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บทที� ๑ 

 

บทนํา 
 

            รายงานการวจิยั เป็นผลงานที�ผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้ วเิคราะหแ์ละตคีวามขอ้มูล 
ตลอดจนการสรุป อภปิรายและขอ้เสนอแนะ อย่างเป็นระบบ  เพื�อหาความรูแ้ละความจริง ในเรื�องใด
เรื�องหนึ�ง  เพื�อใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่  ที�มีคุณค่าในการที�จะนาํไปใชอ้า้งองิ ซึ�งจะเป็นประโยชนต่์อการ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ที�เกิดขึ�น รวมถึงการศึกษาคน้ควา้วจิยัเพื�อต่อยอดองคค์วามรูต่้อไป  ผูว้ิจยัจะเสนอ
ผลงานที�ง่ายต่อการเขา้ใจและสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูอ้ื�น  แต่มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั ยงัไม่มคู่ีมอืกาํหนดรูปแบบการจดัพมิพร์ายงานการวจิยัเป็นการเฉพาะ 
           สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  จึงไดก้าํหนดรูปแบบการ
จดัพมิพร์ายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ใหเ้ป็นแบบที�ถอืเป็นแนวทางเดียวกนัดงันี� 

 สว่นประกอบของรายงานการวิจยั  แบ่งสว่นสาํคญัออกเป็น ๕ ส่วน  คือ 

            ๑. สว่นนํา (Preliminary Materials) 

              ๒. สว่นเนื� อเรื�อง (Body of the Report) 

             ๓. สว่นอา้งอิง (Reference Materials/Bibliography) 

            ๔. สว่นภาคผนวก (Appendix) 

            ๕. ประวตัิผูว้จิยั และคณะ (Biography of Researcher and Others) 

            ๑. สว่นนํา (Preliminary Materials) 

            ส่วนนาํนี�ประกอบดว้ย ปกนอก ปกใน บทคดัย่อ (ไทย - องักฤษ) กติตกิรรมประกาศ 
สารบญั สารบญัตาราง (ถา้ม)ี สารบญัภาพ (ถา้ม)ี คาํอธิบายคาํย่อและสญัลกัษณ์ (ถา้ม)ี โดยมี
ส่วนประกอบและรายละเอยีดดงันี� 

                     ๑.๑ ปกนอก ใหจ้ดัทาํปกนอกรายงานการวิจยัเป็นปกอ่อนสชีมพู/สขีาว  ดา้นบนมี
ตราสญัลกัษณป์ระจาํมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั บรรทดัต่อมาพมิพค์าํว่า “รายงานการ

วิจยั” และพมิพค์าํว่า “เรื�อง” พรอ้มชื�อเรื�อง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ), บรรทดัต่อมาพมิพค์าํว่า 

“โดย” และบรรทดัถดัลงมาเป็นชื�อผูว้ิจยัท ั�งหมด (ถา้ผูว้จิยัเกิน ๖ รูป/คน ใหใ้ส่ชื�อผูวิ้จยัหลกั/หวัหนา้

โครงการวิจยัเพยีงท่านเดยีว สว่นที�เหลอืใหใ้ส่คาํว่า “และคณะ”, ส่วนงาน/สถาบนั, พ.ศ. และขอ้ความ

ดา้นลา่งว่า “ไดร้บัทนุอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั” (ดูตวัอย่างหนา้ ๖)  

     



 

 

๒

           ๑.๒  สนัปก หมายถงึ ใหพ้มิพห์วัขอ้รายงานการวจิยั ชื�อผูว้ิจยั (และคณะ)  และ 

พ.ศ. เรยีงตามลาํดบั โดยจดัระยะห่างใหเ้หมาะสมตามความยาวของสนัปก (ดูตวัอย่างหนา้ ๗) 

                   ๑.๓  ปกใน  หมายถงึ  หนา้หวัเรื�อง  หวัขอ้บนปกในใหเ้ขยีนเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษ หรอืภาษาอื�นใดที�ใชเ้ขยีนรายงานการวิจยัเพยีงภาษาเดยีว โดยใหพ้มิพแ์บบเดยีวกบัปก

นอก และเพิ�มขอ้ความดา้นลา่งสุดว่า “(ลขิสทิธิ� เป็นของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั)” ส่วน

ชื�อ - ฉายา/นามสกุล ของผูว้ิจยั และผูว้ิจยัร่วม ใหเ้ขยีนทั�งหมด เป็นภาษาที�ใชเ้ขยีนรายงานการวจิยัน ั�น 

และใหใ้ชค้าํนาํหนา้ชื�อ เช่น พระ, พระมหา, พระครู, นาย, นาง, นางสาว ในกรณีที�มสีมณศกัดิ�  ใหเ้ขยีน

สมณศกัดิ�นั�น  พรอ้มใส่ชื�อและฉายาไวใ้นวงเลบ็ทา้ยสมณศกัดิ� หรอืมตีาํแหน่งทางวชิาการ (ผศ., รศ., 

ศ.) ใหใ้ส่ไวห้นา้ชื�อของผูว้จิยัหลกัและผูว้จิยัรว่ม และไม่ตอ้งเขยีนวุฒกิารศึกษาใด ๆ ต่อทา้ย เพราะ

รายละเอยีดดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในประวติัผูเ้ขยีน ซึ�งอยู่ทา้ยรายงานการวิจยั    
   กรณีการลงชื�อผูว้จิยั  หากมนีกัวจิยัไม่เกิน ๖ คน ใหล้งชื�อท ั�งหมด  หากเกินกว่า ๖ คน  คน

ที� ๗ ขึ�นไปใหใ้ชค้าํว่า “และคณะ”  

            ปกในใหม้ี ๒ หนา้ ถา้รายงานการวจิยัเขยีนเป็นภาษาไทย ปกในที� ๑ ใหเ้ขยีนเป็นภาษาไทย 

ส่วนปกในที� ๒ ใหเ้ขียนเป็นภาษาองักฤษ ถา้รายงานการวจิยัเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาอื�นใด ปกในที� ๑ 

ยงัคงเขยีนเป็นภาษาไทย แต่ปกในที� ๒ ใหเ้ขยีนเป็นภาษาที�ใชเ้ขยีนรายงานการวจิยั (ดูตวัอย่างหนา้ ๘ - ๙)  

                   ๑.๔ บทคดัย่อ  ถา้เขยีนรายงานการวจิยัเป็นภาษาไทย  ใหเ้ขยีนบทคดัย่อเป็น

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ถา้รายงานการวิจยัเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาอื�นใด ใหเ้ขยีนบทคดัย่อเป็น

ภาษาไทยและภาษาที�ใชใ้นการเขยีนรายงานการวจิยัน ั�น (ภาษาไทยไม่เกนิ ๒ หนา้  ภาษาองักฤษไม่เกิน 

๕๐๐ คาํ) (ดูตวัอย่างหนา้ ๑๐ - ๑๑) 
  กรณีการลงชื�อผูว้จิยั  หากมนีกัวจิยัไม่เกิน ๖ คน ใหล้งชื�อท ั�งหมด  หากเกินกว่า ๖ 

คน  คนที� ๗ ขึ�นไปใหใ้ชค้าํว่า “และคณะ”  

                    ๑.๕ กติติกรรมประกาศ คือขอ้ความที�แสดงความขอบคุณผูช่้วยเหลอืและใหค้วาม

ร่วมมอืแก่ผูว้จิยัในการคน้ควา้ขอ้มูลในการเขยีนรายงานการวจิยัใหส้าํเร็จ กิตติกรรมประกาศนี� ใหเ้ขยีน

ต่อจากสว่นที�เป็นบทคดัย่อรายงานการวจิยั โดยใชภ้าษาที�ใชเ้ขยีนรายงานการวิจยัเพยีงภาษาเดยีว (ดู

ตวัอย่างหนา้ ๑๒ - ๑๓) 
  กรณีการลงชื�อผูว้จิยั ใหล้งชื�อผูว้ิจยัหลกั หรอืหวัหนา้โครงการวจิยั  ที�เหลอืใหใ้ชค้าํว่า 

“และคณะ”   

                    ๑.๖  สารบญั เป็นรายการที�แสดงถงึสว่นประกอบสาํคญัท ั�งหมดของรายงานการวิจยั  

เรยีงตามลาํดบัเลขหนา้ ใหเ้ขยีนดว้ยภาษาที�ใชเ้ขยีนรายงานการวจิยั (ดูตวัอย่างหนา้ ๑๔ - ๑๕) 



 

 

๓

                    ๑.๗  สารบญัตาราง (ถา้ม)ี เป็นส่วนที�แจง้ตาํแหน่งหนา้ของตารางท ั�งหมดที�มอียู่ใน

รายงานการวจิยั ท ั�งนี�รวมทั�งตารางในภาคผนวกดว้ย (ใหเ้รียงสารบญัตารางนี� ไวห้ลงัสารบญั) (ดูตวัอย่าง

หนา้ ๑๖) 

                    ๑.๘ สารบญัภาพประกอบ (ถา้ม)ี เป็นส่วนที�แจง้ตาํแหน่งหนา้ของภาพ (รูปภาพ แผน

ที� แผนภูม ิ กราฟ ฯลฯ) ท ั�งหมดที�มอียู่ในรายงานการวจิยั (ดูตวัอย่างหนา้ ๑๗) 
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ภาคผนวก (ถา้มี)........................................................................................................................๑๗๑ 

ผนวก ก  แบบสอบถาม.......................................................................................................๑๗๕ 

ผนวก ข  รายนามผูเ้ชี�ยวชาญ..............................................................................................๑๗๙ 

ผนวก ค  หนงัสือออกในการดาํเนินการวจิยั..........................................................................๑๘๐ 

ประวตัิผูว้ิจยั..............................................................................................................................๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: บทที� ๓ ถา้เป็นการวิจยัเอกสาร ไม่มีกลุม่ประชากร และไม่ตอ้งใชส้ถติ ิ



(ตวัอยา่ง  หน้าสารบญัตาราง) ๑๖

สารบญัตาราง 
 

ตารางที�                หนา้ 

   ๔.๑ จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเหน็ของ 

         ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของการนําไปใชภ้าควชิาการ...................................๒๗ 

   ๔.๒ จาํนวนและรอ้ยละของการนาํความรูเ้กี�ยวกบัการสอนปฏิบตัวิปิสัสนากรรมฐาน 

         ตามแนวสติปฏัฐาน ๔  แก่ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ...............................................๒๙ 

   ๔.๓ จาํนวนและรอ้ยละของปญัหา/อปุสรรคของการสอนปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน 

         ตามแนวสติปฏัฐาน ๔  แก่ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ...............................................๒๙ 

   ๔.๔  สรุปประเดน็ที�ศึกษา..........................................................................................................๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง  หน้าสารบญัภาพประกอบ) ๑๗

 
สารบญัภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบที�                หนา้ 

     ๒.๑……………………………………………………………………………..................๕ 

     ๒.๒……………………………………………………………………………..................๙ 

     ๓.๓…………………………………………………………………..............................๒๕ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตวัอยา่ง  อกัษรย่อชื�อคมัภีร)์ ๑๘
 

อกัษรย่อชื�อคมัภรี ์
พระไตรปิฎก = เลม่/ขอ้/หนา้ 

ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

พระวินัยปิฎก 

ว.ิมหา.  (บาล)ี = วนิยปิฏก มหาวภิงฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิมหา.  (ไทย) = วนิยัปิฎก มหาวภิงัค ์(ภาษาไทย) 

ว.ิภกฺิขนุ.ี (บาล)ี = วนิยปิฏก ภกฺิขนุวีิภงคฺปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิภกฺิขนุ.ี (ไทย) = วนิยัปิฎก ภกิขนุวีิภงัค ์(ภาษาไทย) 
 

พระสุตตนัตปิฎก 

ส.ํส. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนกิาย สคาถวคคฺปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํส. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

ส.ํนิ. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนกิาย นิทานวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํนิ. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก สงัยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกก. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนกิาย เอกกนปิาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย เอกกนบิาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทกุ. (บาล)ี = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนกิาย ทุกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ทกุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ตกิ. (บาล)ี = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนกิาย ติกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ตกิ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกกฺ. (บาล)ี = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนกิาย จตกฺุกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.จตุกกฺ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย จตกุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺ ก. (บาล)ี  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนกิาย อฏฺ กนิปาตปาล ิ(ภาษาบาลี) 

องฺ.อฏฺ ก. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย อฏัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. (บาล)ี  = อภิธมมฺปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.สงฺ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ธรรมสงัคณี (ภาษาไทย) 

อภิ.ว.ิ (บาล)ี  = อภิธมมฺปิฏก วภิงฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ว.ิ (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก วภิงัค ์(ภาษาไทย) 



 
บทที� ๒ 

 

การจดัพมิพร์ายงานการวจิยั 
 

             ในการพมิพร์ายงานการวจิยัท ั�งฉบบัร่างและฉบบัสมบูรณ์ เพื�อเสนอต่อสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ผูว้จิยัตอ้งจดัพมิพใ์หเ้ป็นไปตามที�สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์

กาํหนด ซึ�งไดแ้ก่ กระดาษที�ใชพ้มิพ ์ ตวัพมิพ ์ การเวน้ขอบกระดาษและการขึ�นบรรทดัใหม ่ ระยะการพิมพ ์

การขึ�นหนา้ใหม่ การลาํดบัหนา้และการพมิพเ์ลขหนา้ การพิมพบ์ทหรอืภาคและหวัขอ้ในบท ตาราง กราฟ 

แผนภูม ิและรูปประกอบต่างๆ การเวน้ระยะการพมิพห์ลงัเครื�องหมายวรรคตอน มีรายละเอียดดงันี� 

๒.๑  กระดาษที�ใชพ้มิพ ์ 

             ใหใ้ชก้ระดาษขาวไม่มบีรรทดั ขนาดมาตรฐาน ขนาด เอ ๔ หนา ๘๐ แกรม โดยพมิพเ์พยีง

หนา้เดยีว   

๒.๒  ตวัพมิพ ์ 

             ตน้ฉบบัรายงานการวจิยัใชพ้มิพจ์ากคอมพิวเตอร ์ ซึ�งเป็นแบบ Letter Quality (Laser 

Print) ใหใ้ชต้วัอกัษรสดีาํ และใชต้วัพมิพแ์บบเดยีวกนัตลอดท ั�งเลม่ ใชแ้บบอกัษรที�อ่านงา่ย ไม่เป็น

ลวดลายหรือตวัทบึ โดยใชแ้บบอกัษร Angsana, Browalia, Cordia หรือ Dillenia เพยีงแบบใด

แบบหนึ�ง ตลอดท ั�งเลม่ โดยมขีนาด ๑๖ พอ้ยท ์(point) ไม่เกิน ๑๗ พอ้ยท ์(point)  

    บทที� และชื�อบท  ใชต้วัหนาขนาด ๒๐ พอ้ยท ์(point) 

    หวัขอ้สาํคญัชิดขอบซา้ย  ใชต้วัหนาขนาด ๑๘ พอ้ยท ์(point) 

    หวัขอ้ย่อย  ใชต้วัหนาขนาด ๑๘ พอ้ยท ์(point) 

   (ยกเวน้กรณีตวัพมิพใ์นภาพประกอบ ตาราง และแผนภมูิ อาจใชต้วัพมิพท์ี�เลก็ลงหรอืย่อส่วน

เพื�อใหอ้ยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษที�กาํหนด) 

๒.๓  การเวน้ขอบกระดาษและการขึ�นบรรทดัใหม่  

    ๒.๓.๑  ขอบกระดาษดา้นบน (หวักระดาษ) ใหเ้วน้ว่างไว ้๑.๕ นิ�ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร  

ยกเวน้หนา้ที�มชืี�อบทใหเ้วน้ว่างไว ้๒ นิ�ว หรือ ๕ เซนติเมตร 

             ๒.๒.๒  ขอบซา้ยมอื ใหเ้วน้ที�ว่างไว ้๑.๕ นิ�ว หรอื ๓.๗๕ เซนติเมตร 

             ๒.๒.๓  ขอบขวามือ ใหเ้วน้ที�ว่างไว ้๑ นิ�ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 

    ๒.๒.๔  ขอบดา้นลา่ง ใหเ้วน้ที�ว่างไว ้๑ นิ�ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร  (ดูตวัอย่างหนา้ ๒๖) 



 
๒๐

             ๒.๒.๕ สว่นหวักระดาษที�ขึ�นบทใหมข่องแต่ละบท ถา้พมิพค์าํสุดทา้ยที�ไม่จบในบรรทดันั�นๆ 
ใหย้กคาํน ั�นไปพิมพใ์นบรรทดัต่อไป  หา้มตดัส่วนทา้ยของคาํไปพมิพใ์นบรรทดัต่อไป  (คือ หา้มแยกคาํ
ที�ต่อกนั) ตวัอย่าง เช่น มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  หา้มแยกเป็น มหาวทิยาลยัมหาจฬุา-
ลงกรณราชวทิยาลยั  หรือ  พจนานุกรม  หา้มแยกเป็น  พจนา-นุกรม   

๒.๔  ระยะการพมิพ ์  
             การย่อหนา้ ใหเ้วน้ระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตวัอกัษร  โดยเริ�มพมิพช่์วงตวัอกัษรที� ๙   
             ขอ้ความที�คดัลอกมา (Quotations) หรือเรยีกวา่อญัประภาษที�มคีวามยาวไม่เกิน ๓ บรรทดั  

ใหพ้มิพต่์อไปในเนื�อความนั�นไดเ้ลย โดยไมต่อ้งขึ�นบรรทดัใหม่ แต่ใหพ้มิพข์อ้ความนั�นไวภ้ายใน
เครื�องหมาย “……………….” (อญัประกาศ) 

   ตวัอยา่งการพิมพอ์ญัประกาศสั�นๆ  
             หลกัฐานโดยท ั �วไปในคมัภรี ์ กลา่วถงึหลกัอนตัตารวมอยู่ในไตรลกัษณ์ว่า “สงัขารท ั�งปวงไม่

เที�ยง สงัขารทั�งปวงเป็นทุกข ์ ธรรมทั�งปวงเป็นอนตัตา” แสดงใหเ้หน็ความแตกต่างอยู่แลว้ว่า ขอบเขต

ของอนตัตากวา้งขวางกว่าอนิจจงั และทกุข ์กลา่วคอื ในสองอย่างแรก สงัขาร (คือ สงัขตธรรม) ท ั�งปวง 
ไม่เที�ยง เป็นทุกข ์ แต่ในขอ้สุดทา้ย ธรรมท ั�งปวง ซึ�งปกติตีความกนัว่าท ั�งสงัขตธรรมและอสงัขตธรรม 
(ท ั�งสงัขารและวสิงัขาร) เป็นอนตัตา และมอียู่แหง่หนึ�งคือในคมัภีรป์ริวารแห่งวนิยัปิฎก ชี�ชดัลงไปทเีดยีว
ว่า นิพพานรวมอยู่ในคาํว่าธรรมท ั�งปวงเป็นอนตัตา ดงัขอ้ความเป็นคาถาในบาลว่ีา “สงัขารท ั�งปวงไม่

เที�ยง สงัขตธรรมท ั�งปวงเป็นทกุขแ์ละเป็นอนตัตา นิพพานและบญัญติัเป็นอนตัตา วนิิจฉยัมอียู่ดงันี�”๑ 

              ถา้มขีอ้ความอื�นที�คดัลอกมาซอ้นอยู่ ใหใ้ส่เครื�องหมายอญัประกาศเดี�ยว สาํหรบัขอ้ความที�
ซอ้นอยู่  เช่น   “.........................‘...............’........................” 

    ตวัอยา่งการพิมพอ์ญัประกาศเดี�ยว สาํหรบัขอ้ความที�ซอ้นอยู่ 
     ตามธรรมชาติโดยท ั �วไปของมนุษยน์ ั�น “พอคนรบัรูอ้ารมณ์หรอืประสบสถานการณ์อย่างใด

อย่างหนึ�ง  กระแสความคิดก็จะถกูแรงแห่งศรทัธาดึงใหแ้ลน่ไปตามแนวทางของศรทัธาน ั�น  เสมอืนหนึ�ง
ว่าศรทัธาขดุร่องสาํหรบัใหก้ระแสความคิดไหลไวก้่อนแลว้  ดงัน ั�น ท่านจงึแสดงหลกัว่า ‘ศรทัธา (ที�

ถูกตอ้ง) เป็นอาหารหลอ่เลี�ยงโยนิโสมนสิการ๒’  เพราะปรโตโฆสะที�เป็นกลัยาณมติร อาศยัศรทัธานั�น

เป็นทางเดนิ สามารถช่วยเพิ�มเติมเสรมิความรูค้วามเขา้ใจและชี�แนะส่องนาํความคิดไดม้ากขึ�นโดยลาํดบั” 

                                                
            ๑วิ.ป. (บาล)ี ๘/๘๒๖/๒๒๔., ว.ิป. (ไทย) ๘/๒๕๗/๒๒๔. 
                           

๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พทุธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ 

๖๗๓. 

 



 
๒๑

    ถา้ขอ้ความที�คดัลอกมาเกิน ๓ บรรทดัไมต่อ้งใชเ้ครื�องหมายอญัประกาศ แต่ใหพ้ิมพข์ึ�น

บรรทดัใหม่ ย่อหนา้ ๑๑ ช่วงตวัอกัษรจากขอบซา้ยมือ โดยใหเ้ริ�มพมิพช์่วงตวัอกัษรที� ๑๒ ในกรณีที�จะ

มกีารย่อหนา้ภายในขอ้ความที�คดัลอกมาอกี ก็ใหเ้พิ�มย่อหนา้เขา้มาอกี ๓ ช่วงตวัอกัษร  หรือเริ�มพิมพ์

ตวัอกัษรที� ๑๕ 

ตวัอยา่งการพิมพอ์ญัประกาศที�ยาวเกนิ  ๓  บรรทดั 

คาํสอนและหลกัปฏบิติัทางพระพทุธศาสนา ส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสงัคม และ

สะทอ้นถงึเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา ในดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมไดม้าก

ที�สุดก็คือคาํสอนและหลกัปฏบิตัิในข ั�นศีล เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชวีติ

ดา้นนอกเกี�ยวดว้ยการแสดงออกทางกายวาจา เป็นระเบยีบว่าดว้ยความสมัพนัธ ์

กบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยด์ว้ยกนั. . . 

การไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื�นไม่ว่าดว้ยกายหรอืวาจา และการไม่ทาํลายสติสมัปชญัญะที�

เป็นตวัคุม้ศีลของตน ศีลข ั�นตน้สุดนี�  นิยมเรยีกกนัว่า ศีล ๕ ๑  

             การอยู่ร่วมกนัในสงัคมของมนุษย ์ จะตอ้งอาศยัการพึ�งพาซึ�งกนัและกนั ความช่วยเหลอื

เกื�อกูลกนัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั นอกจากนี� มนุษยจ์ะตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม

ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจ และปฏบิตัิต่อสภาพแวดลอ้มอย่างถกูตอ้ง ไม่เป็นการเบยีดเบยีนท ั�งต่อมนุษย์

ดว้ยกนัเองและแก่สภาพแวดลอ้มที�มนุษยเ์ขา้ไปเกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารอยู่รว่มกนัในสงัคมมีความสงบสุข 

และไดร้บัประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มในทางที�จะเกื�อกูลใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาความสุขในข ั�นสูงยิ�งขึ�นไป 
 

ถา้ตอ้งการเวน้ขอ้ความที�คดัลอกมาบางส่วนใหพ้มิพเ์ครื�องหมายจดุ (Ellipsis dots) สามครั�ง 

(. . .) เช่น “ในที�นี� เมื�อสงัเกตอย่างหนึ�งว่า คนในประเทศฝ่ายตะวนัตกจาํนวนมากแปลจุดหมายชีวติของ

ชาวพุทธผดิไป  ชีวิตไม่มอีะไรมแีต่ความทุกขแ์ละทรมาน . . .  แต่พุทธศาสนามองทุกอย่างในสภาพที�

เป็นจรงิ  โดยปราศจากอุปาทานแห่งชวีติและโลก” 

             หากตอ้งการจะเพิ�มขอ้ความของผูเ้ขยีนงานวิจยัลงไปในขอ้ความที�คดัลอกมา ใหใ้ชเ้ครื�องหมาย 

วงเลบ็เหลี�ยม [      ] กาํกบั เพื�อใหแ้ตกต่างจากวงเลบ็ซึ�งอาจปรากฏในขอ้ความที�คดัลอกมาโดยตรงนั�น 

เช่น “พระพุทธเจา้ทรงเป็นนกัปฏบิตัิ แมจ้ะตรสัแสดงสจัจธรรม [ธรรมที�จรงิแทแ้น่นอน] กต็อ้งเกี�ยวโยง

ถงึจรยิธรรม [ธรรมที�เกี�ยวกบัความประพฤตปิฏบิตัิ] เสมอ” 

 

                                                

             ๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พทุธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ 

๔๓๑. 



 
๒๒

๒.๕  การลําดบัหนา้และการพมิพเ์ลขหนา้  

             ๒.๕.๑ ในสว่นนําทั�งหมด การลาํดบัหนา้ใหเ้ป็นไปดงันี� 

             สาํหรบัรายงานการวิจยัภาษาไทย ใหใ้ชต้วัอกัษรเรยีงตามพยญัชนะภาษาไทย (ก, ข, ค,...)   

             สาํหรบัรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ ใหใ้ชเ้ลขโรมนัใหญ่ (I, II, III,...) 

