านพระพุทธศาสนากับอาเซียน เพื่อให้เข้ากับ
วิสัยทัศน์ศูนย์อาเซียนศึกษาที่เน้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
และหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการและ
บทความวิจัย ไม่มากก็น้อย ต่อไป
ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์
ผลงานของศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ ต่อไป
			

(พระศรีธวัชเมธี, ดร.)
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คำ�นำ�
ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด
ทำ�โครงการผลิตตำ�ราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
นั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตตำ�ราและฐานข้อมูลทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและทั่วไป เพื่อส่ง
เสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ได้พฒ
ั นาศักยภาพ
การเขียนตำ�รา เพื่อบริการวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เชื่อมโยงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม
ในประชาคมอาเซียน
โครงการนี้ ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม (ปี พ.ศ. 2559) คือ 1) พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 2) พระพุทธศาสนาในอาเซียน (ภาคภาษาอังกฤษ) 3) พุทธอาเซียนฐานข้อมูลอินโฟ
กราฟฟิค (ASEAN Infographics) 4) เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน 5) การวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
ส�ำหรับหนังสือ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน เน้นน�ำเสนอวิธีการเขียน
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 ก่อนลงมือเขียน ส่วน
ที่ 2 การลงมือเขียน ส่วนที่ 3 หลังการเขียน ส่วนที่ 4 บทความตัวอย่าง การเขียนบทความทาง
วิชาการและวิจัยนับว่ามีความส�ำคัญต่อแวดวงวิชาการ ครูบาอาจารย์ นิสิต ผู้เขียนจะต้องมีองค์
ความรู้ในเรื่องที่จะเขียน มีทักษะด้านการเขียนงานวิชาการ ระเบียบระบบที่เหมาะในการเขียน
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเป็นคู่มือประกอบและน�ำทางในการเขียนบทความเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและพระพุทธศาสนา
หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการ จึงขออนุโมทนาทุกท่านใน
ส่วนการด�ำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนต่อไป
					
คณะด�ำเนินงานโครงการ
						
มิถุนายน 2560

สารบัญ

คำ�นิยม........................................................................................................................................03
คำ�นำ�...........................................................................................................................................05
สารบัญ........................................................................................................................................07
ส่วนที่ 1 ก่อนเขียน Pre-writing................................................................................................09
บทที่ 1 การเขียนบทความวิชาการ.............................................................................11
บทที่ 2 การค้นหาหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์...........................................................37
บทที่ 3 โครงเรื่องและย่อหน้า.....................................................................................59		
ส่วนที่ 2 ลงมือเขียน Writing in Action...................................................................................95		
บทที่ 4 ส่วนประกอบต้น............................................................................................98
บทที่ 5 ส่วนประกอบกลาง......................................................................................118
บทที่ 6 ส่วนประกอบท้าย........................................................................................151

ส่วนที่ 3 หลังการเขียน (Post-Writing).................................................................................162
บทที่ 7 การทบทวนและการอ่านพิสูจน์อักษร..........................................................163
บทที่ 8 การเตรียมต้นฉบับ.......................................................................................172
บรรณานุกรม............................................................................................................................199
ภาคผนวก.................................................................................................................................201
ส่วนที่ 4 ตัวอย่างบทความวิชาการ...........................................................................................202
ตัวอย่างบทความวิชาการประเภทบทความวิชาการ..................................................203
ตัวอย่างบทความวิชาการประเภทบทความวิจัย........................................................216
ตัวอย่างบทความวิชาการประเภทบทความวิจารณ์...................................................226
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แนวคิด
1. บทความทางวิชาการเป็นงานเขียนเพือ่ เสนอความรู้ ความคิดใหม่ ที่ ได้ศกึ ษาค้นคว้า
ในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับทราบอย่างมีคุณภาพ
2. ผูเ้ รียบเรียงบทความวิชาการจะเป็นผู้ ใฝ่รู้ และมีความคิดกว้างไกล สามารถจัดการ
วางโครงเรื่อง และคัดเลือกการอ้างอิงได้สอดคล้องกับเรื่อง
3. การเขียนบทความวิชาการที่ดีจะเป็นผู้ที่มีการใช้ภาษาดี
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายวิธีการค้นคว้า และเรียบเรียงบทความวิชาการได้
2. บอกและเขียนองค์ประกอบของบทความวิชาการได้
3. อธิบายความหมายของค�ำว่าจรรยาบรรณการเขียนบทความวิชาการได้
4. เขียนบทความทางวิชาการได้
วิธีการเรียน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนบทความวิชาการ
2. เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่
3. ฝึกปฏิบัติและท�ำงานตามที่ ได้รับมอบหมาย  
4. ศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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1
ส่วนที่

ก่อนเขียน
Pre-writing

ความหมายและความส�ำคัญ
วัตถุประสงค์
ประเภท
ส่วนประกอบ
กระบวนการเขียน
วิธีการเรียบเรียง
การค้นหาหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์
โครงเรื่อง (layout)
การเขียนย่อหน้า
เนื้อหาหรือประโยคในแต่ละย่อหน้า
ประโยคย่อหน้า
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10 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
วัตถุประสงค์:
• เพื่อเข้าใจบทความวิชาการเบื้องต้น
• เพื่อเข้าใจกระบวนการการเขียนขั้นตอนของบทความวิชาการ
• เพื่อเข้าใจโครงเรื่อง ย่อหน้า ประโยค เนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
เนื้อหาสาระ:
ส่วนนี้เน้นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบทความวิชาการเบื้องต้น กระบวน ขั้นตอนการเขียน
โครงเรื่อง ย่อหน้า ประโยค เนื้อหาสาระส�ำคัญในแต่ละย่อหน้า
ความส�ำคัญประจ�ำบท:
• การเขียนบทความวิชาการ
		
o ความหมายความส�ำคัญ
		
o ประเภท
		
o การเรียบเรียง
		
o การวางโครงเรื่อง
		
o การตั้งชื่อเรื่อง
		
o การเขียนประโยคในแต่ละย่อหน้า
• กระบวนการเขียน
		
o ก่อนเขียน
		
o ลงมือเขียน
		
o หลังเขียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บทที่ 1

บทความวิชาการ (Academic Article)

วัตถุประสงค์:
• เพื่อเข้าใจบทความวิชาการเบื้องต้น
• เพื่อเข้าใจกระบวนการการเขียนบทความวิชาการ
เนื้อหาสาระ:
ส่ ว นนี้ เ น้ น สาระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ บทความวิ ช าการเบื้ อ งต้ น
กระบวนการเขียน
ความส�ำคัญประจ�ำบท:
• การเขียนบทความวิชาการ
o ความหมาย
o วัตถุประสงค์
o ประเภท
o ส่วนประกอบ
o กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางาน
• การเขียนงานวิชาการ
• งานเขียนวิชาการทางพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
บทความวิชาการ
บทความทางวิชาการมีส่วนสำ�คัญต่อผู้เขียน วงการวิชาการ/วิชาชีพ ผู้อ่านและสังคม
ความสำ�คัญสำ�หรับผู้เขียนสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการติดตามความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ ในแวดวงการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและนำ�เสนอ
ความสำ�คัญด้านวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการก่อให้เกิดการกระจายความรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ ความสำ�คัญสำ�หรับผู้อ่านทำ�ให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ ต่อการตัดสินใจ
ทำ�อะไรสักอย่าง ความสำ�คัญต่อสังคมเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากงานเขียนบทความวิชาการ ดังนั้นบทความวิชาการจึงต้องมีลักษณะที่ดี ประกอบด้วย มี
ประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มี
การสรุปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีเ่ ป็นประโยชน์
สอดแทรกความคิดริเริม่ หรือความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นประโยชน์หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของผูเ้ ขียนอย่าง
ชัดเจนและเที่ยงตรง มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุมและมีการ
อ้างอิงอย่างเป็นระบบถูกต้องตามแบบแผน มีการนำ�เสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาทางวิชาการ
เหมาะสม มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพประกอบตามความจำ�เป็น เหมาะกับประเภทของผู้อ่าน
ความหมาย (Meaning)
บทความวิชาการ (academic article) เป็นข้อเขียนเชิงสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอ
องค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิพากษ์ทัศนะหรือแนวคิดเดิม นำ�เสนอ
หรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อมาสู่แนวคิดของ
ผูเ้ ขียน บทความวิชาการเน้นการให้ความรูเ้ ป็นสำ�คัญและต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง
และเหตุผลที่พิสูจน์ได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน
วัตถุประสงค์ (Objective)
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการเน้นให้ผู้อ่านได้รับความรู้ (knowledge) ข้อ
เท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาข้อคิด แรงบันดาลใจ ข้อแนะนำ� ข้อเสนอแนะ
ทุกครัง้ ในการเขียนบทความวิชาการ ผูเ้ ขียนจะต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ของงานเขียนให้ชดั เจนด้วย
กำ�หนดวัตถุประสงค์และต้องการของผู้อ่าน ทั้งนี้การเขียนบทความทางวิชาการถึงแม้จะเป็นเรื่อง
เดียวกันนำ�ไปสู่การนำ�เสนอของผู้เขียนที่ไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ในการเขียนต่างกันนำ�ไปสู่การ
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการที่แตกต่างกันด้วย หลัก 5 W 1 H เป็นแนวใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การกำ�หนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาในบทความวิชาการ ประกอบ
ด้วยตัวคำ�ถามภาษาอังกฤษ
1) กรอบบุคคลทีจ่ ะอ่านบทความ ใช้ค�ำ ว่า ใคร/Who “ผูอ้ า่ นงานเขียนเป็นใคร” —กรอบ
บุคคล กลุม่ เป้าหมาย จะต้องทราบกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าบทความดังกล่าวจะนำ�เสนอให้กลุม่ หลัก
คือใคร เหมือนดอกบัว 4 เหล่า ผู้อ่านล้วนมีสติปัญญาความสามารถแตกต่างกัน เช่น นักวิชาการ
หรือประชาชนทั่วๆ ไป เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากจะได้กำ�หนดวิธีการนำ�เสนอและเรื่องได้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้อ่าน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องและการยกตัวอย่างในเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ผู้อ่าน ในที่นี้เน้นกลุ่มเป้าหมาย พุทธศาสนากับอาเซียน
2) กรอบเนื้อหาที่จะเขียนบทความ ใช้คำ�ว่า อะไร/What “จะเขียนเรื่องอะไร”—กรอบ
เนือ้ หา จะเขียนเรือ่ งอะไร ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับกลุม่ ผูอ้ า่ น หัวข้อ วิธกี ารสรรหาหัวข้อ เรือ่ ง ทีเ่ หมาะ
สมกับผูอ้ า่ น โดยเฉพาะ การเขียนงานทีเ่ กีย่ วกับบริบทอาเซียน พระพุทธศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมวัฒนธรรมจะต้องสามารถเข้าใจแยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง และสร้างชื่อบทความให้
มีความน่าสนใจ และเน้นกรอบเนื้อหาให้มีความชัดเจนไม่แคบ หรือกว้างจนเกินไปในการนำ�เสนอ
บทความเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ประเด็นนั้น อย่างมีเหตุมีผลเหมาะสม เกิดเอกภาพ สมภาพและ
สัมพันธภาพในบทความ
3) กรอบสถานทีแ่ หล่งเผยแพร่บทความ ใช้ค�ำ ว่า ทีไ่ หน/Where “จะเขียนเพือ่ เผยแพร่
ที่ไหน” —กรอบสถานที่ สำ�หรับแหล่งที่จะเผยแพร่นั้นก็มีความสำ�คัญเพราะแหล่งเผยแพร่แต่ละ
แห่งจะมีวตั ถุประสงค์เฉพาะหรือมีกลุม่ ผูอ้ า่ นเฉพาะ เช่น วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เผยแพร่
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารบันเทิง ลักษณะการเขียนบทความวิชาการจะต่างกัน ทั้งนี้รูปแบบ
การเขียน การอ้างอิง ลำ�ดับหัวข้อของบทความที่เสนอผ่านแหล่งที่แตกต่างกันก็แตกต่างกันด้วย
4) กรอบระยะเวลาของบทความทั้งกรอบ ใช้คำ�ว่า เมื่อไหร่/When “เวลาที่จะนำ�
บทความลงเผยแพร่คือเมื่อใด/ระยะเวลาในบทความว่าจะสื่อระยะเวลาเมื่อไหร่” —กรอบเวลา
การรู้ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความนับเป็นประเด็นสำ�คัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากบทความบาง
เรือ่ งหากนำ�เสนอในช่วงเวลาทีไ่ ม่เหมาะก็อาจจะไม่ดงึ ดูดความสนใจของผูอ้ า่ น หรือหากนำ�เสนอพ้น
ช่วงเวลาทีค่ วรนำ�เสนอแล้วบทความนัน้ จะได้รบั ความสนใจน้อยหรือไม่มใี คร ในกรณีการดำ�เนินการ
เขียนนั้น กรอบของเวลาในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แคบหรือกว้างเกินไปจะทำ�ให้บทความน่าสนใจ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและการเน้นกรอบเวลา เพื่อให้บทความมีความน่าสนใจและได้เนื้อหาสาระพอ
สมควร
5) กรอบกระบวนการ/เครื่องมือในการเขียนบทความ ใช้คำ�ว่า อย่างไร/How “จะนำ�
เสนอเรื่องนี้อย่างไร มีอะไรเป็นกรอบวิธีการรูปแบบไหน” —กรอบวิธีการนำ�เสนอ การกำ�หนด
กระบวนการขั้นตอน สำ�หรับหัวข้อนี้ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องกำ�หนดแนวทางการเขียนว่าจะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
นำ�เสนอสาระสำ�คัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ
มีตัวอย่างมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยให้เขียนเรื่องได้
ง่าย ไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ำ�ซาก ไม่นอกเรื่อง ตรงประเด็นที่ผู้เขียนบทความ
วิชาการทีย่ ดึ ตามหลัก 5 W 1 H ต้องคำ�นึงถึงคือความเชือ่ มโยง (connective linking) ต่อเนือ่ งและ
สอดคล้อง เพื่อไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสนและผู้เขียนบทความก็จะได้ไม่หลงประเด็น วิธีการเขียนที่
นำ�มาใช้ในกรอบการเขียน และเนื้อหาการนำ�เสนอควรมีขนั้ ตอนทีช่ ดั เจน การเรียบเรียงลำ�ดับความ
คิดเป็นขัน้ ตอนตามลำ�ดับความสำ�คัญ ระยะเวลา สถานที่ ทีเ่ หมาะสม วิทยาการดำ�เนินการทีช่ ดั เจน
จะทำ�ให้การเรียบเรียงบทความมีความน่าสนใจ และผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้ง่ายขึ้น
6) กรอบสภาพปัญหา ความสำ�คัญของปัญหา สาเหตุปัญหา ขอบเขตบทความที่จะ
เขียน/วัตถุประสงค์หลัก-รองในการเขียนบทความ ใช้คำ�ว่า ทำ�ไม/Why “จะนำ�เสนอเรื่องนี้
ทำ�ไม” —กรอบวัตถุประสงค์ เน้นวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการเขียน ในบริบทของอาเซียนผูเ้ ขียน
ต้องเนนวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอาเซียน และพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน โดยเฉพาะการระบุความเป็น
มาและความสำ�คัญของปัญหาในเรื่องที่จะเขียนต้องชัดเจน โดยการนำ�หลักอริยสัจ 4 สภาพปัญหา
(ทุกข์) และสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) และวัตถุประสงค์ (นิโรธ) เป้าหมายที่จะเขียนเพื่ออะไร และ
ลงมาเขียนหาวิธกี ารแก้ไขหรืออธิบายลำ�ดับของการแก้ไขปัญหาเป็นขัน้ เป็นตอนอย่างมีระบบ (มรรค)
ก็จะนำ�ไปสู่การเขียนบทความวิชาการ อย่างชัดเจน กรอบนี้จะปรากฏในส่วนของบทนำ�
ประเภทบทความวิชาการ
ประเภทของบทความวิชาการแบ่งเป็น 3 ประเภท:
• บทความวิชาการ (academic article)—เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของ
ตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ โดยสำ�รวจวรรณกรรม
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบเพือ่ สนับสนุนและสรุปความผลวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ๆ ได้ ทีเ่ สนอ
แนวความคิดใหม่ๆ จากพืน้ ฐานทางวิชาการนัน้ ๆ บทความวิชาการจะผ่านการอ่านทบทวนแก้ไขและ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เช่น พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม
2518-2533
• บทความวิจัย (research article)—บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการ
กําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สรุปและอภิปรายผลการ
วิจัยอันนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรในประชาคมอาเซียน
• บทความวิจารณ์ (critical artical)—บทความที่เขียนจากการศึกษาค้นคว้า เฉพาะกรณี
เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข เช่น ข้อดีและข้อเสียของการเกิดขึ้น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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• บทความวิจารณ์ปริทรรศน์ (review article)—บทความทีศ่ กึ ษาผลงานหรือแนวคิดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยละเอียด รวมทั้งมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่า
ควรเป็นไปในทางใด มีข้อดีข้อเสียอย่างใดแสดงการเคลื่อนไหว การเกิดของความรู้ใหม่อย่างชัดเจน
เช่น I AM MALALA เด็กหญิงผู้เปลี่ยนโลก พลิกแผ่นดินสันติภาพ
ลักษณะการเขียน
ลักษณะการเขียนบทความสามารถจำ�แนกเป็น 5 ประเภท:
1) การเขียนแบบบรรยาย มีลักษณะ เขียนบอกเล่า เรื่องราว เหตุการณ์ และความรู้ต่างๆ
อย่างละเอียด กล่าวถึงเหตุการณ์ทตี่ อ่ เนือ่ งกัน ชีใ้ ห้เห็นถึงสถานทีท่ เี่ กิดเหตุการณ์ สาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิด
เหตุการณ์สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น เน้นการใช้ถ้อยคำ�
ภาษาที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงไปตรงมา เน้นกล่าวในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ มุ่งเสนอ
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริง ไม่มสี ว่ นทีเ่ ป็นความคิดเห็นของผูเ้ ขียน การเขียนในลักษณะบรรยายเช่น การ
เขียนเล่าประวัติ การเขียนข้อมูลท่องเที่ยวหรือการบรรยายภาพ การเล่าตำ�นาน หรือบอกลักษณะ
องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ เป็นต้น
2) การเขียนแบบอธิบาย มีลักษณะเป็นการเขียนเพื่อทำ�ให้ความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
กระจ่างชัดขึ้น เน้นใช้ในงานเขียนทางวิชาการ ประเภทหนังสือหรือตำ�ราโดยมีจุดประสงค์จะนำ�
ประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน มักใช้ในการอธิบายกระบวนการ การวิเคราะห์หรือ
จำ�แนกเนื้อหาออกเป็นประเภทต่างๆ มีการอธิบายหลายลักษณะ เช่น การอธิบายตามลำ�ดับขั้น
การอธิบายด้วยการให้นิยามหรือคำ�จำ�กัดความ การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การชี้สาเหตุและ
ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น
3) การเขียนแบบพรรณนา มีลกั ษณะขียนทีต่ อ้ งขยายความ หรือแจกแจงรายละเอียดของ
สิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ให้เห็นภาพที่เด่นชัด แสดงให้เห็นทุกรายละเอียด ผู้เขียนสามารถสอดแทรก
อารมณ์ความรูส้ กึ ลงไปในเนือ้ หานัน้ ๆ ด้วย เพือ่ ให้เกิดความซาบซึง้ ตรึงใจ และเกิดความไพเราะสละ
สลวยได้อรรถรส เลือกใช้ถ้อยคำ�ที่มีความหมายลึกซึ้งและมีเสียงที่ไพเราะด้วย นอกจากนั้นยังมีการ
เล่นเสียงเล่นคำ�เพื่อให้เกิดภาพพจน์ เกิดอารมณ์คล้อยตาม ลักษณะการเขียนแบบพรรณนา เช่น
การพรรณนาความงามของธรรมชาติ การพรรณนาถึงอารมณ์ความรู้สึก หรือการพรรณนาเกี่ยวกับ
ความคิด เป็นต้น บทคัดย่อในงานบทความวิชาการเน้นการใช้รูปแบบนี้
4) การเขียนแบบอุปมา มีลักษณะเป็นการเขียนที่กล่าวเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจความ
หมาย อารมณ์ความรูส้ กึ เห็นภาพชัดเจนขึน้ มักจะใช้ประกอบกับการเขียนบรรยายหรือการพรรณนา
เพราะจะช่วยให้ถ้อยคำ�มีความไพเราะสละสลวยและมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อาจเปรียบความเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบความขัดแย้ง หรือลักษณะตรงกันข้ามหรือ
เปรียบเทียบเพือ่ ให้เชือ่ มโยงความคิดหนึง่ ไปสู่ อีกความคิดหนึง่ การใช้คำ�แสดงการเปรียบเทียบมีอยู่
หลากหลาย เช่น คล้าย ดุจ ดัง ดั่ง เหมือน เสมือน ดุจดั่ง ราว ดูราว ปาน เพียง ประหนึ่ง เช่น เฉก
เป็นต้น เพื่อแสดงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
5) การเขียนแบบสาธก มีลักษณะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่าง
หรือเรื่องราวประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ เพื่อสนับสนุน ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้หนักแน่น
สมเหตุสมผล ทำ�ให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ดูสมจริง หรือน่า
เชื่อถือยิ่งขึ้น ตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ยกขึ้นมาประกอบอาจมาจากวรรณกรรม ข่าวสาร หรือเรื่อง
ราวเหตุการณ์ต่างๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น ประสบการณ์เรื่องราวบุคคล อัตชีวประวัติบุคคล
สำ�คัญ เหตุการณ์ นิทาน ตำ�นาน วรรณคดี เป็นต้น สาธกโวหารนีม้ กั ใช้กบั งานเขียนประเภทบทความ
โน้มน้าวใจ หรือบทความแสดงความคิดเห็นหรือความเรียง
6) การเขียนแบบเทศนา มีลักษณะเป็นการเขียนที่มุ่งโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม เป็นการ
กล่าวในเชิงอบรม แนะนำ�สัง่ สอน เสนอทัศนะ ชีแ้ นะ หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยอาจจะยกเอาเหตุผล
หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิต คติธรรมและสัจธรรมต่างๆ มาประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจและยอมรับ คล้อยตาม และปฏิบตั ติ าม มักใช้ในการให้โอวาท อบรมสัง่ สอน อธิบายหลักธรรม
และคำ�ชี้แจงเหตุผล ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการเสนอทัศนะ เป็นต้น
ส่วนประกอบของบทความวิชาการ (parts of academic papers)
ส่วนประกอบของบทความวิชาการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนประกอบของบทความวิชาการโดยย่อ/หยาบๆ (rough parts)
2. ส่วนประกอบบทความโดยละเอียด (detailed parts)
1) ส่วนประกอบของบทความวิชาการโดยย่อ (rough parts)
การเขียนบทความวิชาการนั้น ลำ�ดับแรกผู้เขียนบทความวิชาการต้องทราบลักษณะและ
องค์ประกอบของบทความเพื่อนำ�ไปสู่กระบวนการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของ
บทความนั้นสามารถแบ่งได้ 3 ส่วน:1) ส่วนประกอบตอนต้น—เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความเรื่องนั้นๆ การ
เขียนส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนนำ�เรื่องที่ดีจะต้องมีการครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียนจุดมุ่งหมายในการเขียน บางบทความจะมีบทคัดย่อเพื่อสรุปสาระสังเขป
ของบทความเรื่องนั้นๆ เพื่อบอกเนื้อหาอย่างย่นย่อของบทความ การเขียน ส่วนต้นมี
กระบวนการ
(1) การตั้งชื่อเรื่อง—การตั้งชื่อเรื่องมีความสำ�คัญ ต่อการเขียนบทความวิชาการอย่างยิ่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เพราะการตั้งชื่อเรื่องที่ดีมีความน่าสนใจสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความสนใจอยาก
จะอ่านบทความเรื่องนั้นๆ โดยการตั้งชื่อบทความวิชาการมักจะกำ�หนดเป็นคำ� วลี
ประโยค อาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่มคำ� กลุ่มวลีหรือกลุ่มประโยค และตามท้ายชื่อเรื่อง
ด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง เช่น
		
• การตั้งชื่อเรื่องแบบคำ� เช่น พุทธศาสนา, ประชาสังคมวัฒนธรรมพุทธอาเซียน,
พุทธอาเซียน, พุทธจิตวิทยาฯลฯ
		
• ก ารตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งแบบวลี เช่ น พุ ท ธศาสนากั บ จิ ต วิ ท ยา, พุ ท ธจิ ต วิ ท ยากั บ
โหราศาสตร์, พระพุทธ พระธรรม พระเครื่อง, พุทธจิตวิทยาเพื่อความสุข:
มุมมองใหม่, เหตุเกิด พ.ศ. 01 ฝรั่งกับพระพุทธศาสนา ฯลฯ
		
• การตั้งชื่อเรื่องแบบประโยค เช่น ใครแต่งวิมุตติมรรค, ใครสถาปนาอาเซียน
ใครสถาปนาพุทธศาสนา ใครสถาปนาคณะสงฆ์ ใครตั้งลังกาวงศ์ ฯลฯ
(2) ส่วนชื่อผู้เขียน—ผู้เขียนจะต้องใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามแฝง บอกตำ�แหน่ง สถานะของ
ผู้เขียนระดับการศึกษาจนถึงสถานที่ทำ�งาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เขียนบทความวิชาการเรื่องนั้นๆ เพื่อติดต่อซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยจากบทความที่อ่าน
(3) บทคัดย่อ—การสรุปสาระสังเขป บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้ความรู้ รวมทัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในสาขาทีผ่ เู้ ขียนบทความประจำ�
อยู่หรือมีความเกี่ยวข้อง แต่ในบางครั้งก็อาจมีผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาการอื่นและมีความสนใจที่จะอ่าน
บทความทีไ่ ม่ใช่สาขาของตนเอง บทความวิชาการจึงต้องมีสาระสังเขป ทีเ่ รียกว่าบทคัดย่อ (Abstract)
เพือ่ สำ�หรับสรุปสาระสำ�คัญจากบทความฉบับเต็ม สาระสังเขปทีด่ จี ะต้องมีความยาวไม่เกินหนึง่ หน้า
กระดาษ A4 หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีจำ�นวนคำ�ไม่เกิน 300 คำ� สาระสังเขปที่ดีจะต้อง
ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาและผลการสรุป เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ
ทางด้านสาขาวิชานั้นๆ หรือผู้อ่านทั่วไปที่มีความสนใจสามารถอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาของบทความ
นั้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
(4) คำ�สำ�คัญ—คำ�สำ�คัญ (keywords) เป็นการนำ�คำ�ที่ตั้งชื่อมาใส่ไว้ให้เห็นว่า มีคำ�ไหนที่
สำ�คัญและจะมีการให้คำ�นิยาม เพือ่ ขยายความและอธิบายความต่อไป ทัง้ นีไ้ ม่ควรมีนอ้ ยหรือมากไป
ประมาณ 3-5 คำ�เพื่อแสดงให้เห็นคำ�สำ�คัญของคำ�เหล่านี้ ที่จะไปนิยามหรือขยายความต่อในบทนำ�
และเนื้อเรื่องของบทความ
2) ส่วนประกอบกลาง (เนื้อหา)
การนำ�เสนอเนื้อหาในบทความวิชาการนับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกล่าว
ถึงรายละเอียดของเนื้อหาของบทความที่ผู้เขียนบทความได้เรียงลำ�ดับเป็นประเด็นหรือหัวข้อไว้
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มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ คือ บทนำ� เนื้อเรื่อง บทสรุป
(1) บทนำ�—เน้นความน่าสนใจ เปรียบเสมือนการเปิดประตูสหู่ อ้ งและมีหน้าต่างแต่ละส่วน
ของบทความ ถ้าบทนำ�ไม่สามารถชักจูงใจหรือนำ�เสนอความคิดที่น่าสนใจไว้ในบทนำ�ก็อาจทำ�ให้ผู้
อ่านไม่สนใจที่จะอ่านเนื้อเรื่องต่อไป ดังนั้น บทนำ�จึงมีความสำ�คัญทำ�ให้ผู้อ่านสามารถติดตามหรือ
มีความสนใจต่อบทความเรื่องนั้นๆ ได้ การเขียนบทนำ�ประกอบด้วย 3 ย่อหน้า ย่อหน้าที่ 1 ความ
สำ�คัญของปัญหา อาจจะเป็นการกล่าวถึงปัญหาหรือความเป็นมาของหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่จะนำ�
เสนอเพือ่ เป็นการชีใ้ ห้ผอู้ า่ นเข้าใจก่อนว่าผูเ้ ขียนบทความจะกล่าวถึงอะไร บางครัง้ อาจเป็นการเกริน่
นำ�ความน่าสนใจของบทความ การเขียนบทนำ�ที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เร้าความสนใจ หรือให้พื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะอ่านในเนื้อเรื่อง
ต่อไป ย่อหน้าที่ 2 เน้นนิยามคำ�ศัพท์ที่สำ�คัญเพื่อให้รู้กรอบว่าหมายถึงอะไร อย่างไร ในบทความ
นี้ เพราะบางคำ�อาจมีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย จำ�เป็นต้องนิยามให้ชัดก่อน ย่อหน้าที่ 3
เน้นบอกวัตถุประสงค์การเขียนเพือ่ บอกกล่าวจุดมุง่ หมายของผูเ้ ขียน ดังนัน้ การเขียนคำ�นำ�ควรเขียน
ให้กระชับไม่เยิ่นเย้อ ตรงประเด็น มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องแล้วนำ�
เข้าสู่บริบท
(2) เนื้อเรื่อง—เน้นความน่าเชื่อถือ ในบทความวิชาการนั้น ผู้เขียนบทความจะต้องวาง
โครงเรือ่ งให้เนือ้ หามีความเป็นหนึง่ เดียวกัน (เอกภาพ) และเรียงร้อยกันอย่างต่อเนือ่ ง (สัมพันธภาพ)
เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ สรุปอันเป็นหัวใจของเรือ่ งหรือสาระทีส่ ำ�คัญ (สารัตถภาพ) การเรียงลำ�ดับประเด็นหรือ
หัวข้อของเนื้อหานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ส่วนสรุป ทั้งนี้การวางลำ�ดับเนื้อหาและประเด็นหรือหัวข้อ
จะต้องมีความเป็นเอกภาพในแต่ละย่อหน้า โดยย่อหน้าหนึง่ ๆ ต้องมีใจความหลักเพียงใจความเดียว
หรือผูเ้ ขียนจะต้องมีจดุ มุง่ หมายมุง่ เสนอความคิดหลักในย่อหน้านัน้ เพียงความคิดเดียว ขณะเดียวกัน
เมือ่ จบย่อหน้าๆ หนึง่ แล้ว ย่อหน้าต่อไปทีจ่ ะกล่าวจะต้องมีเนือ้ หาทีม่ สี มั พันธภาพ ทัง้ นีก้ ารเขียนโดย
รักษาเนือ้ หาให้มสี มั พันธภาพนัน้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารติดตามอ่านได้อย่างราบรืน่ อีกทัง้ ยังทำ�ให้ผเู้ ขียน
บทความสามารถเรียงลำ�ดับความคิดทีจ่ ะกล่าวในแต่ละย่อหน้าเพือ่ นำ�ไปสูส่ าระสำ�คัญของบทความ
การเขียนเนือ้ เรือ่ งทีด่ จี ะต้องมีการนำ�เสนอมุมมองใหม่หรือความคิดใหม่ทผี่ เู้ ขียนบทความมีความคิด
เห็นแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐานทีม่ มี าก่อนหน้านัน้ หรืออาจจะมีการนำ�เสนอองค์ความรูใ้ หม่เพือ่ ให้
ผู้อ่านรู้สึกว่าได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับผู้เขียนบทความด้วย
(3) บทสรุป—เน้นความน่าประทับใจ หลังจากทีผ่ เู้ ขียนบทความได้วเิ คราะห์ในแต่ละหัวข้อ
ที่ตั้งไว้ในบทความเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะต้องนำ�ไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการเขียนบทสรุป การเขียน
บทสรุปนอกจากจะเป็นวิธีการที่จะทำ�ให้ผู้เขียนสามารถปิดต้นฉบับบทความแล้ว ยังเป็นการกล่าว
สรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำ�ข้อเสนอ
แนะไปศึกษาค้นคว้าต่อไป
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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3) ส่วนประกอบท้าย
การเขียนบทความวิชาการเปรียบได้กับการจัดทำ�รายงาน ทำ�วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องมีการ
จัดทำ�รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเพื่อบอกกล่าวว่าข้อมูลที่ผู้เขียนได้นำ�มาเป็นแหล่งค้นคว้า
ดังนั้นเมื่อผู้เขียนบทความได้มีการตั้งปัญหา มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีหรือมีระเบียบวิธี
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตามมาหลังจากการวิเคราะห์ได้เสร็จสิ้นลงก็จะต้องมีการบอกกล่าว
แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า การบอกกล่าวแหล่งค้นคว้าข้อมูลนั้นสามารถทำ�ได้หลายวิธีเช่น รายชื่อผู้แต่ง
และหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ รายชื่อเว็บไซต์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
นอกจากนี้ ส่วนท้ายเรือ่ งของบทความอาจเป็นการจัดทำ�เชิงอรรถซึง่ เป็นการอธิบายถึงแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิง หรืออธิบายข้อความเพิม่ เติมจากคำ�สำ�คัญ หรือประโยคสำ�คัญในบทความทีไ่ ม่สามารถ
กล่าวในบทความได้ การเพิม่ เติมเนือ้ หาบางส่วนนอกเหนือจากทีผ่ เู้ ขียนบทความไม่สามารถนำ�เสนอ
ได้ เช่น ภาคผนวก ซึ่งได้แก่ ตาราง รูปภาพ
2. ส่วนประกอบบทความโดยละเอียด (detailed parts)
ส่วนประกอบบทความโดยละเอียดแบ่ง 6 ส่วน ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง (title)—การกำ�หนดชื่อเรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจน ตรง
ไปตรงมาและครอบคลุมประเด็นของเรื่องและมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องจะต้องสื่อ
ถึงเนือ้ หาของเรือ่ ง ซึง่ ต้องมีลกั ษณะทีเ่ จาะลึก ไม่กว้างเกินไป มีความใหม่และน่าสนใจสอดคล้องกับ
เวลาสถานการณ์และนโยบายของวารสารแต่ละที่
2) บทคัดย่อ (abstract) และคำ�สำ�คัญ (keywords)—เน้นเขียนให้สั้น กระชับ เน้น
ประเด็นสำ�คัญของงานที่ต้องการนำ�เสนอจริงๆ มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อ
มักจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน 1) เกริ่นนำ� 2) สิ่งที่ทำ� 3) สรุปผลสำ�คัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้อง
เห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ควรมีคำ�สำ�คัญอยู่ในบทคัดย่อเพื่อให้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลตรวจพบ
โดยหลักมักจะเขียนสุดท้ายหลังจากเขียนส่วนอื่นทั้งหมดแล้ว และคำ�สำ�คัญจะปรากฏต่อท้ายจาก
บทคัดย่อ ระหว่าง 3-5 คำ� ไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ดูความเหมาะควรจากชื่อเรื่องของ
บทความ
3) บทนำ�หรือคำ�นำ� (introduction)— เน้นสร้างความน่าสนใจ ส่วนนำ�จะเป็นส่วนที่
ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้
เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่กาลังเป็นที่สนใจขณะ
นั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นคำ�ถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าว
ถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนนำ�
เป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้คำ�ชี้แจงที่มาของ
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การเขียนบทความนั้นๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขต
ที่กำ�หนด นอกจากนั้นผู้เขียนอาจใช้ส่วนนำ�นี้ในการปูพื้นฐานที่จะเป็นในการอ่านเรื่องนั้นให้แก่ผู้
อ่านหรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่นำ�เสนอต่อไป บทนำ�ประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล (rationale) ความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือ
ความสำ�คัญของเรื่องที่เขียน (justification)—หัวข้อนี้จะทำ�ให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้
ก่อนว่าเรื่องหรือประเด็นที่เลือกมาเขียนมีความสำ�คัญหรือมีความเป็นมาอย่างไร เหตุผลใดผู้เขียน
จึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทนำ�ในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความ
ทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เปรียบเสมือนหน้าตาซึ่งบ่งบอกลักษณะ
ภายใน
(2) ขอบเขตของเรื่อง (scope of paper)—ผูเ้ ขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผอู้ า่ นทราบ
และเข้าใจตรงกัน เพือ่ เป็นกรอบในการอ่านโดยการเขียนขอบเขตนัน้ อาจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยในการเขียน
ได้แก่ ความยาวของงานที่เขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรกำ�หนดขอบเขตการเขียนให้แคบลง
ไม่เช่นนัน้ ผูเ้ ขียนจะไม่สามารถนำ�เสนอเรือ่ งได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาทีต่ อ้ งรวบรวมข้อมูล
การกำ�หนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิค อาจจะยากต่อการรวบรวม
ข้อมูลและเรียบเรียงเนือ้ เรือ่ ง ดังนัน้ หากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรือ่ งทีม่ ขี อบเขตไม่กว้างหรือ
สลับซับซ้อนมากนัก
(3) คำ�จำ�กัดความหรือนิยามต่างๆ และวัตถุประสงค์— คำ�จำ�กัดความหรือนิยามต่างๆ
นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่คำ�เหล่านั้นผู้เขียนใช้ใน
ความหมายทีแ่ ตกต่างจากความหมายทัว่ ไปหรือเป็นคำ�ทีผ่ อู้ า่ นอาจจะไม่เข้าใจความหมาย ถือเป็นการ
ทำ�ความเข้าใจ และการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้ง
เป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย ทั้งนี้ยังต้องระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัด เน้นวัตถุประสงค์เดียวเป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ
เรื่องอะไรบ้าง โดยจำ�นวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไป และวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อ
จะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ
4) เนือ้ เรือ่ ง (body)— เน้นสร้างความน่าเชือ่ ถือ การเขียนส่วนเนือ้ เรือ่ งจะต้องใช้ทงั้ ศาสตร์
และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องคำ�นึงถึงในการ
เขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดง
ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่นำ�ไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ
ส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อนำ�เสนอเรื่องที่เขียน การลำ�ดับความ การ
บรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ประเด็นสำ�คัญของการเขียนส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
(1) การจัดลำ�ดับเนื้อหาสาระ—ผูเ้ ขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนือ้ หาสาระที่
จะนำ�เสนอ และจัดลำ�ดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำ�เสนอ
เนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
(2) การเรียบเรียงเนื้อหา—ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน
นอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนำ�เสนอ
การนำ�เสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น จำ�เป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ
ในการนำ�เสนอเข้าช่วยเช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เป็นต้น
(3) การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์—ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐาน
อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปด้วยทัศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการเรียบเรียงเรื่อง
ราวต่อเนื่องกันตามลำ�ดับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำ�เรื่องนั้นๆ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง
(4) การใช้ภาษา—การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คำ�ในภาษาไทยหากคำ�
ไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย ควรใส่คำ�ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถ
หาคำ�ไทยได้ จ ะเป็ น ต้ อ งทั บ ศั พ ท์ ก็ ค วรเขี ย นคำ�นั้ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ข องราชบั ณ ฑิ ต
สถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะทำ�ให้งานเขียนนั้นมีลักษณะ
ของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้ เขี ย นบทความทางวิ ช าการจำ�เป็ นต้ อ งพิ ถี พิ ถั นใน
เรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ
ควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป
(5) วิธีการนำ�เสนอ—การนำ�เสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็ว
นั้นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำ�เสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ
เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการนำ�เสนอสื่อต่างๆ นี้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การ
เขียนชื่อตาราง การให้หัวข้อต่างๆ ในตาราง เป็นต้น
5) ส่วนสรุป—เน้นสร้างความประทับใจ บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็น
สำ�คัญๆ ของบทความนั้นๆ ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นสำ�คัญๆ ของบทความ
นัน้ ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสัน้ ๆ ท้ายบท สามารถใช้วธิ กี ารบอกผลลัพธ์ ความสำ�คัญของสิง่ ทีก่ ล่าว
มาสามารถนำ�ไปใช้ได้หรือจะทำ�ให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้วธิ กี ารตัง้ คำ�ถามหรือให้ประเด็นทิง้ ท้าย
กระตุน้ ให้ผอู้ า่ นไปสืบเสาะแสวงหาความรูห้ รือคิดค้นพัฒนาเรือ่ งนัน้ ต่อไป การสรุปควรมีในงานเขียน
ที่ดีในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
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6) ส่วนอ้างอิง—ประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) หากต้อง
เขียนกิตติกรรมประกาศเพือ่ ขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเขียนได้ โดยให้อยูห่ ลัง
เนือ้ หาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง บทความทางวิชาการเป็นงานทีเ่ ขียนขึน้ บนพืน้ ฐานของ
วิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผล
งานของผู้อื่นจึงจำ�เป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อนำ�ข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ การพิมพ์เอกสาร
อ้างอิงท้ายบทความ (References) โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทำ�เมื่อไร และจาก
ไหน นับเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น
รวมทัง้ เป็นการให้หลักฐานแก่ผอู้ า่ นให้ผอู้ า่ นสามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม หรือติดตาม
ตรวจสอบหลักฐานได้การอ้างอิงควรจะเป็นการกระทำ�อย่างมีจุดหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่ง
ทีม่ าของความรูแ้ ละช่วยให้ผอู้ า่ นมีโอกาสหาความรูเ้ พิม่ ขึน้ และเป็นการแสดงว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมีหลักฐาน
ควรเชือ่ ถือได้เพียงใด ความรูพ้ นื้ ๆ ทีเ่ ป็นสิง่ ทีผ่ อู้ า่ นเข้าใจได้งา่ ย ไม่จำ�เป็นต้องมีการสืบค้นอะไรอีก ไม่
จำ�เป็นต้องมีการอ้างอิง ควรอ้างอิงเท่าทีจ่ ำ�เป็น การอ้างอิงมากเกินจำ�เป็น จะทำ�ให้บทความดูรมุ่ ร่าม
และก่อความรำ�คาญในการอ่านได้ และสุดท้ายประวัตผิ เู้ ขียนและผูร้ ว่ มเขียน ประกอบด้วย ชือ่ -สกุล
ประวัติทางการศึกษา การทำ�งาน ผลงานทางวิชาการที่ยอมรับ ตำ�แหน่ง หน้าที่ การทำ�งานปัจจุบัน
นอกจากนั้น ผู้เขียนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การคัดลอกงานของผู้อื่นนั้นทำ�ได้ ต่อเมื่อ
นำ�มาเพื่ออธิบายสนับสนุนเท่านั้น (มีการอ้างอิงเพื่อให้ถูกต้องและให้เกียรติแก่เจ้าของ) ไม่ใช่
ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน ในส่วนประกอบการเขียนบทความวิชาการจะลงรายละเอียด
เพิ่มเติมในภาคปฏิบัติส่วนการลงมือเขียน (writing in action)
การเขียนงานวิชาการกับการเขียนบทความวิชาการ (Academic Writing & Academic
Paper Writing)
การเขียนงานวิชาการ กับการเขียนบทความวิชาการ ดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน
เสียทั้งหมดทีเดียว ต่างอาศัยกัน โดยเฉพาะการเขียนงานวิชาการจะเป็นฐานให้การเขียนบทความ
วิชาการได้ดียิ่งขึ้นไป การเขียนงานวิชาการจะประกอบด้วย
1. การสรุปความ (summary)
2. การย่อความ (paraphrase)
3. การอ้าง/ยกคำ�พูดบุคคลที่สาม/อื่นมา (quotation)
1) การสรุปความ (summary)
การสรุปความ ได้แก่ การเก็บใจความสำ�คัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกว่าเดิม แต่
มีใจความสำ�คัญครบถ้วนสมบูรณ์ ว่า ใคร ทำ�อะไร ทีไหน เมื่อไร อย่างไร โดยใช้สำ�นวนภาษาของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ผู้ย่อเอง เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนเข้าใจข้อมูลและความคิดในงานเขียนให้ดีที่สุด จึงต้องเขียน
งานสรุปความทีก่ ระชับ ชัดเจน การย่อความจึงหมายถึง การกล่าวสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วโดยย่อ โดยใช้
ภาษาของผู้เขียนที่มีเนื้อหาในข้อความ ประกอบด้วย ย่อหน้า บท บทความ หรือหนังสือ การกล่าว
ทวน ซ้ำ�จึงควรเน้นที่ความคิดหลักของข้อความนั้น การย่อความที่สั้นกะทัดรัด (อาจมี 1-2 ประโยค
เท่านัน้ ) จะไม่มขี อ้ ความมากเกินไป การสรุปความทีส่ มบูรณ์แบบและมีขอ้ ความยาวขึน้ จะต้องชีแ้ จง
ในรูปทีย่ อ่ ๆ ถึงประเด็นหลักในข้อความทีส่ นับสนุนหรืออธิบายความคิดหลักสะท้อนการลำ�ดับความ
คิดในประเด็นที่นำ�เสนอและการเน้นย้ำ�ใหความสำ�คัญกับประเด็นเหล่านั้น รวมทั้งตัวอย่างสำ�คัญ
บางตัวอย่างจากข้อความนั้นๆ แต่จะไม่รวมทั้งรายละเอียดย่อยๆ เล็กน้อย และไม่มีการย้ำ�ประเด็น
ที่ได้ย้ำ�ไปแล้ว และที่สำ�คัญ การสรุปความจะไม่มีความคิดเห็น/บทสรุปของผู้เขียนลงไป ฉะนั้นการ
เขียนสรุปความที่ดีมี 3 ลักษณะคือ ความสั้นกระชับ (brevity) ความสมบูรณ์ (completeness)
และความเป็นปรวิสัย -ไม่เอาตัวตนของผู้เขียนเข้าไปใส่ในเนื้องานนั้น (objectivity)
ประโยชน์ในการสรุปความ
1. การสรุปความ (writing summary) เน้นการเข้าใจสิ่งที่อ่านให้ดีที่สุด จึงเน้นใช้
สำ�หรับการเรียนการสอนทางวิชาการ ถ้าผู้เขียนไม่เข้าใจแหล่งที่มา ก็จะไม่มีโอกาสอ้างถึงแหล่ง
ที่มานั้นๆ ในบทความอย่างเป็นประโยชน์ การสรุปความจึงช่วยให้ผู้เขียนสรุปสิ่งที่อ่านมา เพราะ
ผูเ้ ขียนจะต้องนำ�สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นตำ�รามาแปลงเป็นคำ�พูดของตัวผูเ้ ขียน การฝึกเขียนสรุปความจะพัฒนา
นิสัยการเขียนทั่วไป งานสรุปความที่ดีคล้ายงานเขียนที่ดีอื่นๆ จะต้องชัดเจนกระชับ มีสัมพันธภาพ
และแม่นยำ�
2. การสรุปความมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง เช่น ถ้าผู้เขียนกำ�ลังเขียนบทความเกี่ยวกับ
อาเซียนยุคอาณานิคม และบางส่วนของบทความต้องอภิปรายการค้าขายในยุคเจ้าอาณานิคม การ
สรุปความในโครงเรือ่ งช่วยให้ผอู้ า่ นทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้อา่ นหรือแม้แต่ผทู้ จี่ ำ�ไม่ได้ ได้มองเห็นภาพ การ
สรุปความเหตุการณ์บางประเด็นในตอนต้นของบทความจึงเป็นแนวคิดทีด่ ใี นหลายกรณี เช่น การสอบ
ผู้เขียนต้องใช้การเขียนสรุปความเพื่อแสดงภูมิรู้ของอาจารย์ เมื่อเขียนบทความ นักเรียนสามารถใช้
สรุปความเพื่อบอกกล่าวความเข้าใจของตนแก่อาจารย์ บางเรื่องแหล่งที่มาที่ไม่คุ้นบางอย่างได้
3. การสรุปความมีความจำ�เป็นในการเขียนวิชาการระดับอุดมศึกษาหลายครั้ง เช่น การ
สอบกลางภาควิชาจิตวิทยา นักศึกษาเขียนอธิบายทฤษฎีของคาร์ลจุงว่าด้วยจิตไร้สำ�นึกรวม และ
ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างจากทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ว่าด้วยเรื่องจิตไร้สำ�นึกส่วนบุคคล นักเรียนอาจ
อ่านทฤษฎีของจุงในตำ�ราเรียน หรือบทความเพิ่มเติม แม้แต่ผู้สอนเคยสรุปโครงร่างเกี่ยวกับทฤษฎี
นั้นไว้ จากนั้น นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบข้อต่างจากทฤษฎีของฟรอยด์
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ความ

เขียนสรุปความใช้กับบทความ
การเขียนสรุปความสมารถใช้ได้กับงาน 2 ประเภท คือ
1) ประเภทการเขียนงานวิชาการ (academic writing) ที่มักใช้ในการเขียนสรุป
•
•
•
•
•
•

บทความวิชาการ-วิพากษ์ มักสรุปความของเนื้อหาเพื่อวิพากษ์ วิจารณ์เนื้อหานั้นได้
บทความวิชาการ-สังเคราะห์ มักสรุปความเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มา
บทความวิชาการ-วิเคราะห์ สรุปความมุมมองของทฤษฎีนั้นๆ ก่อนนำ�ไปปรับใช้
บทความวิชาการ-วิจัย ในการจดบันทึกและรายงานวิจัย จำ�เป็นต้องสรุปความ
บทความวิชาการ-ถกเถียงด้วยเหตุผล สรุปความหลักฐานที่มีข้อโต้แย้งที่ตรงกันข้าม
บทความทบทวนวรรณกรรม-เป็นการแสดงงานทั่วไปในภาพรวมซึ่งนำ�เสนอในการสรุป
ความสั้นๆ
• การสอบเรียงความ-สาธิตการเข้าใจรายวิชาโดยอาศัยการสรุปความ

