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คำานิยม 

 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ 

และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน รวมทั้งประสานความ

ร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ส�าเร็จลุล่วง

ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากภารกิจที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการผลิตต�าราและฐาน

ขอ้มลูวชิาการ รวมทัง้การวจิยัทางพระพทุธศาสนาในประชาคมอาเซยีน ทัง้นี ้เพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิ

การผลิตต�าราทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ารา และเพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนัก

วิชาการอิสระ ให้เชื่อมโยงเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน

การพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

 บัดนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ผลิตต�าราและฐานข้อมูลเล่มที่สอง ชื่อว่า “เทคนิคการเขียน

บทความวิชาการสู่อาเซียน” โดยคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน โดย

เฉพาะพระพุทธศาสนาการน�าเสนอผลงานดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ปัญญาของ

พุทธอาเซียนสู่สาธารณะ ต่อไป 

 ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจผลิต

หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�าให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ต่อยอดผลงานมาอีกมากมาย 

โดยเฉพาะในภาคสนามที่ทุกท่านจะต้องท�าวิจัย ค้นคว้า หาองค์ความรู้มาจัดท�า และขอเป็นก�าลัง

ใจให้กับคณะท�างานและคณะกรรมการที่เขียนทุกท่าน ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า 

และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 

 (พระราชวรเมธี, ดร.)

 รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

 รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

     



คำานิยม 

 ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปน็หนว่ยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้

เมื่อปี พ.ศ.2556 พร้อมกัน 3 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยพระธรรมทูต วิทยาพระพุทธศาสนา

นานาชาติ โดยเน้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ

จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน 

รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในประชาคม

อาเซียน เพื่อให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

 จากภารกิจที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลวิชาการ รวม

ทัง้การวจิยัทางพระพทุธศาสนาในประชาคมอาเซยีน จงึไดร้เิริม่ขึน้เพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิการผลติ

ต�ารา หนงัสอืทางวชิาการดา้นอาเซยีนศกึษาแกค่ณาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยั นสิตินกัศกึษา และ

บุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ารา และเพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนัก

วิชาการอิสระ ให้เชื่อมโยงเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน

การพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

 หนงัสอืชือ่ “เทคนคิการเขยีนบทความวชิาการสูอ่าเซยีน” เปน็หนึง่ในผลงานระยะแรกๆ 

ที่ผลิตโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า ทุกท่านจะร่วมกันเพื่อพัฒนาและผลิตผลงานด้านพระพุทธศาสนากับอาเซียน เพื่อให้เข้ากับ

วิสัยทัศน์ศูนย์อาเซียนศึกษาที่เน้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน 

และหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการและ

บทความวิจัย ไม่มากก็น้อย ต่อไป

 ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์

ผลงานของศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ ต่อไป

                    

 (พระศรีธวัชเมธี, ดร.)

 รองผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา



คำานำา

 ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด

ท�าโครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

นั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและทั่วไป เพื่อส่ง

เสรมิสนบัสนนุใหค้ณาจารย ์นกัวชิาการ นกัวจัิย นสิิตนกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป ได้พัฒนาศกัยภาพ

การเขียนต�ารา เพื่อบริการวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เชื่อมโยงวิชาการ

และวิชาชีพ รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 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�าหรับหนังสือ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน เน้นน�าเสนอวิธีการเขียน

บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 ก่อนลงมือเขียน ส่วน

ที่ 2 การลงมือเขียน ส่วนที่ 3 หลังการเขียน ส่วนที่ 4 บทความตัวอย่าง การเขียนบทความทาง

วิชาการและวิจัยนับว่ามีความส�าคัญต่อแวดวงวิชาการ ครูบาอาจารย์ นิสิต ผู้เขียนจะต้องมีองค์

ความรู้ในเรื่องที่จะเขียน มีทักษะด้านการเขียนงานวิชาการ ระเบียบระบบที่เหมาะในการเขียน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเป็นคู่มือประกอบและน�าทางในการเขียนบทความเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนและพระพุทธศาสนา

หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ จึงขออนุโมทนาทุกท่านใน

ส่วนการด�าเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจการเขียน

บทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนต่อไป

        คณะด�าเนินงานโครงการ

      มิถุนายน 2560
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98 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แนวคิด

	 1.		บทความทางวิชาการเป็นงานเขยีนเพือ่เสนอความรู	้ความคดิใหม่	ที่ ได้ศกึษาค้นคว้า

ในเชิงวิเคราะห์	วิพากษ์	วิจารณ์	ให้บุคคลอื่นๆ	ได้รับทราบอย่างมีคุณภาพ

	 2.				ผูเ้รยีบเรยีงบทความวชิาการจะเป็นผู้ใฝ่รู้	และมคีวามคดิกว้างไกล	สามารถจัดการ

วางโครงเรื่อง	และคัดเลือกการอ้างอิงได้สอดคล้องกับเร่ือง

	 3.	การเขียนบทความวิชาการที่ดีจะเป็นผู้ที่มีการใช้ภาษาดี

วัตถุประสงค์

	 เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว	ผู้เรียนสามารถ

	 1.	อธิบายวิธีการค้นคว้า	และเรียบเรียงบทความวิชาการได้

	 2.	บอกและเขียนองค์ประกอบของบทความวิชาการได้

	 3.		อธิบายความหมายของค�าว่าจรรยาบรรณการเขียนบทความวิชาการได้

	 4.	เขียนบทความทางวิชาการได้

วิธีการเรียน

	 1.	ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนบทความวิชาการ

	 2.	เข้าฟังการบรรยายระบบการเรียนกลุ่มใหญ่	

	 3.	ฝึกปฏิบัติและท�างานตามที่ ได้รับมอบหมาย		

	 4.	ศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
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1
ความหมายและความส�าคัญ	

วัตถุประสงค์	

ประเภท	

ส่วนประกอบ	

กระบวนการเขียน	

วิธีการเรียบเรียง

การค้นหาหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์	

โครงเรื่อง	(layout)

การเขียนย่อหน้า

เนื้อหาหรือประโยคในแต่ละย่อหน้า

ประโยคย่อหน้า

ส่วนที่

ก่อนเขียน
Pre-writing
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วัตถุประสงค์:

 • เพ่ือเข้าใจบทความวิชาการเบ้ืองต้น

 • เพ่ือเข้าใจกระบวนการการเขียนขั้นตอนของบทความวิชาการ

 • เพ่ือเข้าใจโครงเรื่อง ย่อหน้า ประโยค เน้ือหาในแต่ละย่อหน้า

 

เนื้อหาสาระ:

 ส่วนนี้เน้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับบทความวิชาการเบื้องต้น กระบวน ขั้นตอนการเขียน  

โครงเรื่อง ย่อหน้า ประโยค เนื้อหาสาระส�าคัญในแต่ละย่อหน้า

 ความสำาคัญประจำาบท:

 • การเขียนบทความวิชาการ 

  o ความหมายความส�าคัญ 

  o ประเภท 

  o การเรียบเรียง

  o การวางโครงเรื่อง

  o การตั้งชื่อเรื่อง

  o การเขียนประโยคในแต่ละย่อหน้า

 • กระบวนการเขียน

  o ก่อนเขียน

  o ลงมือเขียน

  o หลังเขียน
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วัตถุประสงค์:

  • เพื่อเข้าใจบทความวิชาการเบื้องต้น

  • เพื่อเข้าใจกระบวนการการเขียนบทความวิชาการ

 

เนื้อหาสาระ:

  ส ่วนนี้เน ้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับบทความวิชาการเบื้องต้น 

กระบวนการเขียน

ความสำาคัญประจำาบท:

  • การเขียนบทความวิชาการ 

 o ความหมาย

 o วัตถุประสงค์

 o ประเภท 

 o ส่วนประกอบ 

 o กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางาน 

  • การเขียนงานวิชาการ

  • งานเขียนวิชาการทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 1
บทความวิชาการ	(Academic	Article)
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บทความวิชาการ

 บทความทางวิชาการมีส่วนส�าคัญต่อผู้เขียน วงการวิชาการ/วิชาชีพ ผู้อ่านและสังคม 

ความส�าคัญส�าหรับผู้เขียนสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการติดตามความรู้และ

วิทยาการใหม่ๆ ในแวดวงการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและน�าเสนอ  

ความส�าคัญด้านวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการก่อให้เกิดการกระจายความรู้และ

การพัฒนาองค์ความรู้ ความส�าคัญส�าหรับผู้อ่านท�าให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ ต่อการตัดสินใจ

ท�าอะไรสักอย่าง ความส�าคัญต่อสังคมเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่

ได้รับจากงานเขียนบทความวิชาการ ดังน้ันบทความวิชาการจึงต้องมีลักษณะที่ดี ประกอบด้วย มี

ประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มี

การสรปุประเดน็ มกีารสงัเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งต่างๆ และเสนอความรู้หรือวิธกีารทีเ่ป็นประโยชน ์ 

สอดแทรกความคดิริเริม่ หรอืความรูใ้หมท่ีเ่ปน็ประโยชนห์รือแสดงทศันะทางวชิาการของผูเ้ขยีนอยา่ง 

ชัดเจนและเที่ยงตรง มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุมและมีการ

อ้างอิงอย่างเป็นระบบถูกต้องตามแบบแผน มีการน�าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาทางวิชาการ

เหมาะสม มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพประกอบตามความจ�าเป็น เหมาะกับประเภทของผู้อ่าน 

ความหมาย (Meaning)

 บทความวิชาการ (academic article) เป็นข้อเขียนเชิงสาระท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ

องค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิพากษ์ทัศนะหรือแนวคิดเดิม น�าเสนอ

หรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อมาสู่แนวคิดของ 

ผูเ้ขยีน บทความวชิาการเนน้การใหค้วามรูเ้ปน็ส�าคญัและต้องอาศยัขอ้มลูทางวชิาการ เอกสารอา้งองิ 

และเหตุผลที่พิสูจน์ได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน

วัตถุประสงค์ (Objective)

 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการเน้นให้ผู้อ่านได้รับความรู้ (knowledge) ข้อ

เท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหาข้อคิด แรงบันดาลใจ ข้อแนะน�า ข้อเสนอแนะ 

ทกุครัง้ในการเขยีนบทความวชิาการ ผูเ้ขยีนจะต้องก�าหนดวตัถปุระสงคข์องงานเขยีนใหช้ดัเจนด้วย

ก�าหนดวัตถุประสงค์และต้องการของผู้อ่าน ท้ังนี้การเขียนบทความทางวิชาการถึงแม้จะเป็นเรื่อง

เดียวกันน�าไปสู่การน�าเสนอของผู้เขียนท่ีไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ในการเขียนต่างกันน�าไปสู่การ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการที่แตกต่างกันด้วย หลัก 5 W 1 H เป็นแนวใน
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การก�าหนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบวิธีการน�าเสนอเนื้อหาในบทความวิชาการ ประกอบ

ด้วยตัวค�าถามภาษาอังกฤษ 

 1) กรอบบคุคลทีจ่ะอา่นบทความ ใช้คำาวา่ ใคร/Who “ผูอ่้านงานเขียนเปน็ใคร” —กรอบ

บคุคล กลุม่เป้าหมาย จะตอ้งทราบกลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจนว่าบทความดงักลา่วจะน�าเสนอใหก้ลุม่หลกั

คือใคร เหมือนดอกบัว 4 เหล่า ผู้อ่านล้วนมีสติปัญญาความสามารถแตกต่างกัน เช่น นักวิชาการ 

หรือประชาชนทั่วๆ ไป เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากจะได้ก�าหนดวิธีการน�าเสนอและเรื่องได้เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้อ่าน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องและการยกตัวอย่างในเนื้อหาให้สอดคล้องกับ

ผู้อ่าน ในที่นี้เน้นกลุ่มเป้าหมาย พุทธศาสนากับอาเซียน 

 2) กรอบเนื้อหาที่จะเขียนบทความ ใช้คำาว่า อะไร/What “จะเขียนเรื่องอะไร”—กรอบ

เน้ือหา จะเขยีนเรือ่งอะไร ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุม่ผูอ้า่น หวัข้อ วธิกีารสรรหาหวัข้อ เรือ่ง ทีเ่หมาะ

สมกับผูอ้า่น โดยเฉพาะ การเขยีนงานทีเ่กีย่วกบับรบิทอาเซยีน พระพทุธศาสนา เศรษฐกจิ การเมอืง 

และสังคมวัฒนธรรมจะต้องสามารถเข้าใจแยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง และสร้างชื่อบทความให้

มีความน่าสนใจ และเน้นกรอบเน้ือหาให้มีความชัดเจนไม่แคบ หรือกว้างจนเกินไปในการน�าเสนอ

บทความเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ประเด็นนั้น อย่างมีเหตุมีผลเหมาะสม เกิดเอกภาพ สมภาพและ

สัมพันธภาพในบทความ

 3) กรอบสถานทีแ่หลง่เผยแพร่บทความ ใช้คำาวา่ ท่ีไหน/Where “จะเขียนเพือ่เผยแพร่

ที่ไหน” —กรอบสถานท่ี ส�าหรับแหล่งที่จะเผยแพร่นั้นก็มีความส�าคัญเพราะแหล่งเผยแพร่แต่ละ

แห่งจะมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะหรอืมกีลุม่ผูอ้า่นเฉพาะ เชน่ วารสารวชิาการของมหาวทิยาลยั เผยแพร่

ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารบันเทิง ลักษณะการเขียนบทความวิชาการจะต่างกัน ทั้งนี้รูปแบบ

การเขียน การอ้างอิง ล�าดับหัวข้อของบทความที่เสนอผ่านแหล่งที่แตกต่างกันก็แตกต่างกันด้วย 

 4) กรอบระยะเวลาของบทความทั้งกรอบ ใช้คำาว่า เมื่อไหร่/When “เวลาที่จะนำา

บทความลงเผยแพร่คือเมื่อใด/ระยะเวลาในบทความว่าจะสื่อระยะเวลาเมื่อไหร่” —กรอบเวลา 

การรู้ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความนับเป็นประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากบทความบาง

เร่ืองหากน�าเสนอในชว่งเวลาทีไ่มเ่หมาะกอ็าจจะไมด่งึดดูความสนใจของผูอ้า่น หรอืหากน�าเสนอพน้

ช่วงเวลาทีค่วรน�าเสนอแลว้บทความนัน้จะไดร้บัความสนใจนอ้ยหรอืไมม่ใีคร ในกรณกีารด�าเนนิการ

เขียนนั้น กรอบของเวลาในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แคบหรือกว้างเกินไปจะท�าให้บทความน่าสนใจ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและการเน้นกรอบเวลา เพื่อให้บทความมีความน่าสนใจและได้เนื้อหาสาระพอ

สมควร

 5) กรอบกระบวนการ/เครื่องมือในการเขียนบทความ ใช้คำาว่า อย่างไร/How “จะนำา

เสนอเรื่องนี้อย่างไร มีอะไรเป็นกรอบวิธีการรูปแบบไหน” —กรอบวิธีการน�าเสนอ การก�าหนด

กระบวนการขั้นตอน ส�าหรับหัวข้อนี้ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องก�าหนดแนวทางการเขียนว่าจะ
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น�าเสนอสาระส�าคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ 

มีตัวอย่างมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยให้เขียนเรื่องได้

ง่าย ไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ำ�ซาก ไม่นอกเรื่อง ตรงประเด็นที่ผู้เขียนบทความ

วชิาการทีย่ดึตามหลกั 5 W 1 H ตอ้งค�านงึถงึคอืความเชือ่มโยง (connective linking) ตอ่เนือ่งและ

สอดคล้อง เพื่อไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสนและผู้เขียนบทความก็จะได้ไม่หลงประเด็น วิธีการเขียนที่

น�ามาใชใ้นกรอบการเขียน และเนื้อหาการน�าเสนอควรมขีัน้ตอนทีช่ดัเจน การเรยีบเรยีงล�าดบัความ

คดิเปน็ขัน้ตอนตามล�าดบัความส�าคญั ระยะเวลา สถานที ่ทีเ่หมาะสม วทิยาการด�าเนนิการทีช่ดัเจน

จะท�าให้การเรียบเรียงบทความมีความน่าสนใจ และผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้ง่ายขึ้น

 6) กรอบสภาพปัญหา ความสำาคัญของปัญหา สาเหตุปัญหา ขอบเขตบทความที่จะ

เขียน/วัตถุประสงค์หลัก-รองในการเขียนบทความ ใช้คำาว่า ทำาไม/Why “จะนำาเสนอเร่ืองน้ี

ทำาไม” —กรอบวตัถุประสงค ์เนน้วตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกับการเขยีน ในบริบทของอาเซียนผูเ้ขยีน

ต้องเนนวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอาเซียน และพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน โดยเฉพาะการระบุความเป็น

มาและความส�าคัญของปัญหาในเรื่องที่จะเขียนต้องชัดเจน โดยการน�าหลักอริยสัจ 4 สภาพปัญหา 

(ทุกข์) และสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) และวัตถุประสงค์ (นิโรธ) เป้าหมายที่จะเขียนเพื่ออะไร และ

ลงมาเขยีนหาวธิกีารแก้ไขหรอือธบิายล�าดบัของการแกไ้ขปัญหาเปน็ขัน้เปน็ตอนอยา่งมรีะบบ (มรรค) 

ก็จะน�าไปสู่การเขียนบทความวิชาการ อย่างชัดเจน กรอบนี้จะปรากฏในส่วนของบทน�า

 

ประเภทบทความวิชาการ

  ประเภทของบทความวิชาการแบ่งเป็น 3 ประเภท:

 •  บทความวิชาการ (academic article)—เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของ

ตนเองหรือผู้อ่ืนในลักษณะท่ีเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ โดยส�ารวจวรรณกรรม 

วเิคราะหอ์ย่างเปน็ระบบระเบยีบเพือ่สนบัสนนุและสรุปความผลวเิคราะหใ์นประเด็นนัน้ๆ ได้ ทีเ่สนอ

แนวความคดิใหม่ๆ  จากพืน้ฐานทางวชิาการนัน้ๆ บทความวชิาการจะผ่านการอา่นทบทวนแกไ้ขและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เช่น พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 

2518-2533 

 •   บทความวิจัย (research article)—บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการ 

ก�าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สรุปและอภิปรายผลการ

วิจัยอันน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรในประชาคมอาเซียน

 •   บทความวิจารณ์ (critical artical)—บทความที่เขียนจากการศึกษาค้นคว้า เฉพาะกรณี

เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข เช่น ข้อดีและข้อเสียของการเกิดขึ้น



1514 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ของประชาคมอาเซียน

•   บทความวิจารณป์รทิรรศน ์(review article)—บทความท่ีศกึษาผลงานหรือแนวคดิอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งโดยละเอียด รวมทั้งมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่า

ควรเป็นไปในทางใด มีข้อดีข้อเสียอย่างใดแสดงการเคลื่อนไหว การเกิดของความรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

เช่น I  AM  MALALA เด็กหญิงผู้เปลี่ยนโลก พลิกแผ่นดินสันติภาพ

ลักษณะการเขียน 

 ลักษณะการเขียนบทความสามารถจ�าแนกเป็น 5 ประเภท:

 1) การเขียนแบบบรรยาย มีลักษณะ เขียนบอกเล่า เรื่องราว เหตุการณ์ และความรู้ต่างๆ 

อยา่งละเอยีด กลา่วถงึเหตกุารณท์ีต่่อเนือ่งกนั ชีใ้หเ้หน็ถงึสถานทีท่ีเ่กิดเหตกุารณ ์สาเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิ 

เหตุการณ์สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น เน้นการใช้ถ้อยค�า

ภาษาที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงไปตรงมา เน้นกล่าวในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ มุ่งเสนอ

ขอ้มูลอันเป็นขอ้เทจ็จรงิ ไมม่สีว่นทีเ่ป็นความคิดเหน็ของผูเ้ขียน การเขยีนในลกัษณะบรรยายเชน่ การ

เขียนเล่าประวัติ การเขียนข้อมูลท่องเที่ยวหรือการบรรยายภาพ การเล่าต�านาน หรือบอกลักษณะ

องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ เป็นต้น      

 2) การเขียนแบบอธิบาย มีลักษณะเป็นการเขียนเพื่อท�าให้ความคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึง

กระจ่างชัดขึ้น เน้นใช้ในงานเขียนทางวิชาการ ประเภทหนังสือหรือต�าราโดยมีจุดประสงค์จะน�า

ประเด็นที่สงสัยมาอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน มักใช้ในการอธิบายกระบวนการ การวิเคราะห์หรือ

จ�าแนกเนื้อหาออกเป็นประเภทต่างๆ มีการอธิบายหลายลักษณะ เช่น การอธิบายตามล�าดับขั้น 

การอธิบายด้วยการให้นิยามหรือค�าจ�ากัดความ การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การชี้สาเหตุและ

ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น

 3) การเขยีนแบบพรรณนา  มลีกัษณะขยีนทีต่อ้งขยายความ หรอืแจกแจงรายละเอยีดของ

สิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ให้เห็นภาพที่เด่นชัด แสดงให้เห็นทุกรายละเอียด ผู้เขียนสามารถสอดแทรก

อารมณ์ความรูส้กึลงไปในเนือ้หานัน้ๆ ดว้ย เพือ่ใหเ้กิดความซาบซึง้ตรงึใจ และเกดิความไพเราะสละ

สลวยได้อรรถรส เลือกใช้ถ้อยค�าที่มีความหมายลึกซึ้งและมีเสียงที่ไพเราะด้วย นอกจากนั้นยังมีการ

เล่นเสียงเล่นค�าเพื่อให้เกิดภาพพจน์ เกิดอารมณ์คล้อยตาม ลักษณะการเขียนแบบพรรณนา เช่น 

การพรรณนาความงามของธรรมชาติ การพรรณนาถึงอารมณ์ความรู้สึก หรือการพรรณนาเกี่ยวกับ

ความคิด เป็นต้น บทคัดย่อในงานบทความวิชาการเน้นการใช้รูปแบบนี้

 4) การเขียนแบบอุปมา มีลักษณะเป็นการเขียนที่กล่าวเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจความ

หมาย อารมณค์วามรูส้กึ เหน็ภาพชดัเจนขึน้ มกัจะใชป้ระกอบกบัการเขยีนบรรยายหรือการพรรณนา  

เพราะจะช่วยให้ถ้อยค�ามีความไพเราะสละสลวยและมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบ
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อาจเปรียบความเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบความขัดแย้ง หรือลักษณะตรงกันข้ามหรือ

เปรยีบเทยีบเพือ่ใหเ้ชือ่มโยงความคดิหนึง่ไปสู ่อกีความคดิหนึง่ การใชค้�าแสดงการเปรียบเทยีบมอียู่ 

หลากหลาย เช่น คล้าย ดุจ ดัง ดั่ง เหมือน เสมือน ดุจดั่ง ราว ดูราว ปาน เพียง ประหนึ่ง เช่น เฉก 

เป็นต้น เพื่อแสดงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

 5) การเขียนแบบสาธก มีลักษณะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่าง

หรือเรื่องราวประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ เพ่ือสนับสนุน ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้หนักแน่น 

สมเหตุสมผล ท�าให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ดูสมจริง หรือน่า

เช่ือถือยิ่งข้ึน ตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ยกขึ้นมาประกอบอาจมาจากวรรณกรรม ข่าวสาร หรือเรื่อง

ราวเหตุการณ์ต่างๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น ประสบการณ์เรื่องราวบุคคล อัตชีวประวัติบุคคล

ส�าคญั เหตกุารณ์ นิทาน ต�านาน วรรณคด ี เปน็ตน้ สาธกโวหารนีม้กัใชกั้บงานเขยีนประเภทบทความ 

โน้มน้าวใจ หรือบทความแสดงความคิดเห็นหรือความเรียง

 6) การเขียนแบบเทศนา มีลักษณะเป็นการเขียนที่มุ่งโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม เป็นการ

กลา่วในเชงิอบรม แนะน�าสัง่สอน เสนอทศันะ ชีแ้นะ หรือโนม้นา้ว ชกัจูงใจโดยอาจจะยกเอาเหตุผล  

หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิต คติธรรมและสัจธรรมต่างๆ มาประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ

เขา้ใจและยอมรบั คลอ้ยตาม และปฏบิตัติาม มกัใชใ้นการใหโ้อวาท อบรมส่ังสอน อธบิายหลักธรรม 

และค�าชี้แจงเหตุผล 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 ล�าดับแรกผู้เขียนบทความวิชาการต้องทราบลักษณะและ

องค์ประกอบของบทความเพื่อน�าไปสู่กระบวนการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของ

บทความนั้นสามารถแบ่งได้ 3 ส่วน:- 

 1)  ส่วนประกอบตอนต้น—เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความเร่ืองนั้นๆ การ

เขียนส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนน�าเร่ืองที่ดีจะต้องมีการครอบคลุมต้ังแต่ชื่อเร่ือง 

ชื่อผู้เขียนจุดมุ่งหมายในการเขียน บางบทความจะมีบทคัดย่อเพื่อสรุปสาระสังเขป

ของบทความเรื่องนั้นๆ เพื่อบอกเนื้อหาอย่างย่นย่อของบทความ การเขียน ส่วนต้นมี

กระบวนการ 

 (1)  การตั้งชื่อเรื่อง—การตั้งชื่อเรื่องมีความส�าคัญ ต่อการเขียนบทความวิชาการอย่างยิ่ง 
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เพราะการตั้งชื่อเรื่องที่ดีมีความน่าสนใจสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความสนใจอยาก

จะอ่านบทความเรื่องนั้นๆ โดยการตั้งชื่อบทความวิชาการมักจะก�าหนดเป็นค�า วลี 

ประโยค อาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่มค�า กลุ่มวลีหรือกลุ่มประโยค และตามท้ายชื่อเร่ือง

ด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง เช่น

  •   การตั้งชื่อเรื่องแบบค�า เช่น พุทธศาสนา, ประชาสังคมวัฒนธรรมพุทธอาเซียน, 

พุทธอาเซียน, พุทธจิตวิทยาฯลฯ

  •   การตั้งชื่อเรื่องแบบวลี เช่น พุทธศาสนากับจิตวิทยา, พุทธจิตวิทยากับ

โหราศาสตร์, พระพุทธ พระธรรม พระเคร่ือง, พุทธจิตวิทยาเพ่ือความสุข:  

มุมมองใหม่, เหตุเกิด พ.ศ. 01 ฝรั่งกับพระพุทธศาสนา ฯลฯ

  •      การตั้งชื่อเรื่องแบบประโยค เช่น ใครแต่งวิมุตติมรรค, ใครสถาปนาอาเซียน  

ใครสถาปนาพุทธศาสนา ใครสถาปนาคณะสงฆ์ ใครตั้งลังกาวงศ์ ฯลฯ

 (2) ส่วนชื่อผู้เขียน—ผู้เขียนจะต้องใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามแฝง บอกต�าแหน่ง สถานะของ 

ผู้เขียนระดับการศึกษาจนถึงสถานที่ท�างาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ของผู้เขียนบทความวิชาการเรื่องนั้นๆ เพื่อติดต่อซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยจากบทความที่อ่าน

 (3) บทคัดย่อ—การสรุปสาระสังเขป บทความวิชาการเป็นงานเขียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ใหค้วามรู ้รวมทัง้เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งนกัวชิาการในสาขาทีผู้่เขยีนบทความประจ�า

อยู่หรือมีความเกี่ยวข้อง แต่ในบางครั้งก็อาจมีผู้ท่ีอยู่ในสาขาวิชาการอื่นและมีความสนใจท่ีจะอ่าน

บทความทีไ่มใ่ชส่าขาของตนเอง บทความวชิาการจงึตอ้งมสีาระสงัเขป ทีเ่รยีกวา่บทคดัยอ่ (Abstract) 

เพือ่ส�าหรบัสรปุสาระส�าคญัจากบทความฉบบัเต็ม สาระสงัเขปทีดี่จะต้องมคีวามยาวไมเ่กนิหนึง่หน้า

กระดาษ A4 หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีจ�านวนค�าไม่เกิน 300 ค�า สาระสังเขปที่ดีจะต้อง

ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาและผลการสรุป เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ

ทางด้านสาขาวิชานั้นๆ หรือผู้อ่านท่ัวไปที่มีความสนใจสามารถอ่านแล้วเข้าใจเน้ือหาของบทความ

นั้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

 (4) คำาสำาคัญ—ค�าส�าคัญ (keywords) เป็นการน�าค�าที่ตั้งชื่อมาใส่ไว้ให้เห็นว่า มีค�าไหนที่

ส�าคัญและจะมกีารใหค้�านยิาม เพือ่ขยายความและอธบิายความตอ่ไป ทัง้นีไ้มค่วรมนีอ้ยหรอืมากไป 

ประมาณ 3-5 ค�าเพื่อแสดงให้เห็นค�าส�าคัญของค�าเหล่านี้ ที่จะไปนิยามหรือขยายความต่อในบทน�า 

และเนื้อเรื่องของบทความ

 2) ส่วนประกอบกลาง (เนื้อหา)

 การน�าเสนอเนื้อหาในบทความวิชาการนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกล่าว

ถึงรายละเอียดของเนื้อหาของบทความที่ผู้เขียนบทความได้เรียงล�าดับเป็นประเด็นหรือหัวข้อไว้  
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มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ บทน�า เนื้อเรื่อง บทสรุป

 (1) บทนำา—เน้นความน่าสนใจ เปรยีบเสมอืนการเปดิประตสููห่อ้งและมหีนา้ตา่งแตล่ะสว่น

ของบทความ ถ้าบทน�าไม่สามารถชักจูงใจหรือน�าเสนอความคิดท่ีน่าสนใจไว้ในบทน�าก็อาจท�าให้ผู้

อ่านไม่สนใจที่จะอ่านเนื้อเรื่องต่อไป ดังนั้น บทน�าจึงมีความส�าคัญท�าให้ผู้อ่านสามารถติดตามหรือ

มีความสนใจต่อบทความเรื่องนั้นๆ ได้ การเขียนบทน�าประกอบด้วย 3 ย่อหน้า ย่อหน้าที่ 1 ความ

ส�าคัญของปัญหา อาจจะเป็นการกล่าวถึงปัญหาหรือความเป็นมาของหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่จะน�า

เสนอเพือ่เปน็การชีใ้หผู้อ้า่นเขา้ใจกอ่นวา่ผูเ้ขยีนบทความจะกลา่วถงึอะไร บางครัง้อาจเปน็การเกริน่

น�าความน่าสนใจของบทความ การเขียนบทน�าที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เร้าความสนใจ หรือให้พื้นฐาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่จะกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะอ่านในเนื้อเรื่อง

ต่อไป ย่อหน้าท่ี 2 เน้นนิยามค�าศัพท์ท่ีส�าคัญเพื่อให้รู้กรอบว่าหมายถึงอะไร อย่างไร ในบทความ

นี้ เพราะบางค�าอาจมีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย จ�าเป็นต้องนิยามให้ชัดก่อน ย่อหน้าที่ 3 

เน้นบอกวตัถปุระสงคก์ารเขยีนเพือ่บอกกล่าวจดุมุง่หมายของผูเ้ขยีน ดงันัน้การเขยีนค�าน�าควรเขียน

ให้กระชับไม่เยิ่นเย้อ ตรงประเด็น มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง โดยจับประเด็นจากชื่อเรื่องแล้วน�า

เข้าสู่บริบท

 (2)  เนื้อเรื่อง—เน้นความน่าเชื่อถือ ในบทความวิชาการนั้น ผู้เขียนบทความจะต้องวาง

โครงเรือ่งให้เนือ้หามคีวามเปน็หนึง่เดยีวกัน (เอกภาพ) และเรยีงรอ้ยกนัอยา่งตอ่เนือ่ง (สมัพนัธภาพ) 

เพือ่น�าไปสูข่อ้สรปุอนัเปน็หวัใจของเรือ่งหรอืสาระท่ีส�าคัญ (สารัตถภาพ) การเรียงล�าดับประเด็นหรือ

หัวข้อของเนื้อหานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ส่วนสรุป ทั้งนี้การวางล�าดับเนื้อหาและประเด็นหรือหัวข้อ

จะตอ้งมีความเป็นเอกภาพในแตล่ะยอ่หนา้ โดยยอ่หน้าหนึง่ๆ ตอ้งมใีจความหลกัเพยีงใจความเดยีว 

หรอืผูเ้ขยีนจะตอ้งมจุีดมุง่หมายมุง่เสนอความคดิหลักในยอ่หนา้นัน้เพียงความคดิเดียว ขณะเดียวกนั

เมือ่จบยอ่หนา้ๆ หนึง่แลว้ ยอ่หนา้ตอ่ไปท่ีจะกลา่วจะต้องมเีนือ้หาทีม่สีมัพนัธภาพ ทัง้นีก้ารเขยีนโดย

รกัษาเนือ้หาใหม้สีมัพันธภาพนัน้ เพ่ือใหผู้อ้า่นสามารตดิตามอา่นไดอ้ย่างราบรืน่ อกีทัง้ยงัท�าใหผู้เ้ขยีน

บทความสามารถเรยีงล�าดบัความคดิทีจ่ะกลา่วในแตล่ะยอ่หนา้เพือ่น�าไปสูส่าระส�าคญัของบทความ

การเขยีนเน้ือเรือ่งทีด่จีะตอ้งมกีารน�าเสนอมมุมองใหมห่รอืความคดิใหมท่ีผู่เ้ขยีนบทความมคีวามคดิ

เหน็แตกตา่งไปจากข้อสนันษิฐานท่ีมมีาก่อนหนา้นัน้หรอือาจจะมีการน�าเสนอองคค์วามรู้ใหมเ่พือ่ให้

ผู้อ่านรู้สึกว่าได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับผู้เขียนบทความด้วย

 (3) บทสรปุ—เน้นความน่าประทับใจ หลงัจากทีผู้่เขยีนบทความไดวิ้เคราะหใ์นแตล่ะหวัขอ้

ที่ตั้งไว้ในบทความเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะต้องน�าไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการเขียนบทสรุป การเขียน

บทสรุปนอกจากจะเป็นวิธีการที่จะท�าให้ผู้เขียนสามารถปิดต้นฉบับบทความแล้ว ยังเป็นการกล่าว

สรุปเนื้อหาในบทความท้ังหมด รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าข้อเสนอ

แนะไปศึกษาค้นคว้าต่อไป
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 3) ส่วนประกอบท้าย  

 การเขียนบทความวิชาการเปรียบได้กับการจัดท�ารายงาน ท�าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องมีการ 

จัดท�ารายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเพื่อบอกกล่าวว่าข้อมูลที่ผู้เขียนได้น�ามาเป็นแหล่งค้นคว้า  

ดังนั้นเมื่อผู้เขียนบทความได้มีการตั้งปัญหา มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีหรือมีระเบียบวิธี

วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลสรุปท่ีตามมาหลังจากการวิเคราะห์ได้เสร็จสิ้นลงก็จะต้องมีการบอกกล่าว

แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า การบอกกล่าวแหล่งค้นคว้าข้อมูลนั้นสามารถท�าได้หลายวิธีเช่น รายชื่อผู้แต่ง

และหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ รายชื่อเว็บไซต์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 นอกจากนี ้สว่นทา้ยเรือ่งของบทความอาจเป็นการจดัท�าเชงิอรรถซึง่เป็นการอธบิายถงึแหลง่

ขอ้มูลอ้างองิ หรอือธบิายขอ้ความเพิม่เตมิจากค�าส�าคญั หรอืประโยคส�าคญัในบทความทีไ่มส่ามารถ

กลา่วในบทความได ้การเพิม่เตมิเนือ้หาบางสว่นนอกเหนอืจากทีผู่เ้ขยีนบทความไมส่ามารถน�าเสนอ

ได้ เช่น ภาคผนวก ซึ่งได้แก่ ตาราง รูปภาพ 

 2. ส่วนประกอบบทความโดยละเอียด (detailed parts)

 ส่วนประกอบบทความโดยละเอียดแบ่ง 6 ส่วน ประกอบด้วย 

 1) ชื่อเรื่อง (title)—การก�าหนดชื่อเรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ชื่อเรื่องชัดเจน ตรง

ไปตรงมาและครอบคลุมประเด็นของเรื่องและมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องจะต้องสื่อ

ถงึเนือ้หาของเรือ่ง ซึง่ตอ้งมลีกัษณะทีเ่จาะลึก ไมก่วา้งเกินไป มคีวามใหมแ่ละนา่สนใจสอดคล้องกบั

เวลาสถานการณ์และนโยบายของวารสารแต่ละที่

 2) บทคัดย่อ (abstract) และคำาสำาคัญ (keywords)—เน้นเขียนให้สั้น กระชับ เน้น

ประเด็นส�าคัญของงานที่ต้องการน�าเสนอจริงๆ มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อ

มักจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน 1) เกริ่นน�า 2) สิ่งที่ท�า 3) สรุปผลส�าคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้อง

เห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ควรมีค�าส�าคัญอยู่ในบทคัดย่อเพื่อให้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลตรวจพบ 

โดยหลักมักจะเขียนสุดท้ายหลังจากเขียนส่วนอื่นทั้งหมดแล้ว และค�าส�าคัญจะปรากฏต่อท้ายจาก

บทคัดย่อ ระหว่าง 3-5 ค�า ไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ดูความเหมาะควรจากชื่อเรื่องของ

บทความ

 3) บทนำาหรือคำานำา (introduction)— เน้นสร้างความน่าสนใจ ส่วนน�าจะเป็นส่วนที ่

ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้

เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาท่ีกาลังเป็นที่สนใจขณะ

นั้นข้ึนมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นค�าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าว

ถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนน�า

เป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้ค�าชี้แจงท่ีมาของ
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การเขียนบทความน้ันๆ รวมท้ังขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขต

ที่ก�าหนด นอกจากนั้นผู้เขียนอาจใช้ส่วนน�านี้ในการปูพ้ืนฐานท่ีจะเป็นในการอ่านเร่ืองนั้นให้แก่ผู้

อ่านหรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่น�าเสนอต่อไป บทน�าประกอบด้วย

 (1) หลักการและเหตุผล (rationale) ความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือ

ความสำาคัญของเรื่องที่เขียน (justification)—หัวข้อนี้จะท�าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้

ก่อนว่าเรื่องหรือประเด็นที่เลือกมาเขียนมีความส�าคัญหรือมีความเป็นมาอย่างไร เหตุผลใดผู้เขียน

จึงเลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทน�าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความ

ทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เปรียบเสมือนหน้าตาซึ่งบ่งบอกลักษณะ

ภายใน

 (2) ขอบเขตของเรื่อง (scope of paper)—ผู้เขยีนต้องการจะบอกกล่าวใหผู้้อา่นทราบ

และเขา้ใจตรงกนั เพือ่เป็นกรอบในการอา่นโดยการเขยีนขอบเขตนัน้ อาจขึน้อยูก่บัปจัจยัในการเขยีน 

ได้แก่ ความยาวของงานท่ีเขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรก�าหนดขอบเขตการเขียนให้แคบลง  

ไมเ่ชน่นัน้ผูเ้ขยีนจะไมส่ามารถน�าเสนอเรือ่งได้ครบถว้นสมบรูณ ์และระยะเวลาทีต้่องรวบรวมขอ้มูล 

การก�าหนดเรื่องที่จะเขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิค อาจจะยากต่อการรวบรวม

ขอ้มลูและเรยีบเรยีงเนือ้เร่ือง ดงัน้ันหากมเีวลานอ้ยกค็วรพจิารณาเขยีนเรือ่งทีม่ขีอบเขตไมก่วา้งหรอื

สลับซับซ้อนมากนัก

 (3) คำาจำากัดความหรือนิยามต่างๆ และวัตถุประสงค์— ค�าจ�ากัดความหรือนิยามต่างๆ

นั้นเป็นสิ่งท ี ่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่ค�าเหล่านั้นผู้เขียนใช้ใน

ความหมายทีแ่ตกตา่งจากความหมายทัว่ไปหรือเปน็ค�าทีผู้่อา่นอาจจะไมเ่ขา้ใจความหมาย ถอืเปน็การ

ท�าความเข้าใจ และการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมท้ัง

เป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย ทั้งนี้ยังต้องระบุวัตถุประสงค์ให้

ชัด เน้นวัตถุประสงค์เดียวเป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ

เรื่องอะไรบ้าง โดยจ�านวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไป และวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อ

จะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ

 4) เนือ้เรือ่ง (body)— เนน้สรา้งความน่าเชือ่ถอื การเขยีนสว่นเนือ้เรือ่งจะตอ้งใชท้ัง้ศาสตร์

และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ  

  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องค�านึงถึงในการ

เขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดง

ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่น�าไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ 

  ส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อน�าเสนอเรื่องที่เขียน การล�าดับความ การ

บรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
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เข้าใจและประทับใจมากที่สุด

           ประเด็นส�าคัญของการเขียนส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย

 (1) การจัดลำาดับเนื้อหาสาระ—ผู้เขยีนควรมกีารวางแผนจัดโครงสร้างของเนือ้หาสาระที่

จะน�าเสนอ และจัดล�าดับเน้ือหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน�าเสนอ

เนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย

 (2) การเรียบเรียงเนื้อหา—ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน  

นอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน�าเสนอ 

การน�าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น จ�าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ  

ในการน�าเสนอเข้าช่วยเช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เป็นต้น

 (3) การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์—ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐาน

อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือ

ได้ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปด้วยทัศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการเรียบเรียงเรื่อง

ราวต่อเนื่องกันตามล�าดับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าเร่ืองนั้นๆ 

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง

 (4) การใช้ภาษา—การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้ค�าในภาษาไทยหากค�า

ไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย ควรใส่ค�าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีท่ีไม่สามารถ

หาค�าไทยได้จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค�านั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิต

สถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทยและต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะท�าให้งานเขียนนั้นมีลักษณะ

ของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการจ�าเป็นต้องพิถีพิถันใน

เรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ

ควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป 

 (5) วิธีการนำาเสนอ—การน�าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็ว

นั้นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการน�าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ 

เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการน�าเสนอสื่อต่างๆ นี้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การ

เขียนชื่อตาราง การให้หัวข้อต่างๆ ในตาราง เป็นต้น

 5) ส่วนสรุป—เน้นสร้างความประทับใจ บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็น

ส�าคัญๆ ของบทความนั้นๆ ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นส�าคัญๆ ของบทความ

นัน้ๆ มาเขยีนรวมกนัไวอ้ยา่งสัน้ๆ ทา้ยบท สามารถใช้วธิกีารบอกผลลัพธ ์ความส�าคญัของส่ิงทีก่ล่าว

มาสามารถน�าไปใชไ้ด้หรอืจะท�าใหเ้กดิอะไรต่อไป หรืออาจใชว้ธิกีารต้ังค�าถามหรือใหป้ระเด็นท้ิงท้าย

กระตุน้ใหผู้อ่้านไปสบืเสาะแสวงหาความรูห้รอืคดิคน้พฒันาเรือ่งนัน้ตอ่ไป การสรปุควรมใีนงานเขยีน

ที่ดีในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
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 6) ส่วนอ้างอิง—ประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) หากต้อง

เขยีนกิตตกิรรมประกาศเพือ่ขอบคณุบคุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขยีนได ้โดยใหอ้ยูห่ลงั

เน้ือหาของบทความและก่อนเอกสารอา้งองิ บทความทางวชิาการเปน็งานทีเ่ขยีนขึน้บนพืน้ฐานของ

วิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผล

งานของผู้อื่นจึงจ�าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน�าข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ การพิมพ์เอกสาร

อ้างอิงท้ายบทความ (References) โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท�าเมื่อไร และจาก

ไหน นับเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น 

รวมทัง้เปน็การใหห้ลกัฐานแกผู่อ้า่นใหผู้อ้า่นสามารถไปสบืเสาะแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ หรอืตดิตาม

ตรวจสอบหลักฐานได้การอ้างอิงควรจะเป็นการกระท�าอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่ง

ทีม่าของความรู้และชว่ยใหผู้อ้า่นมโีอกาสหาความรูเ้พิม่ขึน้และเป็นการแสดงวา่สิง่ทีก่ลา่วมหีลักฐาน

ควรเชือ่ถอืไดเ้พยีงใด ความรูพ้ืน้ๆ ทีเ่ปน็สิง่ทีผู้่อา่นเข้าใจได้ง่าย ไมจ่�าเปน็ต้องมกีารสืบคน้อะไรอกี ไม่

จ�าเปน็ตอ้งมกีารอา้งองิ ควรอา้งองิเทา่ทีจ่�าเปน็ การอา้งองิมากเกนิจ�าเปน็ จะท�าใหบ้ทความดูรุ่มร่าม 

และก่อความร�าคาญในการอา่นได ้และสดุทา้ยประวตัผิูเ้ขยีนและผูร้ว่มเขยีน ประกอบดว้ย ชือ่-สกุล 

ประวัติทางการศึกษา การท�างาน ผลงานทางวิชาการที่ยอมรับ ต�าแหน่ง หน้าที่ การท�างานปัจจุบัน

 นอกจากนั้น ผู้เขียนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การคัดลอกงานของผู้อื่นนั้นทำาได้ ต่อเมื่อ

นำามาเพื่ออธิบายสนับสนุนเท่านั้น (มีการอ้างอิงเพื่อให้ถูกต้องและให้เกียรติแก่เจ้าของ) ไม่ใช่

ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน ในส่วนประกอบการเขียนบทความวิชาการจะลงรายละเอียด

เพิ่มเติมในภาคปฏิบัติส่วนการลงมือเขียน (writing in action)

การเขียนงานวิชาการกับการเขียนบทความวิชาการ (Academic Writing & Academic 

Paper Writing)

 การเขียนงานวชิาการ กับการเขียนบทความวชิาการ ดเูหมอืนจะคล้ายกัน แตไ่มเ่หมอืนกนั

เสียทั้งหมดทีเดียว ต่างอาศัยกัน โดยเฉพาะการเขียนงานวิชาการจะเป็นฐานให้การเขียนบทความ

วิชาการได้ดียิ่งขึ้นไป การเขียนงานวิชาการจะประกอบด้วย 

1. การสรุปความ (summary) 

2. การย่อความ (paraphrase) 

3. การอ้าง/ยกค�าพูดบุคคลที่สาม/อื่นมา (quotation) 

1) การสรุปความ (summary) 

 การสรุปความ ได้แก่ การเก็บใจความส�าคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้ส้ันกว่าเดิม แต่

มีใจความส�าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ว่า ใคร ท�าอะไร ทีไหน เมื่อไร อย่างไร โดยใช้ส�านวนภาษาของ 
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ผู้ย่อเอง เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนเข้าใจข้อมูลและความคิดในงานเขียนให้ดีที่สุด จึงต้องเขียน

งานสรปุความทีก่ระชบั ชดัเจน การยอ่ความจงึหมายถงึ การกลา่วสิง่ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้โดยยอ่ โดยใช้

ภาษาของผู้เขียนที่มีเนื้อหาในข้อความ ประกอบด้วย ย่อหน้า บท บทความ หรือหนังสือ การกล่าว

ทวน ซ้ำ�จึงควรเน้นที่ความคิดหลักของข้อความนั้น การย่อความที่สั้นกะทัดรัด (อาจมี 1-2 ประโยค

เทา่นัน้) จะไมม่ขีอ้ความมากเกนิไป การสรุปความท่ีสมบรูณแ์บบและมข้ีอความยาวข้ึน จะต้องชีแ้จง

ในรปูทีย่อ่ๆ ถึงประเดน็หลกัในข้อความท่ีสนบัสนนุหรอือธบิายความคดิหลกัสะทอ้นการล�าดับความ

คิดในประเด็นที่น�าเสนอและการเน้นย้ำ�ใหความส�าคัญกับประเด็นเหล่านั้น รวมทั้งตัวอย่างส�าคัญ

บางตัวอย่างจากข้อความนั้นๆ แต่จะไม่รวมทั้งรายละเอียดย่อยๆ เล็กน้อย และไม่มีการย้ำ�ประเด็น

ที่ไดย้้ำ�ไปแล้ว และที่ส�าคัญ การสรุปความจะไม่มีความคิดเห็น/บทสรุปของผู้เขียนลงไป ฉะนั้นการ

เขียนสรุปความที่ดีมี 3 ลักษณะคือ ความสั้นกระชับ (brevity) ความสมบูรณ์ (completeness) 

และความเป็นปรวิสัย -ไม่เอาตัวตนของผู้เขียนเข้าไปใส่ในเนื้องานนั้น (objectivity) 

 

ประโยชน์ในการสรุปความ

 1. การสรุปความ (writing summary) เน้นการเข้าใจสิ่งที่อ่านให้ดีท่ีสุด จึงเน้นใช้ 

ส�าหรับการเรียนการสอนทางวิชาการ ถ้าผู้เขียนไม่เข้าใจแหล่งที่มา ก็จะไม่มีโอกาสอ้างถึงแหล่ง

ที่มาน้ันๆ ในบทความอย่างเป็นประโยชน์ การสรุปความจึงช่วยให้ผู้เขียนสรุปสิ่งที่อ่านมา เพราะ 

ผูเ้ขยีนจะตอ้งน�าสิง่ทีม่อียูใ่นต�ารามาแปลงเปน็ค�าพดูของตวัผูเ้ขยีน การฝึกเขยีนสรปุความจะพฒันา

นิสัยการเขียนทั่วไป งานสรุปความที่ดีคล้ายงานเขียนที่ดีอื่นๆ จะต้องชัดเจนกระชับ มีสัมพันธภาพ

และแม่นย�า

 2. การสรุปความมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง เช่น ถ้าผู้เขียนก�าลังเขียนบทความเกี่ยวกับ

อาเซียนยุคอาณานิคม และบางส่วนของบทความต้องอภิปรายการค้าขายในยุคเจ้าอาณานิคม การ

สรปุความในโครงเรือ่งชว่ยใหผู้อ้า่นทีไ่มเ่คยได้ยนิ ได้อา่นหรือแมแ้ต่ผู้ทีจ่�าไมไ่ด้ ได้มองเหน็ภาพ การ

สรปุความเหตกุารณ์บางประเดน็ในตอนตน้ของบทความจงึเป็นแนวคดิทีดี่ในหลายกรณ ีเช่น การสอบ 

ผู้เขียนต้องใช้การเขียนสรุปความเพื่อแสดงภูมิรู้ของอาจารย์ เมื่อเขียนบทความ นักเรียนสามารถใช้

สรุปความเพื่อบอกกล่าวความเข้าใจของตนแก่อาจารย์ บางเรื่องแหล่งที่มาที่ไม่คุ้นบางอย่างได้

 3. การสรุปความมีความจ�าเป็นในการเขียนวิชาการระดับอุดมศึกษาหลายครั้ง เช่น การ

สอบกลางภาควิชาจิตวิทยา นักศึกษาเขียนอธิบายทฤษฎีของคาร์ลจุงว่าด้วยจิตไร้ส�านึกรวม และ

ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างจากทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ว่าด้วยเรื่องจิตไร้ส�านึกส่วนบุคคล นักเรียนอาจ

อ่านทฤษฎีของจุงในต�าราเรียน หรือบทความเพิ่มเติม แม้แต่ผู้สอนเคยสรุปโครงร่างเกี่ยวกับทฤษฎี

นั้นไว้ จากนั้น นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบข้อต่างจากทฤษฎีของฟรอยด์ 
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 เขียนสรุปความใช้กับบทความ 

 การเขียนสรุปความสมารถใช้ได้กับงาน 2 ประเภท คือ

 1) ประเภทการเขียนงานวิชาการ (academic writing) ที่มักใช้ในการเขียนสรุป

ความ 

•  บทความวิชาการ-วิพากษ์ มักสรุปความของเนื้อหาเพื่อวิพากษ์ วิจารณ์เนื้อหานั้นได้

•  บทความวิชาการ-สังเคราะห์ มักสรุปความเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มา

