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บทที ๑
บทนํ า
รายงานการวิจยั เป็ นผลงานทีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และตีความขอ้ มูล
ตลอดจนการสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ อย่างเป็ นระบบ เพือหาความรู ้และความจริง ในเรืองใด
เรืองหนึง เพือให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ ทีมีคุณค่าในการทีจะนําไปใช้อา้ งอิง ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน รวมถึงการศึกษาค้นควา้ วิจยั เพือต่อยอดองค์ความรูต้ ่อไป ผูว้ ิจยั จะเสนอ
ผลงานทีง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผูอ้ นื แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ยังไม่มคี ู่มอื กําหนดรูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจยั เป็ นการเฉพาะ
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กาํ หนดรูปแบบการ
จัดพิมพ์รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็ นแบบทีถือเป็ นแนวทางเดียวกันดังนี
ส่วนประกอบของรายงานการวิจยั แบ่งส่วนสําคัญออกเป็ น ๕ ส่วน คือ
๑. ส่วนนํ า (Preliminary Materials)
๒. ส่วนเนื อเรือง (Body of the Report)
๓. ส่วนอ้างอิง (Reference Materials/Bibliography)
๔. ส่วนภาคผนวก (Appendix)
๕. ประวัติผูว้ จิ ยั และคณะ (Biography of Researcher and Others)
๑. ส่วนนํ า (Preliminary Materials)
ส่วนนํานีประกอบด้วย ปกนอก ปกใน บทคัดย่อ (ไทย - อังกฤษ) กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ สารบัญตาราง (ถ้ามี) สารบัญภาพ (ถ้ามี) คําอธิบ ายคําย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี) โดยมี
ส่วนประกอบและรายละเอียดดังนี
๑.๑ ปกนอก ให้จดั ทําปกนอกรายงานการวิจยั เป็ นปกอ่อนสีชมพู/สีขาว ด้านบนมี
ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรทัดต่อมาพิมพ์คาํ ว่า “รายงานการ
วิจยั ” และพิมพ์คาํ ว่า “เรือง” พร้อมชือเรือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), บรรทัดต่อมาพิมพ์คาํ ว่า
“โดย” และบรรทัดถัดลงมาเป็ นชือผูว้ ิจยั ทังหมด (ถ้าผูว้ จิ ยั เกิน ๖ รูป/คน ให้ใส่ชือผูว้ ิจยั หลัก/หัวหน้า
โครงการวิจยั เพียงท่านเดียว ส่วนทีเหลือใหใ้ ส่คาํ ว่า “และคณะ”, ส่วนงาน/สถาบัน, พ.ศ. และข้อความ
ด้านล่างว่า “ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ดูตวั อย่างหน้า ๖)