2) ประเภทการเขียนงานสำ�หรับที่ทำ�งาน (workplace writing)
• การบรรยายสรุปนโยบาย นโยบายสาธารณะที่ซับซ้อนให้สั้นกระชับ
• แผนธุรกิจ สรุปค่าใช้จ่าย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และเรื่องสำ�คัญอื่นๆ
• บันทึก หนังสือราชการ และรายงาน สรุปขั้นตอนการดำ�เนินงาน วาระการประชุม การ
ประเมินผลิตภัณฑ์ พัสดุ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีก
• ผังทางการแพทย์ บันทึกข้อมูลคนไข้ ในรูปแบบการสรุปความ
• การบรรยายสรุปทางกฎหมาย สรุปข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและข้อโต้แย้งของคดีนั้นๆ
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อการสรุปความ
การบอกเล่าในรูปแบบสรุปความในเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความเป็นทักษะที่สำ�คัญสำ�หรับ
นักเรียนระดับมัธยม แต่ผอู้ า่ นทัว่ ไปมากไม่ให้ความสนใจการอ่านแบบพินจิ พิเคราะห์ เพราะผูอ้ า่ นมัก
จะข้ามคำ�ศัพท์ วลี หรือประโยค แม้จะเห็นคำ�ศัพท์ตรงหน้าก็จริง แต่ผอู้ า่ นมักมองเห็นโดยไม่ได้ใส่ใจ
และให้ความสำ�คัญเสียทีเดียว เมือ่ ผูอ้ า่ นไม่ได้เข้าใจความหมายและการสือ่ ความหมายแค่ประโยคสอง
ประโยค อาจไม่มขี อ้ เสียหายใดๆ หากแต่ขา้ มย่อหน้า ส่วนต่างๆ บทความหรือบทแต่ละบท การอ่าน
ทีไ่ ม่ใส่ใจและก่อให้เกิดการเสียหายจะทำ�ให้ผอู้ า่ นไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ กล่าวคือ การรับรูร้ ปู แบบ
ของข้อโต้แย้ง การเข้าใจความคิดหลัก การกำ�หนดประเด็นสำ�คัญไว้ในใจเพื่อใช้เขียน การเชื่อมโยง
ส่วนทั้งหลายของภาพรวม และการให้ความสำ�คัญกับตัวอย่างข้อสำ�คัญ การเขียนประเภทนี้ใช้พลัง
ตัดสินใจมากกว่าการอ่านแบบปกติ แต่ในระยะยามเป็นการประหยัดพลังเรือ่ งเนือ้ หาทีผ่ อู้ า่ นจะตอบ
ได้ กล่าวคือ ผู้อ่านจะได้พัฒนาการถกอภิปรายงานเขียนอย่างกระชับและสอดคล้องมากกว่า การ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สรุปความ
หลักการเขียนสรุปความ
- ตรวจสอบบริบท–ให้ความสำ�คัญต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ อาชีพ และสำ�นักพิมพ์ของ
ผูป้ ระพันธ์ ระบุแหล่งอ้างอิงทีป่ รากฏแรกเริม่ ข้อมูลนีท้ ำ�ให้เห็นมุมมองของผูป้ ระพันธ์เกีย่ วกับหัวข้อ
ที่เขาได้นำ�เสนอออกมา
- ให้ความสำ�คัญหัวข้อเรื่องหลัก และหัวเรื่องรอง–ชื่อเรื่องบางเรื่องตรงๆ มีความหมายชัด
กว่าที่ได้อ่าน หรือบางชื่อเรื่อง มีแบบฉบับให้เห็นหัวข้อที่นำ�เสนอออกมาและแสดงออกถึงทัศนคติ
ของผู้ประพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ
- ระบุประเด็นหลักให้ชัด–งานเขียนจะมีคำ�กล่าวหลักในสองสามย่อหน้าแรก หรือสร้าง
ประเด็นหลักโดยไม่กล่าวไว้แต่ต้นให้ดูงานภาพรวมที่ให้เข้าใจประเด็นส่วนรวมที่มีไว้
- ระบุประเด็นรองให้เห็น–สังเกตประเด็นย่อยที่เล็กลงไป รวมเพื่อสร้างประเด็นหลัก และ
เข้าใจว่าประเด็นย่อยเหล่านั้นสัมพันธ์กับประเด็นหลักอย่างไร ถ้าบางประเด็นย่อยบางอย่างไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่ระบุไว้จำ�เป็นต้องขยายความเข้าใจต่อประเด็นหลักนั้น
- แยกการอ่านออกเป็นส่วนๆ–สังเกตย่อหน้าที่ประกอบเป็นบทนำ� เนื้อหา และบทสรุป
แตกประเด็นย่อหน้าเนือ้ หาเป็นส่วนๆ ทีแ่ สดงออกถึงประเด็นย่อยๆ หลากหลายประเด็นของผูเ้ ขียน
- แยกประเด็น ตัวอย่าง และข้อโต้แย้งย้อนกลับ–การอ่านเชิงวิจารณ์จำ�เป็นต้องตั้งใจว่า
ผู้เขียนกำ�ลังทำ�อะไรและกำ�ลังพูดอะไร เมื่อผู้เขียนอ้างคำ�พูดของใครคนใดคนหนึ่งมาหรือวางใหม่ๆ
ให้ถามตัวเองว่าทำ�ไมจึงต้องทำ�แบบนั้น ตัวอย่างนี้สนับสนุนประเด็นอะไร มีแหล่งอื่นที่อ้างเพื่อ
สนับสนุนประเด็นหรือการโต้แย้งที่ผู้เขียนเริ่มจะแสดงออกให้เห็น
- สังเกตคำ�เชื่อม (สนธิ) ภายในและภายนอก ย่อหน้าให้ดี-เพื่อให้สมเหตุสมผลในการเขียน
งาน และแยกระหว่างประเด็น ตัวอย่าง ข้อโต้แย้ง ควรสนใจคำ�หรือวลีเชื่อมโยงที่ใช้อยู่ คำ�หรือวลี
เชื่อมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์การใช้ถนนเพื่อเตรียมให้ผู้อ่านรู้ว่ามีอะไรต่อไป
- อ่านอย่างขยันขันแข็งและมุ่งมั่น-ไม่อ่านที่ไม่เน้นความก้าวหน้า จืึดฉืดผ่านตำ�รา ควรอ่าน
ราวกับว่าได้สนทนาพูดคุยกับคนเขียน ให้ถามคำ�ถามของตำ�ราที่อ่านไว้แล้ว ให้ความสำ�คัญต่อขอบ
กระดาษ เน้นย้�ำ ความคิดเห็นหลักเป็นดินสอ ตัง้ คำ�ถามหรือเครือ่ งหมายอัศจรรย์ขา้ งข้อความทีท่ ำ�ให้
สับสนหรือตืน่ เต้น ย้อนไปดูประเด็นตอนต้นทีอ่ า่ นจบแล้ว หยุดระหว่างการอ่านเพือ่ ทวบทวนดูวา่ ได้
มาถึงไหนแล้ว และย้อนกลับไปและดำ�เนินไปข้างหน้าผ่านตำ�รา
การเขียนสรุปความ
ทุกบทความทีอ่ า่ นแล้วจะแสดงความท้าทายออกมาตอนทีจ่ ะเขียนสรุป แต่อย่างไรการเขียน
สรุปความจำ�เป็นต้องอาศัยการฝึกฝนจึงมีประเด็นที่จะเริ่มเขียน ขั้นตอนในกระบวนการเขียนสรุป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

26 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ความ ประเด็นต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้เขียนมีกำ�ลังใจในการคิด ที่จะให้ผู้เขียนเห็นความหลากหลายของ
เทคนิคตามสถานการณ์นั้นๆ
ข้อแนะนำ�ในการเขียนสรุปความ
-อ่านข้อความอย่างพินจิ พิเคราะห์–กำ�หนดโครงสร้างข้อความไว้ในใจ ระบุวตั ถุประสงค์ของ
งานเขียน (นีจ้ ะช่วยให้แยกระหว่างข้อมูลสำ�คัญมากสำ�คัญน้อย) ทำ�ข้อความทีส่ ำ�คัญในขอบกระดาษ
เมื่อไม่เข้าใจ หรือเมื่อคิดว่า ข้อความนั้นๆ สำ�คัญ จะทำ�ให้ปรากฏเด่นชัดหรือย้ำ�ประเด็นนั้น
-อ่านทวบทวนอีกรอบ – มาถึงตรงนี้แบ่งข้อความเป็นสัดส่วนหรือขั้นของความคิด การใช้
การถอดความของผู้ประพันธ์ มากเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ ทำ�เป็นฉลากบนข้อความ แต่ละส่วน
หรือขั้นของความคิด ย้ำ�ความคิดหลักและเงื่อนไขที่สำ�คัญ เขียนสิ่งที่จะจดจำ�ในการเขียนสรุปความ
1 ประโยค – บนแผนกระดาษแยกกัน ของขั้นความคิด
เขียนสาระสำ�คัญ – สรุปความ 1-2 ประโยคของเนื้อหาทั้งหมด- สาระสำ�คัญจะแสดงความ
คิดหลักของหัวข้อนัน้ ในขัน้ ก่อนหน้านี้ จะพบการติดตามแนวทางเรือ่ งราวของหนังสือพิมพ์มากทีส่ ดุ
ประกอบด้วย อะไร ใคร ทำ�ไม ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร ในข้อความแบบชวนเชิญโน้มน้าว ให้
สรุปความให้เป็นประโยคในบทสรุปของผูป้ ระพันธ์ ในข้อความเชิงพรรณณา บรรยาย ชีใ้ ห้เห็นหัวข้อ
การบรรยายหรือรายละเอียดและลักษณะสำ�คัญ หมายเหตุ บางกรณี การแถลงการณ์สาระสำ�คัญที่
เหมาะควรอาจอยูใ่ นข้อความเดิมเรียบร้อยแล้ว เป็นเช่นนัน้ จะต้องอ้างคำ�พูดนัน้ โดยตรงในการสรุป
ความของผู้เขียน
เขียนสรุปความให้ได้ร่างแรก–ประกอบด้วย 1) รวมสาระสำ�คัญพร้อมกับรายชื่อสรุปความ
1 ประโยค 2) รวมสาระสำ�คัญพร้อมสรุปความ 1 ประโยค บวกกับรายละเอียดสำ�คัญจากข้อความ
หรือไม่มกี ารกล่าวซ้�ำ และข้อมูลสำ�คัญน้อยมากโดยไม่คำ�นึงถึงรายละเอียดย่อย/น้อย หรือทำ�ให้กว้าง
ใช้คำ�ให้น้อยที่สุดเพื่อสื่อความคิดหลัก
ตรวจสอบการสรุปความกับเนื้อหาต้นฉบับ-ปรับสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อให้กะทัดรัดและสมบูรณ์
แบบ
ทบทวนการเขียนสรุปความ – สอดใส่คำ�/วลีเชือ่ มความลงไป เพือ่ ย้�ำ ความสัมพันธ์หรือสอด
ประสานกับการตรวจสอบรูปแบบ หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคสั้นม้อท้อหลายๆ ประโยคต่อกัน รวม
ประโยคต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความคิดที่ลื่นไหล เรียบง่ายและสมเหตุสมผล
2) การย่อความ (paraphrase)
การย่อความ คือการเก็บเนื้อความหรือใจความสำ�คัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง
ครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วนำ�มาเรียบเรียงใหม่ เป็นข้อความสั้น กะทัดรัด โดยไม่ให้ความหมาย
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ในบางสถานการณ์ จำ�เป็นทีผ่ เู้ ขียนต้องย่อความมากกว่า สรุปความ เนือ้ หา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การเขียนย่อหน้าคล้ายกับการเขียนสรุปความ เนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับเขียนข้อความใหม่ตามคำ�พูดของ
ผู้เขียน ดังนั้น การเขียนย่อความจำ�เป็นต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดให้สมบูรณ์
ความแตกต่างระหว่างการย่อความกับสรุปความคือ การย่อความเป็นรูปแบบที่สั้นกว่าเดิม
จากข้อความเดิม แต่การย่อความอาจมีความยาวเท่ากับข้อความเดิม ทำ�ไมต้องย่อความ ที่ต้องย่อ
ความเมือ่ ผูเ้ ขียนสามารถอ้างคำ�พูดจากต้นฉบับได้ ผูเ้ ขียนอาจตัดสินใจเพือ่ จะเสนอการย่อความของ
เนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาให้กระชับ มีเนื้อความย่อหรืออาจทำ�ให้สับสน
วิธีการเขียนย่อความ
- ต้องแน่ใจว่า ผู้เขียนเข้าใจข้อความที่เป็นแหล่งข้อมูล
- แทนทีค่ ำ�พูดของผูเ้ ขียนเองเพือ่ เป็นแหล่งข้อมูล มองหาคำ�ทีเ่ ป็นไวพจน์ทจี่ ะมีความหมาย
เหมือนกันเป็นคำ�เดิม
- เรียบเรียง/จัดแจงประโยคของผูเ้ ขียนเองใหม่เพือ่ ให้อา่ นอย่างเรียบง่าย โครงสร้างประโยค
แม้แต่ลำ�ดับประโยคในย่อความ ไม่จำ�เป็นต้องมาจากคำ�เดิม การย่อความทีด่ คี ล้ายกับการสรุปความ
ที่ดีจะเป็นตัวแทนกันได้ การเขียนในกรอบแค่ไหน การเขียนย่อความประเด็นใด
3) การเขียนแบบอ้างคำ�/ยกคำ�พูดของบุคคลอื่นมา (quotation)
การอ้างคำ�พูดเป็นการบันทึกภาษาทีใ่ ช้ในกล่าวสุนทรพจน์ งานเขียน อย่างเป็นทางการหรือ
ตรงไปตรงมา แต่การสรุปความเป็นการพูดย้ำ�ทวนคำ�ให้สั้นในการใช้คำ�พูดของผู้เขียนเองในเรื่องที่
บางคนได้พูด หรือได้เขียนไปแล้ว และการย่อความ เช่นกัน เป็นการพูดย้ำ�ทวนซ้ำ� แม้จะยาวเท่ากับ
แหล่งที่มา บทความวิชาการที่สรุปแหล่งที่มาจะเน้นย้ำ�อย่างหนักเกี่ยวกับการอ้างคำ�พูด การสรุป
ความ และการย่อความ แล้วผู้เขียนจะเลือกใช้ทั้ง 3 อย่างไร
วิธีใช้การเขียนแบบอ้างคำ�พูดมา (จากต้นฉบับเดิม)
- ใช้การอ้างคำ�พูด เมือ่ ภาษาของผูเ้ ขียนอีกคนเป็นการจำ�มาเฉพาะ และเพิม่ ความสนใจและ
ความมีชีวิตชีวาแก่บทความวิชาการของผู้เขียน
- ใช้การอ้างคำ�พูด เมื่อภาษาของผู้เขียนอีกท่าน มีความชัดเจน และประหยัดมากจนการใช้
คำ�พูดของผู้เขียนเองอาจไม่ได้ผลเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
- ใช้การอ้างคำ�พูด เมือ่ ผูเ้ ขียนต้องการความมีชอื่ เสียงของแหล่งทีอ่ า้ งมา เพือ่ หยิบยืมเครดิต
หรือความน่าเชื่อถือให้กับงานเขียนของตนเอง
การนำ�การอ้าง/ยกคำ�พูดของผู้อื่นเข้าไปใช้ในประโยคต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

28 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
อ้างคำ�พูดเฉพาะส่วนของประโยคหรือย่อหน้าที่มีความจำ�เป็น–ใช้ภาษาของผู้เขียนไม่ให้
จำ�เป็นเพื่อสร้างหรือทำ�ให้ประเด็นมีพลัง
บูรณาการอ้างคำ�พูด ให้ประโยคของผูเ้ ขียนไหลเลือ่ น–การอ้างอิงคำ�พูดต้องเหมาะเจาะพอดี
ทั้ง...และรูปแบบ ในภาษารอบๆ ของผู้เขียน
หลีกเลีย่ งการยืนยันการอ้างคำ�พูด- ประโยคทีอ่ า้ งอิงคำ�พูดมาไม่ควรแทนทีต่ วั เอง ใช้วลีเชือ่ ม
โยง เช่น ในเริ่มต้น ในท่ามกลาง ในที่สุดของประโยค เพื่อทำ�ให้แหล่งที่มาของแหล่งที่มามีลักษณะ
พิเศษ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (สามจุด...) ระบุภาษาที่ลบออกในกลางของประโยคที่กล่าวอ้าง
ด้วยเครื่องหมายคำ�พูด ภาษาที่ีลบออกที่ต้นหรือสุดท้ายของประโยค ไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องหมาย
สามจุด
ใช้เครือ่ งหมาย วงเล็บในเพือ่ เติม/แทนทีค่ ำ�พูด – ใช้เครือ่ งหมายในวงเล็บเพือ่ เติมหรือแทนที่
พูดในประโยคทีอ่ า้ งมา เมือ่ ความหมายของคำ�พูดทีอ่ า้ งมาไม่ชดั เจน เช่น เมือ่ สรรพนามทีอ่ า้ งมาก่อน
หน้านี้ กำ�กวมไม่ชัดพอ
สรุปการใช้การสรุปความ (summary) ย่อความ (paraphase) และอ้างคำ�พูด (quotation)
การสรุปความ (summary)
		
เพื่อนำ�เสนอประเด็นหลักของข้อความที่มีความยาว (บทความหรือหนังสือ)
		
เพื่อทำ�ให้ประเด็นกระชับจำ�เป็นต่อการอภิปราย
การย่อความ (paraphase)
		
เพื่อทำ�ให้ข้อความที่สั้นๆ ชัดเจน
		
เพื่อทำ�ให้ประเด็นหลักมีความสำ�คัญ
การอ้างคำ�พูด/ยกคำ�พูด (quotation)
		
เพื่อดึงดูดภาษาที่จดจำ�ไว้เป็นพิเศษของนักเขียนท่านอื่น
		
เพื่อดึงดูดภาษาที่กล่าวไว้ชัดเจนและประหยัดถ้อยคำ�ของผู้เขียนก่อนหน้านี้
		
เพื่อให้เครดิตและความน่าเชื่อถือแก่งานเขียนของผู้เขียนเอง
กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางานทางวิชาการ
การเรียบเรียงเนื้องานทางวิชาการ เป็นกระบวนการสำ�คัญ และมีผลต่อการรับรู้และเข้าใจ
ของผู้รับสาร ดังนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาที่ดี จะทำ�ให้การนำ�เสนองานเป็นไปอย่างราบรื่น และเข้า
ง่าย กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางานทางวิชาการ มีขั้นตอนที่สำ�คัญประกอบด้วย การจัดเตรียม
ข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนร่างต้นฉบับ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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1. การจัดเตรียมข้อมูล—การจัดเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกในการทำ�งานวิชาการ
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำ�อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะขั้นตอนนี้จะส่งผลต่อการทำ�งานต่อไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการดำ�เนินงานวิชาการเรื่องนั้นๆ การจัดเตรียมข้อมูลมีหลายกระบวนการ
		
1) กำ�หนดหัวข้อและจุดมุ่งหมายการเขียน
		
การเลือกหัวข้อในการเขียนมีลักษณะ ดังนี้
		
• เลือกตามความเชี่ยวชาญ/ถนัดของผู้เขียน
		
• เลือกตามความสนใจ ความชอบ (ฉันทะ) ของผู้เขียน
		
• เลือกตามความต้องการของหน่วยงาน
		
• เลือกตามกระแสสังคม
		
• เลือกตามเป้าหมายเฉพาะกรณี
		
2) การเขียนทางวิชาการจำ�แนกตามจุดมุ่งหมายกว้างๆ
		
• การเขียนเชิงสำ�รวจ (exploratory study)
		
• การเขียนเชิงบรรยาย (descriptive study)
		
• การเขียนเชิงอรรถาธิบาย (explanatory study)
		
• การเขียนเชิงคาดคะเน (predictive study)
		
• การเขียนเชิงวินิจฉัย (diagnostic study)
		
3) กำ�หนดขอบเขตการเขียน
• งานวิชาการแต่ละเรือ่ งจะมีขอบเขต กว้างขวาง ลึกซึง้ มากนอ ยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั
งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำ�มาเขียน
• การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่เขียนจะช่วยให้ผู้เขียนสามารถวางแผนการเก็บ
ขอมูลได้ครอบคลุมและตรงกับความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
		
4) ขอบเขตของการเขียนงานทางวิชาการ
		
• ขอบเขตด้านเนื้อหา (contents)
		
• ขอบเขตด้านประชากร หรือกลุ่มเป้าหมาย (target group/population)
		
• ขอบเขตด้านพื้นที่ (location/venue)
		
• ขอบเขตด้านแนวคิด ทฤษฎี (concept/theory/priciple)
		
• ขอบเขตด้านระยะเวลา (timing)
		
• ขอบเขตด้านสภาพปัญหา (statement of problem)
		
5) สืบค้นข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูล
		
• เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญในงานวิชาการ ผู้เขียนต้องทำ�ความเข้าใจลักษณะ และ
ประเภทข้อมูล ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อจะได้นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถูกต้องและเหมาะสมกับงานของตน
• ข้อมูลที่ต้องสืบค้นและเก็บรวบรวมประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี หลักการ
ข้อเท็จจริง แนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6) แหล่งสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
• หนังสือหรือตำ�รา
• รายงานการวิจัย รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์
• เอกสารประกอบการประชุม อบรมสัมมนา
• สารานุกรม, พจนานุกรม, ศัพทานุกรม นามานุกรม และปทานุกรม
• หนังสือคู่มือ
• หนังสือรายปี
• หนังสือดรรชนี
• รวมบทคัดย่องานวิจัยและปริญญานิพนธ์
• วารสาร
• หนังสือพิมพ์
• จดหมายเหตุและเอกสารโบราณ
• จารึกต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ ลายลักษณ์อักษร
• การสืบค้นจากฐานข้อมูล Internet
• การสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• การสัมภาษณ์
• การเก็บข้อมูลสนาม
• การสืบค้นจากวัตถุพยานอื่นๆ
7) วิธีการเก็บข้อมูล จากแหล่งต่างๆ
• เอกสารหรือผลงานที่มีผู้เขียนไว้แล้ว
• การสอบถาม
• การสัมภาษณ์
• การสังเกต
• การมีส่วนร่วม
• การลงภาคสนาม
• การทดลอง
• การลงมือปฏิบัติ
8) จัดหมวดหมู่ข้อมูล

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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• ข้ อมูล—ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ซึง่ มีหลายรูปลักษณะ เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ
รูปภาพ แผนภูมิ วัตถุสิ่งของ หรือสื่อชนิดต่างๆ
		
• การศึกษาทางวิชาการจำ�เป็นต้องมีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพือ่ สร้างกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์
		
• ข้อมูลที่รวบรวมมาจะมีจำ�นวนมาก และมีรูปแบบที่หลากหลาย
		
• ก่อนจะมีการนำ�ข้อมูลไปใช้ ผู้เขียนจะต้องทำ�การจัดกระทำ�ข้อมูลให้เป็นหมวด
หมู่ เป็นระบบต่อการสืบค้นและใช้งาน
		
9) กระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
		
• กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา
		
• จำ�แนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
		
• แยกประเภทของรูปแบบข้อมูลแต่ละหมวดออกเป็นกลุ่ม
		
• จัดลำ�ดับข้อมูลในแต่ละหมวดตามความสำ�คัญ และประเด็นเนื้อหาที่กำ�หนด
		
10) วิเคราะห์ข้อมูล—การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สืบค้นและรวบรวมมา
เพือ่ พิจารณาว่าข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มีคณ
ุ ภาพ และมีความเกีย่ วข้องเหมาะสมกับประเด็นต่างๆ ในเรือ่ งที่
ศึกษาหรือไม่ เป็นการคัดกรองเพือ่ เลือกเอาเฉพาะข้อมูลทีต่ รงตามกรอบการศึกษาทีก่ ำ�หนดไว้จริงๆ
เท่านั้น ส่วนข้อมูลใดที่เห็นว่าไม่ตรงตามประเด็นก็ควรตัดทิ้งไป
		
11) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
		
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผล และความเที่ยงตรงของข้อมูล
		
- วิเคราะห์ความสอดคล้อง และตรงกับประเด็นเนื้อหาที่กำ�หนด
		
- วิเคราะห์ความถูกต้องแม่นยำ�ของข้อมูล
		
- วิเคราะห์ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับช่วงเวลา
		
- คัดเลือกข้อมูล
		
12) สังเคราะห์ข้อมูล
		
การสังเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง การศึกษารายละเอียดของข้อมูลแต่ละชิน้ แล้วสรุป
เนื้อหาสาระของข้อมูลนั้นๆ ออกมาเรียบเรียงใหม่ตามความเข้าใจของผู้ศึกษา
		
วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล เช่น
		
- การคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับโดยตรง
		
- การสรุปหรือเก็บความจากเอกสารหรือข้อมูลมุขปาฐะ
		
- การถอดความจากเอกสารชั้นต้นหรือสื่อสารสนเทศ
		
- การแปลความจากเอกสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
		
- การสังเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นกระบวนการที่สำ�คัญ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จะต้องนำ�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ไปใช้ในการเขียนในกระบวนการต่อไป ดังนั้นการสังเคราะห์ข้อมูลจึงต้องทำ�อย่างละเอียดรอบคอบ
		
13) กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล
		
- ศึกษาข้อมูลแต่ละชิ้นอย่างละเอียด
		
- สรุปองค์ความรู้จากข้อมูลแต่ละชิ้น
		
- นำ�ข้อมูลสรุปมาจัดเรียงตามความสำ�คัญ
		
- นำ�ข้อมูลที่จัดเรียงตามความสำ�คัญมาจัดเรียงตามประเด็นที่ศึกษา
		
- ประมวลองค์ความรู้โดยรวมทั้งหมดในแต่ละประเด็น
บทความวิชาการทางพุทธศาสนา
งานเขียนทางพุทธศาสนา เน้นเฉพาะประเด็นทางพุทธศาสนาเชิงลึกได้ใจความ เป็นการ
เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นหลัก
ธรรมล้วนๆ แนวคิดทางพระพุทธศาสนา ธรรมประยุกต์ และหลักอ้างอิง ในการเขียนบทความทาง
พุทธศาสนาแบ่งเป็นหลายระดับตามจุดประสงค์ ผู้เขียนที่ต้องการนำ�เสนอ
1) แบ่งตามลักษณะมีอยู่ 2 ประเภท
		
• งานเขียนทั่วไปทางพุทธศาสนา
		
• งานเขียนวิชาการทางพุทธศาสนา
2) ในที่นี้ เน้นบทความวิชาการทางพุทธศาสนา แบ่งตามเนื้อหาเป็น 3 ประเภท
• บทความมีเนื้อหาทางพุทธศาสนาทั้งหมด (Entirely Buddhist Writings)
ปกติอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการทั่วไป
• บทความมีเนื้อหาทางพุทธศาสนาประกอบบางส่วนครึ่งๆ กับแนวคิดทั่วไป (Partly
Dhamma Theme Writing) มักอยู่ในรูปแบบงานเขียนธรรมะประยุกต์
• บทความวิเคราะห์วิจารณ์ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพุทธศาสนา งานเขียนที่มีเนื้อหา
ทางพุทธศาสนาโดยอ้อมไม่ปรากฏตรงๆ (Hidden Dharma Themed Writing) รูป
แบบบทความให้ความคิดเห็นและความรู้ทั่วไป แต่สรุปท้ายเน้นหลักคิดทางพุทธศาสนา
มีธรรมะประกอบ
ขั้นตอนการเขียนทางพุทธศาสนา
• สรรหาประเด็นทางพุทธศาสนาที่ชัดเจน (exploring an idea/searching for)
• พัฒนาเป็นแนวคิด (Developing Idea into concept)
• ลงมือเขียน (writing in action)
• ทบทวนและแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ (revision and edition til its completion)
งานเขียนเชิงพุทธประยุกต์ทีดี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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1) ค วามน่ า สนใจและน่ า เชื่ อ ถื อ ของงานไตรลั ก ษณ์ กั บ ทฤษฎี Big Bang Theory
ปฏิจจสมุปบาท กับ Quantum Physics ขันธ์ 5 กับ Learning Process หลักมิจฉริยะ
5 กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประชาคมอาเซียนแนวพุทธวิธี
2) ตีความและใช้ตรรกะความสมเหตุสมผลกับหลักธรรม แนวคิดในลักษณะใหม่ เชื่อมโยง
และสังเคราะห์ให้เป็นแนวคิดใหม่องค์ความรู้ใหม่
3) นำ�ไปต่อยอดและปฏิบตั ไิ ด้จริง (Practical) ทดลองใช้กบั เหตุการณ์จริง ศึกษากรณีศกึ ษา
ที่เกิดขึ้นจริง จากต้นแบบ บุคคลต้นแบบ หรือ จากอาณาบริเวณศึกษา
ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้เขียน
การเขียนบทความวิชาการต้องตระหนักถึงข้อปฏิบัติต่อไปนี้
1)เขียนด้วยภาษาของตน (Writing dawn in your own words)—การเขียนด้วยภาษา
ของตนจะเป็นการแสดงภูมิรู้และความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาของตน ซึ่งแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน
2) รู้จริงในบทความที่จะเขียน (What you have already known about the matter
of the article?)—จะเป็นการเขียนจากประสบการณ์และความรูท้ ตี่ นมีอยู่ โดยยังมิตอ้ ง
คำ�นึงถึงความสละสลวยของภาษา บางคนอาจใช้วิธีการถอดเทปที่ตนบรรยายและปรับ
เป็นบทความหรืองานเขียนก็ได้
3) รเู้ พิม่ เติมเพือ่ ให้บทความมีความสมบูรณ์ (to know additionally to help you complete the article?)—เมื่อลงมือเขียนแล้วจะเริ่มรู้ว่าส่วนใดที่เราไม่ต้องการซึ่งจะต้อง
แสวงหาเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์ ซึ่งเนื้อหาที่หามาเพิ่มจะเป็นทั้งจากแหล่งอื่นๆ
จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
4) มีข้อแตกต่างหรือคล้ายกับบทความอื่นๆ (this article differห from or is similar
to others?)—เมื่องานเขียนที่มีการสะดมสมองใหม่ กำ�หนดโครงเรื่องใหม่ กาลเวลา
ใหม่ย่อมมีข้อมูลและผลงานวิจัยใหม่ ที่สำ�คัญการเขียนด้วยภาษาและจินตนาการของ
แต่ละคนมักจะมีความแตกต่างกัน เนื้อหาย่อมแตกต่างจากตำ�ราที่ผ่านมาถึง แม้จะเป็น
เรือ่ งคล้ายคลึงกัน ก่อนลงมือเขียนแต่ละบทความไม่วา่ เรือ่ งใดต้องสำ�รวจก่อนว่าสิง่ ทีจ่ ะ
เขียน มีใครเขียนมาบ้างแล้ว และมีสว่ นใดทีข่ าดจำ�เป็นต้องเพิม่ เติม/ให้ความกระจ่างขึน้
สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยให้งานเขียนมีความใหม่แตกต่างจากงานเขียนทีม่ อี ยูแ่ ล้วและมีคณ
ุ ภาพ
5) มีวิธีการเลือกหนังสือหรือเอกสารในการอ่านเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์ (How to
choose your reading materials?)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การจัดการการเขียนบทความวิชาการ (Managing your time about Academic Journal
Writing)
แสวงหา/คิดเกี่ยวกับหัวข้อ (Thinking about the topic)
		
10%
วางแผน/ออกแบบและจดบันทึกก่อนเขียน (Planning and making notes) 10%
ลงมือเขียน (Writing in action)				
70%
การทบทวน แก้ไข (Revising and editing)
			
10%

ลงมือเขียน
(Writing in
action) 70%

แสวงหา/
คิดเกี่ยวกับ
หัวข้อ วางแผน/จด
10% บันทึกก่อน
เขียน 10%
การทบทวน/
แก้ไข 10%

ขั้นตอนในการเขียนบทความวิชาการ
- ขั้นแสวงหาความคิด/หัวข้อหลัก/เรื่องที่จะเขียน (Exploring Idea)
		
- คิดเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเขียน Thinking about the Topic
		
		

- ทำ�ให้ข้อมูลมีความจำ�กัดเพื่อเขียนงานได้ Limiting Information / topic
- การสร้างแผนที่ความคิด Making an Idea Map

		
		

- การวางแผนงาน และจัดบันทึก Planning and making notes
- การเขียนย่อหน้า Paragraph writing

- ขั้นจัดเรียบเรียงความคิด (Organizing Idea)
		
- การออกแบบโครงเรื่อง Designing Layout/Outlining

- ขั้นพัฒนาความคิดเป็นงานเขียน (Developing Idea)
		
- การพัฒนาความคิดเป็นชื่อเรื่อง เป็นบทนำ� เนื้อหา และสรุป
- ขั้นลงมือเขียน (Writing)
		
- การเขียนร่างแรกส่วนประกอบต้น ส่วนประกอบกลาง ส่วนประกอบท้าย
- ขั้นทบทวน/แก้ไขงานเขียน/อ่านพิสูจน์อักษร (Revising/Editing/Proof-reading)
		
- การทบทวนงาน แก้ไข พิสูจน์อักษรเพื่อความถูกต้อง
- ขั้นเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งบทความ (Preparation for Submission)
		
- การเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบ (format) ที่จะส่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ความแตกต่างระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัย
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ส่วนประกอบส่วนต้น/ส่วนนำ�
ส่วนประกอบส่วนต้น/ส่วนนำ�
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อเรื่อง
- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ
- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ
- บทคัดย่อ/สารสังเขป พรรณาโวหาร
- บทคัดย่อ ข้อค้นพบที่สำ�คัญของผลวิจัย
ส่วนประกอบกลางเนื้อหา
- บทนำ�/ความนำ� เน้นปัญหา ขอบเขต สาเหตุ
นิยาม และวัตถุประสงค์ (สร้างความน่าสนใจ
ใคร่ให้อยากติดตาม)
- เนือ้ ความ เน้นรายละเอียดของประเด็นทีว่ าง
โครงเรื่องไว้ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อค้นพบ
ต่าง และแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนตลอด
จนทัศนะในด้านต่างๆ (สร้างความน่าเชื่อถือ
ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ)

ส่วนประกอบกลางเนื้อหา
-บทนำ� ความนำ�เป็นการเขียนความเป็นมาของ
ปัญหาการวิจัย
-เนื้อความ เป็นการเขียนองค์ประกอบการวิจัย
ตามที่ได้ดำ�เนินการวิจัย ได้แก่
1) วัตถุประสงค์การวิจัย
2) สมมติฐานการวิจัย
3) การทบทวนวรรณกรรม
4) ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
- บทสรุป การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ สรุป
ประเด็นหลักของการวิจยั รวมถึงอภิปรายผลการ
วิจัยตามหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อ
เสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

- บทสรุป เน้นเฉพาะสาระของรายละเอียด
ในเนื้อหา/เสนอเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ต่ อ เนื้ อ หา การสรุ ป จะเน้ น ประเด็ น สำ�คญ/
ประเด็ น หลั ก ทำ�ให้ ผู้ อ่ า นเห็ น ภาพของส่ ว น
เนื้อหา (สร้างความประทับใจ)
ส่วนประกอบท้าย
ส่วนประกอบท้าย
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
- ประวัติผู้เขียนสั้นๆ (ถ้ามี)
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

ที่มา: วรางคณา จันทร์คง, จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

36 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
แบบฝึกหัด
1) ทำ�ความเข้าใจสาระเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2) ทำ�ความเข้าใจกระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางานทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
3) ศึกษางานเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนากับอาเซียน
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนงานทางวิชาการ สรุปความ ย่อความ การยกคำ�พูดบุคคลที่สามมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บทที่ 2

การค้นหาหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์
(Choosing a topic and Setting objective)
วัตถุประสงค์:
• เพื่อค้นหาหัวข้อเรื่องหรือชื่อบทความวิชาการที่จะลงมือเขียน
• เพือ่ สรรหาประเด็น วางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของบทความ
วิชาการแต่ละชิ้น
เนื้อหาสาระ:
ส่วนนี้เน้นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง การสรรหาประเด็น
ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง วางแผน การตั้งวัตถุประสงค์
ความส�ำคัญประจ�ำบท:
• การสรรหาหัวข้อเรื่อง
o แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ
o ลักษณะของหัวข้อเรื่องที่ดี
o การหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
• ประเภทหัวข้อเรื่อง
• การก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

38 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
การค้นหาหัวข้อเรื่อง (Searching for Subject/Topic)
การเขียนบทความวิชาการต้องมีหลักการและกระบวนการตลอดจนเทคนิคและวิธีการ
เขียนเพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามล�ำดับขั้นตอน
1) การเลือกหัวข้อเรื่อง (Select a title or topic that you are writing about)
2) การระดมความคิดจากความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องที่จะเขียน (Brain storming)
3) การวางโครงร่างของบทความและจัดกลุ่มให้เหมาะสม (Organising and shaping)
(หากงานเขียนคนเดียวอาจหาผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาโครงร่าง)
การเลือกประเด็นเรื่อง (Choosing a Topic)
การเลือกประเด็นเรื่องส�ำหรับการเขียนบทความวิชาการนั้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่อาจเป็น
ขอบเขตการศึกษาเป็นสิ่งใหม่ส�ำหรับนักเขียน หรือนักเขียนอาจรู้ขอบเขตที่ตนเองสนใจแต่ไม่แน่ใจ
ว่าหัวข้อนั้นจะเขียนไปได้หรือไม่ หลากหลายแนวทางในการเลือกหัวข้ออาจจะมีหลากหลายวิธีดัง
ต่อไปนี้
1) แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ
		
(1) อ้างอิงไปยังสาขาวิชา หรือภาควิชาที่ผู้เขียนสังกัดอยู่
		
• อ่านท�ำความเข้าใจรายละเอียดรายวิชา
		
• อภิปรายขอบข่ายความสนใจกับที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนวิชาการ
		
• ให้พิจารณาเกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย
		
(2) เข้าหอสมุด/ห้องสมุด
		
• ค้นหาและอ่านวารสารงานวิชาการ/วิจัยต่างๆ
		
• อ่านรายชื่อ และหาขอบเขตหัวข้อเรื่องเฉพาะเจาะจง
		
• อ่านดัชนีปริญญาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
2) ค้นหาเรื่องที่จะเขียน (Finding a subject)
ขั้นนี้เป็นการส�ำรวจความคิด (Exploring Idea) ถ้าไม่มีเรื่องเขียน ต้องหาเรื่องที่จะเขียน
หาเรื่องที่เหมาะกับงานที่จะเขียนหรืองานมอบหมาย พิจารณาหัวข้อเฉพาะเรื่องที่จะเขียนเท่านั้น
ประการแรก การเลือกเรื่องที่จะเขียนที่มีก�ำหนดส�ำคัญ ความรู้ของเราในเรื่องนั้นๆ เลือกเรื่องที่เรา
รู้ดีที่สุดและจะเขียนได้ดีท่ีสุด
การเลือกเรื่องควรค�ำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
• เ ลื อ กเรื่ อ งที่ ต นเองสนใจ เป็ น ที่ น ่ า สนใจและคนส่ ว นใหญ่ ก� ำ ลั ง สนใจ ทั น สมั ย
ทันเหตุการณ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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• เลือกเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ มีประสบการณ์ตลอดจนเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอ
ความคิดแก่ผู้อ่าน
• เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถหาแหล่งค้นคว้าหรือหาข้อมูลมาน�ำเสนอในงานเขียนได้
• เลือกเรื่องที่มีความยาว ความยาก ความง่ายพอเหมาะกับความสามารถของผู้เขียนตาม
กรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย หน้ากระดาษและคอลัมน์ที่ตนรับผิดชอบ

	
	

สรุปลักษณะของหัวข้อเรื่องที่ดี
1. ผู้เขียนถนัดและให้ความสนใจ
2. งานเขียนมีความทันสมัย (ไม่ตกยุค) ก�ำลังเป็นประเด็น
3. เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน/สังคม (ไม่แค่ขึ้นหิ้งเพียงอย่างเดียว)

1) การเลือกชื่อเรื่องของบทความ (Select a title or topic that you are writing
about)—การเลือกชื่อเรื่องนับเป็นเรื่องส�ำคัญเป็นสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงประการแรก ได้แก่ ความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เขียน และควรเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน ซึ่งถือเป็นการตลาด ควร
หลีกเลี่ยงการเขียนที่ซ�้ำกับท้องตลาดหากไม่มีข้อมูลอะไรที่เด่นกว่าหรือแปลกกว่าหรือเป็นปัจจุบัน
กว่า การตั้งชื่อเรื่อง บางครั้งอาจมีเพียงประเด็นที่สนใจ แต่อาจจะยังไม่สามารถตั้งชื่อเรื่องที่ถูกใจ
หรือเหมาะสมได้ เมือ่ เขียนแล้วเสร็จอาจมาตัง้ ทีหลังเพือ่ ให้สอดคล้องหรือครอบคลุมประเด็นทีเ่ ขียน
ซึ่งการตั้งชื่อเรื่องควรดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่าน การตั้งชื่อเรื่องอาจเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็น
ค�ำถาม
2) การระดมสมอง (Brain storming)—การระดมสมองเป็นการระดมความคิดและ
ความรู้ที่เป็นประเด็นเรื่องที่จะเขียนและสื่อสารเป็นตัวอักษร โดยอาจท�ำเป็น
• ต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา
• เส้นเลือดแตกแขนงเส้นเลือดฝอย
• รูปก้างปลาและแตกแขนง
• เป็นแบบดาวกระจายล้อมจันทร์
จากภาพแสดงถึงการเริ่มต้นจากประเด็นหัวเรื่องที่จะเขียนไว้ตรงกลาง และแตกแขนง
ประเด็นรองที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชื่อเรื่องที่จะเขียน จากนั้นแตกประเด็นรองเป็นประเด็น
ย่อยๆ ตามล�ำดับ
ภาพประกอบ: การระดมสมองและแตกความคิดแบบดาวกระจายล้อมจันทร์
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40 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

		
3) การเขียนแยกประเด็นหลัก-ประเด็นรอง การหาหัวข้อเรือ่ งต้องเข้าใจประเด็น
หลัก ประเด็นรอง เช่น หากเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียน ก็ต้องก�ำหนด
ประเด็นหลักสักประเด็นหนึ่ง และหาประเด็นย่อยหรือประเด็นรองต่อไป
การก�ำหนดประเด็นหลัก (main theme) พุทธศาสนากับอาเซียน
ประเด็นรอง (sub-theme) สามารถแบ่งย่อยไปอีก ตามการก�ำหนดหัวข้อเรื่อง เช่น
• พุทธศาสนาในการมีส่วนร่วมสร้างชาติอาเซียน
• พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในอาเซียน
• ประชาสังคมพุทธอาเซียน
• พุทธศาสนากับการพัฒนาด้านปัญญาหรือจิตวิญญาณ
ทั้งนี้ แต่ละประเด็นรอง/ย่อยสามารถก�ำหนดประเด็นย่อยลงไปให้แคบ และสามารถลง
รายละเอียดได้ การยกประเด็นหลักมาเพื่อก�ำหนดกรอบในการเขียนถือว่า มีความส�ำคัญในการ
เข้าใจประเด็น และสามารถก�ำหนดทิศทางหรือขอบเขตในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
หากยกประเด็นพุทธศาสนากับอาเซียนเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรองต้องประกอบด้วย พุทธศาสนา
กับการพัฒนาอาเซียนเป็นหลัก อาจเน้นกระบวนการหรือเป้าหมาย ก็แล้วแต่ ทั้งนี้ต้องมุ่งไปสู่การ
พัฒนาประชาคมอาเซียนเป็นหลักเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักโดยอาศัยกรอบทางพุทธศาสนาเป็น
หลักไว้

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วิธีหาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ (How to Find Interesting Topic)
1) เรื่องหลัก (subject) เรื่อง (subject) เป็นสาขาความรู้ท่ีต้องหาเพื่อเป็นประเด็น
(Topic) และประเด็นค�ำถาม (topic question) หากเรื่องที่จะเขียน (subject) เป็นประเด็นกว้าง
กว่าหัวข้อเสมือนกล่องใบใหญ่เติมไปด้วยกล่องที่เล็กกว่าหลายๆ ใบที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน
อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่ง
ตัวอย่าง
• History of ASEAN Buddhism (History)
• Principles of Paticcasamuppada (Buddhist Studies)
• Buddhism and its Practice (Religious Studies)
2) ประเด็นหลัก (topic) หรือประเด็นเรื่องย่อย (Sub-Topic) การก�ำหนดประเด็นที่
จะเขียนตามลักษณะของเรื่อง ประเด็นหลัก และประเด็นย่อย
ตัวอย่างที่ 1
• Subject: History of ASEAN Buddhism
• Topic: Buddhism in ASEAN Countries
• Subtopic: Buddhism in Early ASEAN
• Narrower Subtopic: Ancient Buddhism in Early ASEAN
ตัวอย่างที่ 2
• Subject: Principles of Paticcasamuppada
• Topic: Paticcasamuppada
• Subtopic: Paticcasamupada in Daily Life
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• Narrower Subtopic: Paticcasamupada at Work
ตัวอย่างที่ 3
• Subject: Buddhism and Its Practice
• Topic: Buddhist Education
• Subtopic: Buddhism in Public Schools
• Narrower Subtopic: School Meditation
3) การแยกระหว่างหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
การแยกระหว่างหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเบื้องต้นท�ำให้การเขียนไม่เปรอะหรือล้นเหลือ
กับข้อมูลทีม่ ากมาย วิธกี ารหาเรือ่ งและหัวข้อทีน่ า่ สนใจ สามารถแบ่งย่อยเป็นหัวข้อทีแ่ คบลง หัวข้อ
ที่สัมพันธ์และกว้าง ต้องอ้างหัวข้อที่ดีต้องเหมาะกับขอบเขตของเรื่อง เช่น
Subject ประเด็นเรื่อง:
Good topic ประเด็นเรื่องที่ดี:
(1) วิธรี ะบุ คำ�ถามหัวข้อ: เทคนิคทีใ่ ช้เลือกหัวข้อ เมือ่ ต้องการเลือกให้ดสู าขาทีผ่ เู้ ขียนถนัด
หรือเชี่ยวชาญ สำ�รวจข้อมูลอื่นๆ แสดงทัศนะและเก็บไว้ในแฟ้มหรือสมุดบันทึก และหมั่นสอบถาม
คนอืน่ ๆ มีความคิดเห็นอย่างไร รวบรวมความคิดจากคน/สิง่ รอบข้างหรืออาจใช้เทคนิคสำ�รวจความ
คิดเห็นที่ตนถนัดหรือเชี่ยวชาญ ความสนใจเฉพาะตน และสาขาที่เชี่ยวชาญ อาจพบว่า สนใจหรือมี
ความรู้ที่จะพัฒนาเป็นหัวข้อได้ เพื่อให้เหมาะกับงานมอบหมายหรืองานเขียนที่สนใจ คำ�ถามเฉพาะ
หัวข้อที่เหมาะสมได้ เลือกอ่านหนังสือที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนความคิดอาจเป็น
- สารานุกรม (encyclopedia)
- นิตยสาร (magazine)
- หนังสือข้อคิดคำ�คม (book of quotations)
การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต อาจพบหัวข้อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับงานเขียนหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่คัดลอกข้อมูลทั้งหมด เพียงแต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นให้งานตนเอง เก็บไว้ที่
แฟ้ม มีที่เก็บข้อมูล เช่น โน๊ตบุ๊ค คำ�อ้าง และบทความ ข้อความที่ตัดมาหรือที่ตนสนใจใส่ไว้ในแฟ้ม
งาน เมื่อต้องการหัวข้อที่จะเขียนก็สามารถไปค้นหาที่แฟ้มเก็บข้อมูล เพื่อหาความคิดได้จากการ
เขียนบันทึกรายวัน เหมือนกับคลิปแฟ้มสมุดบันทึกไว้เก็บความคิดทีจ่ ะกลับไปค้นหาย้อนหลังได้ การ
ใช้สมุดบันทึกเพื่อบันทึกข้อสังเกตและความคิดเห็นที่สะท้อนงานเขียน ข้ออ้างอิงจากแหล่งที่มา
แตกต่างกัน
ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องบรรยายเหตุการณ์และความรู้สึกนั้นต่อเหตุการณ์นั้น ตั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คำ�ถามว่า มีเหตุการณ์อะไรพิเศษในเหตุการณ์นี้? (What was special about this event?) ถ้า
เผอิญได้ยนิ บางคนพูดบางอย่างทีป่ ระทับใจก็ตอ้ งเขียนลงในสมุดบันทึก และบรรยายความรูส้ กึ ต่อคำ�
หรือประโยคนัน้ การใช้บนั ทึกรายวัน การใช้สมุดบันทึกประจำ�วันเพือ่ ช่วยสำ�รวจความคิดเห็นตัวเอง
ชีวติ ตัวเอง จากนัน้ เมือ่ หาหัวข้อทีจ่ ะเขียนย้อนกลับไปหาอ่านทีเ่ คยบันทึกไว้ครัง้ ๆ ก่อนหน้านัน้ หรือ
รายการในสมุดบันทึกประจำ�วัน ถ้าเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน และ
เพื่อนร่วมงาน ก็นับเป็นแหล่งความคิดดีสุดที่เหมาะกับงานที่จะเขียน การพูดคุยกับคนอื่นๆ ช่วยให้
ผูเ้ ขียนมีความคิดทีด่ ขี นึ้ ว่า คิดอะไร ช่วยให้สำ�รวจว่าต้องการพูดอะไรในงานเขียนเช่นกัน การรวบรวม
หรือผสมผสานความคิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ สนใจสิ่งรอบๆ ตัวจะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น
(2) แหล่งเพิ่มเติมข้อมูล อาจมาจาก
• วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต (radio, television, the Internet)
• ภาพยนตร์ (films)
• ดนตรี (music)
• ศิลปะ (visual art)
• ความฝัน (dreams)
• ความทรงจำ�และประสบการณ์ส่วนตัว (memories and personal experiences)
• การพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัว (conversations with friends and family)
• วรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (literature or books publications)
• จินตนาการ (imagination)
• ความสนใจส่วนตัว (personal interests)
• นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (magazines, newspapers)
• สื่อสิ่งพิมพ์รายปักษ์ ซีดี ดีวีดี (periodicals, CD-ROMs)
• งานวิจัย (research)
• วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (thesis, dissertation, mini-thesis)
• บทความ (article)
(3) การประเมินความคิดที่ใช้ในการสร้างประเด็นเรื่องหลัก (Evaluating your topic
ideas) ผู้เขียนอาจสร้างความคิดที่น่าสนใจมากมายเพื่อวางแผนเขียน แต่ใช่ว่าความคิดทั้งหมดจะ
เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ สำ�หรับงานเขียนชิ้นหนึ่งๆ นั้น เมื่อเลือกหัวข้อที่จะเขียน ให้ผู้เขียนตระหนัก
เสมอว่า
• ชื่อเรื่อง/หัวข้อควรเข้ากันได้กับงานเขียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ
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• ตรงวัตถุประสงค์ของงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย
• เหมาะสำ�หรับผู้อ่าน
• เหมาะสำ�หรับงานเขียน
• มีการอภิปรายประเด็นที่เหมาะสม
• เลือกหัวข้อที่เหมาะกับความยาวที่กำ�หนด
• ตระหนักกรอบเวลา/งบประมาณ
ปกติงานมอบหมายหรืองานเขียนแต่ละชิ้นนั้น ผู้เขียนต้องคิดว่า จะเขียนเรื่องอะไร ถ้าเป็น
บทความทั่วๆ ไป บางครั้งประมาณหน้า 1-2 หน้า หรือนับจำ�นวนคำ�อาจจะ 500 คำ� ถ้าจะเขียน
แค่หนึ่งย่อหน้าไม่ควรเลือกหัวข้อที่ต้องเขียนประมาณ 10 หน้า หัวข้องานเขียนต้องแคบพอที่จะให้
เหมาะกับความยาวทีก่ ำ�หนดไว้ แต่กก็ ว้างพอทีจ่ ะเขียนได้ควรเลือกหัวข้อทีส่ นใจ ถ้าสนใจจริงก็ทำ�ให้
งานเขียนน่าสนใจ นำ�เสนอข้อมูลตามที่ผู้อ่านสนใจและทำ�ให้สนุกอยากจะอ่านยิ่งขึ้น แต่การสนใจ
เพียงหัวข้อไม่ได้หมายความว่า ผู้เขียนจะเชี่ยวชาญ แต่สามารถเขียนสิ่งที่ต้องการทราบได้ สำ�หรับ
การเลือกหัวข้อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานมอบหมายหรืองานเขียน ผู้เขียนแต่ละท่านมีเหตุผล
ต่างกัน งานมอบหมายมีวตั ถุประสงค์ตา่ งกัน ระบุวตั ถุประสงค์งานเขียน หรือสร้างวัตถุประสงค์งาน
เขียน วัตถุประสงค์ต้องการนำ�เสนอข้อมูล การโน้มน้าวหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ต้องบอกเรื่อง
หรือแสดงความเป็นตัวเองมัน่ ใจว่า หัวข้อเหมาะกับวัตถุประสงค์ ใช้คำ�ถาม ช่วยให้วตั ถุประสงค์งาน
เขียนมีความสมบูรณ์ ตอบประเด็นวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
แนวทางการกำ�หนดประเด็น
(1) เข้าใจความคิดหลัก (Topic Ideas)—ความคิดนำ�หรือความคิดจากหัวข้อหลักนี้
สามารถมีความคิดสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งความคิด และความคิดสนับสนุนเป็นสิ่งสำ�คัญในแต่ละ
ย่อหน้าและทำ�ให้ย่อหน้าบทความประสบความสำ�เร็จ ถ้าไม่มีความคิดสนับสนุนไม่ควรเริ่มเขียน
เพราะจะทำ�ให้หลงประเด็นหรือออกนอกลู่นอกทางหรือมีหลายความคิด แต่ละความคิดจะต้องมี
การพัฒนาความคิดในย่อหน้าถัดไป
(2) ทำ�ประเด็นหัวข้อเรือ่ งให้แคบลง (Limiting the Topic)—หากผูเ้ ขียนต้องการเขียน
หัวข้อเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาหรือประเด็นหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา การที่
จะเขียนครอบคลุมทัง้ หัวข้อทีใ่ หญ่กว้างในย่อหน้าหนึง่ จึงเป็นไปได้ยาก ดังนัน้ ผูเ้ ขียนต้องกำ�หนดหรือ
ระบุหวั ข้อแคบกว่าเดิม เช่น ประวัตพิ ทุ ธศาสนา แต่ประวัตพิ ทุ ธศาสนาก็ยงั กว้างอยูด่ ใี นย่อหน้าหนึง่
ดังนั้นจะต้องทำ�ให้แคบลงไปอีก เช่น พุทธศาสนาในอินเดีย แต่พุทธศาสนาในประเทศอินเดียก็ยัง
กว้างเกินไป เพราะประเทศอินเดียมีประวัตทิ ยี่ าวนานมาหลายยุค ถ้าจะแบ่งเป็น 8 ยุค หนึง่ ในนัน้ คือ
ประวัติพุทธศาสนายุคพระเจ้าอโศกมหาราช ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดหลังพุทธกาล ด้วยเหตุนี้ จึง
มุง่ เน้นไปเฉพาะประเด็นพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาหรืออาจจำ�กัดประเด็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หรือหัวข้อให้แคบลงไปอีก เพือ่ จะสามารถเขียนให้ชดั เจนและสมบูรณ์มขี อ้ มูลเชิงลึก นำ�เสนอข้อมูล
และองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้อ่านได้
วิธีแสดงกระบวนการย่อหัวข้อที่กว้างไปยังหัวข้อที่แคบ
• General Topic:
		