             การนบัหนา้ในส่วนนาํ ใหเ้ริ�มนบัตั�งแต่หนา้บทคดัย่อ ยกเวน้หนา้แรกของสารบญัที�ไม่ตอ้งใช ้

ตวัอกัษรกาํกบั แต่ใหน้บัหนา้รวมไปดว้ย 

             ๒.๕.๒ ในสว่นเนื� อความ (ต ั�งแต่บทที� ๑) เป็นตน้ไป ใหล้าํดบัหนา้โดยใชห้มายเลข ๑, ๒, 

๓,... จนจบ ยกเวน้หนา้แรกของแต่ละบท, หนา้แรกของบรรณานุกรม และหนา้แรกของภาคผนวกแต่ละ

ภาค ไม่ตอ้งใชเ้ลขกาํกบัหนา้ แต่ตอ้งนบัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย 

             เลขกาํกบัหนา้ท ั�งสว่นนาํและสว่นเนื�อความท ั�งหมด ใหพ้มิพห่์างจากริมกระดาษ ส่วนบน ๑ นิ�ว 

และใหอ้ยู่ในแนวเดยีวกบัขอบทางขวามอื (อกัษรสุดทา้ยของบรรทดั) หรือห่างจากริมกระดาษขวามอื ๑ นิ�ว 

๒.๖  การพมิพบ์ทหรอืภาคและหวัขอ้ในบท  

             ๒.๖.๑ บท (Chapters)  

             เมื�อขึ�นบทใหม่ ตอ้งขึ�นหนา้ใหม่ทุกคร ั�ง และตอ้งมเีลขลาํดบับท (จะใชเ้ลขไทย หรอือาระบคิ

ก็ได)้ ในรายงานการวจิยัภาษาไทย และเลขโรมนัใหญ่ในรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ หรือภาษาอื�น โดย

พมิพ ์ “บทที�...” ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ ห่างจากขอบบนสุด ๒ นิ�ว และพมิพ ์ ”ชื�อบท” ไวก้ลาง

หนา้กระดาษในบรรทดัต่อมา โดยเวน้ระยะห่างจากบรรทดับน ๑ บรรทดั 

             หากชื�อบทที�ยาวเกิน ๑ บรรทดัหรอืมากกว่า ๔๘ ตวัอกัษร ใหแ้บ่งออกเป็น ๒ หรือ ๓ 

บรรทดัตามความเหมาะสม  โดยพมิพข์อ้ความเรยีงลงมาในลกัษณะสามเหลี�ยมหวักลบั  หรือ  ปิรามดิ

หวักลบั     (                    )   ไม่ตอ้งขีดเสน้ใตช้ื�อบท   

             ๒.๖.๒ ภาคหรอืตอน (Parts) 

             ในกรณีที�รายงานการวิจยัมีความยาวมาก อาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายภาค หรอืหลายตอน ให ้

พมิพเ์ลขลาํดบัภาคและชื�อของภาคไวอ้กีหนา้หนึ�งต่างหาก เรยีกว่า หนา้บอกภาค หนา้นี�จะอยู่ก่อนที�จะ

ถงึบทแรกของภาคนั�นๆ  

             สาํหรบัภาคที�มชีื�อส ั�น อาจพมิพไ์วบ้รรทดัเดยีวกนักบัเลขลาํดบัภาคก็ได ้ แต่ถา้ชื�อยาวให ้

พมิพช์ื�อภาคไวอ้กีบรรทดัหนึ�ง  หรอื ๒-๓ บรรทดัแลว้แต่ความยาวของชื�อ   โดยใหอ้กัษรตวัแรกของ

แต่ละบรรทดัตรงกนั จดัขอ้ความท ั�งหมดไวต้รงกลางหนา้กระดาษ  ห่างจากขอบบนและขอบลา่งเท่ากนั  

ท ั�งห่างจากขอบซา้ยและขอบขวาเท่ากนั 

 



 
๒๓

             ๒.๖.๓ หวัขอ้ใหญ่หรือหวัขอ้สาํคญั  

             หวัขอ้ใหญ่หรือหวัขอ้สาํคญัของแต่ละบท หมายความถงึหวัขอ้ที�ไม่ใช่เป็นชื�อเรื�องประจาํบท   

ใหอ้ยู่ชิดขอบกระดาษดา้นซา้ย โดยใหท้าํตวัหนาที�หวัขอ้สาํคญันั�นๆ และใสห่มายเลขกํากบัขา้งหนา้ 

(ขนาด ๑๘ พอ้ยท)์  

             รายงานการวจิยัภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรกของคาํแรกและของทกุๆ คาํ ในหวัขอ้สาํคญัๆ 

เหลา่นี� ตอ้งพมิพด์ว้ยอกัษรตวัพมิพใ์หญ่เสมอ แต่บุรพบท (preposition) สนัธาน (conjunction) 

และคาํนาํหนา้นาม (article) ไม่ตอ้งพมิพด์ว้ยอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ ยกเวน้บุรพบท (preposition), 

สนัธาน (conjunction) และคาํนาํหนา้นาม (article) ดงักลา่วจะเป็นคาํแรกของหวัขอ้สาํคญันั�นๆ  

             อนึ�ง  ถา้จะขึ�นหวัขอ้ใหม่อกี  แต่มทีี�ว่างสาํหรบัพมิพข์อ้ความต่อไปไดไ้ม่เกินหนึ�งบรรทดัใน

หนา้นั�นแลว้  ใหข้ึ�นตน้หวัขอ้ใหม่ในหนา้ต่อไป  

             ๒.๖.๔ หวัขอ้ย่อย  

             ใหพ้มิพห์วัขอ้ย่อยโดยย่อหนา้ เวน้ระยะ ๘ ตวัอกัษร เริ�มพมิพช่์วงตวัอกัษรที� ๙ ดว้ยอกัษร

ตวัหนา้ขนาด ๑๖ พอ้ยท ์ เริ�มนบัเป็นหวัขอ้ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓ … ไม่ตอ้งใส่เครื�องหมายมหพัภาค 

เวน้ ๒ ระยะก่อนพมิพเ์นื�อหาต่อไป หากไม่มกีารแบง่หวัขอ้ย่อยลงไปอีก ใหพ้ิมพเ์นื�อหาไวบ้รรทดั

เดยีวกนักบัหวัขอ้ย่อย 

             ๒.๖.๕ หวัขอ้ย่อยต่อๆ ไป 

   ใชเ้ลขกาํกบัดว้ยทศนิยม โดยพมิพต์วัเลขหวัขอ้ย่อยใหต้รงกบัตวัอกัษรของหวัขอ้ย่อยขา้งบน 

(หรือนบัระยะตวัอกัษรเขา้มาอีก ๗ ตวัอกัษร จากตวัเลขหวัขอ้ย่อยขา้งบน) เวน้ ๒ ระยะก่อนพมิพ์

เนื�อหาต่อไป และหลงัหวัขอ้ย่อยระดบันี�ไม่ตอ้งใชเ้ครื�องหมายมหพัภาพ 

     ในแต่ละบทใหแ้บ่งหวัขอ้ย่อยเหมอืนกนัทกุบท  

              ในหวัขอ้ย่อยต่อๆ ไป หากมกีารขึ�นย่อหนา้ใหมใ่นเนื�อหาใหย่้อหนา้ตรงกบัหวัขอ้ย่อย     

(ดูตวัอย่างหนา้ ๒๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔

(๒ นิ�วจากขอบกระดาษดา้นบนลงมา) 

บทที� (๒๐ พอ้ยท)์ 

(เวน้ ๑ บรรทดั) 

ชื�อบท (๒๐ พอ้ยท)์ 
(เวน้ ๑ บรรทดั) 

             เริ�มคาํอธิบาย (ตวัอกัษรเริ�มตน้ตวัที� ๙).............................................................................. 

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

๑.๑  หวัขอ้ใหญ่หรือหวัขอ้สําคญั (๑๘ พอ้ยท)์ 

         ๑.๑.๑//หวัขอ้ย่อย (ขนาด ๑๖ พอ้ยท)์..........................................................................… 

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

              ๑.๑.๑.๑//......................................................................................................…. 

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

     ๑.๑.๑.๒//........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

     ๑.๑.๒//หวัขอ้ย่อย (ขนาด ๑๖ พอ้ยท)์............................................................................. 

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

              ๑.๑.๒.๑//.......................................................................................................… 

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

     ๑.๑.๒.๒//.......................................................................................................... 

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

๑.๒  หวัขอ้ใหญ่หรือหวัขอ้สาํคญั (๑๘ พอ้ยท)์ 

         ๑.๒.๑//หวัขอ้ย่อย (ขนาด ๑๖ พอ้ยท)์............................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
              ๑.๒.๑.๑//.......................................................................................................… 

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

     ๑.๒.๑.๒//........................................................................................................... 

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

 

หมายเหต:ุ (เครื�องหมาย / หมายถึง การเวน้ ๑ ช่วงตวัอกัษร) 



 
๒๕

๒.๗  ตาราง  กราฟ  แผนภมิู  และรูปประกอบตา่ง ๆ   

             ตาราง  กราฟ  แผนภูม ิ และรูปประกอบจะตอ้งมหีมายเลขประจาํและเรยีงลาํดบัไปตลอด

ท ั�งเล่มใหพ้มิพเ์ลขลาํดบัที�และชื�อของตาราง กราฟ แผนภูม ิ และรูปประกอบพรอ้มท ั�งขอ้ความและที�มา

ไวใ้นหนา้เดียวกนัท ั�งหมด  

             กรณีที�ตารางนั�นมคีวามยาวมาก จนไม่สามารถพมิพใ์หจ้บในหนา้เดียวได ้ ใหพ้มิพส่์วนที�

เหลอืในหนา้ถดัไป แต่ท ั�งนี�จะตอ้งมลีาํดบัที�และชื�อของตารางและมสีว่นของขอ้ความในตารางรวมอยู่

ดว้ยในแต่ละหนา้อย่างนอ้ย ๒ บรรทดั ในกรณีที�ส่วนขอ้ความของตารางสิ�นสุดลง  และจาํเป็นจะตอ้ง

อา้งถึงที�มาของตารางในหนา้ถดัไป จะตอ้งยกขอ้ความบางสว่นของตารางไปรวมไวห้นา้ใหม่อย่างนอ้ย ๒ 

บรรทดั โดยยอมปล่อยใหม้ทีี�ว่างในตารางหนา้เดมิ (ดูตวัอย่างหนา้ ๒๗ - ๒๘) 

             ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของหนา้รายงานการวจิยั สาํหรบัตารางขนาดใหญ่ ควร

พยายามลดขนาด  โดยใชเ้ครื�องถ่ายย่อส่วน หรอืวธิีอื�นๆ ตามความเหมาะสม  แต่จะตอ้งชดัเจนพอที�จะ

อ่านไดง้า่ย สาํหรบัตารางที�กวา้งเกินกว่าความกวา้งของหนา้รายงานการวิจยั ก็อาจจะจดัใหส้ว่นขวาของ
ตารางน ั�นหนัเขา้หาขอบของหนา้ (ดูตวัอย่างหนา้ ๒๙ - ๓๐) 

             แผนภูม ิใหใ้ชแ้นวปฏบิตัิเดยีวกบัเรื�องตาราง 

             สาํหรบัภาพประกอบหากเป็นภาพถ่ายที�อา้งองิมาจากที�อื�นอาจใชภ้าพถ่ายสาํเนาได ้แต่ถา้เป็น

ภาพถ่ายของผลการวจิยั ใหใ้ชภ้าพจริงท ั�งหมดจะเป็นภาพสหีรอืขาวดาํก็ได ้
 
๒.๘  การเวน้ระยะการพมิพห์ลงัเครื�องหมายวรรคตอน   
             หลงัเครื�องหมาย มหพัภาค (. period)     เวน้  ๒  ช่วงตวัอกัษร 

             หลงัเครื�องหมาย  จลุภาค  (, comma) เวน้  ๑  ช่วงตวัอกัษร 

             หลงัเครื�องหมาย  อฒัภาค  (; semicolon) เวน้  ๑  ช่วงตวัอกัษร 

             หลงัเครื�องหมาย  ทวภิาค  (: colons) เวน้  ๑  ช่วงตวัอกัษร 

       โดยมีวธิกีารใส่เครื�องหมายวรรคตอนดงันี� 
    ๑.  ตอ้งพมิพเ์ครื�องหมายวรรคตอนไวท้า้ยขอ้ความเสมอ เช่น 

         กรุงเทพมหานคร: อดิศกัดิ�  ทองบุญ, โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. 

    ๒.  หลงัเครื�องหมายมหพัภาค ( . )  เวน้ ๒ ช่วงตวัอกัษร 

    ๓.  หลงัเครื�องหมายจลุภาค ( , ) อฒัภาค ( ; ) และ ทวภิาค ( : ) เวน้ ๑ ช่วงตวัอกัษร 

    ๔.  หลงัตวัย่อเวน้ ๑ ช่วงตวัอกัษร เช่น 

                  น. ๓  p. 9 

    ๕.  ระหว่างคาํย่อที�มมีากกว่า ๑ อกัษร ไม่ตอ้งเวน้ เช่น 

                   ม.ป.ท.  พธ.ม.  ม.ร.ว.  n.p.  n.d. 



๒๖(ตวัอยา่ง  การเวน้ระยะขอบกระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

          ๑.๕ นิ�ว หนา้ปกต ิ

                         ๒ นิ�ว ชื�อบท / ตอน                                     ๑ นิ�ว เลขหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

    ๑.๕ นิ�ว           ๑ นิ�ว  

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           ๑  นิ�ว 

 
                   ๑ นิ�ว 

    
………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

 
 

ช่วงเนื�อที�ในการพมิพ ์



 
(ตวัอย่าง   การพมิพต์ารางที�มีความยาวเกินหนึ�งหนา้) 

๒๗ 

 
 

ส่วนที� ๖ ขอ้มลูเกี�ยวกบัความคิดเหน็ในส่วนของการนาํไปใช ้

 
ตารางที� ๑ 

จาํนวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ 

ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของการนาํไปใชภ้าควชิาการ 

 
 

ขอ้ที� 
 

ขอ้ความ 
การนาํไปใช ้  

 X 
 

S.D. มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
N % N % N % N % N % 

๑ การจดังานวนัสาํคญั

ทางพระพุทธศาสนา 

เช่น วนัวสิาขบูชา 

เพื�อใหช้าวไทยและ

ชาวต่างประเทศได ้

ร่วมพธิ ี

๙ ๒๐.๙ ๒๕ ๕๘.๑ ๗ 

 

๑๖.๒ ๒ 

 

๔.๖๕ ๑ ๒.๓ ๓.๙ ๐.๗ 

๒ การจดังานวฒันธรรม

ของชาตไิทยเช่น วนั

เฉลมิพระชนมพรรษา  

เพื�อใหช้าวไทยและ

ชาวต่างประเทศได ้

ร่วมพธิ ี

๖ 

 

๑๓.๙ ๑๕ 

 

๓๔.๘ ๑๖ 

 

 ๓๗.๒ ๕ 

 

๑๑.๖ ๑ 

 

๒.๓ ๓.๔ ๑.๐ 

๓ การจดังานทาํบญุ

ประเพณีประจาํปี เช่น 

งานสงกรานต ์  งาน

ทอดกฐนิ  เพื�อใหช้าว

ไทยและชาวต่าง 

ประเทศไดร้่วมพธิี 

๑๗ 

 

๓๙.๕ ๑๗ 

 

๓๙.๕ ๙ 

 

๒๐.๙ ๒ 

 

๔.๖๕ ๑ 

 

๒.๓ ๔.๑ ๐.๗ 

 
 
 

 
 



 
(ตวัอย่าง   การพมิพต์ารางที�มีความยาวเกินหนึ�งหนา้) 

๒๘ 

 
ตารางที� ๑ (ต่อ) 

 
 

 
ขอ้ที� 

 
ขอ้ความ 

การนาํไปใช ้  

 X 

 

S.D. มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 
N % N % N % N % N % 

๔ การประกอบพธิีกรรม

ทางพระพทุธศาสนา

และประเพณีไทย เช่น 

งานแต่งงาน งานทาํบญุ

ขึ�นบา้นใหม ่ เพื�อให ้

ชาวไทยและชาวต่าง 

ประเทศไดร่้วมพธิ ี

๙ ๒๐.๙ ๒๕ ๕๘.๑ ๗ 

 

๑๖.๒ ๒ 

 

๔.๖๕ ๑ ๒.๓ ๓.๙ ๐.๗ 

๕ การทาํงานเกี�ยวกบังาน 

จดหมาย บนัทกึการ

ประชมุ การประสานงาน

การบริหารสาํนกังาน งาน

บญัชรีบั-จ่ายของวดัใน

วดัที�ท่านอยู่ 

๖ 

 

๑๓.๙ ๑๕ 

 

๓๔.๘ ๑๖ 

 

 ๓๗.๒ ๕ 

 

๑๑.๖ ๑ 

 

๒.๓ ๓.๔ ๑.๐ 

๖ การทาํงานดา้นเอกสาร

และงานสารบรรณ 

๑๗ 

 

๓๙.๕ ๑๗ 

 

๓๙.๕ ๙ 

 

 ๒๐.๙ ๒ 

 

๔.๖๕ ๑ 

 

๒.๓ ๔.๑ ๐.๗ 

๗ การพมิพเ์อกสาร

หนงัสอืธรรมะ เพื�อ

เผยแพร่กจิการ

พระพทุธศาสนา 

๖ 

 

๑๓.๙ ๑๕ 

 

๓๔.๘ ๑๖ 

 

 ๓๗.๒ ๕ 

 

๑๑.๖ ๑ 

 

๒.๓ ๓.๔ ๑.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                         (ตวัอยา่ง  การพมิพต์ารางในหนา้เดียวกบัเนื� อเรื�อง)                          ๒๙            

 
ตารางที� ๒ 

จาํนวนและรอ้ยละของการนาํความรูเ้กี�ยวกบัการสอนปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน 

ตามแนวสติปฏัฐาน ๔  แก่ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ 

 
 

การสอนปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานแก่  

ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ 

จาํนวน รอ้ยละ 

๑. สอนในบางเวลาที�สะดวกหรอืตอ้งการสอน 

๒. ไม่เคยสอนเลย 

๓.  สอนสมํ �าเสมอสปัดาหล์ะ ๑ วนั 

๔.  สอนสมํ �าเสมอทกุวนั 

๕.  สอนสมํ �าเสมอทกุ ๓-๕ วนั ใน ๑ สปัดาห ์

๒๓ 

๑๔ 

 ๔  

 ๑ 

 ๑ 

๕๓.๔ 

๓๒.๕ 

  ๙.๓ 

  ๒.๓ 

  ๒.๓ 

รวม        ๔๓      ๑๐๐.๐ 

 
ตารางที� ๓ 

จาํนวนและรอ้ยละของปญัหา/อปุสรรคของการสอนปฏบิตัิวปิสัสนากรรมฐาน 

ตามแนวสติปฏัฐาน ๔  แก่ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ 

 
การสอนปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานแก่  

ผูส้นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ 

จาํนวน รอ้ยละ 

๑.  ไม่มปีญัหา 

๒.  มปีญัหา 

๒๕ 

๑๘ 

๕๘.๑ 

๔๑.๙ 

รวม         ๔๓     ๑๐๐.๐ 

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

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

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

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

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



     

ตารางที� ๔ 

สรุปประเด็นที�ศึกษา 

 
กลุ่มประชากร ประเด็นที�ศึกษา 

อนัดบั/ชื�อ ๑. ประวตัโิดยย่อ 

  

 ๒. ทศันะเกี�ยวกบัประโยชน ์  

     ของเนื�อหาหลกัสูตรต่อ   

     การนาํไปปฏบิตัศิาสนกิจ 

     ของพระธรรมทูตใน 

     สหรฐัอเมริกา 

๓. ทศันะเกี�ยวกบัปญัหา

และอุปสรรคของพระธรรม

ทูตในการนาํความรู ้ทกัษะ 

และประสบการณ์ที�ได ้

อบรมไปใชใ้นการปฏบิตั ิ

ศาสนกิจในสหรฐัอเมริกา 

๔. ทศันะเกี�ยวกบัการ

ประเมนิผลการ

ดาํเนินงานของโครงการ

อบรมพระธรรมทูตสาย

ต่างประเทศ 

๕. ขอ้เสนอแนะ 

สาํหรบัโครงการอบรม

พระธรรมทูตสาย 

ต่างประเทศ 

๑ 

พระราชกิตตเิวท ี

(สมบูรณ์ สมปฺุณฺโณ) 

ประธานสมชัชาสงฆ์

ไทยในสหรฐัอเมริกา 

 - อายุ ๗๒ ปี  

   พรรษา ๕๒ 

 - เจา้อาวาส 

   วดัวชิรธรรมปทปี 

 - เปรียญธรรม ๗ 

   ประโยค,    

   พธ.บ., พธ.ด.     

  (กิตตมิศกัดิ�) มจร. 

- วชิาการ ยงัไดป้ระโยชน ์  

  ไม่เตม็ที� เพราะเวลานอ้ย  

  และเป็นวชิาอบรม ไม่ใช ่

  หลกัสูตรเรียน 

- จิตภาวนา ควรฝึกปฏบิตั ิ 

  ใหม้ากขึ�น 

- ภาคสาธารณูปการ เป็น   

  ความรูเ้พยีงเลก็ๆ นอ้ยๆ  

- วชิาการ ความรูท้ี�ได ้

  อบรมไปพอเป็นพื�นฐาน   

  เบื�องตน้ 

- จิตภาวนา ขึ�นอยู่กบัพื�น 

  ฐานของพระธรรมทูต   

  แต่ละรูป 

- สาธารณูปการ พระ   

  ธรรมทูตไม่มใีบวชิาชีพ 

- พอทาํใหพ้ระธรรมทูต 

 มคีวามรู ้ความสามารถ   

 และความม ั �นใจบา้ง 

- การจดัเตรียมพระธรรม 

  ทูตใหว้ดัไทยในอเมริกา  

  คงยากพอสมควร 

- สนองงานคณะสงฆ ์ 

  ไทยไดพ้อสมควร 

- คณะสงฆไ์ทย ควรตั�ง  

   โรงเรียนพระธรรมทูต  

   ขึ�นมาโดยเฉพาะ หรือ 

   จดัสรรงบประมาณให ้

   มหาวทิยาลยัมหาจุฬา 

   ลงกรณราชวทิยาลยั 

  เป็นผูด้าํเนินการ 



     

 



 

บทที� ๓ 
 

การอา้งองิ 
 

             รูปแบบการอา้งองิในการเขยีนรายงานการวิจยั มหีลายรูปแบบตามมาตรฐานของแต่ละ

สาขาวชิา เช่น มาตรฐานของ APA, Chicago, Index Medicos, ISO, MLA, Nature, Science, 

Vancouver ฯลฯ แต่ละมหาวทิยาลยัท ั�งของรฐัและเอกชนในประเทศไทย ก็จะมรูีปแบบการอา้งองิเป็น

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสถาบนั  ในที�นี�ไดก้าํหนดใชรู้ปแบบการอา้งอิงแบบเชงิอรรถ (Footnote) เพยีง

แบบเดยีว ซึ�งมรูีปแบบการเขยีนอา้งองิแตกต่างกนัตามประเภทของเอกสารหรอืแหลง่ที�ใชอ้า้งองิ ดงันี�   

๓.๑  การพมิพเ์ชิงอรรถ 
             ใหพ้มิพเ์ชงิอรรถไวท้ี�ส่วนล่างของแต่ละหนา้ที�จะอา้งองิ และใหแ้ยกจากเนื�อเรื�อง โดยขดีเสน้
คั �นขวางจากขอบซา้ยของกระดาษยาวประมาณ ๒๐ ตวัพมิพ ์ โดยใชต้วัอกัษรขนาด ๑๔ พอ้ยท ์เวน้ห่าง
จากบรรทดัสุดทา้ยของเนื�อเรื�อง ๒ บรรทดั และพมิพเ์ชิงอรรถใตเ้สน้คั �น ๑ บรรทดั โดยใหบ้รรทดั
สุดทา้ยของขอ้ความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษดา้นลา่ง ๑ นิ�ว หรือ โดยการเขา้ไปที�รายการ 

“แทรก” ของ Microsoft Word แลว้คลกิเลอืก “เชงิอรรถ” ก็ได ้ จากนั�นเลอืก “กาํหนดเครื�องหมาย

เอง” 

             การพมิพเ์ชิงอรรถ ใหพ้มิพบ์รรทดัแรกย่อหนา้เขา้มา ๘ ระยะตวัอกัษร  เริ�มพมิพต์วัอกัษรที� 
๙ (เช่นเดยีวกนักบัการย่อหนา้) หากขอ้ความยาวเกิน ๑ บรรทดั บรรทดัต่อมาใหพ้มิพช์ดิขอบซา้ยมือ 
ทุกบรรทดัจนจบรายการนั�น 

๓.๒  การใสเ่ลขที�เชิงอรรถ 
             ใหใ้ส่เลขที�เชิงอรรถนาํหนา้ก่อนการอา้งอิงเชงิอรรถทกุคร ั�ง โดยเลขที�เชงิอรรถใหเ้ป็นตวัเลข
ไทยยกขึ�น ขนาด ๑๖ พอ้ยท ์ (โดยเขา้ไปที�รายการ “แทรก” ของ Microsoft Word แลว้คลกิเลอืก 

“เชงิอรรถ” ก็ได ้จากนั�นเลอืกขนาดตวัอกัษรตามที�กาํหนดไว)้ 

๓.๓  การเรียงลาํดบัเลขของเชิงอรรถ  
             ใหเ้ริ�มเชิงอรรถแรกของแต่ละหนา้ ต ั�งแต่บทที� ๑ เป็นตน้ไป โดยเรยีงลาํดบัเลขเชิงอรรถให ้
จบในแต่ละหนา้  และไม่ตอ้งแยกเป็นเชิงอรรถของหนงัสอืภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 

๓.๔  รูปแบบการลงเชิงอรรถ 
             รูปแบบการลงเชิงอรรถน ั�น แตกต่างกนัไปตามชนิดของหลกัฐานของการอา้งอิง ดงันี�  
 



 ๓๒
 

             ๓.๔.๑ หนังสอื   

                      ๓.๔.๑.๑ คมัภรีพ์ระไตรปิฎกหรอืหนังสอืสาํคญัพิมพเ์ป็นชดุ 

รูปแบบ 

             ใหอ้า้งชื�อย่อคมัภรี.์  เลม่/ขอ้/หนา้. และใหว้งเลบ็คาํว่า (บาล)ี ไวห้ลงัคาํย่อ   ในกรณีที�ใช ้

พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาล ี หรือ วงเลบ็คาํว่า (ไทย) ไวห้ลงัคาํย่อ ในกรณีที�ใชพ้ระไตรปิฎกฉบบั

ภาษาไทย 

ตวัอยา่ง 
๑ขุ.ชา. (บาล)ี ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 
๒ท.ีปา. (ไทย) ๙/๓๔๕/๑๔๔. 
 