๒

๑.๒ สันปก หมายถึง ให้พมิ พ์หวั ข้อรายงานการวิจยั ชือผูว้ ิจยั (และคณะ) และ
พ.ศ. เรียงตามลําดับ โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปก (ดูต วั อย่ างหน้า ๗)
๑.๓ ปกใน หมายถึง หน้าหัวเรือง หัวข้อบนปกในให้เขียนเป็ นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืนใดทีใช้เขียนรายงานการวิจยั เพียงภาษาเดียว โดยให้พมิ พ์แบบเดียวกับปก
นอก และเพิมข้อความด้านล่างสุดว่า “(ลิขสิทธิเป็ นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)” ส่วน
ชือ - ฉายา/นามสกุล ของผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ร่วม ให้เขียนทังหมด เป็ นภาษาทีใช้เขียนรายงานการวิจยั นัน
และให้ใช้คาํ นําหน้าชือ เช่น พระ, พระมหา, พระครู, นาย, นาง, นางสาว ในกรณีทมีี สมณศักดิ ให้เขียน
สมณศักดินัน พร้อมใส่ชือและฉายาไว้ในวงเล็บท้ายสมณศักดิ หรือมีตาํ แหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ.,
ศ.) ให้ใส่ไว้หน้าชือของผูว้ จิ ยั หลักและผูว้ จิ ยั ร่วม และไม่ตอ้ งเขียนวุฒกิ ารศึกษาใด ๆ ต่อท้าย เพราะ
รายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในประวัติผูเ้ ขียน ซึงอยู่ทา้ ยรายงานการวิจยั
กรณีการลงชือผูว้ จิ ยั หากมีนกั วิจยั ไม่เกิน ๖ คน ให้ลงชือทังหมด หากเกินกว่า ๖ คน คน
ที ๗ ขึนไปให้ใช้คาํ ว่า “และคณะ”
ปกในให้มี ๒ หน้า ถ้ารายงานการวิจยั เขียนเป็ นภาษาไทย ปกในที ๑ ให้เขียนเป็ นภาษาไทย
ส่วนปกในที ๒ ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ารายงานการวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาอืนใด ปกในที ๑
ยังคงเขียนเป็นภาษาไทย แต่ปกในที ๒ ใหเ้ ขียนเป็ นภาษาทีใช้เขียนรายงานการวิจยั (ดูตวั อย่างหน้า ๘ - ๙)
๑.๔ บทคัดย่อ ถ้าเขียนรายงานการวิจยั เป็ นภาษาไทย ให้เขียนบทคัดย่อเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้ารายงานการวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาอืนใด ให้เขียนบทคัดย่อเป็ น
ภาษาไทยและภาษาทีใช้ในการเขียนรายงานการวิจยั นัน (ภาษาไทยไม่เกิน ๒ หน้า ภาษาอังกฤษไม่เกิน
๕๐๐ คํา) (ดูตวั อย่างหน้า ๑๐ - ๑๑)
กรณีการลงชือผูว้ จิ ยั หากมีนกั วิจยั ไม่เกิน ๖ คน ใหล้ งชือทังหมด หากเกินกว่า ๖
คน คนที ๗ ขึนไปให้ใช้คาํ ว่า “และคณะ”
๑.๕ กิตติกรรมประกาศ คือข้อความทีแสดงความขอบคุณผูช้ ่วยเหลือและให้ความ
ร่วมมือแก่ผูว้ จิ ยั ในการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนรายงานการวิจยั ให้สําเร็จ กิตติกรรมประกาศนี ให้เขียน
ต่อจากส่วนทีเป็ นบทคัดย่อรายงานการวิจยั โดยใช้ภาษาทีใช้เขียนรายงานการวิจยั เพียงภาษาเดีย ว (ดู
ตัวอย่างหน้า ๑๒ - ๑๓)
กรณีการลงชือผูว้ จิ ยั ให้ลงชือผู ้วิจยั หลัก หรือหัวหน้าโครงการวิจยั ทีเหลือให้ใช้คาํ ว่า
“และคณะ”
๑.๖ สารบัญ เป็ นรายการทีแสดงถึงส่วนประกอบสําคัญทังหมดของรายงานการวิจยั
เรียงตามลําดับเลขหน้า ให้เขียนด้วยภาษาทีใช้เขียนรายงานการวิจยั (ดูตวั อย่างหน้า ๑๔ - ๑๕)
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๑.๗ สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็ นส่วนทีแจ้งตําแหน่งหน้าของตารางทังหมดทีมีอยู่ใน
รายงานการวิจยั ทังนีรวมทังตารางในภาคผนวกด้วย (ให้เรียงสารบัญตารางนีไว้หลังสารบัญ) (ดูตวั อย่าง
หน้า ๑๖)
๑.๘ สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็ นส่วนทีแจ้งตําแหน่งหน้าของภาพ (รูปภาพ แผน
ที แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทังหมดทีมีอยู่ในรายงานการวิจยั (ดูตวั อย่างหน้า ๑๗)
๑.๙ อักษรย่อชือคัมภีร ์ และสัญลักษณ์ (ถ้ามี) เป็ นส่วนทีอธิบายถึงอักษรย่อชือ
คัมภีรต์ ่างๆ และสัญลักษณ์ทใช้
ี ในรายงานการวิจยั (ดูต วั อย่ างหน้า ๑๘)
๒. ส่วนเนือเรือง
ส่วนเนือเรือง ประกอบด้วย บทที ๑ บทนํา บทที ๒ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง บทที ๓
วิธีดาํ เนินการวิจยั บทที ๔ ผลการวิจยั และบทที ๕ สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บทที ๑ บทนํา
๑.๑ ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๑.๓ สมมติฐานในการวิจยั (ถ้ามี)
๑.๔ ขอบเขตการวิจยั และกรอบแนวคิด
๑.๕ ขอ้ ตกลงเบืองต้น (ถ้ามี)
๑.๖ ขอ้ จํากัดในการวิจยั
๑.๗ นิยามศัพท์ทีใช้ในการวิจยั
๑.๘ ประโยชน์ทจะได้
ี จากงานวิจยั
บทที ๒ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
๒.๑ ……………………………………………………..
๒.๒ …………………………………………………….
๒.๓ …………………………………………………….
บทที ๓ วิธีดาํ เนินการวิจยั
๓.๑ รูปแบบการวิจยั
๓.๒ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
๓.๓ เครืองมือการวิจยั
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั

๔

๓.๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
๓.๖ สูตรสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที ๔ ผลการวิจยั
๔.๑ ข้อมูลทัวไปของประชากรหรือกลุม่ ตัวอย่าง
๔.๒. ……………………………………………………….
๔.๓ ……………………………………………………….
(ควรเรียงลําดับหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั )
บทที ๕ สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปความเป็ นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการวิจยั ทีใช้
๕.๒ สรุปผลการวิจยั (บทที ๔)
๕.๓ อภิปรายผล
๕.๔ ขอ้ เสนอแนะ
กรณีสว่ นเนือเรืองของงานวิจยั ทางคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ครบ
ทุกประเด็นตามโครงสรา้ งข้างต้นนี
๓. ส่วนบรรณานุ กรม (Bibliography)
ส่วนบรรณานุกรม คือส่วนของชือหนังสือ เอกสาร สิงพิมพ์ หรือการสัมภาษณ์ทใช้
ี สาํ หรับการ
ค้นคว้าอ้างอิงประกอบในการเขียนรายงานการวิจยั และจําเป็ นต้องมี
ส่วนบรรณานุกรมนี คือส่วนทีต่อจากส่วนเนือเรือง โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึงบรรจุ
ข้อความ “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography” อยู่กึงกลางหน้ากระดาษตอนบนขึนหน้าใหม่และอยู่
ก่อนหน้าภาคผนวก
๔. ส่วนภาคผนวก (Appendix)
ส่วนภาคผนวก เป็ นส่วนทีเพิมเติมเพือช่วยเสริมความเขา้ ใจในเนือหาสาระของรายงานการ
วิจยั ให้ดีขนึ หรือเพิมความสมบูรณ์ของรายงานการวิจยั เรืองนันๆ อาจมีหรือไม่มกี ็ได้ เช่น อภิธานศัพท์
(Glossary) หรือรายละเอียดทางเทคนิคทีเกียวข้องกับการวิจยั แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
ส่วนภาคผนวกนีจะอยู่ต่อจากส่วนอ้างอิง
โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึงบรรจุขอ้ ความ
“ภาคผนวก” หรือ “Appendix” อยู่กงกลางหน้
ึ
ากระดาษ และภาคผนวกนีอาจจะมีมากกว่า ๑ ภาคก็ได้
กรณีทมีี มากกว่า ๑ ภาค ให้ใช้เป็ นภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. แต่ละภาคผนวกให้ขึน
หน้าใหม่
๕. ประวัตผิ ูว้ ิจยั และคณะ (Biography of Researcher and Others):

๕

ผูว้ ิจยั และคณะผู ้วิจยั จะต้องใส่ประวัติโดยละเอียดเกียวกับ ชือ ฉายา/นามสกุล พร้อม
คํานําหน้าชือ ถ้ามีสมณศักดิ ก็ให้เขียนสมณศักดิพร้อมใส่ชือและฉายา ไว้หลังสมณศักดิด้วย และ
รหัสประจําตัวนักวิจยั แห่งชาติ (ถ้ามี) รหัสประจําตัวนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งปัจจุบนั ส่วนงาน
และทีอยู่ซงสามารถติ
ึ
ดต่อได้ พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร E-mail address (ถ้ามี) ประวัตกิ ารศึกษา
สาขาทีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒกิ ารศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ และประสบการณ์ท ี
เกียวข้องกับการบริหารงานวิจยั ทังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจยั ว่า
เป็ นผูอ้ าํ นวยการแผนงานวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ่วมวิจยั หรือผู ้ช่วยนักวิจยั ในแต่ละข้อเสนอการ
วิจยั เป็ นต้น

(ตัวอย่าง ปกนอก)

รายงานการวิจัย
เรือง
ศึกษาระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้
The Study of the System of Studying Buddhism in South Korea
โดย
พระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒

ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU RS 610652055

(ลิขสิทธิเป็ นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

๖

ศึกษาสภาพระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้

พระครู ปลัดสุวฒ
ั นวชริรคุณ และคณะ ๒๕๕๒

(ตัวอย่าง สันปก)
๗

(ตัวอย่าง ปกในหน้าที ๒)

รายงานการวิจัย
เรือง
ศึกษาระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้
The Study of the System of Studying Buddhism in South Korea
โดย

พระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒

ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU RS 610652055
(ลิขสิทธิเป็ นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

๘

(ตัวอย่าง ปกในหน้าที ๒)

๘

(ตัวอย่าง ปกในหน้าที ๓)

Research Report

The Study of the System of Studying Buddhism in South Korea

By

Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun
Phramaha Serichon Narissaro
Phramaha Nantawit Thiraphatto
Buddhist Research Institute
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
B.E. 2552

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU RS 610652055
(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

๙

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาไทย)

ชือรายงานการวิจยั :
ผูว้ ิจยั :
ส่วนงาน:
ปี งบประมาณ:
ทุนอุดหนุ นการวิจยั :

๑๐

ศึกษาระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้
พระครูปลัดสุวฒั นวชิรคุณ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทคัดย่อ

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

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

Research Title:
Researchers:

Department:
Fiscal Year:
Research Scholarship Sponsor:

๑๑

The Study of the System of Studying Buddhism in South
Korea
Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun,
Phramaha Serichon Narissaro and Phramaha Nantawit
Thiraphatto
Buddhist Research Institute,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
2552 / 2009
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ABSTRACT

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

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

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

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มกิตติกรรมประกาศภาษาไทย)

๑๒

กิตติกรรมประกาศ
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

พระครูปลัดสุวฒั นวชิรคุณ และคณะ
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มกิตติกรรมประกาศภาษาอังกฤษ)

๑๓

ACKNOWLEDGEMENT
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun and Others
19 March 2009