•  บทความวิชาการ-วิเคราะห์ สรุปความมุมมองของทฤษฎีนั้นๆ ก่อนน�าไปปรับใช้

•  บทความวิชาการ-วิจัย ในการจดบันทึกและรายงานวิจัย จ�าเป็นต้องสรุปความ

•  บทความวิชาการ-ถกเถียงด้วยเหตุผล สรุปความหลักฐานที่มีข้อโต้แย้งที่ตรงกันข้าม

•  บทความทบทวนวรรณกรรม-เป็นการแสดงงานทั่วไปในภาพรวมซ่ึงน�าเสนอในการสรุป

ความสั้นๆ

•  การสอบเรียงความ-สาธิตการเข้าใจรายวิชาโดยอาศัยการสรุปความ

 2) ประเภทการเขียนงานสำาหรับที่ทำางาน (workplace writing)

•  การบรรยายสรุปนโยบาย นโยบายสาธารณะที่ซับซ้อนให้สั้นกระชับ

•  แผนธุรกิจ สรุปค่าใช้จ่าย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และเรื่องส�าคัญอื่นๆ

•   บันทึก หนังสือราชการ และรายงาน สรุปขั้นตอนการด�าเนินงาน วาระการประชุม การ

ประเมินผลิตภัณฑ์ พัสดุ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีก

•  ผังทางการแพทย์ บันทึกข้อมูลคนไข้ ในรูปแบบการสรุปความ

•  การบรรยายสรุปทางกฎหมาย สรุปข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและข้อโต้แย้งของคดีนั้นๆ

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อการสรุปความ

 การบอกเล่าในรูปแบบสรุปความในเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความเป็นทักษะที่ส�าคัญส�าหรับ

นกัเรยีนระดบัมธัยม แตผู่อ่้านท่ัวไปมากไมใ่หค้วามสนใจการอ่านแบบพนิจิพเิคราะห ์เพราะผูอ้า่นมกั

จะขา้มค�าศัพท ์วล ีหรอืประโยค แมจ้ะเหน็ค�าศพัทต์รงหนา้กจ็รงิ แตผู่อ้า่นมกัมองเหน็โดยไมไ่ดใ้สใ่จ

และใหค้วามส�าคญัเสยีทเีดยีว เมือ่ผูอ้า่นไมไ่ด้เขา้ใจความหมายและการสือ่ความหมายแค่ประโยคสอง

ประโยค อาจไมม่ขีอ้เสยีหายใดๆ หากแตข่า้มยอ่หนา้ สว่นตา่งๆ บทความหรอืบทแตล่ะบท การอา่น

ทีไ่มใ่สใ่จและกอ่ให้เกดิการเสยีหายจะท�าให้ผูอ่้านไมบ่รรลุเปา้หมายทีต้ั่งไว ้กลา่วคอื การรบัรูร้ปูแบบ

ของข้อโต้แย้ง การเข้าใจความคิดหลัก การก�าหนดประเด็นส�าคัญไว้ในใจเพื่อใช้เขียน การเชื่อมโยง

ส่วนทั้งหลายของภาพรวม และการให้ความส�าคัญกับตัวอย่างข้อส�าคัญ การเขียนประเภทนี้ใช้พลัง

ตดัสนิใจมากกวา่การอา่นแบบปกต ิแตใ่นระยะยามเปน็การประหยดัพลงัเร่ืองเนือ้หาทีผู่อ่้านจะตอบ

ได้ กล่าวคือ ผู้อ่านจะได้พัฒนาการถกอภิปรายงานเขียนอย่างกระชับและสอดคล้องมากกว่า การ
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สรุปความ 

 หลักการเขียนสรุปความ

 - ตรวจสอบบริบท–ให้ความส�าคัญต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ อาชีพ และส�านักพิมพ์ของ 

ผูป้ระพนัธ ์ระบุแหลง่อา้งอิงท่ีปรากฏแรกเริม่ ขอ้มลูนีท้�าใหเ้หน็มมุมองของผูป้ระพนัธเ์ก่ียวกบัหวัขอ้

ที่เขาได้น�าเสนอออกมา

 - ให้ความส�าคัญหัวข้อเรื่องหลัก และหัวเรื่องรอง–ชื่อเรื่องบางเรื่องตรงๆ มีความหมายชัด

กว่าที่ได้อ่าน หรือบางชื่อเรื่อง มีแบบฉบับให้เห็นหัวข้อที่น�าเสนอออกมาและแสดงออกถึงทัศนคติ

ของผู้ประพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ

 - ระบุประเด็นหลักให้ชัด–งานเขียนจะมีค�ากล่าวหลักในสองสามย่อหน้าแรก หรือสร้าง

ประเด็นหลักโดยไม่กล่าวไว้แต่ต้นให้ดูงานภาพรวมที่ให้เข้าใจประเด็นส่วนรวมที่มีไว้

 - ระบุประเด็นรองให้เห็น–สังเกตประเด็นย่อยที่เล็กลงไป รวมเพื่อสร้างประเด็นหลัก และ

เข้าใจว่าประเด็นย่อยเหล่านั้นสัมพันธ์กับประเด็นหลักอย่างไร ถ้าบางประเด็นย่อยบางอย่างไม่

เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่ระบุไว้จ�าเป็นต้องขยายความเข้าใจต่อประเด็นหลักนั้น

 - แยกการอ่านออกเป็นส่วนๆ–สังเกตย่อหน้าที่ประกอบเป็นบทน�า เนื้อหา และบทสรุป 

แตกประเดน็ยอ่หนา้เนือ้หาเป็นสว่นๆ ทีแ่สดงออกถงึประเดน็ยอ่ยๆ หลากหลายประเดน็ของผูเ้ขยีน

 - แยกประเด็น ตัวอย่าง และข้อโต้แย้งย้อนกลับ–การอ่านเชิงวิจารณ์จ�าเป็นต้องตั้งใจว่า 

ผู้เขียนก�าลังท�าอะไรและก�าลังพูดอะไร เมื่อผู้เขียนอ้างค�าพูดของใครคนใดคนหนึ่งมาหรือวางใหม่ๆ 

ให้ถามตัวเองว่าท�าไมจึงต้องท�าแบบนั้น ตัวอย่างนี้สนับสนุนประเด็นอะไร มีแหล่งอื่นที่อ้างเพ่ือ

สนับสนุนประเด็นหรือการโต้แย้งที่ผู้เขียนเริ่มจะแสดงออกให้เห็น 

 - สังเกตค�าเชื่อม (สนธิ) ภายในและภายนอก ย่อหน้าให้ดี-เพื่อให้สมเหตุสมผลในการเขียน

งาน และแยกระหว่างประเด็น ตัวอย่าง ข้อโต้แย้ง ควรสนใจค�าหรือวลีเชื่อมโยงที่ใช้อยู่ ค�าหรือวลี

เชื่อมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์การใช้ถนนเพื่อเตรียมให้ผู้อ่านรู้ว่ามีอะไรต่อไป 

 - อ่านอย่างขยันขันแข็งและมุ่งมั่น-ไม่อ่านที่ไม่เน้นความก้าวหน้า จืึดฉืดผ่านต�ารา ควรอ่าน

ราวกับว่าได้สนทนาพูดคุยกับคนเขียน ให้ถามค�าถามของต�าราที่อ่านไว้แล้ว ให้ความส�าคัญต่อขอบ

กระดาษ เนน้ย้ำ�ความคดิเหน็หลกัเปน็ดนิสอ ต้ังค�าถามหรือเคร่ืองหมายอศัจรรยข้์างข้อความท่ีท�าให้

สับสนหรอืตืน่เตน้ ยอ้นไปดปูระเดน็ตอนต้นทีอ่า่นจบแลว้ หยดุระหวา่งการอา่นเพือ่ทวบทวนดวูา่ได้

มาถึงไหนแล้ว และย้อนกลับไปและด�าเนินไปข้างหน้าผ่านต�ารา

การเขียนสรุปความ

 ทกุบทความทีอ่า่นแลว้จะแสดงความทา้ทายออกมาตอนทีจ่ะเขยีนสรปุ แตอ่ยา่งไรการเขยีน

สรุปความจ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนจึงมีประเด็นที่จะเร่ิมเขียน ขั้นตอนในกระบวนการเขียนสรุป
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ความ ประเด็นต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้เขียนมีก�าลังใจในการคิด ที่จะให้ผู้เขียนเห็นความหลากหลายของ

เทคนิคตามสถานการณ์นั้นๆ 

 ข้อแนะนำาในการเขียนสรุปความ

 -อ่านข้อความอยา่งพนิิจพเิคราะห์–ก�าหนดโครงสรา้งขอ้ความไว้ในใจ ระบวุตัถปุระสงคข์อง

งานเขยีน (นีจ้ะชว่ยใหแ้ยกระหวา่งข้อมลูส�าคัญมากส�าคัญนอ้ย) ท�าข้อความทีส่�าคัญในขอบกระดาษ 

เมื่อไม่เข้าใจ หรือเมื่อคิดว่า ข้อความนั้นๆ ส�าคัญ จะท�าให้ปรากฏเด่นชัดหรือย้ำ�ประเด็นนั้น 

 -อ่านทวบทวนอีกรอบ – มาถึงตรงนี้แบ่งข้อความเป็นสัดส่วนหรือขั้นของความคิด การใช้

การถอดความของผู้ประพันธ์ มากเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ ท�าเป็นฉลากบนข้อความ แต่ละส่วน

หรือขั้นของความคิด ย้ำ�ความคิดหลักและเงื่อนไขที่ส�าคัญ เขียนสิ่งที่จะจดจ�าในการเขียนสรุปความ 

1 ประโยค – บนแผนกระดาษแยกกัน ของขั้นความคิด

 เขียนสาระส�าคัญ – สรุปความ 1-2 ประโยคของเนื้อหาทั้งหมด- สาระส�าคัญจะแสดงความ

คดิหลกัของหวัข้อน้ัน ในข้ันกอ่นหน้าน้ี จะพบการตดิตามแนวทางเร่ืองราวของหนงัสอืพมิพ์มากทีส่ดุ 

ประกอบด้วย อะไร ใคร ท�าไม ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร  ในข้อความแบบชวนเชิญโน้มน้าว ให้

สรปุความใหเ้ป็นประโยคในบทสรปุของผูป้ระพนัธ ์ในข้อความเชิงพรรณณา บรรยาย ชีใ้หเ้หน็หวัขอ้

การบรรยายหรือรายละเอียดและลักษณะส�าคัญ หมายเหตุ บางกรณี การแถลงการณ์สาระส�าคัญที่

เหมาะควรอาจอยูใ่นขอ้ความเดมิเรยีบรอ้ยแล้ว เปน็เชน่นัน้ จะตอ้งอา้งค�าพดูนัน้โดยตรงในการสรปุ

ความของผู้เขียน

 เขียนสรุปความให้ได้ร่างแรก–ประกอบด้วย 1) รวมสาระส�าคัญพร้อมกับรายชื่อสรุปความ 

1 ประโยค  2) รวมสาระส�าคัญพร้อมสรุปความ 1 ประโยค บวกกับรายละเอียดส�าคัญจากข้อความ 

หรอืไม่มีการกลา่วซ้ำ� และขอ้มูลส�าคญันอ้ยมากโดยไมค่�านงึถงึรายละเอยีดยอ่ย/นอ้ย หรือท�าใหก้ว้าง 

ใช้ค�าให้น้อยที่สุดเพื่อสื่อความคิดหลัก 

 ตรวจสอบการสรุปความกับเนื้อหาต้นฉบับ-ปรับส่ิงที่จ�าเป็นเพ่ือให้กะทัดรัดและสมบูรณ์

แบบ

 ทบทวนการเขียนสรปุความ – สอดใสค่�า/วลเีชือ่มความลงไป เพือ่ย้ำ�ความสมัพนัธห์รอืสอด

ประสานกับการตรวจสอบรูปแบบ หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคส้ันม้อท้อหลายๆ ประโยคต่อกัน รวม

ประโยคต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความคิดที่ลื่นไหล เรียบง่ายและสมเหตุสมผล 

2) การย่อความ (paraphrase) 

 การย่อความ คือการเก็บเนื้อความหรือใจความส�าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง

ครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วน�ามาเรียบเรียงใหม่ เป็นข้อความส้ัน กะทัดรัด โดยไม่ให้ความหมาย

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ในบางสถานการณ ์จ�าเปน็ทีผู้่เขยีนต้องยอ่ความมากกวา่ สรุปความ เนือ้หา  
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การเขยีนยอ่หนา้คลา้ยกบัการเขยีนสรปุความ เนือ่งจากเกีย่วขอ้งกบัเขยีนข้อความใหมต่ามค�าพูดของ

ผู้เขียน ดังนั้น การเขียนย่อความจ�าเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดให้สมบูรณ์ 

 ความแตกต่างระหว่างการย่อความกับสรุปความคือ การย่อความเป็นรูปแบบที่สั้นกว่าเดิม

จากข้อความเดิม แต่การย่อความอาจมีความยาวเท่ากับข้อความเดิม ท�าไมต้องย่อความ ที่ต้องย่อ

ความเม่ือผูเ้ขยีนสามารถอา้งค�าพดูจากตน้ฉบบัได ้ผูเ้ขยีนอาจตดัสินใจเพือ่จะเสนอการยอ่ความของ

เนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาให้กระชับ มีเนื้อความย่อหรืออาจท�าให้สับสน 

 วิธีการเขียนย่อความ

 - ต้องแน่ใจว่า ผู้เขียนเข้าใจข้อความที่เป็นแหล่งข้อมูล 

 - แทนทีค่�าพดูของผูเ้ขยีนเองเพือ่เปน็แหลง่ขอ้มลู มองหาค�าทีเ่ปน็ไวพจนท์ีจ่ะมคีวามหมาย

เหมือนกันเป็นค�าเดิม

 - เรยีบเรยีง/จดัแจงประโยคของผูเ้ขียนเองใหมเ่พ่ือใหอ้า่นอยา่งเรียบง่าย โครงสร้างประโยค 

แมแ้ตล่�าดบัประโยคในยอ่ความ ไม่จ�าเป็นต้องมาจากค�าเดิม การยอ่ความทีดี่คลา้ยกบัการสรุปความ

ที่ดีจะเป็นตัวแทนกันได้ การเขียนในกรอบแค่ไหน การเขียนย่อความประเด็นใด 

  

3) การเขียนแบบอ้างคำา/ยกคำาพูดของบุคคลอื่นมา (quotation) 

  การอา้งค�าพดูเป็นการบันทึกภาษาทีใ่ชใ้นกลา่วสนุทรพจน ์งานเขยีน อยา่งเปน็ทางการหรอื

ตรงไปตรงมา แต่การสรุปความเป็นการพูดย้ำ�ทวนค�าให้ส้ันในการใช้ค�าพูดของผู้เขียนเองในเรื่องท่ี

บางคนได้พูด หรือได้เขียนไปแล้ว และการย่อความ เช่นกัน เป็นการพูดย้ำ�ทวนซ้ำ� แม้จะยาวเท่ากับ

แหล่งที่มา บทความวิชาการที่สรุปแหล่งที่มาจะเน้นย้ำ�อย่างหนักเกี่ยวกับการอ้างค�าพูด การสรุป

ความ และการย่อความ แล้วผู้เขียนจะเลือกใช้ทั้ง 3 อย่างไร 

 วิธีใช้การเขียนแบบอ้างคำาพูดมา (จากต้นฉบับเดิม)

 - ใชก้ารอา้งค�าพดู เมือ่ภาษาของผูเ้ขยีนอกีคนเปน็การจ�ามาเฉพาะ และเพิม่ความสนใจและ

ความมีชีวิตชีวาแก่บทความวิชาการของผู้เขียน

 - ใช้การอ้างค�าพูด เมื่อภาษาของผู้เขียนอีกท่าน มีความชัดเจน และประหยัดมากจนการใช้

ค�าพูดของผู้เขียนเองอาจไม่ได้ผลเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว

 - ใชก้ารอา้งค�าพดู เมือ่ผูเ้ขยีนตอ้งการความมชีือ่เสยีงของแหลง่ทีอ่า้งมา เพือ่หยบิยมืเครดติ 

หรือความน่าเชื่อถือให้กับงานเขียนของตนเอง

 การนำาการอ้าง/ยกคำาพูดของผู้อื่นเข้าไปใช้ในประโยคต่างๆ
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 อ้างค�าพูดเฉพาะส่วนของประโยคหรือย่อหน้าท่ีมีความจ�าเป็น–ใช้ภาษาของผู้เขียนไม่ให้

จ�าเป็นเพื่อสร้างหรือท�าให้ประเด็นมีพลัง 

 บรูณาการอา้งค�าพดู ใหป้ระโยคของผูเ้ขยีนไหลเลือ่น–การอา้งองิค�าพดูตอ้งเหมาะเจาะพอด ี

ทั้ง...และรูปแบบ ในภาษารอบๆ ของผู้เขียน

 หลีกเลีย่งการยนืยนัการอา้งค�าพดู- ประโยคทีอ่า้งองิค�าพูดมาไมค่วรแทนทีตั่วเอง ใชว้ลีเชือ่ม

โยง เช่น ในเริ่มต้น ในท่ามกลาง ในที่สุดของประโยค เพื่อท�าให้แหล่งที่มาของแหล่งที่มามีลักษณะ

พิเศษ

 ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (สามจุด...) ระบุภาษาที่ลบออกในกลางของประโยคที่กล่าวอ้าง

ด้วยเคร่ืองหมายค�าพูด ภาษาท่ี่ีลบออกท่ีต้นหรือสุดท้ายของประโยค ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องหมาย

สามจุด

 ใชเ้ครือ่งหมาย วงเลบ็ในเพือ่เตมิ/แทนทีค่�าพดู – ใชเ้ครือ่งหมายในวงเลบ็เพือ่เตมิหรอืแทนที่

พดูในประโยคท่ีอา้งมา เมือ่ความหมายของค�าพดูทีอ่า้งมาไมช่ดัเจน เช่น เมือ่สรรพนามทีอ่า้งมากอ่น

หน้านี้ ก�ากวมไม่ชัดพอ

สรุปการใช้การสรุปความ (summary) ย่อความ (paraphase) และอ้างคำาพูด (quotation)

 การสรุปความ (summary)

  เพื่อน�าเสนอประเด็นหลักของข้อความที่มีความยาว (บทความหรือหนังสือ)

  เพื่อท�าให้ประเด็นกระชับจ�าเป็นต่อการอภิปราย

 การย่อความ (paraphase)

  เพื่อท�าให้ข้อความที่สั้นๆ ชัดเจน

  เพื่อท�าให้ประเด็นหลักมีความส�าคัญ

 การอ้างคำาพูด/ยกคำาพูด (quotation)

  เพื่อดึงดูดภาษาที่จดจ�าไว้เป็นพิเศษของนักเขียนท่านอื่น

  เพื่อดึงดูดภาษาที่กล่าวไว้ชัดเจนและประหยัดถ้อยค�าของผู้เขียนก่อนหน้านี้

  เพื่อให้เครดิตและความน่าเชื่อถือแก่งานเขียนของผู้เขียนเอง

กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางานทางวิชาการ

 การเรียบเรียงเนื้องานทางวิชาการ เป็นกระบวนการส�าคัญ และมีผลต่อการรับรู้และเข้าใจ

ของผู้รับสาร ดังนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาที่ดี จะท�าให้การน�าเสนองานเป็นไปอย่างราบรื่น และเข้า

ง่าย กระบวนการเรียบเรียงเน้ือหางานทางวิชาการ มีขั้นตอนที่ส�าคัญประกอบด้วย การจัดเตรียม

ข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนร่างต้นฉบับ
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 1. การจัดเตรียมข้อมูล—การจัดเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกในการท�างานวิชาการ 

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องท�าอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะขั้นตอนน้ีจะส่งผลต่อการท�างานต่อไป  

จนกระทั่งสิ้นสุดการด�าเนินงานวิชาการเรื่องนั้นๆ การจัดเตรียมข้อมูลมีหลายกระบวนการ

  1) กำาหนดหัวข้อและจุดมุ่งหมายการเขียน

  การเลือกหัวข้อในการเขียนมีลักษณะ ดังนี้

  •  เลือกตามความเชี่ยวชาญ/ถนัดของผู้เขียน

  •  เลือกตามความสนใจ ความชอบ (ฉันทะ) ของผู้เขียน

  •  เลือกตามความต้องการของหน่วยงาน

  •  เลือกตามกระแสสังคม

  •  เลือกตามเป้าหมายเฉพาะกรณี

  2) การเขียนทางวิชาการจำาแนกตามจุดมุ่งหมายกว้างๆ 

  •  การเขียนเชิงส�ารวจ (exploratory study) 

  •  การเขียนเชิงบรรยาย (descriptive study) 

  •  การเขียนเชิงอรรถาธิบาย (explanatory study)

  •  การเขียนเชิงคาดคะเน (predictive study)  

  •  การเขียนเชิงวินิจฉัย (diagnostic study)

  3) กำาหนดขอบเขตการเขียน

•  งานวชิาการแตล่ะเรือ่งจะมขีอบเขต กวา้งขวาง ลกึซึง้ มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูกั่บ

งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อน�ามาเขียน 

•   การก�าหนดขอบเขตของเรื่องที่เขียนจะช่วยให้ผู้เขียนสามารถวางแผนการเก็บ

ข้อมูลได้ครอบคลุมและตรงกับความมุ่งหมายที่ตั้งไว้

  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

  •     เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในงานวิชาการ ผู้เขียนต้องท�าความเข้าใจลักษณะ และ

ประเภทข้อมูล ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อจะได้น�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
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ถูกต้องและเหมาะสมกับงานของตน 

  •    ข้อมูลที่ต้องสืบค้นและเก็บรวบรวมประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี หลักการ  

ข้อเท็จจริง แนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  6) แหล่งสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 

  •  หนังสือหรือต�ารา 

  •  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
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  •    ขอ้มลู—ข้อเทจ็จรงิ และขอ้คดิเหน็ ซ่ึงมีหลายรูปลักษณะ เชน่ ตัวเลข ตัวหนงัสือ 

รูปภาพ แผนภูมิ วัตถุสิ่งของ หรือสื่อชนิดต่างๆ

  •   การศกึษาทางวชิาการจ�าเปน็ตอ้งมกีารสบืคน้และรวบรวมขอ้มลูเพือ่สรา้งกรอบ

แนวคิด ทฤษฎี เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ 

  •   ข้อมูลที่รวบรวมมาจะมีจ�านวนมาก และมีรูปแบบที่หลากหลาย 

  •   ก่อนจะมีการน�าข้อมูลไปใช้ ผู้เขียนจะต้องท�าการจัดกระท�าข้อมูลให้เป็นหมวด

หมู่ เป็นระบบต่อการสืบค้นและใช้งาน

  9) กระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูล

  •  ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา

  •  จ�าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

  •  แยกประเภทของรูปแบบข้อมูลแต่ละหมวดออกเป็นกลุ่ม

  •   จัดล�าดับข้อมูลในแต่ละหมวดตามความส�าคัญ และประเด็นเนื้อหาที่ก�าหนด 

  10) วิเคราะห์ข้อมูล—การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สืบค้นและรวบรวมมา 

เพือ่พจิารณาวา่ข้อมลูท่ีไดม้าน้ันมคีณุภาพ และมคีวามเกีย่วขอ้งเหมาะสมกบัประเดน็ตา่งๆ ในเรือ่งที่

ศึกษาหรือไม ่เปน็การคดักรองเพือ่เลอืกเอาเฉพาะขอ้มลูทีต่รงตามกรอบการศกึษาทีก่�าหนดไวจ้รงิๆ 

เท่านั้น ส่วนข้อมูลใดที่เห็นว่าไม่ตรงตามประเด็นก็ควรตัดทิ้งไป 

  11) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

  - วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผล และความเที่ยงตรงของข้อมูล 

  - วิเคราะห์ความสอดคล้อง และตรงกับประเด็นเนื้อหาที่ก�าหนด 

  - วิเคราะห์ความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล 

  - วิเคราะห์ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับช่วงเวลา

  - คัดเลือกข้อมูล

  12) สังเคราะห์ข้อมูล 

  การสงัเคราะหข้์อมลู หมายถงึ การศกึษารายละเอยีดของขอ้มลูแต่ละชิน้ แลว้สรปุ

เนื้อหาสาระของข้อมูลนั้นๆ ออกมาเรียบเรียงใหม่ตามความเข้าใจของผู้ศึกษา 

  วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล เช่น 

  - การคัดลอกจากเอกสารต้นฉบับโดยตรง 

  - การสรุปหรือเก็บความจากเอกสารหรือข้อมูลมุขปาฐะ 

  - การถอดความจากเอกสารชั้นต้นหรือสื่อสารสนเทศ 

  - การแปลความจากเอกสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

  - การสังเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นกระบวนการที่ส�าคัญ เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จะต้องน�า
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ไปใช้ในการเขียนในกระบวนการต่อไป ดังนั้นการสังเคราะห์ข้อมูลจึงต้องท�าอย่างละเอียดรอบคอบ 

  13) กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล

  - ศึกษาข้อมูลแต่ละชิ้นอย่างละเอียด

  - สรุปองค์ความรู้จากข้อมูลแต่ละชิ้น

  - น�าข้อมูลสรุปมาจัดเรียงตามความส�าคัญ 

  - น�าข้อมูลที่จัดเรียงตามความส�าคัญมาจัดเรียงตามประเด็นที่ศึกษา

  - ประมวลองค์ความรู้โดยรวมทั้งหมดในแต่ละประเด็น

บทความวิชาการทางพุทธศาสนา

 งานเขียนทางพุทธศาสนา เน้นเฉพาะประเด็นทางพุทธศาสนาเชิงลึกได้ใจความ เป็นการ 

เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นหลัก

ธรรมล้วนๆ แนวคิดทางพระพุทธศาสนา ธรรมประยุกต์ และหลักอ้างอิง ในการเขียนบทความทาง

พุทธศาสนาแบ่งเป็นหลายระดับตามจุดประสงค์ ผู้เขียนที่ต้องการน�าเสนอ 

 1) แบ่งตามลักษณะมีอยู่ 2 ประเภท

  •  งานเขียนทั่วไปทางพุทธศาสนา 

  •  งานเขียนวิชาการทางพุทธศาสนา 

 2) ในที่นี้ เน้นบทความวิชาการทางพุทธศาสนา แบ่งตามเนื้อหาเป็น 3 ประเภท 

 •  บทความ มีเนื้อหาทางพุทธศาสนาทั้งหมด (Entirely Buddhist Writings) 

              ปกติอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการทั่วไป 

 •   บทความมีเนื้อหาทางพุทธศาสนาประกอบบางส่วนคร่ึงๆ กับแนวคิดท่ัวไป (Partly 

Dhamma Theme Writing) มักอยู่ในรูปแบบงานเขียนธรรมะประยุกต์ 

 •   บทความวิเคราะห์วิจารณ์ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพุทธศาสนา งานเขียนท่ีมีเนื้อหา

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
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 1)  ความน่าสนใจและน่าเช่ือถือของงานไตรลักษณ์กับทฤษฎี Big Bang Theory  

ปฏิจจสมุปบาท กับ Quantum Physics ขันธ์ 5 กับ Learning Process หลักมิจฉริยะ 

5 กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประชาคมอาเซียนแนวพุทธวิธี

 2)  ตีความและใช้ตรรกะความสมเหตุสมผลกับหลักธรรม แนวคิดในลักษณะใหม่ เชื่อมโยง

และสังเคราะห์ให้เป็นแนวคิดใหม่องค์ความรู้ใหม่

 3)  น�าไปตอ่ยอดและปฏบิตัไิดจ้ริง (Practical) ทดลองใชก้บัเหตุการณจ์ริง ศกึษากรณศีกึษา

ที่เกิดขึ้นจริง จากต้นแบบ บุคคลต้นแบบ หรือ จากอาณาบริเวณศึกษา

ข้อปฏิบัติสำาหรับผู้เขียน   

  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?)—จะเปน็การเขียนจากประสบการณแ์ละความรู้ท่ีตนมอียู ่โดยยงัมต้ิอง

ค�านึงถึงความสละสลวยของภาษา บางคนอาจใช้วิธีการถอดเทปที่ตนบรรยายและปรับ

เป็นบทความหรืองานเขียนก็ได้  

 3)  รูเ้พิม่เตมิเพ่ือให้บทความมคีวามสมบรูณ ์(to know additionally to help you com-

plete the article?)—เมื่อลงมือเขียนแล้วจะเริ่มรู้ว่าส่วนใดที่เราไม่ต้องการซึ่งจะต้อง

แสวงหาเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์ ซึ่งเนื้อหาที่หามาเพิ่มจะเป็นทั้งจากแหล่งอื่นๆ 

จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

 4)  มีข้อแตกต่างหรือคล้ายกับบทความอื่นๆ (this article differห from or is similar 

to others?)—เมื่องานเขียนที่มีการสะดมสมองใหม่ ก�าหนดโครงเรื่องใหม่ กาลเวลา

ใหม่ย่อมมีข้อมูลและผลงานวิจัยใหม่ ที่ส�าคัญการเขียนด้วยภาษาและจินตนาการของ

แต่ละคนมักจะมีความแตกต่างกัน เนื้อหาย่อมแตกต่างจากต�าราที่ผ่านมาถึง แม้จะเป็น

เรือ่งคลา้ยคลึงกนั กอ่นลงมอืเขยีนแตล่ะบทความไมว่า่เรือ่งใดตอ้งส�ารวจกอ่นวา่สิง่ทีจ่ะ

เขยีน มใีครเขยีนมาบ้างแลว้ และมีสว่นใดทีข่าดจ�าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิ/ให้ความกระจา่งขึน้

สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยใหง้านเขยีนมคีวามใหมแ่ตกตา่งจากงานเขยีนทีม่อียูแ่ลว้และมคีณุภาพ

 5)  มีวิธีการเลือกหนังสือหรือเอกสารในการอ่านเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์ (How to      

 choose your reading materials?)  
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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    

10%
วางแผน/จด
บันทึกก่อน
เขียน 10%
การทบทวน/
แก้ไข 10%

ขั้นตอนในการเขียนบทความวิชาการ

 - ขั้นแสวงหาความคิด/หัวข้อหลัก/เรื่องที่จะเขียน (Exploring Idea)

  - คิดเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเขียน Thinking about the Topic 

  - ท�าให้ข้อมูลมีความจ�ากัดเพื่อเขียนงานได้ Limiting Information / topic 

  - การสร้างแผนที่ความคิด Making an Idea Map

 - ขั้นจัดเรียบเรียงความคิด (Organizing Idea)

  - การออกแบบโครงเรื่อง Designing Layout/Outlining 

  - การวางแผนงาน และจัดบันทึก Planning and making notes

  - การเขียนย่อหน้า Paragraph writing

 - ขั้นพัฒนาความคิดเป็นงานเขียน (Developing Idea)

  - การพัฒนาความคิดเป็นชื่อเรื่อง เป็นบทน�า เนื้อหา และสรุป 

 - ขั้นลงมือเขียน (Writing)

  - การเขียนร่างแรกส่วนประกอบต้น ส่วนประกอบกลาง ส่วนประกอบท้าย 

 - ขั้นทบทวน/แก้ไขงานเขียน/อ่านพิสูจน์อักษร (Revising/Editing/Proof-reading)

  - การทบทวนงาน แก้ไข พิสูจน์อักษรเพื่อความถูกต้อง

 - ขั้นเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งบทความ (Preparation for Submission)

  - การเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบ (format) ที่จะส่ง
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ความแตกต่างระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัย

บทความวิชาการ บทความวิจัย

ส่วนประกอบส่วนต้น/ส่วนนำา ส่วนประกอบส่วนต้น/ส่วนนำา

- ชื่อเรื่อง

- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ

- บทคัดย่อ/สารสังเขป พรรณาโวหาร

- ชื่อเรื่อง

- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ

- บทคัดย่อ ข้อค้นพบที่ส�าคัญของผลวิจัย

ส่วนประกอบกลางเนื้อหา ส่วนประกอบกลางเนื้อหา

- บทนำา/ความนำา เน้นปัญหา ขอบเขต สาเหต ุ

นิยาม และวัตถุประสงค์ (สร้างความน่าสนใจ 

ใคร่ให้อยากติดตาม)

- เนือ้ความ เนน้รายละเอยีดของประเดน็ทีว่าง

โครงเรื่องไว้ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อค้นพบ

ต่าง และแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนตลอด

จนทัศนะในด้านต่างๆ  (สร้างความน่าเชื่อถือ 

ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ)

- บทสรุป เน้นเฉพาะสาระของรายละเอียด

ในเนื้อหา/เสนอเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ต่อเนื้อหา การสรุปจะเน้นประเด็นส�าคญ/

ประเด็นหลักท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่วน

เนื้อหา (สร้างความประทับใจ) 

-บทนำา ความน�าเป็นการเขียนความเป็นมาของ

ปัญหาการวิจัย

-เนื้อความ เป็นการเขียนองค์ประกอบการวิจัย

ตามที่ได้ด�าเนินการวิจัย ได้แก่

1) วัตถุประสงค์การวิจัย

2) สมมติฐานการวิจัย

3) การทบทวนวรรณกรรม

4) ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย

- บทสรปุ การอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ สรปุ

ประเดน็หลกัของการวจิยั รวมถงึอภปิรายผลการ

วิจัยตามหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และข้อ

เสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ส่วนประกอบท้าย ส่วนประกอบท้าย

- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

- ประวัติผู้เขียนสั้นๆ (ถ้ามี)

- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

 

ที่มา: วรางคณา จันทร์คง, จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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แบบฝึกหัด

1) ท�าความเข้าใจสาระเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2) ท�าความเข้าใจกระบวนการเรียบเรียงเนื้อหางานทางวิชาการ   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

3) ศึกษางานเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนากับอาเซียน 

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนงานทางวิชาการ สรุปความ ย่อความ การยกค�าพูดบุคคลที่สามมา

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
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วัตถุประสงค์:

  •  เพื่อค้นหาหัวข้อเรื่องหรือชื่อบทความวิชาการที่จะลงมือเขียน

   •  เพือ่สรรหาประเด็น วางแผน ก�าหนดวตัถุประสงค์ของบทความ

     วิชาการแต่ละชิ้น

เนื้อหาสาระ:

    ส่วนนี้เน้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง การสรรหาประเด็น      

    ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง วางแผน การตั้งวัตถุประสงค์

ความสำาคัญประจำาบท:

  • การสรรหาหัวข้อเร่ือง

 o แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ

 o ลักษณะของหัวข้อเรื่องท่ีดี 

 o การหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ

  • ประเภทหัวข้อเรื่อง

  • การก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความวิชาการ

บทที่ 2
การค้นหาหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์	

(Choosing	a	topic	and	Setting	objective)
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การค้นหาหัวข้อเรื่อง (Searching for Subject/Topic)

 การเขียนบทความวิชาการต้องมีหลักการและกระบวนการตลอดจนเทคนิคและวิธีการ

เขียนเพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามล�าดับข้ันตอน  

 1)  การเลือกหัวข้อเรื่อง (Select a title or topic that you are writing about)   

 2)  การระดมความคิดจากความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องท่ีจะเขียน (Brain storming)

 3)  การวางโครงร่างของบทความและจัดกลุ่มให้เหมาะสม (Organising and shaping)  

 (หากงานเขียนคนเดียวอาจหาผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาโครงร่าง)

การเลือกประเด็นเรื่อง (Choosing a Topic)

 การเลือกประเด็นเรื่องส�าหรับการเขียนบทความวิชาการนั้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่อาจเป็น

ขอบเขตการศึกษาเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับนักเขียน หรือนักเขียนอาจรู้ขอบเขตท่ีตนเองสนใจแต่ไม่แน่ใจ

ว่าหัวข้อนั้นจะเขียนไปได้หรือไม่ หลากหลายแนวทางในการเลือกหัวข้ออาจจะมีหลากหลายวิธีดัง

ต่อไปนี้

 1) แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ

  (1) อ้างอิงไปยังสาขาวิชา หรือภาควิชาที่ผู้เขียนสังกัดอยู่

  •  อ่านท�าความเข้าใจรายละเอียดรายวิชา

  •  อภิปรายขอบข่ายความสนใจกับที่ปรึกษา/เพ่ือนร่วมช้ันเรียน/เพ่ือนวิชาการ

  •  ให้พิจารณาเกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย

  (2) เข้าหอสมุด/ห้องสมุด

  •  ค้นหาและอ่านวารสารงานวิชาการ/วิจัยต่างๆ

  •  อ่านรายชื่อ และหาขอบเขตหัวข้อเรื่องเฉพาะเจาะจง

  •  อ่านดัชนีปริญญาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย

 

 2) ค้นหาเรื่องที่จะเขียน (Finding a subject)

 ขั้นนี้เป็นการส�ารวจความคิด (Exploring Idea) ถ้าไม่มีเรื่องเขียน ต้องหาเรื่องที่จะเขียน 

หาเรื่องที่เหมาะกับงานที่จะเขียนหรืองานมอบหมาย พิจารณาหัวข้อเฉพาะเรื่องที่จะเขียนเท่านั้น 

ประการแรก การเลือกเรื่องที่จะเขียนที่มีก�าหนดส�าคัญ ความรู้ของเราในเรื่องนั้นๆ เลือกเรื่องที่เรา

รู้ดีท่ีสุดและจะเขียนได้ดีที่สุด 

 การเลือกเรื่องควรค�านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

 •   เลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ เป็นที่น ่าสนใจและคนส่วนใหญ่ก�าลังสนใจ ทันสมัย 

ทันเหตุการณ์
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 •   เลือกเรื่องท่ีผู้เขียนมีความรู้ มีประสบการณ์ตลอดจนเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน�าเสนอ

ความคิดแก่ผู้อ่าน

 •   เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถหาแหล่งค้นคว้าหรือหาข้อมูลมาน�าเสนอในงานเขียนได้

 •   เลือกเรื่องที่มีความยาว ความยาก ความง่ายพอเหมาะกับความสามารถของผู้เขียนตาม

กรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย หน้ากระดาษและคอลัมน์ที่ตนรับผิดชอบ 

  สรุปลักษณะของหัวข้อเร่ืองท่ีดี 

 1. ผู้เขียนถนัดและให้ความสนใจ

  2. งานเขียนมีความทันสมัย (ไม่ตกยุค) ก�าลังเป็นประเด็น

  3. เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน/สังคม (ไม่แค่ขึ้นหิ้งเพียงอย่างเดียว)

 1) การเลือกช่ือเรื่องของบทความ (Select a title or topic that you are writing 

about)—การเลือกชื่อเรื่องนับเป็นเรื่องส�าคัญเป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึงประการแรก ได้แก่ ความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เขียน และควรเป็นสิ่งท่ีอยู่ในความสนใจของผู้อ่าน ซ่ึงถือเป็นการตลาด ควร

หลีกเลี่ยงการเขียนท่ีซ�้ากับท้องตลาดหากไม่มีข้อมูลอะไรที่เด่นกว่าหรือแปลกกว่าหรือเป็นปัจจุบัน

กว่า การตั้งชื่อเรื่อง บางครั้งอาจมีเพียงประเด็นท่ีสนใจ แต่อาจจะยังไม่สามารถตั้งชื่อเร่ืองที่ถูกใจ

หรือเหมาะสมได้ เมือ่เขยีนแล้วเสรจ็อาจมาตัง้ทหีลงัเพือ่ให้สอดคล้องหรอืครอบคลมุประเดน็ทีเ่ขยีน 

ซึ่งการตั้งชื่อเรื่องควรดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่าน การตั้งช่ือเรื่องอาจเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็น

ค�าถาม   

 2) การระดมสมอง (Brain storming)—การระดมสมองเป็นการระดมความคิดและ

ความรู้ที่เป็นประเด็นเรื่องที่จะเขียนและสื่อสารเป็นตัวอักษร โดยอาจท�าเป็น

 • ต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา  

 • เส้นเลือดแตกแขนงเส้นเลือดฝอย  

 • รูปก้างปลาและแตกแขนง  

 • เป็นแบบดาวกระจายล้อมจันทร์ 

  จากภาพแสดงถึงการเริ่มต้นจากประเด็นหัวเร่ืองท่ีจะเขียนไว้ตรงกลาง และแตกแขนง

ประเด็นรองท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับชื่อเรื่องที่จะเขียน  จากนั้นแตกประเด็นรองเป็นประเด็น

ย่อยๆ ตามล�าดับ  

ภาพประกอบ:  การระดมสมองและแตกความคิดแบบดาวกระจายล้อมจันทร์
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  3) การเขยีนแยกประเดน็หลกั-ประเด็นรอง การหาหวัข้อเร่ืองต้องเข้าใจประเด็น

หลัก ประเด็นรอง เช่น หากเป็นบทความวิชาการที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียน ก็ต้องก�าหนด

ประเด็นหลักสักประเด็นหนึ่ง และหาประเด็นย่อยหรือประเด็นรองต่อไป

 การก�าหนดประเด็นหลัก (main theme) พุทธศาสนากับอาเซียน

 ประเด็นรอง (sub-theme) สามารถแบ่งย่อยไปอีก ตามการก�าหนดหัวข้อเรื่อง เช่น 

 • พุทธศาสนาในการมีส่วนร่วมสร้างชาติอาเซียน

 • พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในอาเซียน

 • ประชาสังคมพุทธอาเซียน

 • พุทธศาสนากับการพัฒนาด้านปัญญาหรือจิตวิญญาณ

 ทั้งนี้ แต่ละประเด็นรอง/ย่อยสามารถก�าหนดประเด็นย่อยลงไปให้แคบ และสามารถลง

รายละเอียดได้ การยกประเด็นหลักมาเพื่อก�าหนดกรอบในการเขียนถือว่า มีความส�าคัญในการ

เข้าใจประเด็น และสามารถก�าหนดทิศทางหรือขอบเขตในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

หากยกประเดน็พทุธศาสนากบัอาเซยีนเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรองต้องประกอบด้วย พทุธศาสนา

กับการพัฒนาอาเซียนเป็นหลัก อาจเน้นกระบวนการหรือเป้าหมาย ก็แล้วแต่ ทั้งนี้ต้องมุ่งไปสู่การ

พัฒนาประชาคมอาเซียนเป็นหลักเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักโดยอาศัยกรอบทางพุทธศาสนาเป็น

หลักไว้
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วิธีหาประเด็นเร่ืองที่น่าสนใจ (How to Find Interesting Topic)

 1) เร่ืองหลัก (subject) เร่ือง (subject) เป็นสาขาความรู้ที่ต้องหาเพื่อเป็นประเด็น 

(Topic) และประเด็นค�าถาม (topic question) หากเรื่องที่จะเขียน (subject) เป็นประเด็นกว้าง

กว่าหัวข้อเสมือนกล่องใบใหญ่เติมไปด้วยกล่องท่ีเล็กกว่าหลายๆ ใบท่ีมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน

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�าหนดประเด็นท่ี

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�าให้การเขียนไม่เปรอะหรือล้นเหลือ

กบัข้อมลูทีม่ากมาย วธิกีารหาเรือ่งและหวัข้อทีน่่าสนใจ สามารถแบ่งย่อยเป็นหวัข้อทีแ่คบลง หวัข้อ

ที่สัมพันธ์และกว้าง ต้องอ้างหัวข้อท่ีดีต้องเหมาะกับขอบเขตของเรื่อง เช่น

 Subject ประเด็นเรื่อง: 

 Good topic ประเด็นเร่ืองที่ดี:

 

 (1) วธิรีะบ ุคำาถามหวัขอ้: เทคนคิทีใ่ชเ้ลอืกหวัขอ้ เมือ่ตอ้งการเลอืกใหดู้สาขาทีผู่เ้ขยีนถนดั

หรือเชี่ยวชาญ ส�ารวจข้อมูลอื่นๆ แสดงทัศนะและเก็บไว้ในแฟ้มหรือสมุดบันทึก และหมั่นสอบถาม

คนอืน่ๆ มคีวามคดิเหน็อยา่งไร รวบรวมความคดิจากคน/ส่ิงรอบขา้งหรืออาจใชเ้ทคนคิส�ารวจความ

คิดเห็นที่ตนถนัดหรือเชี่ยวชาญ ความสนใจเฉพาะตน และสาขาที่เชี่ยวชาญ อาจพบว่า สนใจหรือมี

ความรู้ที่จะพัฒนาเป็นหัวข้อได้ เพื่อให้เหมาะกับงานมอบหมายหรืองานเขียนที่สนใจ ค�าถามเฉพาะ

หัวข้อที่เหมาะสมได้ เลือกอ่านหนังสือที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนความคิดอาจเป็น 

 - สารานุกรม (encyclopedia)  

 - นิตยสาร (magazine) 

 - หนังสือข้อคิดค�าคม (book of quotations)

  การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต อาจพบหัวข้อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับงานเขียนหรือ

งานที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่คัดลอกข้อมูลทั้งหมด เพียงแต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นให้งานตนเอง เก็บไว้ที่

แฟ้ม มีที่เก็บข้อมูล เช่น โน๊ตบุ๊ค ค�าอ้าง และบทความ ข้อความที่ตัดมาหรือที่ตนสนใจใส่ไว้ในแฟ้ม

งาน เมื่อต้องการหัวข้อท่ีจะเขียนก็สามารถไปค้นหาที่แฟ้มเก็บข้อมูล เพื่อหาความคิดได้จากการ

เขยีนบนัทกึรายวนั เหมอืนกบัคลปิแฟม้สมดุบันทึกไวเ้กบ็ความคดิท่ีจะกลับไปคน้หายอ้นหลังได้ การ 

ใช้สมุดบันทึกเพื่อบันทึกข้อสังเกตและความคิดเห็นที่สะท้อนงานเขียน ข้ออ้างอิงจากแหล่งที่มา 

แตกต่างกัน 

 ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะต้องบรรยายเหตุการณ์และความรู้สึกนั้นต่อเหตุการณ์นั้น ต้ัง
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ค�าถามว่า มีเหตุการณ์อะไรพิเศษในเหตุการณ์นี้? (What was special about this event?) ถ้า

เผอญิไดย้นิบางคนพูดบางอยา่งท่ีประทับใจกต็อ้งเขียนลงในสมดุบนัทกึ และบรรยายความรูสึ้กต่อค�า

หรือประโยคนัน้ การใชบ้นัทกึรายวนั การใชส้มดุบนัทกึประจ�าวนัเพือ่ชว่ยส�ารวจความคดิเหน็ตวัเอง 

ชีวติตวัเอง จากนัน้ เมือ่หาหวัข้อทีจ่ะเขยีนยอ้นกลบัไปหาอา่นทีเ่คยบนัทกึไวค้รัง้ๆ กอ่นหนา้นัน้หรอื

รายการในสมุดบันทึกประจ�าวัน ถ้าเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน และ

เพื่อนร่วมงาน ก็นับเป็นแหล่งความคิดดีสุดที่เหมาะกับงานที่จะเขียน การพูดคุยกับคนอื่นๆ ช่วยให ้

ผูเ้ขยีนมคีวามคดิทีด่ขีึน้ว่า คดิอะไร ชว่ยใหส้�ารวจวา่ต้องการพดูอะไรในงานเขยีนเชน่กนั การรวบรวม

หรือผสมผสานความคิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ สนใจสิ่งรอบๆ ตัวจะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น

 (2) แหล่งเพิ่มเติมข้อมูล อาจมาจาก  

 •  วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต (radio, television, the Internet)

 •  ภาพยนตร์ (films)

 •  ดนตรี (music)

 •  ศิลปะ (visual art)

 •  ความฝัน (dreams)

 •  ความทรงจ�าและประสบการณ์ส่วนตัว (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 ส�าหรับงานเขียนชิ้นหนึ่งๆ นั้น เมื่อเลือกหัวข้อที่จะเขียน ให้ผู้เขียนตระหนัก

เสมอว่า 

 •  ชื่อเรื่อง/หัวข้อควรเข้ากันได้กับงานเขียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ
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 •  ตรงวัตถุประสงค์ของงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย

 •  เหมาะส�าหรับผู้อ่าน

 •  เหมาะส�าหรับงานเขียน

 •  มีการอภิปรายประเด็นที่เหมาะสม

 •  เลือกหัวข้อที่เหมาะกับความยาวที่ก�าหนด 

 •  ตระหนักกรอบเวลา/งบประมาณ

 ปกติงานมอบหมายหรืองานเขียนแต่ละชิ้นนั้น ผู้เขียนต้องคิดว่า จะเขียนเรื่องอะไร ถ้าเป็น

บทความทั่วๆ ไป บางครั้งประมาณหน้า 1-2 หน้า หรือนับจ�านวนค�าอาจจะ 500 ค�า ถ้าจะเขียน

แค่หนึ่งย่อหน้าไม่ควรเลือกหัวข้อที่ต้องเขียนประมาณ 10 หน้า หัวข้องานเขียนต้องแคบพอที่จะให้

เหมาะกบัความยาวทีก่�าหนดไว ้แตก่ก็วา้งพอท่ีจะเขียนได้ควรเลือกหวัข้อท่ีสนใจ ถ้าสนใจจริงกท็�าให้

งานเขียนน่าสนใจ น�าเสนอข้อมูลตามท่ีผู้อ่านสนใจและท�าให้สนุกอยากจะอ่านย่ิงขึ้น แต่การสนใจ

เพียงหัวข้อไม่ได้หมายความว่า ผู้เขียนจะเชี่ยวชาญ แต่สามารถเขียนสิ่งที่ต้องการทราบได้ ส�าหรับ

การเลือกหัวข้อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานมอบหมายหรืองานเขียน ผู้เขียนแต่ละท่านมีเหตุผล

ตา่งกนั งานมอบหมายมวีตัถปุระสงคต์า่งกนั ระบวุตัถปุระสงคง์านเขยีน หรือสร้างวตัถปุระสงคง์าน

เขียน วัตถุประสงค์ต้องการน�าเสนอข้อมูล การโน้มน้าวหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ต้องบอกเรื่อง

หรอืแสดงความเปน็ตวัเองมัน่ใจวา่ หวัขอ้เหมาะกบัวตัถปุระสงค ์ใชค้�าถาม ชว่ยใหว้ตัถปุระสงคง์าน

เขียนมีความสมบูรณ์ ตอบประเด็นวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน 

 แนวทางการกำาหนดประเด็น

 (1) เข้าใจความคิดหลัก (Topic Ideas)—ความคิดน�าหรือความคิดจากหัวข้อหลักนี้

สามารถมีความคิดสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งความคิด และความคิดสนับสนุนเป็นสิ่งส�าคัญในแต่ละ

ย่อหน้าและท�าให้ย่อหน้าบทความประสบความส�าเร็จ ถ้าไม่มีความคิดสนับสนุนไม่ควรเริ่มเขียน

เพราะจะท�าให้หลงประเด็นหรือออกนอกลู่นอกทางหรือมีหลายความคิด แต่ละความคิดจะต้องมี

การพัฒนาความคิดในย่อหน้าถัดไป

 (2) ทำาประเดน็หวัขอ้เรือ่งใหแ้คบลง (Limiting the Topic)—หากผู้เขียนต้องการเขียน

หวัขอ้เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาหรอืประเดน็หวัขอ้เร่ืองใดเรือ่งหนึง่ทีเ่กีย่วกับพระพุทธศาสนา การที่

จะเขยีนครอบคลมุทัง้หวัขอ้ทีใ่หญก่วา้งในยอ่หนา้หนึง่จึงเปน็ไปได้ยาก ดังนัน้ผู้เขียนต้องก�าหนดหรือ

ระบหุวัขอ้แคบกวา่เดมิ เชน่ ประวตัพิทุธศาสนา แตป่ระวตัพิทุธศาสนากย็งักวา้งอยูด่ใีนยอ่หนา้หนึง่ 

ดังนั้นจะต้องท�าให้แคบลงไปอีก เช่น พุทธศาสนาในอินเดีย แต่พุทธศาสนาในประเทศอินเดียก็ยัง

กวา้งเกนิไป เพราะประเทศอนิเดยีมีประวตัทิีย่าวนานมาหลายยคุ ถ้าจะแบง่เปน็ 8 ยคุ หนึง่ในนัน้คอื

ประวัติพุทธศาสนายุคพระเจ้าอโศกมหาราช ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดหลังพุทธกาล ด้วยเหตุนี้ จึง