                      ๓.๔.๑.๒ หนังสอืท ั �วไป 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, ชื�อเรื�อง, (สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพิมพห์รือโรงพมิพ,์ ปีที�พมิพ)์, หนา้.  

ตวัอยา่ง  

พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจติฺโต), ปรชัญากรกี : บ่อเกิดภูมปิญัญาตะวนัตก,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้ ๓๘. 

Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai 

Printing, 2004), p.69. 
 

                      ๓.๔.๑.๓  หนังสอืแปล  

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, ชื�อเรื�อง, แปลโดย ผูแ้ปล, ชื�อชุดและลาํดบัที� (ถา้ม)ี, ครั�งที�พิมพ ์ (ในกรณีพมิพ์

มากกว่า ๑ ครั�ง),จาํนวนเลม่ (กรณีหลายเลม่จบ), (สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพิมพห์รอืโรงพมิพ,์ ปีที�พมิพ)์, 

เลม่ที� (ถา้มหีลายเลม่จบ), หนา้หรือจาํนวนหนา้ที�อา้งถงึ. 

ตวัอยา่ง 

ปิยทสัสเีถระ, พระพทุธศาสนา-อมตเทศนา, แปลโดย ชินวุธ สุนทรสมีะ, พมิพค์ร ั�งที� ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๒), หนา้ ๓๑-๓๒. 

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp 

Smith, (London: The Macmillan Press, 1978), p. 117.  



 ๓๓
 

                      ๓.๔.๑.๔ บทความตา่งๆ 
             ๑) บทความในวารสาร  

รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน, “ชื�อบทความ”,  ชื�อวารสาร, เลม่ที�หรอืปีที� (เดอืน ปี): หนา้. 

ตวัอยา่ง 
สมิทธพิล  เนตรนิมติร, “สหวทิยาการในชาดก”, พทุธจกัร, ปีที� ๕๖ ฉบบัที� ๔ (เมษายน 

๒๕๔๕): หนา้ ๔๙-๕๓. 
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 

No.1: pp. 10-15. 

             ๒) บทความในหนังสอืพมิพ ์ 

รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน, “ชื�อบทความ”,  ชื�อหนังสอืพมิพ,์ (วนั เดอืน ปี): หนา้. 

ตวัอยา่ง 
พระศรีปรยิตัิโมล,ี “ฉงน !! ร่าง พ.ร.บ. จดัรูปที�ดนิรฐั - เอกชน - นายทุนปลน้เงยีบที�วดั”, 

มติชน, (๑๗ เมษายน ๒๕๔๗): หนา้ ๖. 

Sommart Noimareng, “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation, 

(2 September 1990): p. 2. 

             ๓) บทความในสารานุกรม  

รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน,  “ชื�อบทความ”,  ชื�อสารานุกรม,  เลม่ที�  (ปีที�พมิพ)์: หนา้. 

ตวัอยา่ง 

เกษม  บุญศร,ี “พุทธวงศ”์, สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน, ๒๑ (๒๕๒๙-๓๐): 

หนา้ ๑๓๓๙๕-๑๓๔๒๓. 
Charles Landesman, Jr., “Consciousness”, The Encyclopedia of Philosophy, 

vol. 2 (1967): pp. 191-195. 

             ๔) บทความจากหนังสอืรวมบทความ  

รูปแบบ  
ผูเ้ขยีน, “ชื�อบทความ”, ใน ชื�อเรื�อง, รวบรวมโดย ผูร้วบรวม, ชื�อชดุ (ถา้ม)ี, ครั�งที�พิมพ ์

(กรณีที�พมิพม์ากกว่า ๑ ครั�ง), จาํนวนเล่ม (กรณีมหีลายเลม่จบ), (สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพิมพห์รือโรง

พมิพ,์ ปีที�พมิพ)์, เลม่ที� (กรณีมหีลายเลม่จบ): หนา้หรือจาํนวนหนา้ที�อา้งถงึ. 



 ๓๔
 

ตวัอยา่ง  

จาํนงค ์ ทองประเสริฐ, “ปรชัญาจนี”, ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรชัญาบุรพทิศ, รวบรวม

และจดัพมิพโ์ดย  ทรงวทิย ์ แกว้ศร,ี (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒): หนา้

๑๔๒. 

W.T. Stace, “Survival after death”, Philosophical issue, ed. by James Rachels, 

(London: Harper & Row, Publishers 1972): pp. 87-91. 

             ๕) บทวิจารณ์หนังสอื  

รูปแบบ  

ผูเ้ขยีนบทวิจารณ,์ วจิารณ์ “ชื�อหนงัสอืที�วจิารณ”์, โดยผูแ้ต่งหนงัสือที�วิจารณ์ ใน ชื�อ

วารสาร, ปีที�หรอืเล่มที� (เดอืน ปี): หนา้.  

ตวัอยา่ง  

พระมหาอนิศร  จนิฺตาป�ฺโญ “วเิคราะหพ์ระเทพเวท ีกรณีสนัติอโศก”,  โดย ว. ชยัภคั,ใน 

พทุธจกัร, ปีที�  ๔๔  เลม่ที�  ๔  (เมษายน  ๒๕๓๓): หนา้ ๒๔-๒๖. 

Peter Harvey, “The Five Aggregates: Understanding Theravada Psychology 

and Sociology,” by Mathieu Boisvert, Journal of Buddhist Ethics, Vol.3 (1996): pp. 91-97.  
 

                      ๓.๔.๑.๕ เอกสารอื�นๆ 

             ๑) รายงานการวิจยั  

รูปแบบ  

ชื�อผูว้จิยั (และคณะ), “ชื�อหวัขอ้รายงานการวิจยั”, ชื�อแผนกวชิาหรือคณะและมหาวทิยาลยั 

หรือสว่นงานอื�นๆ, ปีที�พมิพ,์ หนา้. 

ตวัอยา่ง  

นายมนสั ภาคภูม,ิ “ปจัจยัที�สง่ผลตอ่ความสาํเร็จของเจา้อาวาสในการพฒันาวดัใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางชุมชน”, รายงานการวจิยั กองแผนงาน กรมการศาสนา, (กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธกิาร), ๒๕๔๐, หนา้ ๓๔. 

             ๒) จุลสาร  เอกสารอดัสาํเนา  และเอกสารอื�นๆ ที�ไม่ไดต้ีพิมพ ์ 

ใหใ้ชแ้บบอย่างเหมอืนการลงเชิงอรรถ ยกเวน้ชื�อเรื�องใหใ้ส่ไวใ้นเครื�องหมายอญัประกาศ  

และระบลุกัษณะของเอกสารนั�น เช่น อดัสาํเนา หรอื Mimeographed. พมิพด์ดี หรอื Typewritten. 

แลว้แต่กรณี  ไวใ้นเครื�องหมายวงเลบ็ตอนสุดทา้ยของรายการ 



 ๓๕
 

ตวัอยา่ง 

พระมหาสมชยั  กุสลจติฺโต, “ทศันะเรื�องจติในพระพทุธปรชัญา”, กรุงเทพมหานคร: 

บณัฑติวทิยาลยั  มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๓ (อดัสาํเนา). 

Phramaha Prayoon  Dhammacitto (Mererk),  “Buddhism and World 

Peace”, Paper Presented at the 16th General Conference of the World Fellowship of 

Buddhists, Los Angeles, November 19-26, 1988 (Mimeographed). 
 

             ๓.๔.๒ สมัภาษณ์ 

รูปแบบ 

สมัภาษณ์ ชื�อผูใ้หส้มัภาษณ์, ตาํแหน่ง (ถา้ม)ี, วนั เดอืน ปี. 

ตวัอยา่ง 

สมัภาษณ์ พระธรรมโกศาจารย ์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), อธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั, เมื�อวนัที�  ๑๘ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐. 

Interview with Phra Darmakosajarn (Phrayoon Thammajitto, Rector of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 18 July 2004.     
  

             ๓.๔.๓ สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์๑ 
             สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ 
                      ๓.๔.๓.๑ แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Machine Readable Data 

File and Computer Program/Software) 

                      ๓.๔.๓.๒ สารนิเทศจาก CD-ROM 

                      ๓.๔.๓.๓ สารนิเทศจากจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนิกส ์(Mailing List/List serve) 

                      ๓.๔.๓.๔ สารนิเทศจาก World Wide Web (www) 

         ๓.๔.๓.๕ สารนิเทศจาก FTP 
         ๓.๔.๓.๖ สารนิเทศจาก Gopher 
         ๓.๔.๓.๗ สารนิเทศจากกลุม่ข่าว (Usenet/Newsgroup) 

         ๓.๔.๓.๘ สารนิเทศจากจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

                                                

             ๑บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ,์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๘-๑๙, ๘๗-๘๙.  



 ๓๖
 

         ๓.๔.๓.๑ แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Machine Readable Data 

File and Computer Program/Software) 

รูปแบบ 
             ชื�อผูร้บัผิดชอบหลกั. ชื�อแฟ้มขอ้มูล หรอื ชื�อโปรแกรม. สถานที�ผลติ: ชื�อผูผ้ลติหรอื 
ผูเ้ผยแพร่. ปีที�จดัทาํ. 
ตวัอยา่ง 

Miller, M.E.  The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. 

Westminster, CA: Psytek Services, 1993. 

Miller,W.; Miller, A.; and Kline, G. The CPS 1974 American National 

Election Study [Machine Readable Data File]. Ann Arbor: University of Michigan, 

Center for Political Studies (Producer), Ann Arbor: Inter-University Consortium for 

Political and Social Research (Distributor), 1975. 

         ๓.๔.๓.๒ สารนิเทศจาก CD-ROM 
             ๑) สาระสงัเขปหนงัสอื 
รูปแบบ 
             ผูแ้ต่ง. ชื�อเรื�อง. ชื�อชุดหนงัสือและลาํดบัที�. ครั�งที�พิมพ.์ จาํนวนเล่ม. สถานที�พมิพ:์ 
สาํนกัพมิพ,์ ปีที�พมิพ.์ [ซดีี-รอม]. สาระสงัเขปจากหรอืเนื�อหาเต็มจาก: แฟ้มขอ้มลูหรอืฐานขอ้มูล: รายการที�: 

ตวัอยา่ง 
         Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, 

and Service. Boulder, CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: Silver Platter 

File: ERIC Item: ED392340 

             ๒) สาระสงัเขปบทความวารสาร 
รูปแบบ 
             ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ.” ชื�อวารสาร เลม่ที�หรอืปีที� (เดอืน ปี): หนา้. [ซดีี-รอม]. สาระสงัเขป

จากหรือเนื�อหาเต็มจาก: แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มลู: รายการที�: 
ตวัอยา่ง 

  “Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging: Some 

Thoughts on How Librarians Can Improve the Internet.” Reference Services Review 

22, 4 (1994): 11-16. [CD-ROM]. Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: E493349 

             ไม่มผูีแ้ต่ง ใหข้ึ�นตน้ดว้ยชื�อเรื�อง ไม่มเีดอืน แต่ทราบฉบบัที� ใหล้งฉบบัที�แทน 
 



 ๓๗
 

         ๓.๔.๓.๓ สารนิเทศจากจดหมายข่าวอเิลก็ทรอนิกส ์(Mailing List/List serve) 

รูปแบบ 
ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อ

เรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>, [directory ย่อย 

ถา้ม]ี, วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยูอ่นิเทอรเ์น็ตและรูปแบบของแหล่งจดัเก็บถาวร (ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 
 Richard Lobban, <Rlobban@grog.ric.edu>, “REPLY: African Muslim Slaves 

in America,” in H-AFRICA, <h-afreca@msu.edu>, 4 August 1995, archived at 

<http://h-net.msu.edu/~africa/archives/august95>. 

Gretchen Walsh, “REPLY: Using African newspapers in teaching, “ in  

H-AFRICA, <h-afreca@msu.edu>, 18 October 1995. 

         ๓.๔.๓.๔ สารนิเทศจาก World Wide Web (www) 

รูปแบบ 
ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อ

เรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>, [directory ย่อย 

ถา้ม]ี, วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที�  <ที�อยู่อนิเทอรเ์น็ตและรูปแบบของแหลง่จดัเก็บถาวร

(ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 
                       Peter Limb, “Relationships between Labour & African Nationalist/ Liberation 
Movements in Southern Africa,” <http://neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limbI.html>, 

May 1992. 

         ๓.๔.๓.๕ สารนิเทศจาก FTP 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อิเลก็ทรอนกิส ์ (e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อเรื�อง” 

หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู ่ในอินเทอรเ์น็ตของกลุม่>, [directory ย่อย ถา้ม]ี, 

วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยูอ่ินเทอรเ์นต็และรูปแบบของแหลง่จดัเก็บถาวร (ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 

Gregor Heinrich,<100303.100@compuserve.com>, “Where there is beauty, 

there is hope: Sao Tome Principe,” <ftp.cs.ubc.ca>, [path: pub/local/FAQ/African/ 

gen/saoep.txt], July 1994. 
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         ๓.๔.๓.๖ สารนิเทศจาก Gopher 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-mail address) ของผูแ้ต่ง(ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อ

เรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>, [directory ย่อย 

ถา้ม]ี, วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยู่อนิเทอรเ์น็ตและรูปแบบของแหลง่จดัเกบ็ถาวร(ถา้

ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 

Democratic Party Platform, 1860,” <platform@wiretap.spies.com>, [path: 

Wiretap Online Library/Civic & Historical/Political Platforms of the U.S.], 18 June 1860. 

David Graeber, <gr2a@midwau.uchicago.edu,> “Epilogue to The Disastrous 

Ordeal of 1987*,” <gopher://h-net.msu.edu:70/00/lists/H-AFRICA/doc/graeber>, no date. 

         ๓.๔.๓.๗ สารนิเทศจากกลุม่ข่าว (Usenet/Newsgroup) 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, <ที�อยูอ่ิเลก็ทรอนิกส ์ (e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อ

เรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์น็ตของกลุ่ม>, [directory ย่อย ถา้ม]ี, 

วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยู่อินเทอรเ์นต็และรูปแบบของแหลง่จดัเก็บถาวร(ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 

Thomas Dell, <dell@wiretap.spies.com>, “[EDTECH]EMG: Sacred Texts 

(Networked Electronic Versions),” in <alt.etext>, 4 February 1993. 

Sonya Legg, <legg@harquebus.cgd.ucar.edu>, “African history book list,” 

in  <soc.culture.African>, 5 September 1995, archived at <http://www.lib.ox.ac.uk/ 

internet/news/faq/archive/african-faq.general.html>. 

         ๓.๔.๓.๘ สารนิเทศจากจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

รูปแบบ 

 ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อ

เรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>, [directory ย่อย 

ถา้ม]ี, วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยู่อนิเทอรเ์น็ตและรูปแบบของแหลง่จดัเกบ็ถาวร(ถา้

ม)ี>. 



 ๓๙
 

ตวัอยา่ง 
Mel Page,<pagem@etsuarts.east-tenn-st.edu>, “African dance…and Malawi,” 

private e-mail message to Masankho Banda, 28 November 1994. 
 

๓.๕  การลงเชิงอรรถ เมื�ออา้งถงึเอกสารซํ�า 

ในกรณีที�มกีารอา้งเอกสารเรื�องเดยีวกนัซํ �าอีก (ในหนา้เดมิ) ใหล้งรายการอย่างย่อดงัต่อไปนี� 

การอา้งเอกสารเชิงอรรถภาษาไทยใหใ้ชค้าํว่า “เรื�องเดยีวกนั.” และลงเลขหนา้กํากบั เช่น 

“เรื�องเดยีวกนั, หนา้ ๙.” สาํหรบัเชิงอรรถภาษาองักฤษใชค้าํว่า “Ibid.” และลงเลขหนา้กาํกบั

เช่นเดยีวกนั เช่น “Ibid., p. 9.” ถา้ตอ้งการอา้งซํ �าแหลง่ขอ้มูลที�ไดอ้า้งแลว้ซึ�งอยู่ในหนา้เดียว แต่มี

เอกสารอื�นค ั �นอยู่ก่อนใหใ้ช ้ “อา้งแลว้. ชื�อหนงัสอื. หนา้.” เช่น “อา้งแลว้. คูม่ือมนุษย,์ หนา้ ๙๘.”  หรือ 

“Op.cit., Buddhist Morality (Third Impression), p. 54.”  

    การอา้งถงึเอกสารเรื�องเดยีวกนัซํ �าอกีในหนา้เดียวกนั (แต่ต่างหนา้กนั) และมเีอกสารอื�นมาคั �น 

ใหล้งรายการอย่างยอ่ คือลงชื�อผูแ้ต่งและชื�อเรื�อง ส่วนรายการเกี�ยวกบัสถานที�พมิพ ์ สาํนกัพิมพ ์ ปีที�พิมพ ์

ใหต้ดัออก ถา้อา้งถงึต่างหนา้กนัใหเ้ติมเลขหนา้ต่อจากชื�อเรื�อง เช่น พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). 

พทุธธรรม, หนา้ ๓๒๙. 

การอา้งถงึเอกสารเรื�องเดยีวกนัอกีในหนา้ถดัไป (หนา้ต่อเนื�องกนั) หรอืหนา้อื�นๆ อกี ใหล้ง

รายละเอยีดดงันี�  “อา้งแลว้, ชื�อผูแ้ต่ง, ชื�อเรื�อง และหนา้ที�อา้งถึง เช่น “อา้งแลว้, พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตฺโต), พทุธธรรม, หนา้ ๕๑๙.” หรือ “Ibid., Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 

Buddhadham, p. 519.”  แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที�ชื�อเรื�องยาวเกินหนึ�งบรรทดัแลว้อา้งถงึหลายคร ั�งใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูเ้ขยีนที�จะ

ย่อชื�อเรื�องใหส้ ั�นลง แต่จะตอ้งไม่ใหเ้สยีใจความสาํคญัดว้ย 

    ในกรณีอา้งชื�อย่อคมัภรีซ์ํ �า ใหใ้ชรู้ปแบบเดมิ คือ ชื�อคมัภรี.์ เลม่/ขอ้/หนา้  ไมต่อ้งมคีาํว่า “อา้ง

แลว้” 

             ในกรณีอา้งการสมัภาษณ์ซ ํ �า  ใหใ้ชเ้หมอืนการอา้งหนงัสือ เช่น อา้งแลว้, ชื�อผูใ้หส้มัภาษณ,์ วนั/

เดอืน/ปี (ที�สมัภาษณ์), ตวัอย่าง อา้งแลว้, พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมมฺจิตฺโต), ๒๕๕๔, เมื�อวนัที� ๑๗ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔. 

             ในกรณีการอา้งองิเอกสารในเชงิอรรถและบรรณานุกรม (เฉพาะหนงัสือ) ไมค่วรใหเ้ก่าเกิน ๕ ปี 

(ยอ้นหลงั)  

 



 ๔๐
 

 

(ตวัอย่าง  เชิงอรรถภาษาไทย) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

(ตวัอยา่ง  เชิงอรรถภาษาองักฤษ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

๓.๖  การลงเชิงอรรถเพื�อขยายความหรอือธิบายความ 
             ในกรณีที�ตอ้งการขยายความหรืออธิบายความ ใหใ้ชว้ธิทีาํเชิงอรรถโดยลงรายละเอยีด
คาํอธิบายไวใ้นส่วนล่างของแต่ละหนา้ที�ตอ้งการขยายความหรอือธบิายความ โดยใชต้วัเลขกาํกบัที�เนื�อหา
และที�เชิงอรรถ    

    ๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พทุธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์            

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๔๓๑.  
    ๒พทุธทาสภกิข,ุ คูมื่อมนุษย ์(ฉบบัยอ่), (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพธ์รรมสภา ๒๕๓๗), 

หนา้ ๖๕. 
    ๓จาํนงค ์ ทองประเสรฐิ, พทุธวธิีในการประกาศพระพุทธศาสนา: ตายแลว้เกิดหรอืไม่?, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๙.   
    ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พทุธธรรม, หนา้ ๓๒๙. 
    ๕เรื�องเดยีวกนั, หนา้ ๗๓๒. 

   ๖อา้งแลว้, คูมื่อมนุษย,์ หนา้ ๙๘. 
  

  
1Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), Sammasati An Exposition of RIGHT 

MINDFULNESS, (Bangkok: Buddhadham Foundation Press, 2002), p. 15. 
2Phra Dharmakosajarn (Prayoon Mererk), Buddhist Morality (Third Impression), 

(Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2009), p. 39. 
3Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), THE THREE SIGNS, (Bangkok: 

Chandrapen Publications, 2007), p. 72. 
4Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), Sammasati An Exposition of RIGHT 

MINDFULNESS, p. 30. 
5Ibid., p. 78. 
6Op. cit.,  Buddhist Morality (Third Impression), p. 54. 

 



 ๔๑
 

             ใหเ้ริ�มเชิงอรรถแรกของแต่ละหนา้ดว้ยเลข ๑ ต่อเนื�องกนัไปจนจบหนา้ เมื�อขึ�นหนา้ใหม่ให ้
ขึ�นเลข ๑ ใหมทุ่กหนา้ (ดูตวัอย่างหนา้ ๔๑) 



                      (ตวัอยา่ง  การลงเชิงอรรถเพื�อขยายความหรอือธบิายความ)                      ๔๑ 

 

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

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

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

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

……………………………………………………๑………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………๒………………………… 

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

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

………………………๓……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………๔……………………………………………… 

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

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

.................๕ 

 

 

                                                

                      
๑

 นี�เรียกตามพทุธพจนว่์า “มชฺเฌน  ธมฺม ํ เทเสติ”  แต่  ส.ํ อ. ๒/๔๖ อธบิายว่า ทรงดาํรงในมชัฌมิาปฏิปทาแลว้

แสดง (อย่างนี�); วสิุทธ.ิ ๓/๑๑๓ เรยีกเป็น มชัฌมิาปฏปิทา; เหน็ว่าเรียกตามบาลเีดิมอย่างขา้งบน เป็นดทีี�สุด. 

                      
๒

 เป็นชื�อหนึ�งของหลกัปฏิจจสมปุบาท แปลตามตวัอกัษรวา่ การประชุมปจัจยัของสิ�งเหลา่นี� หรือ ภาวะที�มอีนันี�ๆ 

เป็นปจัจยั; ในอภิธรรม นิยมเรียกวา่ ปจัจยาการ แปลว่า อาการที�เป็นปจัจยั (mode of conditionally). 

                     
๓

 ที�มาพึงดู คือ อภิ.สงฺ.อ. (บาล)ี ๑๐๓,๑๓๔; ข.ุป. อ. (บาล)ี ๑๕๖,๒๔๖; วสิุทฺธ.ิ ฏกีา (บาล)ี ๓/๖๑–๖๓; อภิ.สงฺ. 

อนุฏกีา (บาล)ี ๒๐๑;  ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๓๖๓; ในที�มาบางแห่ง นอกจากแสดงความหมาย

ของคําอย่างที�ยกมาอา้งแลว้ ท่านไดแ้สดงความหมายตามรูปศพัทไ์วด้ว้ย ผูส้นใจจึงพึงคน้ดูไดเ้อง, อนึ�ง พงึทราบวา่คาํอธบิาย

ความหมายที�แสดงไวข้า้งบนนั�น เป็นการขยายความของผูเ้ขยีนเองดว้ย มใิช่คดัมาตรงๆ จากคมัภรี ์ กุศล นิยมแปลเป็น

ภาษาองักฤษว่า wholesome; skilful; skilled; meritorious. 

                     
๔

 ดู อภิ.สง. (บาล)ี ๓๔/๒๔๐–๒๕๐/๙๔-๕; ชุดนี�จากโสภณเจตสกิสว่นหนึ�งในอภธิรรม. 

                     
๕

 ดูบทที� ๑๕  ความสุข. 



                      (ตวัอยา่ง  การลงเชิงอรรถเพื�อขยายความหรอือธบิายความ)                      ๔๑ 

 

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

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

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

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

……………………………
๑
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๒
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๓
…………………………… 

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

……………………………………๔………………………………………………………………………………… 

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

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

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

.................๕ 

 

 

                                                

         ๑นี�เรียกตามพทุธพจนว์่า “มชฺเฌน  ธมฺม ํ เทเสต”ิ  แต่  ส.ํ อ. ๒/๔๖ อธบิายว่า ทรงดาํรงในมชัฌมิาปฏิปทาแลว้

แสดง (อย่างนี�); วสิุทธ.ิ ๓/๑๑๓ เรยีกเป็น มชัฌมิาปฏปิทา; เหน็ว่าเรียกตามบาลเีดิมอย่างขา้งบน เป็นดทีี�สุด. 

                      
๒
เป็นชื�อหนึ�งของหลกัปฏจิจสมปุบาท แปลตามตวัอกัษรวา่ การประชมุปจัจยัของสิ�งเหลา่นี� หรือ ภาวะที�มอีนันี�ๆ 

เป็นปจัจยั; ในอภิธรรม นิยมเรียกวา่ ปจัจยาการ แปลว่า อาการที�เป็นปจัจยั (mode of conditionally). 

                      
๓
ที�มาพึงดู คือ อภิ.สงฺ.อ. (บาล)ี ๑๐๓,๑๓๔; ข.ุป. อ. (บาล)ี ๑๕๖,๒๔๖; วสิุทฺธิ. ฏกีา (บาล)ี ๓/๖๑–๖๓; อภิ.สงฺ. 

อนุฏกีา (บาล)ี ๒๐๑;  ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๓๖๓; ในที�มาบางแห่ง นอกจากแสดงความหมาย

ของคําอย่างที�ยกมาอา้งแลว้ ท่านไดแ้สดงความหมายตามรูปศพัทไ์วด้ว้ย ผูส้นใจจึงพึงคน้ดูไดเ้อง, อนึ�ง พงึทราบวา่คาํอธบิาย

ความหมายที�แสดงไวข้า้งบนนั�น เป็นการขยายความของผูเ้ขยีนเองดว้ย มใิช่คดัมาตรงๆ จากคมัภรี ์ กุศล นิยมแปลเป็น

ภาษาองักฤษว่า wholesome; skilful; skilled; meritorious. 

          ๔
ดู อภิ.สง. (บาล)ี ๓๔/๒๔๐–๒๕๐/๙๔-๕; ชุดนี�จากโสภณเจตสกิสว่นหนึ�งในอภธิรรม. 