• Specific Topic
			
• Very Specific Topic
				
• Very Very Specific Topic
หัวข้อ
• พระพุทธศาสนา
		
• ประวัติศาสตร์
			
• ในอาเซียน
				
• กรณีศึกษา แผ่นดินใหญ่
1. Topic: Buddha
2. Narrower Topic: Buddha’s life
3. Topic Sentice: Buddha (563?-483?BC), Indian philosopher and the founder
of Buddhism, born in Lumbini, Nepal.
3) การพัฒนาหรือขยายหัวข้อ (Developing a Topic)
3.1 กำ�หนดแนวคิดสำ�คัญหรือประเด็นสำ�คัญ (Main Topic or Idea)—กำ�หนดแนวคิด
สำ�คัญ หรือประเด็นสำ�คัญหรือแก่นเรื่อง ต้องกำ�หนดว่า บทความเรื่องนี้จะเสนอแนวคิดสำ�คัญ หรือ
มีแก่นเรื่องอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพื่อจะได้นำ�เสนอเนื้อหา ถ่ายทอดถ้อยคำ�ประโยคต่างๆ เพื่อมุ่งสู่แก่น
เรื่องนั้น
3.2 การเข้าใจประโยคใจความหลัก—ประโยคใจความหลักเป็นประโยคที่แนะนำ�เนื้อหา
ของย่อหน้า ประโยค หัวข้อหลักแต่ละประโยค ในงานเขียนเรียงความ มี 2 ประการ:
• ประโยคใจความหลัก สนับสนุนถ้อยคำ�เน้นเฉพาะของงานเขียน
• ประโยคใจความหลัก มีประเด็นสำ�คัญหลักเพียงประเด็นเดียว
การสร้างประโยคนำ�/ใจความหลักทำ�ต่อไปนี้
• ระบุประเด็นหลักเรื่องการเน้นเฉพาะเรียงความ
• เลือกประเด็นที่สนับสนุนรายละเอียด
• เขียนประเด็นหลักแต่ละประเด็นเป็นประโยคหัวข้อหลัก
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3.3 การพัฒนาใจความหลัก (developing a main idea or thesis statement)
—นักเขียนส่วนใหญ่มักจะเขียน thesis statement ก่อนเริ่มลงมือเขียนร่างที่หนึ่ง เหตุที่ thesis
statement เป็นสิง่ สำ�คัญ นักเขียนจึงมักเปลีย่ นแปลงและเขียนใหม่อยูห่ ลายครัง้ จึงเป็นเรือ่ งธรรมดา
ที่อาจมีการแก้ไขปรับปรุง thesis statement ทุกๆ ขั้นตอนของการเขียน ขอให้พึงระลึกไว้ว่า
จุดมุ่งหมายของข้อความหลัก (thesis statement) คือ
• แสดงใจความหลัก
• กล่าวถึงหัวข้อย่อย
• ระบุการจัดระเบียบหรือลำ�ดับเนื้อหาของเรียงความทั้งเรื่อง
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของงานเขียนบทความวิชาการ
การกำ�หนดวัตถุประสงค์มีความสำ�คัญต่องานเขียน เนื่องจากการเขียนบทความวิชาการ
หากวัตถุประสงค์ไม่ชดั เจน การดำ�เนินการเขียนก็จะไม่มที ศิ ทางและขอบเขต ผูเ้ ขียนต้องหัดกำ�หนด
วัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชัดเจน
1) การตั้งจุดมุ่งหมาย (วัตถุประสงค์)—การตั้งจุดมุ่งหมาย (วัตถุประสงค์) ต้องการสื่อ
เรื่องอะไร (what) สื่อกับใคร (who) ในโอกาสใด (when)
• เพื่อเล่าเรื่อง (Narration)
• เพื่อแสดงความคิดเห็น (Opinions)
• เพื่ออบรมสั่งสอน (Instruction)
• เพื่ออธิบายความ (Exposition)
• เพื่อโน้มน้าวใจ (Persuasion)
• เพื่อสร้างจินตนาการ (Imagination)
• เพื่อวิเคราะห์ (Analysis)
• เพื่อวิจารณ์ (Comments)
• เพื่อเสนอข่าว (Information)
2) การเลือกเรื่อง
• เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์
• เลือกเรื่องที่ผู้อ่านสนใจมีประโยชน์
• เลือกเรื่องที่กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาได้
• เลือกเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจหรือนิยม

ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 47
ขั้นตอนการสรรหาประเด็นจนกำ�หนดชื่อเรื่องบทความ
สำ�หรับการเขียนในบริบทนี้ ประเด็นหัวข้อและการพัฒนาหัวข้อจนนำ�ไปสูก่ ารสร้างชือ่ เรือ่ ง
ของบทความอยู่ในประเด็นเป็นประเด็นที่หน่วยงานกำ�หนดมา (Topic should be the working
unit’s plan) ซึ่งศูนย์อาเซียนได้กำ�หนดประเด็นขึ้นมาตามเสา 3 เสา เน้นที่เสาที่ 3 เรียกว่าเสา
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
การเลือกประเด็นกว้าง
เข้าใจประเด็นหลัก-ประเด็นรอง: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับอาเซียน
หัวข้อเรื่อง (Subject) กว้าง/general/broad: “Buddhism and ASEAN”
ประเด็นหลัก (Major Topic) แคบ-เฉพาะเจาะจงแต่ยงั กว้างอยู่ (narrower/specific):
- พระพุทธศาสนากับประชาคมเศรษฐกิจ/Buddhism and AEC (ASEAN Economic
Community)
- พระพุทธศาสนากับประชาคมการเมืองความมั่นคง/Buddhism and APSC (ASEAN
Political Security Community)
- พระพุทธศาสนากับประชาคมสังคม-วัฒนธรรม Buddhism and ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community)
เพื่อนำ�ไปสู่การตั้งชื่อเรื่องของบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน แม้
อาเซียนจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Pillar) เสา
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Pillar) แต่เสาที่ตรงกับพระพุทธศาสนามาก
ทีส่ ดุ คือ เสาว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Pillar)
การเลือกประเด็นเฉพาะเจาะจง/เฉพาะมาก
ประเด็นย่อย/หัวข้อย่อยมีความแคบเฉพาะลงไป (narrower/very specific)
เสาที่ 3 ดังกล่าวมีประเด็นรองลงไปอีก
A. การพัฒนามนุษย์
B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
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C.
D.
E.
F.

ความยุติธรรมและสิทธิ
ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
การลดช่องว่างทางการพัฒนา

รู้จักอาเซียนเบื้องต้น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้นำ�อาเซียนได้แสดง
เจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ประกอบ
ด้วยประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้
อาเซียนเป็นประชาคม ทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละมีการพัฒนาในทุกด้านเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริม
การให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ใน
แผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ (Vientiane Action programme-VAP) และต่อมา ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 12 ผู้นำ�อาเซียนได้ลงนามใน Cebu Declaration on the Acceleration of the
Establishment of an ASEAN Community by 2015 เร่งรัดการเป็นประชาคมฯ เร็วขึ้นอีก 5 ปี
คือ จากปี พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ.2558
ในการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้จัดทำ�แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยจัด
ประชุมเพือ่ ยกร่างแผนงาน 4 ครัง้ (ไทยเป็นเจ้าภาพจัดครัง้ ที่ 1 และ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม และ
ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม, ลาว ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน และฟิลปิ ปินส์ ครัง้
ที่ 4 โดยทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้การรับรองแผนงานฯ
3 เสาหลักอาเซียน
- ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security
Community–ASC) อาเซียนจะเป็นกลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วม
มือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) อาเซียนกำ�ลังเร่ง
รวมตัวทางเศรษฐกิจ เพือ่ สร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพือ่ พัฒนาอาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ซึ่งมีประชากรกว่า 567 ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็น
หนึ่งเดียวภายในปี 2558 ซึ่งจะทำ�ให้อาเซียนน่าสนใจและมีอำ�นาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
อาเซียนกำ�ลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการ
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค
รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้ อาเซียนยังได้ร่วม
มือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเกินกว่าที่
จะควบคุม ดูแลได้เพียงลำ�พัง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
องค์ประกอบย่อยของแต่ละด้าน
A. การพัฒนามนุษย์ แบ่งย่อยออกเป็น:
A1. ให้ความสำ�คัญกับการศึกษา
A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
A3. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม
A4. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
A5. การอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
A6. เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำ�หรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม แบ่งย่อยออกเป็น:
B1. การขจัดความยากจน
B2. เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุม้ กันจากผลกระทบด้านลบจากการรวม
ตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์
B3. ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร
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B4.
B5.
B6.
B7.

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำ�รงชีวิตที่มีสุขภาพ
การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

C. ความยุติธรรมและสิทธิ แบ่งย่อยออกเป็น:
C1. การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิและสวัสดิการสำ�หรับสตรี เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
C2. การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
C3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
D. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งย่อยออกเป็น:
D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
D2. การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
D4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอสที)
D5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำ�รงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียน และเขตเมือง
D6. การทำ�การประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล
D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
D8. ส่งเสริมการจัดการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
D9. ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ�จืด
D10. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ
D11. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน แบ่งย่อยออกเป็น:
E1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคม
E2. การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
E3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
E4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
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F. การลดช่องว่างทางการพัฒนา แบ่งย่อยออกเป็น:
F1. คนรวยคนจน
F2. ชนชั้นในสังคม
ส่วนเสาอีก 2 เสา แม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็เกี่ยวข้องโดยอ้อม
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ
APSC)
ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพทางการเมื อ งเป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่เน้น
การรวมตัวของอาเซียนเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมภิ าค เพือ่ ให้ประชาชน
ในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูป
แบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียนมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
- สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด
และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความ
มั่นคง
- ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
- ให้อาเซียนมีปฏิสมั พันธ์ทแี่ น่นแฟ้นและสร้างสรรค์กบั ประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาท
เป็นผู้น�ำในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค นอกจากการมีเสถียรภาพทางการ
เมืองของภูมภิ าคแล้ว ผลลัพธ์ประการส�ำคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้าน
การเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล�ำพัง เช่น การก่อการร้าย
การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
เสานี้จึงมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่าง
กันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
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52 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อัน
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ
รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้น�ำ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 มี
ประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย
- มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน
- มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยเสรี
- ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้ประเทศ
สมาชิกเหล่านี้ เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถ
รวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ และส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียน
- ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุน
ภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ�ำนาจการต่อรองและศักยภาพในการ
แข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิม่ สวัสดิการและยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เสานี้จึง มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย
มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำทางสังคมภายในปี 2020
ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ
ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการ
ศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การพัฒนาหัวข้อเรื่อง ชื่อเรื่อง และการตั้งชื่อเรื่อง ตามเสาทั้ง 3 จะท�ำให้ผู้เขียนมุ่งประเด็น
กรอบเนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กรอบประเด็นทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับอาเซียน (ศาสนา ภาษา ศิลป์ วัฒนธรรม)
- บุคคลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
- ศิลปะวัฒนธรรม พิธีกรรม ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
- ขบวนการพุทธใหม่ในอาเซียน
- การศึกษา ภาษา พุทธศาสนาศึกษาในอาเซียน
- การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และพระพุทธศาสนาในอาเซียน
- ประวัติศาสตร์: กาลานุกรมทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน
- ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในอาเซียน
- พุทธศาสนากับยุคสมัยใหม่/หลังสมัยใหม่ ในบริบทอาเซียน
- พุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ในบริบทอาเซียน
- พุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
- พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ (กระบวนทัศน์) ในบริบทอาเซียน
- พุทธศาสนากับสันติภาพ ความขัดแย้งในอาเซียน
			
ฯลฯ
ตัวอย่าง บทความวิชาการ (ภาษาไทย)
- ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม
- พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน
- การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�ำปาง
- วัฒนธรรมศีล 5 กับความผาสุกของสังคมไทย
- ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม: แนวทางการบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน
- จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา
- ธรรมยุ ติ ก นิ ก ายในกั ม พู ช า: ความสั ม พั น ธ์ ท างศาสนาและการเมื อ งระหว่ า งไทย
กัมพูชา
- บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน
- พุทธศิลป์: ถิ่นไทย ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา
- การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน		
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- พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน
- เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุขรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม
- มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
- การสะเดาะเคราะห์ ค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
- “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้องระวัง
- ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับประชาคมอาเซียน: ปัญหาและข้อพิจารณา
- คลื่นลูกที่สี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่
- ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน
- พุทธศิลป์ในบริบท ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
- ประวัติศาสตร์สังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่อน การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน
ในเขตตอนบนลุ่มน�้ำโขง
- จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
- เอเชียตะวันออก: พัฒนาการความสัมพันธ์ของคน สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านข้าง
- ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง?
- ประวัติศาสตร์สังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่อน การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน
ในเขตตอนบนลุ่มน�้ำโขง
- เวียดนาม: การต่อต้านและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก
- สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กับสุวรรณภูมิศึกษา
- “สุวรรณภูมิ” ในต�ำนาน จินตนาการในอาเซียน
- อิสลามการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: จุดยืน ต�ำแหน่ง และการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของมุสลิมในระบอบประชาธิปไตย
- รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย
- อยุธยากับอาเซียน: ภาพสะท้อนการด�ำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
- อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมือง
สิบสองนักษัตร)
- รัฐฉาน-ไทยใหญ่ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ และความขัดแย้งทางการเมือง
- การก�ำเนิดของรัฐมาเลเซียและอินโดนีเซีย: สู่ประเด็นความขัดแย้งตั้งแต่ทศวรรษ
1950-ปัจจุบัน
- ความเข้มแข็งของขบวนการชาตินิยมในปี 1942-1945 กับการเล่าประวัติศาสตร์แบบ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลาง
- อัตลักษณ์ของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
(เล่งเน่ยยี่ 2)
- สถาบันพระมหากษัตริย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ผลกระทบจากนโยบายการจ�ำกัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนที่ส่งผลต่อแรงงาน
ไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2500)
- การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอาเซียนปี พ.ศ. 2557
– 2558
- แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ.2557-2558
- แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาปี พ.ศ.2557-2558
- สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จําเป็นต่อยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อความสําเร็จในการประกอบกิจการใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศไทย
- การพัฒนาวิถชี วี ติ ชุมชนในพืน้ ทีช่ ายแดนเพือ่ ความยัง่ ยืนของชุมชน ศึกษากรณี 3 จังหวัด
ชายแดนอีสานใต้
-พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533
ตัวอย่างบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
- Religion, State and Society in Contemporary Laos
- The Dual Role a Buddhist Monk Played in the American South: The Balance
between Heritage and Citizenship in the Refugee Community
- Buddhism in Early Southeast Asia: A Contribution to the Study of Culture
Change
- Buddhism and politics in Laos, Cambodia, Myanmar and Thailand
- Traces of Buddhism in Sumatra: an archaeological perspective
- Present Situation of Indonesian Buddhism: In Memory of Bhikkhu Ashin
Jinarakkhita Mahasthavira
- Lao Buddhist Monks’ Involvement in Political and Military Resistance to
the Lao People’s Democratic Republic Government since 1975
- Thai Buddhism - Some Indigenous Perspectives
- Higher Buddhist Education in Vietnam: Challenges and Solutions
- Buddhism from India to Vietnam: A Study of Early Introduction
- Buddhism in Cambodia
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- Buddhism in Indonesia: The Current Issues of Development of Buddhism
and Modern Muslim
- A Historical and Cultural Study of Buddhist Art in Early South-East Asia
- Cambodian Buddhism: History and Practice
- Historical and Cultural Constraints on Development in the Mekong Region
- Insights on the Diffusion of Lao Buddhism
- Spirits of the Place: Buddhism and Lao Religious Culture
- Buddhism and Religious Tolerance in Indonesia
- Social Community of Sustainable Development in Northeastern India
- The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross – Cultural Skill of
Learners in The 21st Century
- Politics and Religion in Contemporary Burma: Buddhist Monks as Opposition
- Recovery of the collective spirit: The role of the revival of Buddhism in
Cambodia.
- Buddhism in Indonesia: The Current Issues of Development of Buddhism
and Modern Muslim
- Language Policy and Modernity in Southeast Asia: Malaysia, the Philippines,
Singapore, and Thailand
ตัวอย่างการสรรหาประเด็นจนน�ำไปสู่การตั้งชื่อเรื่องของบทความวิชาการ
หัวข้อทั่วไป/กว้างมาก (General Topic): พระพุทธศาสนา Buddhism
หัวข้อย่อย (Sub-topic):
		
พระพุทธเจ้า (Buddha)
		
พระธรรม (Buddhadhamma, principle, theory, concept, frameworks, notion)
		
พระสงฆ์สาวก (Buddhists: Monks, Nuns, Layman, Laywoman)
		
พุทธวัตถุ/พุทธสถานต่างๆ (Buddhist objects and places)
		
พุทธพิธี (Buddhist rites or ceremonies)
		
พุทธสัญลักษณ์ (Buddhist Symbolisms)
ขั้นตอนการก�ำหนด/ขมวดหัวข้อให้พร้อมเป็นชื่อเรื่อง (Limiting Topic)
General topic:………………………………………………………………………………………….
Specific topic:…………………………………………………………………………………………
Very specific topic: ……………………………………………………………………………….
Very very specific topic: ……………………………………………………………………...
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ข้อการจ�ำกัดข้อมูลให้แคบเข้า (Limiting Information)
The Diagram illustrates the process of narrowing a general topic to a specific one.
หัวข้อทั่วไป/กว่้าง
(General Topic):
Buddhism and ASEAN
หัวข้อเฉพาะ
(Specific Topic):
Buddhism and ASEAN Socio-cultural Community
หัวข้อที่เฉพาะมาก
(Very Specific Topic):
Human development
หัวข้อที่เฉพาะแคบเป็นพิเศษ
(Very Very specific Topic):
Promoting in education and life-long learning
พัฒนาเป็นชื่อบทความ
(Your Title):
Promoting in Education and life-long learning in the
ASEAN: Buddhist perspective
วิธีการขมวบหัวข้อกว้างให้แคบลง (How to Limit General Subjects)
1. จำ�กัดหัวข้อเรื่องเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือบุคคลหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนหัวข้อเรื่อง
General subject:
Limited subject:
Very Limited subject:			
2. จำ�กัดหัวข้อเรื่องเป็นเวลาหรือสถานที่เฉพาะเจาะจง
General subject:
Limited subject:
Very Limited subject:			
3. จำ�กัดหัวข้อเรื่องให้เป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงลงไป
General subject:
Limited subject:
Very Limited subject:			
4. จำ�กัดหัวข้อเรื่องให้มเี งื่อนไขหรือกระบวนการที่เฉพาะแคบลงไป
General subject:
Limited subject:
Very Limited subject:
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แบบฝึกหัด
1) ฝึกสรรหาหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ สรรหาชื่อบทความให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาหัวข้อ
บทความวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2) ฝึกเขียนสรรหาประเด็นและเขียนชื่อเรื่องของบทความวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3) ฝึกกำ�หนดกรอบปัญหา ขอบเขตเรื่องที่จะเขียน ตั้งคำ�ถาม วัตถุประสงค์ตามชื่อเรื่อง:
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บทที่ 3

โครงเรื่องและเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
(Layout & Content of Paragraph)
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการตั้งโครงเรื่อง
• เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
เนื้อหาสาระ
บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโครงเรื่องแบบต่างๆ และการเขียน
ประโยคในแต่ละย่อหน้า
ประเด็นศึกษา
• โครงเรื่องของบทความวิชาการ (Layout)
o ลักษณะโครงเรื่องที่เหมาะกับบทความวิชาการ
o ขั้นตอนของการเขียนโครงเรื่อง (Stage for
Layout-Writing)
o โครงเรื่องบทความวิชาการ 3 ส่วน (3 parts of layout)
• การเขียนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า (content of paragraph)
o ย่อหน้า
o เนื้อหาในแต่ย่อหน้า
o ประโยคใจความ
o ประโยคสนับสนุน-หลัก หรือ รอง
o ประโยคสรุป
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โครงเรื่องของบทความวิชาการ
หลังจากได้ประเด็นเรื่อง หัวข้อ และชื่อเรื่องที่จะเขียนแล้ว ก่อนที่จะลงมือเขียนผู้เขียนควร
จะเขียนหรือวางโครงเรื่อง (layout) ของบทความก่อน โครงเรื่องหมายถึงการก�ำหนดเนื้อหาของ
บทความโดยการจัดล�ำดับความคิดให้เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นขั้นตอนตามล�ำดับความส�ำคัญ และ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะเขียนโดยลักษณะโครงเรื่องที่ดีจะต้อง
ลักษณะโครงเรื่องที่เหมาะกับบทความวิชาการ
1) อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน
2) เนื้อเรื่องไม่ซ�้ำซ้อนกัน (redundancy)
3) ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องทุกหัวข้อมีการเรียงล�ำดับความก่อนหลังชัดเจน
4) เชื่อมโยงเนื้อเรื่องเข้าด้วยกัน
5) สาระความส�ำคัญครบถ้วน
ทั้งนี้ การเขียนโครงเรื่อง (Layout) เน้นให้ผู้เขียนได้รู้ว่าตนเองควรจะมีการจัดล�ำดับของ
การเขียน
ขั้นตอนของการเขียนโครงเรื่อง (Stage for Layout-Writing)
1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Searching and Collecting data): เป็นการรวบรวม
เนือ้ หาทีเ่ ป็นทัง้ ความรู้ ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะเขียนจากเอกสาร
และสถิติต่างๆ ทั้งนี้อาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่นๆ ประกอบ เช่น การสัมภาษณ์
การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ
2) จัดหมวดหมูค่ วามคิด (Classification of Concept): เป็นการคัดสรรประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องที่จะเขียนว่าเรื่องใดเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด แนวคิดใดที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันให้อยู่ในพวกเดียวกัน หรือจัดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง
3) จัดล�ำดับความคิด (Sequence): เมื่อได้จัดหมวดหมู่ความคิดแล้ว จะน�ำมาจัดล�ำดับ
ความคิดตามวิธีการต่างๆ เช่น จัดล�ำดับความคิดเห็นตามเวลาหรือเหตุการณ์ตามล�ำดับการเกิด
ก่อน–หลัง จัดล�ำดับตามสถานที่ เช่น แบ่งตามภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ตะวันออก และตะวันตก
ประเทศ หรือการจัดล�ำดับความคิดจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย หรือจากส่วนย่อยๆ ไปหาส่วนรวม
เป็นต้น ทั้งนี้การจัดล�ำดับความคิดต้องจัดให้เป็นระบบ ให้เขียนตามล�ำดับขั้นตอนเพื่อจะให้ผู้อ่าน
เข้าใจตามล�ำดับ
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ส่วนเนื้อหาบทความวิชาการในโครงเรื่อง 3 ส่วน
การเขียนบทความทางวิชาการประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บทน�ำ (Introduction) เนื้อหา
สาระ (Main body) และสรุป (Conclusion)
1) ส่วนน�ำ (Introduction)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าสนใจ การเขียนบทน�ำ
เป็นการแสดงให้เห็นว่าหนังสือหรือบทความที่เขียนก�ำลังจะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ประเด็นการ
เขียนจะเลือกมาจากค�ำส�ำคัญ (key words) ของชื่อเรื่องบทความหรือต�ำราที่เขียน (what are the
article going to be about?) โดยปกติบทน�ำมีเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้น และมีบทบาทส�ำคัญท�ำ
หน้าที่แนะน�ำชื่อเรื่องและโยงใยมาถึงเรื่องที่จะกล่าว ซึ่งบทน�ำอาจเป็นค�ำนิยาม อ้างค�ำพูด ภาษิต
เรื่องย่อๆ หรือแม้แต่ข้อสังเกตทั่วไป เพื่อเป็นการโยงไปถึงเนื้อเรื่องทั้งนั้น เพื่อเป็นการเร้าใจ
นอกจากนี้ บทน�ำยังแนะน�ำให้ผู้อ่านทราบว่า งานเขียนเรื่องนี้จะกล่าวถึงอะไร จะน�ำความสนใจ
ของผู้อ่านมุ่งไปสู่เรื่องนั้นๆ ดังนั้น บทน�ำที่ดีท�ำให้ผู้อ่านอยากอ่าน
2) ส่วนเนื้อหาหลัก (Main body)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ การเขียนราย
ละเอียดของแต่ละประเด็นจ�ำเป็นต้องพัฒนาการเขียนในลักษณะของการถกเถียง (argument)
(what are the themes that you are developing to support your argument?) เนื้อเรื่อง
จะมีกี่ย่อหน้าทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ว่ามีประเด็นไหน ที่ต้องการพูดถึง และต้องการให้รายละเอียดมาก
น้อยแค่ไหนเขียนให้มากที่สุด ถ้าแน่ใจว่าเนื้อเรื่องที่ต้องการจะสื่อแจ่มแจ้งสมบูรณ์และน่าสนใจ
เพียงพอ ดังนั้น เนื้อเรื่องจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของงานเขียน เพราะท�ำให้ผู้อ่านทราบสาระและ
ใจความส�ำคัญของงานเขียนเรื่องนั้นๆ
3) ส่วนสรุป (Conclusion)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าประทับใจ การสรุปเนื้อหา
สาระสุดท้ายของเรื่อง เขียนขึ้นเพื่อต้องการบอกผู้อ่านว่าได้เขียนอะไรไว้บ้าง และอาจเน้นประเด็น
ที่เขียน หรืออาจเป็นการส่งประเด็นท้ายทีป่ ระสงค์จะฝากให้ผู้อ่านให้ได้คิดต่อไป อย่างไรก็ตาม การ
สรุปจะต้องไม่เป็นการสร้างประเด็นการเขียนขึ้นมาใหม่ เพราะจะท�ำให้การจบประเด็นไม่สมบูรณ์
ได้ (what are the consequences of what you have written?) บทสรุปคือการรวมทุก
ประเด็นที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าสุดท้ายเพียงย่อหน้าเดียว ดังนั้น ต้องมีบทสรุป บทสรุปที่ดีต้องดึง
ประโยคส�ำคัญๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วมาแสดงอีกโดยเพิ่มค�ำและวลีที่เหมาะสมเข้าไป บทสรุปจึงเป็น
ส่วนช่วยกระชับให้ผู้อ่านรู้แน่ชัดว่า การเขียนต้องการแสดงความคิดเรื่องใด อาจเป็นการฝากให้คิด
ต่อยอด ฝากความประทับใจไว้กับผู้อ่าน ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับค�ำน�ำและเนื้อเรื่องข้าง
ต้น
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ส่วนประกอบของบทความวิชาการ
ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้เขียน

บทคัดย่อ/
คำ�สำ�คัญ

บทนำ�

ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนบทสรุป

อ้างอิง

4. การสร้างโครงเรื่องงานเขียน
การสร้างโครงร่าง (Outlining) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส�ำคัญก่อนลงมือเขียน เพราะช่วย
ให้ผู้เขียนจัดล�ำดับความคิด และวางโครงร่างของเนื้อหาที่จะเขียนได้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น
โครงเรือ่ งช่วยให้จดั แจ้งข้อมูลในงานเขียนเชิงอธิบายหรือโน้มน้าว ในประเภทการวิจยั และการระดม
สมองมีแผนแม่แบบ (template) โครงเรื่องที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ เปิดแม่แบบ จากนั้นวางค�ำแนะน�ำ
พร้อมข้อมูลที่เหมาะสม วางโครงเรื่องก�ำหนดแนวทางการเขียนว่าจะน�ำเสนอสาระส�ำคัญแยกเป็น
กี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนประเด็นหลัก แยกเป็น 2 คือ
		
• โครงร่างหยาบ (rough layout)
		
• โครงร่างละเอียด (detailed layout)
อีกแบบ แบ่งตามประเด็นเรื่องและรูปประโยค
		
• การเขียนโครงเรื่องในรูปประเด็นเรื่องเป็นข้อ (layout by topic)
		
• การเขียนโครงเรื่องในรูปประโยค (layout by sentences)
1) การเขียนโครงเรื่องในรูปประเด็นเรื่องเป็นหัวข้อ—เน้นเป็นการเขียนโครงเรื่องเป็นค�ำๆ
(Word) หรือ เป็นกลุ่มค�ำ (วลี) (Phrase) การเขียนโครงเรื่องวิธีนี้จะใช้กับการเขียนทั่วๆ ไป
2) การเขียนโครงเรือ่ งในรูปประโยค—เน้นเป็นการเขียนโครงเรือ่ งเป็นประโยคทีไ่ ด้ใจความ
สมบูรณ์ใช้กับการเขียนที่ต้องการความประณีตและถูกต้องตามระเบียบ เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์
หรือรายงาน บทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นต้น
การเขียนโครงเรื่องอีกรูปแบบหนึ่ง
• การเขียนโครงเรือ่ งแบบกว้าง คือการเขียนโครงเรือ่ งโดยก�ำหนดเฉพาะประเด็นหลักใหญ่ๆ
เท่านั้น
• การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อโดยใช้ถ้อยค�ำหรือวลี คือการเขียนโครงเรื่องโดยน�ำเอา
แนวคิดทีจ่ ะน�ำเสนอแต่ละประเด็นมาเขียนเป็นถ้อยค�ำหรือวลีวา่ จะน�ำเสนอเกีย่ วกับเรือ่ ง
ใดในลักษณะแนวคิดที่เป็นประเด็นส�ำคัญ และประเด็นย่อย
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• การเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค คือการเขียนโครงเรื่องในลักษณะของรูปประโยคที่
สมบูรณ์ ซึ่งในประโยคนั้นจะรวมทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อยไว้ทั้งหมด
การจัดโครงเรือ่ งเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นมากในการเขียน ช่วยให้ทราบสิง่ ทีจ่ ะขึน้ แน่นอน
เริ่มจบลงที่ไหน ไม่วกวน ยุ่งยาก ท�ำให้งานเขียนชัดเจน เข้าใจง่าย
หลักในการวางโครงเรื่องของบทความวิชาการ
1) จัดล�ำดับโครงเรื่อง โดยให้เขียนหัวข้อใหญ่ก่อนแล้วจึงก�ำหนดหัวข้อย่อยให้สอดคล้อง
กัน ซึ่งมีหลายลักษณะกล่าว คือ การจัดเรียงตามล�ำดับเวลา การจัดเรียงตามประเพณีนิยม การ
จัดเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ การจัดเรียงตามทิศทางหรือต�ำแหน่ง เป็นต้น
2) วางหัวข้อใหญ่แต่ละข้อให้มีความเท่าเทียมกัน โดยหัวข้อใหญ่หรือประเด็นหลักต้องมี
ความส�ำคัญ หรือมีขอบข่ายเนื้อหาเท่าเทียมกัน
3) วางโครงเรื่องให้เป็นระเบียบ โดยเขียนให้มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันตลอด
4) การเขียนหัวข้อย่อย โดยก�ำหนดหัวข้อย่อยให้ชัดเจน อย่าให้หัวข้อย่อยมีความส�ำคัญ
หรือกว้างกว่าหัวข้อใหญ่ ซึ่งควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในแต่ละหัวข้อ
5) หัวข้อแต่ละข้ออย่าให้ซ�้ำซ้อนกัน โดยแยกประเด็นแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเป็นเอกภาพ
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ตัวอย่างรูปแบบโครงเรื่อง “หยาบ” ในรูปแบบวลี/ความคิดหลัก (Rough Outline):
เรื่อง “พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21”
ส่วนของ หน้า
ย่อหน้าที่
เขียนร่างความคิดหลักในรูปวลี

บทความ

outline in phrase form

ในรูปวลี

ชื่อผู้เขียน

ไม่ใส่ตำ�แหน่ง
ย่อหน้าบทคัดย่อ

2
5

9

8

7

6

ส่วนเนื้อหา

4

3

บทนำ�

บทคัดย่อ
คำ�สำ�คัญ

1

ชื่อเรื่อง

ย่อหน้าบทนำ�ที่ 1
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 2
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 3
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 1
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 2
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 3
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 4
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 5
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 6
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 7
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 8
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 9
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 10
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 11
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 12
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 13
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 14
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 15
ย่อหน้าสรุป 1 ย่อหน้า
อ้างอิง/บรรณานุกรม
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พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21
พระพุทธศาสนากับการมีส่วนการพัฒนาสังคม ด้านกายภาพ สังคม
การอยู่ร่วมกัน การเคารพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความ
ภราดรภาพในประชาคมอาเซียน
การมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาไม่แยกจากสังคมเด็ดขาด
เพื่ออภิปรายการมีส่วนพัฒนาสังคมขององค์กรทางพุทธศาสนา
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาอาเซียน
แนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
แนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในอาเซียน
สังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21
สังคม การเมือง เศรษฐกิจกระแสหลักจากตะวันตก
สังคม กับการปรับตัวให้ทันสมัย/ความอยู่รอด
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 อาวาส กุลมัจฉริยะ
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ลาภ วรรณมัจฉริยะ
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ธรรมมัจฉริยะ
พุทธศาสนาเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมผ่านสาราณียธรรม
แนวคิดเมตตาธรรม สาธารณโภคี
แนวคิด สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา
แนวคิด พรหมวิหาร สังคหวัตถุ กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของปัญญาและกรุณา
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21
ในประเด็นการนำ�หลักธรรมมาใช้ การเกิดผลการพัฒนาสังคม
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ตัวอย่างโครงเรื่อง “ละเอียด” ในรูปแบบประโยค (Detailed Outline)
เรื่อง “พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21”
ส่วนของ หน้า
ย่อหน้าที่
เขียนร่างความคิดหลักในรูปประโยคบทนำ�
บทความ

outline in topic sentence form

ในรูปวลี

ชื่อผู้เขียน

ไม่ใส่ตำ�แหน่ง
ย่อหน้าบทคัดย่อ

บทคัดย่อ
คำ�สำ�คัญ

1

ชื่อเรื่อง

2
5
6
7
8

9

ส่วนเนื้อหา

4

3

บทนำ�

ย่อหน้าบทนำ�ที่ 1
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 2
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 3
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 1
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 2
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 3
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 4
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 5
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 6
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 7
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 8
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 9
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 10
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 11
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 12
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 13
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 14
ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 15
ย่อหน้าสรุป 1 ย่อหน้า

พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21
พระพุทธศาสนากับการมีส่วนการพัฒนาสังคม ด้านกายภาพ สังคม
การอยู่ร่วมกัน การเคารพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความ
ภราดรภาพประชาคมอาเซียน
พระพุทธศาสนามีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน
ประชาคมอาเซียน
พระพุทธศาสนาไม่แยกจากสังคมเด็ดขาด
เพื่ออภิปรายการมีส่วนพัฒนาสังคมขององค์กรทางพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในอดีต
พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในอดีต-ปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในคศต.ที่ 21
สังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงจากอดีต
สังคม การเมือง เศรษฐกิจกระแสหลักจากตะวันตกมีอทิ ธิพลต่ออาเซียน
สังคม ปรับตัวให้ทันสมัย/ความอยู่รอด
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 อาวาส กุลมัจฉริยะ
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ลาภ วรรณมัจฉริยะ
พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ธรรมมัจฉจริยะ
พุทธศาสนาเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมผ่านสาราณียธรรม
แนวคิดเมตตาธรรม สาธารณโภคี กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน
แนวคิด สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา กับการพัฒนาสังคม
แนวคิด พรหมวิหาร สังคหวัตถุ กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของปัญญาและกรุณาช่วยอาเซียนอยู่รอด
พื้นฐานของหลักในทางพระพุทธศาสนากับอาเซียนช่วยพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21
ในประเด็นการนำ�หลักธรรมมาใช้ การเกิดผลการพัฒนาสังคม

อ้างอิง/บรรณานุกรม
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การเขียนประโยคในแต่ละย่อหน้า (sentences of paragraph)
Writing paragraphs (การเขียนย่อหน้า)
การเขียนย่อหน้าคือ การนำ�เอาประโยคหลายๆ ประโยคมาเรียงต่อกัน เป็นย่อหน้า การ
เขียนย่อหน้าควรคำ�นึงถึงส่วนประกอบของย่อหน้า ประเภทของย่อหน้า หน้าที่ของย่อหน้าประโยค
ในความเรียงอีกความหมายหนึ่งย่อหน้าเป็นหน่วย ความคิดมี่ประโยคที่สัมพันธ์กันขยายความคิด
หลัก ข้อมูลทั้งหมดในย่อหน้าทำ�หน้าที่แสดงอุทาหรณ์ตัวอย่าง อธิบายบรรยายความคิดหลัก เป็น
ส่วนพื้นฐานในงานเขียน ส่วนประกอบของย่อหน้า (Parts of Paragraph)
ปกติย่อหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสำ�คัญ 2 ส่วน คือ
1. ประโยคใจความสำ�คัญหรือความคิดหลัก (Topic sentence)
2. ประโยคขยายความ (Support/Details/Discussion)
Indent
.....................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................
Indent
.....................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................
Indent
......................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................
ศูนย์อาเซียนศึกษา

Ma
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ส่วนประกอบของย่อหน้า (Parts of Paragraph)
ปกติย่อหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสำ�คัญ 2 ส่วน คือ
1) ประโยคใจความสำ�คัญหรือความคิดหลัก
2) ประโยคขยายความ
แต่ในรายละเอียดประโยคในย่อหน้า (Sentences in Paragraph) แบ่งเป็น 4 ส่วนอีก
1) ประโยคคำ�นำ�หรือใจความสำ�คัญ (topic sentence)
2) ประโยคขยาย (supporting sentences)
3) ประโยคเชื่อม (transitional sentence)
ขอบกระดาษ
4) ประโยคสรุป (concluding or ending sentence)
Margin
Ex. Paragraph: 6-8 Sentences
presents the main idea of the paragraph in the sentence form
Topic Sentence …………………………………….......................................................................
....................................……………………………………………………………….
(ประโยคนำ�)
First major support
Discussion/
A.………………………………………………………………………….………………………
Supporting
First minor support
Facts and specific exam1.………………………………………………………………………………………………
Sentence
Second major support
ples or details illustrating
ขยายความ
B.…………………………………………………………………………………………………
points in major supports
First minor support
prove, illustrate, define or
1.………………………………………………………………………………………………
Second minor support
expand the idea stated in
2.………………………………………………………………………………………………
topic sentence
Third major support
C.…………………………………………………………………………………………………
First minor support
1.………………………………………………………………………………………………
Second minor support
2.………………………………………………………………………………………………
Ties together all of the sentences in the paragraph
Conclusion
……………………………………………………………………………………………....
ประโยคสรุป
โครงสร้างรูปแบบที่นิยมและเป็นพื้นฐานก่อนคือรูปแบบประเภทที่ 3 ประกอบด้วยส่วน
สำ�คัญหลัก 3 ประการ คือ
- ประโยคนำ� (topic sentence)
- ประโยคสนับสนุนรายละเอียด (details) /(subject development)
- ประโยคสรุป (conclusion)
Margin

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

68 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ประโยคต่างๆของย่อหน้า (Sentences in Paragraph)
1. ประโยคคำ�นำ�หรือใจความสำ�คัญ (topic sentence)
2. ประโยคขยาย (supporting sentences)
3. ประโยคเชื่อม (transitional sentence)
4. ประโยคสรุป (concluding or ending sentence)
1) ประโยคใจความสำ�คัญหรือความคิดหลัก (topic sentence)
- ประโยคใจความสำ�คัญหรือความคิดหลักจะมีเพียงประโยคเดียวเท่านั้น
2) ประโยคขยายความ (supporting sentences)
- ประโยคขยายความได้แก่ประโยคที่ขยายความหรือให้รายละเอียด ความคิดหลักและ
ประโยคความสำ�คัญให้เข้าใจชัดเจน
การเขียนเนือ้ หาในแต่ละหน้าอาจมีหลายประเด็นหลัก โดยทัว่ ไปในหนึง่ หน้าอาจมีอย่างน้อย
2 ถึง 3 ประเด็นหรือ topic โดยแบ่งประเด็นจะย่อหน้าเพื่อจะทำ�ให้ผู้อ่านตามประเด็นที่ต้องการ
เสนอได้เป็นระยะๆ เชือ่ มโยงกัน และการย่อหน้ายังช่วยให้ผอู้ า่ นได้พกั สายตาขณะอ่านในแต่ละหน้า
โดยแต่ละประเด็นหรือย่อหน้าที่นำ�เสนอมีองค์ประกอบดังนี้
1) ประโยคใจความหลัก (Topic sentence): เป็นประโยคสำ�คัญของย่อหน้าที่จะบอก
ผู้เขียนถึงประเด็นหลักของย่อหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประโยคแรก
2) ประโยคสนับสนุน (Supporting sentence): เป็นประโยคสนับสนุนของข้อความใน
ประโยคแรก
3) การนำ�เสนอในรูปแบบข้อถกเถียง (Present as argument): เป็นการนำ�เสนอการเขียน
แบบ argument ซึ่งเป็นการเขียนที่มีลักษณะ ดังนี้ 		
• การนำ�เสนอมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับประโยคถัดมา (coherent with its parts
clearly connected to each other)
• นำ�เสนอเนื้อหา 2 ลักษณะ ทั้งที่เป็นสถานการณ์และกรณีศึกษา (present both sides
of a case or situation)
• เป็นการเขียนแบบตรรกวิทยา มีเหตุมีผล (as logically connected writing)
• เป็นเสมือนการเขียนชิน้ งานทีต่ อ้ งมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์หรือเหตุผลมาสนับสนุน (as a thesis
with supporting evidence and reasons)
ส่วนสรุปย่อๆ (A mini conclusion or summary) มีการสรุป ซึง่ เป็นลักษณะของการบอก
ผู้อ่านว่าเขียนอะไรมา ประเด็นสำ�คัญอยู่ตรงไหน และมีข้อเสนอแนะต่ออย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของ
การสรุปแบบ conclusion แต่การสรุปต้องไม่เป็นการขึ้นประเด็นใหม่
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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4) ประโยคอ้างอิง (Referral sentence) มีการส่งต่อประโยคท้ายของย่อหน้าไปสู่ย่อหน้า
ต่อไป จะช่วยให้การนำ�เสนอเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และยังเป็นการเรียงร้อยภาษาให้มีความ
สละสลวย
ตัวอย่าง