มุง่เนน้ไปเฉพาะประเดน็พทุธศาสนาสมยัพระเจา้อโศกทีม่ตีอ่พระพทุธศาสนาหรอือาจจ�ากดัประเด็น
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หรอืหวัขอ้ใหแ้คบลงไปอกี เพือ่จะสามารถเขยีนใหช้ดัเจนและสมบรูณม์ขีอ้มลูเชงิลึก น�าเสนอขอ้มลู

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 กำาหนดแนวคดิสำาคญัหรอืประเดน็สำาคญั (Main Topic or Idea)—ก�าหนดแนวคดิ

ส�าคัญ หรือประเด็นส�าคัญหรือแก่นเรื่อง ต้องก�าหนดว่า บทความเรื่องนี้จะเสนอแนวคิดส�าคัญ หรือ

มีแก่นเรื่องอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพื่อจะได้น�าเสนอเนื้อหา ถ่ายทอดถ้อยค�าประโยคต่างๆ เพื่อมุ่งสู่แก่น

เรื่องนั้น 

  3.2 การเข้าใจประโยคใจความหลัก—ประโยคใจความหลักเป็นประโยคที่แนะน�าเนื้อหา

ของย่อหน้า ประโยค หัวข้อหลักแต่ละประโยค ในงานเขียนเรียงความ มี 2 ประการ:

 •  ประโยคใจความหลัก สนับสนุนถ้อยค�าเน้นเฉพาะของงานเขียน

 •  ประโยคใจความหลัก มีประเด็นส�าคัญหลักเพียงประเด็นเดียว

 การสร้างประโยคน�า/ใจความหลักท�าต่อไปนี้

 •  ระบุประเด็นหลักเรื่องการเน้นเฉพาะเรียงความ

 •  เลือกประเด็นที่สนับสนุนรายละเอียด

 •  เขียนประเด็นหลักแต่ละประเด็นเป็นประโยคหัวข้อหลัก
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 3.3 การพัฒนาใจความหลัก (developing a main idea or thesis statement) 

—นักเขียนส่วนใหญ่มักจะเขียน thesis statement ก่อนเริ่มลงมือเขียนร่างที่หนึ่ง เหตุที่ thesis 

statement เป็นสิง่ส�าคญั นกัเขยีนจึงมกัเปลีย่นแปลงและเขยีนใหมอ่ยูห่ลายคร้ัง จึงเปน็เร่ืองธรรมดา

ที่อาจมีการแก้ไขปรับปรุง thesis statement ทุกๆ ข้ันตอนของการเขียน ขอให้พึงระลึกไว้ว่า  

จุดมุ่งหมายของข้อความหลัก (thesis statement) คือ

 •  แสดงใจความหลัก

 •  กล่าวถึงหัวข้อย่อย

 •  ระบุการจัดระเบียบหรือล�าดับเนื้อหาของเรียงความทั้งเรื่อง

กำาหนดวัตถุประสงค์ของงานเขียนบทความวิชาการ

 การก�าหนดวัตถุประสงค์มีความส�าคัญต่องานเขียน เนื่องจากการเขียนบทความวิชาการ

หากวตัถปุระสงคไ์มช่ดัเจน การด�าเนนิการเขยีนกจ็ะไมม่ทีศิทางและขอบเขต ผู้เขยีนต้องหัดก�าหนด

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 

 •  เลือกเรื่องที่ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาได้ 

 •  เลือกเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจหรือนิยม
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ขั้นตอนการสรรหาประเด็นจนกำาหนดชื่อเรื่องบทความ

 ส�าหรบัการเขียนในบรบิทนี ้ประเด็นหวัขอ้และการพฒันาหัวขอ้จนน�าไปสู่การสร้างช่ือเรือ่ง

ของบทความอยู่ในประเด็นเป็นประเด็นที่หน่วยงานก�าหนดมา (Topic should be the working 

unit’s plan) ซึ่งศูนย์อาเซียนได้ก�าหนดประเด็นขึ้นมาตามเสา 3 เสา เน้นท่ีเสาท่ี 3 เรียกว่าเสา

ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

การเลือกประเด็นกว้าง

 เข้าใจประเด็นหลัก-ประเด็นรอง: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับอาเซียน

 หัวข้อเรื่อง (Subject) กว้าง/general/broad:  “Buddhism and ASEAN”

 ประเดน็หลกั (Major Topic) แคบ-เฉพาะเจาะจงแต่ยงักวา้งอยู ่(narrower/specific): 

  

 - พระพุทธศาสนากับประชาคมเศรษฐกิจ/Buddhism and AEC (ASEAN Economic 

Community)

 - พระพุทธศาสนากับประชาคมการเมืองความมั่นคง/Buddhism and APSC (ASEAN 

Political Security Community) 

 - พระพุทธศาสนากับประชาคมสังคม-วัฒนธรรม Buddhism and ASCC (ASEAN So-

cio-Cultural Community)

 เพื่อน�าไปสู่การตั้งช่ือเร่ืองของบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน แม้

อาเซียนจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Pillar) เสา

การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Pillar) แต่เสาที่ตรงกับพระพุทธศาสนามาก

ทีสุ่ด คือ เสาวา่ดว้ยประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community 

Pillar) 

การเลือกประเด็นเฉพาะเจาะจง/เฉพาะมาก

 ประเด็นย่อย/หัวข้อย่อยมีความแคบเฉพาะลงไป (narrower/very specific)

 เสาที่ 3 ดังกล่าวมีประเด็นรองลงไปอีก 

 A.  การพัฒนามนุษย์

 B.  การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
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 C.  ความยุติธรรมและสิทธิ

 D.  ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 E.  การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

 F.  การลดช่องว่างทางการพัฒนา

รู้จักอาเซียนเบื้องต้น

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้น�าอาเซียนได้แสดง

เจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ประกอบ

ด้วยประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้

อาเซยีนเปน็ประชาคม ทีม่ปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง สงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบง่ปนั ประชากรอาเซียน

มสีภาพความเป็นอยูท่ี่ดแีละมกีารพฒันาในทกุด้านเพือ่ยกระดับคณุภาพชวิีตของประชาชน สง่เสริม

การใหท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิอัตลกัษณข์องอาเซยีน โดยมแีผนปฏบิตักิารด้าน

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ใน

แผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน ์(Vientiane Action programme-VAP) และตอ่มา ในการประชมุสดุยอด

อาเซียนครั้งที่ 12 ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามใน 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 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยจดั

ประชมุเพือ่ยกรา่งแผนงาน 4 ครัง้ (ไทยเป็นเจา้ภาพจดัครัง้ที ่1 และ 3 ระหวา่งวนัที ่11-13 มนีาคม และ

ระหวา่งวนัที ่30 มถินุายน - 1 กรกฎาคม, ลาว ครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่28-29 เมษายน และฟลิปิปนิส ์ครัง้

ที ่4 โดยทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่14 เมือ่วันที ่28 กมุภาพนัธ ์2552 ไดใ้หก้ารรบัรองแผนงานฯ 

 3 เสาหลักอาเซียน

 - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Polit ical-Security  

Community–ASC) อาเซียนจะเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วม

มือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

  - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) อาเซียนก�าลังเร่ง

รวมตวัทางเศรษฐกจิ เพือ่สร้างเขตการคา้เสรอีาเซียนและเขตการลงทนุอาเซียน เพ่ือพัฒนาอาเซียน 
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ซึ่งมีประชากรกว่า 567 ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็น

หนึ่งเดียวภายในปี 2558 ซึ่งจะท�าให้อาเซียนน่าสนใจและมีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ

  - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)

อาเซียนก�าลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการ

สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค 

รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้ อาเซียนยังได้ร่วม

มือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเกินกว่าท่ี

จะควบคุม ดูแลได้เพียงล�าพัง 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.  ให้ความส�าคัญกับการศึกษา

 A2.  การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 A3.  ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม

 A4.  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 A5.  การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์

 A6.  เสริมสร้างทักษะในการประกอบการส�าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 A7.  พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ

B.  การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม แบ่งย่อยออกเป็น:

 B1.  การขจัดความยากจน       

 B2.  เครอืขา่ยความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจากการรวม

ตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์      

 B3.  ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร       
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 B4.  การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด�ารงชีวิตที่มีสุขภาพ       

 B5.  การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ      

 B6.  รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด       

 B7.  การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

C.  ความยุติธรรมและสิทธิ แบ่งย่อยออกเป็น:

 C1.  การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธแิละสวสัดกิารส�าหรบัสตร ีเยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร

 C2.  การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

 C3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

D.  ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งย่อยออกเป็น:

 D1.  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก       

 D2.  การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน       

 D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน       

 D4.  ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอสที)       

 D5.  ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด�ารงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียน และเขตเมือง       

 D6.  การท�าการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล       

 D7.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน       

 D8.  สง่เสรมิการจดัการเกีย่วกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 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) 

 ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่เน้น

การรวมตวัของอาเซยีนเพือ่สร้างความมัน่ใจ เสถยีรภาพ และสันติภาพ ในภมูภิาค เพ่ือให้ประชาชน

ในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูป

แบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียนมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

 - สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด 

และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความ

มั่นคง

 - ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และ

ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

 - ให้อาเซยีนมปีฏิสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กบัประชาคมโลก โดยอาเซียนมบีทบาท

เป็นผู้น�าในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค นอกจากการมีเสถียรภาพทางการ

เมอืงของภูมภิาคแล้ว ผลลพัธ์ประการส�าคญัทีจ่ะเกดิขึน้จากการจดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความ

มั่นคงอาเซียน ก็คือ การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้าน

การเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล�าพัง เช่น การก่อการร้าย 

การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น

 เสานี้จึงมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่าง

กันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง

ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 

 ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อัน

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ 

รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้น�า

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 มี

ประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ 

ภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย

 - มุ่งที่จะจัดต้ังให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน

 - 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 

ประชาคมเศรษฐกจิของอาเซยีน จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะช่วยขยายปรมิาณการค้าและการลงทนุ

ภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ�านาจการต่อรองและศักยภาพในการ

แข่งขนัของอาเซยีนในเวทเีศรษฐกิจโลก เพิม่สวสัดิการและยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชนของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 เสานี้จึง มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อ

ค้าขายระหว่างกัน อันจะท�าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้

เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย

 มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าทางสังคมภายในปี 2020

 ท�าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)

 ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย

ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

 ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน 
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การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ

ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการ

ศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 การพัฒนาหัวข้อเรื่อง ชื่อเรื่อง และการตั้งชื่อเรื่อง ตามเสาทั้ง 3 จะท�าให้ผู้เขียนมุ่งประเด็น

กรอบเนื้อหาที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

กรอบประเด็นทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับอาเซียน (ศาสนา ภาษา ศิลป์ วัฒนธรรม)

 - บุคคลส�าคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 - ศิลปะวัฒนธรรม พิธีกรรม ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 - ขบวนการพุทธใหม่ในอาเซียน

 - การศึกษา ภาษา พุทธศาสนาศึกษาในอาเซียน

 - การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 - ประวัติศาสตร์: กาลานุกรมทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 - ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 - พุทธศาสนากับยุคสมัยใหม่/หลังสมัยใหม่ ในบริบทอาเซียน

 - พุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ในบริบทอาเซียน

 - พุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

 - พุทธศาสนากับการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ (กระบวนทัศน์) ในบริบทอาเซียน

 - พุทธศาสนากับสันติภาพ ความขัดแย้งในอาเซียน

   ฯลฯ 

ตัวอย่าง บทความวิชาการ (ภาษาไทย)
 - ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม
 - พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน 
 - การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปาง
 - วัฒนธรรมศีล 5 กับความผาสุกของสังคมไทย
 - ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม: แนวทางการบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน
 - จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา 
 - ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองระหว่างไทย
กัมพูชา    
 - บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน   
 - พุทธศิลป์: ถิ่นไทย ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา 
 - การมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน  
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 - พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน
 - เคร่ืองมือส่ือสารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุข- 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม
 - มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน 
 - การสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
 - “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้องระวัง
 - ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับประชาคมอาเซียน: ปัญหาและข้อพิจารณา 
 - คล่ืนลูกที่ส่ี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถ่ินของชาวจีนยุคใหม่
 - ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน  
 - พุทธศิลป์ในบริบท ความหลากหลายทางชาติพันธุ์   
 - ประวัติศาสตร์สังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่อน การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน
ในเขตตอนบนลุ่มน�้าโขง
 - จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
 - เอเชียตะวันออก: พัฒนาการความสัมพันธ์ของคน สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 - พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านข้าง  
 - ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง?  
 - ประวัติศาสตร์สังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่่อน การเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน
ในเขตตอนบนลุ่มน�้าโขง  
 - เวียดนาม: การต่อต้านและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก   
 - สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับสุวรรณภูมิศึกษา 
 - “สุวรรณภูมิ” ในต�านาน จินตนาการในอาเซียน  
 - อิสลามการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: จุดยืน ต�าแหน่ง และการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของมุสลิมในระบอบประชาธิปไตย  
 - รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย
 - อยุธยากับอาเซียน: ภาพสะท้อนการด�าเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
 - อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมือง
สิบสองนักษัตร) 
 - รัฐฉาน-ไทยใหญ่ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ และความขัดแย้งทางการเมือง
 - การก�าเนิดของรัฐมาเลเซียและอินโดนีเซีย: สู ่ประเด็นความขัดแย้งตั้งแต่ทศวรรษ 
1950-ปัจจุบัน 
 - ความเข้มแข็งของขบวนการชาตินิยมในปี 1942-1945 กับการเล่าประวัติศาสตร์แบบ
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อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลาง
 - อัตลักษณ์ของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
(เล่งเน่ยยี่ 2)
 - สถาบันพระมหากษัตริย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - ผลกระทบจากนโยบายการจ�ากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนที่ส่งผลต่อแรงงาน
ไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2500)
 - การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอาเซียนปี พ.ศ. 2557 
– 2558
 - แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ.2557-2558
 - แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษาประเทศกัมพูชาปี พ.ศ.2557-2558
 - สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จ�าเป็นต่อยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 - การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อความส�าเร็จในการประกอบกิจการใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 - รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศไทย
 - การพฒันาวถิชีวีติชมุชนในพืน้ทีช่ายแดนเพือ่ความยัง่ยนืของชมุชน ศกึษากรณ ี 3 จงัหวดั
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�าไปสู่การตั้งชื่อเรื่องของบทความวิชาการ

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) 

ขั้นตอนการกำาหนด/ขมวดหัวข้อให้พร้อมเป็นชื่อเรื่อง (Limiting Topic) 

 General topic:………………………………………………………………………………………….

 Specific topic:…………………………………………………………………………………………

 Very specific topic: ……………………………………………………………………………….

 Very very specific topic: ……………………………………………………………………...
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ข้อการจำากัดข้อมูลให้แคบเข้า (Limiting Information) 

The Diagram illustrates the process of narrowing a general topic to a specific one.

วิธีการขมวบหัวข้อกว้างให้แคบลง (How to Limit General Subjects)

1. จ�ากัดหัวข้อเรื่องเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือบุคคลหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนหัวข้อเรื่อง  

 General subject: 

 Limited subject: 

 Very Limited subject:   

2. จ�ากัดหัวข้อเรื่องเป็นเวลาหรือสถานที่เฉพาะเจาะจง 

 General subject: 

 Limited subject: 

 Very Limited subject:   

3. จ�ากัดหัวข้อเรื่องให้เป็นเหตุการณ ์เฉพาะเจาะจงลงไป  

 General subject: 

 Limited subject: 

 Very Limited subject:   

4. จ�ากัดหัวข้อเรื่องให้มเีงื่อนไขหรือกระบวนการที่เฉพาะแคบลงไป 

 General subject: 

 Limited subject: 
 Very Limited subject: 

 
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 
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แบบฝึกหัด

1) ฝึกสรรหาหัวข้อเรื่องท่ีตนเองสนใจ สรรหาช่ือบทความให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาหัวข้อ

บทความวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2) ฝึกเขียนสรรหาประเด็นและเขียนชื่อเรื่องของบทความวิชาการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3) ฝึกก�าหนดกรอบปัญหา ขอบเขตเรื่องที่จะเขียน ตั้งค�าถาม วัตถุประสงค์ตามชื่อเรื่อง:

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
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วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการตั้งโครงเร่ือง

  • 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

บทที่ 3
โครงเรื่องและเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า 

(Layout & Content of Paragraph)
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โครงเรื่องของบทความวิชาการ  

 หลังจากได้ประเด็นเรื่อง หัวข้อ และชื่อเรื่องที่จะเขียนแล้ว ก่อนที่จะลงมือเขียนผู้เขียนควร

จะเขียนหรือวางโครงเรื่อง (layout) ของบทความก่อน โครงเร่ืองหมายถึงการก�าหนดเนื้อหาของ

บทความโดยการจัดล�าดับความคิดให้เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นขั้นตอนตามล�าดับความส�าคัญ และ

ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะเขียนโดยลักษณะโครงเรื่องที่ดีจะต้อง

ลักษณะโครงเร่ืองท่ีเหมาะกับบทความวิชาการ

 1) อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน

 2) เนื้อเรื่องไม่ซ�้าซ้อนกัน (redundancy) 

 3) ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องทุกหัวข้อมีการเรียงล�าดับความก่อนหลังชัดเจน 

 4) เชื่อมโยงเนื้อเรื่องเข้าด้วยกัน

 5) สาระความส�าคัญครบถ้วน

 ทั้งนี้ การเขียนโครงเรื่อง (Layout) เน้นให้ผู้เขียนได้รู้ว่าตนเองควรจะมีการจัดล�าดับของ

การเขียน 

ขั้นตอนของการเขียนโครงเร่ือง  (Stage for Layout-Writing)

  1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Searching and Collecting data): เป็นการรวบรวม

เนือ้หาทีเ่ป็นท้ังความรู้ ข้อเท็จจรงิ และประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับเรือ่งทีจ่ะเขยีนจากเอกสาร

และสถิติต่างๆ ทั้งนี้อาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่นๆ ประกอบ เช่น การสัมภาษณ์ 

การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ

 2) จดัหมวดหมูค่วามคดิ (Classification of Concept): เป็นการคดัสรรประเด็นทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องที่จะเขียนว่าเรื่องใดเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด แนวคิดใดที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียง

กันให้อยู่ในพวกเดียวกัน หรือจัดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง

 3) จัดล�าดับความคิด (Sequence): เม่ือได้จัดหมวดหมู่ความคิดแล้ว จะน�ามาจัดล�าดับ

ความคิดตามวิธีการต่างๆ เช่น จัดล�าดับความคิดเห็นตามเวลาหรือเหตุการณ์ตามล�าดับการเกิด

ก่อน–หลัง จัดล�าดับตามสถานท่ี เช่น แบ่งตามภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ตะวันออก และตะวันตก 

ประเทศ หรือการจัดล�าดับความคิดจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย หรือจากส่วนย่อยๆ ไปหาส่วนรวม 

เป็นต้น ทั้งนี้การจัดล�าดับความคิดต้องจัดให้เป็นระบบ ให้เขียนตามล�าดับขั้นตอนเพื่อจะให้ผู้อ่าน

เข้าใจตามล�าดับ
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ส่วนเน้ือหาบทความวิชาการในโครงเร่ือง 3 ส่วน

 การเขียนบทความทางวิชาการประกอบด้วย  3 ส่วน ได้แก่ บทน�า (Introduction) เนื้อหา

สาระ (Main body) และสรุป (Conclusion) 

 1) ส่วนนำา (Introduction)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าสนใจ การเขียนบทน�า 

เป็นการแสดงให้เห็นว่าหนังสือหรือบทความที่เขียนก�าลังจะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ประเด็นการ

เขียนจะเลือกมาจากค�าส�าคัญ (key words) ของชื่อเรื่องบทความหรือต�าราที่เขียน (what are the 

article going to be about?) โดยปกติบทน�ามีเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้น และมีบทบาทส�าคัญท�า

หน้าที่แนะน�าชื่อเรื่องและโยงใยมาถึงเร่ืองที่จะกล่าว ซ่ึงบทน�าอาจเป็นค�านิยาม อ้างค�าพูด ภาษิต 

เรื่องย่อๆ หรือแม้แต่ข้อสังเกตท่ัวไป เพื่อเป็นการโยงไปถึงเนื้อเร่ืองทั้งนั้น เพ่ือเป็นการเร้าใจ 

นอกจากนี้ บทน�ายังแนะน�าให้ผู้อ่านทราบว่า งานเขียนเรื่องนี้จะกล่าวถึงอะไร จะน�าความสนใจ

ของผู้อ่านมุ่งไปสู่เรื่องนั้นๆ ดังนั้น บทน�าที่ดีท�าให้ผู้อ่านอยากอ่าน

 2) ส่วนเนื้อหาหลัก (Main body)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าเช่ือถือ การเขียนราย

ละเอียดของแต่ละประเด็นจ�าเป็นต้องพัฒนาการเขียนในลักษณะของการถกเถียง (argument) 

(what are the themes that you are developing to support your argument?) เนื้อเร่ือง

จะมีก่ีย่อหน้าทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ว่ามีประเด็นไหน ที่ต้องการพูดถึง และต้องการให้รายละเอียดมาก

น้อยแค่ไหนเขียนให้มากที่สุด ถ้าแน่ใจว่าเนื้อเรื่องที่ต้องการจะสื่อแจ่มแจ้งสมบูรณ์และน่าสนใจ

เพียงพอ ดังนั้น เนื้อเรื่องจึงเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของงานเขียน เพราะท�าให้ผู้อ่านทราบสาระและ

ใจความส�าคัญของงานเขียนเรื่องนั้นๆ

 3) ส่วนสรุป (Conclusion)—ส่วนนี้เน้นการสร้างความน่าประทับใจ การสรุปเนื้อหา

สาระสุดท้ายของเรื่อง เขียนขึ้นเพื่อต้องการบอกผู้อ่านว่าได้เขียนอะไรไว้บ้าง และอาจเน้นประเด็น

ที่เขียน หรืออาจเป็นการส่งประเด็นท้ายทีป่ระสงค์จะฝากให้ผู้อ่านให้ได้คิดต่อไป อย่างไรก็ตาม การ

สรุปจะต้องไม่เป็นการสร้างประเด็นการเขียนขึ้นมาใหม่ เพราะจะท�าให้การจบประเด็นไม่สมบูรณ์

ได้ (what are the consequences of what you have written?) บทสรุปคือการรวมทุก

ประเด็นที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าสุดท้ายเพียงย่อหน้าเดียว ดังนั้น ต้องมีบทสรุป บทสรุปที่ดีต้องดึง

ประโยคส�าคัญๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วมาแสดงอีกโดยเพ่ิมค�าและวลีที่เหมาะสมเข้าไป บทสรุปจึงเป็น

ส่วนช่วยกระชับให้ผู้อ่านรู้แน่ชัดว่า การเขียนต้องการแสดงความคิดเร่ืองใด อาจเป็นการฝากให้คิด

ต่อยอด ฝากความประทับใจไว้กับผู้อ่าน ทั้งนี้ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับค�าน�าและเนื้อเรื่องข้าง

ต้น
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ/

ค�าส�าคัญ
ชื่อผู้เขียน บทน�า ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนบทสรุป อ้างอิง

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ

4. การสร้างโครงเร่ืองงานเขียน 

 การสร้างโครงร่าง (Outlining) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีส�าคัญก่อนลงมือเขียน เพราะช่วย

ให้ผู้เขียนจัดล�าดับความคิด และวางโครงร่างของเนื้อหาท่ีจะเขียนได้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

โครงเรือ่งช่วยให้จดัแจ้งข้อมลูในงานเขยีนเชงิอธบิายหรอืโน้มน้าว ในประเภทการวจิยัและการระดม

สมองมีแผนแม่แบบ (template) โครงเรื่องที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ เปิดแม่แบบ จากนั้นวางค�าแนะน�า

พร้อมข้อมูลที่เหมาะสม วางโครงเรื่องก�าหนดแนวทางการเขียนว่าจะน�าเสนอสาระส�าคัญแยกเป็น

ก่ีประเด็น 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) การเขียนโครงเรื่องในรูปประเด็นเร่ืองเป็นหัวข้อ—เน้นเป็นการเขียนโครงเร่ืองเป็นค�าๆ 

(Word) หรือ เป็นกลุ่มค�า (วลี) (Phrase) การเขียนโครงเรื่องวิธีนี้จะใช้กับการเขียนทั่วๆ ไป 

 2) การเขียนโครงเรือ่งในรปูประโยค—เน้นเป็นการเขยีนโครงเรือ่งเป็นประโยคทีไ่ด้ใจความ

สมบูรณ์ใช้กับการเขียนท่ีต้องการความประณีตและถูกต้องตามระเบียบ เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์

หรือรายงาน บทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นต้น 

 การเขียนโครงเรื่องอีกรูปแบบหนึ่ง

 •  การเขยีนโครงเรือ่งแบบกว้าง คอืการเขียนโครงเร่ืองโดยก�าหนดเฉพาะประเด็นหลักใหญ่ๆ 

เท่านั้น

 •  การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อโดยใช้ถ้อยค�าหรือวลี คือการเขียนโครงเร่ืองโดยน�าเอา

แนวคดิทีจ่ะน�าเสนอแต่ละประเดน็มาเขยีนเป็นถ้อยค�าหรอืวลว่ีาจะน�าเสนอเกีย่วกบัเรือ่ง

ใดในลักษณะแนวคิดที่เป็นประเด็นส�าคัญ และประเด็นย่อย
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 •  การเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค คือการเขียนโครงเรื่องในลักษณะของรูปประโยคที่

สมบูรณ์ ซึ่งในประโยคนั้นจะรวมทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อยไว้ทั้งหมด 

 

 การจดัโครงเรือ่งเป็นสิง่ท่ีส�าคัญและจ�าเป็นมากในการเขยีน ช่วยให้ทราบสิง่ทีจ่ะขึน้แน่นอน 

เริ่มจบลงที่ไหน ไม่วกวน ยุ่งยาก ท�าให้งานเขียนชัดเจน เข้าใจง่าย

หลักในการวางโครงเร่ืองของบทความวิชาการ

 1) จัดล�าดับโครงเรื่อง โดยให้เขียนหัวข้อใหญ่ก่อนแล้วจึงก�าหนดหัวข้อย่อยให้สอดคล้อง

กัน ซึ่งมีหลายลักษณะกล่าว คือ การจัดเรียงตามล�าดับเวลา การจัดเรียงตามประเพณีนิยม การ 

จัดเรียงตามล�าดับความส�าคัญ การจัดเรียงตามทิศทางหรือต�าแหน่ง เป็นต้น

 2) วางหัวข้อใหญ่แต่ละข้อให้มีความเท่าเทียมกัน โดยหัวข้อใหญ่หรือประเด็นหลักต้องมี

ความส�าคัญ หรือมีขอบข่ายเนื้อหาเท่าเทียมกัน

 3) วางโครงเรื่องให้เป็นระเบียบ โดยเขียนให้มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันตลอด

 4) การเขียนหัวข้อย่อย โดยก�าหนดหัวข้อย่อยให้ชัดเจน อย่าให้หัวข้อย่อยมีความส�าคัญ

หรือกว้างกว่าหัวข้อใหญ่ ซึ่งควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในแต่ละหัวข้อ

 5) หัวข้อแต่ละข้ออย่าให้ซ�้าซ้อนกัน โดยแยกประเด็นแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเป็นเอกภาพ
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่างรูปแบบโครงเรื่อง “หยาบ” ในรูปแบบวลี/ความคิดหลัก (Rough Outline):  

เรื่อง “พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21”

ส่วนของ

บทความ

หน้า ย่อหน้าที่ เขียนร่างความคิดหลักในรูปวล ี

outline in phrase form
ชื่อเรื่อง

1

ในรูปวลี พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้เขียน ไม่ใส่ต�าแหน่ง

บท
คัด

ย่อ

ค�า
ส�า

คัญ

ย่อหน้าบทคัดย่อ พระพุทธศาสนากับการมีส่วนการพัฒนาสังคม ด้านกายภาพ สังคม

การอยู่ร่วมกัน การเคารพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความ

ภราดรภาพในประชาคมอาเซียน

บท
น�า 2

ย่อหน้าบทน�าที่ 1 การมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนา

ย่อหน้าบทน�าที่ 2 พระพุทธศาสนาไม่แยกจากสังคมเด็ดขาด

ย่อหน้าบทน�าที่ 3 เพื่ออภิปรายการมีส่วนพัฒนาสังคมขององค์กรทางพุทธศาสนา

ส่ว
นเ

นื้อ
หา

3

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 1 แนวคิดทางพระพุทธศาสนาอาเซียน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 2 แนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 3 แนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในอาเซียน

4

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 4 สังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 5 สังคม การเมือง เศรษฐกิจกระแสหลักจากตะวันตก

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 6 สังคม กับการปรับตัวให้ทันสมัย/ความอยู่รอด

5

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 7 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 อาวาส กุลมัจฉริยะ

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 8 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ลาภ วรรณมัจฉริยะ

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 9 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ธรรมมัจฉริยะ

6

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 10 พุทธศาสนาเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมผ่านสาราณียธรรม

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 11 แนวคิดเมตตาธรรม สาธารณโภคี

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 12  แนวคิด สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา

7

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 13 แนวคิด พรหมวิหาร สังคหวัตถุ กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 14 การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของปัญญาและกรุณา

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 15 การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

8 ย่อหน้าสรุป 1 ย่อหน้า พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ในประเด็นการน�าหลักธรรมมาใช้ การเกิดผลการพัฒนาสังคม

9 อ้างอิง/บรรณานุกรม



6564 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
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ตัวอย่างโครงเรื่อง “ละเอียด” ในรูปแบบประโยค (Detailed Outline)

เรื่อง “พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21”

ส่วนของ

บทความ

หน้า ย่อหน้าที่ เขียนร่างความคิดหลักในรูปประโยคบทน�า 

outline in topic sentence form
ชื่อเรื่อง

1

ในรูปวลี พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้เขียน ไม่ใส่ต�าแหน่ง

บท
คัด

ย่อ

ค�า
ส�า

คัญ

ย่อหน้าบทคัดย่อ พระพุทธศาสนากับการมีส่วนการพัฒนาสังคม ด้านกายภาพ สังคม

การอยู่ร่วมกัน การเคารพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความ

ภราดรภาพประชาคมอาเซียน

บท
น�า 2

ย่อหน้าบทน�าที่ 1 พระพุทธศาสนามีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใน

ประชาคมอาเซียน

ย่อหน้าบทน�าที่ 2 พระพุทธศาสนาไม่แยกจากสังคมเด็ดขาด

ย่อหน้าบทน�าที่ 3 เพื่ออภิปรายการมีส่วนพัฒนาสังคมขององค์กรทางพุทธศาสนา

ส่ว
นเ

นื้อ
หา

3

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 1 พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในอดีต

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 2 พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในอดีต-ปัจจุบัน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 3 พระพุทธศาสนาอาเซียนมีส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมในคศต.ที่ 21

4

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 4 สังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงจากอดีต

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 5 สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิกระแสหลกัจากตะวนัตกมอีทิธิพลตอ่อาเซียน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 6 สังคม ปรับตัวให้ทันสมัย/ความอยู่รอด

5

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 7 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 อาวาส กุลมัจฉริยะ

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 8 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ลาภ วรรณมัจฉริยะ

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 9 พุทธศาสนาเสนอสิ่งขวางการพัฒนา มิจฉริยะ 5 ธรรมมัจฉจริยะ

6

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 10 พุทธศาสนาเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมผ่านสาราณียธรรม

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 11 แนวคิดเมตตาธรรม สาธารณโภคี กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 12  แนวคิด สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา กับการพัฒนาสังคม

7

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 13 แนวคิด พรหมวิหาร สังคหวัตถุ กับการพัฒนาสังคมในอาเซียน

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 14 การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของปัญญาและกรุณาช่วยอาเซียนอยู่รอด

ย่อหน้าส่วนเนื้อหา 15 พื้นฐานของหลักในทางพระพุทธศาสนากับอาเซียนช่วยพัฒนาสังคม

8 ย่อหน้าสรุป 1 ย่อหน้า พระพุทธศาสนาอาเซียนกับการพัฒนาสังคมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ในประเด็นการน�าหลักธรรมมาใช้ การเกิดผลการพัฒนาสังคม

9 อ้างอิง/บรรณานุกรม
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การเขียนประโยคในแต่ละย่อหน้า (sentences of paragraph)

Writing paragraphs (การเขียนย่อหน้า)

 การเขียนย่อหน้าคือ การน�าเอาประโยคหลายๆ ประโยคมาเรียงต่อกัน เป็นย่อหน้า การ

เขียนย่อหน้าควรค�านึงถึงส่วนประกอบของย่อหน้า ประเภทของย่อหน้า หน้าที่ของย่อหน้าประโยค

ในความเรียงอีกความหมายหนึ่งย่อหน้าเป็นหน่วย ความคิดมี่ประโยคที่สัมพันธ์กันขยายความคิด

หลัก ข้อมูลทั้งหมดในย่อหน้าท�าหน้าที่แสดงอุทาหรณ์ตัวอย่าง  อธิบายบรรยายความคิดหลัก เป็น

ส่วนพื้นฐานในงานเขียน ส่วนประกอบของย่อหน้า  (Parts of Paragraph)

ปกติย่อหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส�าคัญ 2 ส่วน คือ

 1. ประโยคใจความส�าคัญหรือความคิดหลัก (Topic sentence)

 2. ประโยคขยายความ (Support/Details/Discussion)

Indent         ..................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Indent         ..................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Indent        ...................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Margin
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การเขียนประโยคในแต่ละย่อหน้า (sentences of paragraph)

Writing paragraphs (การเขียนย่อหน้า)

 การเขียนย่อหน้าคือ การน�าเอาประโยคหลายๆ ประโยคมาเรียงต่อกัน เป็นย่อหน้า การ

เขียนย่อหน้าควรค�านึงถึงส่วนประกอบของย่อหน้า ประเภทของย่อหน้า หน้าที่ของย่อหน้าประโยค

ในความเรียงอีกความหมายหนึ่งย่อหน้าเป็นหน่วย ความคิดมี่ประโยคที่สัมพันธ์กันขยายความคิด

หลัก ข้อมูลทั้งหมดในย่อหน้าท�าหน้าที่แสดงอุทาหรณ์ตัวอย่าง  อธิบายบรรยายความคิดหลัก เป็น

ส่วนพื้นฐานในงานเขียน ส่วนประกอบของย่อหน้า  (Parts of Paragraph)

ปกติย่อหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส�าคัญ 2 ส่วน คือ

 1. ประโยคใจความส�าคัญหรือความคิดหลัก (Topic sentence)

 2. ประโยคขยายความ (Support/Details/Discussion)

Indent         ..................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Indent         ..................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Indent        ...................................................................................................... 

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................

Margin

ส่วนประกอบของย่อหน้า (Parts of Paragraph)

 ปกติย่อหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส�าคัญ 2 ส่วน คือ

 1) ประโยคใจความส�าคัญหรือความคิดหลัก

 2) ประโยคขยายความ

 แต่ในรายละเอียดประโยคในย่อหน้า (Sentences in Paragraph) แบ่งเป็น 4 ส่วนอีก

 1) ประโยคค�าน�าหรือใจความส�าคัญ (topic sentence)

 2) ประโยคขยาย (supporting sentences)

 3) ประโยคเชื่อม (transitional sentence)

 4) ประโยคสรุป (concluding or ending sentence)

 Ex. Paragraph: 6-8 Sentences 

Topic Sentence

(ประโยคน�า)

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

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

Discussion/ 
Supporting 
Sentence 
ขยายความ

A.………………………………………………………………………….………………………

  1.………………………………………………………………………………………………

B.…………………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………
  2.………………………………………………………………………………………………

C.…………………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………

  2.………………………………………………………………………………………………

Conclusion 
ประโยคสรุป

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

 โครงสร้างรูปแบบที่นิยมและเป็นพ้ืนฐานก่อนคือรูปแบบประเภทที่ 3 ประกอบด้วยส่วน

ส�าคัญหลัก 3 ประการ คือ

 - ประโยคน�า (topic sentence)  

 - ประโยคสนับสนุนรายละเอียด (details) /(subject development)  

 - ประโยคสรุป (conclusion)

presents the main idea of the paragraph in the sentence form

First major support

      First minor support

Second major support

      First minor support

      Second minor support

Third major support

      First minor support

      Second minor support

Facts and specific exam-
ples or details illustrating 
points in major supports 
prove, illustrate, define or 
expand the idea stated in 
topic sentence

 

 

 

  ขอบกระดาษ    

     Margin

 
Ties together all of the sentences in the paragraph
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 ประโยคต่างๆของย่อหน้า (Sentences in Paragraph) 

 1. ประโยคค�าน�าหรือใจความส�าคัญ (topic sentence) 

 2. ประโยคขยาย (supporting sentences)  

 3. ประโยคเชื่อม (transitional sentence)  

 4. ประโยคสรุป (concluding or ending sentence) 

 1) ประโยคใจความส�าคัญหรือความคิดหลัก (topic sentence)

 - ประโยคใจความส�าคัญหรือความคิดหลักจะมีเพียงประโยคเดียวเท่านั้น

 2) ประโยคขยายความ (supporting sentences)

 - ประโยคขยายความได้แก่ประโยคที่ขยายความหรือให้รายละเอียด ความคิดหลักและ

ประโยคความส�าคัญให้เข้าใจชัดเจน 

 การเขยีนเนือ้หาในแตล่ะหนา้อาจมหีลายประเดน็หลกั โดยทัว่ไปในหนึง่หนา้อาจมอียา่งนอ้ย 

2 ถึง 3 ประเด็นหรือ topic โดยแบ่งประเด็นจะย่อหน้าเพื่อจะท�าให้ผู้อ่านตามประเด็นที่ต้องการ

เสนอไดเ้ปน็ระยะๆ เช่ือมโยงกัน และการยอ่หนา้ยงัชว่ยใหผู้อ้า่นได้พกัสายตาขณะอา่นในแต่ละหนา้ 

โดยแต่ละประเด็นหรือย่อหน้าที่น�าเสนอมีองค์ประกอบดังนี้ 

 1) ประโยคใจความหลัก (Topic sentence): เป็นประโยคส�าคัญของย่อหน้าที่จะบอก 

ผู้เขียนถึงประเด็นหลักของย่อหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประโยคแรก 

 2) ประโยคสนับสนุน (Supporting sentence): เป็นประโยคสนับสนุนของข้อความใน

ประโยคแรก 

 3) การน�าเสนอในรปูแบบขอ้ถกเถยีง (Present as argument): เปน็การน�าเสนอการเขยีน

แบบ argument ซึ่งเป็นการเขียนที่มีลักษณะ ดังนี้   

 • การน�าเสนอมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับประโยคถัดมา (coherent with its parts 

clearly connected  to each other)

 • น�าเสนอเนื้อหา 2 ลักษณะ ทั้งที่เป็นสถานการณ์และกรณีศึกษา (present both sides 

of a case or situation)

 • เป็นการเขียนแบบตรรกวิทยา มีเหตุมีผล (as logically connected writing)

 • เป็นเสมอืนการเขียนชิน้งานท่ีตอ้งมขีอ้มูลเชงิประจักษห์รอืเหตุผลมาสนบัสนนุ (as a thesis 

with supporting evidence  and reasons) 

 สว่นสรปุยอ่ๆ (A mini conclusion or summary) มกีารสรปุ ซึง่เปน็ลกัษณะของการบอก

ผู้อ่านว่าเขียนอะไรมา ประเด็นส�าคัญอยู่ตรงไหน และมีข้อเสนอแนะต่ออย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของ

การสรุปแบบ conclusion แต่การสรุปต้องไม่เป็นการขึ้นประเด็นใหม่ 



6968 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 4) ประโยคอ้างอิง (Referral sentence) มีการส่งต่อประโยคท้ายของย่อหน้าไปสู่ย่อหน้า

ต่อไป จะช่วยให้การน�าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 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

        - การให้ข้อสรุปก่อนน�าไปสู่รายละเอียด (deduction)

        - การให้รายละเอียดก่อนน�าไปสู่ข้อสรุป (induction)

 การแบ่งประเภทของย่อหน้าตามจุดประสงค์ในการเขียน มีหลากหลาย อาทิ

        - การเขียนเพื่อให้ข้อมูล

        - การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

        - การเขียนเพื่อโต้แย้ง

ประโยคที่ใช้สร้างย่อหน้า มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ: 

1. ประโยคคำานำา/ใจความหลัก/ใจความสำาคัญ  (topic sentence)

 ประโยคหนึง่ทีแ่สดงความคดิ ประเดน็หรอืความเหน็ ประโยคนีต้อ้งใชก้ริยิาทีม่นี้ำ�หนกัและ

เป็นประโยคที่เข้ม

ตัวอย่าง

 Students require more recreational time in order to better focus on lessons 

in class. 

 หมายเหตุ กิริย คือ ‘require’ เป็นการเรียกร้องให้กระท�า รูปแบบที่มีน้�าหนักเบา คือ :  
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I think students probably need more recreational time รูปแบบนี้ไม่เหมาะกับประโยคน�า

 1) ประโยคใจความส�าคัญ (topic sentence)

 ประโยคใจความส�าคญัหรือความคดิหลักจะมเีพยีงประโยคเดยีวเทา่นัน้ ความคดิหลกั (main 

idea) หมายถงึความคดิหลกัทีผู่เ้ขยีนมุง่น�าเสนอตอ่ผูอ้า่น เพือ่ใหท้ราบวา่ตนเองมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่ง

นัน้ๆ อยา่งไร โดยอาจมกีารใหเ้หตผุลล�าดบัเรือ่งราวเปน็ขัน้ตอนอยา่งไร กรุณาเนน้เสมอวา่ความคิด

หลกัตอ้งมหีนึง่เดยีวเทา่นัน้ และเมือ่แปรจากวลีหรือค�าเปน็ประโยคกเ็รียกวา่ ประโยคใจความ (topic 

sentence) ดังนั้น ประโยคใจความจึงเป็นตัวแทนของความคิดหลัก (main idea) ที่ผู้เขียนต้องการ

แสดงออกมาให้ผู้อ่านทราบ ถ้าความคิดหลักดังกล่าวไม่แปรออกมาเป็นประโยคใจความย่อหน้านั้น 

ก็ไม่มีประโยคใจความจะเป็นรูปแบบที่ 5 นั้นหมายความว่าเป็นหน้าที่ผู้อ่านจะต้องจับความส�าคัญ

ของผู้เขียน

 สรุปได้ว่าแต่ละย่อหน้าอาจจะมีประโยคใจความหรือไม่ก็ได้แต่ย่อหน้าต้องมีความคิดหลัก

และเป็นความคิดหลักที่มีเพียงประการเดียวเท่านั้น

 ลักษณะของประโยคนำา (Topic  Sentence)

 ประโยคน�า คือประโยคที่กล่าวถึงความคิดหลักในย่อหน้ามี 2  ส่วนส�าคัญ  

 1) หัวข้อ (topic) 

 2) ความคิดสนับสนุน (controlling idea) 

 หัวข้อบอกให้ทราบหัวข้อหรือความคิดหลักของย่อหน้าความคิดสนับสนุน แสดงความคิด

เห็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้น ที่แสดงส่วนที่เหลือของย่อหน้า ว่าพูดถึงเรื่องอะไร

 ลักษณะการเขียนประโยคน�าที่ดี (Writing a good topic sentence) นับเป็นขั้นตอน

ส�าคัญต่อย่อหน้าท่ีดีมีประสิทธิภาพเนื่องจากประโยคน�าจะก�าหนดทิศทางและขอบเขตของเนื้อหา 

มีบางประเด็นที่ส�าคัญ

 1) ประโยคน�าตอ้งเปน็ประโยคเตม็สมบรูณ ์(a complete sentence) ตอ้งมปีระธานกริยิา

และแสดงความทีส่มบรูณแ์ตข่อ้พงึระวงัตอ้งไมสั่บสนระหวา่ง ชือ่เร่ือง (topic or title) กบัประโยคน�า 

(topic sentence) เชน่ objects of worship ไมส่ามารถเปน็ประโยคน�าได้เพราะไมไ่ด้เปน็ประโยค

ที่สมบูรณ์แต่แยกส่วนเท่านั้น แต่ objects of worship เป็นหัวข้อชื่อ เรื่องได้ เพราะไม่เป็นประโยค

 2) ประโยคน�ามักเป็นประโยคบอกเล่าที่กว้างที่สุดในย่อหน้า (the most general state-

ment in the paragraph) เพราะประโยคน�า บอกความคิดหลักในย่อหน้าว่าพูดถึงเรื่อง อะไรต้อง

กว้างกว่าประโยคอื่นๆ ในย่อหน้า

 3) ประโยคน�าควรจ�ากัด (limited) ซึ่งแสดงให้ชัดเจนถึงรายละเอียดในย่อหน้าจะพูดถึง

อะไร ประโยค น�ากว้างเกินไป ทั่วไปยิ่งประโยคน�าจ�ากัด ย่อหน้าก็ยิ่งดี
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 4) ประโยคน�าควรกว้างพอ (broad enough) ขณะที่ประโยคน�าเน้นเฉพาะและจ�ากัดแต่

ตอ้งกวา้งพอให้ผูเ้ขียนไดพ้ดูอะไรบ้างท่ีแสดงเปน็ประโยคน�าของยอ่หนา้จ�าเปน็ตอ้งมกีารพฒันา หรอื

ขยายความคิดหลัก มิฉะนั้น จะไม่มีเหตุผลที่จะเขียน

 5) ประโยคน�าคือความคิดเห็น (opinions) ข้อเท็จจริงง่ายๆ ไม่สามารถเป็นประโยคน�าได้

เพราะไม่มีความคิดเพิ่มเติมที่จะเพิ่มและพัฒนาหรือขยายความต่อ สรุปประเด็นหน้าที่ของประโยค

น�า (topic sentence) ดังต่อไปนี้

• จ�ากัดหรือท�าให้ความคิดประเด็นแคบลงที่จะอภิปรายกันในย่อหน้า

• ดึงดูดความสนใจผู้อ่านไปยังความคิดหลัก

• ท�าหน้าที่เชื่อมส�าหรับประโยคที่หลือทั้งหมดในย่อหน้า

 

 การเขียนประโยคนำาที่ดี (A good thesis statement) ประกอบด้วย

• สามารถดึงดูดความสนใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน

• ต้องจ�าเพาะเจาะจงให้พอเหมาะพอดี

• มีจุดเน้นและหัวข้อจ�ากัดแคบลง

• ตอบปัญหาความคิดหลักเพียงหนึ่งเดียวได้

• ผู้อ่านทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา

• ช่วยให้ตรวจสอบความคิดเกี่ยวกับหัวข้อได้

• ช่วยให้จัดล�าดับว่าจะพูดอะไรในงานเขียนนั้น

• บอกให้ผู้เขียนและผู้อ่านทราบว่าบทสรุปของหัวข้อเป็นเช่นไร

• สร้างประเด็นหรือตอบค�าถามได้ 

ตำาแหน่งของประโยคใจความหลัก (topic sentence)

 รูปแบบที่ 1 ประโยคใจความหลัก (topic sentence) อยู่ต้นย่อหน้า ประโยคขยายความ 

เขยีน ขยายความตอ่เนือ่งไปตามล�าดบั จนสรปุความย่อหนา้  แบบนีแ้ปรความคดิหลกั (Topic) เปน็

ประโยคใจความ (Topic sentence) เรียงไว้ตันย่อหน้า  

 รูปแบบที่ 2 ประโยคใจความหลัก (topic sentence) อยู่ตอนท้ายย่อหน้า มีประโยคขยาย

ความน�ามาก่อน 

 รูปแบบที่ 3 ประโยคใจความอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้ามีประโยคขยายความย่อหน้า

อยู่ระหว่างประโยคใจความทั้งสอง 

 รูปแบบท่ี 4 ประโยคใจความอยู่กลางย่อหน้า โดยมีประโยคขยายความอยู่ตอนต้น และ 

ตอนท้ายย่อหน้า
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 รูปแบบที่  5 เป็นการเขียนย่อหน้าที่ไม่ปรากฏประโยคใจความมีแต่ความคิดส�าคัญ ซึ่งแฝง

อยู่ในย่อหน้า

 บทนี้เราจะท�าความเข้าใจ ประโยคขยายความหลักขยายความรองและประโยคสรุป ใน

ย่อหน้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญเช่นกัน ที่ท�าให้เนื้อหาในย่อหน้าสมบูรณ์

2. ประโยคขยาย (supporting sentences)  

 ประโยคขยาย (Supporting sentences) เป็นพหูพจน์ อธิบายและขยายประโยคน�าซ่ึง

เป็นความคิดหลักของย่อหน้า ประมาณ 3-6 ประโยคขึ้นอยู่กับความยาวกว้าง ประโยคขยายความ 

ไดแ้ก่ ประโยคทีข่ยายความหรอืให้รายละเอยีด ความคดิหลกัและประโยคความส�าคญัใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

ประโยคขยายความ ตอ้งเขยีนใหเ้รยีงล�าดบัเรือ่งล�าดบัสถานที ่ล�าดบัเหตกุารณ ์และล�าดบัเหตผุล จงึ

จะท�าใหผู้อ้า่นเขา้ใจความคดิผูเ้ขยีนอยา่งแทจ้ริง ประโยคขยายมากหรือนอ้ยเทา่ใดขึน้อยูก่บัผู้เขยีน

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. 

 หมายเหต ุประโยคสนบัสนนุจะต้องมหีลกัฐานขยายประโยคน�ารวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิ สถิติและ

การให้เหตุผลที่สมจริงซึ่งน่าเชื่อถือเป็นประโยคแสดงความคิดธรรมดา

 

 ประโยคขยาย (supporting sentences) ประโยคขยายความคือประโยคที่ช่วยอธิบาย

ประโยคน�าด้วยการให้เหตุผล ตัวอย่าง ข้อเท็จจริง สถิติ และค�าอ้างอิง 

 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)

 ประโยคขยายความหลกัควรแคบกวา่ประโยคน�าและควรมรีายละเอยีดทีส่นบัสนนุประโยค

หลกัโดยตรงอกีประการประโยคขยายหลักควรกวา้งพอทีจ่ะอธิบายขยายความไดเ้พิม่เตมิอกี ตวัอยา่ง
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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)

 ประโยคสนับสนุนรองไม่ขยายประโยคน�าโดยตรงแต่ช่วยท�าให้ความหมาย รายละเอียด

ประโยคขยายหลักชัดเจนยิ่งขึ้น ในบางย่อหน้า เมื่อประโยคสนับสนุนหลักขยายหรืออธิบายความ

หมายไม่ชัดเจนพอ จึงจ�าเป็นต้องมีรายละเอียดสนับสนุนรอง 

ตัวอย่าง

        The school of the Mahasanghikas was later called Mahayana.

ประเภทของข้อมูลรายละเอียดสนับสนุน (Types of Supporting Details) ชนิดของข้อมูลที่

สนับสนุนเวลาตอบค�าถาม (Types of Supporting Details)

คติข้อคิดเกร็ด

Anecdotes  - 

เรื่องราว หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่มีหรือได้รับทราบมา 

stories or descriptions of experiences you have had or heard 
about

Physical de-
scription -

ลักษณะทางกายภาพ เป็นส่วนหรือลักษณะของสิ่งภาพรวมหรือความคิด
ภาพรวม เป็นค�าพดหรือวลีที่ดึงดูดประสาททั้ง 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

Reasons -

เมื่อผู้เขียนต้องการหาค�าตอบค�าถามที่ว่าท�าไม จึงต้องอาศัยเหตุผลมาตอบ
เสมอ 
This technique is useful when the writer has to answer the 
question “why?” Thus a paragraph in response to such a ques-
tion is always developed with reasons. 