                      
๕
ดูบทที� ๑๕  ความสุข. 

 



 

บทที� ๔ 
 

การลงรายการเอกสารอา้งองิและบรรณานุกรม 
 

 เอกสารอา้งองิ (Reference) และบรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนที�ระบุรายละเอียด

ของแหลง่อา้งองิที�นาํมาใชป้ระกอบในการเขียนรายงานการวจิยั หรอืเขยีนเอกสารทางวชิาการ ถา้ใชค้าํว่า

เอกสารอา้งองิ หมายถงึ บญัชหีรอืรายการเอกสารหลกัฐาน ท ั�งเป็นสิ�งตพีมิพแ์ละไม่ใช่สิ�งตีพมิพ ์เฉพาะที�ไดม้ี
การระบุอา้งองิไวใ้นส่วนเนื�อหาของรายงาน ถา้ไม่มกีารระบุอา้งอิงไวก้็ไม่ตอ้งมรีายการเอกสารหลกัฐานนั�น 
 ส่วนบรรณานุกรม ในความหมายท ั �วไป หมายถงึ บญัชีหรอืรายการเอกสารหลกัฐาน ทั�งเป็นสิ�ง
ตีพมิพแ์ละไม่ใช่สิ�งตีพมิพเ์หมอืนกนั แต่รวมท ั�งที�ไดม้กีารระบุการอา้งองิไวใ้นส่วนเนื�อหา กบัที�ไม่ไดร้ะบุการ
อา้งอิงไว ้ แต่ไดใ้ชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้ในลกัษณะเพิ�มแนวความคิด ใหข้อ้คิด ความรู ้ ความเขา้ใจ
เพิ�มเติม รวมท ั�งใหรู้ปแบบและลลีาการเขยีนหรือการดาํเนินเรื�องดว้ย๑   

๔.๑  บรรณานุกรม (Bibliography)  
             หมายถึง บญัชรีายชื�อหนงัสอืที�ใชป้ระกอบการคน้ควา้ หรือบญัชรีายชื�อหนงัสอืในหวัขอ้เรื�องใดเรื�อง
หนึ�ง ยุคใดยุคหนึ�ง หรือของผูเ้ขยีนคนใดคนหนึ�ง มกัจะมรีายละเอียดหรอืบทวจิารณ์ส ั�นๆ ประกอบ๒ 

             ๔.๑.๑  การพมิพบ์รรณานุกรม  
พมิพค์าํว่า  บรรณานุกรม  ไวต้รงกลางบรรทดับนสุดของหนา้แรกของบรรณานุกรม โดยพมิพ์

ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ�ว ต่อจากน ั�นใหเ้วน้ ๑ บรรทดัแลว้พมิพโ์ดยแยกตามประเภทของเอกสารดงัต่อไปนี� 

         ๔.๑.๑.๑ พระไตรปิฎก   
         ๔.๑.๑.๒ หนังสอืท ั �วไป  

         ๔.๑.๑.๓ หนังสอืแปล 
         ๔.๑.๑.๔ บทความตา่งๆ (บทความในวารสาร, หนังสอืพิมพ,์ สารานุกรม, หนังสอื    
                    รวบรวมบทความ  และบทวิจารณห์นังสอื)      

         ๔.๑.๑.๕ เอกสารอื�นๆ (รายงานการวิจยั, รายงานการประชุมทางวิชาการ, จุลสาร 
                    เอกสารอดัสาํเนา  และเอกสารอื�นๆ ที�ไมไ่ดต้ีพมิพ)์ 

                                                
               ๑บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ�, คู่มือการวจิยั การเขียนรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ,์ (กรุงเทพมหานคร: จามจุรโีปร

ดกัท,์ ๒๕๔๖) หนา้ ๒๔๕. 

               ๒ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษทันานมบุี๊คส์

พบัลเิคชั �นส ์จาํกดั, ๒๕๔๖) หนา้ ๖๐๔. 



 ๔๓
 

         ๔.๑.๑.๖ สมัภาษณ์ 

         ๔.๑.๑.๗ สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์

ใหพ้มิพบ์รรณานุกรมหรอืเอกสารอา้งอิงในแต่ละประเภท โดยแยกตามประเภทดงักลา่วขา้งตน้

และใหจ้ดัเรยีงบรรณานุกรมหรอืเอกสารอา้งอิงในแต่ละประเภท ตามลาํดบัอกัษรของชื�อผูแ้ต่งหรือชื�อเรื�อง 

(กรณีที�ไมป่รากฏนามผูแ้ต่ง) 

ในกรณีที�มเีอกสารอา้งองิจาํนวนไม่มาก จะใชว้ธิีเรยีงตามลาํดบัอกัษรของชื�อผูแ้ต่งหรือชื�อเรื�อง

โดยไมแ่ยกประเภทเอกสารก็ได ้

ถา้มบีรรณานุกรมภาษาต่างประเทศดว้ย  ใหพ้มิพแ์ยกต่างหากจากภาษาไทย  โดยถอืหลกั

เช่นเดยีวกนักบับรรณานุกรมภาษาไทย  คือแยกประเภทและเรียงลาํดบัอกัษรชื�อของผูแ้ต่ง  ในกรณีที�มี

จาํนวนไม่มากจะไม่แยกประเภทก็ได ้

การพมิพบ์รรณานุกรมใหเ้ริ�มพมิพแ์ต่ละรายการ โดยพมิพช์ิดขอบกระดาษดา้นซา้ย ถา้รายการ

ใดไม่จบลงใน ๑ บรรทดั  ใหพ้มิพใ์นบรรทดัต่อมาโดยย่อหนา้ ๘ ช่วงตวัอกัษร เริ�มพมิพอ์กัษรตวัที� ๙ 

จนกว่าจะจบรายการนั�นๆ 

รูปแบบสาํหรบับรรณานุกรมหรอืเอกสารอา้งองิ  

การลงบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งองิ ใหท้าํตามรูปแบบซึ�งกาํหนดไวต้ามประเภทของเอกสาร  

ดงันี�  
         ๔.๑.๑.๑ พระไตรปิฎก   

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง. ชื�อเรื�อง. ชื�อชุดหนงัสือและลาํดบัที� (ถา้ม)ี. ครั�งที�พิมพ ์(ถา้พมิพม์ากกว่า ๑ คร ั�ง). จาํนวนเล่ม    

             (ถา้มหีลายเลม่จบ). สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์ ปีที�พมิพ.์ 

ตวัอยา่งภาษาไทย 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.  พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.  

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาล ี ฉบบัสฺยามรฏฺ เตปิฏก ํ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  

             โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕. 

         ๔.๑.๑.๒ หนังสอืท ั �วไป  

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง. ชื�อเรื�อง. ชื�อชุดหนงัสือและลาํดบัที� (ถา้ม)ี. ครั�งที�พิมพ ์(ถา้พมิพม์ากกว่า ๑ คร ั�ง). จาํนวนเล่ม    

             (ถา้มหีลายเลม่จบ). สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์ ปีที�พมิพ.์ 



 ๔๔
 

ตวัอยา่งภาษาไทย 
พระธรรมปิฎก, (ป.อ.  ปยุตฺโต). พทุธธรรม. (ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ).  พมิพค์ร ั�งที� ๑๑.    

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.  

ตวัอยา่งภาษาองักฤษ 
Phra Thepsophon (Prayoon Mererk). Buddhism in Contemporary Thailand.    

                Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2004. 

Venerable Dr. W. Rahula. What the Buddha Taught (Fifth published in Thailand).  

                Bangkok: Haw Trai Publishing, 2006. 

Sarapadnuke, Chamlong. A Rapid Method of Learning Pali Part II. Bangkok:    

                Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University Press, 2004. 

หมายเหตุ:  
บรรณานุกรมในหนังสอืภาษาไทย ใหเ้รยีง ชื�อ ตามดว้ยนามสกลุ หรือ ฐานันดรศกัดิ� สมณ

ศกัดิ� ของผูแ้ต่ง (ถา้ม)ี สว่นในหนังสอืภาษาองักฤษ ใหเ้รยีง นามสกลุ ขึ�นกอ่น แลว้ตามดว้ยชื�อของผูแ้ตง่ 
ดูตวัอย่างขา้งบน 

         ๔.๑.๑.๓ หนังสอืแปล 
รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง.  ชื�อเรื�อง.  แปลโดย  ผูแ้ปล. สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพมิพ,์ ปีที�พมิพ.์  

ตวัอยา่ง 
พระปิยทสัสเีถระ. พระพทุธศาสนา-อมตเทศนา. แปลโดย ชนิวุธ สุนทรสมีะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
             เรอืนแกว้การพมิพ,์ ๒๕๓๒. 

Gjellerup, Kant. The Pilgrim Kamanita. Tr. by John Logie. Bangkok: Craftsman Press,    

             1999. 

         ๔.๑.๑.๔ บทความตา่งๆ (บทความในวารสาร, หนังสอืพิมพ,์ สารานุกรม, หนังสอื    
                    รวบรวมบทความ  และบทวิจารณห์นังสอื)      

บทความในวารสาร  
รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ”, ชื�อวารสาร. ปีที�  (เดอืน  ปี): หนา้. 

ตวัอยา่ง 
พระสริินนัทเมธี. “พระพุทธรตันะประดบัใจ”, สายตรงศาสนา. ปีที� ๖ ฉบบัที� ๘ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๑-๑๒. 



 ๔๕
 

Jayatileke, K.N. “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi. vol.77. No.1:10-15. 

บทความในหนงัสือพมิพ ์ 

รูปแบบ 

ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ”, ชื�อหนังสอืพมิพ.์ (วนั เดอืน ปี): หนา้. 

ตวัอยา่ง 

พระศรปีรยิตัิโมล,ี (สมชยั  กุสลจิตฺโต). “บทพสูิจนค์วามจรงิใจของรฐัต่อพระพทุธศาสนา : กรณีการยุบรวม 

             สาํนกังานพทุธฯ กบักรมการศาสนา”, มติชน. (๑๐ กนัยายน ๒๕๔๗): ๗. 

Noimarerng, Sommart. “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation.  

             (2 September, 1990): 2. 

บทความในสารานุกรม  

รูปแบบ 

ผูเ้ขยีน.  “ชื�อบทความ”,  ชื�อสารานุกรม.  เลม่ที� (ปีที�พมิพ)์: หนา้. 

ตวัอยา่ง 

เกษม บุญศร.ี “พุทธวงศ”์. สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน. เลม่ที� ๒๑. (๒๕๒๙-๓๐):  

             ๑๓๓๙๕-๑๓๓๙๒๓. 

Landesman, Charles. “Consciousness”. The Encyclopedia of Philosophy. vol.2.        

             (1967): 191-195. 
บทความจากหนังสอืรวบรวมบทความ  
รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ”, ใน ชื�อเรื�อง. หนา้. ชื�อบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม. สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพิมพ,์  

             ปีที�พมิพ.์ 
ตวัอยา่ง 
จาํนงค ์ ทองประเสริฐ. “ปรชัญาจนี”, ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรชัญาบุรพทิศ. หนา้. ๓๙. รวบรวมและ  

             จดัพมิพโ์ดย ทรงวทิย ์แกว้ศร.ี กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 
บทวิจารณ์หนังสอื  
รูปแบบ 
ผูเ้ขยีนบทวิจารณ.์ “วจิารณ์เรื�อง”, ชื�อหนงัสอืที�วจิารณ.์ โดยผูแ้ต่งหนงัสือที�วจิารณ.์ ชื�อวารสาร.  

             ปีที�พมิพ ์(เดอืน  ปี): หนา้. 
 

 



 ๔๖
 

ตวัอยา่ง 
พระมหาอนิศร  จนิฺตาป�ฺโ . “วเิคราะหพ์ระเทพเวท:ี กรณีสนัติอโศก”, โดย ว. ชยัภคั. ใน พทุธจกัร  

ปีที� ๔๔ เลม่ที� ๔, (เมษายน ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖.  

         ๔.๑.๑.๕ เอกสารอื�นๆ (รายงานการวจิยั, วทิยานิพนธ,์ รายงานการประชุมทางวชิาการ,  
                    จุลสาร  เอกสารอดัสาํเนา  และเอกสารอื�นๆ ที�ไมไ่ดต้ีพมิพ)์ 

รายงานการวิจยั 
รูปแบบ 
ผูว้ิจยั และคณะ. “ชื�อหวัขอ้รายงานการวิจยั” ชื�อแผนกวชิาหรือคณะและมหาวทิยาลยัหรือสว่นงานอื�นๆ,    

             ปีที�พมิพ.์ 
สนิ  งามประโคน. “ประสทิธิภาพการสอนของครูสอนวิชาพระพทุธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาและ    

             มธัยมศึกษา”. สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 
รายงานการประชุมทางวิชาการ 
             รายงานการประชุมทางวชิาการที�พิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะบทความ หรอืบทหนึ�งในหนงัสอืรวม
บทความ ใหล้งรายละเอยีดในลกัษณะเดยีวกบัรายการอา้งองิของบทความในหนงัสือ โดย ชื�อของการประชุม
ที�เป็นภาษาตะวนัตก เช่น ภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรกของแต่ละคาํใหเ้ขยีนตวัใหญ่ทกุตวั ยกเวน้คาํบพุบท 

(preposition) คาํสนัธาน (conjunction) และคาํนาํหนา้นาม (article) ไม่ตอ้งพมิพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่ 

เวน้แต่คาํดงักลา่วจะเป็นคาํแรกของการประชุม 
รูปแบบ 
ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ”. ชื�อรายงานการประชุม. หนา้. (วนั เดอืน ปี). สถานที�พมิพ,์ ปีที�พมิพ.์  

ตวัอยา่ง 
วทิย ์ วิศทเวทย.์ “จริยธรรมในสงัคมไทยในทศันะของนกัปรชัญา”. ในรายงานการสมัมนาจริยธรรมใน    

             สงัคมไทยปจัจบุนั. หนา้ ๑๐๓-๑๑๒. (๒๘–๒๙ เมษายน ๒๕๒๒). โรงพมิพส์ถาบนัเทคโนโลยี 

             แห่งเอเชีย, ๒๕๒๒. 

Thompson, D. G., and Zaerr, J. B. “Induction of adventitious buds on cultured shoot  

                tips of Douglas fer”. Pseudotuga menziesil (Mirb.) Franco. pp. 167-174.   

             (Aug. 31 to Sept. 4, 1981). France: AFOCEL, 1982. 

จุลสาร  เอกสารอดัสาํเนา และเอกสารอื�นๆ ที�ไมไ่ดต้ีพมิพ ์ 

             ใหใ้ชรู้ปแบบเดยีวกนักบัหนงัสอื  ยกเวน้ชื�อเรื�องใหใ้ส่ไวใ้นเครื�องหมายอญัประกาศ  และตอ้ง 

วงเลบ็คาํว่า อดัสาํเนา หรือ Mimeographed, พมิพด์ดี หรอื Typewritten. แลว้แต่กรณีไวท้า้ยรายการ 



 ๔๗
 

ตวัอยา่ง   

พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี. “กิเลส แมนเนจเมน้ท”์. กรุงเทพมหานคร: เอกสารสมัมนา  

             บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒, (อดัสาํเนา). 

Somparn Promta. “Wisdom, Loving-Kindness, and Politics: A Buddhist View on Current    

                Political Situation in Thailand.”. Paper Presented at The International Buddhist    

                Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, May 4-6, 2009,  

                (Mimeographed) 

         ๔.๑.๑.๖ สมัภาษณ์ 

รูปแบบ 

ชื�อผูใ้หส้มัภาษณ.์ ตาํแหน่ง (ถา้ม)ี. สมัภาษณ,์  วนัที�  เดอืน  ปี. 

ตวัอยา่ง 

พระธรรมโกศาจารย,์ (ประยูร  ธมมฺจติฺโต), อธิการบด ีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. สมัภาษณ,์             

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒. 

Phra Dharmakosajarn (Prayoon Mererk), Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya       

                University. Interview, 9 July 2009. 

         ๔.๑.๑.๗ สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์
             ๑) แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer Program/Software and 
Machine Readable Data File) 

รูปแบบ 
ชื�อผูร้บัผดิชอบหลกั. ชื�อแฟ้มขอ้มูล หรอื ชื�อโปรแกรม. สถานที�ผลติ: ชื�อผูผ้ลติหรอืผูเ้ผยแพร่. ปีที�จดัทาํ. 

ตวัอยา่ง 
Miller, M.E. The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. Westminster, CA:    

                Psytek Services, 1993. 

Miller,W.; Miller, A.; and Kline, G. The CPS 1974 American National Election Study       

             [Machine Readable Data File]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for    

                Political Studies (Producer), Ann Arbor: Inter-University Consortium for  

                Political and Social Research (Distributor), 1975. 

             ๒) สารนิเทศจาก CD-ROM 



 ๔๘
 

                 - สาระสงัเขปหนังสอื 
รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง. ชื�อเรื�อง. ชื�อชุดหนงัสือและลาํดบัที�. ครั�งที�พมิพ.์ จาํนวนเล่ม. สถานที�พมิพ:์ สาํนกัพิมพ,์ ปีที�พมิพ.์     

             [ซดีี-รอม]. สาระสงัเขปจากหรือเนื�อหาเต็มจาก: แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูล: รายการที�: 
ตวัอยา่ง 
Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service.   

             Boulder, CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: Silver Platter File:    

             ERIC Item: ED392340 

                 - สาระสงัเขปบทความวารสาร 

รูปแบบ 

ผูเ้ขยีน. “ชื�อบทความ.” ชื�อวารสาร  เล่มที�หรือปีที� (เดอืน ปี): หนา้. [ซดีี-รอม]. สาระสงัเขปจากหรือ 

             เนื�อหาเต็มจาก: แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูล: รายการที�: 

ตวัอยา่ง 
“Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging: Some Thoughts on How    

                Librarians Can Improve the Internet.” Reference Services Review 22, 4 (1994):    

             11-16. [CD-ROM]. Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: E493349 

             ไม่มผูีแ้ต่ง ใหข้ึ�นตน้ดว้ยชื�อเรื�อง ไม่มเีดอืน แต่ทราบฉบบัที� ใหล้งฉบบัที�แทน 

             ๓) สารนิเทศจากจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส ์(Mailing List/Listserv) 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>, “ชื�อเรื�อง” หรือ    

               “ชื�อขอ้ความ,”ใน ชื�อกลุม่จดหมายขา่ว,<ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>,[directory ย่อย ถา้ม]ี,    

            วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยู่อนิเทอรเ์น็ตและรูปแบบของแหลง่จดัเก็บถาวร  

            (ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 
Richard Lobban, <Rlobban@grog.ric.edu>, “REPLY: African Muslim Slaves in America,”  

               in H-AFRICA, <h-afreca@msu.edu>, 4 August 1995, archived at  

               <http://www.h-net.msu.edu/~africa/archives/august95>. 

Gretchen Walsh, “REPLY: Using African newspapers in teaching, “ in H-AFRICA,  

              <h-afreca@msu.edu>, 18 October 1995. 



 ๔๙
 

 

             ๔) สารนิเทศจากเวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) 

รูปแบบ 

ผูแ้ต่ง, <ที�อยู่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail address) ของผูแ้ต่ง (ถา้มแีละถา้เหมาะสม)>,  

               “ชื�อเรื�อง” หรือ “ชื�อขอ้ความ,” ใน ชื�อกลุ่มจดหมายข่าว, <ที�อยู่ในอนิเทอรเ์นต็ของกลุม่>,  

            [directory ย่อย ถา้มี], วนั เดอืน ปี (ถา้ปรากฏ). จดัเก็บถาวรที� <ที�อยู่อนิเทอรเ์นต็และรูป   

            แบบของแหลง่จดัเก็บถาวร(ถา้ม)ี>. 

ตวัอยา่ง 
Peter Limb, “Relationships between Labour & African Nationalist/Liberation Movements in    

Southern Africa,”<http://www.neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limb-

html>, May 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาบาล ี- ไทย: 
    ๑.๑ ขอ้มูลปฐมภูมิ 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบบัมหาจุฬาเตปิฏก ํ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: 

             โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕.  

__________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์   

             มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:, โรงพมิพว์ญิญาณ, 

๒๕๓๒- 
             ๒๕๓๔. 

__________. ฎีกาภาษาบาล ีฉบบัมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพว์ญิญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕. 

__________. ปกรณวิเสสภาษาบาล ีฉบบัมหาจฬุาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพว์ญิญาณ,    

             ๒๕๓๙-๒๕๔๒.  
มหามกุฏราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบบัสฺยามรฏฺ เตปิฏก ํ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  

             โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๕. 

__________. อรรถกถาภาษาบาล ีฉบบัสฺยามรฏฺ กถา ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

             มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

__________. พระไตรปิฎกพรอ้มอรรถกถาแปล ชดุ ๙๑ เลม่. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
             มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

    ๑.๒ ขอ้มูลทตุิยภูมิ  
          ๑.๒.๑ หนังสอื 
กรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม. พระบรมราโชวาทและพระราชดาํรสั พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เกี�ยวกบัศาสนาและศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๕๒. 

จาํนงค ์ ทองประเสริฐ. พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ดา้นภาษาไทย.  
             กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี� บริษทั สหธรรมกิ จาํกดั, ๒๕๔๔. 

ธนากรณ์  ศรีนพคุณ. การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวิจยัเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่ง 

             จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

 

ธรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยั, บณัฑติวทิยาลยั. คูม่ือการพมิพว์ิทยานิพนธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร:  



 ๕๑

             โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

นงนภสั คู่วรญั�ู  เที�ยงกมล. ปราชญต์วัจรงิ นักวิทยาศาสตรแ์ค่รู ้สพัพญั�ูคอืพระพทุธเจา้.  

             กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพป์ราชญ,์ ๒๕๕๒. 

บุญธรรม  กิจปรดีาบรสุิทธิ� . คูม่ือการวิจยั : การเขียนรายงานการวิจยัและวทิยานิพนธ.์ กรุงเทพมหานคร:     

             พมิพท์ี�จามจรุีโปรดกัท,์ ๒๕๔๙. 

__________. ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี�จามจุรีโปรดกัท,์ ๒๕๔๙. 

__________. สถิติวิเคราะหเ์พื�อการวิจยั. กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี�จามจรุีโปรดกัท,์ ๒๕๔๙. 

__________. เทคนิคการสรา้งเครื�องมอืรวบรวมขอ้มูลสาํหรบัการวิจยั. กรุงเทพมหานคร:  

             พมิพท์ี�จามจรุีโปรดกัท,์ ๒๕๔๙. 

ประเวศ  วะส,ี และคณะ. พระพทุธศาสนากบัจติวิญญาณสงัคมไทย ประเด็นวิจยัศาสนาและวฒันธรรม. 

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

พระ ดร.ดบับลวิ  ราหุล. พระพทุธเจา้สอนอะไร. แปลโดย ชูศกัดิ�  ทพิยเ์กษร, และคณะ.   

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระเทพเวท,ี (ประยุทธ ์ปยุตฺโต). พทุธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวทิยาศาสตร.์    

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

พระเทพโสภณ, (ประยูร  ธมฺมจตฺิโต). ทศิทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

             มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระธรรมกิตตวิงศ,์ (ทองด ี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื�อการศึกษาพทุธศาสน์ “คาํวดั” กรุงเทพมหานคร:  

             สาํนกัพมิพธ์รรมสภา, ๒๕๕๑. 

พระธรรมโมล,ี (สมศกัดิ�  อปุสโม). งานวิจยัการศึกษาเชิงวิเคราะห ์พระคาถาธรรมบท เล่มที� ๒.  

             กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี� หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยรายวนัการพมิพ,์ ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ,์ (ป.อ.  ปยุตฺโต). พทุธธรรม  ฉบบัปรบัปรุงและขยายความ พมิพค์ร ั�งที� ๑๑.  

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

__________. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ ฉบบัประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

             มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

__________. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท.์ กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

             มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระราชปรยิตัิ (สฤษดิ�  สิรธิโร). กระบวนการแกป้ญัหาในพระพุทธศาสนาตามหลกัอธิกรณสมถะ.  



 ๕๒

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒.  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ภูมพิลอดุลยเดช. คําพอ่สอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรสั  

             เกี�ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. ๒๕๕๑. 

พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี. มองลกึ นึกไกล ใจกวา้ง. กรุงเทพมหานคร: ปราชญเ์ปรยีวสาํนกัพมิพ,์ ๒๕๕๒.  

พระราชญาณวสิฐิ, (เสริมชยั  ชยมงฺคโล). พระพทุธศาสนา : ศาสนาประจาํชาติไทย. กรุงเทพมหานคร:  

             โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

พสิณุ  ฟองศร.ี 108 ขอ้บกพรอ่ง : แนวทางปรบัปรุงการเขียนรายงานวิจยัและวิทยานิพนธ.์  

             กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั, บณัฑติวทิยาลยั. คู่มือการทาํวิทยานิพนธ.์  

             กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั, วทิยาเขตอบุลราชธานี. คูม่ือปฏิบตัิงาน โครงการพระสอน 

             ศีลธรรมในโรงเรยีน. อบุลราชธานี: พมิพท์ี� หจก.อบุลกิจออฟเซท, ๒๕๕๒. 

ยืน  ภู่วรวรรณ. พจนานุกรมคอมพวิเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต. กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี�  

             บรษิทั เอ็ม เอ เอช พริ�นติ�ง จาํกดั, ๒๕๔๖. 

ราชบณัฑติยสถาน. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร:  

             บริษทันานมบุีค๊สพ์บัลเิคชั �นส ์จาํกดั, ๒๕๔๖. 

ศรีปทุม, มหาวทิยาลยั. คูม่ือวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระ. กรุงเทพมหานคร:  

             ม.ป.ท, ๒๕๕๐.  

สุชาติ  ประสทิธิ�รฐัสนิธุ.์  ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: พิมพท์ี� 

             บรษิทัเฟื� องฟ้า พริ�นติ�ง จาํกดั, ๒๕๔๖. 