(ตัวอย่าง หน้าสารบัญ)

๑๔

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย...........................................................................................................................ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอืน)...............................................................................................ข
กิตติกรรมประกาศ...........................................................................................................................ค
สารบัญ............................................................................................................................................ง
สารบัญตาราง (ถ้ามี)........................................................................................................................จ
สารบัญกราฟ (ถ้ามี).........................................................................................................................ช
สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี)......................................................................................................................ซ
สารบัญภาพ (ถา้ มี)...........................................................................................................................ญ
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (ถ้ามี)................................................................................................ด
บทที ๑ บทนํ า...................................................................................................................................๑
๑.๑ ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา......................................................................๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ...........................................................................................๗
๑.๓ สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี).....................................................................................๙
๑.๔ ขอบเขตการวิจยั และกรอบแนวคิด............................................................................๑๑
๑.๕ ข้อตกลงเบืองต้น (ถ้ามี)...........................................................................................๑๒
๑.๖ ข้อจํากัดในการวิจยั ..................................................................................................๑๓
๑.๗ นิยามศัพท์ทใช้
ี ในการวิจยั .......................................................................................๑๕
๑.๘ ประโยชน์ทจะได้
ี จากการวิจยั ...................................................................................๑๗
บทที ๒ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง..........................................................................................๒๐
๒.๑.................................................................................................................................๒๒
๒.๒.................................................................................................................................๒๕
๒.๓.................................................................................................................................๒๙
๒.๔.................................................................................................................................๓๕
๒.๕.................................................................................................................................๔๐
บทที ๓ วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ..............................................................................................................๔๕
๓.๑ รูปแบบการวิจยั ......................................................................................................๔๕
๓.๒ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง......................................................................................๕๐

๑๕

๓.๓ เครืองมือการวิจยั ...................................................................................................๗๓
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล............................................................................................๗๕
๓.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล..................................................................................................๙๐
๓.๕ สูตรสถิตทิ ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล..........................................................................๙๓
บทที ๔ ผลการวิจยั ........................................................................................................................๙๕
๔.๑.................................................................................................................................๙๕
๔.๒.................................................................................................................................๙๙
๔.๓..............................................................................................................................๑๐๗
๔.๔..............................................................................................................................๑๑๕
๔.๕..............................................................................................................................๑๑๙
บทที ๕ สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ.......................................................................................๑๓๒
๕.๑ สรุปความเป็ นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการวิจยั ทีใช้...................................๑๓๒
๕.๒ สรุปผลการวิจยั (บทที ๔)....................................................................................๑๓๙
๕.๓ อภิปราย..............................................................................................................๑๔๕
๕.๔ ข้อเสนอแนะ........................................................................................................๑๕๐
บรรณานุกรม..............................................................................................................................๑๖๒
ภาคผนวก (ถ้ามี)........................................................................................................................๑๗๑
ผนวก ก แบบสอบถาม.......................................................................................................๑๗๕
ผนวก ข รายนามผูเ้ ชียวชาญ..............................................................................................๑๗๙
ผนวก ค หนังสือออกในการดําเนินการวิจยั ..........................................................................๑๘๐
ประวัติผูว้ ิจยั ..............................................................................................................................๑๘๘

หมายเหตุ: บทที ๓ ถ้าเป็ นการวิจยั เอกสาร ไม่มีกลุม่ ประชากร และไม่ตอ้ งใช้สถิติ

(ตัวอย่าง หน้าสารบัญตาราง)

๑๖

สารบัญตาราง
ตารางที
หน้า
๔.๑ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของการนําไปใช้ภาควิชาการ...................................๒๗
๔.๒ จํานวนและร้อยละของการนําความรูเ้ กียวกับการสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ แก่ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ...............................................๒๙
๔.๓ จํานวนและร้อยละของปัญหา/อุปสรรคของการสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ แก่ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ...............................................๒๙
๔.๔ สรุปประเด็นทีศึกษา..........................................................................................................๓๐

(ตัวอย่าง หน้าสารบัญภาพประกอบ)

๑๗

สารบัญภาพประกอบ
ภาพประกอบที
หน้า
๒.๑……………………………………………………………………………..................๕
๒.๒……………………………………………………………………………..................๙
๓.๓…………………………………………………………………..............................๒๕

(ตัวอย่าง อักษรย่อชือคัมภีร)์

อักษรย่อชือคัมภีร ์
พระไตรปิ ฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ.มหา. (บาลี)
วิ.มหา. (ไทย)
วิ.ภิกฺขนุ .ี (บาลี)
วิ.ภิกฺขนุ .ี (ไทย)
สํ.ส. (บาลี)
สํ.ส. (ไทย)
สํ.นิ. (บาลี)
สํ.นิ. (ไทย)
องฺ.เอกก. (บาลี)
องฺ.เอกก. (ไทย)
องฺ.ทุก. (บาลี)
องฺ.ทุก. (ไทย)
องฺ.ติก. (บาลี)
องฺ.ติก. (ไทย)
องฺ.จตุกกฺ . (บาลี)
องฺ.จตุกกฺ . (ไทย)
องฺ.อฏฺ ก. (บาลี)
องฺ.อฏฺ ก. (ไทย)
อภิ.สงฺ. (บาลี)
อภิ.สงฺ. (ไทย)
อภิ.วิ. (บาลี)
อภิ.วิ. (ไทย)