ตัวอย่าง

Examples   - 

ตัวอย่างเฉพาะความคิดทั่วไป specific instances of a general idea

ข้อเท็จจริง

Facts  - 

ข้อความที่ยืนยันได้ในสิ่งที่อ้างอิงได้ (เช่น ข้อมูลพื้นฐาน พจนานุกรม 
สารานุกรม หนังสือเรียน นักเรียนนักศึกษา หรือแหล่งข้อมูลเฉพาะพิเศษ
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

Opinions   -

การตัดสินหรือท�านายพยากรณ์ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

judgments and predictions, especially those of experts

ข้ออ้างอิง

Quotations  
- 

ข้อความค�าต่อค�า ของผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญ

word-for-word statements made by other people, such as 
experts

สถิติ

Statistics   -

ข้อเท็จจริงที่เขียนเป็นเปอเซนต์ เรทิโอ หรือรูปแบบ ตัวเลข อื่นๆที่มี

facts that are written as percentages, ratios, or in other numer-
ic forms

3.ประโยคสรุป (concluding or ending sentence) 

 The concluding sentence กล่าวย้ำ�ความคิดหลัก ที่กล่าวไว้ในประโยค น�า และท�าให้

ความคิดหรือประเด็นมนี้ำ�หนัก ตัวอย่าง

 Longer periods of recess are clearly required to allow      

 students the best possible chances of success in their studies. 

 หมายเหตุ ประโยคสรุป ทวบทวนความคิดหลักย่อหน้าด้วยค�าพูดบอกเล่าที่ต่างกัน

ประโยคสรุป (Concluding Sentence) 

 ประโยคสรปุทา้ยเปน็สญัญาณบอกวา่จบยอ่หนา้เปน็การสรปุ สิง่ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในยอ่หนา้

และฝากประเด็นส�าคัญให้ผู้อ่านน�าไปคิดหรือจดจ�าไว้ 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 ) ควรใช้ค�า หรือวลี ดังต่อไปนี้

อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านทราบ ว่าย่อหน้า ก�าลังจะจบ

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 
that.....

เราสรุปได้ว่า

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 ...’  เตรียมให้ผู้อ่านส�าหรับย่อหน้าถัด ไปซึ่งจะได้อธิบายปัจจัย ที่

ส�าคัญ ส�าหรับความส�าเร็จ

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

เขยีนเรือ่งอะไรควรเริม่ทีเ่รือ่งงา่ยๆ ทีส่นใจในทางพระพุทธศาสนากต้็องมคีวามรู้พระพุทธศาสนาไม่

วา่จะเปน็หลกัธรรมกบัการประยุกตใ์ช้กบัชวีติประจ�าวนัและเรือ่งนัน้ตอ้งมเีอกภาพเป็นเรือ่งเดยีวเมือ่

คิดได้แล้วก็ลองตั้งค�าถามว่าสามารถตอบค�าถามได้หรือไม่ ถ้าหากค�าตอบได้ก็น�าความคิดเหล่านี้ไป

เขียนย่อหน้าได้และความคิดที่ได้ก็จะมีเอกภาพ

 2) แปรความคิดหลัก (Topic or main idea) เป็นประโยคใจความ (topic or key 

sentence)—เมื่อได้ความคิดและมีความเป็นเอกภาพก็ต้องแปรความคิดหลักการเขียนบทความ

ทางพระพุทธศาสนาหรือหัวข้อนั้นเป็นประโยคใจความข้อความในย่อหน้าจะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยู่

กับประโยคใจความเป็นอย่างมาก เพราะท�าให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนจะเขียนประเด็นอะไรและช่วย

จ�ากดัขอบขา่ยเน้ือหาและความคดิของผูเ้ขียน ดงันัน้จงึควรสรา้งประโยคใจความทีด่เีพ่ือใหเ้กดิความ 

กระจ่างชัดแก่ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ประโยคใจความควรประกอบด้วยลักษณะดังนี้

 1. ประโยคใจความจะมีความคิดเพียงประการเดียว

 2. ประโยคใจความจะต้องมีความที่ครอบคลุมเนื้อหาของประโยคอื่นๆ ในย่อหน้าทั้งหมด

 3. ประโยคใจความจะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

 ไม่เขียนเป็นวลีหรือเขียนละค�าบางค�าหรือเขียนความไม่จบประโยค อาจเป็นประโยคเดียว

หรือประโยคความซ้อนหรือประโยคซับซ้อนก็ได้และควรจะเป็นประโยคบอกเล่าไม่นิยมเขียนเป็น

ประโยคค�าถามประโยคใจความวางตรงไหนก็ได้ ผู้เริ่มเขียนควรฝึกเขียนประโยคใจความที่วางไว้ใน

ต�าแหน่งต้นย่อหน้า เพราะง่ายและฝึกเขียนได้สะดวกกว่าการเขียนโดยการวางไว้ในต�าแหน่งอื่นผู้

อ่านก็เข้าใจเรื่องได้เร็วด้วย

 3) เขยีนโครงเร่ือง—เมือ่ไดป้ระโยคใจความแลว้กคิ็ดวา่จะเขยีนราย ละเอยีดเพือ่ขยายความ

ประโยคใจความอย่างไร ขั้นแรกต้องเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ก่อน พิจารณาโครงเรื่อง (outline) ให้

ถูกต้องเหมาะสม เป็นเหตุผลครอบคลุมและเรียงตามล�าดับ

ตัวอย่าง

 เรื่อง : Our Buddhism
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 ประโยคใจความส�าคัญ : 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—หลักจากได้โครงเร่ืองที่คิดว่ามีเนื้อหาครบ

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—เม่ือเขียนโครงเรื่องเป็นประโยคขยายความแล้วก็น�าประโยค

ใจความ (topic sentence) และประโยคขยายความมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องจนเกิดความกลมกลืน 

โดยอาจเพิม่รายละเอยีดบ้างเล็กนอ้ยใหค้วามสมบรูณแ์ละใชค้�าเชือ่มเพือ่โยงประโยคต่างๆ ให้สมัพนัธ์

กันทุกประโยคมาถึงขั้นนี้แล้วนั้นหมายความว่าผู้เขียนต้องค�านึงถึง การใช้ภาษาทั้งระดับค�า 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—ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะให้ 

ผูอ้ืน่ไดช่ื้นชมผลงานผูเ้ขยีนจะตอ้งตรวจสอบว่าการขยายความนัน้กระท�าใหช้ดัเจนและเน้ือหามคีวาม

ต่อเนื่องสัมพันธ์กันหรือไม่ ตลอดจนภาษาที่ใช้ กระชับ ชัดเจน สละสลวย และการใช้ค�าถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์หรือไม่ ถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรพิจารณา แก้ใขใหม่เพื่อท�าให้ย่อหน้าเป็นที่สมบูรณ์แบบ

มากที่ีสุด

 ลักษณะย่อหน้าพิเศษ

 1. ย่อหน้าน�าความคิดหรือย่อหน้าเปิดเรื่อง (ค�าน�า)

 2. ย่อหน้าสรุปความคิดหรือย่อหน้าปิดเรื่อง (บทสรุป)

 3. ย่อหน้าเนื้อหาอธิบายหรือขยายความเรื่องราวในหัวข้อ

 4. ย่อหน้าโยงความคิดหรือย่อหน้าเชื่อมความ

 ย่อหน้าทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นส่วนประกอบของเรื่องท�าให้เรื่อง มีเนื้อหาที่สมบูรณ์

 ย่อหน้าที่ดี (Good Paragraph) มี 4 ประการคือ

 1. มีเอกภาพ (Unity)—มีความเป็นหนึ่งเดียว ย่อหน้าจะต้องแสดงความคิดหลักหรือ

ประโยคใจความเพียงประการเดียว และมีประโยคขยายความที่มุ่งสนับสนุนประโยคใจความนั้น

เทา่น้ัน อาจกลา่วไดว้า่ยอ่หนา้ท่ีมเีอกภาพ ไดแ้กย่อ่หนา้ทีมุ่ง่เฉพาะประเดน็เดยีวหรอืประโยคใจความ 

มีรายละเอียดต่างๆ มีไว้เพื่อขยายความ อธิบาย สนับสนุนประเด็นหลัก จ�าต้องเป็นความคิดหรือข้อ

สนบัสนนุทีจ่�าเป็นจรงิๆ และตอ้งเขยีนดว้ยน้ำ�เสยีงส�านวนภาษาทีเ่หมาะสมกบัเนือ้เรือ่ง และใหค้วาม

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 แต่ควรเน้นให้เด่นขึ้นด้วยการใช้ค�าหรือกลุ่มค�า (วลี) เชื่อมความ ท�าให้

เกิดความเชื่อมโยม หรือข้อความที่เป็นประโยคที่มีประธานแทรกอยู่ด้วยก็ได้

 3. มีสารัตถภาพ (Essence)—สารัตถภาพ เป็นการเน้นความหรือย้ำ�ความเรื่องใดเร่ือง

หนึง่ หรอืประเดน็ใดตอ้งการย้ำ� เจาะจงให้ปรากฏเดน่ชดั อาจแสดงไดด้ว้ยต�าแหน่งประโยคใจความ

และปริมาณของประโยคขยายความ ต�าแหน่งประโยคใจความที่จะท�าให้ผู้อ่านสนใจมากควรอยู่ต้น
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หรือท้ายย่อหน้า โดยเฉพาะท้ายย่อหน้าผู้อ่านจะสนใจมากที่สุด เพราะต้องการทราบสรุปใจความ

ย่อหน้า ส่วนปริมาณของประโยคขยายความนั้น ถ้าต้องการให้ผู้ทราบหรือเข้าใจในประเด็นใดหรือ

ความคิดใดก็เน้นเขียนประเด็นหรือความคิดนั้นให้ได้สาระมากกว่าความคิดอื่นที่เป็นประเด็นรอง 

ลงไป

 4. มีความสมบูรณ์ (Completeness)—เขียนความขยายให้ครอบคลุมความคิดหลัก 

จุดมุ่งหมายของย่อหน้า เช่น อธิบาย วิธีการปฏิบัติธรรม แม้ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการตั้งแต่การเลือก

ส�านกั เทคนคิ กต็ามแตถ่า้ไมไ่ดอ้า้งทีไ่ปทีม่าขอ้ปฏบิตัใินพระไตรปฏิก กถ็อืวา่ การเขยีนยอ่หนา้นัน้ไม่

สมบูรณ์ครบถ้วนตามกระบวนการ ที่ส�าคัญต้องเขียนให้สมเหตุสมผล ที่น�ามาขยายประโยคใจความ

ควรเป็นไปได้และสอดคล้องต้องกัน ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การใช้ค�า วลี ประโยค 

การวางแแผนในการเขียนแต่ละย่อหน้า (Plan for Writing Paragraph)

 1. เตรียมความคิดแรก หรือความคิดหลัก (First idea)

 2. เตรียมความคิดสนับสนุนหลักความคิดหลักให้มนี้ำ�หนัก (Second idea)

 3. เตรียมความคิดสนับสนุนรองเพื่อสนับสนุนความคิดหลักเพิ่มเติม (Third idea)

 4. เตรียมความคิดสรุป (Closing)
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เปรียบเทียบประโยคย่อหน้ากับไฟจราจร

ประโยคในย่อหน้า

ประโยคนำา.................................................................................................................

ประโยคสนบัสนนุ............................................................................................................

ประโยคสรุป............................................................................................................

ประโยคสนบัสนนุรอง.................................................................................

ประโยคสนับสนุนหลกั...................................................................................

ประโยคน�า/ใจความหลัก 

เปรยีบเหมอืนไฟจราจรสเีขยีว

ประโยคสนับสนุน/ขยายความ

เปรยีบเหมือนไฟจราจรสีเหลือง

ประโยคสรุป 

เปรียบเหมือนไฟจราจรสีแดง
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ตัวอย่างโครงสร้างย่อหน้า

Topic Sentence

(ประโยคน�า)

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

Discussion 
Supporting  
Sentence 
การอภิปราย/
ขายความ/ลง
รายละเอียดผ่าน
ประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุน
รอง

A.………………………………………………………………………….……………........…

  1.…………………………………………………………………………………………......

B.……………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………
  2.………………………………………………………………………………………………

C.…………………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………

  2.………………………………………………………………………………………

D.…………………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………

E.…………………………………………………………………………………………………

  1.………………………………………………………………………………………………

  2.………………………………………………………………………………………………

C o n c l u d i n g  
sentence

ประโยคสรุปความ

 

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

Presents the main idea of the paragraph

First major support

      First minor support

Second major support

      First minor support

      Second minor support

Third major support

      First minor support

      Second minor support

 
Fourth major support

      First minor support

Fifth major support

      First minor support

      Second minor support

Facts and specific ex-

amples or details illus-

trating points in major 

supports prove, illus-

trate, define or expand 

the idea stated in topic 

sentence

Ties together all of the sentences in the paragraph
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  2.………………………………………………………………………………………………

C.…………………………………………………………………………………………………
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Conclusion

ประโยคสรุปความ

 

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

  ข้อแนะน�าและกลเม็ดการเขียน (Tip and Tricks) 

   ถ้ามีปัญหาการเริ่มต้นเขียนให้พยายามใช้เทคนิคต่อไปนี้ 

 • เริ่มต้นเขียนประเด็นเรื่องต่างๆ ไม่หยุดประมาณ 5 นาทีนี้เป็นการเขียนอิสระ 

 • เขียนอย่างที่พูดประเด็นเรื่องต่างๆ กับเพื่อนๆ 

 • พูดลงบันทึกเครื่องบันทึกเสียงและย้อนเล่น และเขียนตามที่ชอบ 

 •  หลังจากเขียนร่างแรกจบ วางไว้ก่อนเริ่มขั้นต่อไปในการกระบวนการเขียน และ

ทบทวน หลังจากเขียนแล้วให้ทบทวนเพื่อเตรียมต้นฉบับส่งเผยแพร่ต่อไป

Ties together all of the sentences in the paragraph

Presents the main idea of the paragraph
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ตัวอย่างแต่ละย่อหน้า
 ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยท่ีผ่านมาได้

อพยพเป็นสามระลอกใหญ่ จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจ�านวนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่ง

ภมูภิาคทีช่าวจนีเดนิทางไปตัง้ถิน่ฐานมากทีสุ่ดคือเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้แตก่ารอพยพดงักล่าวได้

หยดุชะงกัลงภายหลงัการปฏวิตัใินประเทศจนี จนเมือ่จนีเริม่ปฏริปูทางเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ ชาวจนี

รุน่ใหม่จงึเริม่เดนิทางไปประกอบอาชีพและตัง้ถิน่ฐานในตา่งประเทศอีกวาระหนึง่ซึง่ถือเปน็การยา้ย

ถิ่นระลอกที่สี่ซึ่งก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่น

ใหมซ่ึง่มคีวามแตกตา่งหลายประการกบัการยา้ยถิน่ของชาวจนีในอดตี ทัง้ในดา้นคณุลกัษณะ

และพื้นเพของผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพ

และวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ โดยจ�านวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้ามายังภูมิภาคเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จนมีจ�านวนกว่า

สองล้านคนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ใกล้ชิด

กันระหว่างกัน โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพันและอัตตลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประเทศจีน

ค่อนข้างมาก คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ

ประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต

วิเคราะห์ตัวอย่างข้างบน

Discussion 
Supporting  
Sentence 
การอภิปราย/ขยาย
ความ/ลงรายละเอียด
ผ่านประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุนรอง

ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เป็นสามระลอก
ใหญ่จนก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลจ�านวนหลายล้านคนทั่วโลก
ภูมิภาคที่ชาวจีนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การ
อพยพดังกล่าวได้หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน 
จนเมื่อจีนเริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ชาวจีนรุ่นใหม่จึงเริ่มเดินทางไปประกอบ
อาชีพและตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศอีกวาระหนึ่งซึ่งถือเป็นการย้ายถิ่นระลอกที่สี่ซึ่ง
ก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

Topic Sentence
(ประโยคนำา)

บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตกต่างหลาย
ประการกับการย้ายถิ่นของชาวจีนในอดีต ทั้งในด้านคุณลักษณะและพื้นเพของ 
ผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพและ
วิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่

Discussion 
Supporting  
Sentence 
การอภิปราย/ขยาย
ความ/ลงรายละเอียด
ผ่านประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุนรอง

โดยจ�านวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจนมีจ�านวนกว่าสองล้านคนในปัจจุบัน 
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ใกล้ชิดกัน
ระหว่างกัน 

โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพันและอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน
ค่อนข้างมาก 
คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อยกว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต
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ตัวอย่างแต่ละย่อหน้า

  การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยใน

การจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) และด้านผลผลิต

หรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของ

การจัดการเรียนการสอนทั่วไปและรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะส�าหรับอาเซียนศึกษา

เท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและจ�าเป็นต้องมีทักษะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการ

เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถน�าแนวทางที่น�าเสนอ ไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า 

การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้ (learning 

to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องส�าหรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุ

ทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการด�ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง 

และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจ�าเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์ตัวอย่างข้างบน

Topic Sentence
(ประโยคน�า)

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้าน

ปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) 

และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)

Discussion 
Supporting  
Sentence 
การอภิปราย/ขยาย
ความ/ลงรายละเอียด
ผ่านประโยคสนับสนุน
หลักและสนับสนุนรอง

แต่ละส่วนนั้นมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและ

รายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะส�าหรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น 

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและจ�าเป็นต้องมีทักษะข้าม

วัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

สามารถน�าแนวทางที่น�าเสนอ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือ

การเรียนรู้ของตนเองได้ 

ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหา

สาระหรือเรียนเพื่อความรู้ (learning to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูก

ต้องส�าหรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไป

สู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการด�ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มี

ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจ�าเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน
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…………..……………………………….……………………………………………………………………………….…………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื้อหา (บทความวิชาการ)  (สร้างความน่าเชื่อถือ)

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2

         [เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………….......................……

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3/body paragraph 3

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………...........................…

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4/body paragraph 4

           [เริม่เขียน]………………………………………………………….……………………........…….......................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5/body paragraph 5

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………......………………................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6/body paragraph 6

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….……………......……………..................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………



8988 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7/body paragraph 7

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8/body paragraph 8

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………….......………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9/body paragraph 9

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………….........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………



9190 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10/body paragraph 10

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………….........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11/body paragraph 11

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………….........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12/body paragraph 12

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………….........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………



9190 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 13/body paragraph 13

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………….......................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 14/body paragraph 14

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………….........................

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 15/body paragraph 15

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………........................…

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………



9392 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 16/body paragraph 16

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….………………………........................…

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 17/body paragraph 17

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………….........................……

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

สรุป (conclusion)  / (สร้างความน่าประทับใจ) 

   ย่อหน้าสรุป (concluding Paragraph)

       [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………….......................………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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บรรณานุกรม/Reference (Bibliograhy)

[เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………………………....…….…..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประวัติผู้เขียนบทความวิชาการ (ถ้ามี)

            [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………….......................………

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

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

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



9594 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบฝึกหัด

1. ฝึกเขียนโครงร่างบทความแบบต่างๆ 

 1) โครงเรื่องแบบหยาบ …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 2) โครงเรือ่งแบบละเอยีด ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................

 3) โครงเรื่องแบบหัวข้อ …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 4) โครงเรือ่งแบบประโยค ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................

          5) โครงเรื่องบทความวิชาการ

 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาโครงบทความวิชาการ 

 • ตรงกับหัวข้อ (Topic)

 • มีค�าหลัก (keywords) 

 • เขียนเป็นประโยค (sentences)

 6) ฝึกเขียนโครงเรื่องแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละย่อหน้า ประกอบด้วย

  • ประโยคน�า หรือ ประโยคใจความ (topical sentence)   

  • ประโยคสนับสนุน (supporting sentences)  

   o ประโยคสนับสนุนหลัก (majors)

   o ประโยคสนับสนุนรอง (minors)

  • ประโยคสรุป (concluding sentence)

ชื่อ.............................................................................................................................

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………
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2
การเขียนชื่อเร่ือง

การเขียนชื่อผู้เขียน

การเขียนบทคัดย่อ/ค�าศัพท์ส�าคัญ

การเขียนบทน�า

การเขียนบทเน้ือหา

การเขียนบทสรุป

การเขียนอ้างอิง

ส่วนที่

ลงมือเขียน
Writing in Action



9796 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัตถุประสงค์:

   • เพื่อเข้าใจแนวคิด สาระส�าคัญของส่วนต่างๆ ของบทความวิชาการ

     เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนส่วนต่างๆ ของบทความวิชาการ 

 

เนื้อหาสาระ:

   ส่วนนี้เน้นสาระส�าคัญเก่ียวกับส่วนต่างๆ ของบทความวิชาการเบื้องต้น ส่วนบทคัดย่อ 

ส่วนบทน�า ส่วนเนื้อหา และส่วนบทสรุป อ้างอิง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความวิชาการ

 ความส�าคัญประจ�าบท:

   • ส่วนบทความวิชาการ - ชื่อเรื่อง และชื่อผู้เขียน คัดย่อและค�าส�าคัญ

  o บทน�า  o เนื้อหา o บทสรุป

  o บทอ้างอิง /บรรณานุกรม

การเลือกชื่อเรื่อง

-ความเชี่ยวชาญ (ถนัด) ของผู้เขียน

-ความสนใจเฉพาะของผู้เขียน

-มีเป้าหมายเฉพาะ

-ความต้องการของหน่วยงาน/สาขาวิชา

-อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

-กลุ่มเป้าหมายของวารสาร

-ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ

-หัวข้อที่น่าสนใจแปลกใหม่ ไม่รู้

เอกสารอ้างอิง

สร้างความถูกต้อง

บทส่งท้าย/สรุป
สร้างความน่าประทับใจ

ส่วนเนื้อเรื่อง
สร้างความน่าเชื่อถือ

ส่วนบทนำา
สร้างความน่าสนใจ

โครงเรื่องส่วนบทนำา เนื้อหา สรุป

การเขียนบทความวิชาการ

-จูงใจให้ติดตาม

-เป็นเรื่องเล่า

-เป็นประเด็นค�าถาม

-บรรยายสถานการณ์

-แสดงความขัดแย้ง

-ท�าให้เกิดความคิด ความรู้ 

และมีแนวทางปฏิบัติ

-อธิบายเป็นระบบ

-ยกตัวอย่าง/สถิติประกอบ

-มีแผนภูมิรูปภาพ ตาราง

-ตอบค�าถาม

-สรุปสาระส�าคัญ

-เชิญชวนให้ร่วมมือ 

-แสดงมติ ทัศนะของ

ผู้เขียน

-ยืนยันความถูกต้อง

-ให้เกียรติข้อมูลที่อ้างอิง

-เปิดโอกาสให้ค้นคว้าเพิ่ม

เติม

 

เกริ่นนำา 

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ
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ส่วนประกอบของบทความวิชาการ

บทความวิชาการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1) ส่วนประกอบแบบหยาบๆ 

 2) ส่วนประกอบแบบละเอียด

 1) ส่วนบทความวิชาการหยาบ สามารถแบ่งเป็นย่อยออกอีก 3 ส่วน: 

 ส่วนที่ 1: ส่วนประกอบตอนต้น 

   1) การตั้งชื่อเรื่อง 

  2) การสรุปสาระสังเขป  

 ส่วนที่ 2: ส่วนกลาง (เนื้อหา)

  1) บทน�า

  2) เนื้อเรื่อง

  3) บทสรุป

 ส่วนที่ 3: ส่วนท้าย

  1) การอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

  2)  เชิงอรรถซึ่งเป็นการอธิบายถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิง หรืออธิบายข้อความเพิ่มเติม

จากค�าส�าคัญ หรือประโยคส�าคัญ 

  3) ภาคผนวก ตาราง รูปภาพ

 2) ส่วนบทความวิชาการละเอียด แบ่งเป็น 6 ส่วน:

 ส่วนที่ 1 ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ

    ชื่อบทความ ใช้ภาษาที่เป็นทางการชื่อเรื่องชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุม   

 ประเด็นของเรื่อง 

  ชื่อเจ้าของบทความ ต้องใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่ค�าน�าหน้านาม

 ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ (Abstract)  

 ส่วนที่ 3 บทน�า (Introduction) 

 ส่วนที่ 4 เนื้อเรื่อง  (Body)  

 ส่วนที่ 5 ส่วนสรุป (Conclusions)  

 ส่วนที่ 6 อ้างอิง

 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 

 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) 

 ประวัติผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน  
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บทที่ 4  
ส่วนประกอบตอนต้น

วัตถุประสงค์

   • เพื่อศึกษาส่วนประกอบตอนต้น

   • เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ 

และค�าศัพท์ส�าคัญ

เนื้อหาสาระ

 บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบตอนต้น

ประเด็นศึกษา

  • ส่วนประกอบตอนต้น

 o ชื่อเรื่องของบทความ (article title)

 o  ชื่อผู้เขียน (author)

 o บทคัดย่อ (abstract)

 o ค�าศัพท์ส�าคัญ (keywords)
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การเขียนชื่อเรื่อง

 สว่นนีเ้ปน็สว่นแรกของบทความทีผู้่เขียนจะต้องตระหนกัใหดี้และถูกต้อง เพราะเปน็เสมอืน

ประตูทางเข้าที่จะเชื้อเชิญผู้อ่านให้เข้าไปอ่านในรายละเอียด ผู้เขียนต้องต้ังชื่อเร่ืองให้เหมาะกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทความวิชาการ รวมทั้งเขียนชื่อผู้เขียน ต�าแหน่งวิชาการ ที่อยู่อีเมล์ 

ประกอบ

 การตั้งชื่อเรื่อง: การตัง้ชือ่เรือ่งมคีวามส�าคญั ตอ่การเขยีนบทความวชิาการอยา่งยิง่ เพราะ

การตัง้ชือ่เรือ่งทีด่ ีมคีวามนา่สนใจสามารถโนม้นา้วใหผู้้อา่นมคีวามสนใจอยากจะอา่นบทความเร่ือง

นั้นๆ โดยการตั้งชื่อบทความวิชาการมักจะก�าหนดเป็นค�า วลี ประโยค อาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่มค�า 

กลุ่มวลี หรือกลุ่มประโยค และตามท้ายชื่อเรื่องด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง 

เช่น

 •   การตัง้ชือ่เรือ่งแบบค�า เชน่ พทุธอาเซียน พุทธจิตวทิยา พุทธศาสนา กรรมฐาน โสภณจิต 

ฯลฯ

 •  การตั้งชื่อเรื่องแบบวลี เช่น พระพุทธศาสนาในอาเซียน พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัย

ใหม ่พทุธจติวทิยาโหรศาสตร ์พทุธศาสนากบัการฆา่ตัวตาย: มมุมองใหม ่ภาวะจติตกตาม

แนวพุทธจิตวิทยา ฯลฯ

 • การตั้งชื่อเรื่องแบบประโยค เช่น ใครสถาปนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ฯลฯ

วัตถุประสงค์การตั้งชื่อเรื่อง:  

 •  ตั้งชื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจ 

 •  ตั้งชื่อตามความส�าคัญของเนื้อหาสาระในเรื่องแบบตรงๆ 

 •  ตั้งชื่อเรื่องให้แปลกสะดุดตาด้วยถ้อยค�าที่ชวนให้ฉงน 

 •  ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ค�าถาม โดยให้ผู้อ่านอยากหาค�าตอบ 

 •  ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ชื่อตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่อง 

 •  ตั้งชื่อเรื่องให้เป็นนามธรรม 

 •  ตั้งชื่อเรื่องเป็นส�านวน สุภาษิต ค�าคม 

 ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ถ้อยค�าที่บอกเป็นนัยให้คิดเปรียบเทียบ: แม้วัตถุประสงค์ในการต้ังชื่อจะ

มีหลายอย่าง แต่การเขียนงานวิชาการนั้นเน้นการแต่งชื่อที่เรียบง่ายตรงประเด็น ภาษาเป็นทางการ

เพื่อให้ผู้เขียนมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยรู้มาแล้ว 
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ลักษณะเกณฑ์ตั้งชื่อเรื่อง 

 การตั้งชื่อเรื่องในงานวิชาการ จะต้องตั้งชื่อ

 • ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ศึกษาโดยตรง 

 • ให้ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญทุกประเด็น

 • เลือกใช้ถ้อยค�าที่สั้น กระชับ และให้มีความน่าสนใจ 

 •  เลือกใช้ถ้อยค�าที่ทันสมัย ดึงดูดใจเร้าความรู้สึกผู้อ่านหรือผู้ฟังให้อยากติดตาม

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง

          พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533

 * ชื่อเรื่องประกอบด้วยค�าส�าคัญ (Keywords) และอยู่ในรูปแบบวลี

  * ลกัษณะการเขยีนชือ่ทีด่ ีตอ้งน�าค�าศพัท์ส�าคญัมาประกอบเปน็ชือ่ ต้องต้ังชือ่ด้วยการเขียน

เป็นวลี

ชื่อเรื่องที่ดี ประกอบด้วย

 - มีความคิดหลักของงานบทความวิชาการและน่าสนใจมาจากประเด็นหลักของบทความ

และอาจรวมกับความคิดหลัก 

 - อยู่ด้านบนสุดของกระดาษหน้าแรกและไม่ใช่รูปประโยค

 - อธิบายเนื้อหา และดึงดูดท�าให้ผู้อ่านสนใจ ต้องเขียนอย่างกระชับ

 - สะท้อนชิ้นงาน 

 - มีความส�าคัญที่จะท�าให้ค้นหาได้โดยง่าย (ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

 - มักปรากฏมีความยาวราว 10-12 ค�า มักเขียนเป็นนามวลี ไม่นิยมเขียนเป็นประโยค  

ไม่นิยมเขียนเป็นประโยคค�าถาม

 

ชื่อเร่ือง/Title:  ………………………………......................…………………………………

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

ชื่อผู้เขียน1   ชื่อผู้เขียน2
1สถานที่ท�างาน/หน่วยงาน  2สถานที่ท�างาน/หน่วยงาน

ที่อยู่ผู้เขียนหลักที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ พร้อม e-mail
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 - ชื่อเรื่องต้องเขียนอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ

 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ค�าแรกและค�าส�าคัญเป็นตัวใหญ่ จะไม่ใช้ตัวใหญ่กับบุรพบท สันธาน 

(and, or, but, so) ค�าน�าหน้า (the, a, an) และค�าบุพบทสั้น (at, by, for, in, of, on, out, to, 

up, with) 

ประเภทชื่อบทความ 

 1) ชือ่บทความแบบเปดิเผย (ขอ้ค้นพบเพ่ือแจ้งใหท้ราบทัว่กนั) แจ้งให้ทราบ (Declarative 

title) – ย้ำ�ถึงข้อค้นพบหลักหรือสรุป เช่น โปรแกรมการลดน้ำ�หนัก 3 เดือนเพ่ิมการเห็นคุณค่า

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) ชื่อบทความแบบตั้งค�าถาม (Interrogative title) – แนะน�าหัวข้อในรูปแบบค�าถาม  

(Does cognitive training improve performance on pattern recognition tasks?)

ชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่ดี (A Good Title For A Research Paper) 

 ชื่อบทความงานวิจัยนิยมใช้ความยาว 10-12 ค�า ใช้ค�าศัพท์เชิงพรรณาบรรยายและวลีที่

เน้นเนื้อหาส�าคัญของบทความอย่างแม่นย�าชัดเจน  

  ในการเลือกหัวข้อบทความวิชาการและวิจัย

 1)  ไม่ควรเลือกหัวข้อกว้างเกินไป ไม่มีขอบเขต แต่ควรเลือกหัวข้อที่แคบแต่มีความลึกซึ้ง

 2)  ไม่ควรเลือกหัวข้อที่หาข้อยุติไม่ได้

 3)  ไม่ควรเลือกหัวข้อที่ไม่สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้

 4)  ไม่ควรเลือกหัวข้อที่ไม่มีสาระส�าคัญ

 แนวทางการตั้งชื่อหัวข้อของบทความ

 1)  ชื่อหัวข้อควรกะทัดรัด มีความชัดเจน ท�าให้ทราบว่าจะศึกษาเรื่องอะไรกับใคร 

 2)  ชื่อหัวข้อบทความที่ดีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัญหานั้นๆ

 3)  ภาษาทีใ่ชต้อ้งมคีวามชดัเจน อา่นเขา้ใจงา่ย ถา้มศีพัทเ์ทคนคิตอ้งเปน็ศพัทท์ีเ่ปน็ทีย่อมรบั

ในสาขาวิชานั้นๆ)

 4)  การตัง้ชือ่หัวขอ้ของบทความระวงัไมใ่ห้ซ้ำ�ซ้อนกบังานของผูอ้ืน่ แมจ้ะศกึษาในประเด็น

ที่คล้ายๆ กันก็ตาม)
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การกำาหนดกรอบในการเขียนชื่อเรื่อง

 กรอบเนือ้หา - เป็นลกัษณะของเนือ้หลกัทีจ่ะเขยีนในบทความนัน้ กรณ ีบรบิทของอาเซยีน

ดงัทีก่ลา่วมากอ่นหนา้นี ้อาเซยีนเนน้เสา 3 หลัก โดยเฉพาะเสาสังคมวฒันธรรมอาเซียน ดังนัน้  กรอบ

เนือ้หาของอาเซยีนจะเน้นเกีย่วกบั สงัคม วฒันธรรม ภาษา การศกึษา พทุธศาสนา แมแ้ต ่เศรษฐกจิ 

การเมืองความมั่นคง 

 กรอบประชากร/กลุ่มเป้าหมาย - เน้นเฉพาะกล่มเป้าหมายในการเขียน ไม่ควรกว้างหรือ

แคบเกินไป จนไม่สามารถเขียนบทความให้ได้สาระประเด็น โดยเฉพาะกลุ่มที่จะเขียนต้องเน้น

ปริมาณประชากรให้ชัดหรือกรอบกลุ่มบุคคล สาขา อาชีพ สถานภาพให้ชัดเจน อาจไม่เกี่ยวของแค่

สถานภาพเดียว อาจมีหลายสถานภาพก็ต้องให้ชัดเจน 

 กรอบเวลา - เน้นเวลาในบทความที่เป็นยุค สมัย เป็นศตวรรษ ทศวรรษ ปี เดือน ทั้งนี้เพื่อ

ก�าหนดกรอบเวลาของเนื้อหาของบทความให้ชัดเจน เช่น อาเซียนนี้ จะมีประวัติศาสตร์ของเวลาที่

เป็นมายาวนาน ผู้เขียนต้องก�าหนดกรอบเวลาให้ชัด ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ อัน

ประกอบด้วยยุคสุวรรณภูมิโบราณ ยุคจารีต ยุคการล่าอาณานิคม/ยุคอาณานิคม ยุครัฐชาติ ยุค

การร่วมกลุ่มของประชาคมอาเซียน และยุคประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศอาเซียนก็จะมี

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน หรือมีการเชื่อมโยงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต เพื่อให้เห็นกรอบเวลาชัดเจน

 กรอบสถานที ่- เนน้กรอบสถานทีแ่บง่ตามภมูศิาสตร ์กรณ ีอาเซยีนจะมุง่เอาประเทศทีเ่ปน็

สมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีกว้างใหญ่ซึ่งเป็นแบ่งย่อยลงมาจากทวีปเอเชีย มีกรอบของสถานที่

ที่กว้าง แต่หากจะเจาะให้แคบ จะเน้นภูมิภาคที่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ และภูมิภาคที่เป็นทะเลหรือ

หมู่เกาะ และในแต่ละส่วนก็เน้นกลุ่มลงไป เช่น กลุ่มลุ่มแม่น้ำ�โขง (CLMTV) ประเทศกลุ่มอินโดจีน 

(CLV) กลุ่มที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตก ในแต่ละประเทศก็จะมีภาคต่างๆ จังหวัด อ�าเภอ 

ต�าบล หรือท้องถิ่น ลงไป เป็นกรอบสถานที่ หรือจะมีการเปรียบเทียบสถานที่ทั้งสองเพื่อให้เกิดมุม

มองที่เหมือนหรือแตกต่างกันด้านต่างๆ แล้วแต่ประเด็นข้างบน 

 กรอบทฤษฎ/ีหลกัการ/กรอบวธิกีาร - เนน้การใชท้ฤษฎ ีหลักธรรม วธิคิีด มมุมมุ ทีน่�ามาใช้

เปน็กรอบในการอภปิรายและเขยีนบทความ เชน่ หลักการ อริยสัจ 4 กบัการแกป้ญัหาความขดัแยง้

ของประเทศสมาชกิอาเซยีน/การแกป้ญัหาแรงงานอาเซียนยา้ยถ่ิน มมุทางพระพุทธศาสนา มจัฉริยะ 

5 พืน้ฐานกรอบการอธบิายความขดัแยง้ประชาคมอาเซียน/เนน้การใชม้มุมองหรอืสาขาทีผู่เ้ขยีนถนดั

มามองในการเขียนบทความ เช่น อาเซียนในมุมมองด้านประวัติศาสตร์ ด้านพระพุทธศาสนา ด้าน

จิตวิทยา สังคมการเมืองเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ด้านนวัตกรรมใหม่ หรือเน้นการพัฒนาองค์รู้ ด้าน

ชุมชนท้องถิ่น 

  ตัวอย่าง การเขียนชื่อเรื่องตามกรอบในการเขียน
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กร
อบ

เนื้อหา/ประเด็น  

what

สถานที่ 

where

เวลา/ช่วงเหตุการณ ์

when

ประชากร/คน

กลุ่มเป้าหมาย 

who(m)

ทฤษฎี/หลักการ/

วิธีการ/เครื่องมือ/

สาขาวิชา/ฐานคิด/

มุมมอง How 

กว
้าง

/G
en

er
al

 - พุทธศาสนา

 - อาเซียน/พหุสังคม

 - ศาสนา/พหุศาสนา

 - ศิลปะ /พหุวัฒนธรรม

 - ภาษา วัฒนธรรม

 - การศึกษา

 - เศรษฐกิจ

 - การเมือง/ความมั่นคง

  - อาเซียน

  - ภูมิภาค

    พื้นแผ่นดิน

ใหญ่

   ทะเล/หมู่เกาะ 

ยุค/สมัย 

-ก่อนประวัติศาสตร์ 

-สุวรณภูมิโบราณ

-จารีต

-ล่าอาณานิคม

-ตกเป็นอาณานิคม

-รัฐชาติ

-ประชาคมอาเซียน

- ชาวอาเซียน

- ชาวพุทธ

- ผู้ที่นับถือ

ศาสนา

- พุทธศาสนา

- ประวัติศาสตร์

- สังคมศาสตร์

- มนุษยศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

เฉ
พา

ะ/
Sp

ec
ifi

c

- พัฒนามนุษย์

- คุ้มครองสวัสดิการ

สังคม

- ยุติธรรม/สิทธิ

- ส่งเสริมความยิ่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อม

- สร้างอัตลักษณ์อาเซียน

-ลดช่องว่างทางการ

พัฒนา

- พุทธศาสนาไทย

 - ประเทศ 

 - ชุมชน

 - ท้องถิ่น

- ศตวรรษ  

- ทศวรรษ

- ปี /เดือน /วัน

- ชาวไทย

- ชาวพม่า 

- ชาวมาเลย์ 

เป็นต้น

- ชาวพุทธใหม่

- ชาวพุทธจารีต

- ชาวพุทธไทย 

- ชาวไทยมุสลิม

-ใช้วิธีการแบบ

สาขาวิชา 

-ทฤษฎี มุมมอง 

หลักการกว้าง

-มุมมองโบราณคดี

-มุมมองชนพื้นถิ่น

เฉ
พา

ะเ
จา

ะจ
งม

าก
/V

er
y 

Sp
ec

ifi
c

ระบุประเด็นที่เฉพาะมาก

ให้ชัดเจน

- การให้การศึกษา

-การลงทุนกับมนุษย์

- ส่ ง เ ส ริ ม เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ

-การจั ดการปัญหาสิ่ ง

แวดล้อม

-การส่งเสริมการบริหาร

จัดการป่าไม้อาเซียน

- การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ชุมชน 

เป็นต้น

- ระบุชื่อของ

ประเทศ

-ระบุชื่อชุมชน

-ระบุชื่อท้องถิ่น

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

อาจระบชุือ่วา่ อยู่

ทีไ่หน มาจากไหน 

ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์  

นั บ ถื อ ศ า ส น า

แบบไหน 

- ระบุชาวพุทธ

ไทยคนรุ่นใหม่

-ระบุชาวอาเซียน

รุ่นใหม่ 

-ระบุกลุ่มคนสูง

วัยยุคใหม่/4.0

ใช้ทฤษฎี  มุมมอง 

ห ลั ก ก า ร เ ฉ พ า ะ

อย่าง เพื่ อ ให้ เข้ า

ถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย

เฉพาะ 
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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 เพื่อความส�าเร็จในการประกอบกิจการใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การก�าเนิดของรัฐมาเลเซียและอินโดนีเซีย: สู่ประเด็นความขัดแย้งตั้งแต่ทศวรรษ 1950-

ปัจจุบัน

 2) การเขียนจากผลไปหาเหตุ ตัวอย่าง:

ผล มาหา เหตุ

    ขบวนการพุทธใหม่ในอาเซียน กระบวนทัศน์จากจารีตสู่ความทันสมัย

 3) การเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันต่างอาศัยกันและกัน 

             โดยเน้นการเขียนคำาศัพท์สำาคัญ และมีการขยายความเป็นลักษณะการเปรียบเทียบ

เหตุการณ์หนึ่ง (กับ) อีกเหตุการณ์หนึ่ง            

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กับ การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน

พุทธศิลป์ในบริบท ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับ สุวรรณภูมิศึกษา

พระพุทธศาสนาลาว ภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533
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4) การเขียนชื่อเรื่องลักษณะบรรยาย/อธิบายความสำาคัญของศัพท์สำาคัญ

คำาสำาคัญ (ที่จะเขียนบทความ)  ส่วนขยายความสำาคัญเพื่อความน่าสนใจ         

ดาวนักษัตรในอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม

อยุธยากับอาเซียน: ภาพสะท้อนการด�าเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

พุทธศิลป์ถิ่นไทย: ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์อิสลาม:  แนวทางการบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน

พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน

5) ลักษณะอื่นๆ 

กรอบเนื้อหา

ลักษณะประเด็นเรื่อง

กรอบประชากร/กรอบสถานที่ 

บุรพบท + ชื่อเฉพาะคน สถานที่

การสะเดาะเคราะห์ ค้ำ�โพธิ์ค้ำ�ไฮ ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

พุทธศิลป์ ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์

พระพุทธศาสนา ในภาคอีสานและล้านข้าง

พระพุทธศาสนา ในไทย 4.0 กับบริบทอาเซียน

การเขียนชื่อผู้เขียน

 1) ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง 

  2) ไม่ต้องมีค�าน�าหน้า ยศ ต�าแหน่ง และคุณวุฒิ เช่น นาย, นาง, นางสาว, ดร. ผศ. รศ. ศ. 

  3) หากช่ือผูเ้ขียนหลายคนควรเรยีงตามล�าดับอกัษร หรอืเรยีงตามหวัหนา้โครงการวจิยัและ

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค์ของบทความ 

 บทความวิชาการควรมีแค่วัตถุประสงค์เดียวและวัตถุประสงค์ต้องกระชับ สอดคล้องกับ 

ค�าส�าคัญ ชื่อเรื่อง และความประสงค์ของผู้เขียนเพ่ือให้เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด  

ส่วนบทความวิจัยอาจมี 2-3 วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่ผู้เขียนได้สรุปย่อมา  
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การเขียนบทคัดย่อ

 ส่วนที่ 2 ของบทความ คือ บทคัดย่อ (Abstract) ในบทความวิชาการส่วนที่แสดงเนื้อหา

ส�าคัญของเอกสารโดยยอ่ โดยทัว่ไปมกัจะเขยีนอยูต่อ่จากชือ่เรือ่ง เปน็การสรปุประเดน็เนือ้หาทีเ่ปน็

แกน่ส�าคญัเน้นประเดน็ส�าคญัของงานท่ีตอ้งการน�าเสนอจรงิๆ ควรเขียนใหส้ัน้ กระชบั มคีวามยาวไม่

เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นน�า สิ่งที่ท�า สรุป

ผลส�าคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ส่วนค�าส�าคัญ (Keywords) เป็นศัพท์

เฉพาะทางที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่างานชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไร จ�านวนไม่เกิน 5-8 ค�า

 บทคดัยอ่ คอื ข้อมลูสรปุเน้ือหาของงานวจิยั การเขยีนบทคัดยอ่ควรใชข้อ้ความสัน้ กะทดัรดั

และกระชบั (Concision) มีความถูกตอ้ง (Precision) และมคีวามชัดเจน (Clarity) ท�าใหผู้อ้า่นทราบ

ถึงเนื้อหาของงานวิจัยอย่างรวดเร็ว และอ่านได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก โดยเมื่อผู้อ่านๆ 

บทคดัยอ่จบแลว้ ตอ้งมองภาพรวมของงานวจัิยได้ บทคัดยอ่เป็นตัวแทนของงานวจัิยเพราะมกัจะถูก

รวบรวมไวใ้นแหลง่ค้นคว้าตา่งๆ ซึง่ผูอ่้านมกัจะตดัสนิจากบทคดัยอ่วา่ควรจะอา่นงานวจิยัท้ังหมดตอ่

ไปหรือไม่ 

 บทคัดย่อ (Abstract) จึงเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาส�าคัญของเอกสารโดยย่อ บทคัดย่อมักจะ

มีลักษณะ 

 1. บทคัดย่อมาก่อนบทน�า และแยกให้ออกระหว่างบทน�ากับบทคัดย่อ

  2. ย่อทุกๆ ส่วนของบทความ (บทน�าย่อ เนื้อเรื่องย่อ สรุปย่อ) โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้

ทราบจากงานของผู้เขียนโดยควรเรียงล�าดับเช่นเดียวกับในเนื้อหา

  3. เมื่อผู้อ่านๆ บทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานเขียนออก ส่วนรายละเอียดนั้น 

ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในบทความเต็ม

  4. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน 1/2 หน้ากระดาษ A4) เพราะอาจท�าให้เวลา

ในการอ่านส่วนอื่นๆ ลดลง ในบทคัดย่อจะต้องไม่มีตาราง รูปภาพหรือการอ้างอิงใดๆ 

  5. ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอื่นที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาบทความเต็ม 

 บทคัดย่อควรเขียนหลังจากที่เขียนตัวบทความเสร็จแล้ว

ลักษณะของบทคัดย่อ: 

 บทคัดย่อมี 3 ลักษณะ คือ

 1) บทคัดย่อแบบให้ข้อมูลความรู้ (Informative Abstracts) เขียนเพื่อรายงานผลการ

ศกึษาหรอืบทสรปุทีผู่ใ้ชต้อ้งการอยา่งเพยีงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงความจ�าเปน็ในการอา่นเอกสารต้นฉบบั 

เน้นบทความวิจัย ซึ่งได้ผลมาจากผลงานที่ท�าวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทคัดย่อชนิดนี้มักใช้ใน
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วิทยาศาสตร์และน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล และสรุป 

 2) บทคัดย่อแบบพรรณนา (Descriptive Abstracts) เขียนเพื่อชี้แนะข้อเท็จจริงที่ส�าคัญ

ที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงานถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ 

เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะต้องอ่านหรือศึกษาเอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไป

นิยมใช้เขียนเพื่อสรุปเอกสารที่น�าเสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น เน้นบทความวิชาการทั่วไป 

  3) บทคัดย่อชนิดมีโครงสร้าง (Structured abstracts) เป็นบทคัดย่อที่เน้นให้ข้อมูลแบ่ง

เป็นล�าดับหัวข้อชัดเจน (เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผล และสรุป มักพบในวรรณกรรมทางด้าน

การแพทย์และรายงานการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก) 

ความสำาคัญของบทคัดย่อ 

 การเขียนบทคัดย่อมีหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ

 1) มคีวามสัน้ กะทัดรัดและกระชบั (Concision)—เลอืกเฉพาะสาระทีเ่ปน็ประเด็นใจความ

ส�าคัญของเอกสาร โดยใช้ส�านวนที่กะทัดรัด มีความกระชับ หลีกเล่ียงการใช้ค�าหรือประโยคท่ีมี

ความยาว หรอืมคีวามซ้ำ�ซอ้นความยาวของบทคดัยอ่ไมม่กี�าหนดไวต้ายตัว ขึน้อยูก่บัชนดิของเอกสาร

และเนื้อหาสาระของเอกสารนั้นๆ ว่า มีความส�าคัญมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง 

1 ย่อหน้า แต่ส�าหรับเอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า

 2) มีความถูกต้อง (Precision)—สามารถถ่ายทอดประเด็นส�าคัญของเอกสารได้อย่าง 

ถูกต้อง ตามความหมายเดิมของเอกสารต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ  

อันท�าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของเอกสารต้นฉบับผิดไป

 3) มีความชัดเจน (Clarity)—การเรียบเรียงถ้อยค�าเพ่ือเสนอในบทคัดย่อจะต้องส่ือความ

หมายให้เข้าใจชัดเจน โดยใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์ไม่ใช่เขียนกระท่อนกระแท่นเป็นค�าๆ 

ประเภทของบทคัดย่อ 

 - บทคัดย่อบทความวิชาการ

 - บทคัดย่อบทความวิจัย

บทคัดย่อบทความวิชาการ

 การเขียนบทคัดย่อบทความวิชาการนั้นจะมีลักษณะเป็นบทคัดย่อประเภทพรรณนา  

(Descriptive Abstract) เขียนเพื่อชี้แนะข้อเท็จจริงที่ส�าคัญที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงาน

ถึงผลการศึกษา ค้นคว้า หรือสรุป เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะต้องอ่านหรือศึกษา
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เอกสารต้นฉบับหรือไม่ โดยทั่วไปนิยมใช้เขียนเพื่อสรุปเอกสารที่น�าเสนอหรือทัศนคติที่กว้างขวาง 

เช่น เอกสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทวิจารณ์ เป็นต้น เน้นบทความวิชาการทั่วไป

 โดยย่อ กรอบบทคัดย่อของบทความวิชาการประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน 

 1) เกริ่นน�า  

 2) สิ่งที่ท�า 

 3) สรุปผลส�าคัญที่ได้

บทคัดย่อบทความวิจัย

         การเขยีนบทคดัยอ่ของบทความวจิยั  ดงัทีท่ราบกนัอยูว่า่ บทคดัยอ่นัน้เปรยีบเสมอืนเคร่ือง

มือทางการตลาดท่ีจะชว่ยให้ผูอ้า่นตดัสนิใจวา่ เนือ้หาของบทความนัน้ควรคา่แกก่ารตอ้งเสยีเวลาอา่น

หรือไม่ ซึ่งบทคัดย่อจะเป็นต่อสรุปเนื้อหาบทความทั้งหมดให้สั้นและกระชับอธิบาย เหตุผลที่ต้อง

ด�าเนินการท�าวิจัยนี้ วัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อค้นพบหลักของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหนึ่งย่อหน้า 

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่นับเป็นค�ายาวประมาณ (100-300) ค�า

  การเขียนบทคัดย่อของบทความงานวิจัยเป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Infor-

mative Abstract) ซึ่งควรเขียนต่อเนื่องกันไปและมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยส่วนส�าคัญดังต่อไปนี้ คือ

 1) จุดประสงค์ (Purpose or Objective)—เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการ

ศกึษานัน้วา่มุ่งในเรือ่งใดบ้าง และหากจ�าเป็นต้องกลา่วถงึปญัหาส�าคญัหรอืการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับผลการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด

 2) วิธีการ (Methodology)—เป็นการอธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ที่ส�าคัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดยย่อ

 3) ผลและบทสรุป (Result and Conclusion)—เป็นการกล่าวถึงผลการค้นคว้าทดลอง

โดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจมากท่ีสุด หากมีข้อก�าหนดใดๆ ท่ีมีผล 

กระทบต่อความเท่ียงตรงของผลการวิจัย จะต้องชี้แจงไว้ด้วยส่วนบทสรุป โดยอธิบายความส�าคัญ

ของผลการค้นคว้าที่ดี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้เบื้องต้น นอกจากนี้อาจมีข้อ

เสนอแนะการประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ส�าคัญด้วย 

 ในการเขียนบทคัดย่อควรใช้พื้นที่ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยมีประเด็นในการน�าเสนอในแต่ละ

บรรทัด ดังนี้

 บรรทัดที่ 1 กับ บรรทัดที่ 2 เน้นประโยคน�าการให้เหตุผลท�าไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ เป็น 

การเกริ่นน�า (Why did you start? –Introduction) เกริ่นน�าเข้าถึงเรื่องที่จะศึกษามุ่งตอบค�าถาม 

“ท�าไมจึงเขียน” ระบุว่าเพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้เขียนได้เลือกไว้จึงเป็นปัญหาที่จ�าเป็นจะต้องเขียน

และประเด็นอะไรท่ียังไม่ครอบคลุมหรือท่ียังไม่ได้เขียน โดยน�าค�าที่ส�าคัญที่สุดจากชื่อเรื่องมาเขียน
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ร้อยเรียงกัน เริ่มจากค�าที่ส�าคัญที่สุดของช่ือเรื่องก่อนเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์

ของงานเขียน มุ่งตอบค�าถาม “ต้องการทราบอะไร” (Why did you try to do?–Aims and  

objectives

 บรรทัดที่ 3 กับ บรรทัดที่ 4  เน้นประโยคขยายถึงวิธีการหรือระเบียบวิธีวิทยา  (What 

did you do? – Method) แต่ถ้าเป็นบทความวิชาการผู้เขียนจะต้องบรรยายให้เห็นภาพรวมของ 

งานเขียน กรณีบทความเป็นบทความงานวิจัยให้ระบุวิธีการด�าเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวนตวัอยา่ง วธิกีารทดลอง วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ชว่งเวลาในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

 บรรทัดที่ 5 กับ บรรทัดที่ 6 เน้นสิ่งที่ค้นพบใหม่ (What did you find?–Results) ระบุข้อ

ค้นพบ (ผลการวิจัย) จากงานวจิัยที่โดดเด่นที่สุดของงานวจิัยที่ท�าการศึกษาต้องเลือกข้อมูลที่ส�าคัญ

มากที่สุดโดยควรมีค�าส�าคัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

 บรรทัดที่ 7 กับ บรรทัดที่ 8 ระบุข้อค้นพบ (ผลการวิจัย) -จากงานวิจัยที่โดดเด่นทีส่ดุใน

ล�าดับที่สองของงานวิจัยที่ท�าการศึกษา โดยควรมีค�าส�าคัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

 บรรทัดที่ 9 กับ บรรทัดที่ 10 สรุป สิ่งที่มีความส�าคัญ เป็นข้อสรุปที่ได้ (What does it 

mean? Conclusion) – สรุปรวบยอดผลการวิจัยและช้ีน�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือวิธีการ

ปฏิบัติ ประเด็นของข้อเสนอแนะนี้มีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน�าไปปฏิบัติได้ โดยการบอกกับผู้อ่าน

ว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัยจะช่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาได้อย่างไร ต้องท�าให้ผู้อ่านงาน

วิจัยได้รับความรู้ใหม่ ให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วย

เหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ/มีคุณค่าอย่างไร?