Students require more recreational time in order to better focus on lessons in
class. In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45
minutes consistently score better on tests immediately following the recess period.
ส่วนประกอบของย่อหน้า
- ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ
- ความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง
- ความถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักตรรกะ และความมีเหตุผล
ประเภทของย่อหน้า
การแบ่งประเภทของย่อหน้าตามลักษณะการเขียน
- การให้ข้อสรุปก่อนนำ�ไปสู่รายละเอียด (deduction)
- การให้รายละเอียดก่อนนำ�ไปสู่ข้อสรุป (induction)
การแบ่งประเภทของย่อหน้าตามจุดประสงค์ในการเขียน มีหลากหลาย อาทิ
- การเขียนเพื่อให้ข้อมูล
- การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ
- การเขียนเพื่อโต้แย้ง
ประโยคที่ใช้สร้างย่อหน้า มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ:
1. ประโยคคำ�นำ�/ใจความหลัก/ใจความสำ�คัญ (topic sentence)
ประโยคหนึง่ ทีแ่ สดงความคิด ประเด็นหรือความเห็น ประโยคนีต้ อ้ งใช้กริ ยิ าทีม่ นี �้ำ หนักและ
เป็นประโยคที่เข้ม
ตัวอย่าง
Students require more recreational time in order to better focus on lessons
in class.
หมายเหตุ กิริย คือ ‘require’ เป็นการเรียกร้องให้กระทำ� รูปแบบที่มีน้ำ�หนักเบา คือ :
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I think students probably need more recreational time รูปแบบนี้ไม่เหมาะกับประโยคนำ�
1) ประโยคใจความสำ�คัญ (topic sentence)
ประโยคใจความสำ�คัญหรือความคิดหลักจะมีเพียงประโยคเดียวเท่านัน้ ความคิดหลัก (main
idea) หมายถึงความคิดหลักทีผ่ เู้ ขียนมุง่ นำ�เสนอต่อผูอ้ า่ น เพือ่ ให้ทราบว่าตนเองมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง
นัน้ ๆ อย่างไร โดยอาจมีการให้เหตุผลลำ�ดับเรือ่ งราวเป็นขัน้ ตอนอย่างไร กรุณาเน้นเสมอว่าความคิด
หลักต้องมีหนึง่ เดียวเท่านัน้ และเมือ่ แปรจากวลีหรือคำ�เป็นประโยคก็เรียกว่า ประโยคใจความ (topic
sentence) ดังนั้น ประโยคใจความจึงเป็นตัวแทนของความคิดหลัก (main idea) ที่ผู้เขียนต้องการ
แสดงออกมาให้ผู้อ่านทราบ ถ้าความคิดหลักดังกล่าวไม่แปรออกมาเป็นประโยคใจความย่อหน้านั้น
ก็ไม่มีประโยคใจความจะเป็นรูปแบบที่ 5 นั้นหมายความว่าเป็นหน้าที่ผู้อ่านจะต้องจับความสำ�คัญ
ของผู้เขียน
สรุปได้ว่าแต่ละย่อหน้าอาจจะมีประโยคใจความหรือไม่ก็ได้แต่ย่อหน้าต้องมีความคิดหลัก
และเป็นความคิดหลักที่มีเพียงประการเดียวเท่านั้น
ลักษณะของประโยคนำ� (Topic Sentence)
ประโยคนำ� คือประโยคที่กล่าวถึงความคิดหลักในย่อหน้ามี 2 ส่วนสำ�คัญ
1) หัวข้อ (topic)
2) ความคิดสนับสนุน (controlling idea)
หัวข้อบอกให้ทราบหัวข้อหรือความคิดหลักของย่อหน้าความคิดสนับสนุน แสดงความคิด
เห็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้น ที่แสดงส่วนที่เหลือของย่อหน้า ว่าพูดถึงเรื่องอะไร
ลักษณะการเขียนประโยคนำ�ที่ดี (Writing a good topic sentence) นับเป็นขั้นตอน
สำ�คัญต่อย่อหน้าที่ดีมีประสิทธิภาพเนื่องจากประโยคนำ�จะกำ�หนดทิศทางและขอบเขตของเนื้อหา
มีบางประเด็นที่สำ�คัญ
1) ประโยคนำ�ต้องเป็นประโยคเต็มสมบูรณ์ (a complete sentence) ต้องมีประธานกิรยิ า
และแสดงความทีส่ มบูรณ์แต่ขอ้ พึงระวังต้องไม่สบั สนระหว่าง ชือ่ เรือ่ ง (topic or title) กับประโยคนำ�
(topic sentence) เช่น objects of worship ไม่สามารถเป็นประโยคนำ�ได้เพราะไม่ได้เป็นประโยค
ที่สมบูรณ์แต่แยกส่วนเท่านั้น แต่ objects of worship เป็นหัวข้อชื่อ เรื่องได้ เพราะไม่เป็นประโยค
2) ประโยคนำ�มักเป็นประโยคบอกเล่าที่กว้างที่สุดในย่อหน้า (the most general statement in the paragraph) เพราะประโยคนำ� บอกความคิดหลักในย่อหน้าว่าพูดถึงเรื่อง อะไรต้อง
กว้างกว่าประโยคอื่นๆ ในย่อหน้า
3) ประโยคนำ�ควรจำ�กัด (limited) ซึ่งแสดงให้ชัดเจนถึงรายละเอียดในย่อหน้าจะพูดถึง
อะไร ประโยค นำ�กว้างเกินไป ทั่วไปยิ่งประโยคนำ�จำ�กัด ย่อหน้าก็ยิ่งดี
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4) ประโยคนำ�ควรกว้างพอ (broad enough) ขณะที่ประโยคนำ�เน้นเฉพาะและจำ�กัดแต่
ต้องกว้างพอให้ผเู้ ขียนได้พดู อะไรบ้างทีแ่ สดงเป็นประโยคนำ�ของย่อหน้าจำ�เป็นต้องมีการพัฒนา หรือ
ขยายความคิดหลัก มิฉะนั้น จะไม่มีเหตุผลที่จะเขียน
5) ประโยคนำ�คือความคิดเห็น (opinions) ข้อเท็จจริงง่ายๆ ไม่สามารถเป็นประโยคนำ�ได้
เพราะไม่มีความคิดเพิ่มเติมที่จะเพิ่มและพัฒนาหรือขยายความต่อ สรุปประเด็นหน้าที่ของประโยค
นำ� (topic sentence) ดังต่อไปนี้
• จำ�กัดหรือทำ�ให้ความคิดประเด็นแคบลงที่จะอภิปรายกันในย่อหน้า
• ดึงดูดความสนใจผู้อ่านไปยังความคิดหลัก
• ทำ�หน้าที่เชื่อมสำ�หรับประโยคที่หลือทั้งหมดในย่อหน้า
การเขียนประโยคนำ�ที่ดี (A good thesis statement) ประกอบด้วย
• สามารถดึงดูดความสนใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน
• ต้องจำ�เพาะเจาะจงให้พอเหมาะพอดี
• มีจุดเน้นและหัวข้อจำ�กัดแคบลง
• ตอบปัญหาความคิดหลักเพียงหนึ่งเดียวได้
• ผู้อ่านทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา
• ช่วยให้ตรวจสอบความคิดเกี่ยวกับหัวข้อได้
• ช่วยให้จัดลำ�ดับว่าจะพูดอะไรในงานเขียนนั้น
• บอกให้ผู้เขียนและผู้อ่านทราบว่าบทสรุปของหัวข้อเป็นเช่นไร
• สร้างประเด็นหรือตอบคำ�ถามได้
ตำ�แหน่งของประโยคใจความหลัก (topic sentence)
รูปแบบที่ 1 ประโยคใจความหลัก (topic sentence) อยู่ต้นย่อหน้า ประโยคขยายความ
เขียน ขยายความต่อเนือ่ งไปตามลำ�ดับ จนสรุปความย่อหน้า แบบนีแ้ ปรความคิดหลัก (Topic) เป็น
ประโยคใจความ (Topic sentence) เรียงไว้ตันย่อหน้า
รูปแบบที่ 2 ประโยคใจความหลัก (topic sentence) อยู่ตอนท้ายย่อหน้า มีประโยคขยาย
ความนำ�มาก่อน
รูปแบบที่ 3 ประโยคใจความอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้ามีประโยคขยายความย่อหน้า
อยู่ระหว่างประโยคใจความทั้งสอง
รูปแบบที่ 4 ประโยคใจความอยู่กลางย่อหน้า โดยมีประโยคขยายความอยู่ตอนต้น และ
ตอนท้ายย่อหน้า
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รูปแบบที่ 5 เป็นการเขียนย่อหน้าที่ไม่ปรากฏประโยคใจความมีแต่ความคิดสำ�คัญ ซึ่งแฝง
อยู่ในย่อหน้า
บทนี้เราจะทำ�ความเข้าใจ ประโยคขยายความหลักขยายความรองและประโยคสรุป ใน
ย่อหน้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญเช่นกัน ที่ทำ�ให้เนื้อหาในย่อหน้าสมบูรณ์
2. ประโยคขยาย (supporting sentences)
ประโยคขยาย (Supporting sentences) เป็นพหูพจน์ อธิบายและขยายประโยคนำ�ซึ่ง
เป็นความคิดหลักของย่อหน้า ประมาณ 3-6 ประโยคขึ้นอยู่กับความยาวกว้าง ประโยคขยายความ
ได้แก่ ประโยคทีข่ ยายความหรือให้รายละเอียด ความคิดหลักและประโยคความสำ�คัญให้เข้าใจชัดเจน
ประโยคขยายความ ต้องเขียนให้เรียงลำ�ดับเรือ่ งลำ�ดับสถานที่ ลำ�ดับเหตุการณ์ และลำ�ดับเหตุผล จึง
จะทำ�ให้ผอู้ า่ นเข้าใจความคิดผูเ้ ขียนอย่างแท้จริง ประโยคขยายมากหรือน้อยเท่าใดขึน้ อยูก่ บั ผูเ้ ขียน
ต้องการอธิบายหรือให้รายละเอียด
ตัวอย่าง
In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45
minutes consistently score better on tests immediately following the recess period.
Clinical analysis further suggests that physical exercise greatly improves the ability
to focus on academic materials.
หมายเหตุ ประโยคสนับสนุนจะต้องมีหลักฐานขยายประโยคนำ�รวมทัง้ ข้อเท็จจริง สถิตแิ ละ
การให้เหตุผลที่สมจริงซึ่งน่าเชื่อถือเป็นประโยคแสดงความคิดธรรมดา
ประโยคขยาย (supporting sentences) ประโยคขยายความคือประโยคที่ช่วยอธิบาย
ประโยคนำ�ด้วยการให้เหตุผล ตัวอย่าง ข้อเท็จจริง สถิติ และคำ�อ้างอิง
ประเภทของประโยคขยาย (categories of supporting sentences) ประโยคขยาย
(supporting sentences) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. ประโยคขยายความหลัก (Major/Primary Supports)
2. ประโยคขยายความรอง (Minor/Secondary Supports)
1) ประโยคขยายความหลัก (Major/Primary Supports)
ประโยคขยายความหลักควรแคบกว่าประโยคนำ�และควรมีรายละเอียดทีส่ นับสนุนประโยค
หลักโดยตรงอีกประการประโยคขยายหลักควรกว้างพอทีจ่ ะอธิบายขยายความได้เพิม่ เติมอีก ตัวอย่าง
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The Mahasanghikas came into existence toward the end of the first century
after the Buddha’s death.
2) ประโยคขยายความรอง (Minor/Secondary Supports)
ประโยคสนับสนุนรองไม่ขยายประโยคนำ�โดยตรงแต่ช่วยทำ�ให้ความหมาย รายละเอียด
ประโยคขยายหลักชัดเจนยิ่งขึ้น ในบางย่อหน้า เมื่อประโยคสนับสนุนหลักขยายหรืออธิบายความ
หมายไม่ชัดเจนพอ จึงจำ�เป็นต้องมีรายละเอียดสนับสนุนรอง
ตัวอย่าง
The school of the Mahasanghikas was later called Mahayana.
ประเภทของข้อมูลรายละเอียดสนับสนุน (Types of Supporting Details) ชนิดของข้อมูลที่
สนับสนุนเวลาตอบคำ�ถาม (Types of Supporting Details)
คติข้อคิดเกร็ด เรื่องราว หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่มีหรือได้รับทราบมา
Anecdotes - stories or descriptions of experiences you have had or heard
about
Physical de- ลักษณะทางกายภาพ เป็นส่วนหรือลักษณะของสิ่งภาพรวมหรือความคิด
scription ภาพรวม เป็นคำ�พดหรือวลีที่ดึงดูดประสาททั้ง 5 คือ การเห็น การได้ยิน
การดมกลิ่น การลิ้มรส และ การสัมผัสทางผิวหนังมังสา
Physical description is a particular part or characteristic of a
whole thing or a whole idea. That is words or phrases that
appeal to the five senses: sight, hearing, smell, touch, and
taste.
เหตุผล
เมื่อผู้เขียนต้องการหาคำ�ตอบคำ�ถามที่ว่าทำ�ไม จึงต้องอาศัยเหตุผลมาตอบ
เสมอ
Reasons This technique is useful when the writer has to answer the
question “why?” Thus a paragraph in response to such a question is always developed with reasons.
ตัวอย่าง
ตัวอย่างเฉพาะความคิดทั่วไป specific instances of a general idea
Examples ข้อเท็จจริง
ข้อความที่ยืนยันได้ในสิ่งที่อ้างอิงได้ (เช่น ข้อมูลพื้นฐาน พจนานุกรม
สารานุกรม หนังสือเรียน นักเรียนนักศึกษา หรือแหล่งข้อมูลเฉพาะพิเศษ
Facts อื่นที่มี) การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ หรือการสังเกตการณ์โดยตรง
statements that can be verified in reference materials (such as
databases, dictionaries, encyclopedias, college textbooks, or
other specialized sources), through interviews with experts, or
by making direct observations
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ข้อคิดเห็น
การตัดสินหรือทำ�นายพยากรณ์ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
Opinions - judgments and predictions, especially those of experts
ข้ออ้างอิง
ข้อความคำ�ต่อคำ� ของผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญ
Quotations word-for-word statements made by other people, such as
experts
สถิติ
ข้อเท็จจริงที่เขียนเป็นเปอเซนต์ เรทิโอ หรือรูปแบบ ตัวเลข อื่นๆที่มี
Statistics - facts that are written as percentages, ratios, or in other numeric forms
3.ประโยคสรุป (concluding or ending sentence)
The concluding sentence กล่าวย้ำ�ความคิดหลัก ที่กล่าวไว้ในประโยค นำ� และทำ�ให้
ความคิดหรือประเด็นมีน้ำ�หนัก ตัวอย่าง
Longer periods of recess are clearly required to allow
students the best possible chances of success in their studies.
หมายเหตุ ประโยคสรุป ทวบทวนความคิดหลักย่อหน้าด้วยคำ�พูดบอกเล่าที่ต่างกัน
ประโยคสรุป (Concluding Sentence)
ประโยคสรุปท้ายเป็นสัญญาณบอกว่าจบย่อหน้าเป็นการสรุป สิง่ ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในย่อหน้า
และฝากประเด็นสำ�คัญให้ผู้อ่านนำ�ไปคิดหรือจดจำ�ไว้ มีอยู่ 2 รูปแบบที่นิยมกันคือ
1. กล่าวซ้ำ�ความคิดหลักด้วยวิธีใหม่
2. สรุปประเด็นหลักทั้งหมดในย่อหน้า
Model 1 : กล่าวซ้ำ�ความคิดหลักด้วยวิธีใหม่ (Restate the main idea in a different way)
Wisdom is not knowledge. We do gain knowledge after listening, reading, and
observing many things in this world but it is not wisdom in the real sense. Wisdom
only appears in the mind when mental hindrances, obstructions and other impurities
are not active in the mind. There are many learned people all over the world who
no doubt have wonderful knowledge but unfortunately some of them lack proper
wisdom.
Model 2 : สรุปประเด็นหลักทั้งหมดในย่อหน้า (Summarize the main points in a paragraph)
ตัวอย่าง
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It is through a Buddha that the Dhamma is made manifest and its existence
becomes meaningful, just as the fragrance of a flower becomes manifest when
there is someone to smell it. When the Buddha realized the Truth, the Dhamma
acquired a meaningful character; when he expounded it, the Dhamma came to life
and transformed into practical teachings. Thus the teachings of the Buddha are
the Dhamma in its truest expression, intelligible, concrete, and practical.
การเริ่มประโยคสรุป (concluding or ending sentence ) ควรใช้คำ� หรือวลี ดังต่อไปนี้
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านทราบ ว่าย่อหน้า กำ�ลังจะจบ
Finally,
ประการสุดท้าย
In conclusion,
โดยสรุป
in short,
โดยย่อ
In deed,
จริงๆแล้ว
Therefore,
ดังนั้น
In summary
สรุป
In brief,
สั้นๆ
As a result,...
ด้วยเหตุนี้
Thus,
ดังนั้น
in other words,.. อีกอย่าง
All in all,..
ทั้งนี้ทั้งนั้น
We can see
เราสรุปได้ว่า
that.....
It is clear that... เป็นที่แน่ชัดว่า
Ultimately...
ท้ายที่สุด
4. ประโยคเชื่อม (transitional sentence)
ประโยคเชื่อม The transitional sentence เตรียมย่อหน้าใหม่ถัดไปแก่ผู้อ่าน
ตัวอย่าง Clearly, physical exercise is just one of the necessary ingredients for
improving student scores on standardized tests.
หมายเหตุ ประโยคเชื่อมความควรช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการเชื่อมระหว่างความคิด ประเด็น
หรือความเห็นหลักในย่อหน้าปัจจุบันกับความคิดหลัก ในย่อหน้าถัดไป ในกรณีนี้ วลีว่า ‘just one
of the necessary ingredients ...’ เตรียมให้ผู้อ่านสำ�หรับย่อหน้าถัด ไปซึ่งจะได้อธิบายปัจจัย ที่
สำ�คัญ สำ�หรับความสำ�เร็จ
ขั้นตอนการเตรียมเขียนย่อหน้า (How to Prepare Paragraph)
ขั้นตอนการเขียนย่อหน้า หลังจากทราบโครงสร้างของย่อหน้าแล้วคราวนี้เราลองมา หัด
เขียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้แล้ว
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1. คิดให้ตรงจุดและมีความเป็นเอกภาพ
2. แปรความคิดหลักเป็นประโยคใจความ
3. เขียนโครงเรื่อง
4. เขียนโครงเรื่องเป็นประโยคขยายความ
5. เรียบเรียงเป็นย่อหน้า
6. ทบทวนเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติม
1) คิดให้ตรงจุดและมีความเป็นเอกภาพ—ประการแรกของการเขียนนั้นต้องทราบว่าจะ
เขียนเรือ่ งอะไรควรเริม่ ทีเ่ รือ่ งง่ายๆ ทีส่ นใจในทางพระพุทธศาสนาก็ตอ้ งมีความรูพ้ ระพุทธศาสนาไม่
ว่าจะเป็นหลักธรรมกับการประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจำ�วันและเรือ่ งนัน้ ต้องมีเอกภาพเป็นเรือ่ งเดียวเมือ่
คิดได้แล้วก็ลองตั้งคำ�ถามว่าสามารถตอบคำ�ถามได้หรือไม่ ถ้าหากคำ�ตอบได้ก็นำ�ความคิดเหล่านี้ไป
เขียนย่อหน้าได้และความคิดที่ได้ก็จะมีเอกภาพ
2) แปรความคิดหลัก (Topic or main idea) เป็นประโยคใจความ (topic or key
sentence)—เมื่อได้ความคิดและมีความเป็นเอกภาพก็ต้องแปรความคิดหลักการเขียนบทความ
ทางพระพุทธศาสนาหรือหัวข้อนั้นเป็นประโยคใจความข้อความในย่อหน้าจะสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่
กับประโยคใจความเป็นอย่างมาก เพราะทำ�ให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนจะเขียนประเด็นอะไรและช่วย
จำ�กัดขอบข่ายเนือ้ หาและความคิดของผูเ้ ขียน ดังนัน้ จึงควรสร้างประโยคใจความทีด่ เี พือ่ ให้เกิดความ
กระจ่างชัดแก่ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ประโยคใจความควรประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1. ประโยคใจความจะมีความคิดเพียงประการเดียว
2. ประโยคใจความจะต้องมีความที่ครอบคลุมเนื้อหาของประโยคอื่นๆ ในย่อหน้าทั้งหมด
3. ประโยคใจความจะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์
ไม่เขียนเป็นวลีหรือเขียนละคำ�บางคำ�หรือเขียนความไม่จบประโยค อาจเป็นประโยคเดียว
หรือประโยคความซ้อนหรือประโยคซับซ้อนก็ได้และควรจะเป็นประโยคบอกเล่าไม่นิยมเขียนเป็น
ประโยคคำ�ถามประโยคใจความวางตรงไหนก็ได้ ผู้เริ่มเขียนควรฝึกเขียนประโยคใจความที่วางไว้ใน
ตำ�แหน่งต้นย่อหน้า เพราะง่ายและฝึกเขียนได้สะดวกกว่าการเขียนโดยการวางไว้ในตำ�แหน่งอื่นผู้
อ่านก็เข้าใจเรื่องได้เร็วด้วย
3) เขียนโครงเรือ่ ง—เมือ่ ได้ประโยคใจความแล้วก็คดิ ว่าจะเขียนราย ละเอียดเพือ่ ขยายความ
ประโยคใจความอย่างไร ขั้นแรกต้องเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ก่อน พิจารณาโครงเรื่อง (outline) ให้
ถูกต้องเหมาะสม เป็นเหตุผลครอบคลุมและเรียงตามลำ�ดับ
ตัวอย่าง
เรื่อง : Our Buddhism
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ประโยคใจความสำ�คัญ : Buddhism is a very great religion.
โครงเรื่อง
-is a very old religion, more than 2,500 years old.
-was founded by the Buddha.
-arose in India.
-spread to other parts of the world.
-India is known as the birthplace of Buddhism.
-is very far from the United State - just on the opposite side of the globe.
-is the land of many great religions and strange beliefs.
4) เขียนโครงเรื่องเป็นประโยคขยายความ—หลักจากได้โครงเรื่องที่คิดว่ามีเนื้อหาครบ
ถ้วนแล้ว ก็เขียนโครงเรื่องนั้นให้เป็นประโยคขยายความที่สมบูรณ์ ดังนี้
ตัวอย่าง
Buddhism is a very old religion, more than 2,500 years old.
Buddhism was founded by the Buddha
India is known as the birthplace of Buddhism.
Buddhism arose in India.
Buddhism spread to other parts of the world.
India is very far from the United State - just on the opposite side
of the globe.
India is the land of many great religions and strange beliefs.
5) เรียบเรียงเป็นย่อหน้า—เมื่อเขียนโครงเรื่องเป็นประโยคขยายความแล้วก็นำ�ประโยค
ใจความ (topic sentence) และประโยคขยายความมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องจนเกิดความกลมกลืน
โดยอาจเพิม่ รายละเอียดบ้างเล็กน้อยให้ความสมบูรณ์และใช้คำ�เชือ่ มเพือ่ โยงประโยคต่างๆ ให้สมั พันธ์
กันทุกประโยคมาถึงขั้นนี้แล้วนั้นหมายความว่าผู้เขียนต้องคำ�นึงถึง การใช้ภาษาทั้งระดับคำ� วลี
ประโยค โดยให้ข้อความทั้งย่อหน้าสละสลวยอ่านแล้วราบรื่นน่าฟัง
ตัวอย่าง
Buddhism is a very old religion, more than 2,500 years old, founded by the
Buddha who lived in India in the century B.C. India is known as the birthplace of
Buddhism because it was there that Buddhism arose and from there it spread to
other parts of the world. This country is very far from the United States - just on the
opposite side of the globe. It is the land of many great religions and strange beliefs.
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6) ทบทวนเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติม—ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะให้
ผูอ้ นื่ ได้ชนื่ ชมผลงานผูเ้ ขียนจะต้องตรวจสอบว่าการขยายความนัน้ กระทำ�ให้ชดั เจนและเนือ้ หามีความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กันหรือไม่ ตลอดจนภาษาที่ใช้ กระชับ ชัดเจน สละสลวย และการใช้คำ�ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์หรือไม่ ถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรพิจารณา แก้ใขใหม่เพื่อทำ�ให้ย่อหน้าเป็นที่สมบูรณ์แบบ
มากที่ีสุด
ลักษณะย่อหน้าพิเศษ
1. ย่อหน้านำ�ความคิดหรือย่อหน้าเปิดเรื่อง (คำ�นำ�)
2. ย่อหน้าสรุปความคิดหรือย่อหน้าปิดเรื่อง (บทสรุป)
3. ย่อหน้าเนื้อหาอธิบายหรือขยายความเรื่องราวในหัวข้อ
4. ย่อหน้าโยงความคิดหรือย่อหน้าเชื่อมความ
ย่อหน้าทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นส่วนประกอบของเรื่องทำ�ให้เรื่อง มีเนื้อหาที่สมบูรณ์
ย่อหน้าที่ดี (Good Paragraph) มี 4 ประการคือ
1. มีเอกภาพ (Unity)—มีความเป็นหนึ่งเดียว ย่อหน้าจะต้องแสดงความคิดหลักหรือ
ประโยคใจความเพียงประการเดียว และมีประโยคขยายความที่มุ่งสนับสนุนประโยคใจความนั้น
เท่านัน้ อาจกล่าวได้วา่ ย่อหน้าทีม่ เี อกภาพ ได้แก่ยอ่ หน้าทีม่ งุ่ เฉพาะประเด็นเดียวหรือประโยคใจความ
มีรายละเอียดต่างๆ มีไว้เพื่อขยายความ อธิบาย สนับสนุนประเด็นหลัก จำ�ต้องเป็นความคิดหรือข้อ
สนับสนุนทีจ่ ำ�เป็นจริงๆ และต้องเขียนด้วยน้�ำ เสียงสำ�นวนภาษาทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ เรือ่ ง และให้ความ
รู้สึกแก่ผู้อ่านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
2. มีสัมพันธภาพ (Relationship)—สัมพันธภาพ (Relationship) คือความสัมพันธ์ต่อ
เนื่อง แบ่งเป็น 2 คือ
1) สัมพันธ์ภาพในย่อหน้า
2) สัมพันธ์ภาพระหว่างย่อหน้า
(2.1) สัมพันธ์ภาพในย่อหน้า—เกิดได้จากการจัดระเบียบความคิด และความต่อเนื่องและ
ความสอดคล้อง
(2.2) สัมพันธ์ภาพระหว่างย่อหน้า—เรื่องหนึ่งจะประกอบด้วยหลายย่อหน้าแต่ละย่อหน้า
ต้องสัมพันธ์กันโดยเนื้อหา แต่ควรเน้นให้เด่นขึ้นด้วยการใช้คำ�หรือกลุ่มคำ� (วลี) เชื่อมความ ทำ�ให้
เกิดความเชื่อมโยม หรือข้อความที่เป็นประโยคที่มีประธานแทรกอยู่ด้วยก็ได้
3. มีสารัตถภาพ (Essence)—สารัตถภาพ เป็นการเน้นความหรือย้ำ�ความเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ หรือประเด็นใดต้องการย้�ำ เจาะจงให้ปรากฏเด่นชัด อาจแสดงได้ดว้ ยตำ�แหน่งประโยคใจความ
และปริมาณของประโยคขยายความ ตำ�แหน่งประโยคใจความที่จะทำ�ให้ผู้อ่านสนใจมากควรอยู่ต้น
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หรือท้ายย่อหน้า โดยเฉพาะท้ายย่อหน้าผู้อ่านจะสนใจมากที่สุด เพราะต้องการทราบสรุปใจความ
ย่อหน้า ส่วนปริมาณของประโยคขยายความนั้น ถ้าต้องการให้ผู้ทราบหรือเข้าใจในประเด็นใดหรือ
ความคิดใดก็เน้นเขียนประเด็นหรือความคิดนั้นให้ได้สาระมากกว่าความคิดอื่นที่เป็นประเด็นรอง
ลงไป
4. มีความสมบูรณ์ (Completeness)—เขียนความขยายให้ครอบคลุมความคิดหลัก
จุดมุ่งหมายของย่อหน้า เช่น อธิบาย วิธีการปฏิบัติธรรม แม้ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการตั้งแต่การเลือก
สำ�นัก เทคนิค ก็ตามแต่ถา้ ไม่ได้อา้ งทีไ่ ปทีม่ าข้อปฏิบตั ใิ นพระไตรปิฏก ก็ถอื ว่า การเขียนย่อหน้านัน้ ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนตามกระบวนการ ที่สำ�คัญต้องเขียนให้สมเหตุสมผล ที่นำ�มาขยายประโยคใจความ
ควรเป็นไปได้และสอดคล้องต้องกัน ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การใช้คำ� วลี ประโยค
การวางแแผนในการเขียนแต่ละย่อหน้า (Plan for Writing Paragraph)
1. เตรียมความคิดแรก หรือความคิดหลัก (First idea)
2. เตรียมความคิดสนับสนุนหลักความคิดหลักให้มนี ้ำ�หนัก (Second idea)
3. เตรียมความคิดสนับสนุนรองเพื่อสนับสนุนความคิดหลักเพิ่มเติม (Third idea)
4. เตรียมความคิดสรุป (Closing)
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เปรียบเทียบประโยคย่อหน้ากับไฟจราจร

ประโยคในย่อหน้า
ประโยคนำ�.................................................................................................................
ประโยคสนับสนุน............................................................................................................
ประโยคสนับสนุนหลัก...................................................................................
ประโยคสนับสนุนรอง.................................................................................
ประโยคสรุป............................................................................................................

ประโยคนำ�/ใจความหลั ก
เปรียบเหมือนไฟจราจรสีเขียว
ประโยคสนับสนุน/ขยายความ
เปรียบเหมือนไฟจราจรสีเหลือง

ประโยคสรุป
เปรียบเหมือนไฟจราจรสีแดง

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ตัวอย่างโครงสร้างย่อหน้า
Topic Sentence
(ประโยคนำ�)
Discussion
Supporting
Sentence
การอภิปราย/
ขายความ/ลง
รายละเอียดผ่าน
ประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุน
รอง

Presents the main idea of the paragraph
…………………………………………………………………………………………………….
First major support
A.………………………………………………………………………….……………........…
First minor support
1.…………………………………………………………………………………………......
Second major support
B.……………………………………………………………………………………………
First minor support
Facts and specific ex1.………………………………………………………………………………………………
Second minor support amples or details illus2.………………………………………………………………………………………………
Third major support
trating points in major
C.…………………………………………………………………………………………………
supports prove, illusFirst minor support
1.………………………………………………………………………………………………
Second minor support trate, define or expand
2.………………………………………………………………………………………
the idea stated in topic
D.…………………………………………………………………………………………………
Fourth major support
sentence
First minor support
1.………………………………………………………………………………………………
Fifth major support
E.…………………………………………………………………………………………………
First minor support
1.………………………………………………………………………………………………
Second minor support
2.………………………………………………………………………………………………

C o n c l u d i n g Ties together all of the sentences in the paragraph
sentence
…………………………………………………………………………………………………....
ประโยคสรุปความ
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Topic Sentence
(ประโยคนำ�)
Discussion/
Details
Supporting
Sentences
ประโยคขยายความ

…………………………………………………………………………………………………….
Presents the main idea of the paragraph
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ข้อแนะนำ�และกลเม็ดการเขียน (Tip and Tricks)
ถ้ามีปัญหาการเริ่มต้นเขียนให้พยายามใช้เทคนิคต่อไปนี้
• เริ่มต้นเขียนประเด็นเรื่องต่างๆ ไม่หยุดประมาณ 5 นาทีนี้เป็นการเขียนอิสระ
• เขียนอย่างที่พูดประเด็นเรื่องต่างๆ กับเพื่อนๆ
• พูดลงบันทึกเครื่องบันทึกเสียงและย้อนเล่น และเขียนตามที่ชอบ
• หลังจากเขียนร่างแรกจบ วางไว้ก่อนเริ่มขั้นต่อไปในการกระบวนการเขียน และ
ทบทวน หลังจากเขียนแล้วให้ทบทวนเพื่อเตรียมต้นฉบับส่งเผยแพร่ต่อไป
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ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยที่ผ่านมาได้
อพยพเป็นสามระลอกใหญ่ จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจำ�นวนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่ง
ภูมภิ าคทีช่ าวจีนเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานมากทีส่ ดุ คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การอพยพดังกล่าวได้
หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวตั ใิ นประเทศจีน จนเมือ่ จีนเริม่ ปฏิรปู ทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ชาวจีน
รุน่ ใหม่จงึ เริม่ เดินทางไปประกอบอาชีพและตัง้ ถิน่ ฐานในต่างประเทศอีกวาระหนึง่ ซึง่ ถือเป็นการย้าย
ถิ่นระลอกที่สี่ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินอยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่น
ใหม่ซงึ่ มีความแตกต่างหลายประการกับการย้ายถิน่ ของชาวจีนในอดีต ทัง้ ในด้านคุณลักษณะ
และพื้นเพของผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
และวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ โดยจำ�นวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้ามายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จนมีจำ�นวนกว่า
สองล้านคนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ใกล้ชิด
กันระหว่างกัน โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพันและอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน
ค่อนข้างมาก คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต

วิเคราะห์ตัวอย่างข้างบน
Discussion
Supporting
Sentence
การอภิปราย/ขยาย
ความ/ลงรายละเอียด
ผ่านประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุนรอง
Topic Sentence
(ประโยคนำ�)

ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เป็นสามระลอก
ใหญ่จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจำ�นวนหลายล้านคนทั่วโลก
ภูมิภาคที่ชาวจีนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การ
อพยพดังกล่าวได้หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน
จนเมื่อจีนเริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ชาวจีนรุ่นใหม่จึงเริ่มเดินทางไปประกอบ
อาชีพและตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศอีกวาระหนึ่งซึ่งถือเป็นการย้ายถิ่นระลอกที่สี่ซึ่ง
กำ�ลังดำ�เนินอยู่ในปัจจุบัน
บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตกต่างหลาย
ประการกับการย้ายถิ่นของชาวจีนในอดีต ทั้งในด้านคุณลักษณะและพื้นเพของ
ผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพและ
วิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่
โดยจำ�นวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจนมีจำ�นวนกว่าสองล้านคนในปัจจุบัน
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ใกล้ชิดกัน
ระหว่างกัน

Discussion
Supporting
Sentence
การอภิปราย/ขยาย
ความ/ลงรายละเอียด โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพันและอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน
ผ่านประโยคสนับสนุน ค่อนข้างมาก
หลักและสนับสนุนรอง คนเหล่านีม้ ีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต
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การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยใน
การจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) และด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของ
การจั ด การเรี ย นการสอนทั่ ว ไปและรายละเอี ย ดที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะสำ�หรั บ อาเซี ย นศึ ก ษา
เท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและจำ�เป็นต้องมีทักษะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถนำ�แนวทางที่นำ�เสนอ ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า
การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้ (learning
to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องสำ�หรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุ
ทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการดำ�รงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง
และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจำ�เป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์ตัวอย่างข้างบน
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้าน
Topic Sentence
(ประโยคนำ�)
ปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process)
และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)
แต่ละส่วนนั้นมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและ
รายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะสำ�หรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมี
ส่ว นเกี่ยวข้องกับ การจั ด การเรี ย นรู้ อ าเซี ย นศึ ก ษาและจำ�เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะข้ า ม
Discussion
วัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
Supporting
สามารถนำ�แนวทางที่นำ�เสนอ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือ
Sentence
การอภิปราย/ขยาย
การเรียนรู้ของตนเองได้
ความ/ลงรายละเอียด ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหา
ผ่านประโยคสนับสนุน สาระหรือเรียนเพื่อความรู้ (learning to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูก
หลักและสนับสนุนรอง
ต้องสำ�หรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไป
สู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการดำ�รงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มี
ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจำ�เป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน
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…………………………………………………………………………………………………………………........................
ชื่อ นามสกุล ตำ�แหน่ง/Name & Surname – academic position
[เริ่มเขียน]…………………………………………………….
บทคัดย่อ/Abstract
[เริม่ เขียน]……………………………………………………………………………………………….………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….............................................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
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86 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
บทนำ� (บทความวิชาการ)/introduction (สร้างความน่าสนใจ)
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 1/introduction paragraph 1
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………..………………………………………….
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 2/ introduction paragraph 2
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 3/ introduction paragraph
[เริ่มเขียน]……………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………….……………………………………………………………………………….…………
………………….………………………………………………………………….…………………………………………………
…….………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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เนื้อหา (บทความวิชาการ) (สร้างความน่าเชื่อถือ)
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………………………………
…………..……………………………….……………………………………………………………………………….…………
………………….………………………………………………………………….…………………………………………………
…….………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………….......................……
…………..……………………………….……………………………………………………………………………….…………
………………….………………………………………………………………….…………………………………………………
…….………………………………………………………………….………………………………………………………………
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• ส่วนประกอบตอนต้น
o ชื่อเรื่องของบทความ (article title)
o ชื่อผู้เขียน (author)
o บทคัดย่อ (abstract)
o คำ�ศัพท์สำ�คัญ (keywords)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 99
การเขียนชื่อเรื่อง
ส่วนนีเ้ ป็นส่วนแรกของบทความทีผ่ เู้ ขียนจะต้องตระหนักให้ดแี ละถูกต้อง เพราะเป็นเสมือน
ประตูทางเข้าที่จะเชื้อเชิญผู้อ่านให้เข้าไปอ่านในรายละเอียด ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทความวิชาการ รวมทั้งเขียนชื่อผู้เขียน ตำ�แหน่งวิชาการ ที่อยู่อีเมล์
ประกอบ
การตั้งชื่อเรื่อง: การตัง้ ชือ่ เรือ่ งมีความสำ�คัญ ต่อการเขียนบทความวิชาการอย่างยิง่ เพราะ
การตัง้ ชือ่ เรือ่ งทีด่ ี มีความน่าสนใจสามารถโน้มน้าวให้ผอู้ า่ นมีความสนใจอยากจะอ่านบทความเรือ่ ง
นั้นๆ โดยการตั้งชื่อบทความวิชาการมักจะกำ�หนดเป็นคำ� วลี ประโยค อาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่มคำ�
กลุ่มวลี หรือกลุ่มประโยค และตามท้ายชื่อเรื่องด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
เช่น
• การตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบคำ� เช่น พุทธอาเซียน พุทธจิตวิทยา พุทธศาสนา กรรมฐาน โสภณจิต
ฯลฯ
• การตั้งชื่อเรื่องแบบวลี เช่น พระพุทธศาสนาในอาเซียน พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัย
ใหม่ พุทธจิตวิทยาโหรศาสตร์ พุทธศาสนากับการฆ่าตัวตาย: มุมมองใหม่ ภาวะจิตตกตาม
แนวพุทธจิตวิทยา ฯลฯ
• การตั้งชื่อเรื่องแบบประโยค เช่น ใครสถาปนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ฯลฯ
วัตถุประสงค์การตั้งชื่อเรื่อง:
• ตั้งชื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจ
• ตั้งชื่อตามความสำ�คัญของเนื้อหาสาระในเรื่องแบบตรงๆ
• ตั้งชื่อเรื่องให้แปลกสะดุดตาด้วยถ้อยคำ�ที่ชวนให้ฉงน
• ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำ�ถาม โดยให้ผู้อ่านอยากหาคำ�ตอบ
• ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ชื่อตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่อง
• ตั้งชื่อเรื่องให้เป็นนามธรรม
• ตั้งชื่อเรื่องเป็นสำ�นวน สุภาษิต คำ�คม
ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ถ้อยคำ�ที่บอกเป็นนัยให้คิดเปรียบเทียบ: แม้วัตถุประสงค์ในการตั้งชื่อจะ
มีหลายอย่าง แต่การเขียนงานวิชาการนั้นเน้นการแต่งชื่อที่เรียบง่ายตรงประเด็น ภาษาเป็นทางการ
เพื่อให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยรู้มาแล้ว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

100 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ลักษณะเกณฑ์ตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องในงานวิชาการ จะต้องตั้งชื่อ
• ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ศึกษาโดยตรง
• ให้ครอบคลุมประเด็นที่สำ�คัญทุกประเด็น
• เลือกใช้ถ้อยคำ�ที่สั้น กระชับ และให้มีความน่าสนใจ
• เลือกใช้ถ้อยคำ�ที่ทันสมัย ดึงดูดใจเร้าความรู้สึกผู้อ่านหรือผู้ฟังให้อยากติดตาม
ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533

ชื่อเรื่อง/Title: ………………………………......................…………………………………
………………………...............................................................................................
ชื่อผู้เขียน1 ชื่อผู้เขียน2
1
2
สถานที่ท�ำงาน/หน่วยงาน สถานที่ท�ำงาน/หน่วยงาน
ที่อยู่ผู้เขียนหลักที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ พร้อม e-mail

เป็นวลี

* ชื่อเรื่องประกอบด้วยคำ�สำ�คัญ (Keywords) และอยู่ในรูปแบบวลี
* ลักษณะการเขียนชือ่ ทีด่ ี ต้องนำ�คำ�ศัพท์สำ�คัญมาประกอบเป็นชือ่ ต้องตัง้ ชือ่ ด้วยการเขียน

ชื่อเรื่องที่ดี ประกอบด้วย
- มีความคิดหลักของงานบทความวิชาการและน่าสนใจมาจากประเด็นหลักของบทความ
และอาจรวมกับความคิดหลัก
- อยู่ด้านบนสุดของกระดาษหน้าแรกและไม่ใช่รูปประโยค
- อธิบายเนื้อหา และดึงดูดทำ�ให้ผู้อ่านสนใจ ต้องเขียนอย่างกระชับ
- สะท้อนชิ้นงาน
- มีความสำ�คัญที่จะทำ�ให้ค้นหาได้โดยง่าย (ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- มักปรากฏมีความยาวราว 10-12 คำ� มักเขียนเป็นนามวลี ไม่นิยมเขียนเป็นประโยค
ไม่นิยมเขียนเป็นประโยคคำ�ถาม
ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 101
- ชื่อเรื่องต้องเขียนอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ คำ�แรกและคำ�สำ�คัญเป็นตัวใหญ่ จะไม่ใช้ตัวใหญ่กับบุรพบท สันธาน
(and, or, but, so) คำ�นำ�หน้า (the, a, an) และคำ�บุพบทสั้น (at, by, for, in, of, on, out, to,
up, with)
ประเภทชื่อบทความ
1) ชือ่ บทความแบบเปิดเผย (ข้อค้นพบเพือ่ แจ้งให้ทราบทัว่ กัน) แจ้งให้ทราบ (Declarative
title) – ย้ำ�ถึงข้อค้นพบหลักหรือสรุป เช่น โปรแกรมการลดน้ำ�หนัก 3 เดือนเพิ่มการเห็นคุณค่า
ตนเองของเด็กวัยรุ่นหญิง (A three-month weight loss program increases self-esteem in
adolescent girls)
2) ชื่อบทความแบบพรรณา (Descriptive title) – พรรณาหัวข้อบทความแต่ยังไม่ได้เปิด
เผยข้อสรุป เช่น ผลกระทบจากครอบครัวมีต่อคนไข้ ดีเมนเทีย (The effects of family support
on patients with dementia)
3) ชื่อบทความแบบตั้งคำ�ถาม (Interrogative title) – แนะนำ�หัวข้อในรูปแบบคำ�ถาม
(Does cognitive training improve performance on pattern recognition tasks?)
ชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่ดี (A Good Title For A Research Paper)
ชื่อบทความงานวิจัยนิยมใช้ความยาว 10-12 คำ� ใช้คำ�ศัพท์เชิงพรรณาบรรยายและวลีที่
เน้นเนื้อหาสำ�คัญของบทความอย่างแม่นยำ�ชัดเจน
ในการเลือกหัวข้อบทความวิชาการและวิจัย
1) ไม่ควรเลือกหัวข้อกว้างเกินไป ไม่มีขอบเขต แต่ควรเลือกหัวข้อที่แคบแต่มีความลึกซึ้ง
2) ไม่ควรเลือกหัวข้อที่หาข้อยุติไม่ได้
3) ไม่ควรเลือกหัวข้อที่ไม่สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้
4) ไม่ควรเลือกหัวข้อที่ไม่มีสาระสำ�คัญ
แนวทางการตั้งชื่อหัวข้อของบทความ
1) ชื่อหัวข้อควรกะทัดรัด มีความชัดเจน ทำ�ให้ทราบว่าจะศึกษาเรื่องอะไรกับใคร
2) ชื่อหัวข้อบทความที่ดีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัญหานั้นๆ
3) ภาษาทีใ่ ช้ตอ้ งมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ถ้ามีศพั ท์เทคนิคต้องเป็นศัพท์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ)
4) การตัง้ ชือ่ หัวข้อของบทความระวังไม่ให้ซ�้ำ ซ้อนกับงานของผูอ้ นื่ แม้จะศึกษาในประเด็น
ที่คล้ายๆ กันก็ตาม)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

102 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
การกำ�หนดกรอบในการเขียนชื่อเรื่อง
กรอบเนือ้ หา - เป็นลักษณะของเนือ้ หลักทีจ่ ะเขียนในบทความนัน้ กรณี บริบทของอาเซียน
ดังทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้ อาเซียนเน้นเสา 3 หลัก โดยเฉพาะเสาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ดังนัน้ กรอบ
เนือ้ หาของอาเซียนจะเน้นเกีย่ วกับ สังคม วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา พุทธศาสนา แม้แต่ เศรษฐกิจ
การเมืองความมั่นคง
กรอบประชากร/กลุ่มเป้าหมาย - เน้นเฉพาะกล่มเป้าหมายในการเขียน ไม่ควรกว้างหรือ
แคบเกินไป จนไม่สามารถเขียนบทความให้ได้สาระประเด็น โดยเฉพาะกลุ่มที่จะเขียนต้องเน้น
ปริมาณประชากรให้ชัดหรือกรอบกลุ่มบุคคล สาขา อาชีพ สถานภาพให้ชัดเจน อาจไม่เกี่ยวของแค่
สถานภาพเดียว อาจมีหลายสถานภาพก็ต้องให้ชัดเจน
กรอบเวลา - เน้นเวลาในบทความที่เป็นยุค สมัย เป็นศตวรรษ ทศวรรษ ปี เดือน ทั้งนี้เพื่อ
กำ�หนดกรอบเวลาของเนื้อหาของบทความให้ชัดเจน เช่น อาเซียนนี้ จะมีประวัติศาสตร์ของเวลาที่
เป็นมายาวนาน ผู้เขียนต้องกำ�หนดกรอบเวลาให้ชัด ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ อัน
ประกอบด้วยยุคสุวรรณภูมิโบราณ ยุคจารีต ยุคการล่าอาณานิคม/ยุคอาณานิคม ยุครัฐชาติ ยุค
การร่วมกลุ่มของประชาคมอาเซียน และยุคประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศอาเซียนก็จะมี
ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน หรือมีการเชื่อมโยงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เพื่อให้เห็นกรอบเวลาชัดเจน
กรอบสถานที่ - เน้นกรอบสถานทีแ่ บ่งตามภูมศิ าสตร์ กรณี อาเซียนจะมุง่ เอาประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นแบ่งย่อยลงมาจากทวีปเอเชีย มีกรอบของสถานที่
ที่กว้าง แต่หากจะเจาะให้แคบ จะเน้นภูมิภาคที่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ และภูมิภาคที่เป็นทะเลหรือ
หมู่เกาะ และในแต่ละส่วนก็เน้นกลุ่มลงไป เช่น กลุ่มลุ่มแม่น้ำ�โขง (CLMTV) ประเทศกลุ่มอินโดจีน
(CLV) กลุ่มที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตก ในแต่ละประเทศก็จะมีภาคต่างๆ จังหวัด อำ�เภอ
ตำ�บล หรือท้องถิ่น ลงไป เป็นกรอบสถานที่ หรือจะมีการเปรียบเทียบสถานที่ทั้งสองเพื่อให้เกิดมุม
มองที่เหมือนหรือแตกต่างกันด้านต่างๆ แล้วแต่ประเด็นข้างบน
กรอบทฤษฎี/หลักการ/กรอบวิธกี าร - เน้นการใช้ทฤษฎี หลักธรรม วิธคี ดิ มุมมุม ทีน่ ำ�มาใช้
เป็นกรอบในการอภิปรายและเขียนบทความ เช่น หลักการ อริยสัจ 4 กับการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน/การแก้ปญ
ั หาแรงงานอาเซียนย้ายถิน่ มุมทางพระพุทธศาสนา มัจฉริยะ
5 พืน้ ฐานกรอบการอธิบายความขัดแย้งประชาคมอาเซียน/เน้นการใช้มมุ มองหรือสาขาทีผ่ เู้ ขียนถนัด
มามองในการเขียนบทความ เช่น อาเซียนในมุมมองด้านประวัติศาสตร์ ด้านพระพุทธศาสนา ด้าน
จิตวิทยา สังคมการเมืองเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ด้านนวัตกรรมใหม่ หรือเน้นการพัฒนาองค์รู้ ด้าน
ชุมชนท้องถิ่น
ตัวอย่าง การเขียนชื่อเรื่องตามกรอบในการเขียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา

เฉพาะเจาะจงมาก/Very Specific

เฉพาะ/Specific

กว้าง/General

กรอบ
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เนื้อหา/ประเด็น
what

สถานที่
where

เวลา/ช่วงเหตุการณ์
when

- พุทธศาสนา
- อาเซียน/พหุสังคม
- ศาสนา/พหุศาสนา
- ศิลปะ /พหุวัฒนธรรม
- ภาษา วัฒนธรรม
- การศึกษา
- เศรษฐกิจ
- การเมือง/ความมั่นคง
- พัฒนามนุษย์
- คุ้มครองสวัสดิการ
สังคม
- ยุติธรรม/สิทธิ
- ส่งเสริมความยิ่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม
- สร้างอัตลักษณ์อาเซียน
-ลดช่องว่างทางการ
พัฒนา
- พุทธศาสนาไทย
ระบุประเด็นที่เฉพาะมาก
ให้ชัดเจน
- การให้การศึกษา
-การลงทุนกับมนุษย์
- ส่ ง เ ส ริ ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
-การจั ด การปั ญ หาสิ่ ง
แวดล้อม
-การส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการป่าไม้อาเซียน
- การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน
เป็นต้น

- อาเซียน
- ภูมิภาค
พื้นแผ่นดิน
ใหญ่
ทะเล/หมู่เกาะ

ยุค/สมัย
-ก่อนประวัติศาสตร์
-สุวรณภูมิโบราณ
-จารีต
-ล่าอาณานิคม
-ตกเป็นอาณานิคม
-รัฐชาติ
-ประชาคมอาเซียน
- ศตวรรษ
- ทศวรรษ
- ปี /เดือน /วัน

- ชาวอาเซียน
- ชาวพุทธ
- ผู้ที่นับถือ
ศาสนา

- ชาวไทย
- ชาวพม่า
- ชาวมาเลย์
เป็นต้น
- ชาวพุทธใหม่
- ชาวพุทธจารีต
- ชาวพุทธไทย
- ชาวไทยมุสลิม

-ใช้วิธีการแบบ
สาขาวิชา
-ทฤษฎี มุมมอง
หลักการกว้าง
-มุมมองโบราณคดี
-มุมมองชนพื้นถิ่น

ระบุ พ.ศ. /วันเดือน
ปีให้ชัด
ระบุลักษณะที่เป็น
ยุคให้ชัด
ยุค ไทยแลนด์ 4.0
ยุค อาเซียน 2025
ยุค Internet plus
ปี พ.ศ.1800
ปี พ.ศ.2500
ยุคจินตนาการใหม่
ช่วงปี 8/8/88

ระบุกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะให้ชัด โดย
อาจระบุชอื่ ว่า อยู่
ทีไ่ หน มาจากไหน
ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์
นั บ ถื อ ศ า ส น า
แบบไหน
- ระบุ ช าวพุ ท ธ
ไทยคนรุ่นใหม่
-ระบุชาวอาเซียน
รุ่นใหม่
-ระบุกลุ่มคนสูง
วัยยุคใหม่/4.0

ใช้ ท ฤษฎี มุ ม มอง
ห ลั ก ก า ร เ ฉ พ า ะ
อย่ า ง เพื่ อ ให้ เ ข้ า
ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
เฉพาะ

- ประเทศ
- ชุมชน
- ท้องถิ่น

- ระบุชื่อของ
ประเทศ
-ระบุชื่อชุมชน
-ระบุชื่อท้องถิ่น

ประชากร/คน
กลุ่มเป้าหมาย
who(m)

ทฤษฎี/หลักการ/
วิธีการ/เครื่องมือ/
สาขาวิชา/ฐานคิด/
มุมมอง How
- พุทธศาสนา
- ประวัติศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
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ตัวอย่าง ชื่อบทความ - เวียดนาม: การต่อต้านและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก
- กรอบสถานที่: เวียดนาม กรณีเป็นประเทศที่เน้นสถานที่ทางภูมิศาสตร์
- กรอบคนหรือประชากร: กรณีถ้าเวียดนาม เป็นประชากรหรือคนเวียดนาม
- กรอบเนื้อหา: การต่อต้านและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก
- กรอบเวลา: ยุคสมัยต่างๆ เช่น ยุคโบราณ ยุคสมัยอาณานิคม ยุคปัจจุบันร่วมสมัย
- กรอบวิธีการ: วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กรอบทฤษฎี-หลักการ: สาขาวิชา มุมมอง
ลักษณะการเขียนชื่อเรื่อง
1) การเขียนจากเหตุไปหาผล ตัวอย่าง:
เหตุ
ไปหาผล
พุทธวิธียุติความรุนแรง แนวทาง
การสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายแดน
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ศึกษากรณี 3 จังหวัด
ชายแดนอีสานใต้
มาตรการของรัฐ
เพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ในการประกอบกิ จ การใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การกำ�เนิดของรัฐมาเลเซียและอินโดนีเซีย: สู่ ประเด็ นความขั ด แย้ ง ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1950ปัจจุบัน
2) การเขียนจากผลไปหาเหตุ ตัวอย่าง:
ผล
มาหา เหตุ
ขบวนการพุทธใหม่ในอาเซียน
กระบวนทัศน์จากจารีตสู่ความทันสมัย
3) การเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันต่างอาศัยกันและกัน
โดยเน้นการเขียนคำ�ศัพท์สำ�คัญ และมีการขยายความเป็นลักษณะการเปรียบเทียบ
เหตุการณ์หนึ่ง (กับ)
อีกเหตุการณ์หนึ่ง
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กับ
การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน
พุทธศิลป์ในบริบท
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ กับ สุวรรณภูมิศึกษา
พระพุทธศาสนาลาว
ภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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4) การเขียนชื่อเรื่องลักษณะบรรยาย/อธิบายความสำ�คัญของศัพท์สำ�คัญ
คำ�สำ�คัญ (ที่จะเขียนบทความ)
ส่วนขยายความสำ�คัญเพื่อความน่าสนใจ
ดาวนักษัตรในอาเซียน:
ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม
อยุธยากับอาเซียน:
ภาพสะท้ อ นการดำ�เนิ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
พุทธศิลป์ถิ่นไทย:
ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม: แนวทางการบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน
พุทธวิธีการยุติความรุนแรง:
แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน
5) ลักษณะอื่นๆ
กรอบเนื้อหา
ลักษณะประเด็นเรื่อง
การสะเดาะเคราะห์ ค้ำ�โพธิ์ค้ำ�ไฮ
พุทธศิลป์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

กรอบประชากร/กรอบสถานที่
บุรพบท + ชื่อเฉพาะคน สถานที่
ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ในภาคอีสานและล้านข้าง
ในไทย 4.0 กับบริบทอาเซียน