สุภางค ์ จนัทวานชิ. การวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ ์

             แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

เสฐยีรพงษ ์ วรรณปก. พุทธวจนะในธรรมบท. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพช์่อมะไฟ, ๒๕๓๑. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ. ยุทธศาสตรก์ารเรยีนรูต้ลอดชีวิต ในศตวรรษที� ๒๑. 
             กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์องคก์ารคา้ของคุรุสภา, ๒๕๔๓. 

           ๑.๒.๒  บทความ 

รงัษี  สุทนต.์ “พระสงฆไ์ม่ดูแลรกัษาที�ดินของวดัตอ้งอาบติั”, พทุธจกัร. ปีที� ๔๙ ฉบบัที� ๑ (มกราคม     

             ๒๕๔๘): ๔๕–๕๒. 

สมเดจ็พระญาณสงัวร, (เจริญ สุวฑฒฺโน). หลกัพระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพ ์ 



 ๕๓

             สมาธิ, ม.ป.ป. 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. การเสดจ็พระราชดาํเนินของสมเด็จพระเทพ 

             รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ตามเสน้ทางสู่ที�ราบสูง. กรุงเทพมหานคร:  

             สาํนกัพมิพบ์รษิทั อมรินทรพ์ริ�นติ�งแอนดพ์บัลสิชิ�ง จาํกดั (มหาชน), ๒๕๕๐. 

สมเดจ็พระพุฒาจารย,์ (เกี�ยว  อปุเสโน). สุขทุกขอ์ยูท่ี�ใจ. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์  

             มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

สมเดจ็พระพุฒาจารย,์ (อาจ  อาสภมหาเถร). คมัภรีวิ์สุทธิมรรค ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย ์ 

             (อาจ  อาสภมหาเถร). กรุงเทพมหานคร: พมิพท์ี� บรษิทั ประยูรวงศพ์ริ�นติ�ง จาํกดั, ๒๕๔๖. 

 ๑.๒.๓  รายงานการวจิยั 
การศาสนา, กรม. รูปแบบการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาติ. รายงานการวจิยั กรมการศาสนา  

             กระทรวงวฒันธรรม, ๒๕๕๑. 

พระศรีคมัภีรญาณ (สมจนิต ์สมฺมาป�ฺโญ) และคณะ. การบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพื�อเสรมิสรา้งพลงั 

            การบรหิาร. รายงานการวจิยั สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช 
            วิทยาลยั, ๒๕๕๒. 

   ๑.๒.๔  เอกสารอดัสาํเนา 

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, สาํนกังาน, กองวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิผล. “แบบฟอรม์เกี�ยวกบัการ 

             วิเคราะหต์รวจสอบแผนงานวิจยัหรือชดุโครงการวิจยัและโครงการวิจยัของสว่นราชการ 

             และรฐัวิสาหกจิที�เสนอของบประมาณประจาํปี ๒๕๕๒ ตามมตคิณะรฐัมนตร”ี.  

             กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ม.ป.ป. (อดัสาํเนา). 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, หน่วยมาตรฐานวทิยานิพนธแ์ละเผยแพร่  งานมาตรฐานการศึกษา   

             บณัฑติวิทยาลยั. คูม่ือการพมิพว์ทิยานิพนธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.,  

             ม.ป.ป. (อดัสาํเนา). 

           ๑.๒.๕  สมัภาษณ์ 

พระเทพกิตติเวท ี(สมบูรณ์  สมปฺุณฺโณ).  ประธานสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา. สมัภาษณ์,  

             ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑. 
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               Cambridge University Press, 1981. 
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Phra Dhammapitaka, (P..A. Payutto). Freedom Individual and Social. Bangkok: Pimsuay  

               Co., Lte., 2003. 
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               Bangkok: S.R. Printing Mass Product Co., Lte., 2004. 
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Educators, and Health Professionals Third Edition. California, Amazon Publisher, 2008. 

Mahachulalongkornrajavidyalaya, University. Buddhist Approach to Political Conflict 

             and Peace Development. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya    

                University Press, 2009. 

Onkom, Suchitra. Creating Sustainable World Peace. Bangkok: Sahadhammika  

                Co., Lte., 2003. 
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                2008. 
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             ๒.๒.๔  Mimeograph 

Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto). “Buddhism and World Peace”. Paper    

                Presented at The International Buddhist  Conference on the United Nations Day of     

                Vesak Celebrations, May 4-6, 2009, (Mimeographed). 

             ๒.๒.๕  Interviews 

Phra Thepkittiveti. Chairman of the Council of Thai Bhikkhus in U.S.A. Interview, 20         

                February 2009. 

Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun (Sawai Chotiko). Director of Buddhist Research   

                Institute. Interview, 9 March 2009. 

Phra Rajasithimuni (Boonchit Yanasangwaro). Teacher of Insight Meditation, IBMC.   

                Interview, 17 January 2009. 
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             11-16. [CD-ROM]. Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: E493349 

Miller, M.E.  The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. Westminster, 

                CA: Psytek Services, 2005. 

Miller, W.; Miller, A.; and Kline, G. The CPS 1974 American National Election Study  

             [Machine Readable Data File]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for    

                Political Studies (Producer), Ann Arbor: Inter-University Consortium for     

                Political and Social Research (Distributor), 2006. 

Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service.    

                Boulder, CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: SilverPlatter File: ERIC    

                Item: ED392340 

Richard Lobban, <Rlobban@grog.ric.edu>, “REPLY: African Muslim Slaves in America,”  
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ผนวก  ก 

อกัษรย่อชื�อคมัภรี ์

 
๑.  อกัษรย่อชื�อคมัภรีพ์ระไตรปิฎก  

             งานวิจยัที�เป็นองค ์ความรู ท้างพระ พุทธศาสนา  ซึ�งใช ้ข ้อม ูล จากค ัม ภ ีร ์พร ะพุทธศาสนา  คื อ  

พร ะไตรปิ ฎก – อรรถก ถา – ฎ ีกา – ป กรณว ิเสส  ผูว้จิยัสามารถใช ้พระ ไต รปิ ฎ ก ฉบ ับใด เป็น

เอก สารอา้งองิก็ไ ด ้  แ ต่ ม ีเง ื�อนไขว่าให ้ใช ้ฉบ ับน ั�นอา้งองิตล อด แ ละ ต ้องระบุ เอาไว ้ให ้ช ัด เจนว่า ใช ้ฉบ ับ

สยามร ัฐ หรือ ฉบ ับม หาจุฬาฯ โดยบอก รายละ เอยีด ไว ้ในคาํช ี� แจงการใช ้อ ักษรย่อในงานวิจยั เชน่ อ ัก ษรย่อ ใน

งานวิจยัฉบ ับนี� ใช ้อา้งองิจากพร ะไตรปิ ฎก – อรรถก ถา – ฎ ีกา   ภาษาบาล ีแล ะพร ะไตรปิ ฎกภาษาไทย   

ฉบ ับ มหาจุฬาลงกร ณราชวทิยาลยั ค ัมภ ีร ์ธม ฺมปทฏ ฺ ก ถา และอรรถ กถาภาษาไทย ใช ้ฉบ ับม หามกุฏราช

วทิยาลยั พ ระไต รปิ ฎกทุกฉบ ับที�ใช ้อา้งองิ ให ้ใช ้อ ักษ รย่อบอ กชื� อค ัมภ ีร ์เป็นระบบ เดยีวกนัหม ด ตามที�

ทางสถาบนัวจิยัพุทธศาสตร ์กาํหนด การอา้งอิงให ้ร ะบุ เล่ม/ข ้อ/หนา้ หลงัอ ักษ รย่อ ชื� อค ัมภ ีร ์ ดงัตวัอย่าง 

เช่น  ท.ีส.ี ( บาล ี ) ๙/๒๗๖/๙๗, ท.ีส.ี ( ไทย ) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถ ึง  ทฆีนิกาย  ส ีลก ฺขนฺธวคฺ คปาล ิ  

ภาษาบาล ี  เล ่ม  ๙ ข ้อ  ๒๗๖ หนา้  ๙๗  ฉบ ับ มหาจุฬาเตปิ ฏก ํ  ๒๕๐๐ แล ะทฆีนิกาย  ส ีล ักขนัธวรรค  

ภาษาไทย  เล ่ม  ๙ ข ้อ  ๒๗๖ หนา้  ๙๘ ฉบ ับมหาจุฬาลงก รณราชวทิยาลยั  ๒๕๓๙ 

            การอ ธิบายบอกอ ักษ รย่อในรายงานการวิจยั ใหท้าํเฉ พาะที�อา้งอิงในรายงานการวจิยัเท่านั�น 

ไม่ต ้องบอกอ ัก ษรย่ อค ัมภ ีร ์(พ ระไตรปิ ฎก – อรรถ กถา – ฎ ีกา) ท ั�งหมด  
 

พระวินัยปิฎก 

ว.ิมหา.  (บาล)ี = วนิยปิฏก มหาวิภงฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิมหา.  (ไทย) = วนิยัปิ ฎก มหาวิภงัค ์(ภาษาไทย) 

ว.ิภ ิกฺ ขนุ.ี (บาล)ี = วนิยปิฏก ภ ิกฺขนุวีิภงฺค ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิภ ิกฺ ขนุ.ี (ไทย) = วนิยัปิ ฎก ภ ิกขนุวีิภงัค ์(ภาษาไทย) 

ว.ิม. (บาล)ี = วนิยปิฏก มหาวคฺ ค ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิม. (ไทย) = วนิยัปิ ฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ว.ิจู. (บาล)ี = วนิยปิฏก จูฬวค ฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิจู. (ไทย) = วนิยัปิ ฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

ว.ิป. (บาล)ี = วนิยปิฏก ปริวารวคฺ คปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ว.ิป. (ไทย) = วนิยัปิ ฎก ปริวารวรร ค (ภาษาไทย) 

 



 

 

๕๙ 
 

 

พระสุตตนัตปิฎก 

ท.ีส.ี (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก ทฆีนิกาย  สีลก ฺขนฺธวคฺ คปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ท.ีส.ี (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก ทฆีนิกาย   ส ีลขนัธวรรค (ภาษาไทย) 

ท.ีม. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก ทฆีนิกาย  มหาวคฺ ค ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ท.ีม. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก ทฆีนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ท.ีปา. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก ทฆีนิกาย  ปาฏิกวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ท.ีปา. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก ทฆีนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

ม.มู. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺ ณาสกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ม.มู. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก ม ัชฌิมนิกาย มูลป ัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 

ม.ม. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมป ณฺ ณาสกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ม.ม. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก ม ัชฌิมนิกาย ม ัชฌิมป ัณณาสก ์(ภาษาไทย) 

ม.อ.ุ (บาล )ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปร ิปณฺ ณาส กปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ม.อ.ุ (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ม ัชฌิมนิกาย อุปร ิป ัณณาส ก ์(ภาษาไทย) 

ส.ํส. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํส. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

ส.ํนิ. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนิกาย นิทานวคฺ คปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํนิ. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก สงัยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

ส.ํข. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํข. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก สงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค (ภาษาไทย) 

ส.ํส ฬา. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํส ฬา. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก สงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

ส.ํม. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก สยุํตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ส.ํม. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.เอ กก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย เอ กกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอ กก. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย เอ กกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ทุก. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 



 

 

๖๐
 

 

องฺ.ติก. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุก ฺก. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย จตุกฺ กนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.จตุก ฺก. (ไทย) = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย จตุก กนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ป�ฺจก. (บาล)ี = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย ป�ฺจกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ป�ฺจก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ปญัจกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ฉ ักกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย สตฺต กนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ส ัตต กนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏ ฺ ก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย อฏ ฺ กนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล ี) 

องฺ.อฏ ฺ ก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.นวก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก องฺ คุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.เอ กาทสก. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก เอ กาทสกนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอ กาทสก. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก เอ กาทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุข.ุ (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปา ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุข.ุ (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ (ภาษาไทย) 

ข.ุธ. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธม ฺมปทปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุธ. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ข.ุอ.ุ (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อทุานปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุอ.ุ (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย อทุาน (ภาษาไทย) 

ข.ุอ ิติ. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อิตวุิตฺตกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุอ ิติ. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย อิตวุิตตก ะ (ภาษาไทย) 

ข.ุสุ. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย สุ ตฺตนิปาตปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุสุ. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย สุ ตตนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุว.ิ (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย วิมานวตฺถ ุปาล ิ(ภาษาบาล)ี 



 

 

๖๑
 

 

ข .ุว.ิ (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย วิมานว ัตถ ุ(ภาษาไทย) 

ข.ุเปต. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เป ตวตฺถ ุปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุเปต. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย เป ตว ัตถ ุ(ภาษาไทย) 

ข.ุเถร. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เถ รคาถาปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุเถร. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย เถ รคาถา (ภาษาไทย) 

ข.ุเถร .ี (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เถ ร ีคาถาปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุเถร .ี (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย เถ ร ีคาถา (ภาษาไทย) 

ข.ุชา. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุชา. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 

ข.ุม. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานทิฺเทสปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุม. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย มหานทิเทส (ภาษาไทย) 

ข.ุจู. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุจู. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 

ข.ุป. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ปฏิส ม ฺภทิามคฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุป. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย ปฏิส ัมภทิามร รค (ภาษาไทย) 

ข.ุอ ป. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อปทานปาล ิ(ภาษาบาล ี) 

ข.ุอ ป. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 

ข.ุพทุ ฺธ. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย พทฺุธว ํสปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุพทุ ฺธ. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ (ภาษาไทย) 

ข.ุจริยา. (บาล)ี  = สุ ตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย จริยาปิ ฏกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

ข.ุจริยา. (ไทย)  = สุ ตตนัตปิ ฎก ขทุทกนิกาย จริยาปิ ฎก (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 

อ ภิ.สงฺ. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.สงฺ. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ธรรมสงั คณี (ภาษาไทย) 

อภิ.ว.ิ (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก วิภงฺคปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ว.ิ (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก วิภงัค ์(ภาษาไทย) 

อภิ.ธา. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ธาต ุกถาปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ธา. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ธาต ุกถา (ภาษาไทย) 



 

 

๖๒
 

 

อ ภิ.ปุ. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ปุคฺ คล ป�ฺ ตฺติ ปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ปุ. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ปุค คล บญัญัติ (ภาษาไทย) 

อภิ.ก. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก กถาวตฺถ ุปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ก. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก กถาว ัตถ  ุ(ภาษาไทย) 

อภิ.ย. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ยมกปาล ิ(ภาษาบาล)ี 

อภิ.ย. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ยมก (ภาษาไทย) 

อภิ.ป. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ปฏ ฺ านปาล ิ(ภาษาบาล ี) 

อภิ.ป. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ปฏัฐาน (ภาษาไทย) 
 

ปกรณวิเสส 

เนตฺต ิ. (บาล)ี  = เนตฺติปก รณ (ภาษาบาล)ี 

เนตฺต ิ. (ไทย)  = เนตติปก รณ์ (ภาษาไทย) 

เปฏโก. (บาล)ี  = เปฏโกปเทส (ภาษาบาล)ี 

ม ิลนิทฺ. (บาล)ี  = มิลนิทฺป�ฺหป กรณ (ภาษาบาล)ี 

ม ิลนิทฺ. (ไทย)  = มิลนิทปญัหป กรณ์ (ภาษาไทย) 

วิสุทฺธ ิ. (บาล)ี  = วิสุทฺธิมค ฺคปก รณ (ภาษาบาล)ี 

วิสุทฺธ ิ. (ไทย)  = วิสุทธิมร รคปกร ณ์ (ภาษาไทย) 
 
๒.  คํายอ่เกี�ยวกบัคมัภรีอ์รรถกถา  

            ผูว้จิยัสามาร ถใช ้ค ัม ภ ีร ์อ รรถกถาฉ บ ับใดก็ได ้เป็นเอก สารอา้งอิง แต่ม ีเง ื�อนไขว่าให ้ระบ ุเอาไว ้ให ้

ช ัดเจนว่าใช ้ฉ บ ับสยามร ัฐ หรือฉบ ับ มหาจุฬาฯ โดยบอก รายละ เอยีดไว ้ในคาํช ี� แจงการใช ้อ ักษรย่อ ร ะบบอา้งอ ิง

อ รรถ กถาให ้ใช ้อ ักษรย่อ เหม ือนกนัหมด ตามที�ทางสถาบนัวจิยัพุทธศาสตร ์กาํหนด และระบบอ า้งอิง ให ้ระ บุ

ช ื�อค ัมภีร ์ ลาํด ับเล ่ม (ถา้ม)ี / หนา้ เช่น ท.ีส.ีอ. ( บาล ี ) ๑/๒๗๖/๒๔๐. หมายถงึ  ทฆีนิกาย  ส ุมงฺค ลวิลาสนีิ  

ส ีลกฺขนฺธวคฺ คอฏ ฺ กถา  ภาษาบาล ี  เล ่ม  ๑ ข ้อ  ๒๗๖ หนา้  ๒๔๐ ฉบ ับ มหาจุฬาอฏ ฺ ก ถา  การอา้งองิอ รร ถ

ก ถา ภาษาไทยผูว้จิยัอาจกาํหนดอ ักษ รย่อเองตาม สะ ดวก โดยอนุว ัตร ตามตวัเลขประจาํเล ่มอรร ถกถา

ภาษาไทย ซ ึ�ง ปจัจุบนัม ีเฉพาะฉ บ ับมหามกุฏราชวทิยาลยั เช่น ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๘๙. หมายถงึพ ระ สู ตร

แ ละอ รรถกถาแ ปล ข ุททกนิกาย ธ ัมมบท เล ่มที� ๑ ภาคที� ๒  ตอนที� ๒  หนา้ ๘๙  ฉบ ับ มหามกุฏราช

วทิยาลยั ๒๕๒๕ 
 



 

 

๖๓ 
 

 

อรรถกถาพระวินัยปิฎก 

ว.ิอ. (บาล)ี  = สมนฺตปาสาทิกา วินยปิฏกอฏ ฺ ก ถา  (ภาษาบาล)ี 

ว.ิอ. (ไทย)  = สมนัตปาสาทิกา  วนิยัปิ ฎก อรรถกถา (ภาษาไทย) 

กงฺขา.อ. (บาล)ี  = กงฺขาวิตร ณี อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ว.ิสงฺคห. (บาล)ี  = วนิยสงฺคหอฏ ฺ กถา  (ภาษาบาล)ี 

ว.ินิจฺฉย. (บาล)ี  = วนิยวนิิจฺฉย (ภาษาบาล)ี 

อ ุตฺ ตรวิ. (บาล)ี  = อุตฺ ต รวินจิฺฉย (ภาษาบาล)ี 

ขทฺุทสิก ฺขา (บาล)ี  = ขทฺุทสิกฺขา (ภาษาบาล)ี 

มูล ส ิกฺขา (บาล)ี  = มูลส ิกฺขา (ภาษาบาล)ี 

อรรถกถาพระสตุตนัตปิฎก 

ท.ีส.ีอ. (บาล)ี  = ทฆีนิกาย สุ มงฺค ลวิลาสินี ส ีลกฺขนฺธวคฺคอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีส.ีอ. (ไทย)  = ทฆีนิกาย สุ มงัค ลวิลาสินี ส ีลขนัธวรรค อรร ถกถา (ภาษาไทย) 

ท.ีม.อ. (บาล)ี  = ทฆีนิกาย สุ มงฺค ลวิลาสินี มหาวคฺคอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีม.อ. (ไทย)  = ทฆีนิกาย สุ มงัค ลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ท.ีปา.อ. (บาล)ี  = ทฆีนิกาย สุ มงฺค ลวิลาสินี ปาฏิกวคฺค อฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีปา.อ. (ไทย)  = ทฆีนิกาย สุ มงัค ลวิลาสินี ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ม.มู.อ. (บาล)ี  = มชฺฌิมนิกาย ปป�ฺจสูทนี มูลปณฺ ณาสกอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ม.มู.อ. (ไทย)  = ม ัชฌิมนิกาย ปปญัจสูทนี มูลป ัณณาสก ์อรรถ กถา (ภาษาไทย) 

ม.อ.ุอ. (บาล)ี  = มชฺฌิมนิกาย ปป�ฺจสูทนี อุป ร ิปณฺ ณาสก อฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ม.อ.ุอ. (ไทย)  = ม ัชฌิมนิกาย ปปญัจสูทนี อุป ร ิป ัณณาสก ์อรรถกถา (ภาษาไทย) 

ส.ํส.อ. (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย สารตฺ ถป ฺปกาสินี ส คาถวคฺค อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํส.อ. (ไทย)  = สงัยุตตนิกาย สาร ัตถป กาส ินี สคาถวรรคอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

ส.ํนิ.อ. (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย สารตฺ ถป ฺปกาส ินี นิทานวคฺค อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํนิ.อ. (ไทย)  = สงัยุตตนิกาย สาร ัตถป กาส ินี นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ส.ํข.อ. (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย สารตฺ ถป ฺปกาสินี ขนฺธวารวคฺค อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํข.อ. (ไทย)  = สงัยุตตนิกาย สาร ัตถป กาส ินี ขนัธวารวรรค อรรถกถา (ภาษาไทย) 

ส.ํส ฬา.อ. (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย สารตฺ ถป ฺปกาสินี สฬายตนวคฺคอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํส ฬา.อ. (ไทย)  = สงัยุตตนิกาย สาร ัตถป กาส ินี สฬายตนวรรคอรรถก ถา (ภาษาไทย) 



 

 

๖๔ 
 

 

ส .ํม.อ. (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย สารตฺ ถป ฺปกาสินี ม หาวคฺคอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํม.อ. (ไทย) = สงัยุตตนิกาย สาร ัตถป กาส ินี มหาวรรคอร รถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.เอ กก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี เอกกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอ กก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี เอกกนิบาตอร รถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. อ.  (บาล )ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี ทุกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ทุก. อ.  (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ทุก กนิบาตอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก.อ.  (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี ติกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ติก. อ.  (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ติกนิบาตอร รถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุก ฺก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี จตุ กฺกนิปาต อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.จตุก ฺก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี จตุ กกนิบาต อรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ป�ฺจก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี ป�ฺจกนิปาตอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ป�ฺจก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ปญัจกนิบาตอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี ฉกฺกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ฉกฺก.อ.  (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ฉ ักกนิบาตอ รรถก ถา (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี สตฺตกนิปาตอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ส ัตต กนิบาตอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏ ฺ ก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี อฏ ฺ กนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.อฏ ฺ ก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี อฏัฐกนิบาต อรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี นวกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล ี) 

องฺ.นวก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี นวกนิบาตอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี ทสกนิปาตอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล ี) 

องฺ.ทสก.อ. (ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี ทสกนิบาตอ รรถ กถา (ภาษาไทย) 

องฺ.เอ กาทสก.อ.(บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปู รณี เอกาทสกนิปาตอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอ กาทสก.อ.(ไทย)  = องัคุตตรนิกาย มโนรถปู รณี เอกาทสกนิบาตอร รถ กถา (ภาษาไทย) 

ข.ุข.ุอ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถ โช ติกา ข ุททฺกปา อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุข.ุอ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถ โช ติกา ข ุททกปาฐอรร ถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุธ.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ธม ฺมปทอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล ี) 

ข.ุธ.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ธร รม บทอร รถกถา (ภาษาไทย) 



 

 

๖๕ 
 

 

ข .ุอ.ุอ. (บาล )ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี อทุานอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุอ.ุอ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี อทุานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุอ ิติ.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี อิติวุตฺตก อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุอ ิติ.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี อิติวุตตก อรรถก ถา (ภาษาไทย) 

ข.ุสุ.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถ โช ติกา สุ ตฺตนิปาตอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุสุ.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถ โช ติกา สุ ตตนิบาตอรร ถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุว.ิอ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี วิมานวตฺถ ุอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุว.ิอ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี วิมานว ัตถ ุอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุเถร.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี เถรคาถาอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุเถร.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี เถรคาถาอร รถก ถา (ภาษาไทย) 

ข.ุเถร .ีอ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี เถร ีคาถาอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุเถร .ีอ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี เถร ีคาถาอร รถก ถา (ภาษาไทย) 

ข.ุชา.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ชาตก อฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุชา.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ชาดกอ รรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุม.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย สทฺธม ฺม ป ฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุม.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย สทัธรรมป ัช โช ติกา ม หานิทเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุจู.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย สทฺธม ฺม ป ฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุจู.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย สทัธรรมป ัช โช ติกา จูฬนทิเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุป.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย สทฺธม ฺม ป ฺปกาสนิี ปฏิสม ฺภทิามคฺคอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุป.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย สทัธรรมปกาส ินี ปฏิส ัมภทิามรรคอรรถก ถา (ภาษาไทย) 

ข.ุอ ป.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาส ินี อปทานอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุอ ป.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย วิสุทธชนวิลาส ินี อปทานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุพทุ ฺธ.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย มธุ รตฺถวิลาสนิี พทฺุ ธว ํส อฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุพทุ ฺธ.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย มธุ ร ัตถวิลาสนิี พทุธวงัสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ข.ุจริยา.อ. (บาล)ี  = ขทฺุทกนิกาย ปร มตฺถทีปนี จริยาปิฏกอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุจริยา.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย ปร ม ัตถทีปนี จริยาปิ ฎกอ รรถกถา (ภาษาไทย) 
 



 

 

๖๖ 
 

 

อรรถกถาพระอภธิรรมปิฎก 

อ ภิ.สงฺ.อ. (บาล)ี  = อฏ ฺ สาลนิี อภ ิธม ฺม ปิฏก ธม ฺมสงฺค ณี อฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.สงฺ.อ. (ไทย)  = อฏั สาลนิี อภ ิธรรมปิ ฎ ก ธรร มสงั คณี อรรถ กถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ว.ิอ. (บาล)ี  = สมฺโมหว ิโนทนี อภิธม ฺมปิ ฏก วิภงฺ คอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล ี) 