พระวินัยปิ ฎก
มหาวิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
มหาวิภงั ค์ (ภาษาไทย)
ภิกฺขนุ วี ิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ภิกขุนวี ิภงั ค์ (ภาษาไทย)

=
=
=
=

วินยปิ ฏก
วินยั ปิ ฎก
วินยปิ ฏก
วินยั ปิ ฎก

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

พระสุตตันตปิ ฎก
สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)

=
=
=
=

พระอภิธรรมปิ ฎก
อภิธมฺมปิ ฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ (ภาษาไทย)

๑๘

บทที ๒
การจัดพิมพ์รายงานการวิจยั
ในการพิมพ์รายงานการวิจยั ทังฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ เพือเสนอต่อสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั ต้องจัดพิมพ์ให้เป็ นไปตามทีสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
กําหนด ซึงได้แก่ กระดาษทีใช้พมิ พ์ ตัวพิมพ์ การเว้นขอบกระดาษและการขึนบรรทัดใหม่ ระยะการพิมพ์
การขึนหน้าใหม่ การลําดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า การพิมพ์บทหรือภาคและหัวข้อในบท ตาราง กราฟ
แผนภูมิ และรูปประกอบต่างๆ การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครืองหมายวรรคตอน มีรายละเอียดดังนี

๒.๑ กระดาษทีใช้พมิ พ์
ให้ใช้กระดาษขาวไม่มบี รรทัด ขนาดมาตรฐาน ขนาด เอ ๔ หนา ๘๐ แกรม โดยพิมพ์เพียง
หน้าเดียว

๒.๒ ตัวพิมพ์
ต้นฉบับรายงานการวิจยั ใช้พมิ พ์จากคอมพิวเตอร์ ซึงเป็ นแบบ Letter Quality (Laser
Print) ให้ใช้ตวั อักษรสีดาํ และใช้ตวั พิมพ์แบบเดียวกันตลอดทังเล่ม ใช้แบบอักษรทีอ่านง่าย ไม่เป็ น
ลวดลายหรือตัวทึบ โดยใช้แบบอักษร Angsana, Browalia, Cordia หรือ Dillenia เพียงแบบใด
แบบหนึง ตลอดทังเล่ม โดยมีขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ไม่เกิน ๑๗ พ้อยท์ (point)
บทที และชือบท ใช้ตวั หนาขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point)
หัวข้อสําคัญชิดขอบซ้าย ใช้ตวั หนาขนาด ๑๘ พ้อยท์ (point)
หัวข้อย่อย ใช้ตวั หนาขนาด ๑๘ พ้อยท์ (point)
(ยกเว้นกรณีตวั พิมพ์ในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ อาจใช้ตวั พิมพ์ทเล็
ี กลงหรือย่อส่วน
เพือให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษทีกําหนด)

๒.๓ การเว้นขอบกระดาษและการขึนบรรทัดใหม่
๒.๓.๑ ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร
ยกเว้นหน้าทีมีชือบทให้เว น้ ว่างไว้ ๒ นิว หรือ ๕ เซนติเมตร
๒.๒.๒ ขอบซ้ายมือ ให้เว้นทีว่างไว ้ ๑.๕ นิว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร
๒.๒.๓ ขอบขวามือ ให้เว้นทีว่างไว้ ๑ นิว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร
๒.๒.๔ ขอบด้านล่าง ให้เวน้ ทีว่างไว้ ๑ นิว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร (ดูตวั อย่างหน้า ๒๖)

๒๐

๒.๒.๕ ส่วนหัวกระดาษทีขึนบทใหม่ของแต่ละบท ถ้าพิมพ์คาํ สุดท้ายทีไม่จบในบรรทัดนันๆ
ให้ยกคํานันไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป ห้ามตัดส่วนท้ายของคําไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป (คือ ห้ามแยกคํา
ทีต่ อกัน) ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้ามแยกเป็ น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ พจนานุกรม ห้ามแยกเป็ น พจนา-นุกรม