การเขียนคำาสำาคัญ 

 ค�าส�าคญัมาจากชือ่เรือ่ง หรือประเด็นหลกั และถ้อยแถลงหลกัของบทความ ค�าส�าคญัควรมี

ค�าบอกสาขาวชิา มคี�าระบเุปา้หมายของประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา และค�าส�าคญัถกูจ�ากดัไวไ้มเ่กนิ 

5 ค�า ประมาณ (3-5)
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คำาสำาคัญ/Keywords: ……………………………………………………………………………………………………
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สาระในการเขียนบทคัดย่อของบทความวิชาการประกอบด้วย

1) เกริ่นน�า (Introductory sentence)

 

2) สิ่งที่ท�า/ประเด็นส�าคัญๆ ในบทความ (Key topics)

 

3) สรุปผลสิ่งที่ได้ส�าคัญจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ (Main results)
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ตัวอย่างชื่อเรื่อง /ผู้แต่ง/บทคัดย่อ บทความวิชาการ

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ชนันภรณ์ อารีกุล*

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ประกอบด้วย องค์

ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและการเตรี

ยมความพร้อมของสถานศึกษา 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ

ด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ  

3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี ่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะ

ข้ามวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้การจัดการเรียนการ

สอนอาเซียนศึกษา มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้เท่านั้น แต่

เป็นการเรียนรู้เพื่อทักษะคือ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อผู้เรียน

สามารถน�าทักษะข้ามวัฒนธรรมและทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นไปใช้ในการด�ารงชีวิต

ในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก เพื่อเป้าหมายส�าคัญคือ การ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ: 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-cultur-

al 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

มาไดอ้พยพเปน็สามระลอกใหญจ่นกอ่ใหเ้กดิชมุชนชาวจนีโพน้ทะเลจานวนหลายลา้น

คนทัว่โลก ซึง่ภมูภิาคทีช่าวจนีเดนิทางไปตัง้ถิน่ฐานมากทีส่ดุคอืเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้ แต่การอพยพดังกล่าวได้หยุดชะงักลงภายหลังการปฏิวัติในประเทศจีน จนเมื่อจีน

เริ่มปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ชาวจีนรุ่นใหม่จึงเริ่มเดินทางไปประกอบอาชีพและ

ตัง้ถิน่ฐานในตา่งประเทศอกีวาระหนึง่ซึง่ถอืเปน็การยา้ยถิน่ระลอกทีส่ีซ่ึง่ก�าลงัด�าเนนิ

อยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงการย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตก

ต่างหลายประการกับการย้ายถิ่นของชาวจีนในอดีต ทั้งในด้านคุณลักษณะและพื้นเพ

ของผู้ย้ายถิ่น รูปแบบและเป้าหมายในการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชีพ

และวถิชีวีติของชาวจนีโพน้ทะเลรุน่ใหม ่โดยจานวนชาวจนีทีย่า้ยถิน่เขา้มายงัภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

จนมีจานวนกว่าสองล้านคนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้ชิดกันระหว่างกัน โดยชาวจีนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความผูกพัน

และอัตตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีนค่อนข้างมาก คนเหล่านี้มีการเคลื่อนย้าย

ถิ่นฐานบ่อยครั้ง และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศที่ตนอาศัยอยู่น้อย

กว่าชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ayutthaya and ASEAN : The Reflection of Relationship of Southeast Asia

ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคมโลกต่างจับตามอง ด้วยสภาพที่ตั้ง จ�านวนประชากร 

และทรพัยากรธรรมชาติ การรว่มกนัจดัตัง้ “สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”้ เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 

2510 จะสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค อย่างไร

ก็ตาม เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการด�าเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

ในทางการเมืองมีการกวาดต้อนผู้คน การอพยพมาขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติ โดย

ราชสานกัอยธุยาไดใ้หเ้สรภีาพในการนบัถือศาสนา และน�าศกัยภาพของชาวตา่งชาตเิหลา่นี้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

แก่อาณาจักร การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ใช่ประเด็นใหม่ 

แต่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นการฉายภาพอดีตของการติดต่อ 

การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองเรื่องผลประโยชน์และการสร้างความม่ันคงแก่อาณาจักรเป็นสาคัญ 

ภาพสะท้อนของการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นประสบการณ์

ในการดาเนินความสัมพันธ์ภายใต้บริบทสมัยใหม่ท่ีให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำาสาคัญ: อยุธยากับอาเซียน, การด�าเนินความสัมพันธ์, 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
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โครงร่างบทคัดย่อบทความวิจัย

บรรทัด/

ประโยคที่

คำาถาม แนวคิด รายละเอียดที่จะต้องเขียนลง

1-2 Why did 

you start?  

เกริ่นน�า 

Introduc-

tion

เป็นการกล่าวเกริ่นน�าเข้าถึงเรื่องที่จะศึกษา  มุ่งตอบค�าถาม 

“ท�าไมจึงวิจัย”  ระบุว่าเพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้

จึงเป็นปัญหาที่จ�าเป็นจะต้องศึกษาและประเด็นอะไรที่ยังไม่

ครอบคลุมหรือที่ยังไม่ได้ศึกษา โดยน�าค�าที่ส�าคัญที่สุดจากชื่อ

เรื่องมาเขียนร้อยเรียงกัน  เริ่มจากค�าที่ส�าคัญที่สุดของชื่อเรื่อง

ก่อนเป็นอันดับแรก  แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

มุ่งตอบค�าถาม “ต้องการทราบอะไร” Why did you try to 

do? –Aims and objectives

3-4 What did 

you do?

วิธีการ 

Method

ระบุวิธีการด�าเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน

ตัวอย่าง วิธีการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5-6 What did 

you find?

ผล

Results

ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย)จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของงาน

วิจัยที่ท�าการศึกษาต้องเลือกข้อมูลที่ส�าคัญมากที่สุดโดยควรมี

ค�าส�าคัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

7-8 What did 

you find?

ผลส�าคัญ

Key Re-

sults

ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย) จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดใน

ล�าดับที่สองของงานวิจัยที่ท�าการศึกษา โดยควรมีค�าส�าคัญ

จากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

9-10 What 

does it 

mean?

สรุป 

Conclu-

sion

สรุปรวบยอดผลการวิจัยและชี้น�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หรือวิธีการปฏิบัติประเด็นของข้อเสนอแนะนี้ มีไว้เพื่อให้ผู้อ่าน

สามารถน�าไปปฏบิตัไิด ้โดยการบอกกบัผูอ้า่นวา่ความรูท้ีไ่ดจ้าก

การศกึษาของผูว้จิยัจะชว่ยกลุม่เปา้หมายทีศ่กึษาไดอ้ยา่งไร ตอ้ง

ให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ 

สามารถช่วยเหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ และ/

หรือ มีคุณค่าอย่างไร?
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ตัวอย่าง ชื่อเรื่อง /ผู้แต่ง/บทคัดย่อ บทความวิจัย

การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครลำาปาง

พระครูสุตชยาภรณ์ (เขียวสุข)*

อัครเจตน์ ชัยภูมิ**

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปางนี้มีวัตถุประสงค์  

2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและปัจจัยในการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปาง และ 2) เพื่อศึกษา

รูปแบบกระบวนการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การ

แจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 ผลการวิจัย พบว่า การแสดงออกต่องานพุทธศิลป์นครล�าปางของชาวล�าปาง เกิดขึ้นจากก�าลัง

ศรัทธาในพระรัตนตรัย และเชื่อในอานิสงส์ คือ ความสุขร่มเย็นที่จะได้รับ เพราะการอุทิศตนในการอนุรักษ์

งานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศิลป์นั้น ก�าลังศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์

และสืบทอดงานพุทธศิลป์ให้คงอยู่ และปัจจัยที่สร้างความส�าเร็จในการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปาง ก็

คือความมีศรัทธา ความเชื่อมั่นตนเอง มีความอดทน เสียสละ ความสนใจวิธีการสืบทอดงานพุทธศิลป์ การ

จินตนาการ ความมุ่งมั่น การกล้าตัดสินใจ ความสมัครใจ การศึกษาต่อเนื่อง ความพอใจ ความเพียร การ

เอาใจใส่ไม่ทิ้งงาน การสังเกตสอบถาม การบูรณาการความรู้ที ่ศึกษาไปสู่การสร้างงานศิลป์ การมีแรงจูงใจ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที ่มีประสบการณ์ ซึ่งทั้งโดยรวมและรายข้อ เห็นด้วยในระดับมาก (3.94) และ

การใช้รูปแบบการปั้นรูปแบบรูปเหมือน การใช้รูปแบบการวาดลายเส้น การใช้รูปภาพเหมือนและเทคนิคการ

ระบายสี การใช้รูปแบบการสร้างงานไม้ พื้นฐานเพื่อบูรณาการ การสร้างศิลป์ต่างๆ การใช้รูปแบบการแกะ

ลายกระดาษและพลาสติกเพื่อตกแต่งงานไม้ และการใช้รูปแบบความถนัดเฉพาะตัว เป็นฐานเรียนรู้วิธีการ

สืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปาง เป็นรูปที่เหมาะสมที่ชาวพุทธผู้สนใจงานพุทธศิลป์จะน�าไปใช้เป็นแนวทาง

วิธีการสืบทอดงานพุทธศิลป์นครล�าปางต่อไป ซึ่งทั้งโดยรวมและรายข้อเห็นด้วยในระดับมาก (3.78) ส่วน 

ผลส�าเร็จ การน�าไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบเหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน 

คำาสำาคัญ: กระบวนการสืบทอด, พุทธศิลป์, นครล�าปาง

 * มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง  

 ** มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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แบบฝึกหัด

 1) ตั้งโครงร่างบทคัดย่อ

 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................

 

 2) เขียนบทคัดย่อในงานเขียนของตนเอง (ในงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย)

 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 3) วิเคราะห์ระบุกรอบบทความวิชาการชื่อนี้ “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์

สังคมนิยม 2518-2533” ตามกรอบที่ก�าหนดให้

 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

 • เพือ่ศกึษาและฝึกปฏบัิติการเขยีนบทน�า เนือ้หากลางและบทสรุป

เนื้อหาสาระ

 บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบตอนกลาง

ประเด็นศึกษา

  • ส่วนประกอบตอนกลาง

 o บทน�า (introduction) สร้างความน่าสนใจ

 o  เนื้อหา (body) สร้างความน่าเชื่อถือ

 o บทสรุป (conclusion) สร้างความน่าประทับใจ
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การเขียนส่วนบทนำา (สร้างความน่าสนใจและอยากให้ติดตามอ่าน)

 บทน�า (introduction) จะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ 

เป็นการเขียนปูพื้นฐานเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่านสู่เนื้อเร่ือง ให้ความส�าคัญและสร้างบรรยากาศ

ให้อยากติดตามต่อไป โดยเฉพาะปัญหาท�าไมต้องเขียนบทความนี้ ควรให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่

ยดึเยือ้ สอดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง โดยจบัประเดน็จากชือ่เรือ่งแลว้น�าเขา้สูบ่รบิท เนือ้หา ซึง่ประกอบดว้ย 

ความเปน็มาและความส�าคญัของปัญหาทีจ่ะต้องเขยีนบทความเรือ่งนี ้ขอบเขต ทีม่า ค�าจ�ากดัความ/

นิยามศัพทส์�าคญั กรณคี�าเหลา่นีอ้าจใชใ้นความหมายทีแ่ตกตา่งจากความหมายทัว่ไป/เปน็ค�าทีอ่าจ

จะไม่เข้าใจความหมาย และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินจากขอบเขตที่ก�าหนด

 ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เช่น ใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่าน หรือยก

ปญัหาทีก่�าลงัเปน็ทีส่นใจขณะนัน้ขึน้มาอภิปราย หรือต้ังประเด็นค�าถามหรือปญัหาทีท้่าทายความคดิ

ของผูอ้า่นหรอือาจจะกลา่วถงึประโยชนท์ีผู่อ้า่นจะไดร้บัจากการอา่น เปน็ต้น นอกจากจะเปน็สว่นที่

ใช้จงูใจผูอ้า่นแลว้ นอกจากน้ันผูเ้ขยีนอาจใชส้ว่นน�านีใ้นการปพูืน้ฐานท่ีจะเป็นในการอา่นเรือ่งนัน้ให้

แก่ผู้อ่าน หรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่น�าเสนอต่อไป 

โครงสร้างส่วนบทนำาของบทความวิชาการ ประกอบด้วย

 1) กรอบหลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) 

หรอืความส�าคญัของเรือ่งทีเ่ขยีน (justification)—หวัข้อนีจ้ะท�าใหผู้้อ่านได้ทราบเปน็พ้ืนฐานไวก้อ่น

วา่เรือ่งทีเ่ลือกมาเขียนมคีวามส�าคญัหรอืมคีวามเปน็มาอยา่งไร เหตผุลใดผูเ้ขยีนจงึเลอืกเรือ่งดงักลา่ว

ขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทน�าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็น

ย่อหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เช่น พระพุทธศาสนาในอาเซียน สภาพปัญหาคืออะไร ท�าไม

จึงต้องการเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 2) กรอบขอบเขตของเรื่อง—ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน 

เพือ่เปน็กรอบในการอา่นโดยการเขยีนขอบเขตนัน้ อาจขึน้อยูก่บัปจัจยัในการเขยีน ไดแ้ก่ ความยาว

ของงานทีเ่ขียน หากมคีวามยาวไมม่ากก็ควรก�าหนดขอบเขตการเขยีนใหแ้คบลง ไมเ่ช่นนัน้ผูเ้ขยีนจะ

ไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การก�าหนดเรื่องที่

จะเขยีนทีล่กึซึง้ สลบัซบัซอ้นหรอืเปน็เรือ่งเชงิเทคนคิ อาจจะยากตอ่การรวบรวมขอ้มลูและเรยีบเรยีง

เนือ้เรือ่ง ดังนัน้หากมเีวลานอ้ยกค็วรพจิารณาเขยีนเรือ่งทีม่ขีอบเขตไม่กวา้งหรอืสลบัซับซ้อนมากนกั

 3) กรอบค�าจ�ากัดความหรือนิยามต่างๆ และวัตถุประสงค์—ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อ

เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นในกรณทีีค่�าเหลา่นัน้ผู้เขยีนใชใ้นความหมายทีแ่ตกต่างจากความหมายทัว่ไป

หรือเป็นค�าที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจความหมายถือเป็นการท�าความเข้าใจและการส่ือความหมายให้

ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจ
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สอบหรือสังเกตได้ด้วย วัตถุประสงค์—เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในคร้ังนี้ต้องการให้ผู้

อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง โดยจ�านวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์

แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ สิ่งส�าคัญต้องระบุวัตถุประสงค์เดียว

ของบทความวิชาการให้ชัดเจน

 บทน�าเป็นสว่นแรกของการน�าเสนองาน การเขยีนบทน�าจงึมคีวามส�าคญั และต้องใชเ้ทคนิค

การจูงใจผู้อ่านหรือผู้ฟัง ให้เกิดความรู้สึกอยากติดตามเนื้อหาที่จะน�าเสนอ โดยทั่วไปแล้ว ในส่วน

ของบทน�าจะประกอบด้วย ความเป็นมาความส�าคัญ จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของงานวิชาการ

เรือ่งนัน้ๆ ในสว่นประกอบของบทน�าของบทความวจิยันัน้ อธบิายถึงท่ีมาและความส�าคญัของปญัหา

และเหตุผลที่น�าไปสู่การศึกษาวิจัยโดยให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้

 

ลักษณะการเขียนขึ้นต้นบทนำาของบทความวิชาการ

 การเขียนบทน�าต้องน�าเสนอประเด็นปัญหาหรือข้อถกเถียง (argument) ให้ผู้อ่านทราบ 

ประเดน็ปญัหาหรอืขอ้ถกเถยีงนี ้คอื ถอ้ยแถลงหลักของบทความเขียนใหผู้้อา่นคล้อยตามวา่ประเด็น

ปัญหาหรือข้อถกเถียงนั้นส�าคัญมาก จึงจ�าเป็นต้องเขียนบทความนี้ 

 • ประเด็นที่ยังไม่มีผู้ศึกษามาก่อน

 • ประเด็นที่มีผู้ศึกษามาแล้ว แต่มีช่องว่าง (gap) บางประการ เช่น ใช้วิธีการท่ีผิดพลาด  

ใช้ข้อมูลผิดพลาด หรือใช้กรอบแนวคิดที่ล้าสมัย

 • ประเด็นปัญหาที่จ�าเป็นต้องท�าการวิจัยอย่างเร่งด่วน

 • ประเด็นข้อถกเถียงที่ยังคลุมเครือ ต้องท�าให้กระจ่างแจ้ง

 • ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีเดิม

 • ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อล้มล้างทฤษฎีเดิม

 • ประเด็นที่ต้องศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่

รูปแบบการเขียนบทน�าทั่วไปมีเทคนิคการเขียนดังนี้ 

 • บทน�าที่เป็นเรื่องเล่า 

 • บทน�าที่เป็นค�าถาม 

 • บทน�าที่บรรยายสถานการณ์ 

 • บทน�าที่แสดงความคัดแย้ง 

 • บทน�าที่สรุปความส�าคัญ 

 • บทน�าที่เป็นการชวนสนทนา 

 • บทน�าที่เป็นสุภาษิตหรือบทกวี 
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 • บทน�าที่แสดงเจตนาของผู้ศึกษา 

 • บทน�าที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก 

 • บทน�าที่มาจากข่าว 

 การจะเขียนความน�าลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา ลีลาการน�าเสนอความชอบ และความ

ถนัดของผู้น�าเสนอไม่มีข้อก�าหนดตายตัว แต่การเขียนบทน�าในงานเขียนวิชาการต้องตรงประเด็น  

มีกรอบและกระชับ ให้จบภายใน 3 ย่อหน้าหรือ 1 หน้ากระดาษ เอ4 

วิธีเริ่มต้นการเขียนบทนำา 

      การเขียนย่อหน้าแรกเริ่มต้น เมื่อเขียนการเริ่มต้นให้เริ่มต่อไปนี้ 

 • ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน / มีกลยุทธ์หลายประการที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 

 • เน้นจุดหมายของผู้เขียน 

 • เขียนเป็นเชิงตั้งค�าถาม 

 • เริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจน่าสนใจ 

 • เริ่มต้นด้วยข้ออ้าง/ยกค�าพูดคนอื่นมา (a quotation) 

 • เริ่มต้นด้วยข้อคิดเกร็ดเล็กน้อย (an anecdote)

 หากแตก่ารเขียนบทความวชิาการ บทน�าเนน้การชีใ้หเ้ห็นถงึสภาพปญัหา ความเป็นมาและ

ความส�าคัญของปัญหาที่ต้องเขียนบทความนี้ 

กรอบของส่วนบทนำาในบทความวิชาการ 

 โดยทัว่ไป กรอบของบทน�าในบทความวชิาการ จะประกอบดว้ย 3 ยอ่หนา้ การเขยีนยอ่หน้า

บทน�าสามารถจดัวางกรอบของการเขยีน มียอ่หนา้แรกเสนอหลักการและเหตผุล ยอ่หนา้ท่ี 2 สาเหตุ

ของปญัหา ขอบเขตทีจ่ะเขยีน ขอบเขตของเรือ่ง และยอ่หนา้ที ่3 วตัถปุระสงค์ และค�าจ�ากดัความหรือ

นิยามต่างๆ ตามแนวคิดของอริยสัจ 4 ทุกข์ (สภาพปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ วัตถุประสงค์ 

กรอบของบทนำา เนื้อหาที่จะเขียนลงไป  อริยสัจ 4 หน้าที่ของผู้เขียน

กรอบของสภาพปัญหา/

ความส�าคัญของปัญหา

เริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา/

ความส�าคัญของปัญหา 

ปัญหา สภาพปัญหา

(ทุกข์)

กรอบของสภาพ

ปัญหา

กรอบของสาเหตุ ขอบเขต

ของประเด็นที่จะน�าเสนอ

กลาง สาเหตุของปัญหา 

ขอบเขตเรื่องที่จะเขียน

สาเหตุปัญหา

(สมุทัย)

ต้ อ ง แสด งคว าม

ขอบเขตให้ชัดเจน

กรอบนิยามค�าส�าคัญและ 

วัตถุประสงค์

ย่อหน้าสรุปของบทน�า ค�า

จ�ากัดความ วัตถุประสงค์

แสดงเป้าหมาย/ 

วัตถุประสงค์ (นิโรธ)

ก�าหนดให้ชัดเจน

เพื่อเดินตามให้ถูก



123122 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่าง โครงเรื่องส่วนบทนำาของบทความวิชาการ 
ส่ว

นบ
ทน

�า 
(ส

ร้า
งค

วา
มน

่าส
นใ

จ)

ย่อหน้า

บทนำา

สิ่งที่จะเขียนลงไป

เพื่อสร้างความน่าสนใจในบทนำา ช่วนให้ผู้อ่านติดตาม

แนวคิดจาก

อริยสัจ 4

ที่ 1

กรอบสภาพปัญหา/ความสำาคัญของปัญหาในบทความนี้

ผู้เขียนต้องเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา หรือ ความส�าคัญของ

ปัญหา มีความเป็นมาอย่างไร และปัญหาที่จะเขียนคือ

อะไร ต้องเป็นแค่ปัญหาหลักแค่ปัญหาเดียวเท่านั้น ไม่ควร

ระบุปัญหาจ�านวนมาก แต่ควรเขียนให้ชัดเจนที่มาที่ไปของ

ปัญหาว่า คืออะไร

ปัญหา สภาพ

ปัญหาที่ต้อง

ชัดเจน

(ทุกข์)

ที่ 2

กรอบขอบเขต/คำาถามที่ต้องการทราบในบทความนี้

มีลักษณะเป็นสาเหตุของปัญหา ที่เป็นขอบเขตของเรื่อง

ที่จะเขียน ปัญหาที่ต้องการตอบหรือทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้

อ่านทราบและเกิดความเข้าใจตรงกัน

สาเหตุ 

ขอบเขต

ค�าถามที่จะ

ต้องตอบ

(สมุทัย)

ที่ 3

กรอบนิยาม/วัตถุประสงค์

เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้องแสดงค�าจ�ากัดความหรือนิยาม

ต่างๆ รวมทั้งบอกวัตถุประสงค์ที่จะเขียน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้

เขียนก�าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้เกิดกรอบในการ

เขียน

วัตถุประสงค์

ที่จะต้องให้

บรรลุ

(นิโรธ)

* เมื่อบทน�าที่ประกอบด้วยสภาพปัญหา/ความส�าคัญปัญหาของบทความมีความชัดเจน สาเหตุ 

ขอบเขตของค�าถามที่จะต้องตอบในบทความมีความชัดเจน และวัตถุประสงค์ของบทความที่จะ

ต้องให้บรรลุชัดเจน การเขียนส่วนเนื้อหาของบทความวิชาการ ซึ่งเป็นส่วน มรรค /วิธีการ แนวทาง 

กรอบ มีความชัดเจนตามไปด้วย ทั้งนี้ บทน�าสิ่งที่จะเขียน
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ตัวอย่างโครงเรื่องส่วนบทนำา  

บทนำา (บทความวิชาการ) / introduction  (เน้นสร้างความน่าสนใจ)

ย่อหน้าบทนำาที่ 1/introduction paragraph 1 

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………

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

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ย่อหน้าบทน�าที่ 2/ introduction paragraph 2

            [เริ่มเขียน]  ………………………………………………………….…………….....………

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

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

……………………………

 ย่อหน้าบทน�าที่ 3/ introduction paragraph 3

           [เริ่มเขียน]……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ย่อหน้าบทน�าที่ ๑  ผู้เขียนต้องเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา หรือ ความส�าคัญ

ของปัญหา มีความเป็นมาอย่างไร และปัญหาที่จะเขียนคืออะไร ต้องเป็น

แคป่ญัหาหลกัแคป่ญัหาเดยีวเทา่นัน้ ไมค่วรระบปุญัหาจ�านวนมาก แตค่วร

เขียนให้ชัดเจนที่มาที่ไปของปัญหาว่า คืออะไร  

ย่อหน้าบทน�าที่ ๒ บอกถึงสาเหตุของปัญหา ที่เป็นขอบเขตของเรื่องที่จะ

เขียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบและเกิดความเข้าใจตรงกัน

ย่อหน้าบทน�าที่ ๓ เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้องแสดงค�าจ�ากัดความหรือนิยาม

ค�าศัพท์ส�าคัญต่างๆ รวมทั้งบอกวัตถุประสงค์ที่จะเขียน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เขียน

ก�าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ให้เกิดกรอบในการเขียน
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ตัวอย่าง บทนำาบทความวิชาการ

‘สุวรรณภูมิ’ ในตำานาน จินตนาการในอาเซียน

พจนก กาญจนจันทร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทน�า

‘สุวรรณภูมิ’ (Suvarnabhumi) เป็นดินแดนในต�านานที่ถูกกล่าวถึงเมื่อ

สองพันกว่าปีก่อนในวรรณกรรมจากเอเชียใต้ แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดจีะยงัไมช่ดัเจนมากนกั แตน่กัวชิาการหลายๆ คนกเ็ชือ่วา่เปน็ดนิแดนทีม่อียู่

จริงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค�าถามว่า ‘สุวรรณภูมิ’ อยู่ที่ไหน เป็นประเด็นคา

ถามทีเ่กดิขึน้มานานแลว้ ตัง้แตเ่ริม่มกีารกลา่วถงึเอกสารโบราณทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศไทยที่หลายทศวรรษท่ีผ่านมามีการศึกษาเร่ืองสุวรรณภูมิอย่าง

ต่อเนื่อง และในช่วงทศวรรษหลังมานี้ บ่อยครั้งที่ ‘สุวรรณภูมิ’ ถูกใช้เป็นชื่อแทน ที่

หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไป กล่าวคือเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าหมายถึง

ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บทความนี้ต้องการที่จะน�าเสนอความก้าวหน้าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับ ‘สุวรรณภูมิ’ ว่าเป็นไปอย่างไร แล้วความหมายของ 

‘สุวรรณภูมิ’ มีการเลื่อนไหลไปอย่างไรในปัจจุบัน อันท่ีจริงแล้วในประเทศไทยมีผู้

ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิกันไว้มากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อม แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

การน�าเสนอในบริบทที่เน้นประเทศไทยเป็นสาคัญ ซึ่งบทความนี้ต้องการจะท�าความ

เข้าใจ ‘สุวรรณภูมิ’ ในเวทีวิชาการในระดับ ‘อาเซียน’ (ASEAN: The Association 

of South East Asian Nations) วา่ความหมายทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจกนัในประเทศไทยนัน้

สอดคลอ้งกบัความเข้าใจในเวทวีชิาการของประชาคมอาเซยีนหรอืไมอ่ยา่งไร ในฐานะ

ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ 

ค�าถามที่ท้าทายก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยพร้อมหรือยัง

ที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการศึกษาแบบไร้พรมแดนและไร้อคติ และการยอมรับว่าแนว

ความคิดและการแปลความมีความหลากหลายที่มาจากมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้ง

มายาคติที่เกิดจากเส้นเขตแดนที่กาหนดโดยความเป็นรัฐชาติในสมัยปัจจุบันควรจะ

ถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง
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การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ชนันภรณ์  อารีกุล

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร

       บทนำา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South-

east Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดย
มีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ปัจจุบัน
อาเซียนมีบทบาทส�าคัญในสังคมโลกหลายด้านและจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตอย่างแน่นอน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 7)

จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียน
สู่การบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายเพื่อด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ด้านการศึกษาของ
อาเซียน โดยนโยบายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ�าเป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เช่น มีความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มี
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีความช�านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซึ่งช่วย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วย (โรงเรียนโนนคร้อวิทยา, 2558)

เพื่อเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ สามารถน�าไปใช้ในจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ประชาคมอาเซียน มีทักษะที่จ�าเป็นและส�าคัญในการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ�าเป็นแก่ผู้เรียนที่อยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีการข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ตลอด
เวลาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงน�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นหลักใน
การน�าเสนอตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู ้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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แบบฝึกหัด

1) ให้ผู้เขียนหัดตั้งโครงเรื่องส่วนบทน�า   

 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................

2) ให้ผู้เขียนลงมือเขียนบทน�า 3 ย่อหน้าตามชื่อเรื่องของตนเอง

 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................

3) ให้ผู้เขียนวิเคราะห์ อธิบายลงมือระบุแต่ละส่วนในการเขียนบทน�า 3 ย่อหน้า

 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................
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การเขียนย่อหน้าส่วนเนื้อหา

 สว่นนีเ้ปน็สว่นเนือ้เรือ่ง (Body) การเขยีนสว่นเนือ้เรือ่งจะตอ้งใช้ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ประกอบ

กัน หลักวิชาการท่ีผู้เขียนจะต้องค�านึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual 

framework) ท่ีผูเ้ขียนใชใ้นการเขียนจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ความเชือ่มโยงของเหตุทีน่�าไปสูผ่ล (causal 

relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ถือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences)  ในส่วนศิลป์ 

(art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อน�าเสนอเรื่องที่เขียน การล�าดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง 

สถติ ิและขอ้มลูตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบเรือ่งทีเ่ขยีน เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิความเขา้ใจและประทบัใจมาก

ทีส่ดุ ในสว่นเนือ้หาสาระผูเ้ขยีนควรค�านงึถงึประเด็นส�าคญัๆ กรอบทฤษฎ ีความรู้ การใขภ้าษา การ

เรียบเรียงเนื้อหาตามล�าดับ

 การเขียนเนื้อเรื่อง/เนื้อหาของบทความ จะเป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ต้องเป็น

ไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี/หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่

น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ การใช้ภาษา และการเขียนบทความวิชาการ (ภาษาไทย) 

ต้องค�านึงถึงการใช้หลักภาษาไทย ภาษาที่ใช้นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ควรใช้ภาษาต่างประเทศไว ้

ในวงเล็บ ในกรณีไม่สามารถหาค�าไทยได้ จะต้องเป็นการทับศัพท์ก็ควรเขียนค�านั้นให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ต้องพิถีพิถันในการเขียนตัวสะกด การันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตาม

พจนานุกรมฯ และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

กรอบส่วนเนื้อเรื่อง (Body)

  การเขียนเนื้อเรื่องประกอบด้วยกรอบดังต่อไปนี้

 1) กรอบการเลือกและจัดล�าดับเนื้อหาสาระ—ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของ

เนือ้หาสาระทีจ่ะน�าเสนอ ในกรอบของความรูแ้ละทฤษฎ ีต้องเลอืกตวัแบบมาน�าเสนอและเลอืกความ

รู้ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ และจัดล�าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของ

เนื้อหาสาระนั้น การน�าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้

โดยงา่ย มกีารเชือ่มโยงเป็นล�าดบั อธบิายจากภาพรวมกวา้ง มาสูเ่นือ้หารทีแ่คบลงหรอืจ�ากดั อธิบาย

เนือ้หาใหเ้ขา้ใจงา่ย ไมอ่ธิบายใหย้าก และเนือ้หาอา้งองิได้ ไมอ่ธบิายเนือ้หาทีไ่มส่ามารถอา้งองิได้ ที่

ส�าคัญมีความกระชับเป็นขั้นเป็นตอน 

 2) กรอบการเรียบเรียงเนื้อหา—ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน

นอกเหนือจากความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน�าเสนอ  

การน�าเสนอเนือ้หาสาระใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดง้า่ย ไดอ้ยา่งรวดเรว็นัน้จ�าเปน็ตอ้งใชเ้ทคนคิตา่งๆ ในการน�า

เสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น 

 3) กรอบการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์—เป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐาน
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อ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือ

ได ้เพือ่น�าไปสูข่อ้สรปุด้วยทศันะของกลุม่และมุมมองของผูเ้ขยีน โดยมกีารเรยีบเรยีงเรือ่งราวตอ่เนือ่ง

กันตามล�าดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถน�าเรื่องนั้นๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 4) กรอบการใช้ภาษา—การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้ค�าในภาษาไทยหากค�า

ไทยนัน้ยงัไมเ่ปน็ทีเ่ผยแพรห่ลาย ควรใสค่�าภาษาต่างประเทศไวใ้นวงเล็บ ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาค�า

ไทยได ้จะเปน็ตอ้งทบัศพัทก์ค็วรเขยีนค�านัน้ใหถู้กต้อง ตามหลักเกณฑ์ของราชบณัฑิตยสถาน ไมค่วร

เขยีนภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศปะปนกนั เพราะจะท�าให้งานเขยีนนัน้มลีกัษณะของความเปน็

ทางการ (formal) ลดลง ผูเ้ขียนบทความวชิาการตอ้งใสใ่จและเนน้ย้ำ�การเขยีนตวัสะกดการนัตต์า่งๆ  

ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด 

เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เน้นต้องเน้นภาษาที่กระชับ และทันสมัยไม่ตกยุค

 5) กรอบวิธีการน�าเสนอ—การน�าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนั้น

จ�าเปน็ตอ้งใชเ้ทคนคิตา่งๆ ในการน�าเสนอเขา้ชว่ย เชน่ การใชส้ือ่ประเภทภาพ แผนภมู ิตาราง กราฟ 

เปน็ตน้ ผูเ้ขยีนควรมกีารน�าเสนอสือ่ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม และถกูต้องตามหลักวชิาการ ด้วยการน�า

เสนอแบบเจาะจงเน้นตัวอย่างหรือกรณีศึกษ และแนวคิดในการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเห็นเป็นภาพ

ปรากฏชัด  

การเขียนส่วนเนื้อหา

 การเขยีนเนือ้หางานวชิาการต้องเขยีนตามขอบเขตเนือ้หาทีไ่ดก้�าหนดไวแ้ตต่น้ และแบง่เปน็

หัวข้อ ซึ่งปกติจะมี 2 ลักษณะ คือ 

 1) ก�าหนดจากหัวข้อกว้างหรือหัวข้อใหญ่มาหาหัวข้อที่แคบหรือหัวข้อย่อย ซึ่งเป็นการเริ่ม

อธิบายทั้งระบบก่อนแล้วจึงอธิบายเฉพาะประเด็น   

 2) อธิบายจากประเด็นย่อยก่อนแล้วจึงน�ามาประมวลเป็นองค์รวมในภายหลัง จากนั้นแล้ว

จึงเขียนเชื่อมโยง 

 การนำาเสนอในส่วนของข้อมูลเนื้อหามีหลายวิธี 

 • น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น

 • เชื่อมโยงเข้าสู่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 

 • เข้าสู่เนื้อหาที่เป็นประเด็นส�าคัญ

 • เป็นไปตามรูปแบบงานวิชาการประเภทนั้นๆ และต้องมีการอ้างอิง

 • มกีารยกตวัอยา่งประกอบ การใชภ้าพประกอบ ซ่ึงอาจจะเปน็แผนภมู ิแผนผงั แผนที ่หรอื

ภาพถ่ายและการใช้ตารางประกอบ เพื่อท�าให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 • ต้องให้ตรงตามรูปแบบที่วารสารนั้นๆ ก�าหนดไว้
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เขียนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าส่วนประกอบ

 แต่ละย่อหน้ากลางในเนื้อหาของบทความวิชาการ ผู้เขียนควรน�าเสนอประเด็นหรือเหตุผล

หลักเพียงอย่างเดียว เป็นวิธีการเขียนย่อหน้ากลาง 

 • เริ่มต้นด้วยประโยคใจความหลัก 

 • เพิ่มเติมรายละเอียดที่สนับสนุน  หรือ ใช้การเชื่อมโยม เพื่อประติดประต่อความคิดเห็น 

 • มีประโยคสรุปท้าย 

 • ให้โครงเรื่องน�าในการเขียนย่อหน้ากลาง 

เข้าใจการเชื่อมโยง 

 การเชื่อมโยง (Transitions) เป็นค�าหรือกลุ่มค�าวลีที่เชื่อมโยงความคิดเห็นสามารถท�าคือ

 • แสดงสถานที่ 

 • แสดงเวลา 

 • เปรียบเทียบความเหมือนของความคิดเห็น 

 • เปรียบเทียบความต่างของความคิดเห็น 

 • เน้นประเด็น 

 • สรุปหรือกล่าวสรุป 

 • เพิ่มเติมข้อมูล 

 • อธิบายให้กระจ่างชัดเจน 

 • การใช้การเชื่อมโยง

  - สามารถใช้การเชื่อมโยงทั้งภายในย่อหน้าและระหว่างย่อหน้า 

  - ส�าหรับภายในย่อหน้า ค�าเชื่อม เชื่อมโยง รายละเอียดที่สนับสนุน 

  - ส�าหรับระหว่างย่อหน้า ค�าเชื่อม เชื่อมโยงความคิดเห็นหลัก

ส่วนเนื้อหาของบทความ

 การแบ่งส่วนเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ

 หนา้แรกของสว่นเนือ้หา--ผูเ้ขยีนตอ้งปพูืน้ฐานความรูด้ว้ยการใหห้ลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีที่

เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความ ไม่ควรมีมากเกิินไป ควรมีเพื่ออธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม 

 หน้าถัดต่อไปของสว่นเน้ือหา--ผูเ้ขยีนตอ้งวเิคราะห์ขอ้มลู โตแ้ยง้ ขอ้เทจ็จรงิ ให้เหตผุล หรอื 

หลักฐาน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน 

 หน้าส่วนเนื้อหาก่อนสุดท้ายและท้ายสุด--ผู้ต้องต้องน�าเสนอแง่มุม ความคิดเห็นทัศนะ มี

แนวทางปฏิบัติของตัวผู้เขียนเอง 
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โครงร่างส่วนเนื้อหา หน้า 3-6 ของบทความ

ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี แก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 1: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี 

แก่ผู้อ่าน 

ย่อหน้าที่ 2: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี 

แก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 3: ปูพื้นฐานความรู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี 

แก่ผู้อ่าน

หน้า 4 หน้า 3  

หน้า 5 หน้า 6 

ย่อหน้าที่ 1: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 
ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 
ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 1: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้ง ข้อเท็จจริง 

ให้เหตุผล หรือหลักฐานเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่าน

ย่อหน้าที่ 1: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย

ย่อหน้าที่ 2: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย

ย่อหน้าที่ 3: เสนอความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ

ของผู้เขียนต่อประเด็นย่อย
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เนื้อหา (บทความวิชาการ)

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………………………………

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2

         [เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………......................

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3/body paragraph 3

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………........................

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1  น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี  

  ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ 

  สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์   

  สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2 น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี  

  ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ 

  สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์   

  สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3 น�าเสนอข้อมูลพื้นฐาน หรือหลักการเบื้องต้น ทฤษฎี  

  ทางตะวันตก หลักการทางพระพุทธศาสนา ในแต่ละ 

  สาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมนุษยศาสตร์   

  สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์
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ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4/body paragraph 4

           [เริม่เขยีน]………………………………………………………….…………………………............…..……………

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

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

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5/body paragraph 5

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………..…………….....

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6/body paragraph 6

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….……………………………..……………....

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน

                        แก่ผู้อ่าน จ�าเป็นมีการอ้างอิง  

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน

                        แก่ผู้อ่าน จ�าเป็นมีการอ้างอิง 

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เหตุผล หลักฐาน

                        แก่ผู้อ่าน จ�าเป็นมีการอ้างอิง 
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ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7/body paragraph 7

           [เริ่มเขียน]……………………………………………………...…….…………………………..…………….....

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8/body paragraph 8

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9/body paragraph 9

          [เริ่มเขียน] …………………………….....…………………………….…………………………..…………….....

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

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

.................…………….

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7 วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน

  แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม  

  แผนที่ รูปภาพ เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น  

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8  วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน

  แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม  

  แผนที่ รูปภาพ เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น  

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9  วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน

  แก่ผู้อ่าน เช่น อุทาหรณ์ ตัวอย่าง ตาราง ไดอาแกรม  

  แผนที่ รูปภาพ เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจขึ้น  



135134 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10/body paragraph 10

           [เริ่มเขียน]…………………………………………………………......…………………………..…………….....

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11/body paragraph 11

          [เริ่มเขียน]…………………………………….....…………………….…………………………..…………….....

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

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12/body paragraph 12

           [เริ่มเขียน]………………………………....………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...........................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   



135134 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 13/body paragraph 13

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..……………..........

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

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

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

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

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

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

……………………………............

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 14/body paragraph 14

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

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

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

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

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

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 15/body paragraph 15

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

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

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

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

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

………………………….

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 13 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 14 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 15 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   



137136 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 16/body paragraph 16

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 17/body paragraph 17

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................

ตัวอย่าง ส่วนกลาง-เนื้อหาบทความวิชาการ

           ดูท้ายเล่ม ตัวอย่างบทความวิชาการ ส่วนเนื้อหา

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 16 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 17 น�าเสนอแนวคิด มุมมอง และแนวทางปฏิบัติของผู้เขียนเอง   



137136 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

สมัพนัธก์นั เขยีนกรอบความคดิเปน็แผนภาพ (diagram) และเขยีนอธบิายความสมัพนัธใ์นแผนภาพ

นั้น ความคิดแต่ละอย่าง จึงถูกเรียกว่าเป็น ตัวแปร  (variable) ผู้เขียนสามารถระบุตัวแปรย่อยที่

เกี่ยวข้องได้อีก เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน แหล่งสารสนเทศในเขตชนบท เป็นต้น และ 

ผู้เขียนยังสามารถน�าตัวแปรที่คาดว่ามีผลกระทบต่อกันมาตั้งเป็นสมมติฐาน (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

 วิธีด�าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

 - บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย

 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง)

 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  - นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามี

  - เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

 - วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

 - การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ (ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ)



139138 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื้อหา (บทความวิจัย)

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 1/body paragraph 1

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.......................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 2/body paragraph 2

         [เริ่มเขียน]………………………………………………………….……………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 3/body paragraph 3

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)

 2)

 3)

วิธีดำาเนินงานวิจัย

 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

  ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

วิธีการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ทางสถิติ



139138 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 4/body paragraph 4

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 5/body paragraph 5

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....…

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.............................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 6/body paragraph 6

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น



141140 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 7/body paragraph 7

           [เริ่มเขียน]……………………………………………………...…….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 8/body paragraph 8

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 9/body paragraph 9

          [เริ่มเขียน] …………………………….....…………………………….…………………………..…………….....

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

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น
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ย่อหน้าเนื้อหาที่ 10/body paragraph 10

           [เริ่มเขียน]…………………………………………………………......…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 11/body paragraph 11

          [เริ่มเขียน]…………………………………….....…………………….…………………………..…………….....

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

ย่อหน้าเนื้อหาที่ 12/body paragraph 12

           [เริ่มเขียน]………………………………....………………………….…………………………..…………….....

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

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ตัวอย่าง ส่วนกลาง-เนื้อหาบทความวิจัย

           เปิดดูท้ายเล่ม ตัวอย่างบทความวิจัย ส่วนเนื้อหา

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย เชน่ อธบิายตัวแปร 

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น

ผลการวิจัย

  ข้อค้นพบ และสถิติที่ส�าคัญ 

 ควรรายงานผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย เช่น อธิบายตัวแปร  

 แต่ละตัวแปร แล้วน�าเสนอความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา   

 ในรูปแผนภูมิ ตาราง หรือ บรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น
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แบบฝึกหัด

1) ให้ผู้เขียนฝึกตั้งโครงร่างบทเน้ือหาแต่ละย่อหน้า

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................

2) ให้ผู้เขียนฝึกเขียนบทเนื้อหา 4 หน้ากระดาษ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................