อภิ.ว.ิอ. (ไทย)  = ส ัมโมหว ิโนทนี อภิธรร มปิ ฎก วิภงัค ์อรรถกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ป�ฺจ.อ. (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ป�ฺจปกรณอฏ ฺ กถา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.ป�ฺจ.อ. (ไทย)  = อภิธ รรมปิ ฎก ปญัจปก รณ์อรรถก ถา (ภาษาไทย) 

อรรถกถาปกรณวิเสส 

เนตฺต ิ.อ. (บาล)ี  = เนตฺติอฏ ฺ ก ถา (ภาษาบาล)ี 

สงฺคห. (บาล)ี  = อภิธม ฺมตฺถสงฺคห (ภาษาบาล)ี 

สงฺคห. (ไทย)  = อภิธ ัมม ัตถสงั คหะ (ภาษาไทย) 

อภิ.วตาร. (บาล)ี  = อภิธม ฺมาวตาร (ภาษาบาล)ี 

 

๓.  คําย่อเกี�ยวกบัคมัภรีฎ์ีกา    
             การ อา้งองิค ัมภีร ์ฎ ีกาให ้ใช ้ร ะบบอ ัก ษรย่อ ตามที�ทางสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์กาํหนดไว ้ การอา้งองิ

ค ัม ภ ีร ์ช ั�นฎีกา ให ้ระบุช ื�อค ัม ภ ีร ์ตาม ดว้ยเล ่ม (ถา้ม)ี ข ้อ/หนา้ เช่น ท.ีส.ีฏกีา (บาล ี ) ๑/๒๗๖/๓๗๓ 

หมายถงึ  ทฆีนิกาย  ลนีตฺถ ป ฺปกาสนิี  ส ีลกฺขนฺธวคฺ คฏีกา  ภาษาบาลี  เล ่ม  ๑ ข ้อ  ๒๗๖ หนา้  ๓๗๓ ฉบ ับมหา

จุฬาฎ ีกา   สาํหร ับค ัม ภีร ์ฎ ีกาน ั�น   ม ีฉ บ ับแปลที�เผยแพร่อยู่  ๒ ค ัม ภ ีร ์  ค ือ  ค ัม ภีร ์สาร ัต ถท ีปนี  ฎ ีกาพระ

วนิยั และค ัมภ ีรว์ิสุทธิ ม รรคมหาฎ ีกา  นอกน ั�นยงัไม ่ม ีฉบ ับแปล  
 

ฎีกาพระวินัยปิฎก 

วชิ ร.ฏีกา (บาล)ี  = วชิ รพทฺุธ ิฏีกา (ภาษาบาล ี) 

สารตฺ ถ.ฏีกา (บาล)ี  = สารตฺ ถทีปนีฏีกา (ภาษาบาล ี) 

สารตฺ ถ.ฏีกา (ไทย)  = สาร ัตถทีปนีฎ ีกา (ภาษาไทย) 

วิมติ.ฏีกา (บาล)ี  = วิมตวิ ิโนทนีฏีกา (ภาษาบาล)ี 

กงฺขา.ฏีกา (บาล)ี  = กงฺขาวิตร ณี ปุราณฏีกา (ภาษาบาล)ี 

กงฺขา.อภินวฏีกา (บาล)ี  = วนิยตฺถม�ฺชูสา กงฺขาวิตรณี อภนิวฏีกา (ภาษาบาล)ี 

วนิย.ฏีกา (บาล)ี  = วนิยาลงฺการฏีกา (ภาษาบาล)ี 



 

 

๖๗
 

 

ว.ิฏีกา (บาล)ี  = วนิยวนิิจฺฉยฏีกา (ภาษาบาล)ี 

อ ุตฺ ตร.ฏีกา (บาล)ี  = อุตฺ ต รวินจิฺฉยฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ขทฺุท.ฏีกา (บาล)ี  = ขทฺุทสิกฺขาปุ ราณฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ขทฺุท.อภินวฏีกา (บาล)ี  = ขทฺุทสิกฺขาอ ภนิวฏีกา (ภาษาบาล)ี 

มูล.ฏีกา (บาล)ี  = มูลส ิกฺขาฏีกา (ภาษาบาล)ี 
 

ฎีกาพระสตุตนัปิฎก 

ท.ีส.ีฏีกา (บาล)ี  = ทฆีนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนี สีล กฺขนฺธวค ฺ คฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีม.ฏีกา (บาล)ี  = ทฆีนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนี มหาวคฺ คฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีปา.ฏีกา (บาล)ี  = ทฆีนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนิี ปาฏิกวคฺคฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ท.ีส.ีอ ภินวฏีกา (บาล)ี  = ทฆีนิกาย สาธุวิลาสินีส ีลกฺขนฺธวคฺ คอ ภนิวฏีกา (ภาษาบาล ี) 

ม.มู.ฏีกา  (บาล)ี  = มชฺฌิมนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนี มู ลปณฺ ณาสกฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ม.ม.ฏีกา  (บาล)ี  = มชฺฌิมนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนี ม ชฺฌิมป ณฺ ณาสกฏีกา (ภาษาบาล)ี 
ม.อ.ุฏีกา  (บาล)ี  = มชฺฌิมนิกาย ลนีตฺถ ป ฺปกาสนี อุปร ิปณฺ ณาส กฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํส.ฏีกา (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย ลนีตฺถป ฺปกาสนี สคาถวคฺคฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํนิ.ฏีกา (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย ลนีตฺถป ฺปกาสนี นิทานวคฺ คฏีกา (ภาษาบาล ี) 

ส.ํข.ฏีกา (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย ลนีตฺถป ฺปกาสนี ขนฺธวคฺคฏีกา (ภาษาบาล ี) 

ส.ํส ฬา.ฏีกา (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย ลนีตฺถป ฺปกาสนี สฬายตนวคฺคฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ส.ํม.ฏีกา (บาล)ี  = สยุํต ฺตนิกาย ลนีตฺถป ฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.เอ กก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  เอก กนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ทุก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ติก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  ต ิกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.จตุก ฺก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  จตุก ฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ป�ฺจก.ฏีกา(บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย ป�ฺจกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.สตฺตก.ฏีกา(บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.อฏ ก.ฏีกา(บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  อฏ ฺ กนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

องฺ.นวก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 
องฺ.ทสก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 



 

 

๖๘ 
 

 

องฺ.เอ กาทสก.ฏีกา(บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย  เอกาทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ข.ุธ.ฏีกา (บาล)ี  = ธมฺมปทมหาฏีกา (ภาษาบาล)ี 
 

ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก 

อ ภิ.สงฺ.มูลฏีกา(บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ธม ฺมสงฺค ณี มูลฏีกา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.ว.ิมูลฏีกา (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก วิภงฺคมูลฏีกา (ภาษาบาล)ี 
อภิ.ป�ฺจ.มูลฏีกา(บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ป�ฺจปกรณมูลฏีกา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.สงฺ.อนุฏีกา (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก ธม ฺมสงฺค ณี อนุฏีกา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.ว.ิอนุฏีกา (บาล)ี  = อภิธม ฺมปิฏก วิภงฺคอนุฏีกา (ภาษาบาล)ี 

อภิ.ป�ฺจ.อนุฏีกา (บาล)ี = อภิธม ฺมปิฏก ป�ฺจปกรณอนุฏีกา (ภาษาบาล)ี 

ม.ฏีกา (บาล)ี  = มณิทีปฏีกา (ภาษาบาล ี) 

มธุ .ฏีกา (บาล)ี  = มธุ สารตฺถทีปนีฏีกา (ภาษาบาล)ี 
 

ฎีกาปกรณวิเสส 

เนตฺต ิฏีกา (บาล)ี  = เนตฺติฏีกา (ภาษาบาล)ี 

เนตฺตวิิ. (บาล)ี  = เนตฺตวิ ิภาวนิี (ภาษาบาล)ี 

ม ิลนิทฺ.ฏีกา (บาล)ี  = มธุ รตฺถป กาสนิี มิลนิฺทป�ฺหฏีกา (ภาษาบาล)ี 

วิสุทฺธ ิ. ฏีกา (บาล)ี  = ปร มตฺถม�ฺชูสา วิสุทฺ ธิมคฺค มหาฏีกา (ภาษาบาล)ี 

วิสุทฺธ ิ. ฏีกา (ไทย)  = ปร ม ัตถมญัชูสา วิสุทธิมร รคม หาฎ ีกา (ภาษาไทย) 

อภิ.วตารฏีกา  (บาล)ี  = อภิธม ฺมตฺถวิกาส ินี อภ ิธม ฺมาวตารฏีกา (ภาษาบาล)ี 

วิภาวนิี. (บาล)ี  = อภิธม ฺมตฺถวิภาวินีฏีกา (ภาษาบาล)ี 

วิภาวนิี. (ไทย)  = อภิธ ัมม ัตถวิภาวินีฎ ีกา (ภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  ข 

บญัชีคาํย่อและคาํเตม็ที�สาํคญัเกี�ยวกบัภาษาองักฤษ 
 

คาํยอ่ คาํเต็ม ความหมาย หมายเหต ุ
chap. chapter บทที�   

- cited by กล่าวถงึใน  
- citing กล่าวจาก  

col. column คอลมัน ์ พหูพจนใ์ช ้cols. 
comp.  compiler  ผูร้วบรวม พหูพจนใ์ช ้comps. 
ed. editor, 
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บรรณาธกิาร,ผูจ้ดัพมิพ,์ 
จดัพมิพโ์ดย 

พหูพจนใ์ช ้eds. 

et al. and others  และคณะ, และคนอื�นๆ  
etc. et cetera และอื�นๆ อกี  
ibid. ibiden  เรื�องเดียวกนั  
illus., 
illus. by 

illustrator, 
illustrated by  

ผูว้าดภาพประกอบ, 
จดัพมิพโ์ดย 

 

n.d. no date ไม่ปรากฏปีที�พมิพ ์ ภาษาไทยใช ้ ม.ป.ป. 
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pt.  part  ส่วนที� พหูพจนใ์ช ้pts. 

- quoted in อา้งถึงใน  
- quoting อา้งจาก  
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แกไ้ข เช่น rev.ed. 
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การเขียนบรรณานุกรม 

โดยเรียงตามรูปพยญัชนะ  และสระ ดงันี�  
 

ตวัพยญัชนะ 
 ก ข  ค  ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ 
 ฎ ฏ ฐ ฑ       ฒ       ณ ด ต ถ ท  ธ 
 น   บ     ป  ผ    ฝ  พ ฟ ภ ม ย         ร   ล
 ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
 
หมายเหตุ:  ตวั   ฤ   ใหล้าํดบัไวห้ลงัตวั  ร   และ ตวั  ฦ  ใหล้าํดบัไวห้ลงัตวั  ล 
 

สระ 
 - ะ ก ั กะั า กาํ กิ กี กึ กื กุ กู 
 เ เกะ เกา เกาะ เกิ เกี เกีย เกื เกืะ แ แกะ 
 โ โกะ ใ ไ 
 
ตวัอยา่ง  เช่น      กะรตั        กนัธิชา    กานตม์ณี    กาํธร         เก็จแกว้      ไกรวชิญ ์
 
หมายเหตุ:  คําที�สะกดดว้ยพยญัชนะเดียวกนั  แต่วรรณยุกตต์า่งกนั   ใหดู้พยญัชนะตวัถดัไป   
              ไม่เรยีงลาํดบัตามเสยีงวรรณยุกต ์

ตวัอยา่ง  เช่น      นพกร        นพคุณ        นพณฐั       นพพิชญ ์       นพรตัน ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ลกัษณะการวิจยัทางพระพทุธศาสนา 
         โดย  รงัษ ี สุทนต์๑ 

 

             หลกัธรรมคาํส ั �งสอน ๒  ที�แสดงศีลขนัธ ์เป็นตน้ที�ศึกษาเล่าเรียนกนั ๓ คือ โพธิปกั ข ิยธรรม ๓๗ 

ประการ ๔  อนั เป็ นธรรมที�มีในฝ่ ายแห่งมรรคญาณในการตรสัรู ้ ๕  พระ พุทธเจา้ทรงแสดงโดยการวิจยั ๖  

โดยทรงกาํหนดรูด้ ้วยพระญาณที�สามารถคน้ควา้สภาวะแห่งธรรมเหลา่นั�น ๗  หมายความว่า  ธรรมที� พระ

พุทธองคท์รงนาํมาแสดงส ั �งสอนพุทธบรษิทั เป็นสิ�งที�พระองคท์รงคน้ควา้มาด ้วยพระญาณ  
     การคน้ควา้วิจยัทางพระพุทธศาสนา  ต ้องคน้ควา้ด ้วยอุบายวธิีอย่างแยบคาย  จึงจะ เห็นเนื� อ
แทด้ ้วย ป ัญ ญา ๘  ข ้อความที�นํามาเสนอนี� เ ป็ นธรรมเทศนาที� พระพุทธเจา้ทรงแสดงเพ ื� อ ให ้ภ ิกษุท ั�งหลาย

คน้หาวิธีดบัทุก ข ์  แต่นกั ว ิ จ ัย คื อผู ้เ ข ียนงานที� เ ป็ น องค์ค วามรูท้าง พร ะ พุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใชไ้ด ้  
    หลกัธรรมต่างๆ ที� พระพุทธองคท์รงแสดงโดยการวิจยันั�นและหลกัปฏิบตัิที� เรียกว่าว ินยั รวม
แล ้วม ี๘๔,๐๐๐ ข ้อ  ไดร้บัการบนัทกึไว ้ในคมัภรี ์พระไตรปิฎก  มคีาํอธิบายที�พระสาวกท ั�งหลายได ้อธิบาย
ไว ้บนัทึกอยู่ในคมัภีร ์อรรถกถาและฎกีา  นอกจากนี�ยงัมีเอกสารวชิาการที�ผูท้รงคุ ณ วุฒิ  ได ้เรียบเรียงไว ้
เ ป็ นจ ํานวนมาก การที� จ ะทาํว ิจยัหลกัธรรมทางพระ พุทธศาสนา  จ ะต ้องทาํความรู ้จกั เ อกสารที�ท่านให ้
ความสาํคัญเป็นลาํดบัลดหล ั �นกนัลงมา  ซึ�งพระสาวกผู ้อธิบายคาํส ั �งสอนที�บนัทึกอยู่ ในพระไตรปิ ฎก  ได ้
วางเป็นหลกัการไว ้๔ อนัดบั คือ  
     สุตตะ  หมายถงึ  พระไตรปิ ฎก  

                                                

                 ๑ ป.ธ. ๙, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  อาจารย์ประจาํบ ัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  

วดัมหาธาตุฯ  ท่าพระจนัทร ์ กรงุเทพมหานคร.  

                     
๒

 ธมฺโมติ สาสนธมฺโม – ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๘๑/๓ ๓๔.  

                     
๓

 สาสนธมฺโมติ สลีกฺขนฺธาทิปริทีปโน ปริยตฺติธมโฺม – ส.ํข.ฏีกา (บาล)ี ๒/๘๑/๒๘๗.  

                     
๔

 โพธิปกั ขิยธรรม ๓ ๗ คือ สติปฏัฐาน ๔  อทิธบิาท ๔  อนิทรีย ์๕  พละ ๕  โพชฌงค์ ๗  อริยมรรคมีองค ์๘  

ส.ํข. (บาล)ี ๑๗/๘๑/๗๗- ๗๘, ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๐. 

                     
๕

 โพธิปกฺ ขิยธมมฺาติ โพธยิา มคฺค าณสฺส ปกฺเข ภวา สตฺตตึส ธมฺมา – ปาจตฺิยาโยชนา  ฉบบัอกัษรพมา่.  

                     
๖

 ส.ํข. (บาล)ี ๑๗/๘๑/๗๗ – ๗๘,  ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๐.  

                     
๗

 ว ิจยโสติ ว ิจ เยน, เตส ํ เตส ํ ธมฺมานํ สภาวว ิจนฺินสมตฺเถน าเณน ปริจฺฉินฺทตฺิวา – ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๘๑/

๓ ๓๔.  

                     
๘

 โยนิโส วิจ ิเน ธมฺม ํป�ฺ ายตฺถ ํว ิปสฺสติ – องฺ. สตฺตก. (บาล)ี ๒๓/๓/๒.  



 ๗๒ 

     สุตตานุโลม  หมายถงึ  มหาปเทสอนัเป็ นพระไตรปิ ฎกที�เป็นข ้อมูลสนบัสนุนสุตตะ  
      อาจริยวาท  หมายถงึ  อรรถกถาที�พระอรหนัตผ์ูท้าํปฐมสงัคายนาวางเป็นแบบฉบบัไว ้  
      อตัโนมตัิ  หมายถึง  คาํอธบิายตามอาการที�ปรากฏโดยการคาดคะเน  ด ้วยการอนุมาน  
ตามความรู ้ข องตน ๑ 

      การจะทาํว ิจยัหลกัธรรมทางพระพ ุทธศาสนา  ก็ต ้องต ั�งห ัว ข ้อ แล ้วคน้ควา้ข ้อมูล จากคมัภีรท์ี�
บนัทกึหลกัธรรมต่างๆ ในเรื�องนี� มคีมัภรีม์งัคลตัถทีปนี ที�พระสริิมงัคลาจารย ์ชาวเชียงใหม่ ได ้แต่งไว ้ซึ�ง
ถ ือ เป็ นแบบอย่างได ้ ท่านแต่งอธิบายเรื� องมงคล ๓๘ ประการ ท่านใชห้ลกัการ ๔ ที�กล่าวนี�  คือ สุตตะ  
สุตตานุโลม  อาจริยวาท  อตัโนมตัิ  เข ียนอธิบายมงคลท ั�ง ๓๘ ประการ เช่น ท่านอธิบายมงคล ๒ ข ้อ
แรก  ท่านไดน้าํข ้อความที�เป็นมงคลขึ�นเป็นห ัวข ้อว่า  อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา ๒  เป็นข ้อความที�ท่าน  

เป็นห ัวข ้อ แ ปลว ่า  ”การไม่คบคนพาล (และการคบบ ัณฑติ) ” จดัเป็นสุตตะ  จากนั�น ท่านไดน้าํข ้อความ  

ที�เป็นสุตตานุโลมมาเป็นคาํอธิบายลกัษณะคนพาลและบ ัณฑติ  เป็นข ้อความจากพระไตรปิ ฎกด ้วยกนั คือ 
พาลป ัณฑติสูตร ๓  ซึ�งแสดงลกัษณะคนพาลว่า เป็นคนที�คิดชั �ว  พูดชั �ว  ทาํช ั �ว  ส่วนลกัษณะข องบ ัณฑิต

เป็นคนที�คิดดี  พูดดี  ทาํด ี จากนั�นท่านได ้ใชห้ลกัการอาจรยิวาท คือนาํคาํอธิบายในอรรถกถาและฎกีามา
ประกอบการอธิบาย  แล ้วท่านได ้แสดงความเหน็ส่วนต ัวตามเหมาะสม  
     หลกัการนี� สามารถประยุกต์ใช ้ในการเขียนงานวิจยัแบบสงัคมศาสตรก็์ได ้ สุตตะ คือ ห ัวข ้อ
งานวิจยัที�ผู ้ว ิจยัต ั�งข ึ�น สุตตานุโลม คือ เอกสารที�เป็นตาํราเป็นหนงัสือต่างๆ สาํหรบัใช ้เป็ นข ้อมลูสนบัสนุน
ในการเขยีนงานว ิจยัน ั�น  อาจรยิวาท คือ วทิยานิพนธ์และงานวิจยัที�มผูี ้เขยีนไว ้แล ้วสามารถนาํมาเป็ น
เอกสารที�เกี�ยวข ้องในงานวิจยัน ั�น  อตัโนมตัิ คือ เมื�อเขยีนจบในแต่ละบทแต่ละตอน ตัวผู ้ว ิจยัมคีวามเห็น
อย่างไร ก็เขยีนนาํเสนอในงานวิจยัของตน  

    หลกัการที�พระสาวกท ั�งหลาย  วางเป็นมาตรฐานในเรื�องข ้อมลูที�พงึใช ้ในการศึกษาอนัถือเป็นสิ�งพ ึง
เชื� อถือนี�   สาํหรบัใช ้ว ิจยัคน้ควา้ข ้อมลูแก ้ป ัญหาปร ัปวาจา คือ เรื�องที�มผูี ้อ ื�นกลา่วรา้ยจ ้วงจาบพระธรรมวินยัได ้
ด ้วย  ซึ�งเป็นความประสงค์ของพระสาวกทั�งหลายที�วางหลกัการนี� ไว ้  เช่น  ป ัญหาที� เกดิข ึ�นในสงัคม
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยในป ัจจุบนั คือ เรื�องที�มีผูน้าํเสนอเอกสารหนงัสือที� จดัพมิพ ์เป็นเลม่ กลา่วหาว่า 

                                                
 

                             
๑

  วิ.อ. (บาล)ี ๑/๒๔๓. 

                     
๒

 มงฺคล. (บาล)ี ๑/๑๓.  

                     
๓

 ม.อ.ุ (บาล)ี ๑๔/๒๔๖/๒๑๔, ๒๕๓/๒๒๑, ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๔๖/๒๙๑, ๒๕๓/๒๙๙  

 

                     



 ๗ ๓ 

พระอรหนัต ์๕๐๐ รูปที�ทาํปฐมสงัคายนา กดีกนัไม่ให ้ภกิษุณีสงฆ์เขา้ร่วมสงัคายนา พอสรุปความไดด้งันี�  
การสงัคายนาครั�งที� ๑    เป็ นการสงัคายนาโดยไม่มีภกิษุณี แม ้แต่รูปเดยีว เขา้มาม ี   
ส่วนด ้วย    การสงัคายนานั�นควรมกีารตรวจทานจากภกิษุบริษทั   ภกิษุณีบรษิทั    
อบุาสกบรษิทั  และอบุาสิกาบรษิทั   เนื� องจากผู ้เชี�ยวชาญในพระธรรมนั�นมีท ั�งใน  
ฝ่ ายภกิษุ  และภกิษุณี ๑    เหตุการณ์ปฐมสงัคายนาซึ�งมีพระอรหนัต ์๕๐๐ รูปเขา้  
ร่วมประชุมกลบัไม่มีการกล่าว ถงึภ ิกษุณี เลย  อาจไม่มีภกิษุณี องค์ใดไดร้บัเชิญให ้  
เขา้ร่วมในการทาํปฐมสงัคายนา    ซึ�งน่าจะเกิดจากวธิีคดิจากวฒันธรรมอนิเดียที�  
ผูห้ญิงไม่มสีทิธมิีเสยีงในการรวมหม ◌ู◌่ทางสงัคม  อาจมีภิกษุณีท ี�บรรลุธรรมเขา้

ร่วม  
การทาํปฐมสงัคายนา แต่ผู ้จดบนัทกึเหตกุารณซ์ึ�งเป็นพระภกิษุมไิด ้ใหค้วามสาํคัญ  
ที�จะกล่าวถงึ หรืออาจคิดง่ายๆ   ว ่าภกิษุณีก็ถกูนบัรวมอยู่ในพระอรหนัต ์๕๐๐ รูป  
แล ้ว ๒  ในสมยัหลงัพทุธกาลที�มกีารสงัคายนาน ั�น ผูห้ญิงซึ�งมีเป็นภกิษุณี แล ้ว อย่าง  
น ้อย ๕๐๑ องค ์ คือ พระนางมหาปชาบดีและนางสากิยาณี ๕๐๐ องค ์ ที�บวชให ้  
ไม่ใหโ้อกาสเขา้สู่การที�จ ะสงัคายนา  แล ้วการบนัทกึประวติัศาสตร ์  บนัทกึต่างๆ  
นั�น บนัทกึโดยผูช้ายท ั�งสิ�น  การบนัทกึอะไรก็ตามผูห้ญงิไม่มสี่วนเขา้ไป เกี�ยวข ้อง ๓ 

       ตามความเหน็ที�กล่าวนี�  ต ้องตรวจดูสุตตะที� เขาอา้ง เมื�อเ ปิดพระวนิยัไตรปิฎกจฬูวรรค ตอน
ว่าด ้วยการสงัคายนา ซึ�งถ ือเป็นสุตตะ ที�พ วกเขานาํเสนอ ก็พบว่าไม่มีภกิษุณี เขา้ร่วมการสงัคายนาจรงิ  แต่
ผู ้เสนอความเหน็มิได ้ใชห้ลกัการครบทั�ง ๔  จงึอาจเป็นการนาํเสนอข ้อมูลที�ผิดพลาดได ้ความเหน็อย่างนี� 
ถ ือว่าเป็นคาํกลา่วจ ้วงจาบพระอรหนัตสาวกผูท้าํสงัคายนา  ถา้ใชห้ลกัการ  สุตตะ  สุตตานุโลม  อาจริย  
อตัโนมตัิ  ตรวจสอบ  พ ิจารณาข ้อความการทาํสงัคายนาจะเหน็ว่า พระมหากสัสปะ  พระอบุาล ี และพระ
อานนทส์วดประกาศข ้อความที�เป็นสงัฆกรรมประเภทญตัติกรรม ๔  ข ้อความที�นาํเสนอส่วนนี� เป็นสุตตะ
      หลงัจากตรวจสอบดูในสุตตะแล ้ว พึงตรวจสอบดูในส่วนสุตตานุโลม  เมื�อตรวจสอบจะ
พบว่า ภกิษุณี เขา้ร่วมทาํสงัฆกรรมกบัภกิษุไม่ได ้เช่น ในเรื� องที�พระพุทธเจา้ทรงวางหลกัการสวดปาติโมกข ์

                                                

                     
๑
 เมตฺตานนฺโท ภกฺิข ,ุ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ (B.E. ๐๐๐๑) เล่ม ๒: วิเคราะหก์รณีปฐมสงัคายนาและภิกษุณีสงฆ,์ 

(กรุงเทพมหานคร : พมิ พท์ ี� SPK Paper f Form, ๒๕๔๕), หนา้ ๘๖ – ๘๗.  

                  ๒ ธมัมนนัทา ภกิษุ ณี, เรื�องของภิกษุณีสงฆ ,์ (กรุงเทพมหานคร : เร ือนแก ้วการพมิพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๑๑๙ – 

๑๒๐. 

                     
๓ ส.ว. ระเบยีบรตัน ์  พงษ ์พานิช, การบวชเป็นภิกษุณีในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ ายการพมิพ ์

สาํนกังานเลขาธกิารวฒิุสภา, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๕.  