๒.๔ ระยะการพิมพ์
การย่อหน้า ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร โดยเริมพิมพ์ช่วงตัวอักษรที ๙
ข ้อความทีคัดลอกมา (Quotations) หรือเรียกว่าอัญประภาษทีมีความยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด
ให้พมิ พ์ต่อไปในเนือความนันได้เลย โดยไม่ตอ้ งขึนบรรทัดใหม่ แต่ให พ้ มิ พ์ขอ้ ความนันไว้ภายใน
เครืองหมาย “……………….” (อัญประกาศ)
ตัวอย่างการพิมพ์อญั ประกาศสันๆ
หลักฐานโดยทัวไปในคัมภีร ์ กล่าวถึงหลัก อนัตตารวมอยู่ในไตรลักษณ์ว่า “สังขารทังปวงไม่
เทียง สังขารทังปวงเป็ นทุกข์ ธรรมทังปวงเป็ นอนัตตา” แสดงให้เห็นความแตกต่างอยู่แล ้วว่า ขอบเขต
ของอนัตตากวา้ งขวางกว่าอนิจจัง และทุกข์ กล่าวคือ ในสองอย่างแรก สังขาร (คือ สังขตธรรม) ทังปวง
ไม่เทียง เป็ นทุกข์ แต่ในข้อสุดท้าย ธรรมทังปวง ซึงปกติตีความกันว่าทังสังขตธรรมและอสังขตธรรม
(ทังสังขารและวิสงั ขาร) เป็ นอนัตตา และมีอยู่แห่งหนึงคือในคัมภีรป์ ริวารแห่งวินยั ปิ ฎก ชีชัดลงไปทีเดียว
ว่า นิพพานรวมอยู่ในคําว่าธรรมทังปวงเป็ นอนัตตา ดังข้อความเป็ นคาถาในบาลีว่า “สังขารทังปวงไม่
เทียง สังขตธรรมทังปวงเป็ นทุกข์และเป็ นอนัตตา นิพพานและบัญญัติเป็ นอนัตตา วินิจฉัยมีอยู่ดงั นี”๑
ถา้ มีขอ้ ความอืนทีคัดลอกมาซ้อนอยู่ ให้ใส่เครืองหมายอัญประกาศเดียว สําหรับข้อความที
ซ้อนอยู่ เช่น “.........................‘...............’........................”
ตัวอย่างการพิมพ์อญั ประกาศเดียว สําหรับข้อความทีซ้อนอยู่
ตามธรรมชาติโดยทัวไปของมนุษย์นนั “พอคนรับรูอ้ ารมณ์หรือประสบสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึง กระแสความคิดก็จะถูกแรงแห่งศรัทธาดึงให้แล่นไปตามแนวทางของศรัทธานัน เสมือนหนึง
ว่าศรัทธาขุดร่องสําหรับให้กระแสความคิดไหลไว้ก่อนแล้ว ดังนัน ท่านจึงแสดงหลักว่า ‘ศรัทธา (ที
ถูกต้อง) เป็ นอาหารหล่อเลียงโยนิโสมนสิการ๒’ เพราะปรโตโฆสะทีเป็ นกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธานัน
เป็ นทางเดิน สามารถช่วยเพิมเติมเสริมความรูค้ วามเข้าใจและชีแนะส่องนําความคิดได้มากขึนโดยลําดับ”

๑

วิ.ป. (บาลี) ๘/๘๒๖/๒๒๔., วิ.ป. (ไทย) ๘/๒๕๗/๒๒๔.
๒
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า

๖๗๓.

๒๑

ถ้าขอ้ ความทีคัดลอกมาเกิน ๓ บรรทัดไม่ตอ้ งใช้เครืองหมายอัญประกาศ แต่ให้พิมพ์ขนึ
บรรทัดใหม่ ย่อหน้า ๑๑ ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้ายมือ โดยให้เริมพิมพ์ช่วงตัวอักษรที ๑๒ ในกรณีทจะ
ี
มีการย่อหน้าภายในขอ้ ความทีคัดลอกมาอีก ก็ให้เพิมย่อหน้าเข้ามาอีก ๓ ช่วงตัวอักษร หรือเริมพิมพ์
ตัวอักษรที ๑๕
ตัวอย่างการพิมพ์อญั ประกาศทียาวเกิน ๓ บรรทัด
คําสอนและหลักปฏิบตั ิทางพระพุทธศาสนา ส่วนทีเกียวข ้องกับสังคม และ
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มาก
ทีสุดก็คือคําสอนและหลักปฏิบตั ิในขันศีล เพราะศีลเป็ นระบบการควบคุมชีวติ
ด้านนอกเกียวด้วยการแสดงออกทางกายวาจา เป็ นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล ้อม โดยเฉพาะอย่างยิงความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ด ้วยกัน. . .
การไม่เบียดเบียนผูอ้ นไม่
ื ว่าด้วยกายหรือวาจา และการไม่ทาํ ลายสติสมั ปชัญญะที
เป็ นตัวคุม้ ศีลของตน ศีลขันต้นสุดนี นิยมเรียกกันว่า ศีล ๕ ๑
การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ จะต้องอาศัยการพึงพาซึงกันและกัน ความช่วยเหลือ
เกือกูลกันระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน นอกจากนี มนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับสภาพแวดล้อม
ด้วยความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิต่อสภาพแวดล้อมอย่ างถูกต้อง ไม่เป็ นการเบียดเบียนทังต่อมนุษย์
ด้วยกันเองและแก่สภาพแวดล้อมทีมนุษย์เข้าไปเกียวข้อง เพือให ้การอยู่รว่ มกันในสังคมมีความสงบสุข
และได้รบั ประโยชน์จากสภาพแวดล ้อมในทางทีจะเกือกูลให้มนุษย์ได ้พัฒนาความสุขในขันสูงยิงขึนไป
ถ้าต้องการเว้นข้อความทีคัดลอกมาบางส่วนให้พมิ พ์เครืองหมายจุด (Ellipsis dots) สามครัง
(. . .) เช่น “ในทีนีเมือสังเกตอย่างหนึงว่า คนในประเทศฝ่ ายตะวันตกจํานวนมากแปลจุดหมายชีวติ ของ
ชาวพุทธผิดไป ชีวิตไม่มอี ะไรมีแต่ความทุกข์และทรมาน . . . แต่พุทธศาสนามองทุกอย่างในสภาพที
เป็ นจริง โดยปราศจากอุปาทานแห่งชีวติ และโลก”
หากต้องการจะเพิมข้อความของผูเ้ ขียนงานวิจยั ลงไปในข้อความทีคัดลอกมา ให้ใช้เครืองหมาย
วงเล็บเหลียม [ ] กํากับ เพือให้แตกต่างจากวงเล็บซึงอาจปรากฏในข้อความทีคัดลอกมาโดยตรงนัน
เช่น “พระพุทธเจ้าทรงเป็ นนักปฏิบตั ิ แม้จะตรัสแสดงสัจจธรรม [ธรรมทีจริงแท้แน่นอน] ก็ตอ้ งเกียวโยง
ถึงจริยธรรม [ธรรมทีเกียวกับความประพฤติปฏิบตั ิ] เสมอ”