การเขียนชื่อผู้เขียน
1) ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง
2) ไม่ต้องมีคำ�นำ�หน้า ยศ ตำ�แหน่ง และคุณวุฒิ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ดร. ผศ. รศ. ศ.
3) หากชือ่ ผูเ้ ขียนหลายคนควรเรียงตามลำ�ดับอักษร หรือเรียงตามหัวหน้าโครงการวิจยั และ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์ของบทความ
บทความวิชาการควรมีแค่วัตถุประสงค์เดียวและวัตถุประสงค์ต้องกระชับ สอดคล้องกับ
คำ�สำ�คั ญ ชื่ อ เรื่ อ ง และความประสงค์ ข องผู้ เขี ย นเพื่ อ ให้ เขี ย นได้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ ง หมด
ส่วนบทความวิจัยอาจมี 2-3 วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่ผู้เขียนได้สรุปย่อมา
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การเขียนบทคัดย่อ
ส่วนที่ 2 ของบทความ คือ บทคัดย่อ (Abstract) ในบทความวิชาการส่วนที่แสดงเนื้อหา
สำ�คัญของเอกสารโดยย่อ โดยทัว่ ไปมักจะเขียนอยูต่ อ่ จากชือ่ เรือ่ ง เป็นการสรุปประเด็นเนือ้ หาทีเ่ ป็น
แก่นสำ�คัญเน้นประเด็นสำ�คัญของงานทีต่ อ้ งการนำ�เสนอจริงๆ ควรเขียนให้สนั้ กระชับ มีความยาวไม่
เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นนำ� สิ่งที่ทำ� สรุป
ผลสำ�คัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ส่วนคำ�สำ�คัญ (Keywords) เป็นศัพท์
เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จำ�นวนไม่เกิน 5-8 คำ�
บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนือ้ หาของงานวิจยั การเขียนบทคัดย่อควรใช้ขอ้ ความสัน้ กะทัดรัด
และกระชับ (Concision) มีความถูกต้อง (Precision) และมีความชัดเจน (Clarity) ทำ�ให้ผอู้ า่ นทราบ
ถึงเนื้อหาของงานวิจัยอย่างรวดเร็ว และอ่านได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก โดยเมื่อผู้อ่านๆ
บทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานวิจยั ได้ บทคัดย่อเป็นตัวแทนของงานวิจยั เพราะมักจะถูก
รวบรวมไว้ในแหล่งค้นคว้าต่างๆ ซึง่ ผูอ้ า่ นมักจะตัดสินจากบทคัดย่อว่าควรจะอ่านงานวิจยั ทัง้ หมดต่อ
ไปหรือไม่
บทคัดย่อ (Abstract) จึงเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาสำ�คัญของเอกสารโดยย่อ บทคัดย่อมักจะ
มีลักษณะ
1. บทคัดย่อมาก่อนบทนำ� และแยกให้ออกระหว่างบทนำ�กับบทคัดย่อ
2. ย่อทุกๆ ส่วนของบทความ (บทนำ�ย่อ เนื้อเรื่องย่อ สรุปย่อ) โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้
ทราบจากงานของผู้เขียนโดยควรเรียงลำ�ดับเช่นเดียวกับในเนื้อหา
3. เมื่อผู้อ่านๆ บทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานเขียนออก ส่วนรายละเอียดนั้น
ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในบทความเต็ม
4. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน 1/2 หน้ากระดาษ A4) เพราะอาจทำ�ให้เวลา
ในการอ่านส่วนอื่นๆ ลดลง ในบทคัดย่อจะต้องไม่มีตาราง รูปภาพหรือการอ้างอิงใดๆ
5. ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอื่นที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาบทความเต็ม
บทคัดย่อควรเขียนหลังจากที่เขียนตัวบทความเสร็จแล้ว
ลักษณะของบทคัดย่อ:
บทคัดย่อมี 3 ลักษณะ คือ
1) บทคัดย่อแบบให้ข้อมูลความรู้ (Informative Abstracts) เขียนเพื่อรายงานผลการ
ศึกษาหรือบทสรุปทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการอย่างเพียงพอ เพือ่ หลีกเลีย่ งความจำ�เป็นในการอ่านเอกสารต้นฉบับ
เน้นบทความวิจัย ซึ่งได้ผลมาจากผลงานที่ทำ�วิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทคัดย่อชนิดนี้มักใช้ใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วิทยาศาสตร์และนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล และสรุป
2) บทคัดย่อแบบพรรณนา (Descriptive Abstracts) เขียนเพื่อชี้แนะข้อเท็จจริงที่สำ�คัญ
ที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงานถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะต้องอ่านหรือศึกษาเอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไป
นิยมใช้เขียนเพื่อสรุปเอกสารที่นำ�เสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น เน้นบทความวิชาการทั่วไป
3) บทคัดย่อชนิดมีโครงสร้าง (Structured abstracts) เป็นบทคัดย่อที่เน้นให้ข้อมูลแบ่ง
เป็นลำ�ดับหัวข้อชัดเจน (เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผล และสรุป มักพบในวรรณกรรมทางด้าน
การแพทย์และรายงานการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก)
ความสำ�คัญของบทคัดย่อ
การเขียนบทคัดย่อมีหลักสำ�คัญ 3 ประการ คือ
1) มีความสัน้ กะทัดรัดและกระชับ (Concision)—เลือกเฉพาะสาระทีเ่ ป็นประเด็นใจความ
สำ�คัญของเอกสาร โดยใช้สำ�นวนที่กะทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้คำ�หรือประโยคที่มี
ความยาว หรือมีความซ้�ำ ซ้อนความยาวของบทคัดย่อไม่มกี ำ�หนดไว้ตายตัว ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเอกสาร
และเนื้อหาสาระของเอกสารนั้นๆ ว่า มีความสำ�คัญมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง
1 ย่อหน้า แต่สำ�หรับเอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า
2) มีความถูกต้อง (Precision)—สามารถถ่ายทอดประเด็นสำ�คัญของเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง ตามความหมายเดิมของเอกสารต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
อันทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของเอกสารต้นฉบับผิดไป
3) มีความชัดเจน (Clarity)—การเรียบเรียงถ้อยคำ�เพื่อเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความ
หมายให้เข้าใจชัดเจน โดยใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์ไม่ใช่เขียนกระท่อนกระแท่นเป็นคำ�ๆ
ประเภทของบทคัดย่อ
- บทคัดย่อบทความวิชาการ
- บทคัดย่อบทความวิจัย
บทคัดย่อบทความวิชาการ
การเขียนบทคัดย่อบทความวิชาการนั้นจะมีลักษณะเป็นบทคัดย่อประเภทพรรณนา
(Descriptive Abstract) เขียนเพื่อชี้แนะข้อเท็จจริงที่สำ�คัญที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงาน
ถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะต้องอ่านหรือศึกษา
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เอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไปนิยมใช้เขียนเพื่อสรุปเอกสารที่นำ�เสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง
เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น เน้นบทความวิชาการทั่วไป
โดยย่อ กรอบบทคัดย่อของบทความวิชาการประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
1) เกริ่นนำ�
2) สิ่งที่ทำ�
3) สรุปผลสำ�คัญที่ได้
บทคัดย่อบทความวิจัย
การเขียนบทคัดย่อของบทความวิจยั ดังทีท่ ราบกันอยูว่ า่ บทคัดย่อนัน้ เปรียบเสมือนเครือ่ ง
มือทางการตลาดทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ า่ นตัดสินใจว่า เนือ้ หาของบทความนัน้ ควรค่าแก่การต้องเสียเวลาอ่าน
หรือไม่ ซึ่งบทคัดย่อจะเป็นต่อสรุปเนื้อหาบทความทั้งหมดให้สั้นและกระชับอธิบาย เหตุผลที่ต้อง
ดำ�เนินการทำ�วิจัยนี้ วัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อค้นพบหลักของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหนึ่งย่อหน้า
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่นับเป็นคำ�ยาวประมาณ (100-300) คำ�
การเขียนบทคัดย่อของบทความงานวิจัยเป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Informative Abstract) ซึ่งควรเขียนต่อเนื่องกันไปและมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนสำ�คัญดังต่อไปนี้ คือ
1) จุดประสงค์ (Purpose or Objective)—เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการ
ศึกษานัน้ ว่ามุง่ ในเรือ่ งใดบ้าง และหากจำ�เป็นต้องกล่าวถึงปัญหาสำ�คัญหรือการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด
2) วิธีการ (Methodology)—เป็นการอธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่สำ�คัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดยย่อ
3) ผลและบทสรุป (Result and Conclusion)—เป็นการกล่าวถึงผลการค้นคว้าทดลอง
โดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด หากมีข้อกำ�หนดใดๆ ที่มีผล
กระทบต่อความเที่ยงตรงของผลการวิจัย จะต้องชี้แจงไว้ด้วยส่วนบทสรุป โดยอธิบายความสำ�คัญ
ของผลการค้นคว้าที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้เบื้องต้น นอกจากนี้อาจมีข้อ
เสนอแนะการประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่สำ�คัญด้วย
ในการเขียนบทคัดย่อควรใช้พื้นที่ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยมีประเด็นในการนำ�เสนอในแต่ละ
บรรทัด ดังนี้
บรรทัดที่ 1 กับ บรรทัดที่ 2 เน้นประโยคนำ�การให้เหตุผลทำ�ไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ เป็น
การเกริ่นนำ� (Why did you start? –Introduction) เกริ่นนำ�เข้าถึงเรื่องที่จะศึกษามุ่งตอบคำ�ถาม
“ทำ�ไมจึงเขียน” ระบุว่าเพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้เขียนได้เลือกไว้จึงเป็นปัญหาที่จำ�เป็นจะต้องเขียน
และประเด็นอะไรที่ยังไม่ครอบคลุมหรือที่ยังไม่ได้เขียน โดยนำ�คำ�ที่สำ�คัญที่สุดจากชื่อเรื่องมาเขียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ร้อยเรียงกัน เริ่มจากคำ�ที่สำ�คัญที่สุดของชื่อเรื่องก่อนเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์
ของงานเขียน มุ่งตอบคำ�ถาม “ต้องการทราบอะไร” (Why did you try to do?–Aims and
objectives
บรรทัดที่ 3 กับ บรรทัดที่ 4 เน้นประโยคขยายถึงวิธีการหรือระเบียบวิธีวิทยา (What
did you do? – Method) แต่ถ้าเป็นบทความวิชาการผู้เขียนจะต้องบรรยายให้เห็นภาพรวมของ
งานเขียน กรณีบทความเป็นบทความงานวิจัยให้ระบุวิธีการดำ�เนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวนตัวอย่าง วิธกี ารทดลอง วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
บรรทัดที่ 5 กับ บรรทัดที่ 6 เน้นสิ่งที่ค้นพบใหม่ (What did you find?–Results) ระบุข้อ
ค้นพบ (ผลการวิจัย) จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของงานวิจัยที่ทำ�การศึกษาต้องเลือกข้อมูลที่สำ�คัญ
มากที่สุดโดยควรมีคำ�สำ�คัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย
บรรทัดที่ 7 กับ บรรทัดที่ 8 ระบุข้อค้นพบ (ผลการวิจัย) -จากงานวิจัยที่โดดเด่นทีส่ ดุ ใน
ลำ�ดับที่สองของงานวิจัยที่ทำ�การศึกษา โดยควรมีคำ�สำ�คัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย
บรรทัดที่ 9 กับ บรรทัดที่ 10 สรุป สิ่งที่มีความสำ�คัญ เป็นข้อสรุปที่ได้ (What does it
mean? Conclusion) – สรุปรวบยอดผลการวิจัยและชี้นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือวิธีการ
ปฏิบัติ ประเด็นของข้อเสนอแนะนี้มีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ โดยการบอกกับผู้อ่าน
ว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัยจะช่วยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้อย่างไร ต้องทำ�ให้ผู้อ่านงาน
วิจัยได้รับความรู้ใหม่ ให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วย
เหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ/มีคุณค่าอย่างไร?
การเขียนคำ�สำ�คัญ
คำ�สำ�คัญมาจากชือ่ เรือ่ ง หรือประเด็นหลัก และถ้อยแถลงหลักของบทความ คำ�สำ�คัญควรมี
คำ�บอกสาขาวิชา มีคำ�ระบุเป้าหมายของประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา และคำ�สำ�คัญถูกจำ�กัดไว้ไม่เกิน
5 คำ� ประมาณ (3-5)
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ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อ/คำ�สำ�คัญ
บทคัดย่อ/Abstract
สาระในการเขี
ยนบทคัดย่อของบทความวิชาการประกอบด้วย
...........……………………………………………………………………………..................………….
1) เกริ่นนำ� (Introductory sentence)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….............................................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) สิ่งที่ทำ�/ประเด็นสำ�คัญๆ ในบทความ (Key topics)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) สรุปผลสิ่งที่ได้สำ�คัญจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ (Main results)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
คำ�สำ�คัญ/Keywords: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………

ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 111
ตัวอย่างชื่อเรื่อง /ผู้แต่ง/บทคัดย่อ บทความวิชาการ
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชนันภรณ์ อารีกุล*
บทคัดย่อ
การจั ด การเรี ย นรู้ อ าเซี ย นศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะข้ า มวั ฒ นธรรมของ
ผู้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 เป็ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย องค์
ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและการเตรี
ยมความพร้อมของสถานศึกษา 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ
ด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้การจัดการเรียนการ
สอนอาเซียนศึกษา มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้เท่านั้น แต่
เป็นการเรียนรู้เพื่อทักษะคือ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อผู้เรียน
สามารถนำ�ทักษะข้ามวัฒนธรรมและทักษะต่างๆ ที่จำ�เป็นไปใช้ในการดำ�รงชีวิต
ในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก เพื่อเป้าหมายสำ�คัญคือ การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้, อาเซียนศึกษา, ทักษะข้ามวัฒนธรรม, ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

* โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร The Pali Pre-University School, Faculty
of Education, MCU
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The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross – Cultural Skill of
Learners in The 21st Century
Chananporn Areekul*

Abstract
The ASEAN studies instruction to develop the cross-cultural skill of learners in
the 21st century is learning process that consists of three aspects. The first is the
instructional input that consists of the preparation of learners, the preparation
of instructors, and the preparation of institutions. The second is the instructional
process that consists of the contents of ASEAN studies in the Basic Education Core
Curriculum B.E.2551 (A.D.2008), the ASEAN studies instructional techniques, and
the assessment for learner-development. The third is the instructional output
or outcome that consists of the knowledge of ASEAN studies, the cross-cultural skill, and the good attitude in the multicultural society. The ASEAN studies
instruction is not only learning to know the content, but also learning for skills. It
advances learning for knowledge towards learning for implement skills. Learners
can implement the cross-cultural skill and other skills for their being as Thai
citizen, ASEAN citizen, and global citizen, and the most important goal is living
together peacefully and sustainably in the multicultural society.
Keywords: Instruction, ASEAN Studies, Cross-cultural skill, Learners in the 21st
century

* The Pali Pre-University School, Faculty of Education, MCU
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คลื่นลูกที่สี่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่
(The Fourth Wave: Southeast Asia and New Chinese Migrants)
ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
บทคัดย่อ
ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยที่ผ่าน
มาได้อพยพเป็นสามระลอกใหญ่จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจานวนหลายล้าน
คนทัว่ โลก ซึง่ ภูมภิ าคทีช่ าวจีนเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานมากทีส่ ดุ คือเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แต่การอพยพดังกล่าวได้หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน จนเมื่อจีน
เริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ชาวจีนรุ่นใหม่จึงเริ่มเดินทางไปประกอบอาชีพและ
ตัง้ ถิน่ ฐานในต่างประเทศอีกวาระหนึง่ ซึง่ ถือเป็นการย้ายถิน่ ระลอกทีส่ ีซ่ ึง่ กำ�ลังดำ�เนิน
อยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตก
ต่างหลายประการกับการย้ายถิ่นของชาวจีนในอดีต ทั้งในด้านคุณลักษณะและพื้นเพ
ของผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
และวิถชี วี ติ ของชาวจีนโพ้นทะเลรุน่ ใหม่ โดยจานวนชาวจีนทีย่ า้ ยถิน่ เข้ามายังภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
จนมีจานวนกว่าสองล้านคนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้ชิดกันระหว่างกัน โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพัน
และอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีนค่อนข้างมาก คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อย
กว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

114 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ตัวอย่าง ส่วนต้นของบทความ - ชื่อเรื่อง /ผู้แต่ง/บทคัดย่อ/ค�ำส�ำคัญ
อยุธยากับอาเซียน : ภาพสะท้อนการดาเนินความสัมพันธ์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Ayutthaya and ASEAN : The Reflection of Relationship of Southeast Asia
ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคมโลกต่างจับตามอง ด้วยสภาพที่ตั้ง จำ�นวนประชากร
และทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมกันจัดตัง้ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม
2510 จะสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค อย่างไร
ก็ตาม เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการดำ�เนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
ในทางการเมืองมีการกวาดต้อนผู้คน การอพยพมาขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติ โดย
ราชสานักอยุธยาได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และนำ�ศักยภาพของชาวต่างชาติเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่อาณาจักร การดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ใช่ประเด็นใหม่
แต่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นการฉายภาพอดีตของการติดต่อ
การดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองเรื่องผลประโยชน์และการสร้างความมั่นคงแก่อาณาจักรเป็นสาคัญ
ภาพสะท้อนของการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นประสบการณ์
ในการดาเนินความสัมพันธ์ภายใต้บริบทสมัยใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำ�สาคัญ: อยุธยากับอาเซียน, การดำ�เนินความสัมพันธ์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Abstract
Southeast Asia, the region that global community is keep an eye on, by location, a number
of people and natural resource turn to cooperation and set up “Association of Southeast Asian
Nations”. Which was formed on 8 August 1967. Its aims include accelerating economic growth,
social progress, sociocultural evaluation among its members. However, reviewed in Ayutthaya
period, commercial activities among nations, in the political action like to herd people and
migrated to respect under the royal protection. Such incidents were prompted to establishing
settlement. The Ayutthaya royal court agreed to guarantee religious freedom and took the
foreign’s potential to served the country. The relationship among kingdom in Southeast Asia
isn’t a new topic but its continued in long time ago. By turn one’s back on Ayutthaya period, is
the reflection of contact, relationship between nation to nation base on profit and protection
regional peace and stability. The reflection of relationship among kingdoms in Ayutthaya period
is the lesson for continued relational among new situation, combined to be one in the Southeast
Asia.
Keywords: Ayutthaya and ASEAN, The reflection of relationship, Southeast Asia

ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 115
โครงร่างบทคัดย่อบทความวิจัย
บรรทัด/ คำ�ถาม
ประโยคที่
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

แนวคิด

รายละเอียดที่จะต้องเขียนลง

Why did เกริ่นนำ�
เป็นการกล่าวเกริ่นนำ�เข้าถึงเรื่องที่จะศึกษา มุ่งตอบคำ�ถาม
you start? Introduc- “ทำ�ไมจึงวิจัย” ระบุว่าเพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้
tion
จึงเป็นปัญหาที่จำ�เป็นจะต้องศึกษาและประเด็นอะไรที่ยังไม่
ครอบคลุมหรือที่ยังไม่ได้ศึกษา โดยนำ�คำ�ที่สำ�คัญที่สุดจากชื่อ
เรื่องมาเขียนร้อยเรียงกัน เริ่มจากคำ�ที่สำ�คัญที่สุดของชื่อเรื่อง
ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
มุ่งตอบคำ�ถาม “ต้องการทราบอะไร” Why did you try to
do? –Aims and objectives
What did วิธีการ
ระบุวิธีการดำ�เนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน
you do? Method ตัวอย่าง วิธีการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
What did ผล
ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย)จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของงาน
you find? Results วิจัยที่ทำ�การศึกษาต้องเลือกข้อมูลที่สำ�คัญมากที่สุดโดยควรมี
คำ�สำ�คัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย
What did ผลสำ�คัญ ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย) จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดใน
you find? Key Re- ลำ�ดับที่สองของงานวิจัยที่ทำ�การศึกษา โดยควรมีคำ�สำ�คัญ
sults
จากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย
What
สรุป
สรุ ป รวบยอดผลการวิ จั ย และชี้ นำ�ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
does it
Conclu- หรือวิธีการปฏิบัติประเด็นของข้อเสนอแนะนี้ มีไว้เพื่อให้ผู้อ่าน
mean?
sion
สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยการบอกกับผูอ้ า่ นว่าความรูท้ ีไ่ ด้จาก
การศึกษาของผูว้ จิ ยั จะช่วยกลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษาได้อย่างไร ต้อง
ให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ
สามารถช่วยเหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ และ/
หรือ มีคุณค่าอย่างไร?
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ตัวอย่าง ชื่อเรื่อง /ผู้แต่ง/บทคัดย่อ บทความวิจัย
การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�ำปาง
พระครูสุตชยาภรณ์ (เขียวสุข)*
อัครเจตน์ ชัยภูมิ**

บทคัดย่อ

บทความวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษากระบวนการสื บ ทอดงานพุ ท ธศิ ล ป์ น ครลำ�ปางนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและปัจจัยในการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำ�ปาง และ 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบกระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำ�ปาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การ
แจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า การแสดงออกต่องานพุทธศิลป์นครลำ�ปางของชาวลำ�ปาง เกิดขึ้นจากกำ�ลัง
ศรัทธาในพระรัตนตรัย และเชื่อในอานิสงส์ คือ ความสุขร่มเย็นที่จะได้รับ เพราะการอุทิศตนในการอนุรักษ์
งานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศิลป์นั้น กำ�ลังศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์
และสืบทอดงานพุทธศิลป์ให้คงอยู่ และปัจจัยที่สร้างความสำ�เร็จในการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำ�ปาง ก็
คือความมีศรัทธา ความเชื่อมั่นตนเอง มีความอดทน เสียสละ ความสนใจวิธีการสืบทอดงานพุทธศิลป์ การ
จินตนาการ ความมุ่งมั่น การกล้าตัดสินใจ ความสมัครใจ การศึกษาต่อเนื่อง ความพอใจ ความเพียร การ
เอาใจใส่ไม่ทิ้งงาน การสังเกตสอบถาม การบูรณาการความรู้ที่ศึกษาไปสู่การสร้างงานศิลป์ การมีแรงจูงใจ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งทั้งโดยรวมและรายข้อ เห็นด้วยในระดับมาก (3.94) และ
การใช้รูปแบบการปั้นรูปแบบรูปเหมือน การใช้รูปแบบการวาดลายเส้น การใช้รูปภาพเหมือนและเทคนิคการ
ระบายสี การใช้รูปแบบการสร้างงานไม้ พื้นฐานเพื่อบูรณาการ การสร้างศิลป์ต่างๆ การใช้รูปแบบการแกะ
ลายกระดาษและพลาสติกเพื่อตกแต่งงานไม้ และการใช้รูปแบบความถนัดเฉพาะตัว เป็นฐานเรียนรู้วิธีการ
สืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำ�ปาง เป็นรูปที่เหมาะสมที่ชาวพุทธผู้สนใจงานพุทธศิลป์จะนำ�ไปใช้เป็นแนวทาง
วิธีการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำ�ปางต่อไป ซึ่งทั้งโดยรวมและรายข้อเห็นด้วยในระดับมาก (3.78) ส่วน
ผลสำ�เร็จ การนำ�ไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบเหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการสืบทอด, พุทธศิลป์, นครลำ�ปาง

* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง
** มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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แบบฝึกหัด
1) ตั้งโครงร่างบทคัดย่อ
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................
2) เขียนบทคัดย่อในงานเขียนของตนเอง (ในงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย)
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3) วิเคราะห์ระบุกรอบบทความวิชาการชื่อนี้ “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์
สังคมนิยม 2518-2533” ตามกรอบที่ก�ำหนดให้
กรอบเนื้อหา/ประเด็น คือ................................................................................................
กรอบประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/บุคคล คือ......................................................................
กรอบสถานที่คือ.............................................................................................................
กรอบเวลาคือ..................................................................................................................
กรอบทฤษฎี/ตัวแบบ/แนวคิด คือ....................................................................................
กรอบสภาพปัญหา/สาเหตุปัญหา คือ...............................................................................
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บทที่ 5

ส่วนเนื้อหา (กลาง)
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาส่วนประกอบเนื้อหากลางของบทความ
• เพือ่ ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนบทนำ� เนือ้ หากลางและบทสรุป
เนื้อหาสาระ
บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบตอนกลาง
ประเด็นศึกษา
• ส่วนประกอบตอนกลาง
o บทนำ� (introduction) สร้างความน่าสนใจ
o เนื้อหา (body) สร้างความน่าเชื่อถือ
o บทสรุป (conclusion) สร้างความน่าประทับใจ
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การเขียนส่วนบทนำ� (สร้างความน่าสนใจและอยากให้ติดตามอ่าน)
บทนำ� (introduction) จะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ
เป็นการเขียนปูพื้นฐานเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่านสู่เนื้อเรื่อง ให้ความสำ�คัญและสร้างบรรยากาศ
ให้อยากติดตามต่อไป โดยเฉพาะปัญหาทำ�ไมต้องเขียนบทความนี้ ควรให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่
ยึดเยือ้ สอดคล้องกับชือ่ เรือ่ ง โดยจับประเด็นจากชือ่ เรือ่ งแล้วนำ�เข้าสูบ่ ริบท เนือ้ หา ซึง่ ประกอบด้วย
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาทีจ่ ะต้องเขียนบทความเรือ่ งนี้ ขอบเขต ทีม่ า คำ�จำ�กัดความ/
นิยามศัพท์สำ�คัญ กรณีคำ�เหล่านีอ้ าจใช้ในความหมายทีแ่ ตกต่างจากความหมายทัว่ ไป/เป็นคำ�ทีอ่ าจ
จะไม่เข้าใจความหมาย และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินจากขอบเขตที่กำ�หนด
ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เช่น ใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่าน หรือยก
ปัญหาทีก่ ำ�ลังเป็นทีส่ นใจขณะนัน้ ขึน้ มาอภิปราย หรือตัง้ ประเด็นคำ�ถามหรือปัญหาทีท่ า้ ทายความคิด
ของผูอ้ า่ นหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ทผี่ อู้ า่ นจะได้รบั จากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่
ใช้จงู ใจผูอ้ า่ นแล้ว นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนอาจใช้สว่ นนำ�นีใ้ นการปูพนื้ ฐานทีจ่ ะเป็นในการอ่านเรือ่ งนัน้ ให้
แก่ผู้อ่าน หรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่นำ�เสนอต่อไป
โครงสร้างส่วนบทนำ�ของบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1) กรอบหลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background)
หรือความสำ�คัญของเรือ่ งทีเ่ ขียน (justification)—หัวข้อนีจ้ ะทำ�ให้ผอู้ า่ นได้ทราบเป็นพืน้ ฐานไว้กอ่ น
ว่าเรือ่ งทีเ่ ลือกมาเขียนมีความสำ�คัญหรือมีความเป็นมาอย่างไร เหตุผลใดผูเ้ ขียนจึงเลือกเรือ่ งดังกล่าว
ขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทนำ�ในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็น
ย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เช่น พระพุทธศาสนาในอาเซียน สภาพปัญหาคืออะไร ทำ�ไม
จึงต้องการเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
2) กรอบขอบเขตของเรื่อง—ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน
เพือ่ เป็นกรอบในการอ่านโดยการเขียนขอบเขตนัน้ อาจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาว
ของงานทีเ่ ขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรกำ�หนดขอบเขตการเขียนให้แคบลง ไม่เช่นนัน้ ผูเ้ ขียนจะ
ไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การกำ�หนดเรื่องที่
จะเขียนทีล่ กึ ซึง้ สลับซับซ้อนหรือเป็นเรือ่ งเชิงเทคนิค อาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง
เนือ้ เรือ่ ง ดังนัน้ หากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเขียนเรือ่ งทีม่ ขี อบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก
3) กรอบคำ�จำ�กัดความหรือนิยามต่างๆ และวัตถุประสงค์—ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นในกรณีทคี่ ำ�เหล่านัน้ ผูเ้ ขียนใช้ในความหมายทีแ่ ตกต่างจากความหมายทัว่ ไป
หรือเป็นคำ�ที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจความหมายถือเป็นการทำ�ความเข้าใจและการสื่อความหมายให้
ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจ
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สอบหรือสังเกตได้ด้วย วัตถุประสงค์—เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้
อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจำ�นวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์
แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ สิ่งสำ�คัญต้องระบุวัตถุประสงค์เดียว
ของบทความวิชาการให้ชัดเจน
บทนำ�เป็นส่วนแรกของการนำ�เสนองาน การเขียนบทนำ�จึงมีความสำ�คัญ และต้องใช้เทคนิค
การจูงใจผู้อ่านหรือผู้ฟัง ให้เกิดความรู้สึกอยากติดตามเนื้อหาที่จะนำ�เสนอ โดยทั่วไปแล้ว ในส่วน
ของบทนำ�จะประกอบด้วย ความเป็นมาความสำ�คัญ จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของงานวิชาการ
เรือ่ งนัน้ ๆ ในส่วนประกอบของบทนำ�ของบทความวิจยั นัน้ อธิบายถึงทีม่ าและความสำ�คัญของปัญหา
และเหตุผลที่นำ�ไปสู่การศึกษาวิจัยโดยให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้
ลักษณะการเขียนขึ้นต้นบทนำ�ของบทความวิชาการ
การเขียนบทนำ�ต้องนำ�เสนอประเด็นปัญหาหรือข้อถกเถียง (argument) ให้ผู้อ่านทราบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อถกเถียงนี้ คือ ถ้อยแถลงหลักของบทความเขียนให้ผอู้ า่ นคล้อยตามว่าประเด็น
ปัญหาหรือข้อถกเถียงนั้นสำ�คัญมาก จึงจำ�เป็นต้องเขียนบทความนี้
• ประเด็นที่ยังไม่มีผู้ศึกษามาก่อน
• ประเด็นที่มีผู้ศึกษามาแล้ว แต่มีช่องว่าง (gap) บางประการ เช่น ใช้วิธีการที่ผิดพลาด
ใช้ข้อมูลผิดพลาด หรือใช้กรอบแนวคิดที่ล้าสมัย
• ประเด็นปัญหาที่จำ�เป็นต้องทำ�การวิจัยอย่างเร่งด่วน
• ประเด็นข้อถกเถียงที่ยังคลุมเครือ ต้องทำ�ให้กระจ่างแจ้ง
• ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีเดิม
• ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อล้มล้างทฤษฎีเดิม
• ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่
รูปแบบการเขียนบทนำ�ทั่วไปมีเทคนิคการเขียนดังนี้
• บทนำ�ที่เป็นเรื่องเล่า
• บทนำ�ที่เป็นคำ�ถาม
• บทนำ�ที่บรรยายสถานการณ์
• บทนำ�ที่แสดงความคัดแย้ง
• บทนำ�ที่สรุปความสำ�คัญ
• บทนำ�ที่เป็นการชวนสนทนา
• บทนำ�ที่เป็นสุภาษิตหรือบทกวี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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• บทนำ�ที่แสดงเจตนาของผู้ศึกษา
• บทนำ�ที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก
• บทนำ�ที่มาจากข่าว
การจะเขียนความนำ�ลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา ลีลาการนำ�เสนอความชอบ และความ
ถนัดของผู้นำ�เสนอไม่มีข้อกำ�หนดตายตัว แต่การเขียนบทนำ�ในงานเขียนวิชาการต้องตรงประเด็น
มีกรอบและกระชับ ให้จบภายใน 3 ย่อหน้าหรือ 1 หน้ากระดาษ เอ4
วิธีเริ่มต้นการเขียนบทนำ�
การเขียนย่อหน้าแรกเริ่มต้น เมื่อเขียนการเริ่มต้นให้เริ่มต่อไปนี้
• ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน / มีกลยุทธ์หลายประการที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
• เน้นจุดหมายของผู้เขียน
• เขียนเป็นเชิงตั้งคำ�ถาม
• เริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจน่าสนใจ
• เริ่มต้นด้วยข้ออ้าง/ยกคำ�พูดคนอื่นมา (a quotation)
• เริ่มต้นด้วยข้อคิดเกร็ดเล็กน้อย (an anecdote)
หากแต่การเขียนบทความวิชาการ บทนำ�เน้นการชีใ้ ห้เห็นถึงสภาพปัญหา ความเป็นมาและ
ความสำ�คัญของปัญหาที่ต้องเขียนบทความนี้
กรอบของส่วนบทนำ�ในบทความวิชาการ
โดยทัว่ ไป กรอบของบทนำ�ในบทความวิชาการ จะประกอบด้วย 3 ย่อหน้า การเขียนย่อหน้า
บทนำ�สามารถจัดวางกรอบของการเขียน มียอ่ หน้าแรกเสนอหลักการและเหตุผล ย่อหน้าที่ 2 สาเหตุ
ของปัญหา ขอบเขตทีจ่ ะเขียน ขอบเขตของเรือ่ ง และย่อหน้าที่ 3 วัตถุประสงค์ และคำ�จำ�กัดความหรือ
นิยามต่างๆ ตามแนวคิดของอริยสัจ 4 ทุกข์ (สภาพปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ วัตถุประสงค์
กรอบของบทนำ�
เนื้อหาที่จะเขียนลงไป
อริยสัจ 4
หน้าที่ของผู้เขียน
กรอบของสภาพปั ญ หา/ เริ่มต้นด้วยสภาพปั ญ หา/ ปัญหา สภาพปัญหา กรอบของสภาพ
ความสำ�คัญของปัญหา ความสำ�คัญของปัญหา (ทุกข์)
ปัญหา
กรอบของสาเหตุ ขอบเขต กลาง สาเหตุ ข องปั ญ หา สาเหตุปัญหา
ต้ อ ง แ ส ด ง ค ว า ม
ของประเด็นที่จะนำ�เสนอ ขอบเขตเรื่องที่จะเขียน (สมุทัย)
ขอบเขตให้ชัดเจน
กรอบนิยามคำ�สำ�คัญและ ย่อหน้าสรุปของบทนำ� คำ� แสดงเป้าหมาย/
กำ�หนดให้ ชั ด เจน
วัตถุประสงค์
จำ�กัดความ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ (นิโรธ) เพื่อเดินตามให้ถูก
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ตัวอย่าง โครงเรื่องส่วนบทนำ�ของบทความวิชาการ
ย่อหน้า
บทนำ�

ส่วนบทนำ� (สร้างความน่าสนใจ)

ที่ 1

สิ่งที่จะเขียนลงไป
แนวคิดจาก
เพื่อสร้างความน่าสนใจในบทนำ� ช่วนให้ผู้อ่านติดตาม อริยสัจ 4
กรอบสภาพปัญหา/ความสำ�คัญของปัญหาในบทความนี้
ปัญหา สภาพ
ผู้เขียนต้องเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา หรือ ความสำ�คัญของ ปัญหาที่ต้อง
ปัญหา มีความเป็นมาอย่างไร และปัญหาที่จะเขียนคือ
ชัดเจน
อะไร ต้องเป็นแค่ปัญหาหลักแค่ปัญหาเดียวเท่านั้น ไม่ควร (ทุกข์)
ระบุปัญหาจำ�นวนมาก แต่ควรเขียนให้ชัดเจนที่มาที่ไปของ
ปัญหาว่า คืออะไร
กรอบขอบเขต/คำ�ถามที่ต้องการทราบในบทความนี้

ที่ 2

มีลักษณะเป็นสาเหตุของปัญหา ที่เป็นขอบเขตของเรื่อง
ที่จะเขียน ปัญหาที่ต้องการตอบหรือทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้
อ่านทราบและเกิดความเข้าใจตรงกัน
กรอบนิยาม/วัตถุประสงค์

ที่ 3

เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้องแสดงคำ�จำ�กัดความหรือนิยาม
ต่างๆ รวมทั้งบอกวัตถุประสงค์ที่จะเขียน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
เขียนกำ�หนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้เกิดกรอบในการ
เขียน

สาเหตุ
ขอบเขต
คำ�ถามที่จะ
ต้องตอบ
(สมุทัย)
วัตถุประสงค์
ที่จะต้องให้
บรรลุ
(นิโรธ)

* เมื่อบทนำ�ที่ประกอบด้วยสภาพปัญหา/ความสำ�คัญปัญหาของบทความมีความชัดเจน สาเหตุ
ขอบเขตของคำ�ถามที่จะต้องตอบในบทความมีความชัดเจน และวัตถุประสงค์ของบทความที่จะ
ต้องให้บรรลุชัดเจน การเขียนส่วนเนื้อหาของบทความวิชาการ ซึ่งเป็นส่วน มรรค /วิธีการ แนวทาง
กรอบ มีความชัดเจนตามไปด้วย ทั้งนี้ บทนำ�สิ่งที่จะเขียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ตัวอย่างโครงเรื่องส่วนบทนำ�
บทนำ� (บทความวิชาการ) / introduction (เน้นสร้างความน่าสนใจ)
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 1/introduction paragraph 1
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………
ย่อหน้าบทนำ�ที่ ๑ ผู้เขียนต้องเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา หรือ ความสำ�คัญ
………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
ของปัญหา มีความเป็นมาอย่างไร และปัญหาที่จะเขียนคืออะไร ต้องเป็น
....................................................................................................................................................
แค่ปญ
ั หาหลักแค่ปญ
ั หาเดียวเท่านัน้ ไม่ควรระบุปญ
ั หาจำ�นวนมาก แต่ควร
....................................................................................................................................................
เขียนให้ชัดเจนที่มาที่ไปของปัญหาว่า คืออะไร
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 2/ introduction paragraph 2
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………….....………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ย่อหน้าบทนำ�ที่ ๒ บอกถึงสาเหตุของปัญหา ที่เป็นขอบเขตของเรื่องที่จะ
..................................................................................................................................................
เขียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบและเกิดความเข้าใจตรงกัน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........………………………………………………….……………………….…
……………………………
ย่อหน้าบทนำ�ที่ 3/ introduction paragraph 3
[เริ่มเขียน]……………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………….……………………………………………………………………………….…………
ย่อหน้าบทนำ�ที่ ๓ เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้องแสดงคำ�จำ�กัดความหรือนิยาม
………………….………………………………………………………………….…………………………………………………
คำ�ศัพท์สำ�คัญต่างๆ รวมทั้งบอกวัตถุประสงค์ที่จะเขียน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เขียน
…….………………………………………………………………….………………………………………………………………
กำ�หนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้เกิดกรอบในการเขียน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ตัวอย่าง บทนำ�บทความวิชาการ
‘สุวรรณภูมิ’ ในตำ�นาน จินตนาการในอาเซียน
พจนก กาญจนจันทร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนำ�

‘สุวรรณภูมิ’ (Suvarnabhumi) เป็นดินแดนในตำ�นานที่ถูกกล่าวถึงเมื่อ
สองพันกว่าปีก่อนในวรรณกรรมจากเอเชียใต้ แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีจะยังไม่ชดั เจนมากนัก แต่นกั วิชาการหลายๆ คนก็เชือ่ ว่าเป็นดินแดนทีม่ อี ยู่
จริงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำ�ถามว่า ‘สุวรรณภูมิ’ อยู่ที่ไหน เป็นประเด็นคา
ถามทีเ่ กิดขึน้ มานานแล้ว ตัง้ แต่เริม่ มีการกล่าวถึงเอกสารโบราณทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทยที่หลายทศวรรษที่ผ่านมามีการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิอย่าง
ต่อเนื่อง และในช่วงทศวรรษหลังมานี้ บ่อยครั้งที่ ‘สุวรรณภูมิ’ ถูกใช้เป็นชื่อแทน ที่
หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไป กล่าวคือเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าหมายถึง
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทความนี้ต้องการที่จะนำ�เสนอความก้าวหน้าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับ ‘สุวรรณภูมิ’ ว่าเป็นไปอย่างไร แล้วความหมายของ
‘สุวรรณภูมิ’ มีการเลื่อนไหลไปอย่างไรในปัจจุบัน อันที่จริงแล้วในประเทศไทยมีผู้
ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิกันไว้มากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อม แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การนำ�เสนอในบริบทที่เน้นประเทศไทยเป็นสาคัญ ซึ่งบทความนี้ต้องการจะทำ�ความ
เข้าใจ ‘สุวรรณภูมิ’ ในเวทีวิชาการในระดับ ‘อาเซียน’ (ASEAN: The Association
of South East Asian Nations) ว่าความหมายทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจกันในประเทศไทยนัน้
สอดคล้องกับความเข้าใจในเวทีวชิ าการของประชาคมอาเซียนหรือไม่อย่างไร ในฐานะ
ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้
คำ�ถามที่ท้าทายก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยพร้อมหรือยัง
ที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการศึกษาแบบไร้พรมแดนและไร้อคติ และการยอมรับว่าแนว
ความคิดและการแปลความมีความหลากหลายที่มาจากมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
มายาคติที่เกิดจากเส้นเขตแดนที่กาหนดโดยความเป็นรัฐชาติในสมัยปัจจุบันควรจะ
ถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

บทนำ�

ชนันภรณ์ อารีกุล
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดย
มีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ปัจจุบัน
อาเซียนมีบทบาทสำ�คัญในสังคมโลกหลายด้านและจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตอย่างแน่นอน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 7)
จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียน
สู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ประชุมได้ให้ความ
เห็ น ชอบนโยบายเพื่ อ ดำ�เนิ น งานตามปฏิ ญ ญาชะอำ�-หั ว หิ น ด้ า นการศึ ก ษาของ
อาเซียน โดยนโยบายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำ�เป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เช่น มีความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มี
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีความชำ�นาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซึ่งช่วย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วย (โรงเรียนโนนคร้อวิทยา, 2558)
เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ค รู อาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการจัดการเรียนรู้ สามารถนำ�ไปใช้ในจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ประชาคมอาเซียน มีทักษะที่จำ�เป็นและสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำ�เป็นแก่ผู้เรียนที่อยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีการข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ตลอด
เวลาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงนำ�เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นหลักใน
การนำ�เสนอตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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แบบฝึกหัด
1) ให้ผู้เขียนหัดตั้งโครงเรื่องส่วนบทน�ำ
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................
2) ให้ผู้เขียนลงมือเขียนบทน�ำ 3 ย่อหน้าตามชื่อเรื่องของตนเอง
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................
3) ให้ผู้เขียนวิเคราะห์ อธิบายลงมือระบุแต่ละส่วนในการเขียนบทน�ำ 3 ย่อหน้า
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................
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การเขียนย่อหน้าส่วนเนื้อหา
ส่วนนีเ้ ป็นส่วนเนือ้ เรือ่ ง (Body) การเขียนส่วนเนือ้ เรือ่ งจะต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ประกอบ
กัน หลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องคำ�นึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual
framework) ทีผ่ เู้ ขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงของเหตุทนี่ ำ�ไปสูผ่ ล (causal
relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ถือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) ในส่วนศิลป์
(art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อนำ�เสนอเรื่องที่เขียน การลำ�ดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง
สถิติ และข้อมูลต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประกอบเรือ่ งทีเ่ ขียน เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเกิดความเข้าใจและประทับใจมาก
ทีส่ ดุ ในส่วนเนือ้ หาสาระผูเ้ ขียนควรคำ�นึงถึงประเด็นสำ�คัญๆ กรอบทฤษฎี ความรู้ การใข้ภาษา การ
เรียบเรียงเนื้อหาตามลำ�ดับ
การเขียนเนื้อเรื่อง/เนื้อหาของบทความ จะเป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็น
ไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี/หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่
น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ การใช้ภาษา และการเขียนบทความวิชาการ (ภาษาไทย)
ต้องคำ�นึงถึงการใช้หลักภาษาไทย ภาษาที่ใช้นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ควรใช้ภาษาต่างประเทศไว้
ในวงเล็บ ในกรณีไม่สามารถหาคำ�ไทยได้ จะต้องเป็นการทับศัพท์ก็ควรเขียนคำ�นั้นให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ต้องพิถีพิถันในการเขียนตัวสะกด การันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
พจนานุกรมฯ และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
กรอบส่วนเนื้อเรื่อง (Body)
การเขียนเนื้อเรื่องประกอบด้วยกรอบดังต่อไปนี้
1) กรอบการเลือกและจัดลำ�ดับเนื้อหาสาระ—ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของ
เนือ้ หาสาระทีจ่ ะนำ�เสนอ ในกรอบของความรูแ้ ละทฤษฎี ต้องเลือกตัวแบบมานำ�เสนอและเลือกความ
รู้ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ และจัดลำ�ดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระนั้น การนำ�เสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้
โดยง่าย มีการเชือ่ มโยงเป็นลำ�ดับ อธิบายจากภาพรวมกว้าง มาสูเ่ นือ้ หารทีแ่ คบลงหรือจำ�กัด อธิบาย
เนือ้ หาให้เข้าใจง่าย ไม่อธิบายให้ยาก และเนือ้ หาอ้างอิงได้ ไม่อธิบายเนือ้ หาทีไ่ ม่สามารถอ้างอิงได้ ที่
สำ�คัญมีความกระชับเป็นขั้นเป็นตอน
2) กรอบการเรียบเรียงเนื้อหา—ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน
นอกเหนือจากความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนำ�เสนอ
การนำ�เสนอเนือ้ หาสาระให้ผอู้ า่ นเข้าใจได้งา่ ย ได้อย่างรวดเร็วนัน้ จำ�เป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำ�
เสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น
3) กรอบการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์—เป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐาน
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อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ สรุปด้วยทัศนะของกลุม่ และมุมมองของผูเ้ ขียน โดยมีการเรียบเรียงเรือ่ งราวต่อเนือ่ ง
กันตามลำ�ดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำ�เรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
4) กรอบการใช้ภาษา—การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คำ�ในภาษาไทยหากคำ�
ไทยนัน้ ยังไม่เป็นทีเ่ ผยแพร่หลาย ควรใส่คำ�ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาคำ�
ไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์กค็ วรเขียนคำ�นัน้ ให้ถกู ต้อง ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ไม่ควร
เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะทำ�ให้งานเขียนนัน้ มีลกั ษณะของความเป็น
ทางการ (formal) ลดลง ผูเ้ ขียนบทความวิชาการต้องใส่ใจและเน้นย้�ำ การเขียนตัวสะกดการันต์ตา่ งๆ
ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด
เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เน้นต้องเน้นภาษาที่กระชับ และทันสมัยไม่ตกยุค
5) กรอบวิธีการนำ�เสนอ—การนำ�เสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนั้น
จำ�เป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำ�เสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สอื่ ประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ
เป็นต้น ผูเ้ ขียนควรมีการนำ�เสนอสือ่ ต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการนำ�
เสนอแบบเจาะจงเน้นตัวอย่างหรือกรณีศึกษ และแนวคิดในการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเห็นเป็นภาพ
ปรากฏชัด
การเขียนส่วนเนื้อหา
การเขียนเนือ้ หางานวิชาการต้องเขียนตามขอบเขตเนือ้ หาทีไ่ ด้กำ�หนดไว้แต่ตน้ และแบ่งเป็น
หัวข้อ ซึ่งปกติจะมี 2 ลักษณะ คือ
1) กำ�หนดจากหัวข้อกว้างหรือหัวข้อใหญ่มาหาหัวข้อที่แคบหรือหัวข้อย่อย ซึ่งเป็นการเริ่ม
อธิบายทั้งระบบก่อนแล้วจึงอธิบายเฉพาะประเด็น
2) อธิบายจากประเด็นย่อยก่อนแล้วจึงนำ�มาประมวลเป็นองค์รวมในภายหลัง จากนั้นแล้ว
จึงเขียนเชื่อมโยง
การนำ�เสนอในส่วนของข้อมูลเนื้อหามีหลายวิธี
• นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น
• เชื่อมโยงเข้าสู่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
• เข้าสู่เนื้อหาที่เป็นประเด็นสำ�คัญ
• เป็นไปตามรูปแบบงานวิชาการประเภทนั้นๆ และต้องมีการอ้างอิง
• มีการยกตัวอย่างประกอบ การใช้ภาพประกอบ ซึง่ อาจจะเป็นแผนภูมิ แผนผัง แผนที่ หรือ
ภาพถ่ายและการใช้ตารางประกอบ เพื่อทำ�ให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
• ต้องให้ตรงตามรูปแบบที่วารสารนั้นๆ กำ�หนดไว้
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เขียนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าส่วนประกอบ
แต่ละย่อหน้ากลางในเนื้อหาของบทความวิชาการ ผู้เขียนควรนำ�เสนอประเด็นหรือเหตุผล
หลักเพียงอย่างเดียว เป็นวิธีการเขียนย่อหน้ากลาง
• เริ่มต้นด้วยประโยคใจความหลัก
• เพิ่มเติมรายละเอียดที่สนับสนุน หรือ ใช้การเชื่อมโยม เพื่อประติดประต่อความคิดเห็น
• มีประโยคสรุปท้าย
• ให้โครงเรื่องนำ�ในการเขียนย่อหน้ากลาง
เข้าใจการเชื่อมโยง
การเชื่อมโยง (Transitions) เป็นคำ�หรือกลุ่มคำ�วลีที่เชื่อมโยงความคิดเห็นสามารถทำ�คือ
• แสดงสถานที่
• แสดงเวลา
• เปรียบเทียบความเหมือนของความคิดเห็น
• เปรียบเทียบความต่างของความคิดเห็น
• เน้นประเด็น
• สรุปหรือกล่าวสรุป
• เพิ่มเติมข้อมูล
• อธิบายให้กระจ่างชัดเจน
• การใช้การเชื่อมโยง
		
- สามารถใช้การเชื่อมโยงทั้งภายในย่อหน้าและระหว่างย่อหน้า
		
- สำ�หรับภายในย่อหน้า คำ�เชื่อม เชื่อมโยง รายละเอียดที่สนับสนุน
		
- สำ�หรับระหว่างย่อหน้า คำ�เชื่อม เชื่อมโยงความคิดเห็นหลัก
ส่วนเนื้อหาของบทความ
การแบ่งส่วนเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ
หน้าแรกของส่วนเนือ้ หา--ผูเ้ ขียนต้องปูพนื้ ฐานความรูด้ ว้ ยการให้หลักการแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความ ไม่ควรมีมากเกิินไป ควรมีเพื่ออธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม
หน้าถัดต่อไปของส่วนเนือ้ หา--ผูเ้ ขียนต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง ให้เหตุผล หรือ
หลักฐาน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน
หน้าส่วนเนื้อหาก่อนสุดท้ายและท้ายสุด--ผู้ต้องต้องนำ�เสนอแง่มุม ความคิดเห็นทัศนะ มี
แนวทางปฏิบัติของตัวผู้เขียนเอง
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โครงร่างส่วนเนื้อหา หน้า 3-6 ของบทความ
หน้า 3
ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี แก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 1: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี

หน้า 4
ย่อหน้าที่ 1: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง
ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

แก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 2: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี
แก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 3: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี
แก่ผู้อ่าน

หน้า 5

ย่อหน้าที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง
ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง
ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

หน้า 6

ย่อหน้าที่ 1: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง

ย่อหน้าที่ 1: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย

ย่อหน้าที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง

ย่อหน้าที่ 2: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย

ย่อหน้าที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง

ย่อหน้าที่ 3: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เนื้อหา (บทความวิชาการ)
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1 นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี
..................................................................................................................................................
		
ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ
..................................................................................................................................................
		
สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์ 		
..................................................................................................................................................
		
สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2 นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี
..................................................................................................................................................
		
ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ
..................................................................................................................................................
		
สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์ 		
..................................................................................................................................................
		
สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3/body paragraph 3
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
..................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3 นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี
..................................................................................................................................................
		
ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ
..................................................................................................................................................
		
สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์ 		
..................................................................................................................................................
		
สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์
..................................................................................................................................................
.................................................
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132 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4/body paragraph 4
[เริม่ เขียน]………………………………………………………….…………………………............…..……………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
..................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
แก่ผู้อ่าน จำ�เป็นมีการอ้างอิง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................……………………………............
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5/body paragraph 5
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
..................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
แก่ผู้อ่าน จำ�เป็นมีการอ้างอิง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6/body paragraph 6
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….……………………………..……………....
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
..................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
แก่ผู้อ่าน จำ�เป็นมีการอ้างอิง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................
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โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 133
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7/body paragraph 7
[เริ่มเขียน]……………………………………………………...…….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
		
แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม
..................................................................................................................................................
		
แผนที่ รูปภาพ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8/body paragraph 8
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
		
แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม
..................................................................................................................................................
		
แผนที่ รูปภาพ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9/body paragraph 9
[เริ่มเขียน] …………………………….....…………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
..................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน
..................................................................................................................................................
		
แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม
..................................................................................................................................................
		
แผนที่ รูปภาพ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................……………………...........................................................................
.................…………….
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134 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10/body paragraph 10
[เริ่มเขียน]…………………………………………………………......…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………….…………………………………………………………..................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11/body paragraph 11
[เริ่มเขียน]…………………………………….....…………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………….……………………………………………………………….......................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12/body paragraph 12
[เริ่มเขียน]………………………………....………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……….........................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................................................
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ย่อหน้าเนื้อหาที่ 13/body paragraph 13
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..……………..........
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 13 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
……………….………………………………………………………………………………...…………….......…………….....
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………
……………….………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………...……………………….…..…………….......…………….......……………...........
……………………………............………………………………………………...……………………….…..…………….....
……………………………............
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 14/body paragraph 14
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………….………………………………………………………………………………...…………….......…………….....
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 14 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………
……………….………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………...……………………….…..…………….......…………….......…………….....
…………………………………………………………………………………...………………………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 15/body paragraph 15
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 15 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
……………….………………………………………………………………………………...…………….......…………….....
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………
……………….………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………...……………………….…..…………….......…………….......…………….....
………………………………………………………………………..…………………………..………………..…………….....
………………………….
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136 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 16/body paragraph 16
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 16 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
………………….………………............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 17/body paragraph 17
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 17 นำ�เสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง
………………….……………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................
ตัวอย่าง ส่วนกลาง-เนื้อหาบทความวิชาการ
ดูท้ายเล่ม ตัวอย่างบทความวิชาการ ส่วนเนื้อหา
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การเขียนเนื้อหาบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) การเขียนกรอบแนวคิดและ 2) การอภิปรายผล
ส่วนที่เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของ
แต่ละศาสตร์
1) การเขียนกรอบความคิด ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตชนบทและเขตเมือง การวิจัยเรื่องนี้ มีความคิด 5 อย่าง ได้แก่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักเรียน ประถมศึกษา เขตชนบท และเขตเมือง ความคิดเหล่านี้มีความ
สัมพันธ์กนั เขียนกรอบความคิดเป็นแผนภาพ (diagram) และเขียนอธิบายความสัมพันธ์ในแผนภาพ
นั้น ความคิดแต่ละอย่าง จึงถูกเรียกว่าเป็น ตัวแปร (variable) ผู้เขียนสามารถระบุตัวแปรย่อยที่
เกี่ยวข้องได้อีก เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน แหล่งสารสนเทศในเขตชนบท เป็นต้น และ
ผู้เขียนยังสามารถนำ�ตัวแปรที่คาดว่ามีผลกระทบต่อกันมาตั้งเป็นสมมติฐาน (hypothesis) ได้
2) การเขียนอภิปรายผล เขียนได้หลายประเด็น ได้แก่
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลการการวิจัยของผู้อื่น
ผลการวิจัยขัดแย้งกับทฤษฎีหรือผลการการวิจัยของผู้อื่น
อุปสรรคในการวิจัย
ส่วนเนื้อหาของบทความวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนให้ตรงกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตของการวิจัย ให้ระบุทั้งขอบเขตด้านเนื้อหา และด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ตัวแปรที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรอบความคิดในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย ให้เสนอกรอบความคิดการวิจัย/สมมติฐาน
การวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
- บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง)
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		
- นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามี
		
- เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
- วิธีดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ (สำ�หรับข้อมูลเชิงปริมาณ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

138 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
เนื้อหา (บทความวิจัย)
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1
วัตถุประสงค์การวิจัย
……………………………………………………………………………………………………..………………………
1)
………..........................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
วิธีดำ�เนินงานวิจัย
………………….……………………………………………………….................................................................
กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
..................................................................................................................................................
		
ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
..................................................................................................................................................
		
เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
..................................................................................................................................................
		
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3/body paragraph 3
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………….……………………………………………………………...............................................................
...................................................................................................................................................
วิธีการดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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การเขียนย่อหน้าบทสรุป (Concluding Paragraph)
ส่วนนีเ้ ป็นส่วนสรุป (Conclusions) บทความทางวิชาการทีด่ คี วรมีการสรุปประเด็นสำ�คัญๆ
ของบทความนัน้ ๆ ซึง่ อาจทำ�ในลักษณะทีเ่ ป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นสำ�คัญๆ ของบทความ
นั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความสำ�คัญ
สามารถนำ�ไปใช้อะไรได้บา้ ง หรือจะทำ�ให้เกิดอะไรต่อไปหรืออาจใช้วธิ กี ารตัง้ คำ�ถามหรือให้ประเด็น
ทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่ดีควร
มีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
ย่อหน้าสรุปความคิดหรือย่อหน้าปิดเรื่อง มักจะเป็นบทสรุปที่แยกมาต่างหาก อีกย่อหน้า
หนึ่ง เป็นย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่จะเขียน สำ�หรับการเขียนเรื่องจะไม่นิยมจบไปเฉยๆ หรือห้วนๆ
นี้ขึ้นอยู่ว่างานเขียน ถ้าสั้นไปก็ไม่ต้องสรุปเป็นย่อหน้าแต่สรุปด้วยข้อความเพียงประโยคเดียว หรือ
ถ้างานเขียนนั้นมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีย่อหน้าปิดเรื่องก็ได้ ดังนั้นย่อหน้าปิดเรื่องมิใช่การ
ย่อเรื่อง แต่เป็นการปิดเรื่องให้ผู้อ่านสนใจหรือติดใจ เพื่อเน้นย้ำ�ความคิดสำ�คัญของเรื่อง ให้ผู้อ่าน
เข้าใจถกต้องชัดเจนและง่ายต่อการสรุปความคิดจากเรือ่ ง หรือฝากข้อคิด คำ�สุภาษิตคำ�คม ให้ผอู้ า่ น
โดยชีใ้ ห้เห็นว่าเรือ่ งนัน้ สำ�คัญต้องรีบแก้ไขหรือเรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั โิ ดยด่วนหรือแนะนำ�โดยทิง้
ปัญหาให้ผอู้ า่ นคิดต่อไปย่อหน้าชนิดนีส้ ว่ นใหญ่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำ�คัญความคิดสำ�คัญ
จะแฝงอยู่ในย่อหน้าสรุปคือการต้องรวมทุก ประเด็นที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าสุดท้ายเพียงย่อหน้า
เดียวดังนัน้ ต้องมีบทสรุปบทสรุปทีด่ ตี อ้ งดึงประโยคสำ�คัญๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วมาแสดงอีกโดยเพิม่ คำ�
และวลีทเี่ หมาะสมเข้าไปรูปแบบการเขียนย่อหน้าสรุปต้องเขียนให้เหมาะสมกับเนือ้ เรือ่ ง เช่น อาจย่อ
สาระของเรือ่ งเพือ่ เป็นการย้�ำ เน้นย้�ำ ให้เห็นความสำ�คัญของเรือ่ งเพียงบางตอนหรือสรุปด้วย สาระที่
สำ�คัญทีส่ ดุ ของเนือ้ เรือ่ งเขียนให้ขอ้ คิดเห็นความรูห้ รือความประทับใจแก่ผอู้ า่ น อาจสรุปด้วยคำ�ตอบ
ถ้าตั้งคำ�ถามในคำ�นำ�หรือสรุปด้วยการย้ำ�สาระสำ�คัญของเรื่องก่อนแล้วจบด้วยข้อความประทับใจ
หรือคำ�คมก็ได้ย่อหน้าสรุปควรมีวัตถุประสงค์คือ ให้ผู้อ่านย้ำ�ถึงข้อสมมุติฐานสรุปความคิดหลักของ
งานเขียนให้ผู้อ่านนำ�ไปต่อยอดได้ เป็นข้อความที่สำ�คัญ เป็นการตั้งคำ�ถามว่าถ้าต้องการให้ผู้อ่านได้
จดจำ� นำ�ไปปฏิบัติและแบ่งปั้นกับคนอื่นๆ ได้
การเขียนบทสรุป: บทสรุป คือ การนำ�เสนอทีเ่ ป็นส่วนสุดท้ายของเรือ่ ง ซึง่ จะเป็นการแสดง
ผลการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด รวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ รวมถึงประเด็น
สำ�คัญที่ควรมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป
การเขียนบทสรุปมีหลายลักษณะ เช่น
• สรุปเป็นสาระสำ�คัญของเรื่อง
• สรุปด้วยการตอบจุดมุ่งหมายหรือคำ�ถามที่ตั้งไว้
• สรุปด้วยการเชิญชวน สรุปด้วยข้อคิดเห็นของผู้ศึกษา
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• สรุปด้วยการเล่นคำ� สำ�นวนสุภาษิต คำ�พังเพย บทกวี
• สรุปด้วยการเสียดสี ประชดประชัน เป็นต้น
บทสรุปจะต้องสร้างความประทับใจต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง :
• เน้นเฉพาะจุดสำ�คัญ
• ไม่เปิดประเด็นเพิ่ม
• สรุปประเด็นหรือเหตุผลหลัก
• ให้ผู้อ่านคิด
• ถ้าเป็นการเขียนเชิงโน้มน้าว มีการเรียกร้องให้กระทำ�
สำ�หรับงานเขียนที่มีการสรุปจบที่ดี
• จูงใจให้ผู้อ่านนำ�ไปปฏิบัติ (Spur the reader to action)
• แนะนำ�ให้เกิดกระบวนการหรือขั้นปฏิบัติ (Suggest a course of action)
• ว างหลักต่อสถานการณ์ที่กว้างขึ้นไป (Generalize to a broader situation)
• ทำ�นายอนาคต (Make a prediction about the future)
โครงเรื่องส่วนบทสรุป บทความวิชาการ
ประโยคที่
สิ่งที่จะเขียนลงในย่อหน้าสรุป
1 / ป ร ะ โ ย ค แร ก ข อ ง ประโยคใจความสรุปประเด็นสาระสำ�คัญ
ย่อหน้าสรุป
2-7/ประโยคทีส่ องจนถึง ด้วยการตอบจุดมุง่ หมายในบทนำ�และเนือ้ หาหรือคำ�ถามทีต่ ัง้ ไว้
ประโยครองท้าย:
8/ประโยคสุ ด ท้ า ยของ สรุปเรียกร้องให้มีการศึกษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม
ย่อหน้าสรุป
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สรุป (conclusion)
ย่อหน้าสรุป (concluding Paragraph)
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………...........................……
ส่วนนี้แสดงถึงการจบหรือสิ้นสุดของบทความ
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ประโยคแรก: ประโยคใจความสรุปประเด็นสาระสำ�คัญ
……………….……………………………………………………………………………..............................................
ประโยค 2-7 กลางๆ/ประโยคที่สองจนถึงประโยครองท้าย:
...................................................................................................................................................
ด้วยการตอบจุดมุ่งหมายในบทน�ำและเนื้อหา
...................................................................................................................................................
		
หรือค�ำถามที่ตั้งไว้
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ประโยคท้าย: สรุปเรียกร้องให้มีการศึกษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................
ตัวอย่าง สรุปบทความวิชาการ

บทสรุป
(การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งในแต่ละส่วนนั้น
มีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและรายละเอียด
ที่มีลักษณะเฉพาะสำ�หรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
รู้อาเซียนศึกษาและจำ�เป็นต้องมีทักษะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน สามารถนำ�แนวทางที่นำ�เสนอไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า
การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความ
รู้ (learning to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องสำ�หรับศตวรรษที่ 21
นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการ
ดำ�รงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้าม
วัฒนธรรม ซึ่งจำ�เป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน
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บทสรุป
(‘สุวรรณภูมิ’ ในตำ�นาน จินตนาการในอำ�เซียน)
บทความนีต้ อ้ งการรือ้ ฟืน้ ให้เกิดจินตนาการในเรือ่ งสุวรรณภูมติ อ่ ไปอีก เพราะ
เชื่อว่า ‘สุวรรณภูมิ’ ไม่ควรถูกสรุปด้วยความหมายที่เหมือนเป็นการทึกทักเอาเองว่า
หมายถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทงั้ หมด แต่จะหมายถึงพืน้ ทีใ่ ดนัน้ ควรจะต้อง
ทาการค้นคว้ากันต่อไป แม้ว่าข้อถกเถียงนี้จะไม่มีท่ีสิ้นสุด เพราะไม่อาจพิสูจน์ความ
จริงได้ก็ตามที แต่ก็ยังดีเสียกว่าการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีบน
ความสับสนจนเป็นเหตุให้เข้าใจไขว้เขว หรือเป็นการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมอง
ข้ามบางสิ่งไป และที่สาคัญควรจะต้องคำ�นึงถึงความเป็นปุถุชนของผู้บันทึกและผู้ที่
เล่าซ้าเรื่อง ‘สุวรรณภูมิ’ นับตั้งแต่อดีต เป็นต้นมา แม้ว่านักโบราณคดีจะไม่สามารถ
ต้านทานกระแสแนวคิดที่กำ�ลังได้รับความนิยมในขณะนี้ได้ แต่สิ่งที่ทำ�ได้คือเร่งศึกษา
และค้นคว้าหาความจริงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็น
ประชาคมอาเซียนจะทำ�ให้มคี วามร่วมมือกันในทางวิชาการ เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
และความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีกันมากยิ่งขึ้น และที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือ
อคติทั้งหลาย เป็นต้นว่า ความเป็นชาตินิยมที่ก่อเกิดมาจากมายาคติที่ถูกสมมติขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้จะได้มลายหายไปในที่สุด
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บทสรุป
(คลื่นลูกที่สี่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่)
การย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฎ
การณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และกำ�ลังเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ชาวจีนรุ่นใหม่นี้มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากชาวจีนโพ้น
ทะเลในอดีตหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิลำ�เนาที่หลากหลายมากขึ้น คุณสมบัติ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีสตรีชาวจีนที่ย้ายถิ่นในสัดส่วนที่สูงมากอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อนในประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเล รูปแบบของการย้ายถิ่นก็มีความหลาก
หลายเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อไปทำ�งาน ไปลงทุน ทำ�การค้า เป็นแรงงานรับจ้าง ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ฯลฯ โดยชาวจีนรุน่ ใหม่เหล่านีม้ เี อกลักษณ์ของความเป็นจีนร่วม
กัน (Pan-Chinese Identity) เช่น การมีวัฒนธรรมแบบฮั่น การรับอิทธิพลของขงจื้อ
เป็นต้น มากกว่าจะยึดโยงกันด้วยภาษาถิ่น หรือระบบแซ่ ดังชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต
โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นก็มีทั้งปัจจัยในระดับสากลโดยเฉพาะโลกาภิวัตน์
และความเชื่อมโยงของจีนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ระบบการเมือง
ระหว่างประเทศที่เปลิ่ยนแปลงไปทำ�ให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ปัจจัยในระดับมหภาค ทั้ง
ด้านนโยบายของรัฐทัง้ ของจีนเอง และของประเทศอาเซียนทีเ่ อือ้ ให้เกิดการย้ายถิน่ ของ
ชาวจีน ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรที่กดดันให้ชาวจีนวัยแรงงานต้องย้ายถิ่นไปหา
งานทาต่างบ้านต่างเมือง ตลอดจนปัจจัยในระดับจุลภาคและในระดับบุคคลทีต่ อ้ งการ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า มีโอกาสในการสะสมทุนได้มากกว่า
เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะยังคงส่งผลให้ชาวจีนรุน่ ใหม่เดินทางไปอาศัยและทำ�งานใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต งาน
ศึกษาที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อ
ให้เราทุกคนทราบถึงรูปแบบ ทิศทาง ปัจจัยกำ�หนด และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อไป
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โครงเรื่องส่วนบทสรุปอภิปรายผลและสรุป
อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion)
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
การอภิปรายข้อค้นพบ อภิปรายความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง
……………….…………………………………………………………..................................................................
กับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัย
...................................................................................................................................................
อื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
การอภิปรายข้อค้นพบ
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
การอภิ ป รายข้ อ ค้ น พบ อภิ ป รายความสอดคล้ อ งหรื อ ความ
……………………………………………………………………………………......................................................
ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ
.................................................................................................................................................
ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
อภิปรายความสอดคล้อง/ความขัดแย้งกับสมมติฐาน/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
การอภิ ป รายข้ อ ค้ น พบ อภิ ป รายความสอดคล้ อ งหรื อ ความ
………………….………………………………………………….....................................................................
ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ
..................................................................................................................................................
ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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เปรียบเทียบกับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน
[เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
การอภิ ป รายข้ อ ค้ น พบ อภิ ป รายความสอดคล้ อ งหรื อ ความ
………………….………………………………………………………………………................................................
ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ
..................................................................................................................................................
ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ย่อหน้าสรุป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
[เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....
สำ�หรั บ ข้ อ เสนอแนะ ควรเขี ย นข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
และหากผลวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถตอบคำ�ถามวิจัย
…………………….………………………………………………………………………..............................................
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
...................................................................................................................................................
เชิงเนื้อหา
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
เชิงนโยบาย
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ตัวอย่าง ส่วนกลาง-ส่วนอภิปรายสรุปบทความวิจัย
เปิดดูท้ายเล่ม ตัวอย่างบทความวิจัย ส่วนอภิปรายผล
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แบบฝึกหัด
1) ให้ผู้เขียนฝึกตั้งโครงร่างบทสรุป
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................
2) ให้ผู้เขียนฝึกเขียนย่อหน้าบทสรุปครึ่งกระดาษ 7-8 ประโยค
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................
3) ให้ผู้เขียนระบุลักษณะประเภทของประโยคในย่อหน้าบทสรุป
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................
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บทที่ 6

ส่วนท้ายบทความ
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาส่วนประกอบท้าย
• เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม
กิตติกรรมประกาศ (สำ�หรับบทความวิจัย)
เนื้อหาสาระ
บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบตอนท้าย
ประเด็นศึกษา
• ส่วนประกอบตอนท้าย
o การอ้างอิง
o บรรณานุกรม
o กิตติกรรมประกาศ
o ประวัติผู้เขียนโดยย่อ
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การอ้างอิงเอกสาร (Citations)
การอ้างอิงเอกสาร (Citations)—การบอกแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ำ�มาใช้อา้ งอิงในการเขียน
รายงาน หรือผลงานต่างๆ เพือ่ เป็นการให้เกียรติแก่บคุ คล หรือองค์กรผูเ้ ป็นเจ้าของความคิดเดิม และ
เพือ่ แสดงเจตนาบริสทุ ธิว์ า่ ไม่ได้ขโมยความคิด หรือลอกเลียนข้อมูลของผูอ้ นื่ รวมทัง้ สะดวกแก่ผอู้ า่ น
ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่นๆ และตรวจสอบความถูกต้อง จากต้นฉบับเดิม
ประเภทการอ้างอิง
การแบ่งประเภทการอ้างอิงเอกสาร 2 ประเภท คือ
1) การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง หรือเชิงอรรถ มีการอ้าง 2 วิธี
(1) การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ (footnote or endnote) ท้ายหน้า และ
(2) การอ้างอิงระบบนาม-ปี
การอ้างอิงระบบท้ายหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
• เชิงอรรถอ้างอิง (Citation Footnote) คือ เชิงอรรถที่ใช้แสดงแหล่งที่มาของข้อความที่
ยกมา ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของบุคคล สำ�หรับให้ผู้อ่านตรวจสอบ หรือค้นหาเพิ่มเติม
ได้
• เชิงอรรถเสริมความ (Content Footnote) คือ ข้อความที่อธิบายเรื่องราว ความหมาย
ของศัพท์บางคำ�ที่มีในเนื้อเรื่อง หรืออธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น
• เชิงอรรถโยง (Cross – reference Footnote) คือเชิงอรรถที่ให้ผู้อ่านไปดูเพิ่มเติมใน
บทอื่น หรือหน้าอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ�
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการ
อ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system) เริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่
เอกสารนัน้ ถ้าเป็นเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงนามสกุลนำ�หน้าแล้วตามด้วยปีทเี่ ผยแพร่เอกสาร
ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้งสองคน โดยใช้คำ�ว่า “และ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “&” แต่ถ้าเกิน 2
คนให้ใช้ชื่อเฉพาะคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ “et al.,” ตัวอย่าง
เช่น (เอนก และคณะ, 2548) หรือ เอนก และคณะ (2548) (Cauliflower & Flowers, 2008)
(Lerdau et al., 2012) หรือ Lerdau et al. (2012) กรณีที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกันใช้ตัวอักษรกำ�กับ
เช่น (Lopez et al., 2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค การเรียงลำ�ดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียง
ตามปีทพี่ มิ พ์กอ่ น แล้วตามด้วยการเรียงตามลำ�ดับอักษร เช่น (Owen et al., 2003; Loreto et al.,
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2007; Monsoon et al., 2007)
เอกสารทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตีพมิ พ์ (in press) ในกรณีทไี่ ด้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์โดยวารสาร
นัน้ แล้ว ใช้คำ�ว่า in press และใส่ในรายการอ้างอิง เอกสารทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์ (unpublished citations)
ได้แก่ abstract รวมทัง้ เอกสารทีเ่ พิง่ จะส่งเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ (submitted) การติดต่อสือ่ สารระหว่าง
บุคคล (personal communications) การสังเกตโดยบุคคล (personal observations) ให้อ้าง
ไว้ในเนื้อหาของบทความด้วย โดยระบุเป็น unpublished เช่น (Frost & Liang, unpublished;
Norby, pers. comm.; Fitter pers. obs.) แต่ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม
2) การอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม (Reference or Bibliography)
บรรณานุกรม มีหลายความหมายแล้วแต่ว่าจะใช้ในกรณีใด แต่ในการเขียนรายงาน หมาย
ถึง รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์วารสาร จุลสาร และอุปกรณ์โสตทัศน์อื่นๆ ที่นำ�มาประกอบในการทำ�
รายงาน ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อหา หรือข้อมูลนั้นมาจากแหล่งใด
ถ้าต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมจะหาได้จากแหล่งใดและเพือ่ เป็นการยินยันว่าเนือ้ หานัน้ มีแหล่งทีม่ า
ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้นโดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อน
ภาษาอังกฤษ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้
หนังสือ เรียงลำ�ดับ ดังนี้
Author ผู้แต่ง.//year of print ปีที่พิมพ์.//book title ชื่อหนังสือ.//title of a set of
book or order (if yes) ชื่อชุดหนังสือและลำ�ดับที่(ถ้ามี).//issue/volume of citations (if yes)
เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//printing (ครั้งที่พิมพ์).//print /publicaitons สถานที่พิมพ์:/สำ�นักพิมพ์.
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รูปแบบของรายการบรรณานุกรม

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. เล่มที่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2558). กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..
พรทิพย์ เลาหวิโรจน์ และสุพจน์ จิตต์ประเสริฐ. (2520). คอมพิวเตอร์กบั การเขียนโปรแกรมภาษา
เบสิค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง
ให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการแรก เช่น
พระพุทธศาสนาในอาเซียน. (2560). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรณีที่ผู้แต่งของรายการเล่มล่าง
ซ้ำ�กับเล่มบนซึ่งอยู่ติดกัน ให้ขีดเส้นยาว 7 ตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่งเล่มล่างไม่ต้องเขียนซ้ำ�อีก เช่น
ไมตรี วรวุฒจิ รรยากุล. (2528). ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย._____.
(2530). ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 3. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย.
กรณีผู้แต่งใช้นามปากกา หรือนามแฝง
ให้ใช้นามแฝงแทนชื่อผู้แต่ง แล้ววงเล็บคำ�ว่านามแฝง ภาษาอังกฤษ pseud. เช่น
องอินทร์ (นามแฝง). (ม.ป.ป.). คำ�สารภาพของเขมรสิ้นชาติ. กรุงเทพฯ: เบญจมิตร.
กรณี หนังสือแปล
ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป แต่หลังชื่อเรื่องลงคำ�ว่าแปลจาก...โดย...ภาษาอังกฤษใช้ translated from…by…เช่น
ดี.จี.อี. ฮอลล์. (2549). ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ -อุษาอาเนย์ภาคพิสดาร.
แปลจาก A History of South-East Asia โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.
กรณีที่ผู้แต่งมีฐานะเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ
ลงคำ�ว่า ผู้รวบรวม หรือ บรรณาธิการไว้ท้ายชื่อผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ โดยคั่นเครื่องหมาย
จุลภาค (.) ภาษาอังกฤษใช้ comp. และ ed. ตามลำ�ดับ เช่น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พระราชวรเมธี, บรรณาธิการ. (2560). พระพุทธศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
บทความในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). “ชื่อบท หรือบทความ.” ใน ชื่อหนังสือ. หน้าที่ปรากฏบทความ.
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์.
ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล, ผศ.ดร. (2555). “ยุทธ์ศาสตร์ชุมชน การปกครองท้องถิ่นอาเซียน.”
ในอาเซียนวันนี้. หน้า 1-3. ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล, ผศ.ดร., บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:
ไทยประยุรการพิมพ์.
บทความจากวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์,เดือน). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า.
พิรุณ จำ�บัง. (2537, มีนาคม). “ครูไทยอ่านอะไรในยุคสื่อไฮเทค.” ก้าวไกล. 4(11) : 22-23.
บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์,วันที่ เดือน). “ชื่อบทความ.”ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้า เลขหน้า.
อมร จันทร์สมบรูณ์. (2535, 7 เมษายน). “โครงการศึกษาเพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญสำ�หรับ
ประเทศไทย.” มติชน. หน้า 32.
อินเทอร์เน็ต
“ชื่อเรื่อง.” (ปี พ.ศ./ค.ศ.). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : ชื่อเว็บไซด์.
“พระพุทธศาสนาในอาเซียน” (2559). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http : // www.asc.mcu.ac.th
การสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์.
ตำ�แหน่ง(ถ้ามี) (ปี). สัมภาษณ์, วันที่ เดือน.
พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที, พระปลัด. ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา มจร (2560).
สัมภาษณ์, 11 มีนาคม.
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ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายเล่มเพิ่มเติม

หนังสือทั่วไป
ให้ลงรายการเรียงลำ�ดับ
ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและลำ�ดับที่(ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//(ครั้งที่
พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สำ�นักพิมพ์. เช่น
ศักดา ดาดวง. 2551. เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
Smith SE, Read DJ. 2008. Mycorrhizal symbiosis. Cambridge, UK: Academic Press.
หนังสือรวมเรื่อง
ให้ลงรายการเรียงลำ�ดับ
ผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ. ตำ�แหน่ง(ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวม
เรื่อง//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อสำ�นักพิมพ์, หมายเลขหน้าบทความ เช่น
สุปราณี แจ้งบำ�รุง. 2546. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำ�วัน. ใน: สุปราณี แจ้งบำ�รุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำ�สำ�หรับคนไทย พ.ศ.
2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ), หน้า 21-26.
Eckert CG, Samis KE, Dart S. 2006. Reproductive assurance and the evolution of uniparental reproduction in flowering plants. In: Harder LD, Barett SCH, eds. The
ecology and evolution of flowers. Oxford, UK: Oxford University Press, 183-203.
หนังสือแปล
ให้ลงรายรายการเรียงตามลำ�ดับ
ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก//ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ชื่อ
ผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/สำ�หนักพิมพ์. เช่น
พาร์กินสัน ซี, นอร์ทโคท และรัสตอมจิ เอ็ม เค. 2536. การบริหารยุคใหม่. แปลจาก
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กิตติกรรมประกาศ
3-5 ประโยค ไม่ควรมากเกินไป สั้นๆ กระชับได้ใจความ

ภาคผนวก กรณีถ้ามี
ข้อมูลภาพต่างๆ ที่ต้องการนำ�เสนอเพิ่มเติมจากข้อมูลที่วิเคราะห์มาปกติ

ประวัติผู้เขียนบทความวิจัย
ข้อมูลของผู้เขียนสั้นๆ

ทั้ง 3 ส่วนท้ายนี้นิยมเขียนสำ�หรับบทความวิจัย
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แบบฝึกหัด
1) ฝึกเขียนการอ้างอิง บรรณานุกรม (อ้างอิง)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2) ฝึกเขียนบรรณานุกรมในงานของตนเอง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
แบบฝึกหัด
เขียนชื่อ-นามสกุล *รหัสประจ�ำตัวนิสิต* / ครูอาจารย์
..................................................................................................................................
1) เขียนบทความวิชาการ 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2) เขียนบทความวิจัย 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3) เขียนบทความวิชาการบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์ 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4) เขียนบทความวรรณกรรมปริทัศน์ 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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3
ส่วนที่

หลังการเขียน
Post-Writing
การทบทวน (Revising)
การอ่านพิสูจน์อักษร (Proof-Reading)
การฝึกแก้ ไข (Editing Practice)
การแก้ ไขงานตัวเอง (Editing Your Writing)
การเตรียมต้นฉบับ (Manuscript prepare)
การเผยแพร่บทความวิชาการ (Publish papers)
เกณฑ์บทความวิชาการ (Criteria for academic papers)
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วัตถุประสงค์:
• เพื่อทบทวนและแก้ไขบทความวิชาการที่เขียนแล้ว
• เพื่อฝึกแก้ไขงานเขียนบทความวิชาการด้วยตัวเอง
• เพื่อการเตรียมต้นฉบับเพื่อเผยแผ่
เนื้อหาสาระ:
ส่วนนี้เน้นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบทความวิชาการหลังจากการเขียนร่างแรกเสร็จแล้ว ต้อง
มีการฝึกแก้ไข ทบทวน การพิสูจน์อักษร และใช้เกณฑ์ตรวจสอบบทความวิชาการมาประกอบ รวม
ทั้งการเตรียมต้นฉบับ เพื่อเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ
ความส�ำคัญประจ�ำบท:
• ทบทวนและแก้ไขการเขียนบทความวิชาการ
		
o ทบทวน
		
o ฝึกแก้ไขด้วยตนเอง
		
o เตรียมต้นฉบับ
• การอ่านพิสูจน์อักษร
• การเผยแพร่
• เกณฑ์ตรงสอบบทความวิชาการ
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บทที่ 7

การทบทวน Revising
การอ่านพิสูจน์อักษร Proof-Reading
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษากระบวนการหลังการเขียน (Post-writing)
• เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการทบทวน เตรียมต้นฉบับ เผยแพร่
บทความวิชาการ
เนื้อหาสาระ
บทนีเ้ น้นเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับการทบทวนปรับปรุงร่างงานเขียน
และการอ่านพิสูจน์อักษร
ประเด็นศึกษา
• ส่วนประกอบตอนท้าย
o การทบทวน
o การฝึกแก้ไขงานด้วยตนเอง
o เกณฑ์บทความวิชาการ
o การพิสูจน์อักษร
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การปรับปรุงร่างงานเขียน (Revising)
หลังจากทำ�การร่างงานเขียนแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งบทนำ� เนื้อหาและบทสรุป
ผู้เขียนควรทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเขียนแต่ละส่วนของตนอีกครั้ง ทั้งด้านเนื้อหาสาระ
ภาษา และลีลาการเขียน การดำ�เนินการในขัน้ ตอนนีจ้ งึ รวมการบรรณาธิการ/พิสจู น์อกั ษร (editing/
proofreading) และการเขียนร่างสุดท้าย (writing the final draft) ด้วย ทั้งนี้อาจใช้แบบรายการ
ตรวจสอบต่อไปนีเ้ ป็นแนวทาง ผูเ้ ขียนงานเขียนภาษาอังกฤษบางคนอาจมีความรูส้ กึ ว่า การแก้ไขข้อ
ผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ นื่ เช่น เจ้าของภาษา ครูผสู้ อน หรือผูท้ มี่ คี วามสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ แต่ความจริงแล้วความสามารถในการตรวจแก้ไวยากรณ์ของตนเอง (editing your
own grammar) เป็นทักษะการเขียนที่สำ�คัญมากประการหนึ่ง เพราะการพึ่งพาเจ้าของภาษา ครู
หรือผูอ้ นื่ ให้ตรวจแก้ขอ้ ผิดพลาดทางไวยากรณ์ให้อาจทำ�ไม่ได้เสมอไป ผูเ้ ขียนจึงควรต้องเรียนรูท้ จี่ ะ
หาข้อผิดพลาดในงานเขียนและแก้ไขด้วยตนเอง ทักษะดังกล่าวจำ�เป็นต้องอาศัย 1) ความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างดี
2) เวลาและการฝึกฝน การหาโอกาสอ่านบทความให้มาก ก็มีส่วนช่วยให้ตระหนักได้ว่า
ประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์หรือไม่
รูปแบบและเทคนิคงานเขียน
• ระดับภาษา (Tone Style Form)
• รูปแบบเป็นวิธีการเขียนและทักษะอื่นๆ ในการเขียนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
• รูปแบบประโยค (sentence structure)
• ระดับรายละเอียด (level of description and detail)
• ระดับความเป็นทางการ (level of formality)
• โทน น้ำ�เสียง รูปแบบการเขียน (tone)
การเขียนร่างต้นฉบับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำ�เสนอผลงานจริง ดังนั้นขั้นตอนนี้จึง
เป็นการประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น มาเขียนเชื่อมโยง และนำ�เสนออย่างเป็นรูปธรรม มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา สำ�นวนภาษา ซึ่งพร้อมที่จะเสนอเป็นผลงานวิชาการ
ทั้งที่เป็นรูปแบบการเขียน และการนำ�เสนอโดยการพูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำ�เสนอในครั้งนั้นๆ
การทบทวนการเขียนบทความวิชาการ (Revising)
การทบทวนเป็นหนึง่ ในกระบวนการเขียน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบของงาน
เขียน ซึ่งต้องทำ�อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ก่อนลงมือเขียนร่างสุดท้ายประกอบด้วย
• การเรียบเรียง/จัดวางอย่างเป็นระเบียบ (Organization)
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- เขียนงานอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
	- มีการนำ�เสนองานเขียนอย่างมีเหตุมผี ล มีความคิดเพิม่ เติมหรือไม่ การจัดวางย่อหน้าแต่ละ
ส่วนจะต้องทำ�ใหม่ไหม?
• เนื้อหา (Content)
- เนื้อหาเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง และบทนำ�?
- ม ีการนำ�เสนอการเขียนอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาความแนวคิดอย่างเป็นระบบ?
• ข ้อมูลทั้งหมดตรงประเด็น?
- ให้ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจแต่ไม่ตรงประเด็นหัวข้อเรื่อง คำ�ศัพท์ฟุ่มเฟือย และซ้ำ�ซ้อน
ไปมา
- ผู้เขียนให้เหตุผลเหมาะสมที่ได้เขียนไว้ในบทนำ�?
- ผู้เขียนบูรณาการข้อมูลสนับสนุนที่มากหรือน้อยเกินไป?
• ความชัดเจน (Clarity)
- ผู้อ่านสามารถติดตามการให้ความสมเหตุสมผล?
- ให้นกั เขียนบูรณาการความคิดและแหล่งข้อมูลสำ�คัญเมือ่ จำ�เป็นและว่ามีความจำ�เป็น แบบ
ชัดเจน?
	ประโยคและย่อหน้ามีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมกับประโยคและย่อหน้าก่อนหน้านี้และ
ที่ตามมา?
• ภาษา (Language)
- ให้นักเขียนเลือกระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ?
	- ภาษาเขียนซับซ้อนหรือเรียบง่ายเกินไป
	- การอ้างอิงทางภาษาศาสตร์คลุมเครือมากเกินไปหรือไม่ เช่น การใช้คำ�สรรพนามมาก
เกินไปหรือ คำ�ศัพท์ที่ไม่ตรงความหมายให้ยึดโครงสร้างวัตถุประสงค์ที่บอกลักษณะเด่น
ของการเขียนบทความวิชาการ
• ความชัดเจนแต่ละส่วน
- ให้เขียนบทนำ�และบทสรุปชัดเจน?
• ข้ออ้างอิงสู่ต้นฉบับ (Reference to sources)
- ให้ยอมรับทุกแหล่งที่มาและให้รายละเอียดบรรณนุกรมชัดเจน
	- ให้บูรณาการอุปกรณ์ (ตารางและคำ�ประกอบ) ให้ชัดเจนและประเด็นที่สอดคล้องกับ
งานเขียนด้วย?

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การอ่านพิสูจน์อักษร
การอ่านพิสูจน์อักษร (Proof-reading) หมายถึง การตรวจสอบผลงานเขียนที่เป็นความ
ผิดพลาดในเรื่องการสะกดและรูปแบบ การตรวจว่ารูปแบบงานเขียนถูกต้องกับวิชา ภาควิชา
หน่วยงานหรือไม่
ลักษณะของการใช้ภาษาที่ต้องตรวจรวมทั้ง
		
• ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา
		
• กริยาในประโยค
		
• ประธานในประโยค
		
• ลำ�ดับของคำ�
		
• ตรวจสอบภาษาคำ�
		
• เครื่องหมายวรรคตอน
		
• คำ�เชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความคิดที่สมเหตุสมผล
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ตัวอย่างการตรวจทานและพิสูจน์อักษรบทความภาษาไทย

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ตัวอย่างการตรวจทานและพิสูจน์อักษรบทความภาษาอังกฤษ
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ศูนย์อาเซียนศึกษา
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แบบฝึกหัด
1) ฝึกการปรับปรุงร่างงานเขียน (Revising) โดยใช้แบบที่เรียนมา
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2) ฝึกทบทวนการเขียนบทความวิชาการ (Revising)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3) ฝึกการอ่านพิสูจน์อักษร
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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บทที่ 8

การเผยแพร่บทความโดยการเตรียมต้นฉบับ
Submission for Publication Process

วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษากระบวนการหลังการเขียน (Post-writing)
• เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการทบทวน เตรียมต้นฉบับเผยแพร่
บทความวิชาการ
เนื้อหาสาระ
บทนี้ เ น้ น เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ การทบทวนเตรี ย มเผยแพร่
บทความวิชาการ
ประเด็นศึกษา
• การเตรียมต้นฉบับเพื่อเผยแพร่
o การเตรียมต้นฉบับ
o เผยแพร่บทความวิชาการ
o การประเมินบทความวิชาการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 173
การเผยแพร่บทความวิชาการ
การเผยแพร่บทความวิชาการ แหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ มีทงั้ ทีเ่ ป็นสือ่ สิง่ พิมพ์สอื่
บุคคล และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสือ่ สิง่ พิมพ์ อาทิ วารสารทางวิชาการวารสารกึง่ วิชาการ หนังสือ
รวมเรื่อง และเอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิ การนำ�เสนอผลงาน
ในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ฐาน
ข้อมูลในการเตรียมบทความทางวิชาการ ต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับที่แหล่ง
เผยแพร่นั้นๆ กำ�หนด เช่น ต้องทราบว่า แหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารกึ่งวิชาการ
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด ความยาวของบทความกำ�หนดไว้
กี่หน้า อักษรที่ใช้ในการพิมพ์เป็นแบบไหน ใช้การอ้างอิงรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียมบทความ
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ที่เป็นวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่
บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีตรงตามเวลาที่กำ�หนด
2) เป็นวารสารที่ออกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) กองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน
5) ถูกนำ�ไปทำ�ดรรชนีวารสารไทย
6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
เป็นเครื่องมือช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)
7) มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8) มีเอกสารอ้างอิง
9) มีรายชื่ออ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ
หลักเกณฑ์สากลสำ�หรับพิจารณามาตรฐานบทความทางวิชาการ
1) มีความถูกต้อง เหมาะสม จากข้อเท็จจริงทางทฤษฎี
2) มีหลักฐานการอ้างอิงประกอบ เช่น สถิติข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
3) ข้อมูลที่เสนอมีความน่าเชื่อถือ อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกต ทดลอง สอบถาม
4)เนื้อหาที่นำ�เสนอตรงประเด็น ลำ�ดับ ขั้นตอน เชื่อมโยง ต่อเนื่อง
5) ภาษาชัดเจน ไม่กำ�กวม ฟุ่มเฟือย ใช้ศัพท์วิชาการได้ถูกต้อง
6) ข้อมูลทันสมัย อ้างอิงย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
พิจารณาตามส่วนประกอบบทความ
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• หัวข้อ/ชื่อเรื่องของบทความ
		
- บทความวิชาการมีหัวข้อสมบูรณ์และถูกต้องหรือไม่
• ส่วนบทคัดย่อ
		
- บทคัดย่อเขียนตามแบบบทความประเภทวิชาการ/บทความวิจัย
		
- คำ�ศัพท์สำ�คัญ น้อยหรือมากเกินไป ตามกำ�หนดสมควรหรือไม่
• ส่วนบทนำ�
		
- บทนำ�ตรงกับหัวข้อ วัตถุประสงค์และโครงสร้างของบทความหรือไม่
		
- มีกรอบสภาพปัญหา สาเหตุปัญหา ขอบเขตบทความ วัตถุประสงค์หรือไม่
		
- มีคำ�ศัพท์สำ�คัญ หรือ แนวคิดหลัก ปรากฏในบทความหรือไม่
• เนื้อหาหลัก
		
- มีหลักฐานมากพอสำ�หรับสิ่งที่ได้อ่านมาหรือไม่
		
- ผู้เขียนใส่ประเด็นสำ�คัญในแต่ละย่อหน้าเนื้อหาหรือไม่
		
- ย่อหน้าเนื้อหามีความเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลหรือไม่
		
- แต่ละประเด็นโต้แย้งมีหลักฐาน ข้อโต้แย้ง ตัวอย่างสนับสนุนหรือไม่
		
- ความคิดเห็นของคนอื่นมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมหรือไม่
• บทสรุป
		
- บทสรุปเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำ�ถามในตอนต้นหรือไม่
		
- บทสรุปมาจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริง?/สรุปประเด็นสำ�คัญหรือไม่/เป็นรูปธรรม
		
(หนึ่งย่อหน้า/มากกว่านั้น)
• โครงสร้าง Layout
		
- โครงร่างบทความประณีตและนำ�เสนออย่างเป็นระบบหรือไม่
จริยธรรมในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
1) จะต้องไม่ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในเวลาเดียวกัน
2) จะต้องไม่ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไปตีพิมพ์ที่อื่นอีก
3) จะต้องเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง ต้องไม่มีเจตนาให้ข้อมูลเท็จ
4) ต้องระบุชอื่ ของผูเ้ ขียนทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมตามความเป็นจริง และให้ระบุชอื่ ผูเ้ ขียน/ผูว้ จิ ยั
หลัก (ชื่อแรก, corresponding author)
5) ต้องระบุหรือมีการอ้างอิงหากมีการนำ�ผลงานของคนอื่นมาใส่ในบทความ
6) ควรต้องกำ�หนด/ มีขอ้ ตกลงให้ชดั เจนของสัดส่วนของผูม้ สี ว่ นร่วมวิจยั / ร่วมเขียนทุกคน
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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ดังนี้
1. บทความพิ เ ศษ บทความทางวิ ช าการพิ เ ศษที่ เ สนอเนื้ อ หาความรู้ วิ ช าการอย่ า ง
เข้ ม ข้ น ผ่ า นการอ่ า นและพิ จ ารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
2. บทความทางวิชาการเน้นนำ�เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการทั้งเข้มข้นและไม่เข้มข้น
รวมทั้งกึ่งวิชาการเน้นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
3. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์
ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
4. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำ�รา
หนังสือและวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดย
มีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
5. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจาก
วารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนำ�เครื่องมือใหม่ ตำ�ราหรือหนังสือ
ใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
ทุกบทความให้ส่งจดหมายนำ�ส่งพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุดกรณีที่บทความได้รับ
การพิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย
พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว
ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสำ�เนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำ�คัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความที่วารสารกำ�หนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อน
ที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำ�หนดของวารสาร
จะทำ�ให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำ�หนดของวารสารเสียก่อน
การเตรียมบทความ
บทความต้ อ งเป็ น ตั ว พิ ม พ์ ดี ด โดยใช้ ชุ ด แบบอั ก ษร (font) ชนิ ด ไทยสารบรรณ
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(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง
(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์
ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 1 นิ้ว พร้อมใส่
หมายเลขหน้ากำ�กับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย
การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะคำ�ที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้ว ทำ�ให้ได้ใจความไม่ชัดเจน
ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ใน
ครั้งแรกศัพท์ทางวิชาการที่รับรอง โดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้
รูปแบบของการเตรียมบทความ
1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์
ชื่อเรื่อง (Title of the Article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของ
เรื่องอย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ
หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลำ�ดับความสำ�คัญของ
การร่วมทำ�งานวิจัย
- ตำ�แหน่ง สถานที่ทำ�งาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน
- ชื่อผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์
มือถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ
หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 คำ� โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัย
และบทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อควรเขียนให้
ได้ใจความทั้งหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษา
ไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคำ�เดิม
บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในบทความ ให้อยู่ตามหลังชื่อเรื่อง ส่วนบทคัดย่อ
ที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง ลักษณะของบทคัดย่อที่เป็นที่เป็น
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บทความวิชาการต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณาหรือบรรยายส่วนบทความวิจัยควรประกอบไป
ด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคำ�สำ�คัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลำ�ดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นำ�มาศึกษา จำ�นวน ชนิด ประเภท วิธี
การศึกษา หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่นำ�มาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่สำ�คัญ
- คำ�สำ�คัญ: ควรมีคำ�สำ�คัญ 3-6 คำ� ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อให้เรียงคำ�สำ�คัญ
ตามตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (,)
3. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
บทความวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการทั่วไป และบทความวิจัย ควรประกอบ
ด้วย บทนำ� เนื้อหา และบทสรุป สำ�หรับบทความวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนำ�โดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล
จากรายงานวิจัยความรู้ และหลัก ฐานต่ า งๆ จากหนั ง สื อ หรื อ วารสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บเรื่ อ งที่
ศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือความสำ�คัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการ
ศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน
3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร และ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถทำ�
การศึกษาซ้ำ�ได้รวมทั้งสถิติที่นำ�มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ใน
ข้อ 3.2 ควรจำ�แนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการ
บรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
ตามความเหมาะสม
3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์
ของผู้นิพนธ์ นำ�มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความ
รู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น
ใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำ�ไปประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ด้วย
3.5 ข้อเสนอแนะ (Conclusion) การแนแนวการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผล
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3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร
หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย
และหมายเลขของทุนวิจัย
3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทำ�
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้
จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จำ�เป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง
สำ�หรับคำ�บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคำ�อธิบายเพิ่มเติมให้ใส่
ใต้ภาพหรือตาราง
ลิขสิทธิ์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบ
มอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารพร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจาก
นี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะใน
วารสารพุ ท ธอาเซียนศึก ษาเพียงแห่งเดีย วเท่ า นั้ น หากมี ก ารใช้ ภาพหรื อ ตารางของผู้ นิ พ นธ์
อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้วผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดง
หนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณาการสั่งซื้อและการสมัครเป็นสมาชิกวารสารพุทธอาเซียนศึกษากรุณา
ติดต่อบรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
สำ�นักงานวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำ�ไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรสาร 02-882-3154 www.asc.mcu.ac.th basj2558@gmail.com
		
1) พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
โทรศัพท์ 06-3889-3547		
อัตราค่าวารสาร: กำ�หนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำ�หน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง
อัตราค่าสมาชิก: ปีละ 300 บาท (อัตราปี พ.ศ.2559)
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
เขียนที่...............................................
...............................................
ข้าพเจ้าชื่อ........................................ฉายา...................................นามสกุล........................................
ขอแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความเรื่อง
(ภาษาไทย)...........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................
ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาซึ่งดำ�เนินการโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา / งาน
วิจัย ......................................................................................................... สาขา................................
.............จาก(ชื่อสถาบัน)..................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้า
มีความยินดีรับไปแก้ไขตามมติดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชำ�ระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความ
ลงในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา ตามอัตราที่ได้กำ�หนดไว้คือ ( ) ปริญญาโท 2,000 บาท ( )
ปริญญาเอก 3,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						
				
				
				
				

ลงชื่อ.....................................................
(......................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
กองบรรณาธิการได้รับเงินจำ�นวน.....................บาท จาก.....................................................
เพื่อตีพิมพ์บทความเรื่อง.....................................................................................................................
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
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ที่อยู่ของผู้ส่งบทความ
................................................
................................................
วันที่..................................................
เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
เรียน บรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเรื่อง...............................................................……………………
………………………………………………………………………………………………...................................................
ตามที่ข้าพเจ้า.................................................................นิสิตระดับ/อาจารย์ประจำ�คณะ.....
................................................ ภาควิชา................................................คณะ....................................
..............มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….…………..….……มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งบทความ
เรื่อง (ชื่อเรื่องภาษาไทย)....................................................................................................................
(ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ)...........................................................................................
พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจำ�นวน 1 แผ่นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณา
แล้ ว เห็ น ควรจั ด ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารพุ ท ธอาเซี ย นศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
					
		

.............................................................
(ชื่อ-นามสกุล.............................................)
ตำ�แหน่ง..................................................

โทร.................................................................
โทรสาร. ………………..………...………….............
โทรศัพท์มือถือ.............................................
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ขอแสดงความนับถือ
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ตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .............................................................................
ตำ�แหน่งทางวิชาการ ( ) อาจารย์ ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
( ) รองศาสตราจารย์ ( ) ศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญ.................................................................................................................................
หน่วยงาน ........................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อเพื่อส่งบทความ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................
ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (โปรด
ทำ�เครื่องหมาย / ลงในช่อง)
		
( ) ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
		

( ) ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

(ลงชื่อ) .............................................................
(...................................................................)
วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ...........

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

184 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
แบบฟอร์ม ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่ . ............................................
วันที่.....เดือน..............พ.ศ..........
ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)..................................................................................................................
..........................................................................................................
E – Mail..............................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร.............................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา
		
( ) สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จำ�นวน 2 เล่ม)
		
( ) เล่มละ 199 บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
		
( ) เงินสด
		
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
		
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
		
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................
โปรดนำ�ส่งวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา
		
สถานที่ติดต่อ ที่บ้าน...........................ที่ทำ�งาน..........................
		
เลขที่.................ถนน...............หมู่ที่...........ตำ�บล/แขวง.................
		
		

อำ�เภอ/เขต......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................
โทรสาร..........................E-Mail....................................................
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ลงชื่อ.......................................................
(
)
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บทความเลขที่.............................
Vol…… , No…….….., Year………
แบบประเมินบทความ
วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ค�ำชี้แจง:
แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
		
ประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย
ตอนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพบทความและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
เป็นการประเมินคุณภาพบทความ จ�ำนวน 18 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้
		
-เหมาะสม ไม่ต้องแก้ไข
		
-เหมาะสม ควรแก้ไข
		
-ไม่เหมาะสม ควรแก้ไข
ตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา
โดยขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้โปรดบันทึกข้อคิดเห็นตามประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นให้ครบทุกประเด็นตามความเหมาะสมพร้อมประเมินคุณภาพบทความ
เพื่อลงตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาต่อไป

						
				
					

................................
(พระราชวรเมธี, ดร.)
บรรณาธิการ
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ตัวอย่างแบบประเมินบทความ
วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ....................................................................................................................
2. ชื่อบทความ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ
ล�ำดับ

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร
เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะ ปรับปรุงต่อไป
/ไม่ต้อง
แก้ไข

/ควรแก้ไข สม /
ไม่ควร
แก้ไข

1.

ความชัดเจนของชื่อเรื่อง

……………………………………..

2.

บทคัดย่อภาษาไทยตรงตาม
วัตถุประสงคที่ศึกษา

3.

การเขียน Abstract ถูกต้องตาม
หลักภาษา
บทน�ำที่แสดงถึงความเป็นมา
ส�ำคัญของปัญหา
การใช้ภาษา (ชัดเจน/เข้าใจง่าย)

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

4.
5.
6.
7.
8.

ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับชื่อเรื่อง
การจัดเรียงล�ำดับของเนื้อหา
ความทันสมัยและความถูกต้องในการ
เขียนเอกสารทฤษฎีและงานวิจัย
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9.

ความชัดเจนของการออกแบบ
วิจัย/บทความ
ความเหมาะสมและคุณภาพเครื่อง
มือที่ใช้
ความเหมาะสมของวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย/
บทความ
การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตาม
ข้อมูลที่ได้รับ

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

14.

การอภิปรายผลข้อมูลมีเอกสาร/
งานวิจัยสนับสนุน

15.
16.

มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน
การใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง

17.

การเขียนเอกสารอ้างอิง

18.

ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม)

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

10.
11.
12.
13.

ตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา
□ เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
□ เผยแพร่ได้ โดยมีการแก้ไข
□ ไม่สมควรเผยแพร่
ลงชื่อ ผู้ประเมิน
( ....................................................... )
วันที่...... เดือน …….............. พ.ศ..........
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การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
Manuscript Preparation Guideline for Publication in Proceedings
รูปแบบบทความในการตีพมิ พ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิสาขบูชา มจร” ภาษาไทย
ชื่อผู้เขียนหลัก1* ชื่อผู้เขียนคนที่ 21 และ ชื่อผู้เขียนคนที่ 32
1. สถานที่ทำ�งาน/หน่วยงาน 2. สถานที่ทำ�งาน/หน่วยงาน
ที่อยู่ผู้เขียนหลักที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ พร้อม e-mail
บทคัดย่อ
ตัวอย่างการจัดทำ�เอกสารต้นฉบับ ควรปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด บทคัดย่อ (Abstract) มีทงั้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ควรมียอ่ หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 300 คำ� บทคัดย่อภาษาไทยให้จัดหัวข้อ
บทคัดย่อไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนาและใช้ขนาด
14 ตัวธรรมดากับเนือ้ ความในบทคัดย่อ และควรจะกล่าววัตถุประสงค์และสรุปผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั
นั้นๆ โดยให้เขียนเป็นความเรียง
คำ�สำ�คัญ: คำ�สำ�คัญคำ�ที่ 1 คำ�สำ�คัญคำ�ที่ 2 คำ�สำ�คัญคำ�ที่ 3
รูปแบบบทความในการตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิสาขบูชา มจร” ภาษาอังกฤษ
Author name 1* Author name 21 and Author name 32
1 Author affilation 2 Author affilation
corresponding author e-mail
Abstract
This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow
this guideline strictly. It should contain a single paragraph and its length should not
exceed 300 words. Use by character TH SarabunPSK 14 point size. It should include
a concise statement of objectives and summary of important results.
keywords: word 1, word 2, word 3
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บทนำ�

เป็นส่วนของความสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 ตัวธรรมดา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
อธิบายเครื่องมือและวิธีการดำ�เนินการวิจัยให้กระชับและชัดเจน
ผลการวิจัย
บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ ควรจะมีตาราง รูปภาพประกอบ ซึ่งควรหลีกเลี่ยง
การใช้คำ�ซ้ำ�ซ้อนซึ่งมีความหมายตรงกับคำ�อธิบายที่มีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ กรุณา
ให้อยู่ในหน้าเดียวกันบันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไม่เกิน 300 dpi เท่านั้น
อภิปรายผล
วิจารณ์เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมาก่อนหน้าอย่างมีหลักการ อาจมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัย ในอนาคตและแนวทางที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
สรุปสาระสำ�คัญที่ได้จากการวิจัย ไม่ควรซ้ำ�ซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กิตติกรรมประกาศ
ควรจะมีเพือ่ แสดงคำ�ขอบคุณ สำ�หรับแหล่งทุนสนับสนุนหรือผูช้ ว่ ยเหลืองานวิจยั และเตรียม
เอกสาร
เอกสารอ้างอิง
ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Harvard Style และ
ผู้ส่งบทความจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการอ้างอิง
*** บทความควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า ***
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การเตรียมต้นฉบับ และจัดส่งต้นฉบับ
คำ�แนะนำ�ในการเตรียมต้นฉบับทั้งบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม
การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนำ�ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ พร้อมแนบบทความวิจัยที่
พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หน้าเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บทคัดย่อ
กำ�หนดให้บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจำ�นวนไม่เกิน 2 หน้า โดยให้
ผู้ลงทะเบียนแนบแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ และบทคัดย่อ เป็นไฟล์ข้อมูล
สกุล .doc หรือ word 97-2003 document เท่านั้น และนำ�ส่งทางอีเมล์ basj2558@gmail.com
ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559
บทความวิจัยฉบับเต็ม
กำ�หนดให้บทความวิจัยฉบับเต็มอาจจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีจำ�นวนไม่
เกิน 8 หน้า เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล .doc หรือ word 97-2003 document เท่านั้น และให้นำ�ส่งทาง
อีเมล์ basj2558@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ คุณ
ท่านพระอภิเชฏฐ์ โทรศัพท์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.asc.mcu.
ac.th/ หรือ อีเมล์ basj2558@gmail.com
การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับต้องมีเนือ้ เรือ่ งสมบูรณ์ในฉบับ เขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์
ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้เป็นตัวอักษร TH SarabunPSK ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน (Top) 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง (Bottom) 2.5 เซนติเมตร ขอบ
ซ้าย (Left) 3 เซนติเมตร ขอบขวา (Right) 2.5 เซนติเมตร และควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า
การเขียนภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำ�ศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้
ภาษาและการใช้สำ�นวนจากผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาอังกฤษก่อน โดยให้ทำ�การบันทึกข้อมูลเป็นสกุล .doc
หรือ word 97-2003 document เท่านั้น

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คำ�แนะนำ�ในการเขียนบทความวิจัย
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง/บทความ (title) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นและกระชับ แต่
ครอบคลุมสาระทั้งเรื่องสื่อความหมายชัดเจน ไม่ควรใช้คำ�ย่อขนาด 18 ตัวหนา
2) ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน (author name & affiliation) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ทำ�งาน/หน่วยงาน ของแต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น เรียงตาม
ลำ�ดับความสำ�คัญ ขนาด 14 ตัวธรรมดา
2.1 ชือ่ ผูเ้ ขียนหลัก (corresponding author) มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุ
ชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ทำ�งาน/หน่วยงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และ E-mail
ขนาด 14 ตัวธรรมดา
3) บทคัดย่อ (abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสำ�คัญของเรื่อง
ใช้ภาษาให้รัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลที่ได้จาก
งานวิจัยนั้นๆ โดยให้เขียนเป็นความเรียงไม่ควรมีคำ�ย่อ ควรจะมีย่อหน้าเดียว โดยเขียนเป็นความ
เรียงความยาวไม่เกิน 300 คำ� ขนาด 14 ตัวธรรมดา
4) คำ�สำ�คัญ (keywords) มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คำ� ขนาด 14 ตัวธรรมดา
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
1) บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนของความสำ�คัญทีน่ ำ�ไปสูก่ ารวิจยั สรุปความเป็นมาและ
ความสำ�คัญของปัญหา การตรวจเอกสาร พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือ
รูปภาพ โดยใช้ตัวอักษร ขนาด 14 ตัวธรรมดา
2) วิธีดำ�เนินการวิจัย (Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือและวิธีการดำ�เนินการ
วิจยั ให้กระชับและชัดเจน ให้บอกรายละเอียดสิง่ ทีน่ ำ�มาศึกษา จำ�นวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่
ศึกษา ตลอดจนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษา หัวข้อวิธกี ารศึกษา อธิบายรูปแบบแผน
การศึกษา การสุม่ ตัวอย่าง วิธหี รือมาตรการทีใ่ ช้ศกึ ษา วิธกี ารเก็บข้อมูล วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สถิติที่ใช้ ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา
3) ผลการวิจัย (Results) บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้คำ�ซ้ำ�ซ้อน
ซึ่งมีความหมายตรงกับคำ�อธิบายที่มีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ แต่ได้สาระครบถ้วนอยู่
ด้านบน ในกรณีทเี่ ป็นตาราง เพือ่ ให้ทราบว่าตารางนัน้ สือ่ ถึงเนือ้ หาเรือ่ งใด ส่วนภาพและแผนภูมคิ วร
มีคำ�อธิบายอยู่ด้านล่าง การเรียงลำ�ดับ ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรเรียงลำ�ดับเนื้อหาของงานวิจัย
และต้องมีการแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา
รูปภาพประกอบ (figure) บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไม่เกิน 300
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dpi เท่านั้น
การลำ�ดับเลขเพื่ออ้างถึงรูปภาพ ตาราง และสมการ จะต้องเป็นเลขอารบิค ทุกสมการ
จะต้องมีการลำ�ดับหมายเลขกำ�กับโดยเขียนอยูใ่ นวงเล็บวางไว้ชดิ ขอบขวาโดยเขียนให้อยูด่ งั ตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ร้อยละการยับยั้ง = (A – B)/A x 100
(1)
				
การเขียนหน่วยวัด/หน่วยนับต่างๆ ในกรณีบทความภาษาไทยให้เขียนเป็นคำ�เต็มไม่ใช้
คำ�ย่อ
ตัวอย่างดังนี้ แก้วสูง 160 เซนติเมตร เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร และแก้ว
สูง 160 เซนติเมตร ดังนั้น แก้วสูง 160 /100 = 1.60 เมตร ในกรณีบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัว
อักษรตามระบบ SI units ตามตัวอย่างดังนี้ m3 , mm3 , cm3 , dm3 , l , ml
รูปภาพประกอบควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำ�เป็น ใช้เลขอารบิคกำ�กับใต้ภาพพร้อมคำ�
บรรยายใต้รปู ภาพทุกภาพ และต้องมีตวั อักษรกำ�กับมุมด้านซ้ายโดยใช้ภาษา TH SarabunPSK ขนาด
14 ตัวหนาในภาพ โดยบทความภาษาไทยให้เรียงตามลำ�ดับทีป่ รากฏ จาก ก, ข, ค,….. ภาษาอังกฤษ
ให้เรียงตามลำ�ดับที่ปรากฏ จาก a, b, c,….. รูปภาพจะต้องกำ�หนดให้อยู่ตรงกลางของเอกสาร ให้
เว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนรูปภาพ และหลังคำ�บรรยายรูปภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก/a
ข/b
ค/c
ภาพที่ 1 ฟักแช่อมิ่ อบแห้งทีผ่ ลิตจากการแช่ในน้�ำ เชือ่ มทีเ่ ติมดอกกระเจีย๊ บ (ก) ดอกอัญชัน (ข) และ
ขมิ้น (ค) ร้อยละ 0.5 0.7 และ 0.3 ตามลำ�ดับ
ในกรณีทเี่ ป็นตารางจะต้องมีคำ�บรรยายกำ�กับตารางไว้เหนือตาราง โดยให้เรียงตามลำ�ดับที่
ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตารางจะต้องกำ�หนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด
ก่อนตาราง และหลังตาราง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ตารางที่ 1 ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของฟักแช่อม่ิ อบแห้งทีใ่ ช้ชนิดและปริมาณสมุนไพรในการ
เตรียมน้ำ�เชื่อมสำ�หรับแช่ฟักแตกต่างกัน*
ความเข้มข้นของสมุนไพร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ร้อยละ การจับกับอนุมูล
อิสระ DPPH)
ดอกกระเจี๊ยบร้อยละ 0.5
34.50 ± 0.67a
ดอกอัญชันร้อยละ 0.7

16.95 ± 2.00c

ขมิ้นร้อยละ 0.3
24.26 ± 1.97b
* อักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p ≤ 0.05)
ในกรณีที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตให้ใช้ตัวเอน เช่น การสกัดสารสกัดหยาบจาก
ใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.)
4. อภิปรายผล (Discussion) วิจารณ์เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมาก่อนหน้าอย่างมี
หลักการ อาจมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต และแนวทางทีจ่ ะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ขนาดอักษร
14 ตัวธรรมดา
5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) ควรสรุปสาระสำ�คัญที่ไม่คลุมเครือและสรุปผลว่าตรง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ ไม่ควรคาดเดาอย่างเลือ่ นลอยโดยปราศจาก
พื้นฐานอ้างอิงที่แน่นอน และให้จบบทความด้วยข้อยุติ สรุปว่าผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย
หรือไม่ ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา
6. คำ�ขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) ควรจะมีเพือ่ แสดงคำ�ขอบคุณ
สำ�หรับแหล่งทุนสนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัยและเตรียมเอกสาร ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา
7. เอกสารอ้างอิง (References) เรียงลำ�ดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และ
เรียงลำ�ดับตามตัวอักษรและสระ และตามจำ�นวนผูเ้ ขียน กรณีผเู้ ขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี ให้ใช้
รูปแบบตามทีว่ ารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามกำ�หนด มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการ
อ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system) เริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่
เอกสารนัน้ ถ้าเป็นเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงนามสกุลนำ�หน้าแล้วตามด้วยปีทเี่ ผยแพร่เอกสาร
ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้งสองคน โดยใช้คำ�ว่า “และ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “&” แต่ถ้าเกิน 2
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คน ให้ใช้ชอื่ เฉพาะคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ “et al.,” ตัวอย่าง
เช่น (เอนก และคณะ, 2548) หรือ เอนก และคณะ (2548) (Cauliflower & Flowers, 2008)
(Lerdau et al., 2012) หรือ Lerdau et al. (2012) กรณีที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกันใช้ตัวอักษรกำ�กับ
เช่น (Lopez et al., 2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค การเรียงลำ�ดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียง
ตามปีทพี่ มิ พ์กอ่ น แล้วตามด้วยการเรียงตามลำ�ดับอักษร เช่น (Owen et al., 2003; Loreto et al.,
2007; Monsoon et al., 2007)
เอกสารทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตีพมิ พ์ (in press) ในกรณีทไี่ ด้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์โดยวารสาร
นัน้ แล้ว ใช้คำ�ว่า in press และใส่ในรายการอ้างอิง เอกสารทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์ (unpublished citations)
ได้แก่ abstract รวมทัง้ เอกสารทีเ่ พิง่ จะส่งเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ (submitted) การติดต่อสือ่ สารระหว่าง
บุคคล (personal communications) การสังเกตโดยบุคคล (personal observations) ให้อ้าง
ไว้ในเนื้อหาของบทความด้วย โดยระบุเป็น unpublished เช่น (Frost & Liang, unpublished;
Norby, pers. comm.; Fitter pers. obs.) แต่ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม
การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม
ระบุเฉพาะรายการทีถ่ กู อ้างอิงในเนือ้ หาของบทความเท่านัน้ โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทย
ไว้ก่อนภาษาอังกฤษ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้
หนังสือทั่วไป ให้ลงรายการเรียงลำ�ดับ
ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและลำ�ดับที่(ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//(ครั้งที่
พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สำ�นักพิมพ์. เช่น
ศักดา ดาดวง. 2551. เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
Smith SE, Read DJ. 2008. Mycorrhizal symbiosis. Cambridge, UK: Academic Press.
หนังสือรวมเรื่อง ให้ลงรายการเรียงลำ�ดับ
ผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ. ตำ�แหน่ง(ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวม
เรื่อง//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อสำ�นักพิมพ์, หมายเลขหน้าบทความ เช่น
สุปราณี แจ้งบำ�รุง. 2546. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำ�วัน. ใน: สุปราณี แจ้งบำ�รุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำ�สำ�หรับคนไทย พ.ศ.
2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ), หน้า 21-26.
Eckert CG, Samis KE, Dart S. 2006. Reproductive assurance and the evolution of
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วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารชุมทางอินโดจีน
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ภาคผนวก
วัตถุประสงค์:
• เพื่อศึกษารค้นหาหัวข้อเรื่องหรือชื่อบทความวิชาการที่
จะลงมือเขียน
• เพื่อเขียนฉบับเต็มและส่งเพื่อน�ำเสนอและพิจารณาเพื่อตี
พิมพ์
เนื้อหาสาระ:
ส่วนนี้เน้นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง การสรรหา
ประเด็น ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง และเขียนบทความฉบับเต็ม
ความส�ำคัญประจ�ำบท:
• การสรรหาหัวข้อเรื่อง
o แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ
o ลักษณะของหัวข้อเรื่องที่ดี
o การหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
• ประเภทหัวข้อเรื่อง
• การก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความวิชาการ
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The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross – Cultural
Skill of Learners in The 21st Century
ชนันภรณ์ อารีกุล*

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัย
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน การเตรียมความพร้อมของ
ผู้สอนและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ
ด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เทคนิคการจัดการ
เรียนรูอ้ าเซียนศึกษาและการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน และ 3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึง่ ประกอบ
ด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะข้ามวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้
การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้เท่านั้น แต่
เป็นการเรียนรู้เพื่อทักษะคือ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อผู้เรียนสามารถนำ�ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรมและทักษะต่างๆ ทีจ่ ำ�เป็นไปใช้ในการดำ�รงชีวติ ในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลโลก เพือ่ เป้าหมายสำ�คัญคือ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้อย่างยัง่ ยืน
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้, อาเซียนศึกษา, ทักษะข้ามวัฒนธรรม, ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Abstract
The ASEAN studies instruction to develop the cross-cultural skill of learners in the 21st century is learning process that consists of three aspects. The first is
the instructional input that consists of the preparation of learners, the preparation
of instructors, and the preparation of institutions. The second is the instructional
process that consists of the contents of ASEAN studies in the Basic Education Core
* โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. The Pali Pre-University School, Faculty
of Education, MCU
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Curriculum B.E.2551 (A.D.2008), the ASEAN studies instructional techniques, and the
assessment for learner-development. The third is the instructional output or outcome that consists of the knowledge of ASEAN studies, the cross-cultural skill, and
the good attitude in the multicultural society. The ASEAN studies instruction is not
only learning to know the content, but also learning for skills. It advances learning
for knowledge towards learning for implement skills. Learners can implement the
cross-cultural skill and other skills for their being as Thai citizen, ASEAN citizen, and
global citizen, and the most important goal is living together peacefully and sustainably in the multicultural society.
Keywords: Instruction, ASEAN Studies, Cross-cultural skill, Learners in the 21st century
บทนำ�

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ปัจจุบันอาเซียนมี
บทบาทสำ�คัญในสังคมโลกหลายด้านและจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 7)
จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพือ่ ขับเคลือ่ นการศึกษาในอาเซียนสูก่ ารบรรลุเป้า
หมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบนโยบายเพื่อดำ�เนินงาน
ตามปฏิญญาชะอำ�-หัวหิน ด้านการศึกษา ของอาเซียน โดยนโยบายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำ�เป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เช่น มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
เจตคติท่ีดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาเพือ่ นบ้าน มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความชำ�นาญการทีส่ อดคล้องกับการ
ปรับตัวและเปลีย่ นแปลงทางอุตสาหกรรม นอกจากนีภ้ าคส่วนต่างๆ ต้องมีการพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วย (โรงเรียนโนนคร้อวิทยา, 2558)
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เพื่อเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
รู้ สามารถนำ�ไปใช้ในจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน มีทักษะที่จำ�เป็นและ
สำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำ�เป็น
แก่ผู้เรียนที่อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีการข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงนำ�เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นหลักในการนำ�เสนอตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์สร้างวิชาชีพและอุตสาหกรรมใหม่และหลากหลายให้เกิด
ขึน้ ในสังคม ทัว่ โลกเกิดการเปลีย่ นแปลงครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
ปัจเจกชน ชุมชน ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ในโลกมีการรวมตัวกัน พึ่งพาอาศัยกันทางเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ นิเวศวิทยาและการเมืองในระดับทีส่ งู ขึน้ แต่เป็นทีน่ า่ ตกใจว่า ระบบการศึกษาของรัฐกลับ
ไม่ทำ�หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจำ�นวนมาก
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้จากครอบครัว จากโรงเรียน และจากสังคม (Bellanca
and Brandt, 2010: 36-37)
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยซึง่ สำ�รวจความรู้และความคิดเห็นจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พบว่า นักศึกษาไทยมีความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา
อยูใ่ นระดับต่�ำ สุด และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รถู้ งึ ผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเองโดยตรงและโดยอ้อม
ไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร เมื่อประเทศต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง, 2554)
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งแรกที่จำ�เป็นซึ่งผู้สอนต้องพิจารณาคือ การเตรียม
ความพร้อมของผูเ้ รียน และในการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้ผเู้ รียนในประชาคมอาเซียนมีทกั ษะข้าม
วัฒนธรรม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการข้ามวัฒนธรรมได้นั้น ผู้เรียนจำ�เป็นต้องมีความรู้วิชา
แกนในเบื้องต้นเสียก่อน โดยความรู้วิชาแกน ประกอบด้วย ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ การอ่านหรือ
ศิลปะการใช้ภาษา วิชาภาษาสำ�คัญของโลก วิชาศิลปะ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาการปกครองและหน้าที่พลเมือง เป็นต้น
นอกจากความรู้วิชาแกนดังกล่าว สำ�หรับเด็กไทยในยุคที่ต้องเป็นทั้งพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลโลกทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ ้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่อง
อาเซียนศึกษาและโลกศึกษาด้วย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 1; Bellanca and Brandt, 2010:
34-35)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของผู้สอน
ผูส้ อนหรือครูเป็นบุคคลสำ�คัญทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ ในชีวติ ของการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สังคม
กำ�หนด เมื่อสังคมคาดหวังให้ผู้เรียนต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้อง
พิจารณาว่าตนเองจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร และจะต้องเตรียมความพร้อมของตนอย่างไร เพื่อ
จะได้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่างหลาก
หลาย ทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
ได้ดังนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 11-12; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 6-12; สุคนธ์ สินธพานนท์,
2558: 24-26)
ด้านตนเอง ครูตอ้ งมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่างที่ดี (model) มีความเสียสละและทำ�ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
ด้านความรู้ ครูต้องมีความรู้ สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
เทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ถูกวิธี เพราะความรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจึง
ต้องรู้จักหาความรู้ได้เองและบูรณาการความรู้นั้นๆ กับชีวิตจริงตามบริบทสังคมได้
ด้านทักษะ ครูต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน รูปแบบการสอน
กระบวนการและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีทักษะในการสอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในการประเมินที่มอบอำ�นาจการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (Embedded
Formative Assessment) และใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผูเ้ รียน
ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
ด้านเจตคติ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าของการศึกษาและการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ
ในวิชาชีพของตนอย่างสม่ำ�เสมอ
ด้านสังคม ครูตอ้ งมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ สร้างเครือข่ายการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ มีลกั ษณะ
ของความเป็นผู้นำ� และมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร ชุมชนในท้องถิ่น องค์กรต่างๆ และสังคมระดับชาติ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น ครูในศตวรรษที่ 21 ต้อง
เตรียมความพร้อมในการเป็นครูวิชาชีพ (professional teacher) ด้วย ครูต้องรวมตัวกันเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนครู โดยรวมตัวกันเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสำ�หรับครู ซึ่งหมายถึงกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั งิ านของกลุม่ ครูทมี่ ารวมกัน เพือ่ ทำ�งานร่วมกันและสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบและสะท้อน
ผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วิพากษ์วิจารณ์ การทำ�งานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม (เรวณี ชัยเชาวรัตน, 2556) ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียน
รู้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นสถาบันที่สำ�คัญในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะข้ามวัฒนธรรม มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลโลก ดังนั้นสถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทั้งผู้สอน
ผู้เรียน ระบบการบริหารและสิ่งอำ�นวยความสะดวก แนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถาน
ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
กำ�หนดให้อาเซียนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของสถาน
ศึกษา โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูน้ ำ�หลักในการดำ�เนินการกำ�หนดแนวทางการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลทุกระดับในสถานศึกษามีความตระหนัก และมีความต้องการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่คณะผู้บริหารสามารถนำ�ไปใช้มีหลาก
หลายวิธี ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งบุคลากรไปรับความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมอาเซียนภายในสถานศึกษา เป็นต้น
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำ�อาเซียนศึกษามาจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาควรดำ�เนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำ�แนวคิดและประเด็นสำ�คัญของอาเซียนศึกษา
เข้ามาจัดการเรียนการสอนร่วมกับการศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยสามารถบูรณาการร่วมกับวิชาหลัก
ทัง้ ในส่วนของเนือ้ หา ทักษะและเจตคติ หรืออาจจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเพิม่ เติม ในกลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 22)
ติดตามการดำ�เนินการและตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาว่า
มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาอย่างไร
หากพบว่า ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียนยังไม่พร้อมในการเรียนรูเ้ รือ่ งอาเซียนศึกษา สถานศึกษาอาจทบทวน
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมใหม่ในการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาได้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง
ผู้สอนเป็นบุคลากรที่มีความสำ�คัญในการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา โดยอาจจัดการเรียน
รู้อาเซียนศึกษาโดยตรง หรือบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องศึกษา
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ความรู้และทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียนก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ประเด็น
สำ�คัญเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นคว้าหาความรู้
จากสื่อต่างๆ เช่น กฎบัตรอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน เป็นต้น จากนั้น จึงทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ร่วมมือกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุกระดับชั้น ว่ามีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ใดที่ตรงกับเรื่องอาเซียนศึกษา และตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ใดสามารถนำ�ประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับอาเซียนแทรกเข้าไปได้อย่างเหมาะสมใน
แต่ละตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้ ซึง่ ในหลักสูตรแกนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีสาระเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาอยู่แล้ว (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 22-26)
นอกจากนี้ ผูส้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ก็สามารถทบทวนหลักสูตรและวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้นว่า สามารถนำ�ประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับอาเซียนสอดแทรก
เข้าไปในสาระการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง โดยให้สอดคล้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในระดับชั้น และควร
เชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรียนรูข้ องกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ระดับชัน้ เพือ่ สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อนทุกกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ามารถบูรณาการ
การเรียนรู้ไปด้วยกันได้ (กรมวิชาการ, 2551: 117-148)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับอาเซียน
ศึกษาจากเอกสารสำ�คัญต่างๆ ของอาเซียน โดยในบทความนี้ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็น
อาเซียนศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพราะเป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ มี่ เี นือ้ หาสัมพันธ์กบั ทักษะข้ามวัฒนธรรมชัดเจน
ที่สุด เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสรุปโดยแบ่ง
ตามสาระการเรียนรู้ได้ดังนี้
สาระการเรียนรูศ้ าสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยสาระทีเ่ กีย่ วข้องกับอาเซียนศึกษา
ได้แก่ ประวัตศิ าสดาของศาสนาทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่นบั ถือ การขจัดความขัดแย้งและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศสมาชิกอาเซียน หลักธรรมสำ�คัญของศาสนาที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนส่วนใหญ่นับถือซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมอาเซียน
สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำ�เนินชีวิตในสังคม ประกอบด้วยสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่ ข้อตกลงระหว่างอาเซียนเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองดีของอาเซีย น คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน การเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน วิธีการเลือกรับ
วัฒนธรรมอาเซียน การเสนอแนวทางอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมอาเซียน แนวทางการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ทางการเมือง และการแลกเปลีย่ นและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่
ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตการค้า
เสรีอาเซียน
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่
โครงงานการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจ
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่ การใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และนำ�เสนอข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ภูมิสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
สมาชิกอาเซียน การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของอาเซียน การเปลีย่ นแปลงธรรมชาติ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน และการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาจำ�เป็นต้องจัดให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ผู้สอนจำ�เป็นต้องใช้วิธี
การสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ด้วย เช่น วิธีสอนแบบบูรณาการ วิธีสอนแบบโครงงาน
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนในรูป
แบบต่างๆ โดยอาจใช้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม ทำ�ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก
นอกจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนขอเสนอการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(creativity-based learning : CBL) ซึง่ เป็นรูปแบบการสอนทีต่ อ่ ยอดมาจากการสอนแบบใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน (problem-based learning : PBL) ซึ่งเป็นแนวการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยเป็นผู้กระตือรือร้น ค้นคว้าในการเรียนด้วยตนเอง
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(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ กมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559: 144-148) ทั้งนี้เพราะอาเซียนศึกษาไม่ใช่วิชา
ทีเ่ น้นการท่องจำ� แต่เน้นให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์ และสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ของ
ตน ในฐานะพลเมืองอาเซียนได้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL เป็นการนำ�ปัญหาในชีวิตเป็นตัวตั้ง จากนั้น
ผู้เรียนก็ช่วยกันหาคำ�ตอบ ผู้เรียนจะค้นคว้าหาข้อมูลจนพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง การสอน
แบบนี้ทำ�ให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator)
แทน ตัวอย่างการสอนอาเซียนศึกษาตามแนวคิดหลักของ CBL มีดังนี้
ผู้สอนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนอ่านข่าวต่างๆ ที่
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้สอนตั้งคำ�ถามในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน ให้ผู้เรียนหาคำ�ตอบแบบรายบุคคลหรือราย
กลุ่มย่อย
ให้ผเู้ รียนค้นหา รวบรวม แยกแยะ และนำ�ข้อมูลจากเว็บไซต์ คลิปวิดโี อ หนังสือหรือเอกสาร
ต่างๆ มาสร้างเป็นความรู้
ผู้เรียนนำ�ความรู้ มาสรุปเป็นคำ�ตอบและเสนอแนะทางแก้ปัญหา
ผู้สอนสามารถใช้แนวทางของเกมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาได้ เช่น
มีรางวัล มีการแข่งขัน และมีระดับขั้นความสำ�เร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ผู้เรียนทำ�โครงงานในประเด็นของอาเซียนศึกษากันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการทำ�งานร่วม
กัน บนพื้นฐานของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning : PBL) และการ
สอนแบบโครงงาน (project-based learning : PBL)
ผู้เรียนนำ�เสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การพูดหน้าห้อง การ
อภิปราย การโต้วาที เป็นต้น ในขณะเดียวกัน สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้นำ�เสนอก็เป็นผู้ให้คะแนน วิจารณ์
หรือซักถาม
ผู้สอนวัดผลตามที่ออกแบบไว้ วัดผลครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและเจคติ โดยอาจมีการ
วัดผลหลายครั้งและเน้นการวัดผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทัง้ นีใ้ นเรือ่ งของการวัดและประเมินผล จะกล่าวถึงรายละเอียดของการประเมินเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนในตอนต่อไป
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ และมีคุณลักษณะของการพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถใช้
ทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ดังนั้นในการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
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อาเซียนศึกษาควรมุ่งพัฒนาผู้เรียน (formative assessment) มากกว่าเป็นการประเมินเพื่อตัดสิน
(summative assessment) เพราะการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาในฐานะพลเมือง ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลกได้อย่างยั่งยืน
การประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน เป็นการประเมินเพือ่ บอกความคืบหน้าของการเรียน โดยผูใ้ ช้
ข้อมูลการประเมินประกอบด้วย 1) ผู้สอน ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 2) ผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนของตนเอง และ 3) ผู้เรียนทั้งชั้นเรียน
ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียน (William, 2015: 59) การจัดการเรียน
การสอนอาเซียนศึกษาควรเป็นกระบวนการที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะเนื้อหาความรู้ของ
อาเซียนศึกษานัน้ ไม่หยุดอยูน่ ง่ิ ประเทศสมาชิกในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา นโยบาย
ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
การประเมินเพื่อพัฒนาจะเป็นตัวเชื่อมการสอนของครูกับการเรียนของนักเรียนให้เข้าหากันได้ ทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนจะได้นำ�ข้อมูลจากการประเมินมาใช้ได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอผลการประเมิน
เพื่อการตัดสิน (summative assessment) เท่านั้น ซึ่งจะทำ�ให้ครูและนักเรียนสามารถทำ�หน้าที่
ของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
ยุทธศาสตร์ในการใช้การประเมินเพือ่ พัฒนา ให้เกิดผลเต็มที่ สามารถสรุปได้ 5 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (วิจารณ์ พานิช, 2557: 34)
กำ�หนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์ความสำ�เร็จในการเรียนรู้
หาหลักฐานของความสำ�เร็จในการเรียนรู้
ให้คำ�แนะนำ�ป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน
นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ครูผู้สอนอาเซียนศึกษาหรือรายวิชาอื่นสามารถนำ�ยุทธศาสตร์การประเมินดังกล่าวไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั การประชุมและประชาพิจารณ์บคุ ลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเตรียมการและดำ�เนินการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ แล้วกำ�หนด
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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และด้านเจตคติ ซึง่ ในตอนนีจ้ ะกล่าวถึง คุณลักษณะของผูเ้ รียนซึง่ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ (output/
outcome) ด้านความรู้ หลังจากผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องมี
ความรูใ้ นสาระการเรียนรู้ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับกฎบัตรอาเซียน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556:
20-21)
สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียนยังมีให้ศึกษาได้อย่างไม่จำ�กัด โดยทั่วไป
ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาจะครอบคลุม ความเป็นมาของอาเซียน สัญลักษณ์ของ
อาเซียน วัตุประสงค์ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประชาคมอาเซียน โครงสร้าง
และกลไกการดำ�เนินงานขององค์กรของอาเซียน และบทบาทอาเซียนในสังคมโลก แต่สาระหนึ่ง
ที่มีความน่าสนใจในการศึกษาคือ ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศในอาเซียน เพราะการเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศจะเป็นพื้นฐานทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งยิ่ง
ขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะข้ามวัฒนธรรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วย
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: ทักษะข้ามวัฒนธรรม
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะที่จำ�เป็นและสำ�คัญหลายประการ เช่น การมีความรู้
ในวิชาแกน ซึ่งประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาสำ�คัญของโลก
ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการปกครองและ
หน้าที่พลเมือง การมีแนวคิดสำ�คัญในศตวรรษที่ 21 เช่น จิตสำ�นึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการ
เงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ด้านสุขภาพ และด้าน
สิ่งแวดล้อม การมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
การมีทักษะชีวิตและการทำ�งาน ซึ่งทักษะชีวิตที่สำ�คัญที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พึงมีในการอยู่ร่วม
กันในสังคมพหุวัฒนธรรมคือ ทักษะข้ามวัฒนธรรม
ทักษะข้ามวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ความรูส้ กึ และการแสดงออก
ในทางที่ยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม และภาษา และสามารถในการ
ทำ�ความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างได้อย่างเคารพและรวดเร็ว ตลอดจนปฏิบตั งิ านหรืออยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lynch and Hanson, 1998: 15; Abbe, Gulick and Herman, 2007:
8)
งานวิจยั เรือ่ ง ความหลากหลายทางชาติพนั ธุก์ บั วิถกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ในประชาคม
อาเซียน: กรณีศกึ ษานิสติ ประเทศไทยและนิสติ กลุม่ ประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) แสดงให้เห็นถึงหัวใจสำ�คัญในการสร้างความเป็นเอกภาพของนิสติ เกิดจาก
การเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเรียนรู้สันติวัฒนธรรม (peace culture) ร่วมกันด้วย
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ซึ่งพื้นฐานของการมีทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็นแนวทางสำ�คัญใน
การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและยั่งยืนได้ (ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ และคณะ, 2559: 142-143)
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: เจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีพ่ ลเมืองอาเซียนต้องมีทง้ั ศาสตร์และศิลป์ในการ
อยู่ร่วมกัน จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ในประชาคมอาเซียน ทักษะสำ�คัญในศตวรรษที่
21 ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือ ทักษะข้ามวัฒนธรรม ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่สิ่งที่ต้องทำ�ให้เกิดขึ้น
ควบคูก่ นั เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะข้ามวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืนคือ ผูส้ อนต้องสร้างหรือสนับสนุนให้ผเู้ รียนมี
เจตคติหรือความรูส้ กึ นึกคิดทีด่ ี ในการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดย
อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา ไม่เพียงแค่พุทธศาสนาเท่านั้น เพราะประชากรในประเทศ
อาเซียนนั้นก็มีความแตกต่างกันทางศาสนาด้วยเช่นกัน พลเมืองอาเซียนจึงควรยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความเอือ้ อาทร ช่วยเหลือเกือ้ กูล รวมถึงให้โอกาสกับทุกกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ด้แสดงอัตลักษณ์
ของตนอย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน และอยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน
ตัวอย่างของประเทศซึง่ ประชากรมีเจตคติทดี่ ใี นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมคือ ประเทศมาเลเซีย ซึง่
มีความเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมแต่สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติได้ โดยผลวิจยั ของสถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียพบว่า ในอดีตคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่เริ่มจากการ
เข้ามาทำ�การค้าหรือการใช้แรงงาน และสร้างชุมชนบนวิถีชาติพันธุ์ของตนเอง ก่อให้เกิดกลุ่มต่างๆ
เช่น กลุ่มอินเดีย กลุ่มจีน กลุ่มไทย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มจะทำ�งานตามความถนัด
ความสามารถของกลุ่มตน และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองได้ ไม่ทิ้งความเป็นตนเอง ไม่ทิ้ง
วัฒนธรรมเดิม และในขณะเดียวกันเมือ่ อยูร่ ว่ มกันในสังคมทีห่ ลากหลายก็มคี วามเคารพในอัตลักษณ์
ของสังคมรอบข้างด้วย (สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปสาระเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียม
ความพร้อมของผูเ้ รียน การเตรียมความพร้อมของผูส้ อนและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และ 3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะข้าม
วัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
บทสรุป

การจัดการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่ง
ในแต่ละส่วนนั้นมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและรายละเอียดที่มี
ลักษณะเฉพาะสำ�หรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและจำ�เป็นต้องมีทักษะข้าม
วัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถนำ�แนวทางที่นำ�เสนอ ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรูข้ องตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า
การเรียนเรือ่ งอาเซียนศึกษานัน้ มิใช่การเรียนรูเ้ นือ้ หาสาระหรือเรียนเพือ่ ความรู้ (learning to know)
เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องสำ�หรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จาก
รู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการดำ�รงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ
โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจำ�เป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน
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ตัวอย่างบทความวิจัย
รูปแบบการตีความแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14
HERMEUNATICAL PATTERNS OF THE CONCEPT OF UNIVERSAL RESPONSIBILITY
INITIATED BY H.H. THE 14th DALAI LAMA
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต (แพงเจริญ)
นิสิตปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทคัดย่อ
บทความความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอรูปแบบการตีความแนวคิดเรือ่ งความรับผิดชอบ
สากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 โดยเน้นองค์ประกอบการวิจัยเป็น 3 คือ 1) ตัวบทและผู้นำ�เสนอ
2) บริบทแวดล้อม 3) รูปแบบการตีความ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด
ชอบสากลประกอบด้วยองค์ประกอบโครงสร้างการตีความ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 “ตัวบท หรือ
ความรับผิดชอบสากล” องค์ประกอบที่ 2 “ผู้นำ�เสนอหรือองค์ทะไลลามะที่ 14” องค์ประกอบที่ 3
“บริบทแวดล้อม” และองค์ประกอบที่ 4 “รูปแบบการตีความ” โดยสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบ
ของโครงสร้างการตีความรูปแบบได้ เป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ตัวบทและผู้นำ�เสนอ ขั้นที่ 2
นำ�สูก่ ารแสวงหาบริบทแวดล้อมประกอบ ขัน้ ที่ 3 นำ�เสนอรูปแบบการตีความ และขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์
รูปแบบการตีความเป็น 7 รูปแบบคือ 1) รูปแบบคำ�ศัพท์เชิงบวก-เชิงลบ 2) รูปแบบคำ�ศัพท์กลุ่ม
เดียวกัน 3) รูปแบบคำ�ศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ 4) รูปแบบคำ�ศัพท์ที่บรรยายภาวะโดยตรง 5) รูป
แบบรื้อความ 6) รูปแบบนำ�เสนอด้วยการแสดงตัวบท และ 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้นำ�เสนอใส่
ในคำ�ศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟัง ใน 7 รูปแบบเหล่านั้น 5 รูปแบบแรกเป็นการตีความที่เน้นตัว
บทคือความรับผิดชอบสากลเป็นสำ�คัญ สำ�หรับรูปแบบที่ 6 เน้นการตีความผู้อ่านเป็นสำ�คัญเพราะ
เน้นทัง้ ตัวบทและผูน้ ำ�เสนอ ส่วนรูปแบบที่ 7 เน้นรูปแบบการตีความการนำ�เสนอของผูน้ ำ�เสนอเป็น
สำ�คัญ อย่างไรก็ตาม รูปแบบทั้ง 7 เป็นการเน้นที่ตัวบทและผู้นำ�เสนอ
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการตีความ, ตัวบท, ผู้นำ�เสนอ, ผู้อ่าน, ความรับผิดชอบสากล, องค์ทะไลลามะ
Abstract
This research aims at proposing hermeneutical patterns and application of
the text of universal responsibility of Dalai Lama 14th covering three research compoศูนย์อาเซียนศึกษา
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nents i.e. 1) text and author 2) contexts 3) hermeneutical patterns and its application.
It is found that the hermeneutical patterns of universal responsibility constitutes
interpretational structure as follows: 1) text of universal responsibility; 2) author
or the 14th Dalai Lama; 3) contexts; 4) hermeneutical patterns by taking 3 steps :
step 1 : understanding text and author, step 2 : leading to contexts, 3 : proposing
hermeneutical patterns, step 4: analyzing 7 patterns: (1) positive-negative; (2) the
semantic domain; (3) the symbolic domain; (4) direct meanings; (5) the deconstruction
of meanings; (6) the representation of text; and (7) the application of the author’s
content to meanings derived by the reader. Of these 7 patterns, the first 5 emphasize the text of “universal responsibility,” the sixth emphasizes the reader, owing to
concern with both the text and the author; and the last is a combination of the text
and author derived from his presentation. In addition, an applied approach using
external tools comprises 4 elements: giving, useful communication, energy-based
benefit performance, and co–tuning and using a solution-and-application approach
for issues, institutes, fields and professions, such as education and the mass media.
Keywords: Text, Author, Reader, Pattern, Interpretation, Hermeneutics. Dalai Lama,
Universal, Responsibility
1. บทนำ�
ยุคสมัยอดีตครั้งโบราณ การพึ่งพาอาศัยระหว่างกันในสังคมหนึ่งๆ ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน
เป็นไปได้อย่างล่าช้าและมีข้อจำ�กัดหลายประการ ปัจจุบันในเวทีระดับโลก หรือความสัมพันธ์ด้าน
ต่างๆ ระหว่างชาติทั้งหลายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจำ�กัดทางพรมแดนมาเป็นเครื่องกั้น เนื่อง
มาจากเทคโนโลยี การคมนาคม ที่พัฒนาสะดวกและรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันมากและ
ดูเหมือนโลกยิ่งแคบลง ทั้งนี้ การพึ่งพาอาศัยกันนั้น แม้จะเน้นที่รูปธรรม ทางด้านเศรษฐกิจ การ
ค้าขายและธุรกิจเป็นหลัก หรือบางครัง้ คราวมีการพึง่ พากันทางด้านการทหาร แต่ทงั้ นี้ ถือว่ายังมีขอ้
จำ�กัดและยังแบ่งแยก เป็นประเทศเรา ประเทศเขา ยังมีการยึดมั่นถือมั่นในประเทศชาติ ชาติพันธุ์
กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตาม โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นถึงจุด
ตีบตันของมนุษย์ 2 ประการ คือ ปัญหาการแบ่งแยก ขัดแย้ง ทะเลาะกัน เกิดเป็นสงครามระหว่าง
มนุษย์ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหามนุษย์กับธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวนับวันมีแต่จะ
เกี่ยวข้องถึงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ซึง่ มาจากกระบวนทัศน์ยคุ ใหม่หรือกระบวนทัศน์ที่ 4 (modern paradigm) เหตุปจั จัยดังกล่าวเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ทำ�ให้องค์ทะไลลามะนำ�เสนอแนวคิดความรับผิดชอบสากล ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิด
สมัยใหม่และตอบสนองต่อบริบทสมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาระดับทัศนคติหรือกระบวนทัศน์ของผู้คน
ในยุคปัจจุบนั และอนาคต แม้อาจต้องใช้เวลา แต่ถอื ว่าเป็นจุดเริม่ ต้นและเป็นความหวังของยุคสมัยนี้
ประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจคือ รูปแบบการตีความ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบท ผู้นำ�เสนอ และบริบท
แวดล้อม จึงนำ�หลักองค์ประกอบโครงสร้างการตีความตามแนวทางตะวันตก และการตีความในทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบในการอธิบาย รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากลของ
องค์ทะไลลามะที่ 14 มีรูปแบบเป็นอย่างไร เพื่อทำ�ความเข้าใจข้อเท็จจริง ความจริงของตัวบท และ
เจตนารมณ์ของผู้นำ�เสนอต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเสนอรูปแบบแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดความรับผิดชอบสากลขององค์
ทะไลลามะที่ 14
3. วิธีดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงเอกสารแบบวิเคราะห์รปู แบบการนำ�เสนอ โดย
ใช้การศึกษาต้นฉบับหรืองานเขียนของผู้นำ�เสนอ และเน้นโครงสร้างการตีความแบบตะวันตก ซึ่ง
ประกอบด้วย ผูน้ ำ�เสนอ ตัวบท บริบทแวดล้อม ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารเข้าใจรูปแบบการตีความแนวคิดความ
รับผิดชอบสากล และการประยุกต์ใช้ภาพรวมในอาชีพ แวดวง หรือสถาบันต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การดำ�เนินการวิจัยนี้เน้นไปที่องค์ประกอบของโครงสร้างการตีความ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำ�
เสนอ ตัวบทและบริบทแวดล้อม ซึ่งผู้อ่าน ในฐานะผู้วิจัยได้นำ�เสนอรูปแบบของตัวบท เพื่อเข้าใจ
เจตนารมณ์และความเป็นจริงของตัวบท ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบท (text) “แนวคิดความรับผิดชอบสากล” ประกอบด้วยความหมาย
และความสำ�คัญ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับเทียบเคียง และระดับประยุกต์ การนำ�ตัวบทใน
มิตขิ องกาลเทศะหรือพืน้ ทีแ่ ละเวลามาอธิบายให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ การทำ�ความเข้าใจพัฒนาการความ
เป็นมา เหตุปจั จัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เข้าใจตัวบทได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในเป็นลักษณะแรงจูงใจภายในที่ทำ�ให้ผู้นำ�เสนอมีปณิธานที่จะช่วยสรรพ
ชีวติ ให้พน้ ทุกข์วกิ ฤตปัญหาพืน้ ฐาน ด้วยการมีนำ�วิธกี ารอันเป็นกุศโลบาย คือนำ�พุทธธรรมให้ปฏิบตั ิ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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และแก่ปญ
ั หาและทันท่วงทีเหมาะสมกับกาลเวลาปรากฏเป็นรูปธรรม ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นเรือ่ ง
ของสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ปัญหาระดับโลกหรือสากลหลักๆ ส่วนผูน้ ำ�เสนอเน้นการพัฒนา
ทัศนคติและวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับความรับผิดชอบสากล 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การมีมมุ มองทีก่ ว้างไกล
เป็นอิสระและ (2) พัฒนาความรู้สึกร่วม การพัฒนาทั้งมุมมองหรือวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นอิสระ
ดังกล่าวนับเป็นการพัฒนาปัญญาภายใน เป็นการพัฒนาเชิงลึกหรือแนวดิง่ และการพัฒนาความรูส้ กึ
ร่วมเป็นการพัฒนากรุณามองสูภ่ ายนอก เป็นการพัฒนาเชิงกว้าง หรือแนวราบ การดำ�เนินการต่างๆ
เน้นดุลยภาพที่มีความรับผิดชอบสากลเป็นฐานรองรับ
องค์ประกอบที่ 2 คือ ผู้นำ�เสนอ ผู้นำ�เสนอมีสถานภาพบทบาทหน้าที่มากมาย กว้างๆ
เป็น 2 แนวทาง คือ สถานภาพที่ติดตัวมาแต่เกิด และสถานภาพที่ได้มาหลังเกิด สถานภาพแรก
เป็นสถานะของความเป็นมนุษย์พื้นฐาน และสถานภาพอย่างหลัง สรุปได้ เป็น 4 ประเด็น คือ
(1) ในฐานะเป็นภิกษุทางพระพุทธศาสนาแบบทิเบต–วัชรยาน (ลามะและเกลุง) (2) ในฐานะเป็น
ผู้นำ�ศาสนจักร (เป็นพระประมุขของฝ่ายศาสนา) (3) ในฐานะเป็นผู้นำ�อาณาจักร (เป็นกษัตริย์ของ
แผ่นดินหรือผู้นำ�ประเทศ) และ (4) ในฐานะเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ความรับผิดชอบ (สากล) ของ
ผู้นำ�เสนอ แบ่งเป็น 5 ระดับ ในส่วนความรับผิดชอบขององค์ทะไลลามะอันเนื่องจากสถานภาพดัง
กล่าวนำ�ให้พระองค์มบี ทบาทและความรับผิดชอบมากมายและหลายระดับชัน้ งานวิจยั นีแ้ บ่งเป็น 5
ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและเวทีระดับโลก ซึ่งมาจากปณิธานที่จะส่งเสริม 3 ข้อ
คือ 1) มนุษย์ธรรม 2) การสานเสวนาศาสนา และ3) แสวงหาอิสรภาพให้ทิเบต ดังนั้น องค์ประกอบ
ของโครงสร้างการตีความคือ ตัวบท (text) และ ผู้นำ�เสนอ (author)
องค์ประกอบที่ 3 บริบทแวดล้อมแนวคิดและบริบทแวดล้อมที่สำ�คัญต่อองค์ทะไลลามะ
และความรับผิดชอบสากล ผู้วิจัยแบ่งแนวคิดบริบทแวดล้อมเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) แนวคิดและบริบทแวดล้อมพื้นฐานมีฐานมาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาประเพณี
ปฏิบัติทั้งในประเทศอินเดียประกอบด้วย หีนยาน มหายาน และวัชรยาน และพระพุทธศาสนา
ประเพณีปฏิบตั ใิ นทิเบตซึง่ ผูน้ ำ�เสนอสังกัดอยู่ คือ นิกายเกลุก ซึง่ เป็นนิกายย่อยของพระพุทธศาสนา
ทิเบตที่เรียกว่า วัชรยาน แต่จุดเด่นดังกล่าวเน้นทั้งส่วนปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งศึกษาตามหลักของ
มหายานเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาวิชาทัง้ 5 และการปฏิบตั ติ ามพระสูตรและตันตระถือว่ามีสว่ นสำ�คัญ
พื้นฐานต่อความรับผิดชอบสากล
2) แนวคิดและบริบทแวดล้อมเทียบเคียง ประกอบด้วยบริบทแวดล้อมที่เป็นแนวคิดสมัย
ใหม่ทางตะวันตกและบริบทแวดล้อมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทิเบต เนื่องจากองค์
ทะไลลามะได้ลี้ภัยไปอยู่ประเทศอินเดีย และเปิดเผยพระองค์ต่อโลกภายนอก การยอมรับพระองค์
ว่าเป็นประชากรโลกและการแสวงหาแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะแนวคิดสมัยใหม่หรือกระบวนทัศน์
นวยุคทีม่ ตี น้ กำ�เนิดมาจากประเทศตะวันตกและแผ่อทิ ธิพลไปทัว่ โลก ทำ�ให้เกิดเป็นโลกสมัยใหม่และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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มีความทันสมัย แนวคิดดังกล่าวมีส่วนสำ�คัญประการหนึ่งต่อความคิดขององค์ทะไลลามะเกิดเป็น
แนวคิดความรับผิดชอบสากล และทัง้ นีบ้ ริบทเทียบเคียงในงานวิจยั นีเ้ น้นทีบ่ ริบทประวัตศิ าสตร์ทาง
สังคม และวัฒนธรรมของทิเบต ทำ�ให้มมุ มองของแนวคิดความรับผิดชอบสากลขยายกว้างมากยิง่ ขึน้
3) แนวคิดและบริบทแวดล้อมประยุกต์ เน้นที่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่กับกลุ่มต่างๆ ใน
ฐานะที่องค์ทะไลลามะเป็นพระภิกษุทางพระพุทธศาสนาและบริบทสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันมี
ส่วนสำ�คัญต่อแนวคิดความรับผิดชอบสากล หรือที่เรียกว่า พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ (modern
Buddhism) ซึง่ มีลกั ษณะพระพุทธศาสนาผสมผสานกับสิง่ ทีเ่ ป็นความทันสมัยในประเด็นต่างๆ เช่น
แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ทำ�ให้ทราบว่ามีการนำ�ไปใช้ในบริบทดังกล่าวที่เป็นรูปแบบและ
คงความทันสมัยได้
ดังนั้นการเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้นำ�เสนอ (authorial intention) และความจริง (truth)
ของตัวบท (text) มีความจำ�เป็นต้องเข้าใจแนวคิดและบริบทแวดล้อมดังกล่าวเพิม่ และมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเน้นย้ำ�บริบทแวดล้อมรอบข้างตามทฤษฎีการตีความที่เน้นผู้นำ�เสนอ แต่เพิ่ม
การเน้นบริบทแวดล้อมโดย ดิลไทย์ ถือว่าเป็นแนวคิดและบริบทแวดล้อมทีส่ ำ�คัญต่อพัฒนาการด้าน
แนวคิดและมุมมองของผู้นำ�เสนอและตัวบท และจากการศึกษาบทที่ 2 และบทที่ 3 แล้วนั้น ถือว่า
เป็นการศึกษาองค์ประกอบการตีความเบื้องต้น คือ ทั้งผู้นำ�เสนอคือองค์ทะไลลามะ (author) และ
ตัวบทคือความรับผิดชอบสากล (text) ในบทที่ 2 และแนวคิดและบริบทแวดล้อม (contexts) ที่
หลากหลายซึ่งนำ�ไปสู่การแสวงหารูปแบบการตีความความรับผิดชอบสากลขององค์ทะไลลามะ
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการตีความ เน้นวิเคราะห์รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด
ชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงและความหมายของแนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้
เพือ่ ตอบคำ�ถามทีว่ า่ แนวคิดดังกล่าว มีรปู แบบการตีความแนวคิดอย่างไร โดยเฉพาะการตีความทีเ่ น้น
ตัวบท (text) ซึ่งเป็นรูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากลและเน้นผู้นำ�เสนอ (author)
รูปแบบการตีความการนำ�เสนอความรับผิดชอบสากลขององค์ทะไลลามะ และประยุกต์ใช้ในบริบท
สมัยปัจจุบนั รวมทัง้ รูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ท้ายบทผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์แนวคิดความรับผิดชอบสากล
กับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและผู้วิจัยให้ความสนใจ
รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากล เป็นแนวทางเพื่อเข้าใจตัวบทและ
ผู้นำ�เสนอ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์และความจริง ผ่านการตีความซึ่งผู้วิจัยเสนอไว้ 7 แนวทาง คือ 1)
รูปแบบคำ�ศัพท์เชิงบวก-เชิงลบ 2) รูปแบบคำ�ศัพท์กลุม่ เดียวกัน 3) รูปแบบคำ�ศัพท์ทสี่ อื่ ถึงสัญลักษณ์
4) รูปแบบคำ�ศัพท์ที่บรรยายภาวะโดยตรง 5) รูปแบบรื้อความ 6) รูปแบบนำ�เสนอด้วยการแสดงตัว
บท และ 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้นำ�เสนอใส่ในคำ�ศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟัง ใน 7 รูปแบบ
เหล่านั้น 5 รูปแบบแรกเป็นการตีความที่เน้นตัวบทคือความรับผิดชอบสากลเป็นสำ�คัญ สำ�หรับ
รูปแบบที่ 6 เน้นการตีความผูอ้ า่ นเป็นสำ�คัญเพราะเน้นทัง้ ตัวบทและผูน้ ำ�เสนอ ส่วนรูปแบบที่ 7 เน้น
ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน 221
รูปแบบการตีความการนำ�เสนอของผูน้ ำ�เสนอเป็นสำ�คัญ อย่างไรก็ตาม รูปแบบทัง้ 7 เป็นการเน้นทีต่ วั
บทและผูน้ ำ�เสนอ เป็นการเน้นตัวบทเป็นส่วนมาก เพราะงานเล่มนีเ้ น้นทีต่ วั บทคือความรับผิดชอบ
สากล แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่า จะไม่สนใจองค์ประกอบโครงสร้างการตีความอย่างอืน่ เลย เช่น ผูน้ ำ�
เสนอ ก็ให้ความสำ�คัญด้วย ดังทีร่ ปู แบบสุดท้าย เน้นรูปแบบการตีความการนำ�เสนอแนวคิดความรับ
ผิดชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 เพือ่ เข้าใจเจตนารมณ์ของผูน้ ำ�เสนอ ทีเ่ น้นการให้ความสำ�คัญ
ต่อความหมายใหม่และมีการใส่ความหมายของผู้นำ�เสนอซึ่งในที่นี้ก็คือบริบทแวดล้อมที่ได้กล่าวใน
บทที่ 3 มีส่วนสำ�คัญต่อผู้นำ�เสนอและนำ�เสนอใหม่ให้ความหมายหมาย แนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับกระบวนทัศน์หลังนวยุคแบบปรับรือ้ ความหมายใหม่เพือ่ นำ�สิง่ ทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สขุ และ
คุณค่าใหม่ รูปแบบการตีความและความรับผิดชอบสากลเป็นทั้งการนำ�เสนอรูปแบบเพื่อให้เข้าใจ
วิธกี ารและแนวทาง เพือ่ นำ�ไปปรับใช้ในวิถชี วี ติ และสังคมสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ตวั บทเพือ่ เข้าใจ
ความรับผิดชอบสากลกับประเด็นต่างๆ
สำ�หรับการนำ�รูปแบบประยุกต์ใช้ของความรับผิดชอบสากล องค์ทะไลลามะทรงเสนอไว้
2 วิธี คือ (1) พัฒนามุมมองที่กว้างไกลและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อเผชิญกับปัญหาจึงไม่ควร
แค่มองใกล้แต่ให้มากด้วยมุมมองที่ไกล ไม่ควรแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบไปจนถึง
ต้นตอของปัญหา เปรียบเหมือนการรักษาอาการบาดเจ็บ ไม่ใช่เพียงแค่รกั ษาอาการเท่านัน้ โดยทีไ่ ม่
ได้ตรวจสอบหรือวินจิ ฉัยให้ถงึ ต้นตอหรือสาเหตุพนื้ ฐานของอาการบาดเจ็บ (2) พัฒนาความรูส้ กึ ร่วม
กับผู้อ่ืน รู้สึกใกล้ชิดกันพยายามแบ่งปันความทุกข์ของผู้อื่น ดังนั้นการพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ
สากล จึงเริ่มด้วย 2 วิธี แต่ก็ยังมีวิธีการที่สำ�คัญเน้นที่คนรุ่นใหม่ ระบบการศึกษาที่ต้องหลีกเลี่ยง
อิทธิพลที่เลวร้าย เช่น ความรุนแรงทางโทรทัศน์หรือสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้คน
การประยุกต์ใช้ความรับผิดชอบสากลกับประเด็นปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมี
เครือ่ งมือภายนอกทีเ่ ป็นวิธที สี่ มั ผัสเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้เห็นหลักเกณฑ์หรือรูปแบบการประยุกต์ใช้ใน
ส่วนรายละเอียด ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ด้วย เนื่องจากความรับผิดชอบสากลมีพื้นฐานมาจากกรุณา
ไม่เบียดเบียน ไม่ใช้ความรุนแรง เน้นความรัก ไม่พยาบาทต่อกัน แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน และ
ดุลยภาพซึ่งเป็นลักษณะภายใน (inner quality) ถือว่าเป็นคุณสมบัติเชิงรับ (receptive quality)
สามารถผสมผสานกับวิธกี ารภายนอก (outer quality) ถือว่าเป็นคุณสมบัตเิ ชิงรุกทีม่ องเห็นรูปธรรม
(progressive quality) ซึ่งในที่นี้คือสังคหวัตถุ เป็นแม่แบบ (model) เบื้องต้นต่อการแสดงออก
ประกอบด้วย การให้ การสือ่ สาร การลงแรงทำ�ประโยชน์และการร่วมแก้ปญ
ั หา ส่วนการประยุกต์ใช้
กับประเด็นสถาบัน แวดวง สาขา และอาชีพต่างๆ กับสถานการณ์ในปัจจบัน ประกอบด้วย การศึกษา
สือ่ สารมวลชน เศรษฐกิจ-การเมือง สิง่ แวดล้อม ศาสนาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สุขภาพ และ
สันติภาพและการลดอาวุธ ทัง้ นีแ้ นวคิดความรับผิดชอบสากลดังกล่าวได้มกี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับประเด็นอืน่ เช่น จุดดี จุดด้อยของแนวคิด ความรับผิดชอบสากลในฐานะเป็นกระบวนทัศน์นวยุค
(post-modern paradigm)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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5. การอภิปรายและสรุปผล
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้นำ�เสนอการวิเคราะห์รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด
ชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 ซึ่งมีองค์ประกอบโครงสร้างสำ�คัญของวิทยานิพนธ์ 3 ส่วนหลัก
คือ 1) ตัวบท (text) และผู้นำ�เสนอ (author) อยู่บทที่ 2 2) บริบทแวดล้อม (context) ปรากฏใน
บทที่ 3 3) รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากล เพื่อทราบเจตนารมณ์และความจริง
(intention and truth) เน้นในบทที่ 4 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอกรอบของการทำ�ความเข้าใจแต่ละ
ส่วนไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ระดับพื้นฐาน (fundamental level) 2) ระดับเปรียบเทียบ (relative
level) และ 3) ระดับประยุกต์ (applied level) การทำ�ความเข้าใจรูปแบบการตีความของการวิจัย
นีล้ งในรายละเอียด โดยเฉพาะความเป็นมาของการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
และรวมทั้งการใช้ภาษาในการนำ�เสนอเพื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้นำ�เสนอและความจริงของตัวบท
และสำ�หรับรูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากล ซึง่ เป็นรูปแบบการตีความแบบพืน้ ฐาน
(fundamental interpretation patterns) มี 7 รูปแบบคือ 1) รูปแบบคำ�ศัพท์เชิงบวก-เชิงลบ
2) รูปแบบคำ�ศัพท์กลุ่มเดียวกัน 3) รูปแบบคำ�ศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ 4) รูปแบบคำ�ศัพท์ที่บรรยาย
ภาวะโดยตรง 5) รูปแบบรื้อความ 6) รูปแบบนำ�เสนอตัวบท 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้นำ�เสนอใส่
ในคำ�ศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟังและการนำ�ตัวบทไปประยุกต์ใช้ รูปแบบการประยุกต์ใช้นี้เน้น
การบูรณาการและสังเคราะห์กับบริบทร่วมสมัยปัจจุบัน ผ่านช่องทางการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม
ประกอบด้วย การเสียสละหรือให้ การสือ่ สารเป็นภาษาประกอบด้วยประโยชน์สขุ การทำ�ประโยชน์
ด้วยการลงแรง และการเชื่อมทำ�ตัวและใจเสมอเพื่อเข้าใจต่อทุกข์และสุข การนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
สถาบัน แวดวง สาขาอาชีพต่างๆ เช่น การศึกษา สื่อสารมวลชน เป็นต้น ซึ่งสำ�คัญต่อความอยู่รอด
ของมนุษย์ สังคมและสิง่ แวดล้อม ในระดับเศรษฐกิจนานาชาติ การเมืองระหว่างประเทศ สิง่ แวดล้อม
โลก และสันติภาพโลก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมของแนวคิดความรับ
ผิดชอบสากลที่เป็นนามธรรม
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบสากลจึงมีบริบทหลักพุทธธรรมที่ยอมรับทุกนิกาย ใน
เรื่องความพึ่งพาอาศัยกัน หลักแห่งเหตุปัจจัยเป็นฐานรองรับ และหลักแห่งดุลยภาพทางสายกลาง
เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์สายมหายานได้มีการตีความหลักพุทธธรรม เป็นแนวคิดความคิดใหม่
ในยุคสมัยมหายานเกิดขึ้น เช่น สุญญตา โพธิจิต ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ในยุคสมัยนั้น และใน
ยุคสมัยนี้ก็มีอาจารย์รุ่นหลังได้พัฒนาแนวคิดมานำ�เสนอ เพื่อให้ตอบกับบริบทสังคมสมัยใหม่ที่มี
ความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นแนวคิด ความรับผิดชอบสากล หรือแนวคิดจิตว่าง แนวคิด
ธรรมิกสังคมนิยม แนวคิดศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้บริบทแวดล้อมแต่ละยุคสมัยมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่สิ่งที่อาจารย์ทั้งหลายได้ตีความเน้น มีเป้าประสงค์เพื่อนำ�หลัก
พุทธธรรมให้มผี ลใช้ได้จริง แทนทีจ่ ะเป็นเพียงหลักพุทธธรรมทีค่ งความศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยูใ่ นตำ�ราหรือตูพ้ ระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คัมภีร์เท่านั้น นับว่าเน้นนำ�ทำ�ให้หลักพุทธรรมเดินได้ อันเป็นการใช้ศัพท์ใหม่หรือศัพท์ที่ผู้ฟังคุ้นเคย
และรู้อยู่แล้ว แต่การใส่เนื้อหาความประสงค์ของผู้นำ�เสนอเข้าไป ทั้งนี้เน้นที่หลักของประโยชน์สุข
ความจริง เป็นสำ�คัญโดยมีหลักสำ�คัญอยู่บนพื้นฐานของกรุณาธรรมที่ถือว่า เป็นคุณสมบัติสัมพันธ์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนเชิงรุก (progressive; proactive; strategic) หรือเชิง
ราบ เชิงกว้างแผ่ออกไป (horizontal) ทีจ่ ะแสดงออกไปยังผูอ้ นื่ หรือเป็นลักษณะทีเ่ รียกในฝ่ายเถรวาท
ว่า เป็นญาตัตถจริยาและโลกัตถจริยา ซึ่งควบคู่กับปัญญาซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติภายในส่วนเชิงรับ
(receptive) หรือ เชิงลึก/แนวดิ่ง (vertical) ซึ่งแสดงไปยังตัวเอง ทางเถรวาทเรียกว่า พุทธัตถจริยา
การทำ�ประโยชน์สขุ ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเพือ่ ตัวเองพัฒนาตัวเองเพือ่ เป็นฐานในการช่วยผูอ้ นื่
ทัง้ นีส้ งิ่ ทีเ่ ป็นลักษณะเด่นทีป่ รากฏขึน้ มาอย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาแบบมหายานคือ กุศโลบาย
วิธี ซึ่งผู้วิจัยมีทัศนะว่า เป็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (creative or constructive) ที่จะทำ�ให้เกิดการ
ตีความลักษณะพุทธรรมที่มีพัฒนาการตามลำ�ดับแห่งช่วงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ซึ่งนี้ถือว่า
เป็นชุดเด่นที่ องค์ทะไลลามะทรงสังกัดนิกาย เกลุกปะ (นิกายปฏิรูป หรือ นิกายหมวกเหลือง) ได้
ทรงนำ�หลักการดังกล่าวมาเป็นฐานในการตีความและมีบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทิเบต
และแนวคิดสมัยใหม่ทางตะวันตกทีเ่ ป็นสิง่ เทียบเคียง จนนำ�ไปสูเ่ ข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบสากล
ที่เป็นทั้งแนวคิดและเป็นทั้งความหวังของกระบวนทัศน์หลังนวยุค (post-modern paradigm)
6. ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาควรประกอบด้วย 3 แบบ คือ (ก) การศึกษาผู้นำ�เสนอคือองค์ทะไทลามะ การ
ศึกษาผู้นำ�เสนอทำ�ให้ทราบถึงภูมิหลังและความเป็นมาเป็นไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจเพิ่มเติม
ศึกษาลงรายละเอียดโดยเฉพาะสถานภาพและบทบาทในด้านต่างๆ เช่นด้านการเมือง ด้านศาสนา
และอื่นๆ (ข) การศึกษาตัวบทคือความรับผิดชอบสากล ในส่วนการศึกษาตัวบทควรนำ�ไปประยุกต์
ใช้กบั แวดวงหรือกับกระบวนทัศน์หลังนวยุคถึงความสัมพันธ์ นอกจากนีก้ บั พระพุทธศาสนาสมัยใหม่
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (ค) การศึกษารูปแบบการตีความต่างๆ ในการศึกษารูปแบบ
การตีความควรมีการศึกษาเป็นการเฉพาะแล้วสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการตีความ
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบการตีความรับผิดชอบสากลลงในรายละเอียดแต่ละ
อย่างมีขั้นตอนตามแบบการตีความ
6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์จัดการองค์ความรู้
การนำ�หลักพุทธธรรมมาเพื่อตอบสนองกับบริบทสมัย ด้วยการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
(อนิจจตา) และตะหนักถึงความทุกข์ยาก (ทุกขตา) การแสวงหาความคิดใหม่ (ความรับผิดชอบสากล)
การเข้าใจหลักการอิงอาศัยหรือพึ่งพากัน (โลกทัศน์แบบองค์รวม) การตีความพุทธธรรมด้วยภาษา
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สมัยใหม่ การนำ�หลักพุทธธรรมมาปฏิบัติใช้ได้ และการวางยุทธศาสตร์เชิงพุทธที่เป็นระบบ
ในส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้านพุทธ
ศาสนาควรมีการทำ�เป็นสารานุกรมโลกพระพุทธศาสนา (encyclopedia of World Buddhism)
แบ่งเป็นชุดต่างๆ ในประเด็นต่างๆ เช่น ศาสนบุคคลโลกพระพุทธศาสนา (Buddhist figures of the
World Buddhism) เป็นการแนะนำ�บุคคลสำ�คัญในโลกพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง
องค์ทะไลลามะที่ 14 นับเป็นบุคคลสำ�คัญทีค่ นรุน่ หลังจะได้เรียนรูแ้ นวคิดพระองค์ทา่ นด้วย แนวคิด
สำ�คัญในโลกพระพุทธศาสนา แนวคิดความรับผิดชอบสากลก็ควรอยูใ่ นชุดนีด้ ว้ ย รวมทัง้ สารานุกรม
ชุดการตีความแนวพุทธศาสตร์ (Hermeneutics of the World Buddhism) เพื่อเป็นการจัดการ
องค์ความรูเ้ ชิงพุทธ เหมือนอย่างทีม่ คี มั ภีรห์ ลังพุทธกาล ในพระพุทธศาสนาเชิงประเพณี เช่น หีนยาน
มหายาน และวัชรยาน
7. ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก
(1) ภาษาไทย
ก. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)
(1) หนังสือภาษาไทย
ฌอง-ฟรองซัว เรอเวลและมัตติเยอร์ ริการ์. ภิกษุกับนักปรัชญา. แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ.
กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์ออร์คิด, 2542.
ทะไลลามะ. จักรวาลในหนึ่งอะตอม การหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ The Universe
in A Single Atom, แปลโดย เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สวนเงินมีมา จำ�กัด, 2550.
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระธรรมทูตไทยเบิกทางสู่อารยธรรมใหม่. กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสาร, 2543.
_________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.
มัตติเยอร์ริการ์. วาทะทะไลลามะ, แปลโดย ส.ศิวลักษ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเคล็ดไทย จำ�กัด,
2533.
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ราจีฟ เมห์โรตระ. เข้าใจทะไลลามะมหาสมุทรแห่งปัญญา, แปลโดย กฤตศรี สามะพิ, ราจีฟ
เมห์โรตระ บก.. กรุงเทพมหานคร: หจก. สามลดา, 2549.
(2) หนังสือภาษาอังกฤษ
Dalai Lama. Ethics for The New Millennium. New York: Riverhead Books, 1999.
_________. Love, Kindness and Universal Responsibility, (New Delhi: Paljor Publication Private Ltd., 2004.
_________. Universal Responsibility and The Good Heart. Dharamsala: Library of
Tibetan Works and Archives, 1977.
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บทความวิชาการประเภท บทความวิจารณ์
I AM MALALA
เด็กหญิงผู้เปลี่ยนโลก พลิกแผ่นดินสันติภาพ
กองบรรณาธิการ