3) ให้ผู้เขียนระบุ ประโยคหลัก ประโยคตาม ประโยคสรุปในแต่ละย่อหน้า 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................
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การเขียนย่อหน้าบทสรุป (Concluding Paragraph)

 สว่นนีเ้ป็นสว่นสรปุ (Conclusions)  บทความทางวชิาการทีด่คีวรมกีารสรปุประเดน็ส�าคญัๆ 

ของบทความนัน้ๆ ซึง่อาจท�าในลกัษณะทีเ่ปน็การยอ่ คือ การเลอืกเกบ็ประเดน็ส�าคญัๆ ของบทความ

นั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าวมามีความส�าคัญ

สามารถน�าไปใชอ้ะไรไดบ้้าง หรอืจะท�าใหเ้กดิอะไรต่อไปหรอือาจใชว้ธิกีารตัง้ค�าถามหรอืใหป้ระเดน็

ทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่ดีควร

มีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ

 ย่อหน้าสรุปความคิดหรือย่อหน้าปิดเร่ือง มักจะเป็นบทสรุปที่แยกมาต่างหาก อีกย่อหน้า

หนึ่ง เป็นย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่จะเขียน ส�าหรับการเขียนเรื่องจะไม่นิยมจบไปเฉยๆ หรือห้วนๆ 

นี้ขึ้นอยู่ว่างานเขียน ถ้าสั้นไปก็ไม่ต้องสรุปเป็นย่อหน้าแต่สรุปด้วยข้อความเพียงประโยคเดียว หรือ

ถ้างานเขียนน้ันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องมีย่อหน้าปิดเรื่องก็ได้ ดังนั้นย่อหน้าปิดเรื่องมิใช่การ

ย่อเรื่อง แต่เป็นการปิดเรื่องให้ผู้อ่านสนใจหรือติดใจ เพ่ือเน้นย้ำ�ความคิดส�าคัญของเร่ือง ให้ผู้อ่าน

เขา้ใจถกตอ้งชดัเจนและงา่ยตอ่การสรปุความคดิจากเรือ่ง หรอืฝากขอ้คดิ ค�าสภุาษติค�าคม ใหผู้อ้า่น

โดยชีใ้ห้เหน็วา่เรือ่งนัน้ส�าคญัตอ้งรบีแกไ้ขหรือเร่ืองนีเ้ปน็ส่ิงทีค่วรปฏบิติัโดยด่วนหรือแนะน�าโดยทิง้

ปญัหาใหผู้อ้า่นคดิตอ่ไปยอ่หนา้ชนดินีส้ว่นใหญ่ไมป่รากฏเปน็ประโยคใจความส�าคญัความคิดส�าคญั

จะแฝงอยู่ในย่อหน้าสรุปคือการต้องรวมทุก  ประเด็นที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าสุดท้ายเพียงย่อหน้า

เดยีวดงัน้ันตอ้งมบีทสรปุบทสรปุทีด่ตีอ้งดงึประโยคส�าคญัๆ ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้มาแสดงอกีโดยเพิม่ค�า

และวลทีีเ่หมาะสมเข้าไปรปูแบบการเขียนยอ่หนา้สรปุตอ้งเขยีนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้เรือ่ง เช่น อาจยอ่

สาระของเรือ่งเพือ่เปน็การย้ำ�เนน้ย้ำ�ใหเ้หน็ความส�าคญัของเร่ืองเพียงบางตอนหรือสรุปด้วย สาระที่

ส�าคัญทีสุ่ดของเนือ้เรือ่งเขยีนใหข้อ้คดิเหน็ความรูห้รอืความประทบัใจแกผู่อ้า่น อาจสรปุดว้ยค�าตอบ

ถ้าตั้งค�าถามในค�าน�าหรือสรุปด้วยการย้ำ�สาระส�าคัญของเรื่องก่อนแล้วจบด้วยข้อความประทับใจ 

หรือค�าคมก็ได้ย่อหน้าสรุปควรมีวัตถุประสงค์คือ ให้ผู้อ่านย้ำ�ถึงข้อสมมุติฐานสรุปความคิดหลักของ

งานเขียนให้ผู้อ่านน�าไปต่อยอดได้ เป็นข้อความที่ส�าคัญ เป็นการตั้งค�าถามว่าถ้าต้องการให้ผู้อ่านได้

จดจ�า น�าไปปฏิบัติและแบ่งปั้นกับคนอื่นๆ ได้

 การเขียนบทสรุป: บทสรปุ คอื การน�าเสนอทีเ่ปน็สว่นสดุทา้ยของเรือ่ง ซ่ึงจะเปน็การแสดง

ผลการศึกษาค้นคว้าท้ังหมด รวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ รวมถึงประเด็น

ส�าคัญที่ควรมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 การเขียนบทสรุปมีหลายลักษณะ เช่น 

 • สรุปเป็นสาระส�าคัญของเรื่อง 

 • สรุปด้วยการตอบจุดมุ่งหมายหรือค�าถามที่ตั้งไว้ 

 • สรุปด้วยการเชิญชวน สรุปด้วยข้อคิดเห็นของผู้ศึกษา 
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 • สรุปด้วยการเล่นค�า ส�านวนสุภาษิต ค�าพังเพย บทกวี

 • สรุปด้วยการเสียดสี ประชดประชัน เป็นต้น 

 บทสรุปจะต้องสร้างความประทับใจต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง :  

 • เน้นเฉพาะจุดส�าคัญ

 • ไม่เปิดประเด็นเพิ่ม

 • สรุปประเด็นหรือเหตุผลหลัก 

 • ให้ผู้อ่านคิด 

 • ถ้าเป็นการเขียนเชิงโน้มน้าว มีการเรียกร้องให้กระท�า

 สำาหรับงานเขียนที่มีการสรุปจบที่ดี 

 • จูงใจให้ผู้อ่านน�าไปปฏิบัติ (Spur the reader to action)

 • แนะน�าให้เกิดกระบวนการหรือขั้นปฏิบัติ (Suggest a course of action)

 •  วางหลักต่อสถานการณ์ที่กว้างขึ้นไป (Generalize to a broader situation)

 • ท�านายอนาคต (Make a prediction about the future)

ประโยคที่ สิ่งที่จะเขียนลงในย่อหน้าสรุป

1 /ประ โ ยคแรกขอ ง

ย่อหน้าสรุป

ประโยคใจความสรุปประเด็นสาระส�าคัญ

2-7/ประโยคทีส่องจนถงึ

ประโยครองท้าย:

ดว้ยการตอบจดุมุง่หมายในบทน�าและเนือ้หาหรอืค�าถามทีต่ัง้ไว้

8/ประโยคสุดท้ายของ

ย่อหน้าสรุป

สรุปเรียกร้องให้มีการศึกษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม

โครงเร่ืองส่วนบทสรุป บทความวิชาการ   
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สรุป (conclusion)

   ย่อหน้าสรุป (concluding Paragraph)

       [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….………………………...........................……

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ตัวอย่าง สรุปบทความวิชาการ

บทสรุป 

(การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)

       

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ประกอบด้วย องค์ประกอบ

ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (pro-

cess) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งในแต่ละส่วนนั้น

มีทั้งรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและรายละเอียด

ที่มีลักษณะเฉพาะส�าหรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

รู้อาเซียนศึกษาและจ�าเป็นต้องมีทักษะข้ามวัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ

ประชาคมอาเซียน สามารถน�าแนวทางที่น�าเสนอไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนหรือการเรียนรู้ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพึงระลึกไว้เสมอว่า 

การเรียนเรื่องอาเซียนศึกษานั้น มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความ

รู้ (learning to know) เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องส�าหรับศตวรรษที่ 21 

นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อการ

ด�ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะข้าม

วัฒนธรรม ซึ่งจ�าเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้อยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

ส่วนนี้แสดงถึงการจบหรือสิ้นสุดของบทความ

ประโยคแรก: ประโยคใจความสรุปประเด็นสาระส�าคัญ  

ประโยค 2-7 กลางๆ/ประโยคที่สองจนถึงประโยครองท้าย: 

                    ด้วยการตอบจุดมุ่งหมายในบทน�าและเนื้อหา

  หรือค�าถามที่ตั้งไว้

ประโยคท้าย: สรุปเรียกร้องให้มีการศึกษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   
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(‘สุวรรณภูมิ’ ในตำานาน จินตนาการในอำาเซียน)

บทความนีต้อ้งการรือ้ฟืน้ให้เกดิจินตนาการในเร่ืองสุวรรณภมูต่ิอไปอกี เพราะ

เชื่อว่า ‘สุวรรณภูมิ’ ไม่ควรถูกสรุปด้วยความหมายที่เหมือนเป็นการทึกทักเอาเองว่า 

หมายถงึดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ท้ังหมด แต่จะหมายถึงพ้ืนท่ีใดนัน้ควรจะต้อง

ทาการค้นคว้ากันต่อไป แม้ว่าข้อถกเถียงนี้จะไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่อาจพิสูจน์ความ

จริงได้ก็ตามที แต่ก็ยังดีเสียกว่าการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีบน

ความสับสนจนเป็นเหตุให้เข้าใจไขว้เขว หรือเป็นการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมอง

ข้ามบางสิ่งไป และท่ีสาคัญควรจะต้องค�านึงถึงความเป็นปุถุชนของผู้บันทึกและผู้ที่

เล่าซ้าเรื่อง ‘สุวรรณภูมิ’ นับตั้งแต่อดีต เป็นต้นมา แม้ว่านักโบราณคดีจะไม่สามารถ

ต้านทานกระแสแนวคิดที่ก�าลังได้รับความนิยมในขณะนี้ได้ แต่สิ่งที่ท�าได้คือเร่งศึกษา

และค้นคว้าหาความจริงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็น

ประชาคมอาเซยีนจะท�าใหม้คีวามรว่มมอืกนัในทางวชิาการ เกดิการแลกเปล่ียนข้อมลู

และความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีกันมากยิ่งขึ้น และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ

อคติทั้งหลาย เป็นต้นว่า ความเป็นชาตินิยมที่ก่อเกิดมาจากมายาคติที่ถูกสมมติขึ้น 

เมื่อไม่นานมานี้จะได้มลายหายไปในที่สุด
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(คลื่นลูกที่สี่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่)

การย้ายถิ่นของชาวจีนรุ่นใหม่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฎ

การณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา และก�าลังเติบโตเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ชาวจีนรุ่นใหม่นี้มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากชาวจีนโพ้น

ทะเลในอดีตหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิล�าเนาที่หลากหลายมากขึ้น คุณสมบัติ

ทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีสตรีชาวจีนที่ย้ายถิ่นในสัดส่วนที่สูงมากอย่างไม่เคยเป็นมา

ก่อนในประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเล รูปแบบของการย้ายถิ่นก็มีความหลาก

หลายเป็นอย่างมาก ท้ังเพื่อไปท�างาน ไปลงทุน ท�าการค้า เป็นแรงงานรับจ้าง ไป

ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ ฯลฯ โดยชาวจนีรุน่ใหมเ่หล่านีม้เีอกลกัษณข์องความเปน็จนีรว่ม

กัน (Pan-Chinese Identity) เช่น การมีวัฒนธรรมแบบฮั่น การรับอิทธิพลของขงจื้อ 

เป็นต้น มากกว่าจะยึดโยงกันด้วยภาษาถิ่น หรือระบบแซ่ ดังชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต 

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นก็มีทั้งปัจจัยในระดับสากลโดยเฉพาะโลกาภิวัตน์ 

และความเชื่อมโยงของจีนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ระบบการเมือง

ระหว่างประเทศที่เปลิ่ยนแปลงไปท�าให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ปัจจัยในระดับมหภาค ทั้ง

ดา้นนโยบายของรฐัทัง้ของจนีเอง และของประเทศอาเซยีนทีเ่อือ้ใหเ้กดิการยา้ยถิน่ของ

ชาวจีน ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรที่กดดันให้ชาวจีนวัยแรงงานต้องย้ายถิ่นไปหา

งานทาตา่งบ้านตา่งเมอืง ตลอดจนปจัจยัในระดับจลุภาคและในระดับบคุคลทีต้่องการ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า มีโอกาสในการสะสมทุนได้มากกว่า 

เปน็ตน้ ซึง่ปจัจยัเหลา่นีจ้ะยงัคงสง่ผลใหช้าวจนีรุน่ใหมเ่ดนิทางไปอาศยัและท�างานใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละภมูภิาคอืน่ๆ ของโลกเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต งาน

ศึกษาที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนในยุคคลื่นลูกที่สี่นี้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อ

ให้เราทุกคนทราบถงึรูปแบบ ทศิทาง ปจัจยัก�าหนด และผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ตอ่ไป
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โครงเรื่องส่วนบทสรุปอภิปรายผลและสรุป

อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion)

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

การอภิปรายข้อค้นพบ 

          [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

อภิปรายความสอดคล้อง/ความขัดแย้งกับสมมติฐาน/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

การอภปิรายขอ้คน้พบ อภปิรายความสอดคลอ้งหรอืความขดัแยง้

กับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับผลวิจัย

อื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน 

การอภิปรายข้อค้นพบ อภิปรายความสอดคล้องหรือความ 

ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ

ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน 

การอภิปรายข้อค้นพบ อภิปรายความสอดคล้องหรือความ 

ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ

ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน 
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เปรียบเทียบกับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน 

           [เริ่มเขียน]………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ย่อหน้าสรุป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

          [เริ่มเขียน] ………………………………………………………….…………………………..…………….....

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

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ตัวอย่าง ส่วนกลาง-ส่วนอภิปรายสรุปบทความวิจัย

           เปิดดูท้ายเล่ม ตัวอย่างบทความวิจัย ส่วนอภิปรายผล

ส�าหรับข้อเสนอแนะ ควรเขียนข้อเสนอแนะที่ได้อย่างชัดเจน  

และหากผลวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถตอบค�าถามวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

เชิงเนื้อหา 

เชิงนโยบาย

การอภิปรายข้อค้นพบ อภิปรายความสอดคล้องหรือความ 

ขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือเปรียบเทียบกับ

ผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกต่างกัน 
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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 (ส�าหรับบทความวิจัย)

เนื้อหาสาระ

     บทนี้เน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับส่วนประกอบตอนท้าย

ประเด็นศึกษา

  • ส่วนประกอบตอนท้าย

 o การอ้างอิง

 o  บรรณานุกรม

 o กิตติกรรมประกาศ

 o  ประวัติผู้เขียนโดยย่อ



153152 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การอ้างอิงเอกสาร (Citations)

  การอา้งอิงเอกสาร (Citations)—การบอกแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทีน่�ามาใชอ้า้งองิในการเขยีน

รายงาน หรอืผลงานตา่งๆ เพือ่เป็นการให้เกยีรตแิกบ่คุคล หรอืองค์กรผูเ้ปน็เจ้าของความคดิเดมิ และ

เพือ่แสดงเจตนาบรสิทุธิว่์าไมไ่ดข้โมยความคดิ หรอืลอกเลยีนข้อมลูของผูอ้ืน่ รวมทัง้สะดวกแกผู่อ้า่น

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 ส�าหรับให้ผู้อ่านตรวจสอบ หรือค้นหาเพิ่มเติม

ได้

 • เชิงอรรถเสริมความ (Content Footnote) คือ ข้อความที่อธิบายเรื่องราว ความหมาย

ของศัพท์บางค�าที่มีในเนื้อเรื่อง หรืออธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น

 • เชิงอรรถโยง (Cross – reference Footnote) คือเชิงอรรถที่ให้ผู้อ่านไปดูเพิ่มเติมใน 

บทอื่น หรือหน้าอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ�

 

 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการ

อ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system) เริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่

เอกสารนัน้  ถา้เป็นเอกสารภาษาองักฤษใหใ้ช้เพยีงนามสกุลน�าหนา้แลว้ตามด้วยปทีีเ่ผยแพรเ่อกสาร  

ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้งสองคน โดยใช้ค�าว่า “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) กรณีที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกันใช้ตัวอักษรก�ากับ 

เช่น (Lopez et al., 2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค การเรียงล�าดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียง

ตามปทีีพ่มิพ์กอ่น แลว้ตามดว้ยการเรยีงตามล�าดับอกัษร เชน่ (Owen et al., 2003; Loreto et al., 
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2007; Monsoon et al., 2007)

 เอกสารทีอ่ยูร่ะหวา่งการตพีมิพ ์(in press) ในกรณทีีไ่ดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพโ์ดยวารสาร

นัน้แลว้  ใชค้�าวา่  in press และใสใ่นรายการอา้งองิ เอกสารทีไ่มไ่ดต้พีมิพ ์(unpublished citations) 

ไดแ้ก่ abstract รวมทัง้เอกสารท่ีเพิง่จะสง่เพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร ่(submitted) การตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง

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 ที่น�ามาประกอบในการท�า

รายงาน ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อหา หรือข้อมูลน้ันมาจากแหล่งใด 

ถา้ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิจะหาไดจ้ากแหล่งใดและเพ่ือเปน็การยนิยนัวา่เนือ้หานัน้มแีหล่งท่ีมา

ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอ้างอิงในเน้ือหาของบทความเท่านั้นโดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อน

ภาษาอังกฤษ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้

หนังสือ เรียงล�าดับ ดังนี้ 

 Author ผู้แต่ง.//year of print ปีที่พิมพ์.//book title ชื่อหนังสือ.//title of a set of 

book or order (if yes) ชื่อชุดหนังสือและล�าดับที่(ถ้ามี).//issue/volume of citations (if yes) 

เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//printing (ครั้งที่พิมพ์).//print /publicaitons สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.
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รูปแบบของรายการบรรณานุกรม 
หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. เล่มที่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2558). กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..

พรทพิย ์เลาหวิโรจน ์และสพุจน ์จติตป์ระเสรฐิ. (2520). คอมพวิเตอรก์บัการเขยีนโปรแกรมภาษา
เบสิค. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง

ให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการแรก เช่น

พระพุทธศาสนาในอาเซียน. (2560). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรณีที่ผู้แต่งของรายการเล่มล่าง

ซ้ำ�กับเล่มบนซึ่งอยู่ติดกัน ให้ขีดเส้นยาว 7 ตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่งเล่มล่างไม่ต้องเขียนซ้ำ�อีก เช่น

ไมตร ีวรวฒุจิรรยากลุ. (2528). ทฤษฎวีงจรไฟฟ้า เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศนูยก์ารพิมพ์พลชยั._____. 
(2530). ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 3. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย.

กรณีผู้แต่งใช้นามปากกา หรือนามแฝง

ให้ใช้นามแฝงแทนชื่อผู้แต่ง แล้ววงเล็บค�าว่านามแฝง ภาษาอังกฤษ pseud. เช่น

องอินทร์ (นามแฝง). (ม.ป.ป.). ค�าสารภาพของเขมรสิ้นชาติ. กรุงเทพฯ: เบญจมิตร.

กรณี หนังสือแปล 

ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป แต่หลังชื่อเร่ืองลงค�าว่าแปลจาก...โดย...ภาษาอังกฤษใช้ trans-
lated from…by…เช่น

ด.ีจ.ีอ.ี ฮอลล.์ (2549). ประวติัศาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้: สวุรรณภูมิ-อษุาอาเนยภ์าคพสิดาร. 
แปลจาก A History of South-East Asia โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

กรณีที่ผู้แต่งมีฐานะเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ 

ลงค�าว่า ผู้รวบรวม หรือ บรรณาธิการไว้ท้ายชื่อผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ โดยคั่นเครื่องหมาย

จุลภาค (.) ภาษาอังกฤษใช้ comp. และ ed. ตามล�าดับ เช่น
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พระราชวรเมธี, บรรณาธิการ. (2560). พระพุทธศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บทความในหนังสือ

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). “ชื่อบท หรือบทความ.” ใน ชื่อหนังสือ. หน้าที่ปรากฏบทความ. 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์.

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 จ�าบัง. (2537, มีนาคม). “ครูไทยอ่านอะไรในยุคสื่อไฮเทค.” ก้าวไกล. 4(11) : 22-23.

บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์,วันที่ เดือน). “ชื่อบทความ.”ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้า เลขหน้า.

อมร จันทร์สมบรูณ์. (2535, 7 เมษายน). “โครงการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปรัฐธรรมนูญส�าหรับ

ประเทศไทย.” มติชน. หน้า 32.

อินเทอร์เน็ต 

“ชื่อเรื่อง.” (ปี พ.ศ./ค.ศ.). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : ชื่อเว็บไซด์.

“พระพทุธศาสนาในอาเซยีน” (2559). (ออนไลน)์. เขา้ถงึไดจ้าก http : // www.asc.mcu.ac.th
 
การสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์. 

ต�าแหน่ง(ถ้ามี) (ปี). สัมภาษณ์, วันที่ เดือน.

พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที, พระปลัด. ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา มจร (2560). 

สัมภาษณ์, 11 มีนาคม.
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ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายเล่มเพิ่มเติม
หนังสือทั่วไป  
 ให้ลงรายการเรียงล�าดับ 
ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและล�าดับที่(ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//(คร้ังที่

พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์. เช่น 
ศักดา ดาดวง. 2551. เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
Smith SE, Read DJ. 2008. Mycorrhizal symbiosis. Cambridge, UK: Academic Press. 

หนังสือรวมเรื่อง   
 ให้ลงรายการเรียงล�าดับ 
ผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ. ต�าแหน่ง(ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวม

เรื่อง//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อส�านักพิมพ์, หมายเลขหน้าบทความ เช่น 
สุปราณี แจ้งบ�ารุง. 2546. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวัน. ใน: สุปราณี แจ้งบ�ารุง 

และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าส�าหรับคนไทย พ.ศ.
2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ), หน้า 21-26.

Eckert CG, Samis KE, Dart S. 2006. Reproductive assurance and the evolution of uni-
parental reproduction in flowering plants. In: Harder LD, Barett SCH, eds. The 
ecology and evolution of flowers. Oxford, UK: Oxford University Press, 183-203.

 
หนังสือแปล  
 ให้ลงรายรายการเรียงตามล�าดับ 
ช่ือผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก//ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ชื่อ 

ผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/ส�าหนักพิมพ์. เช่น
 พาร์กินสัน ซี, นอร์ทโคท และรัสตอมจิ เอ็ม เค. 2536. การบริหารยุคใหม่. แปลจาก  

Realities in management. โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ  
ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ.์//ปทีีว่จิยัส�าเรจ็.//ชือ่วทิยานพินธ.์//วทิยานพินธป์รญิญา (ระดบั)/ชือ่สาขาวชิา/

สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เช่น
ทรงธรรม ปานสกุล. 2548. ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 

17. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา 



157156 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร.
Dabah JNT. 2012. Impact of elevated atmospheric CO2 and O3 on carbon gain and 

reproductive capacity in northern forest ecosystems. PhD thesis, Michigan 
Technological University, Houghton, MI, USA.

รายงานการวิจัย  

 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ 

ชื่อผู้วิจัย.//ปีที่พิมพ์.//รายงานการวิจัยเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. เช่น

พระครูวิมลศิลปกิจ และดร.ฤทธิชัย แกมนาค. 2559. รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการส่งเสริม

ภมูปิญัญาพืน้บา้นของชนชาตพินัธ์ปุกาเกอะญอในจังหวดัเชยีงราย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Dell Inc. 2004. Client and server system performance benchmarks, Dell technology 

white papers.

วารสาร 

 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ 

ชื่อผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร//ปีที่//(ฉบับที่): เลขหน้าบทความ. เช่น  

พระปลัดระพนิ พทุธฺสิาโร. 2559. ธรรมยตุกินกิายในกมัพชูา: ความสมัพนัธท์างศาสนาและการเมอืง

ระหว่างไทย-กัมพูชา. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ปีที่ 1 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม): 

23-42. 

Chanaporn Areekul, 2016. The ASEAN Studies Instruction to Develop the Cross-Cul-

tural Skill of Learners in the 21st Century. Buddhist ASEAN Studies Journal 

BASJ Year 1 No.1 January-June 2016: 129-143.

Gerrard E, Mouline L, Vallent D, Barbe V, Cytryn E, Avarre JC, Jaubert M, Simon D, 

Car F, Prin et al. 2008. Legumes symbioses: absence of Nod genes in photo-

synthetic Bradyrhizobia. Science 316: 1307-1312.  

Kimball S, Cambell Dr, Lessin C. 2008. Differenctial performance of reciprocal hybrids 

in multiple environments. Journal of Ecology, in press. 

 

การอ้างอิงจากบทความออนไลน์

Inada K, Holling CS, Carpenter SR. 1995. Resilience, adaptability and transformability 
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in social-ecological systems. Ecology and Society 9: 5. [WWW document] URL 

http://www. ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5 [accessed 28 June 2010].

หนังสือพิมพ์และกฤตภาค 

 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ.//ปทีีพ่มิพ.์//ชือ่บทความ./ชือ่หนงัสือพิมพ์/วนั เดือน ท่ีพิมพ์,//เลขหนา้บทความ. 

เช่น

ข่าวการศึกษา. 2552. ปฏิรูปการศึกษา. เดลินิวส์, 12 มิถุนายน, หน้า 8.

McElvoy A. 2003. Can they ever stop the spin. The Evening Standard, 30 July, p. 11. 

อินเตอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ  

 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ  

ชื่อผู้จัดท�าเว็บไซต์.//ปีที่เข้าถึง.//ชื่อเว็บไซด์หรือฐานข้อมูล.//.(ออนไลน์).//แหล่งที่อยู่ที่เข้าถึงได้/

(วัน/เดือน ปีที่เข้าถึง). เช่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศูนย์อาเซียนศึกษา. 2559. ฐานข้อมูล  E-database. 

(ออนไลน์).  http://www.asc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/001.-pa-

per_1-111-128.pdf (29 เมษายน 2559).

EBSCO. 2005. EBSCO business source premier. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://search.

epnet.com/login.asp (accessed: 23 June 2012). 

การอ้างอิงจากการประชุมวิชาการ (conference papers)

Cook D. 2010. Develop franchised business in Scotland, Small firms: adding the 

spark: the 23rd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference. 

Robert Gordon University, Aberdeen 15-17 November. Leed: Institute for Small  

Business Affairs, pp. 127-135.

Smith DR, Aitken J, Sweet GB. 1984. Vegetation amplification: An aid to optimizing 

the attainment of genetic gains from Pinus radiata. In SL. Krugman and M. 

Katsuta (eds.), Proceedings Symposium on Flowering Physiology. XVII IUFRO 

World Congress. pp. 117-123. 



159158 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิงบทความวิชาการ

รายการอ้างอิง
กรมวชิาการ. (2551). หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรยีน

รูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม. กรงุเทพฯ: องคก์ารรบัสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ ์(ร.พ.ส.).
ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ และคณะ. (2559). รายงานการวิจัยเร่ือง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

กับวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษานิสิตประเทศไทย
และนิสิตกลุ่มประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง). 
พระนครศรีอยุธยา: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2557). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

________. (2558). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑรูย ์ สนิลารตัน.์ (2557). เตบิโตเตม็ตามศักยภาพสู่ศตวรรษที ่21 ของการศกึษาไทย. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เรวณี ชัยเชาวรัตน. (2556). ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. สืบค้นเม่ือ 23 กันยายน 2559, จาก 
http://www.plc2learn.com/attachments/view/

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา. (2558). ASEAN “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์ หน่ึงประชาคม. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2559, จาก http://
www.nonkhro.ac.th.

วิจารณ์ พานิช. (2557). การประเมินเพ่ือมอบอำานาจการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
ภาพพิมพ์.

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และกมลรัตน์ ฉิมพาลี. (2559). ห้องเรียนแห่งอนาคตเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน).

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2557). เรียนรู้ อยู่ร่วม บนความต่างของ
วัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2559, จาก http://www.thaihealth.or.th/ 
Content/25574.
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สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง. (2554). เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 23 
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Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Student Learn. 
Bloomington: Solution Tree Press.

Lynch, E.W. & Hanson, M.J. (1998). Developing cross-cultural competence: A guide 
for working with young children and their families (2nd ed.). Baltimore: Paul 
H. Brookes.

William, D. (2015). Embedded Formative Assessment. West Palm Beach: Learning 
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กิตติกรรมประกาศ

 

ภาคผนวก กรณีถ้ามี

 

ประวัติผู้เขียนบทความวิจัย

 

ทั้ง 3 ส่วนท้ายนี้นิยมเขียนสำาหรับบทความวิจัย

3-5 ประโยค ไม่ควรมากเกินไป สั้นๆ กระชับได้ใจความ

ข้อมูลภาพต่างๆ ที่ต้องการน�าเสนอเพิ่มเติมจากข้อมูลที่วิเคราะห์มาปกติ

ข้อมูลของผู้เขียนสั้นๆ 
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แบบฝึกหัด

1) ฝึกเขียนการอ้างอิง บรรณานุกรม (อ้างอิง) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2) ฝึกเขียนบรรณานุกรมในงานของตนเอง

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

แบบฝึกหัด

เขียนช่ือ-นามสกุล *รหัสประจ�าตัวนิสิต* / ครูอาจารย์

..................................................................................................................................

1) เขียนบทความวิชาการ 1 ชิ้น เก่ียวกับพุทธอาเซียน

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2)  เขียนบทความวิจัย 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3) เขียนบทความวิชาการบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์ 1 ช้ิน เกี่ยวกับพุทธอาเซียน

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4)  เขียนบทความวรรณกรรมปริทัศน์ 1 ชิ้น เกี่ยวกับพุทธอาเซียน

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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3
การทบทวน	(Revising)	

การอ่านพิสูจน์อักษร	(Proof-Reading)

การฝึกแก้ ไข	(Editing	Practice)	

การแก้ไขงานตัวเอง	(Editing	Your	Writing)

การเตรียมต้นฉบับ	(Manuscript	prepare)

การเผยแพร่บทความวิชาการ	(Publish	papers)

เกณฑ์บทความวิชาการ	(Criteria	for	academic	papers)

ส่วนที่

หลังการเขียน 
Post-Writing
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วัตถุประสงค์:

 • เพ่ือทบทวนและแก้ไขบทความวิชาการที่เขียนแล้ว 

 • เพ่ือฝึกแก้ไขงานเขียนบทความวิชาการด้วยตัวเอง 

 • เพ่ือการเตรียมต้นฉบับเพื่อเผยแผ่

 

เนื้อหาสาระ:

 ส่วนนี้เน้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับบทความวิชาการหลังจากการเขียนร่างแรกเสร็จแล้ว ต้อง

มีการฝึกแก้ไข ทบทวน การพิสูจน์อักษร และใช้เกณฑ์ตรวจสอบบทความวิชาการมาประกอบ รวม

ทั้งการเตรียมต้นฉบับ เพื่อเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ 

ความสำาคัญประจำาบท:

 • ทบทวนและแก้ไขการเขียนบทความวิชาการ 

  o ทบทวน

  o ฝึกแก้ไขด้วยตนเอง 

  o เตรียมต้นฉบับ

 • การอ่านพิสูจน์อักษร

 • การเผยแพร่

 • เกณฑ์ตรงสอบบทความวิชาการ
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทที่ 7 
การทบทวน	Revising

การอ่านพิสูจน์อักษร	Proof-Reading

วัตถุประสงค์

• เพ่ือศึกษากระบวนการหลังการเขียน (Post-writing)

• เพ่ือศึกษาและฝึกปฏิบัติการทบทวน เตรียมต้นฉบับ เผยแพร่

  บทความวิชาการ 

เนื้อหาสาระ

     บทนีเ้นน้เนือ้หาสาระเกีย่วกบัการทบทวนปรบัปรงุร่างงานเขยีน 

และการอ่านพิสูจน์อักษร  

ประเด็นศึกษา

   • ส่วนประกอบตอนท้าย

 o การทบทวน

 o  การฝึกแก้ไขงานด้วยตนเอง

 o เกณฑ์บทความวิชาการ

 o การพิสูจน์อักษร
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การปรับปรุงร่างงานเขียน (Revising)

 หลังจากท�าการร่างงานเขียนแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งบทน�า เนื้อหาและบทสรุป 

ผู้เขียนควรทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเขียนแต่ละส่วนของตนอีกครั้ง ทั้งด้านเนื้อหาสาระ 

ภาษา และลลีาการเขยีน การด�าเนนิการในข้ันตอนนีจึ้งรวมการบรรณาธกิาร/พิสูจนอ์กัษร (editing/

proofreading) และการเขียนร่างสุดท้าย (writing the final draft) ด้วย ทั้งนี้อาจใช้แบบรายการ

ตรวจสอบตอ่ไปนีเ้ป็นแนวทาง ผูเ้ขยีนงานเขยีนภาษาองักฤษบางคนอาจมคีวามรูส้กึวา่ การแกไ้ขขอ้

ผดิพลาดทางไวยากรณเ์ป็นหนา้ทีข่องผูอ้ืน่ เชน่ เจา้ของภาษา ครผููส้อน หรอืผูท้ีม่คีวามสามารถดา้น

ภาษาอังกฤษ แต่ความจริงแล้วความสามารถในการตรวจแก้ไวยากรณ์ของตนเอง (editing your 

own grammar) เป็นทักษะการเขียนที่ส�าคัญมากประการหนึ่ง เพราะการพึ่งพาเจ้าของภาษา ครู 

หรอืผูอ้ืน่ใหต้รวจแกข้อ้ผดิพลาดทางไวยากรณใ์หอ้าจท�าไมไ่ด้เสมอไป ผู้เขยีนจึงควรต้องเรียนรู้ทีจ่ะ

หาข้อผิดพลาดในงานเขียนและแก้ไขด้วยตนเอง ทักษะดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัย -

 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 เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะน�าเสนอผลงานจริง ดังนั้นขั้นตอนนี้จึง

เป็นการประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น มาเขียนเชื่อมโยง และน�าเสนออย่างเป็นรูปธรรม มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา ส�านวนภาษา ซึ่งพร้อมที่จะเสนอเป็นผลงานวิชาการ

ทั้งที่เป็นรูปแบบการเขียน และการน�าเสนอโดยการพูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน�าเสนอในครั้งนั้นๆ

การทบทวนการเขียนบทความวิชาการ (Revising)

 การทบทวนเปน็หนึง่ในกระบวนการเขยีน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและรูปแบบของงาน

เขียน ซึ่งต้องท�าอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ก่อนลงมือเขียนร่างสุดท้ายประกอบด้วย

 •         การเรียบเรียง/จัดวางอย่างเป็นระเบียบ (Organization)
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 - เขียนงานอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

  - มีการน�าเสนองานเขยีนอยา่งมเีหตมุผีล มคีวามคดิเพิม่เตมิหรอืไม ่การจดัวางยอ่หนา้แตล่ะ

ส่วนจะต้องท�าใหม่ไหม?

 • เนื้อหา (Content)

 - เนื้อหาเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง และบทน�า? 

 -  มีการน�าเสนอการเขียนอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาความแนวคิดอย่างเป็นระบบ?

 •  ข้อมูลทั้งหมดตรงประเด็น?

 - ให้ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจแต่ไม่ตรงประเด็นหัวข้อเรื่อง ค�าศัพท์ฟุ่มเฟือย และซ้ำ�ซ้อน 

            ไปมา

 - ผู้เขียนให้เหตุผลเหมาะสมที่ได้เขียนไว้ในบทน�า?

 - ผู้เขียนบูรณาการข้อมูลสนับสนุนที่มากหรือน้อยเกินไป?

 • ความชัดเจน (Clarity)

 - ผู้อ่านสามารถติดตามการให้ความสมเหตุสมผล?

 -  ใหน้กัเขยีนบูรณาการความคดิและแหลง่ขอ้มูลส�าคญัเมือ่จ�าเปน็และวา่มคีวามจ�าเปน็ แบบ

ชัดเจน?

  ประโยคและย่อหน้ามีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมกับประโยคและย่อหน้าก่อนหน้านี้และ

ที่ตามมา?

 • ภาษา (Language)

 - ให้นักเขียนเลือกระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ?

  - ภาษาเขียนซับซ้อนหรือเรียบง่ายเกินไป

  - การอ้างอิงทางภาษาศาสตร์คลุมเครือมากเกินไปหรือไม่ เช่น การใช้ค�าสรรพนามมาก 

   เกินไปหรือ ค�าศัพท์ที่ไม่ตรงความหมายให้ยึดโครงสร้างวัตถุประสงค์ที่บอกลักษณะเด่น 

   ของการเขียนบทความวิชาการ  

 • ความชัดเจนแต่ละส่วน

 - ให้เขียนบทน�าและบทสรุปชัดเจน?

 • ข้ออ้างอิงสู่ต้นฉบับ (Reference to sources)

 - ให้ยอมรับทุกแหล่งที่มาและให้รายละเอียดบรรณนุกรมชัดเจน

  - ให้บูรณาการอุปกรณ์ (ตารางและค�าประกอบ) ให้ชัดเจนและประเด็นท่ีสอดคล้องกับ 

  งานเขียนด้วย?
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การอ่านพิสูจน์อักษร 

 การอ่านพิสูจน์อักษร (Proof-reading) หมายถึง การตรวจสอบผลงานเขียนที่เป็นความ

ผิดพลาดในเร่ืองการสะกดและรูปแบบ การตรวจว่ารูปแบบงานเขียนถูกต้องกับวิชา ภาควิชา  

หน่วยงานหรือไม่ 

 ลักษณะของการใช้ภาษาที่ต้องตรวจรวมทั้ง

  • ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา

  • กริยาในประโยค

  • ประธานในประโยค

  • ล�าดับของค�า

  • ตรวจสอบภาษาค�า

  • เครื่องหมายวรรคตอน

  • ค�าเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความคิดที่สมเหตุสมผล
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ตัวอย่างการตรวจทานและพิสูจน์อักษรบทความภาษาไทย
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่างการตรวจทานและพิสูจน์อักษรบทความภาษาอังกฤษ
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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 เน ้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทบทวนเตรียมเผยแพร ่

บทความวิชาการ

ประเด็นศึกษา

  • การเตรียมต้นฉบับเพ่ือเผยแพร่

 o การเตรียมต้นฉบับ

 o  เผยแพร่บทความวิชาการ

 o การประเมินบทความวิชาการ
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การเผยแพร่บทความวิชาการ

 การเผยแพรบ่ทความวชิาการ แหลง่เผยแพรบ่ทความทางวชิาการ มทีัง้ทีเ่ปน็สือ่สิง่พมิพส์ือ่

บคุคล และสือ่อเิลก็ทรอนกิสป์ระเภทสือ่สิง่พิมพ์ อาท ิวารสารทางวชิาการวารสารกึง่วชิาการ หนงัสือ

รวมเรื่อง และเอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สื่อบุคคล อาทิ การน�าเสนอผลงาน

ในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ฐาน

ข้อมูลในการเตรียมบทความทางวิชาการ ต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับที่แหล่ง

เผยแพร่นั้นๆ ก�าหนด เช่น ต้องทราบว่า แหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารกึ่งวิชาการ 

วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด ความยาวของบทความก�าหนดไว้

กี่หน้า อักษรที่ใช้ในการพิมพ์เป็นแบบไหน ใช้การอ้างอิงรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียมบทความ

ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ท่ีเป็นวารสารวิชาการ เพ่ือการเผยแพร่

บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีตรงตามเวลาที่ก�าหนด

 2) เป็นวารสารที่ออกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3)  กองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ

 4) มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน

 5) ถูกน�าไปท�าดรรชนีวารสารไทย

 6)  มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี 

เป็นเครื่องมือช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)

 7) มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 8) มีเอกสารอ้างอิง

 9) มีรายชื่ออ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ

หลักเกณฑ์สากลสำาหรับพิจารณามาตรฐานบทความทางวิชาการ

 1) มีความถูกต้อง เหมาะสม จากข้อเท็จจริงทางทฤษฎี

 2) มีหลักฐานการอ้างอิงประกอบ เช่น สถิติข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

 3)  ข้อมูลที่เสนอมีความน่าเชื่อถือ อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกต ทดลอง สอบถาม

 4)  เนื้อหาที่น�าเสนอตรงประเด็น ล�าดับ ขั้นตอน เชื่อมโยง ต่อเนื่อง

 5) ภาษาชัดเจน ไม่ก�ากวม ฟุ่มเฟือย ใช้ศัพท์วิชาการได้ถูกต้อง

 6) ข้อมูลทันสมัย อ้างอิงย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

 พิจารณาตามส่วนประกอบบทความ



175174 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • หัวข้อ/ชื่อเรื่องของบทความ 

  - บทความวิชาการมีหัวข้อสมบูรณ์และถูกต้องหรือไม่

 • ส่วนบทคัดย่อ

  - บทคัดย่อเขียนตามแบบบทความประเภทวิชาการ/บทความวิจัย

  - ค�าศัพท์ส�าคัญ น้อยหรือมากเกินไป ตามก�าหนดสมควรหรือไม่

 • ส่วนบทน�า

  - บทน�าตรงกับหัวข้อ วัตถุประสงค์และโครงสร้างของบทความหรือไม่

  - มีกรอบสภาพปัญหา สาเหตุปัญหา ขอบเขตบทความ วัตถุประสงค์หรือไม่

  - มีค�าศัพท์ส�าคัญ หรือ แนวคิดหลัก ปรากฏในบทความหรือไม่

 • เนื้อหาหลัก

  - มีหลักฐานมากพอส�าหรับสิ่งที่ได้อ่านมาหรือไม่

  - ผู้เขียนใส่ประเด็นส�าคัญในแต่ละย่อหน้าเนื้อหาหรือไม่

  - ย่อหน้าเนื้อหามีความเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลหรือไม่

  - แต่ละประเด็นโต้แย้งมีหลักฐาน ข้อโต้แย้ง ตัวอย่างสนับสนุนหรือไม่

  - ความคิดเห็นของคนอื่นมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมหรือไม่

 • บทสรุป

  - บทสรุปเกี่ยวข้องโดยตรงกับค�าถามในตอนต้นหรือไม่

  - บทสรปุมาจากหลกัฐานหรือขอ้เทจ็จริง?/สรุปประเด็นส�าคญัหรือไม/่เปน็รูปธรรม 

    (หนึ่งย่อหน้า/มากกว่านั้น)

 • โครงสร้าง Layout

  - โครงร่างบทความประณีตและน�าเสนออย่างเป็นระบบหรือไม่

จริยธรรมในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 1) จะต้องไม่ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในเวลาเดียวกัน

 2) จะต้องไม่ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วไปตีพิมพ์ที่อื่นอีก

 3) จะต้องเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง ต้องไม่มีเจตนาให้ข้อมูลเท็จ

 4) ต้องระบชุือ่ของผูเ้ขยีนทกุคนทีม่สีว่นรว่มตามความเปน็จรงิ และใหร้ะบชุือ่ผูเ้ขยีน/ผูว้จิยั

หลัก (ชื่อแรก, corresponding author)

 5) ต้องระบุหรือมีการอ้างอิงหากมีการน�าผลงานของคนอื่นมาใส่ในบทความ

 6) ควรตอ้งก�าหนด/ มขีอ้ตกลงใหช้ดัเจนของสัดส่วนของผู้มสีว่นร่วมวจัิย/ ร่วมเขยีนทกุคน
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ตัวอย่าง

ขั้นตอนการดำาเนินส่งต้นฉบับสู่วารสารวิชาการ วารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ขั้นตอนการดำาเนินงานวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์บทความ

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
ส�านักงานวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา  

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 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 

 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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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

 วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ดังนี้

 1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่าง

เข้มข้นผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ

 2. บทความทางวิชาการเน้นน�าเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการทั้งเข้มข้นและไม่เข้มข้น 

รวมทั้งกึ่งวิชาการเน้นกลุ่มเป้าหมายทั่วไป

 3. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน

 4. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต�ารา 

หนังสือและวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดย

มีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน

 5. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื ่องแปล ย่อความจาก

วารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน�าเครื่องมือใหม่ ต�าราหรือหนังสือ

ใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การส่งบทความ

 ทุกบทความให้ส่งจดหมายน�าส่งพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุดกรณีที่บทความได้รับ

การพิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย 

พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว 

ทั้งนี้ผู ้นิพนธ์ต้องมีส�าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ

บทความที่วารสารก�าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อน

ที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสาร

จะท�าให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์

ที ่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสารเสียก่อน

การเตรียมบทความ

 บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีดโดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ  
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(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง 

(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์

ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 1 นิ้ว พร้อมใส่

หมายเลขหน้าก�ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น 

โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง

 บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย

การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะค�าที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้ว ท�าให้ได้ใจความไม่ชัดเจน 

ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ใน

ครั้งแรกศัพท์ทางวิชาการที่รับรอง โดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้ 

รูปแบบของการเตรียมบทความ

 1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์

 ชื่อเรื่อง (Title of the Article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของ

เรื่องอย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 

 หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย 

 - ชื่อเรื่อง

 - ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามล�าดับความส�าคัญของ

การร่วมท�างานวิจัย

 - ต�าแหน่ง สถานที่ท�างาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน

 - ชื่อผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์

มือถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว

หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ

หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)

 บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 ค�า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัย

และบทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อควรเขียนให้

ได้ใจความทั้งหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษา

ไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บค�าเดิม

บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในบทความ ให้อยู่ตามหลังชื่อเรื่อง ส่วนบทคัดย่อ

ที่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง ลักษณะของบทคัดย่อที่เป็นที่เป็น
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บทความวิชาการต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณาหรือบรรยายส่วนบทความวิจัยควรประกอบไป

ด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Con-

clusion) และค�าส�าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล�าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี ้

 - วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา

 - วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่น�ามาศึกษา จ�านวน ชนิด ประเภท วิธี

การศึกษา หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่น�ามาใช้

 - ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์)

 - สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่ส�าคัญ

 - ค�าส�าคัญ: ควรมีค�าส�าคัญ 3-6 ค�า ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อให้เรียงค�าส�าคัญ

ตามตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (,)

3. ส่วนเนื้อเรื ่อง ควรประกอบด้วย

 บทความวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการทั่วไป และบทความวิจัย ควรประกอบ

ด้วย บทน�า เนื้อหา และบทสรุป ส�าหรับบทความวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้

 3.1 บทน�า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน�าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล

จากรายงานวิจัยความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือความส�าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการ

ศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน

 3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร และ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู ้อ่านสามารถท�า  

การศึกษาซ้ำ�ได้รวมทั้งสถิติที่น�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

 3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ใน

ข้อ 3.2 ควรจ�าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการ

บรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูม ิ

ตามความเหมาะสม

 3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์

ของผู้นิพนธ์ น�ามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื ่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความ

รู้ใหม่ที่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น

ใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน�าไปประยุกต์

ให้เกิดประโยชน์ด้วย 

 3.5 ข้อเสนอแนะ (Conclusion) การแนแนวการน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผล
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 3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร 

หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย 

และหมายเลขของทุนวิจัย

 3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการท�า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้

จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table) 

 ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ�าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง 

ส�าหรับค�าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค�าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่

ใต้ภาพหรือตาราง 

ลิขสิทธิ ์

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู ้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบ

มอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารพร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจาก

นี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะใน

วารสารพุทธอาเซียนศึกษาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์

อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้วผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดง

หนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

 การติดต่อโฆษณาการสั่งซื้อและการสมัครเป็นสมาชิกวารสารพุทธอาเซียนศึกษากรุณา

ติดต่อบรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 

 ส�านักงานวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ล�าไทร 

 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: ก�าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จ�าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  

อัตราค่าสมาชิก: ปีละ 300 บาท (อัตราปี พ.ศ.2559)
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

เขียนที่...............................................

 ...............................................

 

ข้าพเจ้าชื่อ........................................ฉายา...................................นามสกุล........................................

ขอแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความเรื่อง

(ภาษาไทย)...........................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................

ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาซึ่งด�าเนินการโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา / งาน

วิจัย ......................................................................................................... สาขา................................

.............จาก(ชื่อสถาบัน)..................................................................................
เมื ่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้า

มีความยินดีรับไปแก้ไขตามมติดังกล่าวนั้น ทั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความ
ลงในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  ตามอัตราที่ได้ก�าหนดไว้คือ  (   )  ปริญญาโท 2,000 บาท  (   ) 
ปริญญาเอก 3,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

    

    ลงชื่อ.....................................................

         (......................................................)

          ผู้นิพนธ์บทความ

สำาหรับเจ้าหน้าที่

 กองบรรณาธิการได้รับเงินจ�านวน.....................บาท จาก.....................................................

เพื่อตีพิมพ์บทความเรื่อง.....................................................................................................................

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
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                        วันที่..................................................

เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร ่
เรียน บรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา   
สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเรื่อง...............................................................……………………
………………………………………………………………………………………………...................................................

 ตามที่ข้าพเจ้า.................................................................นิสิตระดับ/อาจารย์ประจ�าคณะ.....
................................................ ภาควิชา................................................คณะ....................................
..............มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….…………..….……มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งบทความ

เรื่อง (ชื่อเรื่องภาษาไทย)....................................................................................................................

(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)...........................................................................................

พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจ�านวน 1 แผ่นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณา

แล้วเห็นควรจัดตีพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
                                                    

          ขอแสดงความนับถือ

 
                                          ............................................................. 
                                           (ชื่อ-นามสกุล.............................................) 
                                                ต�าแหน่ง..................................................

โทร.................................................................

โทรสาร. ………………..………...………….............

โทรศัพท์มือถือ.............................................

 ที่อยู่ของผู้ส่งบทความ

................................................

................................................
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .............................................................................

ต�าแหน่งทางวิชาการ   (   )  อาจารย์    (   )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

                            (   )  รองศาสตราจารย์  (   )  ศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................................................................

ความเชี่ยวชาญ.................................................................................................................................

หน่วยงาน ........................................................................................................................................ 

สถานที่ติดต่อเพื่อส่งบทความ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (โปรด

ท�าเครื่องหมาย / ลงในช่อง)            
   (   ) ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

   (   ) ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

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

           (...................................................................)

          วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ...........

 ตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................

(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................

ที่อยู่  (ที่สามารถติดต่ได้)..................................................................................................................
..........................................................................................................

E – Mail..............................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................  

โทรสาร.............................................................................................................................................  

มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  ( )  สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จ�านวน 2 เล่ม) 
  ( )  เล่มละ 199 บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม............................................................. 
โปรดนำาส่งวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน...........................ที่ท�างาน.......................... 
  เลขที่.................ถนน...............หมู่ที่...........ต�าบล/แขวง................. 

                     อ�าเภอ/เขต......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................... 
  โทรสาร..........................E-Mail.................................................... 
    

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

ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

วันที่.....เดือน..............พ.ศ..........

   แบบฟอร์ม ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
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แบบประเมินบทความ 

วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค�าช้ีแจง:  แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้น 

  ประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย

ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพบทความและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

เป็นการประเมินคุณภาพบทความ จ�านวน 18 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์ดังนี ้

  -เหมาะสม ไม่ต้องแก้ไข 

  -เหมาะสม ควรแก้ไข 

  -ไม่เหมาะสม ควรแก้ไข

ตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา

โดยขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้โปรดบันทึกข้อคิดเห็นตามประเด็น

ดังกล่าวข้างต้นให้ครบทุกประเด็นตามความเหมาะสมพร้อมประเมินคุณภาพบทความ

เพื่อลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาต่อไป

      ................................ 

                   (พระราชวรเมธี, ดร.) 

                   บรรณาธิการ

  บทความเลขที่............................. 

   Vol…… , No…….….., Year………
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ตัวอย่างแบบประเมินบทความ

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................................................................... 

2. ช่ือบทความ.......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ

ล�าดับ หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ก า ร

ปรับปรุงต่อไปเหมาะสม 
/ไม่ต้อง
แก้ไข

เหมาะสม 
/ควรแก้ไข

ไม่เหมาะ
สม /
ไม่ควร
แก้ไข

1. ความชัดเจนของชื่อเรื่อง ……………………………………..

2. บทคัดย่อภาษาไทยตรงตาม 

วัตถุประสงคที่ศึกษา

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3. การเขียน Abstract ถูกต้องตาม

หลักภาษา

…………………………………….

…………………………………….

4. บทน�าที่แสดงถึงความเป็นมา

ส�าคัญของปัญหา

…………………………………….

…………………………………….

5. การใช้ภาษา (ชัดเจน/เข้าใจง่าย) …………………………………….

…………………………………….

6. ความสอดคล้องระหว่าง 

วัตถุประสงค์กับชื่อเรื่อง

…………………………………….

…………………………………….

7. การจัดเรียงล�าดับของเนื้อหา …………………………………….

…………………………………….

8. ความทันสมัยและความถูกต้องในการ

เขียนเอกสารทฤษฎีและงานวิจัย
…………………………………….

…………………………………….
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9. ความชัดเจนของการออกแบบ

วิจัย/บทความ

…………………………………….

…………………………………….

10. ความเหมาะสมและคุณภาพเครื่อง

มือที่ใช้

…………………………………….

…………………………………….

11. ความเหมาะสมของวิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล

…………………………………….

…………………………………….

12. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย/

บทความ

…………………………………….

…………………………………….

13. การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตาม 

ข้อมูลที่ได้รับ

…………………………………….

…………………………………….

14. การอภิปรายผลข้อมูลมีเอกสาร/

งานวิจัยสนับสนุน

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

15. มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่าน

…………………………………….

…………………………………….

16. การใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง …………………………………….

…………………………………….

17. การเขียนเอกสารอ้างอิง …………………………………….

…………………………………….

18. ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม) …………………………………….

…………………………………….