๑

๔๓๑.

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า

๒๒

๒.๕ การลําดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
๒.๕.๑ ในส่วนนําทังหมด การลําดับหน้าให้เป็ นไปดังนี
สําหรับรายงานการวิจยั ภาษาไทย ให้ใช้ตวั อักษรเรียงตามพยัญชนะภาษาไทย (ก, ข, ค,...)
สําหรับรายงานการวิจยั ภาษาอังกฤษ ให้ใช้เลขโรมันใหญ่ (I, II, III,...)
การนับหน้าในส่วนนํา ให้เริมนับตังแต่หน้าบทคัดย่อ ยกเว้นหน้าแรกของสารบัญทีไม่ตอ้ งใช้
ตัวอักษรกํากับ แต่ให้นบั หน้ารวมไปด้วย
๒.๕.๒ ในส่วนเนื อความ (ตังแต่บทที ๑) เป็ นต้นไป ให้ลาํ ดับหน้าโดยใช้หมายเลข ๑, ๒,
๓,... จนจบ ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท, หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละ
ภาค ไม่ตอ้ งใช้เลขกํากับหน้า แต่ตอ้ งนับจํานวนหน้ารวมไปด้วย
เลขกํากับหน้าทังส่วนนําและส่วนเนือความทังหมด ให้พมิ พ์ห่างจากริมกระดาษ ส่วนบน ๑ นิว
และให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบทางขวามือ (อักษรสุดท้ายของบรรทัด) หรือห่างจากริมกระดาษขวามือ ๑ นิว
๒.๖ การพิมพ์บทหรือภาคและหัวข้อในบท
๒.๖.๑ บท (Chapters)
เมือขึนบทใหม่ ต้องขึนหน้าใหม่ทุกครัง และต้องมีเลขลําดับบท (จะใช้เลขไทย หรืออาระบิค
ก็ได้) ในรายงานการวิจยั ภาษาไทย และเลขโรมันใหญ่ในรายงานการวิจยั ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืน โดย
พิมพ์ “บทที...” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนสุด ๒ นิว และพิมพ์ ”ชือบท” ไว้กลาง
หน้ากระดาษในบรรทัดต่อมา โดยเว้นระยะห่างจากบรรทัดบน ๑ บรรทัด
หากชือบททียาวเกิน ๑ บรรทัดหรือมากกว่า ๔๘ ตัวอักษร ให้แบ่งออกเป็ น ๒ หรือ ๓
บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์ขอ้ ความเรียงลงมาในลักษณะสามเหลียมหัวกลับ หรือ ปิ รามิด
หัวกลับ (
) ไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ชือบท
๒.๖.๒ ภาคหรือตอน (Parts)
ในกรณีทีรายงานการวิจยั มีความยาวมาก อาจแบ่งออกได้เป็ นหลายภาค หรือหลายตอน ให้
พิมพ์เลขลําดับภาคและชือของภาคไว้อกี หน้าหนึงต่างหาก เรียกว่า หน้าบอกภาค หน้านีจะอยู่ก่อนทีจะ
ถึงบทแรกของภาคนันๆ
สําหรับภาคทีมีชือสัน อาจพิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกันกับเลขลําดับภาคก็ได้ แต่ถา้ ชือยาวให้
พิมพ์ชือภาคไว้อกี บรรทัดหนึง หรือ ๒-๓ บรรทัดแล ้วแต่ความยาวของชือ โดยให้อกั ษรตัวแรกของ
แต่ละบรรทัดตรงกัน จัดข้อความทังหมดไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนและขอบล่างเท่ากัน
ทังห่างจากขอบซา้ ยและขอบขวาเท่ากัน