                     
๔

 วิ.จู. (บาล)ี ๗/๔๓๗ – ๔๓๘/๒๗๔ – ๒๗๕, ๔๓๙/๒๗๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๗ – ๔๓๘/๓๗๗, ๔๓๙/๓๗๘.  



 ๗๔   

สาํหรบัภกิษุสงฆ ์ การสวดปาติโมกข ์ เป็นสงัฆกรรมประเภทญตัติกรรม  ต ้องทาํในเขตสมีา ๕ ภกิษุ ๔ รูป

ข ึ�นไป จงึทาํอโุบสถหรือสวดปาติโมกขไ์ด ้ ๑  จะสวดปกติโมกข ์ในชุมชนสงฆท์ี�มีคฤหสัถน์ ั �งอย ◌ู◌่ด ้วยไม่ได ้ ๒  
แยกพวกกนัทาํอโุบสถในเขตสมีาเดยีวกนัไม่ได ้ ๓  และพระพุทธองคท์รงวางหลกัการว่า  การสวด
ปาติโมกขน์ ั�นพ ึงเวน้บคุคลที�ควรเวน้ คือ ไม่ควรเขา้อย ◌ู◌่ในสงัฆกรรม “ภกิษุท ั�งหลาย  ภกิษุสงฆไ์ม่พงึ

สวดปาติโมกข ์ในชุมชนสงฆท์ี�มีภกิษุณีน ั �งอยู่ด ้วย  ภกิษุสงฆห์มู่ใดสวดต ้องอาบติัทกุกฏ ”๔ 

     พระพุทธเจา้ทรงแสดงบุคคลที�พงึเวน้จาํนวนมาก  ในการปวารณาซึ�งเป็นสงัฆกรรมที�ทาํแทน
อโุบสถในวนัขึ�น ๑๕ คํ �า เดือน ๑๑  ก็ทรงหา้มภ ิกษุณีร่วมในสงัฆกรรมปวารณาเช่นกนั ว่า “ ภกิษุท ั�งหลาย 

ภกิษุสงฆไ์ม่พงึปวารณาในชุมนุมสงฆท์ี�มีภกิษุณีน ั �งอยู่ด ้วย  ภกิษุสงฆห์มู่ใดปวารณาต ้องอาบติัทกุกฏ ”๕ 

นอกจากนี� พระพุทธองคไ์ดท้รงวางหลกัการสาํหรบัภกิษุสงฆ ์ ผู ้จะร่วมกนัทาํสงัฆกรรมไว ้ว่า ภกิษุท ั�งหลาย 
ถา้กรรมที�สงฆ์จตุวรรค (คือภกิษุ ๔ รูป) พงึทาํ สงฆม์ีภ ิกษุณี เป็นรูปที� ๔ ทาํกรรม  กรรมนั�นไม่จดัเป็ น
กรรมและไม่พงึทาํ ”๖ 

     เฉพาะประเด็นที�ว ่า “ผูห้ ญิงซึ�งมีเป็นภกิษุณี แล ้วอย่างน ้อย ๕๐๐ องค ์คือพระนางมหาปชาบด ี

และนางศากยิาณี ๕๐๐ องค ์ ที�บวชให ้  ไม่ใหโ้อกาสเขา้สู่การที�จ ะสงัคายนา ” นั�น ผูน้าํเสนอไม่ได ้ศึกษา

พระไตรปิ ฎก เพยีงอนุมานตามเขา  พระนางปชาบดีโคตมกีบัภกิษุณี ศากยิาณี ๕๐๐ นางปรนิิพพานไป
ก่อนพทุธปรนิิพพาน ๗   ข ้อความที�นาํเสนอส่วนนี� เป็นสุตตานุโลมข ้อมูลสนบัสนุนสุตตะ  

                                                

                     
๕

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๓๘/๑๕๑, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕  

                    
๑

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๙/๒๒๗, วิ.อ. (บาล)ี ๓/๑๓๐ – ๑๓๑.  

                    
๒

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๕๔/๑๖๓, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๕๔/๒๓๖.  

                    
๓

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๗๓/๑๘๖ - ๑๘๗, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๗๓/๒๖๖ - ๒๖๘.  

                    
๔

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๘๓/๒๐๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๓/๒๘๗.  

                    
๕

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๔/๒๓๓/๒๖๔, วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๓๓/๓ ๗๓.  

                    
๖

 ดูรายละเอยีดใน วิ.ม. (บาล)ี ๕/๓๘๙/๑๙๐, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๘๙/๒๗๖.  

                    
๗

 ดูรายละเอยีดใน ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๙๗ - ๒๘๘/๓๙๙ – ๔๒๕. 



 ๗๕ 

     จากนั�นพงึศึกษาหลกัการในส่วนอาจรยิวาท  ซึ�งท่านอธิบายว ่า คาํว่า ชุมนุมสงฆท์ี�มีภกิษุณีน ั �ง
อยู่ด ้วย  หมายถงึภกิษุณีน ั �งอยู่ห่างจากภกิษุสงฆ์ประมาณช่วงหตัถบาส ๘  ภกิษุณีท ั�งหลายจะยืนหรือนั �งก็

ตาม  อยู่ในช่วงหตัถบาสคือช่วงแขนของภกิษุท ั�งหลายน ั �นแลเป็ นประมาณที�ทาํให ้ภกิษุสงฆต์ ้องอาบตั ิ
ดงันั�น แม ้ในสีมาเดยีวกนั ให ้พวกภกิษุณี อยู่ห่างเลยระยะหตัถบาส  ภิกษุสงฆ์จงึควรทาํอโุบสถได ้ ๙ 

     ญตัติกรรม เป็นสงัฆกรรมที�ต ้องกระทาํในเขตสมีา ซึ�งสงฆ์ประชุมพร ้อมกนันั �งไม่ละหตัถบาส  

ซึ�งมีข ้อความที�ท่านอธิบายไว ้ดงันี�  ญตฺติกมมฺวาจา ปน สฆํกมมฺภตูา, ตสฺมา อุปจารสมีาย กาตุ น วฏ ฺฏติ, 

สุวิโสธติปริสาย พทธฺาพทธฺสมีายเมว วฏ ฺฏตตีิ ทฏฺฐพฺพ ํ : ผู ้ศึกษาพงึเขา้ใจว ่า ก็ ญตัติกรรมวาจา (การสวด

ประกาศปรกึษาหารือกนั) เป็นสงัฆกรรม ดงันั�น จงึไม่สมควรที�สงฆ์จะทาํในสถานที� อ ุปจารสีมา (เขตรอบ

นอกสมีา)  แต่พงึทาํในพทัธสมีาหรืออพทัธสมีาที�ชาํระบรษิทัแล ้ว (หมายความว่า ภิกษุที�เขา้ร่วมอยู่ในหตัถ

บาสที�มิไดร่้วมก็ออกไปนอกเขตแล ้ว) ๑  วดัท ั�งหมดที� อยู่รอบกรุงราชคฤมสีมีาเดียวกนั  ในวนัอุโบสถซึ�ง

ภกิษุสงฆ์จะต ้องประชุมกนัสวดปาติโมกข ์  ภกิษุสงฆท์ี� อยู่ในวดัแต่ละ แห่งจะมาร่วมกนัที�พระ เวฬุวนั เช่น 

พระมหากสัสปะพกัอยู่ที�วดัอนัธกวนิทะ เดินทางมาร่วมทาํอโุบสถที�พระเวฬุวนั  ขา้มนํ �าผา้สงัฆาฏิเปี ยกเป็น

เหตุให ้พระพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหส้งฆก์าํหนดเขตอยู่ ปราศจากไตรจีวรได ้  ซึ�งเรยีกตามภาษาทางพระวนิยั

ว ่า เขตติจ ีวราว ิปปวาส ๒ ข ้อความส่วนนี� เป็นสุตตานุโลม เนื� องจากสีมาของมหาวหิาร ๑๘ แห่งเป็นสมีา

เดยีวกนั พระสารบีตุรเป็นผูส้วดประกาศผูก  พระมหากสัสปะจงึต ้องมาเพื� อใหค้วามสามคัคีแก่สงฆ์ ๓ 

     พระอรรถกถาจารยไ์ด ้อธบิายเรื�องสมีาของภกิษุสงฆก์บัภกิษุณีสงฆ์และการที�อกีฝ่ ายอยู่ในเขต

สมีาของอีกฝ่ ายในขณะทาํสงัฆกรรมไว ้วา่ “ภกิฺ ขูน ํ สมี ํ อชฺโฌตฺถริตฺวาปิ  ตสฺสา อนฺโตปิ  ภกิฺขูนีน ํ สมี ํ สมมฺนฺนติุ  

วฏ ฺฏติ. ภกฺิขนูมฺปิ  ภิกฺขนุสิีมาย เอเสว นโย. น หิ เต อ�ฺ ม�ฺ สฺส กมฺเม คณปูรกา โหนฺติ, น กมมฺวาจ ํ

วคฺค ํ กโรนตฺิ : สงฆ์จะกาํหนดเขตสมีาของพวกภกิษุณีครอบสมีาของภกิษุท ั�งหลายก็ได ้ กาํหนดไว ้ภายใน

สีมาของภกิษุสงฆน์ ั�นก็ได ้ ในการที� พวกภกิษุกาํหนดสมีาครอบสมีาของภกิษุณีก็เช่นเดยีวกนั เพราะภกิษุณี

และภกิษุเหลา่นั�น ไม่เป็นคณปูรกะในกรรมของกนัและกนั ไม่ทาํใหก้ารสวดกรรมวาจาแยกเป็นพวก (การ

                                                

                    
๘

 วิ.อ. (บาล)ี ๓/๑๘๓/๑๔๔.  

                    
๙

 ภกฺิขนุี อาทโย  ◌ิตา วา โหนฺตุ นิสนฺินา วา, เตส ํหตฺถ ปาสุปคมนเมว อาปตฺตยิา ปมาณนฺติ อธิปฺปาโย ตสฺมา  

เอกสมีายมฺปิ หตฺถปาส ํชหาเปตฺวา อโุปสถ ํกาต ํวฏ ฺฏติ – สารตฺถ. ฎีกา (บาล)ี ๓/๑๘๓/๓๔๑.  

                    
๑

 วินย.ฎีกา (บาล)ี ๒/๑๐๖ 

                    
๒

 วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๔๓/๑๕๔ – ๑๕๖, วิ.ม. (ไทย) ๔๑๔๓/๒๒๑.  

                    
๓

 วิ.อ. (บาล)ี ๓/๑๔๓/๑๒๒  



 ๗๖ 

ที�ภ ิกษุสงฆ ์๒ พวกสวดกรรมวาจาพร ้อมกนัในเขตสมีาเดยีวกนั กรรมที�ทาํนั�นเสยี) ๔  ข ้อความที�นาํเสนอนี�

เป็นส่วนอาจรยิวาทที� อธบิายสุตตะและสุตตานุโลมใหช้ดัเจนยิ�งข ึ�น  

     เมื�อนาํเสนอสุตตะ สุตตานุโลม อาจรยิวาทแล ้ว ผู ้ว ิจยัมคีวามเหน็ในเรื�องแก ้ป ัญหาปร ัป ปวาท 

ว ่าอย่างไรก็นาํเสนอ  ขอนาํเสนอเป็นต ัวอย่างดงัต่อไปนี�  ช่วงที�พระอรหนัต ์๕๐๐ รูป ทาํสงัคายนานั�น ไม่

มีภ ิกษุอ ื�นอยู่ในกรุงราชคฤห ์ กรรมคือการสงัคายนาที� พระอรหนัต ์๕๐๐ รูปทาํอยู่จงึไม่เสีย  ส่วนภกิษุณี

ท ั�งหลายน ั�น จาํพรรษานอกเมืองไม่ได ้ ต ้องอยู่จาํพรรษาในกรุงราชคฤหซ์ึ�งอยู่ ในเขตสมีา กรรมคือการ

สงัคายนาก็ไม่เสยี  เพราะภิกษุณีมิได ้อยู่ในหตัถบาส  คงอยู่ในที�พกัของตน  เช่นเดียวกบัประชาชนในกรุง

ราชคฤหท์ี�อยู่ในเขตสมีาในกรุงราชคฤหไ์ด ้  ไม่ทาํใหส้งัฆกรรมคือการสงัคายนาเสีย  พระอรหนัต ์ ๕๐๐ 

รูปกท็าํสงัคายนากนัไป  แม ้ภกิษุณี จะมสีีมาของตนอยู่ภายในเขตสมีาของภกิษุสงฆ ์ กรรมที�ภกิษุสงฆท์าํก็

ไม่เสีย  ดงัข ้อความที�นาํเสนอขา้งตน้ในส่วนพระไตรปิฎกและอรรถกถา  

     เรื� องที� ภกิษุณีสงฆร่์วมทาํสงัฆกรรมกบัภกิษุสงฆไ์ม่ไดน้ั�น  มไิด ้เป็นการจาํกดัสทิธิ �  เป็นเรื� องที�

เพศภาว ะของภกิษุกบัภกิษุณี เป็นอนัตรายต่อกนั  เป็ นเรื� องที�สงัคมไม่ยอมรบัด ้วย  ข ้อความส่วนนี� ถ ือ เป็ น

อตัโนมตัิ ของผู ้เขยีน  

     ที�นาํเสนอนี�  คือวธีิการใช ้วธีิว ิจยัทางพระพทุธศาสนา แก ้ป ัญหาปร ัปป วาท โดยศึกษาข ้อมลู

แบบโยงถงึกนัท ั�งสุตตะ  สุตตานุโลม  อาจรยิวาท  และแสดงความเหน็ส่วนตนของผูน้าํเสนอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                    
๔

 วินยสํ. (บาล)ี ๑๕๖/๒๐๗  



 ๗๗   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จรรยาบรรณนกัวิจยั 
 

     คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาตใินการประชุมเมื�อวนัที� ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณ

นกัวจิยัขึ�นเพื�อใชเ้ป็นแนวหลกัเกณฑค์วรประพฤติของนกัวิจยัทั �วไปไม่ว่าสาขาวิชาการใดๆ โดยใหม้ีลกัษณะ

เป็นขอ้พงึสงัวรคุณธรรมและจริยธรรมในการทาํงานวจิยัของนกัวจิยัไทย ดงันี�  

      “นกัวจิยั” หมายถึงผูท้ี�ดาํเนินการคน้ควา้หาความรูอ้ย่างเป็นระบบเพื�อตอบประเด็นที�สงสยัโดยมี

ระเบยีบวิธีอนัเป็นที�ยอมรบัในแต่ละศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งระเบยีบวิธีดงักล่าวจึงครอบคลุมทั�งแนวความคิด มโน

ทศัน์และวธิีการที�ใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล 

      “จรรยาบรรณ” หมายถึงหลกัความประพฤตอินัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพที�กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ�นไวเ้ป็นหลกัเพื�อใหส้มาชิกในสาขาวชิาอาชพีนั�นๆ ยดึถอื

ปฏิบตัิเพื�อร ักษาชื�อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  จรรยาบรรณในการวิจัยจดัเป็น

องคป์ระกอบที�สาํคญัของระเบยีบวิธีวิจยัเนื�องดว้ยในกระบวนการคน้ควา้วิจยันักวิจยัจะตอ้งเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง

ใกลช้ิดกบัสิ�งที�ศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ�งมชีีวิตหรือไม่มีชีวิตการวจิยัจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ�งที�ศึกษาได ้

หากผูว้ิจยัขาดความรอบคอบระมดัระวงัการวิจยัเป็นกิจกรรมที�มีความสาํคัญอย่างยิ�งต่อการวางแผนและ

กําหนดนโยบายในการพฒันาประเทศทุกดา้นโดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

ผลงานวิจยัที�มีคุณภาพขึ�นอยู่กบัความรูค้วามสามารถของนักวิจยัในเรื�องที�จะศึกษาและขึ�นอยู่กบัคุณธรรม

จริยธรรมของนกัวจิยัในการทาํงานวจิยัดว้ยผลงานวิจยัที�ดอ้ยคุณภาพดว้ยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป

อาจเป็นผลเสยีต่อวงวิชาการ และประเทศชาตไิด ้

    ดว้ยเหตนุี�สภาวิจยัแห่งชาตจึิงกาํหนด“จรรยาบรรณนักวิจยั” ไวเ้ป็นแนวทางสาํหรบันกัวิจยัยึดถือ

ปฏบิตัเิพื�อใหก้ารดาํเนินงานวิจยัตั�งอยู่บนพื�นฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการที�เหมาะสมตลอดจนประกนั

มาตรฐานของนกัศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอย่างสมศกัดิ�ศรี และเกียรติภูมขิองนกัวจิยัไว ้๙ ประการ ดงันี�  

    ๑. นกัวจิยัตอ้งซื�อสตัย ์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ นกัวิจยัตอ้งมีความซื�อสตัย์

ต่อตนเองไม่นาํผลงานของผูอ้ื�นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ื�นตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือ

แหล่งที�มาของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นงานวิจยั ตอ้งซื�อตรง ต่อการแสวงหาทุนวิจยัและมีความเป็นธรรมเกี�ยวกบั

ผลประโยชนท์ี�ไดจ้ากการวิจยั 

    ๒. นักวิจัยตอ้งตระหนักถึงพนัธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอ้ตกลงที�ทาํไวก้ ับหน่วยงานที�

สนับสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานที�ตนสงักดั นักวิจยัตอ้งปฏิบตัิตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวิจยัที�

ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่าย ยอมรบัร่วมกนั อุทศิเวลาทาํงานวิจยั ใหไ้ดผ้ลดีที�สุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความ

รบัผดิชอบ ไม่ระทิ�งงานระหว่างดาํเนินการ 



 ๗๘

    ๓. นกัวจิยัตอ้งมพีื�นฐานความรูใ้นสาขาวชิาการที�ทาํวิจยั นกัวิจยัตอ้งมีพื�นฐานความรูใ้นสาขาวิชา

การที�ทาํวิจยัอย่างเพียงพอ และมีความชาํนาญ หรือมีประสบการณ์ เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องที�ทาํวิจยัเพื�อนําไปสู่

งานวิจยัที�มีคุณภาพ และเพื�อป้องกนัปญัหาการวิเคราะหก์ารตีความ หรือสรุปที�ผิดพลาด อนัก่อใหเ้กิดความ

เสยีหายต่องานวจิยั 

    ๔. นกัวจิยัตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อสิ�งที�ศึกษาวิจยัไม่ว่าจะเป็นสิ�งที�มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  นกัวิจยั

ตอ้งดําเนินการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเที�ยงตรงในการทาํวิจ ัยที�เกี�ยวขอ้งกบัตน สตัว ์ พืช 

ศิลปวฒันธรรม  ทรพัยากร  และสิ�งแวดลอ้ม มีจิตสาํนึก และปณิธานที�จะอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ทรพัยากร

และสิ�งแวดลอ้ม 

    ๕. นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิ�ศรีและสิทธิมนุษยท์ี�ใชเ้ป็นตวัอย่างในการวิจยั นักวิจยัตอ้งไม่คาํนึงถึง

ผลประโยชนท์างวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศกัดิ�ศรีของเพื�อนมนุษย ์ตอ้งถอืเป็นภาระหนา้ที�ที�จะ

อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บคุคลที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบบีบงัคบั และไม่ละเมิด

สทิธิส่วนบคุคล 

   ๖. นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคิด โดยปราศจากอคตใินทกุข ั�นตอนของการทาํวจิยั นักวิจัยตอ้งมี

อสิระทางความคิด ตอ้งตระหนกัว่า อคตสิ่วนบคุคล หรือลาํเอยีงทางวิชากร อาจส่งผลใหม้กีารบดิเบอืนขอ้มูล 

และขอ้คน้พบทางวชิาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสยีหายต่องานวิจยั 

    ๗. นักวิจ ัยพึงนําผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางที�ชอบ นักวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจ ัยเพื�อ

ประโยชน์ทางวชิาการ และสงัคม ไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวิจยัไปในทางมิ

ชอบ 

    ๘. นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ื�น นกัวิจยัพึงมีใจกวา้ง พรอ้มที�จะเปิดเผย

ขอ้มูล และข ั�นตอนการวิจยั ยอมรบัฟงัความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ื�น และพรอ้มที�จะปรบัปรุง

แกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง 

    ๙. นกัวจิยัมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมทุกระดบั นกัวิจยัพึงมีจิตสาํนึกที�จะอุทิศกาํลงัสติปญัญาใน

การทาํวจิยั เพื�อความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื�อความเจริญและประโยชนสุ์ขของสงัคมและมวลมนุษยชาต ิ

 

 

คเวสนา  ปรมา  วิชฺชา 

การวิจยันํามาชึ�งยอดแห่งความรู ้



การเขียนรายงานความกา้วหนา้๑ 
ศ. บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธิ�๒ 

 
นมสัการทา่นอาจารยแ์ละคณาจารยท์กุทา่น 

    ในเรื�องของการทาํวิจยั  ในเรื�องของการขอทุนทาํวิจยั  ประเด็นสาํคญัอีกประเด็นหนึ�ง  

หลงัจากไดท้นุแลว้  ก็เป็นเรื�องของการรายงานความกา้วหนา้  ตามสญัญาต่างๆ เขาก็จะทาํกนัท ั�งนั�น    

รายงานความกา้วหนา้ครั�งที� ๑  ก็ ๓ เดือน   สาํหรบัของปี ๒๕๕๓  ที�เราไดต้กลงกนัไว ้ อาจจะสบัสน

นิดหนึ�ง คือบางท่านอาจจะครบ ๓ เดือน  แต่บางท่านไม่ครบ  เราถอืว่าครบ  เพราะเนื�องจากว่าอยาก

ทาํชา้   เราก็เลยตอ้งย่นย่อมาใหเ้ท่ากนั ใหท้นักนั  ก็เลยมีเวลาไม่ถึง ๓ เดือน   ส่วนผูท้ี�ทาํสญัญา

ตั�งแต่ครั�งแรก  ก็จะครบ ๓ เดือน  แต่ทนีี�   การส่งรายงานความกา้วหนา้มาเกือบจะไม่มีเลย  ของปี 

๒๕๕๓  เกือบจะไม่มเีลย  มแีต่ของปี ๕๒, ๕๑ และยงัมีของปี ๕๐ อีก  เรื�องนี�ถา้ตามระเบยีบจะถูก

ปรบัแลว้ทั�งสิ�น  ถา้เป็นผม  ผมปรบัหมดแลว้  เผอญิท่าน ผูอ้าํนวยการฯ ใจดีเหลือเกิน  ในนั�นมีการ

ปรบัต่อวนัเอาไวด้ว้ย  ในสญัญาของท่าน แต่ก็ยงัทาํไม่เสร็จสกัท ี

    เหตผุล  ผมเขา้ใจอย่างนี�  เรื�องของการทาํวจิยั  ปญัหาใหญ่มอียู่ดว้ยกนั  ๓ ประการ  ผม

ขอพูดถงึปญัหาก่อน  เมื�อก่อนที�จะมาทาํรายงานความกา้วหนา้นี�  

    ปญัหาตวัที� ๑  คือ  ท่านบริหารเวลาไม่เป็น  ตวัสาํคญัเลยคือเวลา  ท่านบริหารเวลาไม่ได ้  

    ปญัหาตวัที� ๒  ผมเขา้ใจว่าจะเป็นปญัหา  เป็นส่วนที�ผมเดา  ถูกหรือผิดท่านมาคิดดูว่า

ตรงกนัไหม  คือ ความเขา้ใจในเรื�องของการทาํวิจยัในเรื�องนั�น ท ั�งรูปแบบการทาํ รูปแบบการเขียน

รายงาน ท่านขาดความเขา้ใจ 

    ปญัหาตวัที�  ๓  ผมมองว่าเป็นปญัหาอยู่บา้ง  แต่ไม่น่าจะเป็นเรื�องสาํคญั  ผมมองว่าไม่ใช่

เรื�องสาํคญั  แต่นกัวจิยัหลายท่านคงเหน็ว่าเป็นเรื�องสาํคญั ก็คือเรื�องเงินที�จะใชใ้นการทาํวิจยั  ใหทุ้น

เมื�อไร  ทุนเมื�อไรจะไดม้า  ลาํบากเหลือเกิน เลยเป็นปญัหา  สาํหรบัตวัเงิน  ผมเห็นว่าเป็นอย่างนี�   

เนื�องจากว่าเรื�องเงนิทาํวจิยั  บางอย่างมนัตอ้งทดลองใชก่้อน  ไม่รูว้่าเป็นยงัไง   เป็นธรรมชาติในการ

ทาํวิจยั  ท่านตอ้งตดัสินใจทดลองใชก่้อนแน่นอน  ท่านจะรอว่าเงินมาแลว้ถึงค่อยทาํ  ไม่มีทางทนั   

ประเด็นสาํคญัคือ ท่านทราบแลว้ว่างานวจิยัของท่าน ๆ ไดร้บัทุนแลว้  กว่าเงินจะมายงัอีกไกลกว่าจะ

มาถงึ  เงนิกว่าจะมาท่านควกัออกไปแลว้ตั�งหลายตงัค ์  ถา้ท่านไม่ทาํ  เวลามนัจะไม่รอใหท้่านหรอก  

                                                

                ๑ คาํบรรยายการเขยีนรายงานความกา้วหนา้รายงานการวจิยั ณ สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์(สาํนกังาน ๒) 

อาคารเทคโนโลยแีละหอสมดุ ช ั�น ๓ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อยุธยา  เมื�อวนัที� ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๓ 

                ๒ ศาสตราจารยเ์กียรตคิุณ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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เหมือนกนัไม่ว่าจะเป็นที�นี�หรือที�ไหนก็เหมือนกนั  เงินใหต้ามกนัไม่ทนั  เพราะมนัเป็นเรื�องระเบยีบ 

กตกิา กฎเกณฑ ์และความล่าชา้ในหลาย ๆ เรื�อง    

   จากประสบการณ์ผมที�ไดทุ้นวิจยัมาก็เหมือนกนั  บางเรื�องเราทาํเสร็จแลว้  จ่ายเงินไป

หมดแลว้  เงินยงัไม่ไดม้า  แต่บางเรื�องก็มีประหลาดๆ มาเหมือนกนั ยงัไม่ไดท้าํเลย  แต่เงินมา