ตอนท่ี 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

 รปูแบบบทความในการตพีมิพ ์การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วสิาขบชูา มจร” ภาษาไทย

ชื่อผู้เขียนหลัก1* ชื่อผู้เขียนคนที่ 21 และ ชื่อผู้เขียนคนที่ 32  

1. สถานที่ท�างาน/หน่วยงาน  2. สถานที่ท�างาน/หน่วยงาน

ที่อยู่ผู้เขียนหลักที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ พร้อม e-mail

 

บทคัดย่อ 

 ตวัอยา่งการจดัท�าเอกสารต้นฉบับ ควรปฏบิตัโิดยเครง่ครดั บทคดัยอ่ (Abstract) มทีัง้ภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ ควรมียอ่หน้าเดียว  ความยาวไมเ่กิน 300 ค�า บทคดัยอ่ภาษาไทยใหจ้ัดหวัขอ้

บทคัดย่อไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนาและใช้ขนาด 

14 ตวัธรรมดากบัเนือ้ความในบทคดัยอ่ และควรจะกล่าววตัถปุระสงคแ์ละสรุปผลทีไ่ด้จากงานวจัิย

นั้นๆ โดยให้เขียนเป็นความเรียง 

คำาสำาคัญ: ค�าส�าคัญค�าที่ 1  ค�าส�าคัญค�าที่ 2  ค�าส�าคัญค�าที่ 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 
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บทนำา  

 เป็นส่วนของความส�าคัญที่น�าไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด 14 ตัวธรรมดา

วิธีดำาเนินการวิจัย 

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการด�าเนินการวิจัยให้กระชับและชัดเจน

ผลการวิจัย 

 บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ ควรจะมีตาราง รูปภาพประกอบ ซ่ึงควรหลีกเล่ียง

การใช้ค�าซ้ำ�ซ้อนซึ่งมีความหมายตรงกับค�าอธิบายที่มีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ กรุณา

ให้อยู่ในหน้าเดียวกันบันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไม่เกิน 300 dpi เท่านั้น

อภิปรายผล 

 วิจารณ์เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมาก่อนหน้าอย่างมีหลักการ อาจมีข้อเสนอแนะเพื่อ

การวิจัย ในอนาคตและแนวทางที่จะน�าไปใช้ประโยชน์  

สรุปผลการวิจัย  

 สรุปสาระส�าคัญที่ได้จากการวิจัย ไม่ควรซ้ำ�ซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กิตติกรรมประกาศ

 ควรจะมเีพือ่แสดงค�าขอบคณุ  ส�าหรบัแหลง่ทนุสนบัสนนุหรอืผู้ชว่ยเหลืองานวจิยัและเตรยีม

เอกสาร  

เอกสารอ้างอิง

 ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ Harvard Style และ 

ผู้ส่งบทความจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการอ้างอิง 

*** บทความควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า  ***
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การเตรียมต้นฉบับ และจัดส่งต้นฉบับ

 คำาแนะนำาในการเตรียมต้นฉบับทั้งบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม

การส่งต้นฉบับ

 ผู้เขียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มน�าส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ พร้อมแนบบทความวิจัยท่ี

พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หน้าเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บทคัดย่อ

 ก�าหนดให้บทคัดย่อต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจ�านวนไม่เกิน 2 หน้า โดยให้ 

ผู้ลงทะเบียนแนบแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ และบทคัดย่อ เป็นไฟล์ข้อมูล

สกุล .doc หรือ word 97-2003 document เท่านั้น และน�าส่งทางอีเมล์ basj2558@gmail.com  

ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559

บทความวิจัยฉบับเต็ม

 ก�าหนดให้บทความวิจัยฉบับเต็มอาจจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีจ�านวนไม่

เกิน 8 หน้า เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล .doc หรือ word 97-2003 document เท่านั้น และให้น�าส่งทาง

อีเมล์ basj2558@gmail.com ภายในวนัที ่20 ตลุาคม 2559 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่คณุ

ท่านพระอภิเชฏฐ์ โทรศัพท์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.asc.mcu.

ac.th/ หรือ อีเมล์ basj2558@gmail.com 

การเตรียมต้นฉบับ

 ตน้ฉบบัตอ้งมเีนือ้เรือ่งสมบรูณใ์นฉบับ เขยีนต้นฉบบัเปน็ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ พิมพ์

ตน้ฉบบัดว้ยกระดาษขนาด A4 หนา้เดยีว ภาษาไทยและภาษาองักฤษใชเ้ปน็ตัวอกัษร TH Sarabun-

PSK  ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน (Top) 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง (Bottom) 2.5 เซนติเมตร ขอบ

ซ้าย (Left) 3 เซนติเมตร ขอบขวา (Right) 2.5 เซนติเมตร และควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า  

การเขียนภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค�าศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้

ภาษาและการใชส้�านวนจากผูเ้ชีย่วชาญภาษาองักฤษกอ่น โดยใหท้�าการบนัทกึขอ้มลูเป็นสกุล .doc 

หรือ word 97-2003 document เท่านั้น
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คำาแนะนำาในการเขียนบทความวิจัย  

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย

 1) ชื่อเรื่อง/บทความ (title) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นและกระชับ แต่

ครอบคลุมสาระทั้งเรื่องสื่อความหมายชัดเจน ไม่ควรใช้ค�าย่อขนาด 18 ตัวหนา

 2) ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน (author name & affiliation) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

ระบุช่ือผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ท�างาน/หน่วยงาน ของแต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น เรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญ ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

     2.1 ชือ่ผูเ้ขยีนหลกั (corresponding author) มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยระบุ

ชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ท�างาน/หน่วยงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และ E-mail  

ขนาด 14 ตัวธรรมดา   

 3) บทคัดย่อ (abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส�าคัญของเรื่อง 

ใช้ภาษาให้รัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลที่ได้จาก

งานวิจัยนั้นๆ  โดยให้เขียนเป็นความเรียงไม่ควรมีค�าย่อ  ควรจะมีย่อหน้าเดียว  โดยเขียนเป็นความ

เรียงความยาวไม่เกิน 300 ค�า ขนาด 14 ตัวธรรมดา  

 4) ค�าส�าคญั (keywords) มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไมเ่กนิ 5 ค�า ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

   

ส่วนที่ 2  ประกอบด้วย

    1) บทน�า (Introduction) เปน็สว่นของความส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารวจิยั สรปุความเปน็มาและ

ความส�าคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือ

รูปภาพ โดยใช้ตัวอักษร ขนาด 14 ตัวธรรมดา

    2) วิธีด�าเนินการวิจัย (Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือและวิธีการด�าเนินการ

วจิยัให้กระชบัและชดัเจน ใหบ้อกรายละเอยีดสิง่ท่ีน�ามาศกึษา จ�านวน ลกัษณะเฉพาะของตัวอยา่งที่

ศกึษา ตลอดจนเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการศกึษา หัวขอ้วธิกีารศกึษา อธบิายรปูแบบแผน

การศกึษา การสุม่ตวัอยา่ง วธิหีรอืมาตรการทีใ่ชศ้กึษา วธิกีารเกบ็ขอ้มูล วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู และ

สถิติที่ใช้ ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา

    3) ผลการวิจัย (Results) บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค�าซ้ำ�ซ้อน

ซึ่งมีความหมายตรงกับค�าอธิบายท่ีมีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ แต่ได้สาระครบถ้วนอยู่

ดา้นบน ในกรณทีีเ่ปน็ตาราง เพือ่ใหท้ราบวา่ตารางนัน้ส่ือถึงเนือ้หาเร่ืองใด ส่วนภาพและแผนภมูคิวร

มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง การเรียงล�าดับ ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรเรียงล�าดับเนื้อหาของงานวิจัย 

และต้องมีการแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา

 รูปภาพประกอบ (figure)  บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไม่เกิน 300 
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dpi  เท่านั้น 

 การล�าดับเลขเพื่ออ้างถึงรูปภาพ  ตาราง  และสมการ  จะต้องเป็นเลขอารบิค  ทุกสมการ

จะตอ้งมีการล�าดบัหมายเลขก�ากบัโดยเขยีนอยูใ่นวงเลบ็วางไวชิ้ดขอบขวาโดยเขยีนใหอ้ยูด่งัตวัอยา่ง

ต่อไปนี้

                     ร้อยละการยับยั้ง  =    (A – B)/A  x 100                      (1)

    

 การเขียนหน่วยวัด/หน่วยนับต่างๆ ในกรณีบทความภาษาไทยให้เขียนเป็นค�าเต็มไม่ใช้ 

ค�าย่อ 

 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 

 รูปภาพประกอบควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�าเป็น ใช้เลขอารบิคก�ากับใต้ภาพพร้อมค�า

บรรยายใตร้ปูภาพทกุภาพ และตอ้งมตีวัอกัษรก�ากบัมมุดา้นซ้ายโดยใชภ้าษา TH SarabunPSK ขนาด 

14 ตวัหนาในภาพ โดยบทความภาษาไทยใหเ้รยีงตามล�าดับทีป่รากฏ จาก ก, ข, ค,…..  ภาษาองักฤษ

ให้เรียงตามล�าดับที่ปรากฏ จาก a, b, c,…..  รูปภาพจะต้องก�าหนดให้อยู่ตรงกลางของเอกสาร  ให้

เว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อนรูปภาพ และหลังค�าบรรยายรูปภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                     

                    ก/a                              ข/b                                 ค/c 

ภาพที ่1  ฟกัแชอ่ิม่อบแหง้ทีผ่ลติจากการแชใ่นน้ำ�เชือ่มทีเ่ติมดอกกระเจ๊ียบ (ก) ดอกอญัชัน (ข) และ

ขมิ้น (ค) ร้อยละ 0.5 0.7 และ 0.3 ตามล�าดับ

 ในกรณทีีเ่ปน็ตารางจะตอ้งมคี�าบรรยายก�ากบัตารางไวเ้หนอืตาราง โดยใหเ้รยีงตามล�าดบัที่

ปรากฏ จาก 1, 2, 3,….  ตารางจะต้องก�าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด

ก่อนตาราง และหลังตาราง ดังตัวอย่างต่อไปนี้



193192 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ตารางที ่1  ฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระของฟักแชอ่ิม่อบแหง้ทีใ่ชช้นดิและปริมาณสมนุไพรในการ 

เตรียมน้ำ�เชื่อมส�าหรับแช่ฟักแตกต่างกัน*

ความเข้มข้นของสมุนไพร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ร้อยละ การจับกับอนุมูล
อิสระ DPPH)

ดอกกระเจี๊ยบร้อยละ 0.5

ดอกอัญชันร้อยละ 0.7

ขมิ้นร้อยละ 0.3

                       34.50 ± 0.67a

                       16.95 ± 2.00c

                       24.26 ± 1.97b

* อักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95  (p ≤ 0.05)   

 ในกรณีท่ีเป็นช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตให้ใช้ตัวเอน เช่น การสกัดสารสกัดหยาบจาก 

ใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.)

 4.  อภิปรายผล (Discussion) วิจารณ์เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมาก่อนหน้าอย่างมี

หลักการ อาจมขีอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคต และแนวทางทีจ่ะน�าไปใชป้ระโยชน ์ขนาดอกัษร 

14 ตัวธรรมดา 

    5.  สรุปผลการวิจัย  (Conclusion)  ควรสรุปสาระส�าคัญที่ไม่คลุมเครือและสรุปผลว่าตรง

กับวตัถปุระสงคข์องการวจิยั เพราะเหตใุดจึงเปน็เชน่นัน้ ไมค่วรคาดเดาอยา่งเล่ือนลอยโดยปราศจาก 

พื้นฐานอ้างอิงที่แน่นอน และให้จบบทความด้วยข้อยุติ สรุปว่าผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย

หรือไม่ ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา 

    6.  ค�าขอบคณุหรอืกติตกิรรมประกาศ (Acknowledgment) ควรจะมเีพือ่แสดงค�าขอบคณุ  

ส�าหรับแหล่งทุนสนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัยและเตรียมเอกสาร ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา 

    7.  เอกสารอ้างอิง (References) เรียงล�าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และ

เรยีงล�าดบัตามตวัอกัษรและสระ และตามจ�านวนผู้เขยีน กรณผู้ีเขยีนคนเดียวกนัใหเ้รียงตามป ีใหใ้ช ้

รปูแบบตามท่ีวารสารของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามก�าหนด มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ขนาดอักษร 14 ตัวธรรมดา

 

การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ

 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการ

อ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system) เริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่

เอกสารนัน้  ถ้าเป็นเอกสารภาษาองักฤษใหใ้ช้เพยีงนามสกุลน�าหนา้แลว้ตามด้วยปทีีเ่ผยแพรเ่อกสาร  

ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้งสองคน โดยใช้ค�าว่า “และ” ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “&” แต่ถ้าเกิน 2 
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คน  ใหใ้ชช้ือ่เฉพาะคนแรก แลว้ตามดว้ย “และคณะ” ถา้เปน็ภาษาอังกฤษใหใ้ช ้ “et al.,” ตัวอยา่ง 

เช่น (เอนก และคณะ, 2548) หรือ เอนก และคณะ (2548) (Cauliflower & Flowers, 2008) 

(Lerdau et al., 2012) หรือ Lerdau et al. (2012) กรณีที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกันใช้ตัวอักษรก�ากับ 

เช่น (Lopez et al., 2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค การเรียงล�าดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียง

ตามปทีีพ่มิพ์กอ่น แลว้ตามดว้ยการเรยีงตามล�าดับอกัษร เชน่ (Owen et al., 2003; Loreto et al., 

2007; Monsoon et al., 2007)

 เอกสารทีอ่ยูร่ะหวา่งการตพีมิพ ์(in press) ในกรณทีีไ่ดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพโ์ดยวารสาร

น้ันแล้ว ใช้ค�าวา่ in press และใสใ่นรายการอา้งองิ เอกสารทีไ่มไ่ดต้พีมิพ ์(unpublished citations) 

ไดแ้ก่ abstract รวมท้ังเอกสารท่ีเพิง่จะสง่เพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร ่(submitted) การตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง

บุคคล (personal communications) การสังเกตโดยบุคคล (personal observations) ให้อ้าง

ไว้ในเนื้อหาของบทความด้วย โดยระบุเป็น unpublished เช่น (Frost & Liang, unpublished; 

Norby, pers. comm.; Fitter pers. obs.) แต่ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม 

การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม

 ระบเุฉพาะรายการท่ีถูกอ้างองิในเน้ือหาของบทความเทา่นัน้  โดยใหเ้รยีงเอกสารภาษาไทย

ไว้ก่อนภาษาอังกฤษ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้

หนังสือทั่วไป ให้ลงรายการเรียงล�าดับ 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและล�าดับที่(ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้างอิง(ถ้ามี).//(คร้ังที่
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วัตถุประสงค์:

  • เพื่อศึกษารค้นหาหัวข้อเร่ืองหรือชื่อบทความวิชาการที่  

    จะลงมือเขียน

  • เพื่อเขียนฉบับเต็มและส่งเพื่อน�าเสนอและพิจารณาเพ่ือตี

   พิมพ์

เนื้อหาสาระ:

    ส่วนนี้เน้นสาระส�าคัญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง การสรรหา

ประเด็น ชื่อเรื่อง การต้ังชื่อเรื่อง และเขียนบทความฉบับเต็ม

ความสำาคัญประจำาบท:

  • การสรรหาหัวข้อเร่ือง

 o แหล่งที่มาของหัวข้องานบทความวิชาการ

 o ลักษณะของหัวข้อเรื่องท่ีดี 

 o การหาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ

  • ประเภทหัวข้อเรื่อง

  • การก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความวิชาการ

ภาคผนวก
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4
ตัวอย่างบทความวิชาการประเภท	บทความวิชาการ

ตัวอย่างบทความวิชาการประเภท	บทความวิจัย

ตัวอย่างบทความวิชาการประเภท	บทความวิจารณ์

ส่วนที่

ตัวอย่าง
บทความวิชาการ



203202 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่างบทความวิชาการ ประเภทวิชาการ

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้ามวัฒนธรรม 

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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 ซ่ึงประกอบ

ด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เทคนิคการจัดการ

เรยีนรูอ้าเซยีนศกึษาและการประเมนิเพือ่พัฒนาผู้เรียน และ 3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ ์ซ่ึงประกอบ

ด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะข้ามวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้

การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระหรือเรียนเพื่อความรู้เท่านั้น แต่

เป็นการเรียนรู้เพื่อทักษะคือ เรียนรู้จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพื่อผู้เรียนสามารถน�าทักษะ

ขา้มวฒันธรรมและทกัษะตา่งๆ ทีจ่�าเปน็ไปใชใ้นการด�ารงชวิีตในฐานะพลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน

และพลโลก เพือ่เป้าหมายส�าคญัคอื การอยูร่ว่มกนัอยา่งสันติสขุในสังคมพหวุฒันธรรมได้อยา่งยัง่ยนื

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้, อาเซียนศึกษา, ทักษะข้ามวัฒนธรรม, ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

Abstract

 The ASEAN studies instruction to develop the cross-cultural skill of learn-

ers 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 out-

come 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 sustain-

ably in the multicultural society.

Keywords: Instruction, ASEAN Studies, Cross-cultural skill, Learners in the 21st century

บทนำา

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ

และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงประกอบด้วย 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ปัจจุบันอาเซียนมี

บทบาทส�าคัญในสังคมโลกหลายด้านและจะมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน 

(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 7)

 จากการประชมุคณะกรรมการระดบัชาติเพ่ือขับเคล่ือนการศกึษาในอาเซียนสู่การบรรลุเปา้

หมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบนโยบายเพื่อด�าเนินงาน

ตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ด้านการศึกษา ของอาเซียน โดยนโยบายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ�าเป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เช่น มีความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ

เจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาเพือ่นบา้น มีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมคีวามช�านาญการทีส่อดคล้องกบัการ

ปรบัตวัและเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม นอกจากนีภ้าคสว่นตา่งๆ ตอ้งมกีารพฒันามาตรฐานการ

ศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 

ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วย (โรงเรียนโนนคร้อวิทยา, 2558)
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 เพื่อเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

รู้ สามารถน�าไปใช้ในจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน มีทักษะที่จ�าเป็นและ

ส�าคัญในการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ�าเป็น

แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีการข้ามวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่

ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงน�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนา

ทกัษะขา้มวฒันธรรมของผูเ้รยีนในศตวรรษท่ี 21 โดยมปีระเด็นหลักในการน�าเสนอตามกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านผลผลิต

หรือผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน

 ระบบเศรษฐกจิในยคุโลกาภวิตันส์ร้างวชิาชพีและอตุสาหกรรมใหมแ่ละหลากหลายให้เกิด

ขึน้ในสงัคม ทัว่โลกเกดิการเปลีย่นแปลงครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคมและวฒันธรรม 

ปัจเจกชน ชุมชน ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ในโลกมีการรวมตัวกัน พึ่งพาอาศัยกันทางเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ นเิวศวทิยาและการเมอืงในระดบัทีส่งูขึน้ แตเ่ปน็ทีน่า่ตกใจวา่ ระบบการศกึษาของรฐักลบั

ไม่ท�าหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจ�านวนมาก

ไม่ได้รับการสนับสนุนที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้จากครอบครัว จากโรงเรียน และจากสังคม (Bellanca 

and Brandt, 2010: 36-37)

 นอกจากนี้ ผลจากการวจิัยซึง่ส�ารวจความรู้และความคิดเห็นจากนักศกึษาในมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พบว่า นักศึกษาไทยมีความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา

อยูใ่นระดับต่ำ�สดุ และนกัศกึษาสว่นใหญไ่มรู่ถ้งึผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองโดยตรงและโดยออ้ม 

ไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร เมื่อประเทศต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง, 2554) 

 ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งแรกที่จ�าเป็นซึ่งผู้สอนต้องพิจารณาคือ การเตรียม

ความพรอ้มของผูเ้รยีน และในการเตรยีมความพรอ้มเพือ่ใหผู้เ้รยีนในประชาคมอาเซยีนมีทกัษะขา้ม

วัฒนธรรม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการข้ามวัฒนธรรมได้นั้น ผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีความรู้วิชา

แกนในเบื้องต้นเสียก่อน โดยความรู้วิชาแกน ประกอบด้วย ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ การอ่านหรือ

ศิลปะการใช้ภาษา วิชาภาษาส�าคัญของโลก วิชาศิลปะ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชา

วิทยาศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาการปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เป็นต้น 

นอกจากความรู้วิชาแกนดังกล่าว ส�าหรับเด็กไทยในยุคที่ต้องเป็นทั้งพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 

และพลโลกทีม่ีคณุภาพ มีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องตื่นตัวและเตรยีมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่อง

อาเซียนศึกษาและโลกศึกษาด้วย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 1; Bellanca and Brandt, 2010: 

34-35)
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ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของผู้สอน

 ผูส้อนหรอืครเูปน็บคุคลส�าคญัทีม่คีวามใกล้ชดิกบัผู้เรียนมากท่ีสุดในชวีติของการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สังคม

ก�าหนด เมื่อสังคมคาดหวังให้ผู้เรียนต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้อง

พิจารณาว่าตนเองจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร และจะต้องเตรียมความพร้อมของตนอย่างไร เพ่ือ

จะได้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ 

 นกัวชิาการและนกัการศกึษาไดก้ลา่วถงึ คณุลักษณะของครูในศตวรรษที ่21 ไวอ้ย่างหลาก

หลาย ทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 

ได้ดังนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 11-12; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 6-12; สุคนธ์ สินธพานนท์, 

2558: 24-26)

 ดา้นตนเอง ครูตอ้งมคีณุธรรม จรยิธรรม มจีรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชพีครู ปฏบิติัตน

เป็นแบบอย่างที่ดี (model) มีความเสียสละและท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

 ด้านความรู้ ครูต้องมีความรู้ สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

เทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ถูกวิธี เพราะความรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจึง

ต้องรู้จักหาความรู้ได้เองและบูรณาการความรู้นั้นๆ กับชีวิตจริงตามบริบทสังคมได้

 ด้านทักษะ ครูต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน รูปแบบการสอน 

กระบวนการและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีทักษะในการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

เต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในการประเมินที่มอบอ�านาจการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน (Embedded 

Formative Assessment) และใชก้ารวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน ในการแกป้ญัหาและพฒันาผูเ้รยีน 

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

 ด้านเจตคติ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าของการศึกษาและการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ เข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ

ในวิชาชีพของตนอย่างสม่ำ�เสมอ

 ดา้นสงัคม ครตูอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่กัีบผูอ้ืน่ สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ มีลกัษณะ

ของความเป็นผู้น�า และมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร ชุมชนในท้องถิ่น องค์กรต่างๆ และสังคมระดับชาติ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 นอกจากคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น ครูในศตวรรษที่ 21 ต้อง 

เตรียมความพร้อมในการเป็นครูวิชาชีพ (professional teacher) ด้วย ครูต้องรวมตัวกันเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนครู โดยรวมตัวกันเป็นชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพส�าหรับครู ซึ่งหมายถึงกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ

ปฏบิตังิานของกลุม่ครทูีม่ารวมกนั เพือ่ท�างานร่วมกนัและสนบัสนนุซ่ึงกนัและกนั โดยมวีตัถุประสงค์
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เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบและสะท้อน

ผลการปฏิบัติท้ังในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

วิพากษ์วิจารณ์ การท�างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

อย่างเป็นองค์รวม (เรวณี ชัยเชาวรัตน, 2556) ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียน

รู้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้: การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

 สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ส�าคัญในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะข้ามวัฒนธรรม มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 

และพลโลก ดังนั้นสถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทั้งผู้สอน 

ผู้เรียน ระบบการบริหารและสิ่งอ�านวยความสะดวก แนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถาน

ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

 ก�าหนดให้อาเซียนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของสถาน

ศกึษา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเปน็ผูน้�าหลักในการด�าเนนิการก�าหนดแนวทางการเตรียมความ

พร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลทุกระดับในสถานศึกษามีความตระหนัก และมีความต้องการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่คณะผู้บริหารสามารถน�าไปใช้มีหลาก

หลายวิธี ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งบุคลากรไปรับความรู้จาก

หน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมอาเซียนภายในสถานศึกษา เป็นต้น

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยน�าอาเซียนศึกษามาจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาต่างๆ 

ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาควรด�าเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา โดยน�าแนวคิดและประเด็นส�าคัญของอาเซียนศึกษา

เขา้มาจดัการเรยีนการสอนร่วมกับการศกึษาในรายวชิาตา่งๆ โดยสามารถบรูณาการร่วมกับวชิาหลกั 

ทัง้ในสว่นของเนือ้หา ทกัษะและเจตคต ิหรอือาจจดัการเรียนการสอนเปน็วชิาเพ่ิมเตมิ ในกลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 22)

 ติดตามการด�าเนินการและตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาว่า  

มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาอย่างไร 

หากพบวา่ ผูบ้รหิาร คร ูนักเรยีนยงัไมพ่รอ้มในการเรยีนรู้เรือ่งอาเซยีนศกึษา สถานศกึษาอาจทบทวน 

เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมใหม่ในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาได้

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง

 ผู้สอนเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญในการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา โดยอาจจัดการเรียน

รู้อาเซียนศึกษาโดยตรง หรือบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องศึกษา
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ความรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียนก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ประเด็น

ส�าคัญเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นคว้าหาความรู้

จากสื่อต่างๆ เช่น กฎบัตรอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างกัน

ในอาเซียน เป็นต้น จากนั้น จึงทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

รว่มมอืกนัวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ทุกระดับชั้น ว่ามีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ใดที่ตรงกับเรื่องอาเซียนศึกษา และตัวชี้วัด

และสาระการเรียนรู้ใดสามารถน�าประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับอาเซียนแทรกเข้าไปได้อย่างเหมาะสมใน

แตล่ะตัวช้ีวดัและสาระการเรยีนรู ้ซึง่ในหลักสตูรแกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม มีสาระเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาอยู่แล้ว (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2556: 22-26)

 นอกจากนี ้ผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่กส็ามารถทบทวนหลักสูตรและวเิคราะหม์าตรฐาน

การเรียนรู้และตัวช้ีวัดในแต่ละระดับช้ันว่า สามารถน�าประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับอาเซียนสอดแทรก

เข้าไปในสาระการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง โดยให้สอดคล้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในระดับชั้น และควร

เชือ่มโยงสมัพนัธก์บัสาระการเรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใน

ระดบัชัน้  เพือ่สะดวกตอ่การจดัการเรยีนการสอน ผู้สอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถบรูณาการ

การเรียนรู้ไปด้วยกันได้ (กรมวิชาการ, 2551: 117-148)

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับอาเซียน

ศึกษาจากเอกสารส�าคัญต่างๆ ของอาเซียน โดยในบทความนี้ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็น

อาเซียนศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น

มธัยมศกึษาปทีี ่4-6 เพราะเปน็กลุม่สาระการเรียนรู้ทีม่เีนือ้หาสัมพันธก์บัทกัษะขา้มวฒันธรรมชดัเจน

ที่สุด เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสรุปโดยแบ่ง

ตามสาระการเรียนรู้ได้ดังนี้

 สาระการเรยีนรูศ้าสนา ศลีธรรม จรยิธรรม ประกอบดว้ยสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซยีนศกึษา 

ไดแ้ก่ ประวัตศิาสดาของศาสนาทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนสว่นใหญน่บัถอื การขจดัความขดัแยง้และ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศสมาชิกอาเซียน หลักธรรมส�าคัญของศาสนาที่ประเทศสมาชิก

อาเซียนส่วนใหญ่นับถือซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคมอาเซียน

 สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิตในสังคม ประกอบด้วยสาระ

ที่เก่ียวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่ ข้อตกลงระหว่างอาเซียนเก่ียวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองดีของอาเซียน คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน การเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
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ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน วิธีการเลือกรับ

วฒันธรรมอาเซยีน การเสนอแนวทางอนรุกัษ์วฒันธรรมอาเซยีน แนวทางการแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ทางการเมอืง และการแลกเปลีย่นและสง่เสรมิดา้นวฒันธรรม การศกึษา เศรษฐกจิ และสงัคมระหวา่ง

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่  

ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตการค้า

เสรีอาเซียน

 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่  

โครงงานการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจ 

 สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยสาระท่ีเก่ียวข้องกับอาเซียนศึกษา ได้แก่ การใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และน�าเสนอข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ 

ภูมิสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ

สมาชิกอาเซยีน การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในสว่นตา่งๆ ของอาเซยีน การเปลีย่นแปลงธรรมชาติ

ในประเทศสมาชกิอาเซยีน วกิฤตการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศสมาชกิอาเซยีน แนวทาง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน และการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก

อาเซียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาจ�าเป็นต้องจัดให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ผู้สอนจ�าเป็นต้องใช้วิธี

การสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ด้วย เช่น วิธีสอนแบบบูรณาการ วิธีสอนแบบโครงงาน 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น อีกท้ังยังต้องฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนในรูป

แบบต่างๆ โดยอาจใช้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม ท�าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นพลเมือง

ไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลก

 นอกจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนขอเสนอการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

(creativity-based learning : CBL) ซึง่เปน็รปูแบบการสอนทีต่อ่ยอดมาจากการสอนแบบใชป้ญัหา

เป็นฐาน (problem-based learning : PBL) ซึ่งเป็นแนวการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยเป็นผู้กระตือรือร้น ค้นคว้าในการเรียนด้วยตนเอง  
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(วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ กมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559: 144-148) ทั้งนี้เพราะอาเซียนศึกษาไม่ใช่วิชา

ทีเ่นน้การทอ่งจ�า แตเ่นน้ใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์และสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใชใ้นชวีติของ

ตน ในฐานะพลเมืองอาเซียนได้ 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL เป็นการน�าปัญหาในชีวิตเป็นตัวตั้ง จากนั้น

ผู้เรียนก็ช่วยกันหาค�าตอบ ผู้เรียนจะค้นคว้าหาข้อมูลจนพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง การสอน 

แบบนี้ท�าให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator) 

แทน ตัวอย่างการสอนอาเซียนศึกษาตามแนวคิดหลักของ CBL มีดังนี้

 ผู้สอนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนอ่านข่าวต่างๆ ที่

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 ผู้สอนตั้งค�าถามในประเด็นเก่ียวกับอาเซียน ให้ผู้เรียนหาค�าตอบแบบรายบุคคลหรือราย

กลุ่มย่อย 

 ใหผู้เ้รยีนคน้หา รวบรวม แยกแยะ และน�าข้อมลูจากเวบ็ไซต์ คลิปวดีิโอ หนงัสือหรือเอกสาร

ต่างๆ มาสร้างเป็นความรู้

 ผู้เรียนน�าความรู้ มาสรุปเป็นค�าตอบและเสนอแนะทางแก้ปัญหา 

 ผู้สอนสามารถใช้แนวทางของเกมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาได้ เช่น 

มีรางวัล มีการแข่งขัน และมีระดับขั้นความส�าเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

 ผู้เรียนท�าโครงงานในประเด็นของอาเซียนศึกษากันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการท�างานร่วม

กัน บนพื้นฐานของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning : PBL) และการ

สอนแบบโครงงาน (project-based learning : PBL)

 ผู้เรียนน�าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การพูดหน้าห้อง การ

อภิปราย การโต้วาที เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้น�าเสนอก็เป็นผู้ให้คะแนน วิจารณ์ 

หรือซักถาม

 ผู้สอนวัดผลตามที่ออกแบบไว้ วัดผลครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและเจคติ โดยอาจมีการ

วัดผลหลายครั้งและเน้นการวัดผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 ทัง้นีใ้นเรือ่งของการวดัและประเมนิผล จะกลา่วถงึรายละเอยีดของการประเมนิเพือ่พฒันา

ผู้เรียนในตอนต่อไป

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้: การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ และมีคุณลักษณะของการพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถใช้

ทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ดังนั้นในการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
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อาเซียนศึกษาควรมุ่งพัฒนาผู้เรียน (formative assessment) มากกว่าเป็นการประเมินเพื่อตัดสิน 

(summative assessment) เพราะการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนศึกษาในฐานะพลเมือง ผู้เรียนจะต้อง

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของการเป็น

พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลกได้อย่างยั่งยืน

 การประเมนิเพือ่พฒันาผูเ้รยีน เปน็การประเมนิเพือ่บอกความคบืหนา้ของการเรยีน โดยผูใ้ช้

ข้อมูลการประเมินประกอบด้วย 1) ผู้สอน ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 2) ผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนของตนเอง และ 3) ผู้เรียนทั้งชั้นเรียน 

ซึ่งใช้ข้อมูลในการปรับปรุงบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียน (William, 2015: 59) การจัดการเรียน

การสอนอาเซียนศึกษาควรเป็นกระบวนการที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะเนื้อหาความรู้ของ

อาเซียนศกึษาน้ันไมห่ยดุอยูน่ิง่ ประเทศสมาชกิในอาเซียนส่วนใหญเ่ปน็ประเทศก�าลังพัฒนา นโยบาย

ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

การประเมินเพื่อพัฒนาจะเป็นตัวเชื่อมการสอนของครูกับการเรียนของนักเรียนให้เข้าหากันได้ ทั้ง 

ผู้สอนและผู้เรียนจะได้น�าข้อมูลจากการประเมินมาใช้ได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอผลการประเมิน

เพื่อการตัดสิน (summative assessment) เท่านั้น ซึ่งจะท�าให้ครูและนักเรียนสามารถท�าหน้าที่

ของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

 ยทุธศาสตรใ์นการใชก้ารประเมนิเพ่ือพัฒนา ใหเ้กดิผลเต็มที ่สามารถสรุปได้ 5 ยทุธศาสตร์ 

ได้แก่ (วิจารณ์ พานิช, 2557: 34) 

 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์ความส�าเร็จในการเรียนรู้

 หาหลักฐานของความส�าเร็จในการเรียนรู้

 ให้ค�าแนะน�าป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล

 นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน

 นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง

 ครูผู้สอนอาเซียนศึกษาหรือรายวิชาอื่นสามารถน�ายุทธศาสตร์การประเมินดังกล่าวไป

ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดจ้ดัการประชมุและประชาพิจารณบ์คุลากร

ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเตรียมการและด�าเนนิการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั และหนว่ยงานตา่งๆ แลว้ก�าหนด

คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ 
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และดา้นเจตคต ิซึง่ในตอนนีจ้ะกลา่วถงึ คณุลกัษณะของผูเ้รยีนซึง่เปน็ผลผลติและผลลพัธ์ (output/

outcome) ด้านความรู้ หลังจากผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องมี

ความรูใ้นสาระการเรยีนรู ้2 ประเดน็หลกั ได้แก ่1) ความรู้เกีย่วกับประเทศอาเซียนในด้านการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และ 2) ความรู้เกีย่วกบักฎบตัรอาเซียน (สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2556: 

20-21)

 สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียนยังมีให้ศึกษาได้อย่างไม่จ�ากัด โดยทั่วไป 

ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาจะครอบคลุม ความเป็นมาของอาเซียน สัญลักษณ์ของ

อาเซียน วัตุประสงค์ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ประชาคมอาเซียน โครงสร้าง

และกลไกการด�าเนินงานขององค์กรของอาเซียน และบทบาทอาเซียนในสังคมโลก แต่สาระหนึ่ง

ที่มีความน่าสนใจในการศึกษาคือ ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศในอาเซียน เพราะการเข้าใจใน

ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศจะเป็นพื้นฐานท�าให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมได้อย่างลึกซ้ึงยิ่ง

ขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะข้ามวัฒนธรรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วย

ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: ทักษะข้ามวัฒนธรรม

 ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะที่จ�าเป็นและส�าคัญหลายประการ เช่น การมีความรู้

ในวิชาแกน ซึ่งประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส�าคัญของโลก 

ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการปกครองและ

หน้าที่พลเมือง การมีแนวคิดส�าคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น จิตส�านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการ

เงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ด้านสุขภาพ และด้าน

สิ่งแวดล้อม การมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

การมีทักษะชีวิตและการท�างาน ซึ่งทักษะชีวิตที่ส�าคัญที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พึงมีในการอยู่ร่วม

กันในสังคมพหุวัฒนธรรมคือ ทักษะข้ามวัฒนธรรม 

 ทกัษะขา้มวฒันธรรม หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ ทศันคต ิความรูส้กึ และการแสดงออก

ในทางที่ยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม และภาษา และสามารถในการ

ท�าความเขา้ใจในวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งไดอ้ยา่งเคารพและรวดเรว็ ตลอดจนปฏบัิตงิานหรอือยูร่ว่มกนั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lynch and Hanson, 1998: 15; Abbe, Gulick and Herman, 2007: 

8)

 งานวจิยัเร่ือง ความหลากหลายทางชาติพันธุก์บัวถิกีารอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติสขุในประชาคม

อาเซียน: กรณศึีกษานิสติประเทศไทยและนิสติกลุม่ประเทศ CLMV ในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั (สว่นกลาง) แสดงให้เหน็ถงึหวัใจส�าคญัในการสรา้งความเปน็เอกภาพของนสิติเกดิจาก

การเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเรียนรู้สันติวัฒนธรรม (peace culture) ร่วมกันด้วย 
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ซึ่งพื้นฐานของการมีทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็นแนวทางส�าคัญใน

การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขและยั่งยืนได้ (ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ และคณะ, 2559: 142-143)

ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์: เจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ดงัน้ันจงึจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีพ่ลเมอืงอาเซียนตอ้งมทีัง้ศาสตรแ์ละศลิปใ์นการ

อยู่ร่วมกัน จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ในประชาคมอาเซียน ทักษะส�าคัญในศตวรรษที่ 

21 ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือ ทักษะข้ามวัฒนธรรม ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่สิ่งที่ต้องท�าให้เกิดขึ้น

ควบคู่กันเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะขา้มวฒันธรรมทีย่ัง่ยนืคอื ผูส้อนตอ้งสรา้งหรอืสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนมี

เจตคตหิรอืความรูส้กึนกึคดิท่ีด ีในการยอมรบัความหลากหลายและความแตกตา่งทางวฒันธรรม โดย

อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา ไม่เพียงแค่พุทธศาสนาเท่านั้น เพราะประชากรในประเทศ

อาเซียนนั้นก็มีความแตกต่างกันทางศาสนาด้วยเช่นกัน พลเมืองอาเซียนจึงควรยึดมั่นในคุณธรรม 

จรยิธรรม มคีวามเอือ้อาทร ช่วยเหลอืเกือ้กลู รวมถงึใหโ้อกาสกบัทกุกลุม่ชาติพนัธุไ์ด้แสดงอตัลกัษณ์

ของตนอย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน และอยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน 

 ตวัอยา่งของประเทศซ่ึงประชากรมเีจตคติทีดี่ในสังคมพหวุฒันธรรมคอื ประเทศมาเลเซีย ซ่ึง

มีความเปน็สงัคมพหวุฒันธรรมแตส่ามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตไิด ้โดยผลวจิยัของสถาบนัวจิยัภาษา

และวัฒนธรรมเอเชียพบว่า ในอดีตคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่เริ่มจากการ

เข้ามาท�าการค้าหรือการใช้แรงงาน และสร้างชุมชนบนวิถีชาติพันธุ์ของตนเอง ก่อให้เกิดกลุ่มต่างๆ 

เช่น กลุ่มอินเดีย กลุ่มจีน กลุ่มไทย เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มจะท�างานตามความถนัด 

ความสามารถของกลุ่มตน และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองได้ ไม่ทิ้งความเป็นตนเอง ไม่ทิ้ง

วฒันธรรมเดมิ และในขณะเดียวกนัเมือ่อยูร่ว่มกันในสงัคมทีห่ลากหลายกม็คีวามเคารพในอตัลกัษณ์

ของสังคมรอบข้างด้วย (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปสาระเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูอ้าเซยีนศกึษาเพือ่พฒันา

ทักษะข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบ

ด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียม

ความพรอ้มของผูเ้รยีน การเตรยีมความพรอ้มของผูส้อนและการเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 

2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาอาเซียนศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 เทคนิคการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและการประเมินเพ่ือพัฒนา 

ผู้เรียน และ 3) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ทักษะข้าม

วัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

บทสรุป

 การจดัการเรียนรูอ้าเซยีนศกึษาเพือ่พัฒนาทักษะข้ามวฒันธรรมของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ (input) 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (process) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่ง

ในแต่ละส่วนน้ันมีท้ังรายละเอียดท่ีเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่ัวไปและรายละเอียดที่มี

ลักษณะเฉพาะส�าหรับอาเซียนศึกษาเท่านั้น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและจ�าเป็นต้องมีทักษะข้าม

วัฒนธรรมเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถน�าแนวทางที่น�าเสนอ ไปประยุกต์

ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนหรอืการเรียนรูข้องตนเองได ้อยา่งไรก็ตาม ทกุฝา่ยพงึระลกึไวเ้สมอวา่ 

การเรยีนเรือ่งอาเซยีนศกึษานัน้ มใิชก่ารเรยีนรูเ้นือ้หาสาระหรือเรียนเพ่ือความรู้ (learning to know) 

เท่านั้น เพราะการศึกษาที่ถูกต้องส�าหรับศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องเรียนเพื่อให้บรรลุทักษะ เรียนรู้จาก

รู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา เพ่ือการด�ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้มีทักษะต่างๆ 

โดยเฉพาะทักษะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจ�าเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อทุกคนจะได้

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

รายการอ้างอิง
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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

 บทความความวจิยันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอรปูแบบการตีความแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ

สากลขององค์ทะไลลามะที่ 14  โดยเน้นองค์ประกอบการวิจัยเป็น 3 คือ 1) ตัวบทและผู้น�าเสนอ  

2) บริบทแวดล้อม 3) รูปแบบการตีความ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด

ชอบสากลประกอบด้วยองค์ประกอบโครงสร้างการตีความ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 “ตัวบท หรือ

ความรับผิดชอบสากล” องค์ประกอบที่ 2 “ผู้น�าเสนอหรือองค์ทะไลลามะที่ 14” องค์ประกอบที่ 3 

“บริบทแวดล้อม” และองค์ประกอบที่ 4 “รูปแบบการตีความ” โดยสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบ

ของโครงสร้างการตีความรูปแบบได้ เป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ตัวบทและผู้น�าเสนอ ขั้นที่ 2 

น�าสูก่ารแสวงหาบรบิทแวดลอ้มประกอบ ขัน้ที ่3 น�าเสนอรปูแบบการตคีวาม และขัน้ที ่4  วเิคราะห์

รูปแบบการตีความเป็น 7 รูปแบบคือ 1) รูปแบบค�าศัพท์เชิงบวก-เชิงลบ 2) รูปแบบค�าศัพท์กลุ่ม

เดียวกัน 3) รูปแบบค�าศัพท์ท่ีสื่อถึงสัญลักษณ์ 4) รูปแบบค�าศัพท์ที่บรรยายภาวะโดยตรง 5) รูป

แบบรื้อความ 6) รูปแบบน�าเสนอด้วยการแสดงตัวบท และ 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้น�าเสนอใส่

ในค�าศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟัง ใน 7 รูปแบบเหล่านั้น  5 รูปแบบแรกเป็นการตีความที่เน้นตัว

บทคือความรับผิดชอบสากลเป็นส�าคัญ ส�าหรับรูปแบบที่ 6 เน้นการตีความผู้อ่านเป็นส�าคัญเพราะ

เนน้ทัง้ตวับทและผูน้�าเสนอ สว่นรปูแบบที ่7 เนน้รูปแบบการตีความการน�าเสนอของผู้น�าเสนอเปน็

ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม รูปแบบทั้ง 7 เป็นการเน้นที่ตัวบทและผู้น�าเสนอ

คำาสำาคัญ : รูปแบบการตีความ, ตัวบท, ผู้น�าเสนอ, 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 compo-
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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 empha-

size 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. บทนำา 

 ยุคสมัยอดีตครั้งโบราณ การพึ่งพาอาศัยระหว่างกันในสังคมหนึ่งๆ ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน

เป็นไปได้อย่างล่าช้าและมีข้อจ�ากัดหลายประการ ปัจจุบันในเวทีระดับโลก หรือความสัมพันธ์ด้าน

ต่างๆ ระหว่างชาติทั้งหลายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจ�ากัดทางพรมแดนมาเป็นเคร่ืองกั้น เนื่อง

มาจากเทคโนโลยี การคมนาคม ที่พัฒนาสะดวกและรวดเร็ว ท�าให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันมากและ

ดูเหมือนโลกยิ่งแคบลง ท้ังน้ี การพึ่งพาอาศัยกันนั้น แม้จะเน้นที่รูปธรรม ทางด้านเศรษฐกิจ การ

ค้าขายและธรุกจิเปน็หลกั หรอืบางครัง้คราวมกีารพึง่พากนัทางดา้นการทหาร แตท่ัง้นี ้ถอืวา่ยงัมขีอ้

จ�ากัดและยังแบ่งแยก เป็นประเทศเรา ประเทศเขา ยังมีการยึดมั่นถือมั่นในประเทศชาติ ชาติพันธุ์ 

กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตาม โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นถึงจุด 

ตีบตันของมนุษย์ 2 ประการ คือ ปัญหาการแบ่งแยก ขัดแย้ง ทะเลาะกัน เกิดเป็นสงครามระหว่าง

มนุษย์ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหามนุษย์กับธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวนับวันมีแต่จะ

เก่ียวข้องถึงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ซึง่มาจากกระบวนทัศนย์คุใหมห่รอืกระบวนทศัน์ที ่4 (modern paradigm) เหตปุจัจยัดงักลา่วเปน็

ปัจจัยภายนอกที่ท�าให้องค์ทะไลลามะน�าเสนอแนวคิดความรับผิดชอบสากล ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิด

สมัยใหม่และตอบสนองต่อบริบทสมัยใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาระดับทัศนคติหรือกระบวนทัศน์ของผู้คน

ในยคุปจัจุบนัและอนาคต แมอ้าจตอ้งใชเ้วลา แต่ถอืว่าเปน็จดุเริม่ต้นและเปน็ความหวงัของยคุสมยันี ้ 

ประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจคือ รูปแบบการตีความ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบท ผู้น�าเสนอ และบริบท

แวดล้อม จึงน�าหลกัองคป์ระกอบโครงสรา้งการตคีวามตามแนวทางตะวนัตก และการตคีวามในทาง

พระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบในการอธิบาย รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากลของ

องค์ทะไลลามะที่ 14 มีรูปแบบเป็นอย่างไร เพื่อท�าความเข้าใจข้อเท็จจริง ความจริงของตัวบท และ

เจตนารมณ์ของผู้น�าเสนอต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2.1 เพื่อเสนอรูปแบบแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดความรับผิดชอบสากลขององค ์

ทะไลลามะที่ 14

3. วิธีดำาเนินการวิจัย

 การด�าเนนิการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิเอกสารแบบวเิคราะหร์ปูแบบการน�าเสนอ  โดย

ใช้การศึกษาต้นฉบับหรืองานเขียนของผู้น�าเสนอ และเน้นโครงสร้างการตีความแบบตะวันตก ซึ่ง

ประกอบดว้ย ผู้น�าเสนอ ตวับท บรบิทแวดลอ้ม ซึง่น�าไปสู่การเขา้ใจรปูแบบการตคีวามแนวคดิความ

รับผิดชอบสากล และการประยุกต์ใช้ภาพรวมในอาชีพ แวดวง หรือสถาบันต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน

สังคมปัจจุบัน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การด�าเนินการวิจัยนี้เน้นไปที่องค์ประกอบของโครงสร้างการตีความ ซึ่งประกอบด้วยผู้น�า

เสนอ ตัวบทและบริบทแวดล้อม ซึ่งผู้อ่าน ในฐานะผู้วิจัยได้น�าเสนอรูปแบบของตัวบท เพ่ือเข้าใจ

เจตนารมณ์และความเป็นจริงของตัวบท ดังต่อไปนี้

 องคป์ระกอบที ่1 ตวับท (text) “แนวคดิความรับผิดชอบสากล” ประกอบด้วยความหมาย

และความส�าคัญ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับเทียบเคียง และระดับประยุกต์ การน�าตัวบทใน

มิตขิองกาลเทศะหรอืพืน้ทีแ่ละเวลามาอธบิายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ การท�าความเขา้ใจพฒันาการความ

เปน็มา เหตปุจัจยัทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้ขา้ใจตวับทได้ชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยปจัจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในเป็นลักษณะแรงจูงใจภายในที่ท�าให้ผู้น�าเสนอมีปณิธานที่จะช่วยสรรพ

ชวีติใหพ้น้ทกุขว์กิฤตปญัหาพืน้ฐาน ดว้ยการมนี�าวธิกีารอนัเปน็กศุโลบาย คอืน�าพุทธธรรมใหป้ฏบิติั
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และแกป่ญัหาและทันทว่งทเีหมาะสมกบักาลเวลาปรากฏเป็นรูปธรรม ส่วนปจัจัยภายนอกเปน็เรือ่ง

ของสถานการณโ์ลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ปญัหาระดบัโลกหรอืสากลหลกัๆ สว่นผูน้�าเสนอเนน้การพัฒนา

ทศันคตแิละวสิยัทัศน์เกีย่วกบัความรบัผดิชอบสากล 2 ประเด็นหลกั คือ (1) การมมีมุมองทีก่ว้างไกล

เป็นอิสระและ (2) พัฒนาความรู้สึกร่วม การพัฒนาทั้งมุมมองหรือวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นอิสระ

ดงักลา่วนับเป็นการพฒันาปัญญาภายใน เปน็การพฒันาเชงิลกึหรอืแนวดิง่ และการพัฒนาความรูส้กึ

ร่วมเปน็การพฒันากรณุามองสูภ่ายนอก เปน็การพฒันาเชงิกวา้ง หรอืแนวราบ การด�าเนนิการตา่งๆ 

เน้นดุลยภาพที่มีความรับผิดชอบสากลเป็นฐานรองรับ

 องค์ประกอบท่ี 2 คือ ผู้น�าเสนอ ผู้น�าเสนอมีสถานภาพบทบาทหน้าท่ีมากมาย กว้างๆ 

เป็น 2 แนวทาง คือ สถานภาพท่ีติดตัวมาแต่เกิด และสถานภาพท่ีได้มาหลังเกิด สถานภาพแรก

เป็นสถานะของความเป็นมนุษย์พื้นฐาน และสถานภาพอย่างหลัง สรุปได้ เป็น 4 ประเด็น คือ  

(1) ในฐานะเป็นภิกษุทางพระพุทธศาสนาแบบทิเบต–วัชรยาน (ลามะและเกลุง) (2) ในฐานะเป็น

ผู้น�าศาสนจักร (เป็นพระประมุขของฝ่ายศาสนา) (3) ในฐานะเป็นผู้น�าอาณาจักร (เป็นกษัตริย์ของ

แผ่นดินหรือผู้น�าประเทศ) และ (4) ในฐานะเป็นบุคคลส�าคัญของโลก ความรับผิดชอบ (สากล) ของ

ผู้น�าเสนอ แบ่งเป็น 5 ระดับ ในส่วนความรับผิดชอบขององค์ทะไลลามะอันเนื่องจากสถานภาพดัง

กลา่วน�าใหพ้ระองคม์บีทบาทและความรบัผดิชอบมากมายและหลายระดบัชัน้ งานวจิยันีแ้บง่เปน็ 5 

ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและเวทีระดับโลก ซึ่งมาจากปณิธานที่จะส่งเสริม 3 ข้อ 

คือ 1) มนุษย์ธรรม 2) การสานเสวนาศาสนา และ3) แสวงหาอิสรภาพให้ทิเบต ดังนั้น องค์ประกอบ

ของโครงสร้างการตีความคือ ตัวบท (text) และ ผู้น�าเสนอ (author)  

 องค์ประกอบที่ 3 บริบทแวดล้อมแนวคิดและบริบทแวดล้อมที่ส�าคัญต่อองค์ทะไลลามะ 

และความรับผิดชอบสากล ผู้วิจัยแบ่งแนวคิดบริบทแวดล้อมเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1) แนวคิดและบริบทแวดล้อมพื้นฐานมีฐานมาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาประเพณี

ปฏิบัติทั้งในประเทศอินเดียประกอบด้วย หีนยาน มหายาน และวัชรยาน และพระพุทธศาสนา

ประเพณีปฏบิตัใินทเิบตซึง่ผูน้�าเสนอสงักดัอยู ่คอื นกิายเกลกุ ซึง่เปน็นกิายยอ่ยของพระพุทธศาสนา

ทิเบตที่เรียกว่า วัชรยาน แต่จุดเด่นดังกล่าวเน้นทั้งส่วนปริยัติและปฏิบัติ ซ่ึงศึกษาตามหลักของ

มหายานเป็นส่วนใหญ ่การศกึษาวชิาทัง้ 5 และการปฏบิตัติามพระสตูรและตนัตระถอืวา่มสีว่นส�าคญั

พื้นฐานต่อความรับผิดชอบสากล

 2) แนวคิดและบริบทแวดล้อมเทียบเคียง ประกอบด้วยบริบทแวดล้อมท่ีเป็นแนวคิดสมัย

ใหม่ทางตะวันตกและบริบทแวดล้อมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทิเบต เนื่องจากองค์ 

ทะไลลามะได้ลี้ภัยไปอยู่ประเทศอินเดีย และเปิดเผยพระองค์ต่อโลกภายนอก การยอมรับพระองค์

ว่าเป็นประชากรโลกและการแสวงหาแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะแนวคิดสมัยใหม่หรือกระบวนทัศน ์

นวยคุทีม่ตีน้ก�าเนดิมาจากประเทศตะวนัตกและแผ่อทิธพิลไปท่ัวโลก ท�าใหเ้กดิเปน็โลกสมยัใหมแ่ละ
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มีความทันสมัย แนวคิดดังกล่าวมีส่วนส�าคัญประการหนึ่งต่อความคิดขององค์ทะไลลามะเกิดเป็น

แนวคิดความรบัผดิชอบสากล และทัง้นีบ้รบิทเทยีบเคยีงในงานวจิยันีเ้นน้ทีบ่ริบทประวตัศิาสตรท์าง

สงัคม และวฒันธรรมของทเิบต ท�าใหม้มุมองของแนวคดิความรับผิดชอบสากลขยายกวา้งมากยิง่ข้ึน 

 3) แนวคิดและบริบทแวดล้อมประยุกต์ เน้นที่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่กับกลุ่มต่างๆ ใน

ฐานะที่องค์ทะไลลามะเป็นพระภิกษุทางพระพุทธศาสนาและบริบทสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันมี

ส่วนส�าคัญต่อแนวคิดความรับผิดชอบสากล หรือท่ีเรียกว่า พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ (modern 

Buddhism) ซึง่มลีกัษณะพระพทุธศาสนาผสมผสานกบัสิง่ทีเ่ปน็ความทนัสมยัในประเด็นต่างๆ เชน่ 

แนวคิดพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ท�าให้ทราบว่ามีการน�าไปใช้ในบริบทดังกล่าวท่ีเป็นรูปแบบและ 

คงความทันสมัยได้

 ดังนั้นการเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้น�าเสนอ (authorial intention) และความจริง (truth) 

ของตวับท (text) มคีวามจ�าเปน็ตอ้งเขา้ใจแนวคดิและบรบิทแวดลอ้มดังกลา่วเพิม่ และมคีวามชดัเจน

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเน้นย้ำ�บริบทแวดล้อมรอบข้างตามทฤษฎีการตีความที่เน้นผู้น�าเสนอ แต่เพิ่ม

การเน้นบรบิทแวดลอ้มโดย ดลิไทย ์ถอืวา่เป็นแนวคดิและบรบิทแวดลอ้มทีส่�าคญัตอ่พฒันาการดา้น

แนวคิดและมุมมองของผู้น�าเสนอและตัวบท และจากการศึกษาบทที่ 2 และบทที่ 3 แล้วนั้น ถือว่า

เป็นการศึกษาองค์ประกอบการตีความเบื้องต้น คือ ทั้งผู้น�าเสนอคือองค์ทะไลลามะ (author) และ

ตัวบทคือความรับผิดชอบสากล (text) ในบทที่ 2 และแนวคิดและบริบทแวดล้อม (contexts) ที่