หนังสือชื่อ : I AM MALALA
ชื่อผู้แต่ง : Malala Yousafzai
ชื่อผู้แปล : สหชน สากลทรรศน์
สำ�นักพิมพ์ : สำ�นักพิมพ์มติชน : 2557
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1.บทนำ�

Malala Yousafzai เด็กหญิงที่ถูกยิงศีรษะประสงค์ต่อชีวิต เพียงเพราะอยากไปโรงเรียน
จากเหตุการณ์นั้นส่งผลเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมโลกต่อสิทธิเด็ก ผู้หญิงกับการศึกษา รวมทั้ง
สะท้อนภาพความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา และสิทธิพลเมืองของ
กลุ่มนักรบฏอลิบาน (Taliban) ที่เป็นผู้ปกครองประเทศปากีสถานในช่วงเวลานั้น และจากความ
รุนแรงนั้นสะท้อนความจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ทำ�ด้วยเจตนาที่มุ่งมั่น บริสุทธิ์ จนทำ�ให้ Malala
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในวัย 17 ปี หญิงสาวที่ปรากฏภาพ
ดวงตาสดใส สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และประวัติของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง “เป้าหมาย” ที่เรียกว่า
“สิทธิ” ทางการศึกษาสำ�หรับเด็กและสตรี รวมไปถึงบทบาทของเด็กหญิงผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั
เยาวชนทั่วโลกในเรื่องการศึกษา ดังคำ�กล่าวของคณะกรรมการมอบรางวัล ให้เหตุผลในการตัดสิน
ให้รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพแก่ Malala ว่า”
“แม้จะยังเป็นเยาวชน แต่ Malala Yousafzai ได้ตอ่ สูเ้ พือ่ สิทธิในการศึกษาของเด็กผูห้ ญิง
มาหลายปี และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ และเยาวชนได้เห็นว่า พวกเขาก็สามารถที่จะมีส่วนในการ
เปลีย่ นแปลง ในสิง่ ทีพ่ วกเขาเผชิญอยู.่ ..มาลาลา ได้แสดงให้เห็นถึงสิง่ นี้ แม้ในสถานการณ์ทอี่ นั ตราย
ที่สุด และเธอได้กลายเป็นตัวแทน เป็นปากเสียง เพื่อสิทธิในการศึกษาของเด็กผู้หญิงทั่วโลก”
หนังสือเล่มนี้ในภาพรวมเป็นบันทึกเรื่องเล่าประวัติด้วยตัวเองของ Malala Yousafzai ที่
เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2540 ณ เมืองมินโกรา (Mingora) เขตสวัด (Swat) จังหวัดไคเบอร์ปัค
ตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa) พ่อของเธอนายไซอุดดิ (Ziauddin) เป็นเจ้าของโรงเรียนสตรี
แห่งหนึ่งในเขตสวัด (Swat) ในช่วงต้นปี 2550 อิทธิพลของกลุ่มนักรบติดอาวุธหัวรุนแรงฏอลิบาน
(Taliban) ได้ขยายตัวเติบโตขึ้น มีมัวลานา ฟาสลูลลาห์ (Maulana Fazlullah) เป็นผู้นำ�อาศัยผล
ประโยชน์จากช่วงเศรษฐกิจที่กำ�ลังซบเซา ทำ�การรวมอำ�นาจในเขตสวัด การสอนกฎหมายศาสนา
อิสลามผ่านทางวิทยุกระจายเสียง FM และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตปกครองของกลุ่มใน
ช่วงเวลานั้น
หนังสือนี้จึงเป็นบันทึกชีวิตที่เธอบันทึกไว้ แม้จะผ่านการประดิษฐ์สร้างผ่านตัวหนังสือและ
การเล่าเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองมาบ้างแล้ว แต่นัยหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า “เธอ” พยายามเล่าให้
เห็นถึง “โอกาสทางการศึกษา” ที่ต้องดิ้นรนแสวงหา หรือ “การศึกษาคือฐานของการพัฒนา” ที่
หมายถึงการพัฒนาตนเอง คน ทั้งเด็กและสตรี ในสังคมที่เธออยู่ โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางการ
ศึกษาของเด็กและสตรีในชุมชนของที่เธออยู่อาศัย ถึงแม้เรื่องราวใน I AM MALALA จะเกิดขึ้นใน
ปากีสถาน ซึ่งอาจจะดูไกลตัว แต่ประเด็นความคิดในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะมัน
คือปรากฏการณ์หนึ่งของการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมที่เธออยู่อาศัย
และการต่อสู้นั้นยังนับเป็นแรงบันดาลใจต่อประชาคมโลกด้วยเช่นกัน ดังคำ�ที่ Malala กล่าวกับที่
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ประชุมในองค์การสหประชาชาติวา่ “หยิบหนังสือของเราและปากกาของเราขึน้ มา มันเป็นสิง่ ทีท่ รง
อานุภาพกว่าอาวุธ เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเล่ม และปากกาหนึ่งด้าม เปลี่ยนโลกนี้ได้”
บันทึกนีย้ นื ยันความเชือ่ ของเธอทีว่ า่ “ปากกาสามารถสูก้ บั ปลายกระบอกปืนได้” เธอเขียน
เรื่องราวของเธอ อธิบายความไม่เท่าเทียมของมนุษย์ในปากีสถานให้ผู้คนได้รับรู้ พร้อมคืนกลับเป็น
ความตระหนักรู้ จากผู้คนทั่วโลก ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพยายามที่จะช่วยเหลือ และยกระดับ
สังคมในปากีสถาน ไปสู่การลดความรุนแรงทางการเมืองและความเชื่อทางศาสนา แม้ผลจะเกิดขึ้น
ไม่ได้มากก็ตาม
2. การศึกษาที่ต้องต่อสู้
“...เด็กและสตรีถูกทารุณและเข่นฆ่าบนแผ่นดินปากีสถาน อาจเป็นเรื่องเกือบธรรมดาไป
เสียแล้ว ไม่ใช่เพราะพื้นฐานของคนปากีสถานคือคนเหี้ยมโหด แต่ด้วยคำ�สอนที่ถูกบิดเบือน ซึ่งกลุ่ม
ฏอลิบาน (Taliban) ยึดถือ ทั้งยังพยายามใช้หลักคำ�สอนนั้นมาครอบให้ชาวปากีสถานต้องทำ�ตาม
สิทธิต่างๆ ซึ่งเด็กและสตรีควรมีจึงลดทอนเหลือเพียง ‘ผู้หญิงเหมือนสัตว์เลี้ยง’ ที่ต้องรอรับความ
ช่วยเหลือจากผู้ชายเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ชายคือเจ้าชีวิตของสตรีปากีสถาน จะทำ�อะไรต่อพวก
เธอก็ได้ ไม่เว้นแม้การทำ�ร้ายหรือฆ่า…” นี้คือข้อความบางส่วนที่บันทึกอยู่ในหนังสือนี้
หนังสือเล่าถึงประสบการณ์การเรียกร้องผ่านการ “ทำ�” คือการดื้อแพ่งที่จะไม่ปฏิบัติตาม
กฎของกลุม่ ฏอลิบาน (Taliban) ทีม่ อี ำ�นาจในการปกครองประเทศในช่วงเวลานัน้ ทีด่ ำ�เนินนโยบาย
แบบแข็งกร้าว และมีนโยบายว่า สตรีและผู้หญิงไม่ควรเรียนหนังสือ Malala เป็นเด็กหญิงที่กล้า
แสดงออกคนหนึ่งที่รักเรียนและการทำ�กิจกรรม ซึ่งไม่น่าแปลกสำ�หรับสังคมเสรี แต่เด็กผู้หญิงแบบ
เธอเป็นเสมือนอาชญากรในสายตาของใครหลายคน ภายในสังคมจารีตอย่างปากีสถาน ระหว่างที่
มาลาลาเดินทางกลับจากโรงเรียน ทหารนักรบฏอลิบาน (Taliban) ยิงศีรษะเธอ เพียงเพราะ
เธอเป็นเด็กหญิงที่อยากไปโรงเรียน การไม่สนใจกฎที่ห้าม และยังคงไปเรียนหนังสือเท่ากับเป็น
“การท้าทาย” และ “ต่อต้าน”
ดังนั้นสิ่งที่เธอทำ� เท่ากับเป็นผู้ต่อต้าน และพฤติกรรมนั้น จึงตกเป็นเป้าสังหารของกลุ่ม
ฏอลิบาน (Taliban) เพราะ Malala เป็นผู้ทำ�ลายกรอบที่ฏอลิบาน (Taliban) สร้างขึ้น แต่ Malala
ก็มที ศั นะว่า ฏอลิบาน (Taliban) อ้างคำ�สอนทีไ่ ม่ตรงกับเจตนารมณ์ทางศาสนา การบิดเบือนคำ�สอน
ที่แท้จริง และทัศนะนั้น จึงมีผลต่อพฤติกรรมความเชื่อด้วยการที่...เธอยังคงไปเรียนหนังสือ เธอยัง
คงอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ทัง้ กล้าพูดในสิง่ ทีค่ วรพูด กล้าทำ�ในสิง่ ทีค่ วรทำ�... พฤติกรรมนีถ้ กู ตีตรา
ว่าเป็นผูน้ อกคอกจากฏอลิบาน (Taliban) รวมทัง้ เป็นการท้าท้าย แต่การท้าทายของเธอมาจากฐาน
คิดและความเชือ่ ทางศาสนาทีว่ า่ “...ถ้าพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นอย่างนัน้ พระองค์กค็ งไม่สร้าง
มนุษย์ให้แตกต่างกันเสียขนาดนีห้ รอก...” (มาลาลา ยูซาฟไซ, 2557:129) จากความเชือ่ ดังกล่าวเธอ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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จึงต้องการเป็นผูป้ ลดเปลือ้ งต่อความเชือ่ นัน้ ด้วยความรู้ ปัญญา และการศึกษา สิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
โลก และปลดแอกผู้คนจากกรงขังทางความคิดได้คือการศึกษา ซึ่งทำ�ได้โดย “เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่ง
คน หนังสือหนึ่งเล่ม และปากกาหนึ่งด้าม”
ดังนั้นพฤติกรรมและการกระทำ�ที่ Malala ใช้อธิบายตัวเองต่อการศึกษา รวมทั้งรณรงค์ให้
เด็ก สตรีอื่นได้รับการศึกษาด้วย เพราะเกิดจากการถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษา ประกอบกับการที่
บิดาของเธอ เป็นเจ้าของโรงเรียนที่มองว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ และในเวลา
เดียวกัน การพัฒนานั้นจะกลายเป็นกลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้มนุษย์ในสังคมนั้นกลายเป็น “คนคุณภาพ”
ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีหรือส่งเสริมให้มีอย่างเป็นระบบในทุกสังคมและประชาชาติ

ภาพที่ 1 : Malala ขณะเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำ�ปี 2557
ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2557
3. การศึกษาเป็นของมนุษย์ทุกคน บทอันว่าด้วยเสรีภาพและการพัฒนา
ฏอลิบาน (Taliban) นำ�กฎหมายอิสลามทีเ่ ข้มงวดทีส่ ดุ เข้ามาใช้ การควบคุมคนให้อยูภ่ ายใต้
การปกครองด้วยกระบอกปืน ผสมกับการล้างสมองด้วยอุดมการณ์ทางศาสนา ดังนั้น การบั่นทอน
เรื่องการศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่ง บรรดาโรงเรียนจึงถูกวางระเบิด ครูและนักเรียนถูกลอบ
ทำ�ร้าย ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ แต่ตอ้ งเป็นความเห็นทีไ่ ปในทางเดียวกับฏอลิบาน (Taliban)
เท่านั้น ผู้ที่เห็นต่างจะต้องเผชิญกับความตาย
ในสายตาชาวโลก ฏอลิบาน (Taliban) มีภาพลักษณ์ที่ไม่สู้ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้หญิง
ผู้หญิงมีค่าแทบไม่ต่างจากวัวควาย หน้าที่มีเพียงดูแลบ้านและให้กำ�เนิดลูกเท่านั้น ฏอลิบาน (Taliban) บิดเบือนคำ�สอนของอิสลาม และสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปโรงเรียน ผลของการขาดการศึกษาคือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อวิชชา คนที่ไร้การศึกษาอาจถูกชี้นำ�หรือล้างสมองได้ง่าย ผู้หญิงที่ไร้การศึกษาต้องพึ่งพาผู้ชายไป
ตลอดชีวิต
แต่สังคมในอุดมคติของเด็กหญิง Malala คือสังคมที่มีเสรีภาพ ทุกคนเท่าเทียมกัน ทุกคน
สามารถเปิดปากหรือจรดปลายปากกาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะเธอเชื่อว่าพระเจ้ามี
เหตุผลที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และต้องเป็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรง สำ�หรับเธอ
หนทางเดียวทีจ่ ะปลดปล่อยผูค้ นสูเ่ สรีภาพได้คอื การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิง่ ทรงพลังทีจ่ ะช่วย
ขจัดความเขลา ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
Malala มองว่า การศึกษาไม่ใช่เรือ่ งของตะวันตกหรือตะวันออก หากแต่เป็นเรือ่ งของมนุษย์
ทุกคน การศึกษาไม่ได้หยุดแค่เพียงป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปในสมองของนักเรียน แต่ต้องเป็นการ
ศึกษาที่สอนให้คนกล้าตั้งคำ�ถาม กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงตัวตนของตัวเอง การศึกษา
ในอุดมคติคือการมีความคิดเชิงวิพากษ์ ดังเช่นมาลาลาและพ่อของเธอดำ�เนินและปฏิบัติอยู่ พร้อม
ทัศนะที่ว่า “ในเมื่อนักการเมืองล้วนง่อยเปลี้ย-ก็ต้องมีใครสักคนพูดอะไรออกมา”
4. ความตาย : บทลงโทษของผู้แข็งขืนต่อโองการ
สถานการณ์ความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ ากีสถานและตะวันออก
กลางอื่นๆ ซึ่งมีกองกำ�ลังติดอาวุธควบคุมอำ�นาจอยู่ คล้ายการตีกรอบหนาและแข็งให้คนบริสุทธิ์
ดำ�เนินชีวิตไปตามครรลองที่กองกำ�ลังฯต้องการให้เป็น แต่แน่นอนว่า ยิ่งกรอบหนาเท่าไร พื้นที่ถูก
บีบอัดมากแค่ไหน แรงดันภายในนั้นย่อมมากขึ้นทุกวี่วัน จนระเบิดออกไม่วันใดก็วันหนึ่ง...
ความรุนแรงของผูด้ อื้ แพ่ง ความตายเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดเพือ่ ยัง้ พฤติกรรมทีอ่ ยูน่ อก
เหนือการกำ�หนดหรือการสัง่ ในวันทีม่ าลาลาถูกกลุม่ นักรบฏอลิบาน (Taliban) ได้ทำ�การสังหารเพือ่
“สั่งสอน” ผู้ขัดคำ�สั่ง “ทว่ากระสุนนัดนั้นไม่ฆ่าเธอ” ซ้ำ�ยังส่งให้ Malala Yousafzai เป็นที่รู้จักทั่ว
โลกในฐานะ ‘ตัวแทนแห่งสันติภาพ’
เหตุการณ์เกิดขึน้ เมือ่ “...9 ตุลาคม 2555 Malala ถูกลอบยิงจากมือปืนฏอลิบาน (Taliban)
ขณะเธอนัง่ รถโรงเรียนกลับบ้าน โดยมีมอื ปืนสวมหน้ากากได้หยุดรถโรงเรียน มีผบู้ าดเจ็บจากการลอบ
ยิงครั้งนี้ 3 คน ส่วน Malala โดนกระสุนสองนัด นัดหนึ่งที่ศีรษะ และอีกนัดหนึ่งที่ต้นลำ�คอ ทำ�ให้
เธออยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายวัน จนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 กลุ่มผู้นำ�ศาสนา 50 คนใน
ปากีสถานได้ออกแถลงการณ์ฟตั วา (fatwa) แสดงความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ลอบยิงครัง้ นี้ แต่ได้
รับตอบกลับจากพวกฏอลิบานว่าพวกเขาตั้งใจจะฆ่ามาลาลาและบิดาของเธอให้ได้จริงๆ จนเมื่อวัน
ที่ 15 ตุลาคม เธอได้ถูกย้ายไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษ…”
ในนาทีที่มาลาลาถูกยิงแล้วต้องผ่าตัด ในความรู้สึกของพ่อบอกว่าลูกเป็นเหมือนจักรวาล
สำ�หรับพ่อ หนังสือให้รายละเอียดรวมๆ ว่า “...สำ�หรับพ่อลูกคู่นี้ ลูกเป็นเหมือนมิตรสหายที่เคียง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บ่าเคียงไหล่ในการต่อสู้ คือไม่ได้สอนเพียงหนังสือ แต่สอนวิธีคิด วิธีมองโลก โดยยึดมั่นศรัทธาใน
ศาสนา เขาจึงพูดถึงความดีตลอด...”
จากเหตุการณ์ลอบสังหารฏอลิบาน (Taliban) มอบความตายให้แก่เด็กสาวคนหนึ่ง บท
เรียนที่สั่งสอนผู้แข็งขืน ในความเป็นจริงเหตุการณ์นั้นควรที่จะเงียบงันไปพร้อมกับควันจางๆ จาก
ปลายกระบอกปืน แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นภาพข่าวที่ปรากฏ คือ เด็กถูกยิงเพราะไปโรงเรียน
กลายเป็น “ปรากฏการณ์” ไปทั่วโลก พร้อมกับข้อเท็จจริงอีกหลายมุมเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
รุนแรงทางการเมืองในประเทศปากีสถานในช่วงเวลานั้น ภาพของเธอถูกจับจ้องมาพร้อมกับ “การ
ศึกษา” เพือ่ การพัฒนา “สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา” หรือรวมไปถึง “เด็ก สตรีกบั พืน้ ทีท่ างศาสนา
และความเชื่อ” จากสถานการณ์และบทบาทของเธอในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจในประชาคม จน
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสาขาสันติภาพ
จากเหตุการณ์ลอบสังหารได้ข้อสรุปว่า
มฤตยูมิอาจคร่า “วิถีแห่งผู้กล้า”

ภาพที่ 2 Malala เข้าพบ Barack Obama ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา และครอบครัว
Michelle Obama และ Malia Obama ที่ทำ�เนียบประธานาธิบดี เมื่อ 11 ตุลาคม 2556
5. ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ Noble Prize รางวัลแห่งผู้กล้า
ความกล้า และการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของเด็กและ
สตรี ทำ�ให้ Malala ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่มีอายุน้อยที่สุด อายุ 17 ปีในขณะนั้น โดย
ได้รับรางวัลร่วมกับนายไกรลาศ สัตยาธี นักรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิเด็กในอินเดีย วัย 60 ปี การได้รับ
รางวัลดังกล่าวจึงเหมือนเป็นภาพสะท้อนของความกล้า และการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและสตรี
ทั่วโลก ที่แสดงให้ประจักษ์ว่า “พลังของเยาวชน” มีจริง และสามารถสร้างให้เกิดผลในเชิงประจักษ์
ได้ พลังเยาวชนเช่น Malala หากเกิดขึน้ แล้วจะหยุดไม่ได้ เพราะพลังของเด็กคือการมองไปทีอ่ นาคต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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อนาคตทีพ่ วกเขาต้องไปดำ�เนินชีวติ จุดที่ Malala เห็นเหมือนกันคือเราจะอยูบ่ นโลกนีโ้ ดยทีไ่ ม่มกี าร
ศึกษาได้อย่างไร
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้กล้า
“การศึกษาคือสิ่งเดียวที่ทำ�ให้คนอยู่ในอนาคต หนังสือ I Am Malala พูดเรื่องอนาคตใน
มือเรา คุณจะดึงอนาคตออกจากมือเราได้อย่างไร คุณไม่ให้เราเรียนแล้วคุณจะให้เราถอยหลังไปอยู่
กับอดีตหรืออย่างไร มันเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่ฏอลิบาน (Taliban) พยายามป้อนบางอย่าง มาลาลา
ก็พยายามทำ�ลายกำ�แพงนั้น” หนังสือเล่มนี้เล่าไว้อย่างนั้น
หลังจากที่มาลาลาได้รับรางวัลโนเบล มาลาลายิ่งเป็นเป้าหมายสังหารสำ�คัญของฏอลิบาน
(Taliban) เธอยังกลับเข้าประเทศปากีสถานไม่ได้ แต่เสียงทีเ่ ธอส่งผ่านทัง้ บนเวทีสหประชาชาติและ
ในหน้ากระดาษของหนังสือ I Am Malala ถูกตีแผ่ให้คนในประชาคมโลกนี้รับรู้อย่างกว้างขวาง
แม้เธอจะกลับบ้านในปากีสถานไม่ได้ตลอดชีวิต ทว่าชื่อของหญิงสาวคนนี้จะสร้างแรง
กระเพื่อมให้ทุกคนได้เข้าใจคำ�ว่า ‘สิทธิเสรีภาพ’ และสามารถเกิดขึ้นได้จาก ‘พลังเยาวชน’ เช่นเธอ
และคนอื่นๆ อีกจำ�นวนมาก ขอเพียง “เริ่ม” และลงมือ “ทำ�” รางวัล Noble Prize คือสิ่งกระตุ้น
ให้การ “เรียน” จะยังคงดำ�เนินต่อไป ดังทัศนะที่กล่าวในคราวได้รับรางวัลว่า
“เมื่อฉันรู้ว่าได้รับรางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ลาเรียน ฉันควรจะ
เรียนจนครบชั่วโมงเรียนที่มี .. ฉันเข้าเรียนวิชาฟิสิกส์ แล้วก็วิชาอังกฤษ ฉันก็เรียนเหมือนวันปกติ”
เป็นคำ�บอกเล่าของผู้เขียน แต่นัยหนึ่งได้ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนจำ�นวนมาก ดังที่
IUrban ได้กล่าวถึง Malala ในฐานะเป็นแบบทีค่ วรจดจำ�ว่า “...ขอร่วมชืน่ ชมในความกล้าหาญของ
มาลาลา และความมุ่งมั่นยืนหยัดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมีความสำ�คัญต่อชุมชนของตัวเอง กรณี
ของมาลาลา เป็นตัวอย่างที่ดี ที่พลเมืองคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง จะมีความกล้าหาญ และลุกขึ้น
ต่อต้านคนที่ใช้อาวุธเข้าควบคุมชุมชน เธอกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิที่เธอเชื่อว่าเธอควรจะ
ได้รับ โดยไม่เกรงกลัวต่อผู้ที่ใช้อาวุธและกำ�ลัง…”
6. ปืน ปากกา และหนังสือ
จากเหตุการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของ Malala ทำ�ให้เกิดหนังสือเรื่อง I Am Malala ซึ่ง
Malala เป็นผู้บันทึกเรื่องด้วยตนเอง โดยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของเธอกับพ่อใน
ปากีสถาน ทั้งยังได้นักข่าวดีเด่นอย่างคริสติน่า แลมบ์ (Christina Lamb) เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศนี้ ทำ�ให้ I Am Malala เป็นหนังสือที่หลากหลาย
ทั้งประสบการณ์ตรงในพื้นที่ และมุมมองร่วมกับมิติทางสังคมอื่นที่แตกต่าง
พร้อมกันนั้นหนังสือเล่มนี้ ยังเป็นหลักฐานยืนยันว่าอานุภาพแห่ง “ปากกา” หนังสือเล่ม
เดียว ข้อเขียนเรื่องเดียว ทำ�ให้ทั่วโลกรับรู้ถึงความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาค และความผิดปกติ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ของความเชื่อ และการแสดงออกต่อความเชื่อผ่านการเมือง การปกครอง ทำ�ให้ชื่อของมาลาลาเป็น
ที่จดจำ� นิตยสาร Forbes จัดให้เธอเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก และเป็นบุคคลอายุน้อย
ที่สุด ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2557
“อาวุธ” ของมาลาลามีแสนยานุภาพมากกว่าปืนชนิดใดๆ ใครว่าปากีสถานเป็นเรือ่ งไกลตัว
ไม่ว่าประเทศไหนบนโลกล้วนมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง ทุกประเทศล้วนมีพัฒนาการ
และจุดบอด มนุษย์ทกุ หนแห่งล้วนมีความคิดจิตใจไม่ตา่ งกัน การอ่านเรือ่ งของคนอืน่ จึงเป็นเหมือน
กระจกเงาที่สะท้อนตัวตน เพื่อให้เราตรวจสอบตัวเอง
ดังทัศนะของ ดร.สิรกิ ร มณีรนิ ทร์ อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ ห้คำ�นิยม
เสริมในหนังสือเล่มนีไ้ ว้วา่ “ในหนังสือมีตอนหนึง่ ทีม่ าลาลาไปได้ยนิ ข่าวเบเนซี บุตโตถูกฆ่าตาย แล้ว
มีคนบอกว่าดีแล้วทีถ่ กู ฆ่า มาลาลาก็มาเล่าให้พอ่ ฟัง พ่อก็บอกว่าอย่างไรก็ตอ้ งเรียนศาสนา เพราะเรา
ต้องพึ่งครูสอนศาสนาเพือ่ สอนอัลกุรอาน แต่ลกู มีอสิ ระทีจ่ ะตีความ (มาลาลา ยูซาฟไซ, 2557 :139)
การสอนให้เข้าใจพร้อมทั้งส่งเสริมวิธีการคิดอย่างเป็นระบบระหว่างความรู้ ความจริงและความเชื่อ
จึงเป็นเหมือนแสงทีป่ ลายอุโมงค์ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจต่อวัฒนธรรมทางการศึกษาทีม่ เี ป้าหมาย
เพื่อการศึกษาเป็นสำ�คัญ
สิ่งที่มาลาลาต่อสู้อยู่คือพลังทั้งที่เป็นอาวุธ พลังของกลุ่มผู้ชายที่ยึดเอาหลักศาสนามากดขี่
ผู้หญิงและคนในสังคม แล้วยังต้องต่อสู้กับบริบทสังคมในปากีสถาน คือการที่เด็กผู้หญิงจะออกมา
พูดหรือชี้นำ�สังคมมันเป็นสิ่งไม่ควรพึงปฏิบัติ ดังนั้นมาลาลาจึงยืนอยู่ท่ามกลางพายุหลายด้านมาก”
ดังทัศนะของพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ก็บอกว่าโอกาสที่มาลาลา
ได้มาจากครอบครัว คือครอบครัวเปิดโอกาสให้คิดแตกต่างได้ “…การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจาก
การใช้อำ�นาจเกินขอบเขต อีกมุมหนึ่งของการกดขี่มันมีมุมของการเลือกปฏิบัติอยู่ด้วย มาลาลา
เองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับฏอลิบาน (Taliban) ดังนั้นสิ่งที่เธอต่อสู้อยู่ไม่ใช่แค่กรอบของรัฐชาติ
เท่านั้น แต่เป็นกรอบของการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ แม้เป็นศาสนาเดียวกันแต่เธอก็ต่อสู้กับอำ�นาจ
กลุ่มศาสนาที่ติดอาวุธ...”
แม้เรื่องราวจะผ่านไป แต่การต่อสู้ยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้ เพราะในความเป็นจริง ปืน ปากกา
และหนังสือ สะท้อนความต่างที่ยังคงมีอยู่ในจริงในสังคมโลกที่ไม่เฉพาะ Malala แต่ยังคงหมายถึง
ความจริงที่จะต้องยึดยืนให้ปรากฏว่าการศึกษาคือพลังแห่งอนาคตเหมือนที่มาลาลาทำ�และดำ�เนิน
พร้อมต่อสูม้ าจนกระทัง่ เกือบทิง้ ชีวติ ในเหตุการณ์นนั้ แต่เป็นเครือ่ งยืนยันได้อย่างหนึง่ ว่า “ปืน” และ
ความรุนแรงไม่สามารถพรากพร่าความมุ่งมั่นตั้งใจได้
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7. ความเป็นอื่นที่ต้องไม่แตกต่าง
มีประเด็นที่น่าสนใจปรากฏในบันทึกบอกเล่าอีกจำ�นวนมาก แต่ภาพที่ประสงค์นำ�เสนอ
คือการมุ่งเป้าหมายไปที่ การสื่อสารที่สะท้อนความจริง ความเหมือนและความต่างของความเชื่อ
อุดมคติทางการเมือง และการใช้ความเชือ่ ผ่านการเมืองและการปกครองนัน้ ดังกรณีทกี่ ลุม่ ฏอลิบาน
(Taliban) ได้เข้ามาปกครองประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง โดยนำ�ระบบเผด็จการที่อิงแอบอยู่กับระบบ
คิดทางศาสนา มาใช้เป็นกรอบในการบริหาร หรือการจัดการ ทำ�ให้วิถีชีวิต นับตั้งแต่การเป็นอยู่ถูก
เงื่อนไขทางศาสนาและการปกครองทางการเมืองครอบ “ขัง” ไว้ ซึ่งในหนังสือนี้มาลาลา ได้บันทึก
และเล่าไว้ว่า “พวกฏอลิบาน (Taliban) พรากเสียงเพลงไปจากพวกเรา จากนั้นก็พรากพระพุทธ
รูป และท้ายสุดพวกเขาก็พรากประวัติศาสตร์ของพวกเรา...ฏอลิบาน (Taliban) ทำ�ลายพระพุทธ
รูป รวมถึงสถูปต่างๆ ที่เราเคยใช้เป็นที่วิ่งเล่น สถานที่เหล่านั้นอยู่มานานหลายพันปี และเป็นส่วน
หนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่สมัยจักรวรรดิคูซาน พวกนั้นเชื่อว่ารูปปั้นและภาพวาดถือเป็น
ฮาราม หรือเป็นสิ่งหมิ่นศาสนา เป็นบาป สิ่งเหล่านี้จึงหลายเป็นของต้องห้าม...” (มาลาลา ยูซาฟ
ไซ, 2557 :128)
ความแตกต่างระหว่างศาสนา ความเชื่อ แนวคิด นโยบายทางการเมือง ส่งผลเป็นการ
แสดงออกเป็นพฤติกรรม และการกระทำ� นัยหนึ่งเป็นความงดงาม นัยหนึ่งเป็นความขัดแย้งแข่งขัน
หรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมและการกระทำ� กระทัง่ กลายเป็นความบกพร่องล้มเหลวในการดำ�เนิน
ชีวิต หรือการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
8. บทสรุป
บันทึกบอกเล่าของ Malala อาจดูเหมือนเรื่องเล่า หรือบันทึกของนักบันทึกที่มีปรากฏอยู่
ทัว่ ไป แต่บนั ทึกเหล่านัน้ ได้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ สถานการณ์ และการเมืองได้
อย่างหนึง่ ว่า การใช้อดุ มคติทางศาสนา การเมือง ได้กลายเป็นเงือ่ นไขในการก่อหรือสร้างความรุนแรง
ให้เกิดขึน้ ระหว่างมนุษย์ และในเวลาเดียวกัน การตีความทางศาสนาทีค่ บั แคบ รวมไปถึงการนำ�ไปใช้
ด้วยความเชือ่ ว่าเป็นสิง่ สร้างทีส่ มบูรณ์และพร้อมได้กลายเป็น “โศกนาฏกรรม” ทางศาสนาทีอ่ ยูใ่ น
ปากีสถาน ฏอลิบาน (Taliban) ถูกเล่าผ่านหนังสือถึงการทำ�ลายล้างทางความเชื่อ กรณีการทำ�ลาย
พระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ความต่างทางความเชื่อของพวกเขา การห้ามสตรีเรียนหนังสือ รวม
ไปถึงการใช้ความรุนแรงต่อการศึกษาของสตรี เด็ก หรือผู้ที่ไม่เชื่อฟัง และนำ�ไปสู่การจัดการศึกษา
โดยไม่ฟังคำ�ทัดทาน สิ่งที่ Malala แสดงออก เรียกร้องจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และ
องค์กรสหประชาชาติยังได้กำ�หนดวันเกิดของเธอ คือ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1997 (2540) ในวันที่เธอ
ครบรอบ 16 ปี ให้เป็นวัน Malala Day เพื่อเป็นการระลึกถึงบทบาทและความสำ�คัญของเธอใน
การส่งเสริมสิทธิเด็ก และสตรีทางด้านการศึกษา โดยมาลาลาได้กล่าวถึงวันนี้ว่า “Malala day is
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have
raised their voice for their rights.”
ดังนั้น หนังสือเรื่องนี้มีเรื่องราวจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องกับเธอที่ร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นความตายของชีวติ อีกจำ�นวนมาก แต่สงิ่ หนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นจากหนังสือนีค้ อื ความจริงของ
ช่วงเวลา และปรากฏการณ์ของการเปลีย่ นผ่านของมนุษย์จากช่วงเวลาหนึง่ สูช่ ว่ งเวลาหนึง่ เราคงไม่
ได้บอกว่าสิ่งที่เล่าและปรากฏในหนังสือว่าจะปรากฏเป็นความดี ถูกต้อง จริงแท้ ไปเสียทั้งหมด แต่
นำ�เสนอเพือ่ ให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติตามทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละช่วงเวลาอันเป็นบทบันทึก
ของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติในพื้นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงดังปรากฏในบันทึกที่ชื่อ I AM MALALA
อ้างอิง
มาลาลา ยูซาฟไซ, I AM MALALA: เด็กหญิงผู้เปลี่ยนโลก พลิกแผ่นดินสันติภาพ. สหชน
สากลทรรศน์, ผู้แปล. กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพ์มติชน, 2557.
บันทึกขอบคุณ
กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโ, ดร. ที่จัดซื้อ
หนังสือพร้อมมอบให้กองบรรณาธิการ นำ�มาเรียบเรียงเป็นบทวิจารณ์หนังสือดังที่ปรากฏ กราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยความเคารพ
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แหล่ง
เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ
เพื่อเสนอตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ มหาจุฬาฯ
1) วารสารพุทธอาเซียน Buddhist ASEAN Studies Journal
วารสารวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ส่งบทความออนไลน์ http://www.asc.mcu.ac.th/?page_id=7012
http://www.asc.mcu.ac.th/
Email: basj2558@gmail.com / mcuasean@gmail.com
2) วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Journal of MCU Peace Studies
วาราสารวิชาการของสันติศึกษา มจร
http://www.ps.mcu.ac.th/journal/standard.php
3) วารสาร-มจร-สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review
วาราสารวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ มจร
http://www.journal-social.mcu.ac.th/
4) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Journal of Graduate Studies Review
วาราสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มจร
http://gjn.mcu.ac.th/?lang=th
5) วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Phimoldhamma Research Institute
วารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพิมลธรรม มจร วิทยาเขตขอนแก่น
http://www.journal-phimoldhamma.com/
ส่งบทความออนไลน์ http://www.journal-phimoldhamma.com/send_paper.html
พิเศษ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
Journal of Mahachula Academic
* ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
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วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

สำ�นักงานวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา
ห้อง เอ400 ชั้น 4 โซนเอ อาคารเรียนรวม
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: basj2558@gmail.com / mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

Office: Buddhist Asean Studies, MCU

79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Room A400 Floor 4 Zone A Learning Complex
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,
13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710, (035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu
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โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูล

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รวมสื่อสิ่งพิมพ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

พระพุทธศาสนา
ในอาเซียน

เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการสู่อาเซียน

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

รายงานวิจัย
เล่มที่ 1

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

ที่อยู่ติดต่อ:

Address

เลขที่ 79 หมู่ท่ี 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710,
(035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
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ศูนย์อาเซียนศึกษา