หมดแลว้   เพราะฉะนั�นเรื�องเงินเลยงงไปหมด   บางทียงัไม่ไดเ้งินตอ้งทาํก่อน  บางทีไดเ้งินมา

หมดแลว้แต่ยงัไม่ไดท้าํ  มนัมีไดท้ ั�ง  ๒ อย่าง   แต่แน่นอนสาํหรบันกัวิจยัมือใหม่  ตอ้งทดลองทาํ

แน่นอน  ตอ้งทดลองเอาเงนิออกไปก่อน  เมื�อหลงัจากไดรู้ว้่าไดร้บัทนุวจิยัไปแลว้  จะตอ้งทดรองจ่าย

ไปก่อน  มฉิะนั�น มนัไม่ทนั  กว่างบประมาณจะเขา้ งบประมาณของเราถือว่าเขา้เร็วที�สุด  ที�ผมเป็น

กรรมการอยู่ ๒ แห่ง  รายงานความกา้วหนา้  เพิ�งจะอนุมตัโิครงการวจิยัไปเมื�อตน้เดือนมกราคมนี� เอง   

ตอนนี� ..กาํลงัต ั�งกรรมการว่าจะพิจารณากนัยงัไงเท่านั�นเอง   เงินหมดไปแลว้นะ ๑ ไตรมาสแลว้ยงั

ไม่ไดเ้ริ�มเลย  โครงการวจิยัอกีโครงการยงัไม่ไดเ้ริ�มดว้ยซํ �า  เพราะฉะนั�น  ตอ้งควกัเงินก่อน  รอเงิน

ไม่ไดแ้น่นอน  ตอ้งบอกว่าท่านตอ้งหาเงนิสาํรอง  จ่ายไปก่อนเพื�อที�จะทาํงานวจิยั นั �นก็คือเงนิ 

   ตวัที� ๒ เรื�องเวลา  เป็นประเด็นแรกเลยเรื�องเวลา   ท่านตอ้งบริหารเวลาใหด้ีนะครบั  เวลา

ในการทาํวจิยัไม่เหมอืนเวลาในเรื�องอื�น  เวลาในการทาํวิจยัเป็นเวลาต่อเนื�อง  ไม่ใช่ทาํไปนิดหนึ�งแลว้

หยุด   ทิ�งไปสกัพกัหนึ�งแลว้กลบัมาทาํอกี  ไม่ไดค้รบั  งานวจิยัเป็นอย่างนั�นไม่ได ้  ท่านเริ�มตน้ต ั�งแต่

ตน้แลว้ตอ้งทาํตลอดเลย   หยุดไม่ได ้ ถา้ท่านอยากหยุด  หยุดไปเลยซะก่อน  แลว้จึงเริ�มทํา 

เพราะฉะนั�น  ท่านตอ้งวางแผนใหด้ีว่างานวิจยัชิ�นนี�  ท่านจะใชเ้วลาทาํกี�เดือน  แลว้ท่านหยุดงานอื�น  

ทาํงานอื�นใหน้อ้ยลง มาทาํงานนี�ต่อเนื�อง  หาเวลาทาํต่อเนื�อง  ทาํไมถงึเป็นอย่างนั�นละครบั  เพราะท่าน

ทาํโครงการ  มาทาํสญัญาเสร็จไปเรียบรอ้ยแลว้  มาทาํเออ้ระเหยลอยชายไปสกัพกั กลบัมาเริ�มตน้ใหม่  

เพราะว่าที�ทาํสญัญาไปแลว้ มนัว่ายงัไง  ลืมหมดแลว้  ไม่มีใครจาํไดห้รอกครบั  เมื�อลืมทาํยงัไง  ก็

ตอ้งกลบัไปนั �งอ่านใหม่  และคนเราสมองคนเป็นสิ�งที�อศัจรรยท์ี�สุด  มขีอ้มูลใหม่เสมอ  พอทาํสญัญา

คิดว่าทาํแบบนี�ดีแลว้  พอไปอ่านใหม่  มนัน่าจะเป็นแบบนั�นถึงจะดี  เอาละทีนี� ก็ยุ่งกนัใหญ่  ซึ�งบาง

ท่าน ไม่อ่านสญัญาที�ตกลงไวเ้ดิม  ลุยไปเลย  ทาํต่อไปเลยคนละเรื�อง  ไม่ตรงกบัสญัญาดว้ย  ไม่ตรง

กบัเรื�องที�เคยคิด  เพราะท่านไปทิ�งเวลาแลว้กลบัมาอ่าน มาทาํใหม่  จะเป็นอย่างนี�ตลอด  เพราะเวลา

มนัต่อเนื�อง   ถา้ท่านทิ�งเวลาทาํไม่ต่อเนื�อง  ก็ทาํใหท้่านตอ้งกลบัไปอ่านใหม่ตลอด  ตอ้งเริ�มใหม ่

    อย่างง่ายเลย  ท่านเคยคิดไหมว่า ทาํไปสกัพกั  ท่านรูไ้หมว่าทาํเรื�องอะไร  ขนาดชื�อเรื�อง

ท่านยงัสบัสนเลยนะ เพราะถา้ท่านไม่ Continue ไม่ทาํต่อเนื�องไปเรื�อยๆ  ชื�อเรื�องก็จะจาํไม่ได ้ ไม่รูว้่า

ทาํเรื�องอะไรแน่  วตัถุประสงค์ไม่ตอ้งพูดถึง  วิธีการทาํอย่างอื�นไม่ตอ้งพูดถึง  เปลี�ยนใหม่หมด  

เพราะฉะนั�น  จาํเป็นที�ท่านจะตอ้งหาเวลาทาํอย่างต่อเนื�อง   
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  จากงานวจิยัเท่าที�ผมอ่าน  เท่าที�ผมดูท่านทาํนี�   ตามสญัญาว่า ๑ ปี  ความจริงท่านทาํเพียง 

๖ เดือนก็เสร็จแลว้  ไม่ตอ้งถึง ๑  ปีหรอกครบั  เพราะฉะนั�น ท่านวางแผนเอาไวเ้ลยว่าใน ๖ เดือน  

คือใหท้่านทิ�งไปเลย ๖ เดือนแลว้หาเวลาอกี ๖ เดือนมาทาํ  และทาํตลอด  ใชเ้วลาทาํวิจยับา้ง ทาํงาน

อื�นๆ บา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  ก็มาทาํตวันี�ต่อไปก็จะเสร็จครบั เพราะฉะนั�นท่านจะตอ้งวางแผนใหด้ี  ถา้

ท่านยงัไม่ทาํ  ทิ�งไปเลย  ไม่ตอ้งอ่านเสยีเวลา  อ่านนิดอ่านหน่อยเสียเวลา  เดี �ยวก็เอาอะไรต่อมิอะไร

ใส่เขา้ม ั �วไปหมด  นี�ก็เป็นปญัหาตวัที�  ๒  เพราะฉะนั�นท่านจะตอ้งวางแผนจดัการตวัท่านเองในเรื�อง

ของว่าจะจดัการตอนไหน ? 

  ประเด็นที�  ๓ เรื�องที�ว่าท่านไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื�องระบบระเบยีบต่างๆ  ก็จะพูดใหฟ้งั

เรื�องนี�    เรามาอยู่ ๓ วนั น่าจะไดท้าํใหเ้สร็จไป  สาํหรบัผูท้ี�ยงัไม่เขา้ใจระเบยีบ  ยงัไม่เขา้ใจวธิีการ  ยงั

ไม่เขา้ใจข ั�นตอน  หรือแมแ้ต่ยงัเป็นปญัหาในเรื�องของการทาํวจิยั  ประเด็นสุดทา้ยก็คงจะจดัสมัมนามา

ช่วยท่าน  ก็มาจดักนัวนันี�แหละ  ตามจาํนวนตวัเลขบอกผมว่า 150 (รูป/คน)   ผมนบั ๓ รอบแลว้ยงั

ไม่ถงึเลย   ที�นี�มสีญัลกัษณ์อยู่อย่างหนึ�งเหมอืนกบัที�บา้นผม  ที�บา้นผมอยู่ชลบรุีนะครบั  ก็จะมีชื�อติด

เป็นประจาํ  ตดิไวเ้ฉยๆ แค่นั�นแหละ  แลว้ตวัไปไหนก็ไม่รู ้ มแีต่ชื�อ  ทางบา้นผมเรียกว่า ฮวงซุย้  ไม่

ทราบเหมอืนกนัว่าเป็นยงัไง  เขา้ใจว่าวนันี�ชุดนี�   อกีวนัก็เปลี�ยนเป็นอีกชุดหนึ�งใช่ไหม ?  ชุดหนึ�งก็จะ

มาใหม่ ชุดนี�ก็แลว้ๆ ไป  รวมแลว้ ๓ วนัก็ครบ ๑๕๐  

  ก็จะเขา้เรื�องการรายงานความกา้วหนา้ และจะพูดเลยไปถึงการวิจยัเอาไวด้ว้ย   ก่อนอื�น  

พูดถงึรายงานความกา้วหนา้ก่อน  เผอญิแผ่นใสแผ่นนี�  ผมนึกว่าแจกกนัไปแลว้  รวมความแลว้ยงัไม่

แจก ก็เลยไม่รูว้่าจะพูดกนัยงัไง  ถา้แจกไปแลว้ก็จะพูดไดง้่ายๆ สบายๆ ก็เป็นอนัว่าไม่ไดแ้จกใหน้ะ

ครบั   นี� เป็นแบบฟอรม์ที�เราจะทาํรายงานความกา้วหนา้   รายงานความกา้วหนา้จะประกอบดว้ย  ๒ 

ส่วนใหญ่ๆ   

  ส่วนที� ๑  คือแผนงาน  เราจะตอ้งทาํแผนงาน  พอเราไดทุ้นวิจยั  เราจะตอ้งทาํแผนงาน

ทนัทนีะครบั  แผนงานหรือแผนกิจกรรม  สมยันี�อาจจะเรียกว่าแผนยุทธศาสตร ์ แผนงานจะทาํอะไร 

ข ั�นตอนเป็นยงัไง  แลว้เราตอ้งเขยีนไวว้่าจะรายงานความกา้วหนา้เมื�อไร  ตอ้งรู ้ เพราะในนั�นบงัคบัไว ้

ว่าตอ้งรายงานความกา้วหนา้เมื�อไร  แลว้จะทาํอะไรเมื�อไหร่ จนถึงส่งเมื�อไหร่  ในสญัญาเขาเขียนไว ้

แลว้  ซึ�งเป็นสิ�งอศัจรรยจ์ริงๆ บางท่านยงัไม่เหน็เลยแผน  ขนาดสญัญายงัไม่เคยเหน็ แลว้จะเป็นยงัไง   

ก็คือจะเป็นแบบฟอรม์  ทนีี� ดูนะ เวลาเขยีนก็จะม ี๓ บท เราตกลงว่าจะใหท้าํ ๓ บท เนื�อหา ๓ บทเลย   

บทที� ๑ บทนาํ   

บทที� ๒  เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   

บทที� ๓  วธิีดาํเนินการวจิยั    
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แลว้ก็มี ภาคผนวก  ในภาคผนวกนี�   ก็มีที�สาํคญัอยู่ ๒ ส่วน ที�จะตอ้งทาํมาตอนรายงาน

ความกา้วหนา้ ก็คือ เครื�องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือวธิีเก็บขอ้มูล   ถา้เป็นการวจิยัเชิงเอกสาร

หรือเชิงคุณภาพ  ก็จะตอ้งมวีธิีการที�จะเก็บขอ้มูลทาํอย่างไร    ถา้เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ  เชิงพรรณนา

ที�เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม แบบสมัภาษณ์  เราก็ตอ้งมแีบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์ซึ�งตอ้ง

ทาํเสร็จแลว้แนบมาดว้ย   ส่วนตอนที�  ๒  จะตอ้งมีรายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญที�ท่านจะใหช่้วยตรวจสอบงาน

ของท่าน  จะเป็นใครบา้ง  สกั ๓ คน  จะช่วยดูดว้ยว่า นี� เป็นผูเ้ชี�ยวชาญจริงหรือปลอม  เดี �ยวนี�มนั

ปลอมเยอะผูเ้ชี�ยวชาญนะ  พอมีคุณสมบตัิครบ ๓ ประการก็เรียกว่าเป็นผูเ้ชี�ยวชาญแลว้บา้นเรา   

คุณสมบตัิของผูเ้ชี�ยวชาญ  ๓ ประการก็คือ ๑)  No time ไม่มีเวลา ยุ่ง ๒) No place  ไม่มีที�อยู่

แน่นอน  หาที�อยู่หาตวัยาก  ไม่รูว้่าจะไปอยู่ที�ไหน  ๓) No consistency  ไม่มีความแน่นอน  วนันี�

บอกอกีอย่างได ้ พรุ่งนี�บอกอกีอย่างไดใ้นเรื�องเดียวกนั  นั �นคือความเป็นผูเ้ชี�ยวชาญจะเป็นอย่างนั�น

แหละ  ซึ�งเราก็ตอ้งมาดู  นี�คือหลกัการในการเขยีนรายงานความกา้วหนา้   

 แต่เนื�องจากว่า งานวจิยันี�ผมดูจากตรงนี� ให ้ก็เลยอยากจะบอกว่า  การทาํวิจยัท ั�งเรื�องเขียน

ทั�ง ๓ บท  ส่วนภาคผนวกนั�น ไม่เหมอืนกนัในบางเรื�อง  งานวิจยับางเรื�องนั�นทาํไม่เหมือนกนั  ผมก็

เลยแบ่งงานวิจยัออกเป็น  ๔  ประเภทดว้ยกนันะครบั  แต่ละประเภททาํไม่เหมือนกนั  เนื� อหาจะ

แตกต่างกนั  การวิจยัเชิงพรรณนาหรือเชิงสาํรวจจะไปเก็บขอ้มูลเพียงครั�งเดียว แลว้ก็มาโมแ้หลก   

วิจยัโมแ้หลกเลย  เก็บมาจากที�เขานิยมทาํท ั �วไป   ขอ้ที� ๒ เป็นการวิจยัเชิงทดลองหรือทดลองและ

พฒันา  เราสรา้งโมเดลหรืออะไรขึ�นมาสกัอย่างแลว้เอาไปทดลองดูว่าจะเป็นอย่างไร   ซึ�งขอ้ ๒ นี�ที�

พวกเราทาํกนัมา  ทาํเยอะนะ  แต่เวลาทาํกลบัไปทาํอกีแบบหนึ�ง ชื�อเรื�องเป็นแบบ ๒  แต่ไปทาํแบบ  ๑   

 

ขอบเขตการวิจยัและกรอบแนวคดิ  

๑. ขอบเขตการวิจยั  

๑) อะไรเป็นตวัแปรตาม 

๒) ตวัแปรตามที�ศึกษานั�น  ศึกษาในลกัษณะหรือความหมายไหน 

๓) ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

๔) เก็บขอ้มูลดว้ยวธิีได ้

ตวัแปรที�ศึกษา    ตวัแปรตาม (มาทหีลงั/ผล)   มอีะไรบา้ง ?  ตวัแปรอสิระ (มาก่อน/เหต)ุ    

มอีะไรบา้ง  ตวัแปรควบคุม (ถา้ม)ี 

 

 



 ๘๓

 

                                    กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงเบื�องตน้  ไดแ้ก่ เงื�อนไขของการทาํวจิยัเรื�องนี�    ในการวเิคราะหข์อ้มูล  วเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ย 

ขอ้จาํกดัในการทาํวิจยั  ไดแ้ก่ คุณสมบตัใินการทาํวจิยัเรื�องนี�   ขอ้บกพร่องในการทาํวจิยั 

 

นิยามศพัทท์ี�ใชใ้นการวิจยั 

 นิยามตวัแปรตาม  มคีวามหมายอะไร   สอดคลอ้งกบัขอบเขต  สอดคลอ้งกบัเครื�องมอืใน

การเก็บขอ้มูล 

 นิยามของตวัแปรอสิระ บางตวั   เช่น อาชีพ รายได ้ ประสบการณ์   ประชากร  ศพัท์

วชิาการ   เช่น เศรษฐกิจพอเพยีง  ประสทิธิภาพ  พฤตกิรรมการทาํบญุ   

ตอ้งใหค้วามหมายเฉพาะในการครั�งนี� เท่านั�น   ไม่ใช่การนิยามศพัทต์ามตาํรา ตาม

พจนานุกรม 

ความหมายในที�นี�   ไม่ใช่ความหมายว่า “แปลว่า”   แต่หมายถงึ  “คือ” 

ตอ้งเป็นนิยามศพัทเ์ชิงปฏบิตักิาร    คือ วดัได ้ นาํไปเก็บขอ้มูลได ้  

ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั  ใหก้ลบัไปดูความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  ตอ้งเป็นประโยชน์

ของผูว้จิยั  ของหน่วยงาน  และประโยชนเ์ชิงวชิาการ 

 

บทที� ๒  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง   (ไม่ตอ้งเขยีนเยอะ  เขยีนเฉพาะที�เกี�ยวขอ้ง) 

 ใหใ้ชท้ฤษฎรีะบบเครือญาต ิ ในการเขยีน 

 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



 ๘๔

บทที� ๓  วิธีดําเนินการวิจยั 

 ๓.๑  รูปแบบการวิจยั     เป็นการวจิยัประเภทใด 

 ๓.๒  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  ใหพู้ด ๓ ประเด็น คือ   

  ๑)  ประชากร ไดแ้ก่ใคร  คุณสมบตั ิ เกณฑท์ี�ใชใ้นการคดัเลอืก  จาํนวน 

  ๒)  กลุม่ตวัอย่าง   ใชจ้าํนวนเท่าไร  ตอ้งใหเ้หตผุลประกอบ หรือใชสู้ตร  ควรแทน

ค่าใหดู้ดว้ย  สูตรตอ้งปดัใหม้ากกว่า   ตอ้งทาํเผื�อเอาไว ้

  ๓)  การสุ่มตวัอย่าง  มกีารสุ่มตวัอย่างอย่างไร ?   (สุ่มหรือเลอืก)  ถา้เลอืก  ไม่เป็น

ตวัแทน ไม่ตอ้งบอกวธิีการสุ่มตวัอย่าง    

 ๓. ๓  เครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ๑) ชนิดและลกัษณะของเครื�องมอื   เป็นแบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณ์  แบบ   

สอบถามมกีี�ส่วน  แต่ละส่วนถามถงึเรื�องอะไร  คาํถามเป็นแบบปลายเปิดหรือปลายปิด  มกีี�ขอ้ 

  ๒) การสรา้งเครื�องมอื    ไดเ้ครื�องมอืนี�มาอยา่งไร   วธิีการสรา้งทาํอย่างไร  (ทาํ

คลา้ยๆ กบัการออกขอ้สอบของอาจารย)์ 

  ๓) การทดสอบความเที�ยงตรง    ตอ้งมผูีเ้ชี�ยวชาญ ๓ คนในการตรวจสอบ      

  ๔) การทดลองใช ้   ไปทดลองใชก้บัใคร  ที�ไหน เมื�อไหร่  จาํนวนเท่าไร    

 ๓.๔   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  อย่าเอางานธุรการมาใส่  ถา้ใชว้ธิีการสมัภาษณ์   ใชว้ธิีการอย่างไร   เดนิสมัภาษณ์

คนเดียว  สมัภาษณ์กลุ่ม  มกีารควบคุมคุณภาพ 

 ๓.๕  การวิเคราะหข์อ้มูล 

  สมมตฐิานเป็นตวัตั�ง     ไม่ตอ้งระบโุปรแกรม 

 

สว่นที� ๓   แผนงานตอ่ไป 

 ตอนนี�ทาํถงึตอนไหน ? คาดว่าจะเสร็จเมื�อไร ?  

 ภาคผนวก 

๑. เครื�องมอืเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๒. รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

๓. สารบญับทที� ๔  และตารางหุ่น   

๔. บรรณานุกรม (ช ั �วคราว)   

 



 ๘๕

การอา้งองิ   ตอ้งอา้งแหลง่ขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวจิยั เรื�องบางเรื�องที�รู ้ๆ  กนัแลว้..ไม่ตอ้งอา้ง  

ขอ้ความบางอย่างที�เป็นความจริง  ที�ตอ้งอา้งคือ  ความคิดของคนอื�น  ที�เขยีนในเชงิขอ้คิดหรือทฤษฎ ี 

ตวัเลข (ปริมาณ ตวัหนงัสอื  สถติ)ิ   

วิธีการอา้งองิ   ถา้ลอกมา  จะตอ้งใส่เครื�องหมายคาํพูด หรือสญัลกัษณ์   ถา้จะเอ่ยชื�อ ตอ้ง

เป็นผูท้ี�ขอ้มูลปฐมภูม ิ ผูม้ชีื�อเสยีง  เป็นผูน้าํประเทศ     

ถา้เอ่ยชื�อ ตอ้งวางไวข้า้งหนา้   ถา้ไม่เอ่ยชื�อ ตอ้งวางไวข้า้งหลงั 

 

 

ถอดแถบบนัทึกเสยีงคําบรรยาย และสรุปประเด็น  

โดย  นายบดนิทรภ์ทัร ์ สายบตุร 

นกัวจิยั สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร ์มจร. 

 

 

 



ตวัอยา่ง ปกรายงานความกา้วหนา้ 
 

 

 

รายงานความกา้วหนา้การวิจัย  
 

เรื�อง  
 

 

ศึกษาระบบการศึกษาพระพทุธศาสนาในประเทศเกาหลีใต ้
The Study of the System of Studying Buddhism in South Korea   

  
 

โดย  

 

 
พระครูปลดัสุวฒันวชิรคุณ   
พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร 

พระมหานนัทวิทย ์ ธีรภทฺโท 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
 
 

ไดร้บัทนุอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งกลบัแกไ้ข 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

ประชุมกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นการวิจยัและจดัทํายุทธศาสตร ์

ประกาศยทุธศาสตรก์ารวิจยั และแต่งตั�งคณะทํางาน 

นกัวิจยัจดัทําขอ้เสนอการวิจยัเสนอ สพ และ สพ ส่ง Reader 

Reader แจง้ผล และประชุมปรบัปรุง  

ดําเนินการเรื�องเบิกจ่ายคา่ตอบแทนแก ่Reader 

แจง้ความเห็นและขอ้แกไ้ขใหน้กัวิจยันําไปปรบัปรุง 

ส่งขอ้เสนอที�แกไ้ขแลว้ 10 ชุด ใหส้ถาบนัฯ 

นําเสนอแก่คณะทํางานจดัอนัดบั ไม่รบัรอง 

จดัทําเอกสารที� วช กําหนด เสนอ กก.สพ. 

ขออนุมตัิลงนามจากอธกิารบดีส่ง วช 

วช พิจารณาประเมินผลแผนความตอ้งการภาพรวมงานวิจยั ความเหมาะสม

ของการจดัอนัดบัความสําคญั ความซํ�าซอ้น และการประสานประโยชน์ 

เสนอรองนายกฯ ที�กํากบั วช. และแจง้ผลการพิจารณา   
ใหส้ํานักงบประมาณ และส่วนงานทราบ 

สํานกังบประมาณแจง้งบประมาณให ้มจร และ มจร ประชุม

ขั�นตอนการเสนอขอ้เสนอการวิจยั 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งกลบัแกไ้ข 
 

   

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้โครงการวิจยัส่งรายงานความกา้วหนา้ จาํนวน ๕ ชุด

ตรวจสอบความถกูตอ้ง (ส่ง ๓ บท พรอ้มเครื�องมือการวิจยั) 

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอ  Reader 

Reader แจง้ผลการพิจารณารายงานแก่สถาบนัฯ  

ดําเนินการเรื�องเบิกจ่ายคา่ตอบแทนแก่ Reader 

แจง้ความเห็นและขอ้แกไ้ขใหห้วัหนา้โครงการวิจยันําไปปรบัปรุง 

หวัหนา้โครงการวิจยัส่งร่างรายงานที�แกไ้ขแลว้ 10 ชุด ใหส้ถาบนัฯ 

สถาบนัฯ นําเสนอแก่คณะกรรมการพิจารณา ไม่รบัรอง 

รบัรองความกา้วหนา้ 

สถาบนัฯ แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหห้วัหนา้โครงการทราบ 
และส่งใหด้ําเนินการต่อไปได ้

ขั�นตอนการส่งรายงานความกา้วหนา้งานวิจยั 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งกลบัแกไ้ข 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

หวัหนา้โครงการวิจยัส่งร่างรายงานใหส้ถาบนัฯ ตามแบบที�กาํหนด ๖ ชุด 

สถาบนัฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งตามแบบรายงานเบื�องตน้ (รูปแบบ) 

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และเสนอ Reader 

Reader แจง้ผลการพิจารณารายงานแก่สถาบนัฯ 

ดําเนินการเรื�องเบิกจ่ายคา่ตอบแทนแก่ Reader 

แจง้ความเห็นและขอ้แกไ้ขตามแบบรายงานใหห้วัหนา้โครงการวิจยันําไปปรบัปรุง 

หวัหนา้โครงการวิจยัส่งร่างรายงานที�แกไ้ขแลว้ 10 ชุด ใหส้ถาบนัฯ 

สถาบนัฯ นําเสนอร่างรายงานแก่คณะกรรมการฯ ไม่รบัรอง 

รบัรองรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์

สถาบนัฯ แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหห้วัหนา้โครงการวิจยัทราบ 
และส่งคืนร่างรายงานทั�ง  ๖ ชุด 

หวัหนา้โครงการส่งรายงานฉบบัสมบูรณที์�เขา้เล่มทําปกเรียบรอ้ยแลว้ ๑๐ เล่ม 

(และหลกัฐานการใชจ่้ายเงินทั�งหมด) แก่สถาบนัฯ 

สถาบนัฯ ส่งรายงานการวิจยัเผยแพร่ตามหน่วยงานต่าง ๆ 
และ Website ของมหาวิทยาลยัฯ 

ขั�นตอนการรบัรองรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ ์

สถาบนัฯ ตรวจสอบหลกัฐานและ 

แจง้ใหห้วัหนา้โครงการวิจยัทราบ 
 