หลากหลายซึ่งน�าไปสู่การแสวงหารูปแบบการตีความความรับผิดชอบสากลขององค์ทะไลลามะ

 องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการตีความ เน้นวิเคราะห์รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด

ชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 เพื่อเข้าใจข้อเท็จจริงและความหมายของแนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้

เพือ่ตอบค�าถามทีว่า่แนวคิดดงักลา่ว มรีปูแบบการตีความแนวคดิอยา่งไร โดยเฉพาะการตีความทีเ่นน้

ตัวบท (text) ซึ่งเป็นรูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากลและเน้นผู้น�าเสนอ (author) 

รปูแบบการตคีวามการน�าเสนอความรบัผดิชอบสากลขององคท์ะไลลามะ และประยกุตใ์ชใ้นบรบิท

สมยัปจัจบุนั รวมทัง้รปูแบบอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทา้ยบทผูว้จิยัจะวเิคราะหแ์นวคดิความรบัผดิชอบสากล

กับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและผู้วิจัยให้ความสนใจ 

 รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากล เป็นแนวทางเพื่อเข้าใจตัวบทและ

ผู้น�าเสนอ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์และความจริง ผ่านการตีความซ่ึงผู้วิจัยเสนอไว้ 7 แนวทาง คือ 1)  

รปูแบบค�าศพัทเ์ชงิบวก-เชงิลบ 2) รปูแบบค�าศพัท์กลุ่มเดียวกนั 3) รูปแบบค�าศพัท์ท่ีส่ือถึงสัญลักษณ ์ 

4) รูปแบบค�าศัพท์ที่บรรยายภาวะโดยตรง 5) รูปแบบรื้อความ 6) รูปแบบน�าเสนอด้วยการแสดงตัว

บท และ 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้น�าเสนอใส่ในค�าศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟัง ใน 7 รูปแบบ

เหล่านั้น  5 รูปแบบแรกเป็นการตีความท่ีเน้นตัวบทคือความรับผิดชอบสากลเป็นส�าคัญ ส�าหรับ 

รปูแบบที ่6 เนน้การตคีวามผูอ้า่นเปน็ส�าคญัเพราะเนน้ทัง้ตวับทและผูน้�าเสนอ สว่นรปูแบบที ่7 เนน้
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รปูแบบการตคีวามการน�าเสนอของผูน้�าเสนอเปน็ส�าคญั อยา่งไรกต็าม รปูแบบทัง้ 7 เปน็การเนน้ทีต่วั

บทและผูน้�าเสนอ  เปน็การเนน้ตวับทเปน็ส่วนมาก เพราะงานเล่มนีเ้นน้ทีตั่วบทคอืความรับผิดชอบ

สากล แต่ทัง้นีไ้มไ่ดห้มายความวา่ จะไมส่นใจองคป์ระกอบโครงสรา้งการตีความอยา่งอืน่เลย เชน่ ผูน้�า

เสนอ ก็ใหค้วามส�าคญัดว้ย ดังทีร่ปูแบบสดุทา้ย เนน้รปูแบบการตคีวามการน�าเสนอแนวคดิความรบั

ผดิชอบสากลขององคท์ะไลลามะท่ี 14 เพือ่เขา้ใจเจตนารมณข์องผูน้�าเสนอ ทีเ่นน้การใหค้วามส�าคัญ

ต่อความหมายใหม่และมีการใส่ความหมายของผู้น�าเสนอซ่ึงในท่ีนี้ก็คือบริบทแวดล้อมท่ีได้กล่าวใน

บทที่ 3 มีส่วนส�าคัญต่อผู้น�าเสนอและน�าเสนอใหม่ให้ความหมายหมาย แนวทางดังกล่าวสอดคล้อง

กบักระบวนทศันห์ลังนวยคุแบบปรบัรือ้ความหมายใหมเ่พือ่น�าสิง่ทีม่อียูม่าใชใ้หเ้กดิประโยชนส์ขุและ

คุณค่าใหม่ รูปแบบการตีความและความรับผิดชอบสากลเป็นทั้งการน�าเสนอรูปแบบเพื่อให้เข้าใจ 

วธิกีารและแนวทาง เพือ่น�าไปปรบัใชใ้นวถิชีวีติและสังคมสมยัใหม ่และการวเิคราะหตั์วบทเพ่ือเข้าใจ

ความรับผิดชอบสากลกับประเด็นต่างๆ

 ส�าหรับการน�ารูปแบบประยุกต์ใช้ของความรับผิดชอบสากล องค์ทะไลลามะทรงเสนอไว้ 

2 วิธี คือ (1) พัฒนามุมมองที่กว้างไกลและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อเผชิญกับปัญหาจึงไม่ควร

แค่มองใกล้แต่ให้มากด้วยมุมมองที่ไกล ไม่ควรแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบไปจนถึง

ตน้ตอของปัญหา เปรียบเหมอืนการรกัษาอาการบาดเจบ็ ไมใ่ชเ่พยีงแค่รกัษาอาการเทา่นัน้ โดยทีไ่ม่

ไดต้รวจสอบหรอืวนิจิฉยัให้ถึงตน้ตอหรอืสาเหตุพืน้ฐานของอาการบาดเจ็บ (2) พัฒนาความรูส้กึรว่ม

กับผู้อื่น รู้สึกใกล้ชิดกันพยายามแบ่งปันความทุกข์ของผู้อื่น ดังนั้นการพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ

สากล จึงเร่ิมด้วย 2 วิธี แต่ก็ยังมีวิธีการท่ีส�าคัญเน้นท่ีคนรุ่นใหม่ ระบบการศึกษาท่ีต้องหลีกเล่ียง

อิทธิพลที่เลวร้าย เช่น ความรุนแรงทางโทรทัศน์หรือสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้คน 

 การประยุกต์ใช้ความรับผิดชอบสากลกับประเด็นปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน จ�าเป็นต้องมี

เครือ่งมือภายนอกทีเ่ปน็วธิทีีส่มัผสัเปน็รปูธรรมเพือ่ใหเ้หน็หลกัเกณฑห์รอืรปูแบบการประยกุต์ใช้ใน

ส่วนรายละเอียด ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ด้วย เนื่องจากความรับผิดชอบสากลมีพื้นฐานมาจากกรุณา 

ไม่เบียดเบียน ไม่ใช้ความรุนแรง เน้นความรัก ไม่พยาบาทต่อกัน แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน และ

ดุลยภาพซึ่งเป็นลักษณะภายใน (inner quality) ถือว่าเป็นคุณสมบัติเชิงรับ (receptive quality) 

สามารถผสมผสานกบัวธิกีารภายนอก (outer quality) ถือวา่เปน็คณุสมบติัเชงิรุกท่ีมองเห็นรูปธรรม 

(progressive quality) ซึ่งในท่ีน้ีคือสังคหวัตถุ เป็นแม่แบบ (model) เบื้องต้นต่อการแสดงออก 

ประกอบดว้ย การให ้การสือ่สาร การลงแรงท�าประโยชนแ์ละการรว่มแก้ปญัหา สว่นการประยกุตใ์ช้

กบัประเดน็สถาบัน แวดวง สาขา และอาชีพตา่งๆ กบัสถานการณใ์นปจัจบนั ประกอบดว้ย การศกึษา 

สือ่สารมวลชน เศรษฐกจิ-การเมอืง สิง่แวดล้อม ศาสนาสัมพันธ ์วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีสุขภาพ และ 

สันตภิาพและการลดอาวธุ ทัง้นีแ้นวคดิความรบัผดิชอบสากลดงักลา่วไดม้กีารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

กับประเดน็อืน่ เชน่ จดุด ีจดุดอ้ยของแนวคดิ ความรบัผดิชอบสากลในฐานะเปน็กระบวนทศันน์วยคุ 

(post-modern paradigm) 
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5. การอภิปรายและสรุปผล

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอการวิเคราะห์รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิด

ชอบสากลขององค์ทะไลลามะที่ 14 ซึ่งมีองค์ประกอบโครงสร้างส�าคัญของวิทยานิพนธ์ 3 ส่วนหลัก 

คือ 1) ตัวบท (text) และผู้น�าเสนอ (author) อยู่บทที่ 2 2) บริบทแวดล้อม (context) ปรากฏใน

บทที่ 3 3) รูปแบบการตีความแนวคิดความรับผิดชอบสากล เพื่อทราบเจตนารมณ์และความจริง 

(intention and truth) เน้นในบทที่  4 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอกรอบของการท�าความเข้าใจแต่ละ

ส่วนไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ระดับพื้นฐาน (fundamental level) 2) ระดับเปรียบเทียบ (relative 

level) และ 3) ระดับประยุกต์ (applied level) การท�าความเข้าใจรูปแบบการตีความของการวิจัย

นีล้งในรายละเอยีด โดยเฉพาะความเปน็มาของการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

และรวมทั้งการใช้ภาษาในการน�าเสนอเพื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้น�าเสนอและความจริงของตัวบท

และส�าหรบัรปูแบบการตคีวามแนวคดิความรบัผดิชอบสากล ซ่ึงเปน็รปูแบบการตีความแบบพ้ืนฐาน 

(fundamental interpretation patterns) มี 7 รูปแบบคือ 1) รูปแบบค�าศัพท์เชิงบวก-เชิงลบ  

2) รูปแบบค�าศัพท์กลุ่มเดียวกัน 3) รูปแบบค�าศัพท์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ 4) รูปแบบค�าศัพท์ที่บรรยาย

ภาวะโดยตรง 5) รูปแบบรื้อความ 6) รูปแบบน�าเสนอตัวบท 7) รูปแบบเอาเนื้อหาของผู้น�าเสนอใส่

ในค�าศัพท์ที่เป็นความหมายของผู้ฟังและการน�าตัวบทไปประยุกต์ใช้ รูปแบบการประยุกต์ใช้นี้เน้น

การบูรณาการและสังเคราะห์กับบริบทร่วมสมัยปัจจุบัน ผ่านช่องทางการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม 

ประกอบดว้ย การเสยีสละหรอืให ้การสือ่สารเปน็ภาษาประกอบดว้ยประโยชนส์ขุ การท�าประโยชน์

ด้วยการลงแรง และการเชื่อมท�าตัวและใจเสมอเพ่ือเข้าใจต่อทุกข์และสุข การน�าไปประยุกต์ใช้กับ

สถาบัน แวดวง สาขาอาชีพต่างๆ เช่น การศึกษา สื่อสารมวลชน เป็นต้น ซึ่งส�าคัญต่อความอยู่รอด

ของมนุษย ์สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในระดบัเศรษฐกจินานาชาต ิการเมอืงระหวา่งประเทศ ส่ิงแวดล้อม

โลก และสันติภาพโลก ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมของแนวคิดความรับ 

ผิดชอบสากลที่เป็นนามธรรม 

 ดังน้ัน เม่ือกล่าวถึงความรับผิดชอบสากลจึงมีบริบทหลักพุทธธรรมที่ยอมรับทุกนิกาย ใน

เรื่องความพึ่งพาอาศัยกัน หลักแห่งเหตุปัจจัยเป็นฐานรองรับ และหลักแห่งดุลยภาพทางสายกลาง 

เหมือนอย่างท่ีครูบาอาจารย์สายมหายานได้มีการตีความหลักพุทธธรรม เป็นแนวคิดความคิดใหม่

ในยุคสมัยมหายานเกิดข้ึน เช่น สุญญตา โพธิจิต ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ในยุคสมัยนั้น และใน

ยุคสมัยน้ีก็มีอาจารย์รุ่นหลังได้พัฒนาแนวคิดมาน�าเสนอ เพื่อให้ตอบกับบริบทสังคมสมัยใหม่ที่มี

ความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน จึงเกิดเป็นแนวคิด ความรับผิดชอบสากล หรือแนวคิดจิตว่าง แนวคิด 

ธรรมิกสังคมนิยม แนวคิดศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้บริบทแวดล้อมแต่ละยุคสมัยมี

ความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่สิ่งที่อาจารย์ทั้งหลายได้ตีความเน้น มีเป้าประสงค์เพื่อน�าหลัก

พทุธธรรมใหม้ผีลใชไ้ดจ้รงิ แทนทีจ่ะเป็นเพยีงหลกัพทุธธรรมทีค่งความศกัดิส์ทิธิอ์ยูใ่นต�าราหรอืตูพ้ระ
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คัมภีร์เท่านั้น นับว่าเน้นน�าท�าให้หลักพุทธรรมเดินได้ อันเป็นการใช้ศัพท์ใหม่หรือศัพท์ที่ผู้ฟังคุ้นเคย

และรู้อยู่แล้ว แต่การใส่เนื้อหาความประสงค์ของผู้น�าเสนอเข้าไป ทั้งนี้เน้นที่หลักของประโยชน์สุข 

ความจริง เป็นส�าคัญโดยมีหลักส�าคัญอยู่บนพื้นฐานของกรุณาธรรมที่ถือว่า เป็นคุณสมบัติสัมพันธ์

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนเชิงรุก (progressive; proactive; strategic) หรือเชิง

ราบ เชิงกวา้งแผอ่อกไป (horizontal) ทีจ่ะแสดงออกไปยงัผูอ้ืน่หรอืเปน็ลกัษณะทีเ่รยีกในฝา่ยเถรวาท

ว่า เป็นญาตัตถจริยาและโลกัตถจริยา ซึ่งควบคู่กับปัญญาซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติภายในส่วนเชิงรับ 

(receptive) หรือ เชิงลึก/แนวดิ่ง (vertical) ซึ่งแสดงไปยังตัวเอง ทางเถรวาทเรียกว่า พุทธัตถจริยา 

การท�าประโยชนส์ขุในฐานะเป็นพระพทุธเจา้หรอืเพือ่ตวัเองพฒันาตัวเองเพือ่เปน็ฐานในการชว่ยผูอ้ืน่ 

ทัง้นีส้ิง่ทีเ่ป็นลกัษณะเดน่ทีป่รากฏขึน้มาอยา่งชัดเจนในพระพทุธศาสนาแบบมหายานคอื กศุโลบาย

วิธี ซึ่งผู้วิจัยมีทัศนะว่า เป็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (creative or constructive) ที่จะท�าให้เกิดการ

ตีความลักษณะพุทธรรมที่มีพัฒนาการตามล�าดับแห่งช่วงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ซึ่งนี้ถือว่า

เป็นชุดเด่นที่ องค์ทะไลลามะทรงสังกัดนิกาย เกลุกปะ (นิกายปฏิรูป หรือ นิกายหมวกเหลือง) ได้

ทรงน�าหลักการดังกล่าวมาเป็นฐานในการตีความและมีบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทิเบต 

และแนวคดิสมยัใหมท่างตะวนัตกทีเ่ปน็สิง่เทยีบเคยีง จนน�าไปสูเ่ขา้ใจแนวคดิความรบัผดิชอบสากล 

ที่เป็นทั้งแนวคิดและเป็นทั้งความหวังของกระบวนทัศน์หลังนวยุค (post-modern paradigm) 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  

 การศึกษาควรประกอบด้วย 3 แบบ คือ (ก) การศึกษาผู้น�าเสนอคือองค์ทะไทลามะ การ

ศึกษาผู้น�าเสนอท�าให้ทราบถึงภูมิหลังและความเป็นมาเป็นไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจเพิ่มเติม

ศึกษาลงรายละเอียดโดยเฉพาะสถานภาพและบทบาทในด้านต่างๆ เช่นด้านการเมือง ด้านศาสนา 

และอื่นๆ (ข) การศึกษาตัวบทคือความรับผิดชอบสากล ในส่วนการศึกษาตัวบทควรน�าไปประยุกต์

ใชก้บัแวดวงหรอืกบักระบวนทศันห์ลงันวยคุถึงความสัมพันธ ์นอกจากนีก้บัพระพุทธศาสนาสมยัใหม ่

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (ค) การศึกษารูปแบบการตีความต่างๆ ในการศึกษารูปแบบ

การตีความควรมีการศึกษาเป็นการเฉพาะแล้วสร้างรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการตีความ

พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบการตีความรับผิดชอบสากลลงในรายละเอียดแต่ละ

อย่างมีขั้นตอนตามแบบการตีความ 

 6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์จัดการองค์ความรู้  

 การน�าหลักพุทธธรรมมาเพื่อตอบสนองกับบริบทสมัย ด้วยการยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

(อนจิจตา) และตะหนกัถงึความทกุขย์าก (ทุกขตา) การแสวงหาความคดิใหม ่(ความรบัผดิชอบสากล) 

การเข้าใจหลักการอิงอาศัยหรือพึ่งพากัน (โลกทัศน์แบบองค์รวม) การตีความพุทธธรรมด้วยภาษา
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สมัยใหม่ การน�าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติใช้ได้ และการวางยุทธศาสตร์เชิงพุทธที่เป็นระบบ

 ในส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้านพุทธ

ศาสนาควรมีการท�าเป็นสารานุกรมโลกพระพุทธศาสนา (encyclopedia of World Buddhism) 

แบง่เปน็ชุดตา่งๆ ในประเดน็ตา่งๆ เชน่ ศาสนบคุคลโลกพระพทุธศาสนา (Buddhist figures of the 

World Buddhism) เป็นการแนะน�าบุคคลส�าคัญในโลกพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง

องคท์ะไลลามะที ่14 นบัเปน็บคุคลส�าคญัท่ีคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้แนวคดิพระองคท์า่นด้วย แนวคิด

ส�าคัญในโลกพระพทุธศาสนา แนวคดิความรบัผดิชอบสากลกค็วรอยูใ่นชดุนีด้ว้ย รวมทัง้สารานกุรม

ชุดการตีความแนวพุทธศาสตร์ (Hermeneutics of the World Buddhism) เพื่อเป็นการจัดการ

องคค์วามรูเ้ชิงพทุธ เหมอืนอยา่งท่ีมคีมัภีรห์ลงัพทุธกาล ในพระพทุธศาสนาเชงิประเพณี เชน่ หนียาน 

มหายาน และวัชรยาน 

7. ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก

 (1) ภาษาไทย 

 ก. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

          กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

 

 ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)

 (1) หนังสือภาษาไทย

ฌอง-ฟร องซัว เรอเวลและมัตติเยอร์ ริการ์. ภิกษุกับนักปรัชญา. แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ.

กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ออร์คิด, 2542.

ทะไลลามะ . จักรวาลในหนึ่งอะตอม การหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ The Universe  

in A Single Atom, แปลโดย เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สวนเงินมีมา จ�ากัด, 2550.

พระธรรม ปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระธรรมทูตไทยเบิกทางสู่อารยธรรมใหม่. กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมสาร, 2543.

______ ___. พจนานกุรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศัพท,์ พิมพ์คร้ังที ่9.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

มัตติเยอร์  ริการ์. วาทะทะไลลามะ, แปลโดย ส.ศิวลักษ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเคล็ดไทย จ�ากัด, 

2533.
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ราจีฟ เมห์ โรตระ. เข้าใจทะไลลามะมหาสมุทรแห่งปัญญา, แปลโดย กฤตศรี สามะพิ, ราจีฟ  

เมห์โรตระ บก.. กรุงเทพมหานคร: หจก. สามลดา, 2549. 

 

 (2) หนังสือภาษาอังกฤษ

Dalai Lam a. Ethics for The New Millennium. New York: Riverhead Books, 1999.

_________ . Love, Kindness and Universal Responsibility, (New Delhi: Paljor Publica-

tion 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 

ส�านักพิมพ์ : ส�านักพิมพ์มติชน : 2557
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1.บทนำา

 Malala Yousafzai เด็กหญิงที่ถูกยิงศีรษะประสงค์ต่อชีวิต เพียงเพราะอยากไปโรงเรียน  

จากเหตุการณ์นั้นส่งผลเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมโลกต่อสิทธิเด็ก ผู้หญิงกับการศึกษา รวมทั้ง

สะท้อนภาพความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา และสิทธิพลเมืองของ

กลุ่มนักรบฏอลิบาน (Taliban) ท่ีเป็นผู้ปกครองประเทศปากีสถานในช่วงเวลานั้น และจากความ

รุนแรงนั้นสะท้อนความจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ท�าด้วยเจตนาที่มุ่งมั่น บริสุทธิ์ จนท�าให้ Malala 

ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในวัย 17 ปี หญิงสาวที่ปรากฏภาพ

ดวงตาสดใส สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และประวัติของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง “เป้าหมาย” ที่เรียกว่า 

“สทิธิ” ทางการศกึษาส�าหรบัเดก็และสตร ี รวมไปถงึบทบาทของเดก็หญงิผูเ้ปน็แรงบนัดาลใจใหก้บั

เยาวชนทั่วโลกในเรื่องการศึกษา ดังค�ากล่าวของคณะกรรมการมอบรางวัล ให้เหตุผลในการตัดสิน

ให้รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพแก่ Malala ว่า” 

  “แมจ้ะยงัเปน็เยาวชน แต ่Malala Yousafzai ได้ต่อสู้เพ่ือสิทธใินการศกึษาของเด็กผู้หญงิ

มาหลายปี และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ และเยาวชนได้เห็นว่า พวกเขาก็สามารถที่จะมีส่วนในการ

เปลีย่นแปลง ในสิง่ทีพ่วกเขาเผชญิอยู.่..มาลาลา ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสิง่นี ้แมใ้นสถานการณท์ีอั่นตราย

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) เป็นผู้น�าอาศัยผล

ประโยชน์จากช่วงเศรษฐกิจท่ีก�าลังซบเซา ท�าการรวมอ�านาจในเขตสวัด 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 

และการต่อสู้น้ันยังนับเป็นแรงบันดาลใจต่อประชาคมโลกด้วยเช่นกัน ดังค�าที่ Malala กล่าวกับท่ี
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ประชมุในองคก์ารสหประชาชาตวิา่ “หยบิหนงัสือของเราและปากกาของเราขึน้มา มนัเปน็ส่ิงทีท่รง

อานุภาพกว่าอาวุธ เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเล่ม และปากกาหนึ่งด้าม เปลี่ยนโลกนี้ได้”

  บนัทึกนีย้นืยนัความเช่ือของเธอท่ีวา่ “ปากกาสามารถสูก้บัปลายกระบอกปนืได้” เธอเขียน

เรื่องราวของเธอ อธิบายความไม่เท่าเทียมของมนุษย์ในปากีสถานให้ผู้คนได้รับรู้ พร้อมคืนกลับเป็น

ความตระหนักรู้ จากผู้คนท่ัวโลก ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความพยายามที่จะช่วยเหลือ และยกระดับ

สังคมในปากีสถาน ไปสู่การลดความรุนแรงทางการเมืองและความเชื่อทางศาสนา แม้ผลจะเกิดขึ้น

ไม่ได้มากก็ตาม 

2. การศึกษาที่ต้องต่อสู้

 “...เด็กและสตรีถูกทารุณและเข่นฆ่าบนแผ่นดินปากีสถาน อาจเป็นเรื่องเกือบธรรมดาไป

เสียแล้ว ไม่ใช่เพราะพื้นฐานของคนปากีสถานคือคนเหี้ยมโหด แต่ด้วยค�าสอนที่ถูกบิดเบือน ซึ่งกลุ่ม 

ฏอลิบาน (Taliban) ยึดถือ ทั้งยังพยายามใช้หลักค�าสอนนั้นมาครอบให้ชาวปากีสถานต้องท�าตาม 

สิทธิต่างๆ ซึ่งเด็กและสตรีควรมีจึงลดทอนเหลือเพียง ‘ผู้หญิงเหมือนสัตว์เลี้ยง’ ที่ต้องรอรับความ

ช่วยเหลือจากผู้ชายเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ชายคือเจ้าชีวิตของสตรีปากีสถาน จะท�าอะไรต่อพวก

เธอก็ได้ ไม่เว้นแม้การท�าร้ายหรือฆ่า…” นี้คือข้อความบางส่วนที่บันทึกอยู่ในหนังสือนี้

 หนังสือเล่าถึงประสบการณ์การเรียกร้องผ่านการ “ท�า” คือการดื้อแพ่งที่จะไม่ปฏิบัติตาม

กฎของกลุม่ฏอลบิาน (Taliban) ทีม่อี�านาจในการปกครองประเทศในชว่งเวลานัน้ ทีด่�าเนนินโยบาย

แบบแข็งกร้าว และมีนโยบายว่า สตรีและผู้หญิงไม่ควรเรียนหนังสือ Malala เป็นเด็กหญิงที่กล้า

แสดงออกคนหนึ่งที่รักเรียนและการท�ากิจกรรม ซึ่งไม่น่าแปลกส�าหรับสังคมเสรี แต่เด็กผู้หญิงแบบ

เธอเป็นเสมือนอาชญากรในสายตาของใครหลายคน ภายในสังคมจารีตอย่างปากีสถาน ระหว่างที ่

มาลาลาเดินทางกลับจากโรงเรียน ทหารนักรบฏอลิบาน (Taliban) ยิงศีรษะเธอ เพียงเพราะ

เธอเป็นเด็กหญิงที่อยากไปโรงเรียน การไม่สนใจกฎที่ห้าม และยังคงไปเรียนหนังสือเท่ากับเป็น  

“การท้าทาย” และ “ต่อต้าน” 

 ดังนั้นสิ่งที่เธอท�า เท่ากับเป็นผู้ต่อต้าน และพฤติกรรมนั้น จึงตกเป็นเป้าสังหารของกลุ่ม  

ฏอลิบาน (Taliban) เพราะ Malala เป็นผู้ท�าลายกรอบที่ฏอลิบาน (Taliban) สร้างขึ้น แต่ Malala 

กม็ทีศันะวา่ ฏอลบิาน (Taliban) อ้างค�าสอนทีไ่มต่รงกบัเจตนารมณท์างศาสนา การบดิเบอืนค�าสอน

ที่แท้จริง และทัศนะนั้น จึงมีผลต่อพฤติกรรมความเชื่อด้วยการที่...เธอยังคงไปเรียนหนังสือ เธอยัง

คงอา่นหนงัสอื เขยีนหนงัสอื ทัง้กลา้พูดในสิง่ทีค่วรพูด กลา้ท�าในส่ิงทีค่วรท�า... พฤติกรรมนีถ้กูตีตรา

วา่เป็นผูน้อกคอกจากฏอลบิาน (Taliban) รวมท้ังเปน็การทา้ท้าย แตก่ารทา้ทายของเธอมาจากฐาน

คิดและความเชือ่ทางศาสนาทีว่า่ “...ถา้พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเปน็อยา่งนัน้ พระองคก์ค็งไมส่รา้ง

มนษุยใ์ห้แตกตา่งกนัเสยีขนาดนีห้รอก...” (มาลาลา ยซูาฟไซ, 2557:129) จากความเชือ่ดังกลา่วเธอ
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จงึตอ้งการเปน็ผูป้ลดเปลือ้งตอ่ความเชือ่นัน้ ดว้ยความรู้ ปัญญา และการศกึษา  ส่ิงท่ีจะเปลีย่นแปลง

โลก และปลดแอกผู้คนจากกรงขังทางความคิดได้คือการศึกษา ซึ่งท�าได้โดย “เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่ง

คน หนังสือหนึ่งเล่ม และปากกาหนึ่งด้าม”

 ดังนั้นพฤติกรรมและการกระท�าที่ Malala ใช้อธิบายตัวเองต่อการศึกษา รวมทั้งรณรงค์ให้

เด็ก สตรีอื่นได้รับการศึกษาด้วย เพราะเกิดจากการถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษา ประกอบกับการที่

บิดาของเธอ เป็นเจ้าของโรงเรียนที่มองว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ และในเวลา

เดียวกัน การพัฒนานั้นจะกลายเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์ในสังคมนั้นกลายเป็น “คนคุณภาพ” 

ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีหรือส่งเสริมให้มีอย่างเป็นระบบในทุกสังคมและประชาชาติ

ภาพที่ 1 : Malala ขณะเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ�าปี 2557  

ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2557

3. การศึกษาเป็นของมนุษย์ทุกคน บทอันว่าด้วยเสรีภาพและการพัฒนา 

 ฏอลบิาน (Taliban) น�ากฎหมายอสิลามท่ีเข้มงวดท่ีสุดเข้ามาใช ้การควบคมุคนให้อยูภ่ายใต้

การปกครองด้วยกระบอกปืน ผสมกับการล้างสมองด้วยอุดมการณ์ทางศาสนา ดังนั้น การบั่นทอน

เรื่องการศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่ง บรรดาโรงเรียนจึงถูกวางระเบิด ครูและนักเรียนถูกลอบ

ท�ารา้ย ประชาชนแสดงความคิดเห็นได ้แตต่อ้งเปน็ความเหน็ทีไ่ปในทางเดยีวกบัฏอลบิาน (Taliban) 

เท่านั้น ผู้ที่เห็นต่างจะต้องเผชิญกับความตาย

 ในสายตาชาวโลก ฏอลิบาน (Taliban) มีภาพลักษณ์ที่ไม่สู้ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้หญิง  

ผู้หญิงมีค่าแทบไม่ต่างจากวัวควาย หน้าที่มีเพียงดูแลบ้านและให้ก�าเนิดลูกเท่านั้น ฏอลิบาน (Tali-

ban) บิดเบือนค�าสอนของอิสลาม และสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปโรงเรียน ผลของการขาดการศึกษาคือ
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อวิชชา คนท่ีไร้การศึกษาอาจถูกชี้น�าหรือล้างสมองได้ง่าย ผู้หญิงที่ไร้การศึกษาต้องพึ่งพาผู้ชายไป

ตลอดชีวิต

 แต่สังคมในอุดมคติของเด็กหญิง Malala คือสังคมที่มีเสรีภาพ ทุกคนเท่าเทียมกัน ทุกคน

สามารถเปิดปากหรือจรดปลายปากกาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะเธอเชื่อว่าพระเจ้ามี

เหตุผลที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และต้องเป็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรง ส�าหรับเธอ 

หนทางเดียวท่ีจะปลดปล่อยผูค้นสูเ่สรภีาพไดค้อืการศกึษา เพราะการศึกษาเปน็สิง่ทรงพลงัทีจ่ะชว่ย

ขจัดความเขลา ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม

 Malala มองว่า การศกึษาไมใ่ช่เรือ่งของตะวนัตกหรอืตะวันออก หากแตเ่ปน็เรือ่งของมนษุย์

ทุกคน การศึกษาไม่ได้หยุดแค่เพียงป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปในสมองของนักเรียน แต่ต้องเป็นการ

ศึกษาที่สอนให้คนกล้าตั้งค�าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงตัวตนของตัวเอง การศึกษา

ในอุดมคติคือการมีความคิดเชิงวิพากษ์ ดังเช่นมาลาลาและพ่อของเธอด�าเนินและปฏิบัติอยู่ พร้อม

ทัศนะที่ว่า “ในเมื่อนักการเมืองล้วนง่อยเปลี้ย-ก็ต้องมีใครสักคนพูดอะไรออกมา”

4. ความตาย : บทลงโทษของผู้แข็งขืนต่อโองการ 

 สถานการณค์วามขดัแยง้ และการใชค้วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีป่ากสีถานและตะวนัออก

กลางอื่นๆ ซึ่งมีกองก�าลังติดอาวุธควบคุมอ�านาจอยู่ คล้ายการตีกรอบหนาและแข็งให้คนบริสุทธิ์

ด�าเนินชีวิตไปตามครรลองที่กองก�าลังฯต้องการให้เป็น แต่แน่นอนว่า ยิ่งกรอบหนาเท่าไร พื้นที่ถูก

บีบอัดมากแค่ไหน แรงดันภายในนั้นย่อมมากขึ้นทุกวี่วัน จนระเบิดออกไม่วันใดก็วันหนึ่ง...

 ความรนุแรงของผูด้ือ้แพง่ ความตายเปน็สัญลักษณข์องการหยดุเพ่ือยัง้ พฤติกรรมท่ีอยูน่อก

เหนอืการก�าหนดหรอืการสัง่ ในวนัท่ีมาลาลาถกูกลุม่นกัรบฏอลบิาน (Taliban) ได้ท�าการสงัหารเพ่ือ 

“สั่งสอน” ผู้ขัดค�าสั่ง “ทว่ากระสุนนัดนั้นไม่ฆ่าเธอ” ซ้ำ�ยังส่งให้ Malala Yousafzai เป็นที่รู้จักทั่ว

โลกในฐานะ ‘ตัวแทนแห่งสันติภาพ’

 เหตกุารณเ์กดิขึน้เมือ่“...9 ตลุาคม 2555 Malala ถกูลอบยงิจากมอืปนืฏอลบิาน (Taliban) 

ขณะเธอน่ังรถโรงเรยีนกลบับ้าน โดยมมีอืปืนสวมหนา้กากไดห้ยดุรถโรงเรียน มผีูบ้าดเจบ็จากการลอบ

ยิงครั้งนี้ 3 คน ส่วน Malala โดนกระสุนสองนัด นัดหนึ่งที่ศีรษะ และอีกนัดหนึ่งที่ต้นล�าคอ ท�าให้

เธออยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายวัน จนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 กลุ่มผู้น�าศาสนา 50 คนใน

ปากีสถานไดอ้อกแถลงการณฟ์ตัวา (fatwa) แสดงความไม่เหน็ดว้ยกบัเหตกุารณล์อบยงิครัง้นี ้แตไ่ด้

รับตอบกลับจากพวกฏอลิบานว่าพวกเขาตั้งใจจะฆ่ามาลาลาและบิดาของเธอให้ได้จริงๆ จนเมื่อวัน

ที่ 15 ตุลาคม เธอได้ถูกย้ายไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษ…”

 ในนาทีที่มาลาลาถูกยิงแล้วต้องผ่าตัด ในความรู้สึกของพ่อบอกว่าลูกเป็นเหมือนจักรวาล

ส�าหรับพ่อ หนังสือให้รายละเอียดรวมๆ ว่า “...ส�าหรับพ่อลูกคู่น้ี ลูกเป็นเหมือนมิตรสหายท่ีเคียง
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บ่าเคียงไหล่ในการต่อสู้ คือไม่ได้สอนเพียงหนังสือ แต่สอนวิธีคิด วิธีมองโลก โดยยึดม่ันศรัทธาใน

ศาสนา เขาจึงพูดถึงความดีตลอด...”

 จากเหตุการณ์ลอบสังหารฏอลิบาน (Taliban) มอบความตายให้แก่เด็กสาวคนหนึ่ง บท

เรียนที่สั่งสอนผู้แข็งขืน ในความเป็นจริงเหตุการณ์นั้นควรท่ีจะเงียบงันไปพร้อมกับควันจางๆ จาก

ปลายกระบอกปืน แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นภาพข่าวที่ปรากฏ คือ เด็กถูกยิงเพราะไปโรงเรียน  

กลายเป็น “ปรากฏการณ์” ไปท่ัวโลก พร้อมกับข้อเท็จจริงอีกหลายมุมเก่ียวกับสถานการณ์ความ

รุนแรงทางการเมืองในประเทศปากีสถานในช่วงเวลานั้น ภาพของเธอถูกจับจ้องมาพร้อมกับ “การ

ศกึษา” เพือ่การพฒันา “สทิธเิสรภีาพทางการศกึษา” หรือรวมไปถึง “เด็ก สตรีกบัพืน้ท่ีทางศาสนา

และความเชื่อ” จากสถานการณ์และบทบาทของเธอในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจในประชาคม จน

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสาขาสันติภาพ 

 จากเหตุการณ์ลอบสังหารได้ข้อสรุปว่า

 มฤตยูมิอาจคร่า “วิถีแห่งผู้กล้า”

ภาพที่ 2 Malala เข้าพบ Barack Obama ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา และครอบครัว  

Michelle Obama และ Malia Obama ที่ท�าเนียบประธานาธิบดี เมื่อ 11 ตุลาคม 2556

5. ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ Noble Prize รางวัลแห่งผู้กล้า 

 ความกล้า และการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของเด็กและ

สตรี ท�าให้ Malala ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่มีอายุน้อยที่สุด อายุ 17 ปีในขณะนั้น โดย

ได้รับรางวัลร่วมกับนายไกรลาศ สัตยาธี นักรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิเด็กในอินเดีย วัย 60 ปี การได้รับ

รางวลัดงักลา่วจงึเหมอืนเป็นภาพสะทอ้นของความกลา้ และการสรา้งแรงบันดาลใจแกเ่ดก็และสตรี

ทั่วโลก ที่แสดงให้ประจักษ์ว่า “พลังของเยาวชน” มีจริง และสามารถสร้างให้เกิดผลในเชิงประจักษ์

ได้ พลงัเยาวชนเชน่ Malala หากเกดิข้ึนแลว้จะหยดุไม่ได้ เพราะพลงัของเด็กคือการมองไปทีอ่นาคต 
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อนาคตทีพ่วกเขาตอ้งไปด�าเนนิชวีติ จดุที ่Malala เหน็เหมอืนกนัคอืเราจะอยูบ่นโลกนีโ้ดยทีไ่มม่กีาร

ศึกษาได้อย่างไร

 ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้กล้า

 “การศึกษาคือสิ่งเดียวที่ท�าให้คนอยู่ในอนาคต หนังสือ I Am Malala พูดเรื่องอนาคตใน

มือเรา คุณจะดึงอนาคตออกจากมือเราได้อย่างไร คุณไม่ให้เราเรียนแล้วคุณจะให้เราถอยหลังไปอยู่

กับอดีตหรืออย่างไร มันเป็นไปไม่ได้ ในขณะที่ฏอลิบาน (Taliban) พยายามป้อนบางอย่าง มาลาลา

ก็พยายามท�าลายก�าแพงนั้น” หนังสือเล่มนี้เล่าไว้อย่างนั้น

 หลังจากที่มาลาลาได้รับรางวัลโนเบล มาลาลายิ่งเป็นเป้าหมายสังหารส�าคัญของฏอลิบาน 

(Taliban) เธอยงักลบัเขา้ประเทศปากสีถานไมไ่ด้ แต่เสียงทีเ่ธอส่งผ่านทัง้บนเวทสีหประชาชาติและ

ในหน้ากระดาษของหนังสือ I Am Malala ถูกตีแผ่ให้คนในประชาคมโลกนี้รับรู้อย่างกว้างขวาง 

 แม้เธอจะกลับบ้านในปากีสถานไม่ได้ตลอดชีวิต ทว่าชื่อของหญิงสาวคนนี้จะสร้างแรง

กระเพื่อมให้ทุกคนได้เข้าใจค�าว่า ‘สิทธิเสรีภาพ’ และสามารถเกิดขึ้นได้จาก ‘พลังเยาวชน’ เช่นเธอ

และคนอื่นๆ อีกจ�านวนมาก ขอเพียง “เริ่ม” และลงมือ “ท�า” รางวัล Noble Prize คือสิ่งกระตุ้น

ให้การ “เรียน” จะยังคงด�าเนินต่อไป ดังทัศนะที่กล่าวในคราวได้รับรางวัลว่า

 “เมื่อฉันรู้ว่าได้รับรางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ลาเรียน ฉันควรจะ

เรียนจนครบชั่วโมงเรียนที่มี .. ฉันเข้าเรียนวิชาฟิสิกส์ แล้วก็วิชาอังกฤษ ฉันก็เรียนเหมือนวันปกติ” 

เป็นค�าบอกเล่าของผู้เขียน แต่นัยหนึ่งได้ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนจ�านวนมาก ดังที่ 

IUrban ไดก้ลา่วถงึ Malala ในฐานะเปน็แบบทีค่วรจดจ�าวา่ “...ขอร่วมชืน่ชมในความกล้าหาญของ 

มาลาลา และความมุ่งมั่นยืนหยัดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมีความส�าคัญต่อชุมชนของตัวเอง กรณี

ของมาลาลา เป็นตัวอย่างที่ดี ที่พลเมืองคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง จะมีความกล้าหาญ และลุกขึ้น 

ต่อต้านคนที่ใช้อาวุธเข้าควบคุมชุมชน เธอกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิที่เธอเชื่อว่าเธอควรจะ

ได้รับ โดยไม่เกรงกลัวต่อผู้ที่ใช้อาวุธและก�าลัง…”

6. ปืน ปากกา และหนังสือ

 จากเหตุการณ์ชีวิตท่ีเกิดข้ึนจริงของ Malala ท�าให้เกิดหนังสือเรื่อง I Am Malala ซึ่ง 

Malala เป็นผู้บันทึกเรื่องด้วยตนเอง โดยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของเธอกับพ่อใน

ปากีสถาน ทั้งยังได้นักข่าวดีเด่นอย่างคริสติน่า แลมบ์ (Christina Lamb) เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลภูมิ

หลังทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศนี้ ท�าให้ I Am Malala เป็นหนังสือที่หลากหลาย

ทั้งประสบการณ์ตรงในพื้นที่ และมุมมองร่วมกับมิติทางสังคมอื่นที่แตกต่าง 

 พร้อมกันนั้นหนังสือเล่มนี้ ยังเป็นหลักฐานยืนยันว่าอานุภาพแห่ง “ปากกา” หนังสือเล่ม

เดียว ข้อเขียนเรื่องเดียว ท�าให้ทั่วโลกรับรู้ถึงความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาค และความผิดปกติ
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ของความเชื่อ และการแสดงออกต่อความเชื่อผ่านการเมือง การปกครอง ท�าให้ชื่อของมาลาลาเป็น

ที่จดจ�า นิตยสาร Forbes จัดให้เธอเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก และเป็นบุคคลอายุน้อย

ที่สุด ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2557

 “อาวธุ” ของมาลาลามแีสนยานภุาพมากกวา่ปนืชนดิใดๆ ใครวา่ปากสีถานเปน็เรือ่งไกลตวั 

ไม่ว่าประเทศไหนบนโลกล้วนมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง ทุกประเทศล้วนมีพัฒนาการ

และจดุบอด มนษุยท์กุหนแหง่ลว้นมคีวามคดิจิตใจไมต่่างกนั การอา่นเร่ืองของคนอ่ืน จึงเปน็เหมอืน

กระจกเงาที่สะท้อนตัวตน เพื่อให้เราตรวจสอบตัวเอง

 ดงัทศันะของ ดร.สริกิร มณรีนิทร ์อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ทีใ่หค้�านยิม

เสรมิในหนงัสอืเลม่นีไ้วว้า่ “ในหนงัสอืมตีอนหนึง่ทีม่าลาลาไปได้ยนิขา่วเบเนซี บตุโตถกูฆา่ตาย แล้ว

มคีนบอกวา่ดีแลว้ทีถ่กูฆา่ มาลาลากม็าเลา่ใหพ่้อฟัง พ่อกบ็อกวา่อยา่งไรกต้็องเรียนศาสนา เพราะเรา

ตอ้งพึ่งครสูอนศาสนาเพือ่สอนอลักรุอาน แต่ลกูมอีสิระทีจ่ะตีความ (มาลาลา ยซูาฟไซ, 2557 :139) 

การสอนให้เข้าใจพร้อมทั้งส่งเสริมวิธีการคิดอย่างเป็นระบบระหว่างความรู้ ความจริงและความเชื่อ 

จงึเปน็เหมอืนแสงทีป่ลายอุโมงคใ์ห้เกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจตอ่วฒันธรรมทางการศกึษาทีม่เีปา้หมาย

เพื่อการศึกษาเป็นส�าคัญ 

 สิ่งที่มาลาลาต่อสู้อยู่คือพลังทั้งที่เป็นอาวุธ พลังของกลุ่มผู้ชายที่ยึดเอาหลักศาสนามากดขี ่

ผู้หญิงและคนในสังคม แล้วยังต้องต่อสู้กับบริบทสังคมในปากีสถาน คือการที่เด็กผู้หญิงจะออกมา

พูดหรือชี้น�าสังคมมันเป็นสิ่งไม่ควรพึงปฏิบัติ ดังนั้นมาลาลาจึงยืนอยู่ท่ามกลางพายุหลายด้านมาก” 

ดังทัศนะของพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ก็บอกว่าโอกาสที่มาลาลา

ได้มาจากครอบครัว คือครอบครัวเปิดโอกาสให้คิดแตกต่างได้ “…การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจาก

การใช้อ�านาจเกินขอบเขต อีกมุมหนึ่งของการกดข่ีมันมีมุมของการเลือกปฏิบัติอยู่ด้วย มาลาลา

เองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับฏอลิบาน (Taliban) ดังนั้นสิ่งที่เธอต่อสู้อยู่ไม่ใช่แค่กรอบของรัฐชาติ

เท่านั้น แต่เป็นกรอบของการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ แม้เป็นศาสนาเดียวกันแต่เธอก็ต่อสู้กับอ�านาจ

กลุ่มศาสนาที่ติดอาวุธ...”

 แม้เรื่องราวจะผ่านไป แต่การต่อสู้ยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้ เพราะในความเป็นจริง ปืน ปากกา 

และหนังสือ สะท้อนความต่างที่ยังคงมีอยู่ในจริงในสังคมโลกที่ไม่เฉพาะ Malala แต่ยังคงหมายถึง

ความจริงที่จะต้องยึดยืนให้ปรากฏว่าการศึกษาคือพลังแห่งอนาคตเหมือนท่ีมาลาลาท�าและด�าเนิน

พรอ้มตอ่สูม้าจนกระทัง่เกอืบทิง้ชวีติในเหตุการณน์ัน้ แต่เปน็เครือ่งยนืยนัได้อยา่งหนึง่วา่ “ปนื” และ

ความรุนแรงไม่สามารถพรากพร่าความมุ่งมั่นตั้งใจได้



235234 โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7. ความเป็นอื่นที่ต้องไม่แตกต่าง

 มีประเด็นที่น่าสนใจปรากฏในบันทึกบอกเล่าอีกจ�านวนมาก แต่ภาพที่ประสงค์น�าเสนอ

คือการมุ่งเป้าหมายไปที่ การส่ือสารท่ีสะท้อนความจริง ความเหมือนและความต่างของความเชื่อ

อดุมคตทิางการเมอืง และการใช้ความเช่ือ ผา่นการเมอืงและการปกครองนัน้ ดงักรณทีีก่ลุม่ฏอลบิาน 

(Taliban) ได้เข้ามาปกครองประเทศในช่วงเวลาหน่ึง โดยน�าระบบเผด็จการท่ีอิงแอบอยู่กับระบบ

คิดทางศาสนา มาใช้เป็นกรอบในการบริหาร หรือการจัดการ ท�าให้วิถีชีวิต นับตั้งแต่การเป็นอยู่ถูก

เงื่อนไขทางศาสนาและการปกครองทางการเมืองครอบ “ขัง” ไว้  ซึ่งในหนังสือนี้มาลาลา ได้บันทึก

และเล่าไว้ว่า “พวกฏอลิบาน (Taliban) พรากเสียงเพลงไปจากพวกเรา จากนั้นก็พรากพระพุทธ

รูป และท้ายสุดพวกเขาก็พรากประวัติศาสตร์ของพวกเรา...ฏอลิบาน (Taliban) ท�าลายพระพุทธ

รูป รวมถึงสถูปต่างๆ ที่เราเคยใช้เป็นที่วิ่งเล่น สถานที่เหล่านั้นอยู่มานานหลายพันปี และเป็นส่วน

หนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่สมัยจักรวรรดิคูซาน พวกนั้นเชื่อว่ารูปปั้นและภาพวาดถือเป็น

ฮาราม หรือเป็นสิ่งหมิ่นศาสนา เป็นบาป สิ่งเหล่านี้จึงหลายเป็นของต้องห้าม...” (มาลาลา ยูซาฟ

ไซ, 2557 :128) 

 ความแตกต่างระหว่างศาสนา ความเชื่อ แนวคิด นโยบายทางการเมือง ส่งผลเป็นการ

แสดงออกเป็นพฤติกรรม และการกระท�า นัยหนึ่งเป็นความงดงาม นัยหนึ่งเป็นความขัดแย้งแข่งขัน 

หรอืสนบัสนนุให้เกดิพฤตกิรรมและการกระท�า กระทัง่กลายเปน็ความบกพร่องล้มเหลวในการด�าเนนิ

ชีวิต หรือการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม 

8. บทสรุป

 บันทึกบอกเล่าของ Malala อาจดูเหมือนเรื่องเล่า หรือบันทึกของนักบันทึกที่มีปรากฏอยู่

ทัว่ไป แตบ่นัทึกเหลา่น้ันไดส้ะท้อนให้เห็นข้อเทจ็จรงิทางประวัตศิาสตร ์สถานการณ ์และการเมอืงได้

อยา่งหนึง่วา่ การใชอ้ดุมคตทิางศาสนา การเมอืง ได้กลายเปน็เงือ่นไขในการกอ่หรอืสรา้งความรนุแรง

ใหเ้กดิขึน้ระหว่างมนษุย ์และในเวลาเดยีวกนั การตีความทางศาสนาท่ีคบัแคบ รวมไปถึงการน�าไปใช้

ดว้ยความเชือ่วา่เปน็สิง่สรา้งทีส่มบรูณแ์ละพร้อมได้กลายเปน็ “โศกนาฏกรรม”  ทางศาสนาทีอ่ยูใ่น

ปากีสถาน ฏอลิบาน (Taliban) ถูกเล่าผ่านหนังสือถึงการท�าลายล้างทางความเชื่อ กรณีการท�าลาย

พระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ความต่างทางความเชื่อของพวกเขา การห้ามสตรีเรียนหนังสือ รวม

ไปถึงการใช้ความรุนแรงต่อการศึกษาของสตรี เด็ก หรือผู้ที่ไม่เชื่อฟัง และน�าไปสู่การจัดการศึกษา

โดยไม่ฟังค�าทัดทาน สิ่งที่ Malala แสดงออก เรียกร้องจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และ

องค์กรสหประชาชาติยังได้ก�าหนดวันเกิดของเธอ คือ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1997 (2540) ในวันที่เธอ

ครบรอบ 16 ปี ให้เป็นวัน Malala Day เพื่อเป็นการระลึกถึงบทบาทและความส�าคัญของเธอใน

การส่งเสริมสิทธิเด็ก และสตรีทางด้านการศึกษา โดยมาลาลาได้กล่าวถึงวันนี้ว่า “Malala day is 
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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 หนังสือเรื่องนี้มีเรื่องราวจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับเธอที่ร่วมสมัยและเก่ียวข้องกับ

ความเปน็ความตายของชวีติอกีจ�านวนมาก แต่สิง่หนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็จากหนงัสอืนีค้อืความจรงิของ

ช่วงเวลา และปรากฏการณข์องการเปลีย่นผา่นของมนษุยจ์ากชว่งเวลาหนึง่สูช่ว่งเวลาหนึง่ เราคงไม่

ได้บอกว่าสิ่งที่เล่าและปรากฏในหนังสือว่าจะปรากฏเป็นความดี ถูกต้อง จริงแท้ ไปเสียทั้งหมด แต่

น�าเสนอเพือ่ใหเ้หน็เป็นปรากฏการณข์องมนษุยชาตติามทีเ่กดิข้ึนของแต่ละชว่งเวลาอันเปน็บทบนัทกึ

ของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติในพื้นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงดังปรากฏในบันทึกที่ชื่อ I AM MALALA

อ้างอิง

มาลาลา ยูซาฟไซ, I AM MALALA: เด็กหญิงผู้เปลี่ยนโลก พลิกแผ่นดินสันติภาพ. สหชน  

 สากลทรรศน์, ผู้แปล. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์มติชน, 2557.

บันทึกขอบคุณ

 กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโ, ดร. ที่จัดซื้อ

หนังสือพร้อมมอบให้กองบรรณาธิการ น�ามาเรียบเรียงเป็นบทวิจารณ์หนังสือดังท่ีปรากฏ 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
ส�านักงานวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา  

ห้อง เอ400 ชั้น 4 โซนเอ อาคารเรียนรวม

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 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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ประกาศมหาวิทยาลัย อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
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โครงการผลิตต�าราและฐานข้อมูล
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โครงการและคณะกรรมการดำาเนินงาน
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ที่อยู่ติดต่อ:  

เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 1 หลักกิโลเมตรท่ี 55
ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย  
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

รวมสื่อสิ่งพิมพ์

            ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รายงานวิจัย 

เล่มที่ 1

เทคนิคการเขียน 

บทความวิชาการสู่อาเซียน
พระพุทธศาสนา

ในอาเซียน

Address

79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayut-
thaya, 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/

ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ปีที่ 1 เล่มที่ 2
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