๒๓

๒.๖.๓ หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อสําคัญ
หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อสําคัญของแต่ละบท หมายความถึงหัวข้อทีไม่ใช่เป็ นชือเรืองประจําบท
ให้อยู่ชิดขอบกระดาษดา้ นซ้าย โดยให้ทาํ ตัวหนาทีหัวข้อสําคัญนันๆ และใส่หมายเลขกํากับข้างหน้า
(ขนาด ๑๘ พ้อยท์)
รายงานการวิจยั ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุกๆ คํา ในหัวข้อสําคัญๆ
เหล่านี ต้องพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ แต่บุรพบท (preposition) สันธาน (conjunction)
และคํานําหน้านาม (article) ไม่ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นบุรพบท (preposition),
สันธาน (conjunction) และคํานําหน้านาม (article) ดังกล่าวจะเป็ นคําแรกของหัวข้อสําคัญนันๆ
อนึง ถ้าจะขึนหัวข้อใหม่อกี แต่มที ว่ี างสําหรับพิมพ์ขอ้ ความต่อไปได้ไม่เกินหนึงบรรทัดใน
หน้านันแล ้ว ให้ขนต้
ึ นหัวข้อใหม่ในหน้าต่อไป
๒.๖.๔ หัวข้อย่อย
ให้พมิ พ์หวั ข้อย่อยโดยย่อหน้า เว้นระยะ ๘ ตัวอักษร เริมพิมพ์ช่วงตัวอักษรที ๙ ด้วยอักษร
ตัวหน้าขนาด ๑๖ พ้อยท์ เริมนับเป็ นหัวข้อ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓ … ไม่ตอ้ งใส่เครืองหมายมหัพภาค
เว้น ๒ ระยะก่อนพิมพ์เนือหาต่อไป หากไม่มกี ารแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีก ให้พิมพ์เนือหาไว้บรรทัด
เดียวกันกับหัวข้อย่อย
๒.๖.๕ หัวข้อย่อยต่อๆ ไป
ใช้เลขกํากับด้วยทศนิยม โดยพิมพ์ตวั เลขหัวข้อย่อยให้ตรงกับตัวอักษรของหัวข้อย่อยข้างบน
(หรือนับระยะตัวอักษรเข้ามาอีก ๗ ตัวอักษร จากตัวเลขหัวข้อย่อยข้างบน) เว้น ๒ ระยะก่อนพิมพ์
เนือหาต่อไป และหลังหัวข้อย่อยระดับนีไม่ตอ้ งใช้เครืองหมายมหัพภาพ
ในแต่ละบทให้แบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท
ในหัวข้อย่อยต่อๆ ไป หากมีการขึนย่อหน้าใหม่ในเนือหาให้ย่อหน้าตรงกับหัวข้อย่อย
(ดูตวั อย่างหน้า ๒๔)

๒๔

(๒ นิวจากขอบกระดาษด้านบนลงมา)
บทที (๒๐ พ้อยท์)
(เว้น ๑ บรรทัด)
ชือบท (๒๐ พ้อยท์)
(เว้น ๑ บรรทัด)
เริมคําอธิบาย (ตัวอักษรเริมต้นตัวที ๙)..............................................................................
..........................................................................................................................................................
๑.๑ หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อสําคัญ (๑๘ พ้อยท์)
๑.๑.๑//หัวข้อย่อย (ขนาด ๑๖ พ้อยท์)..........................................................................…
..........................................................................................................................................................
๑.๑.๑.๑//......................................................................................................….
..........................................................................................................................................................
๑.๑.๑.๒//...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๑.๑.๒//หัวข้อย่อย (ขนาด ๑๖ พ้อยท์).............................................................................
..........................................................................................................................................................
๑.๑.๒.๑//.......................................................................................................…
..........................................................................................................................................................
๑.๑.๒.๒//..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๑.๒ หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อสําคัญ (๑๘ พ้อยท์)
๑.๒.๑//หัวข้อย่อย (ขนาด ๑๖ พ้อยท์)............................................................................
..........................................................................................................................................................
๑.๒.๑.๑//.......................................................................................................…
..........................................................................................................................................................
๑.๒.๑.๒//...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
หมายเหตุ: (เครืองหมาย / หมายถึง การเว้น ๑ ช่วงตัวอักษร)

๒๕

๒.๗ ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบต่าง ๆ
ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบจะต้องมีหมายเลขประจําและเรียงลําดับไปตลอด
ทังเล่มให้พิมพ์เลขลําดับทีและชือของตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบพร้อมทังขอ้ ความและทีมา
ไว้ในหน้าเดียวกันทังหมด
กรณีทตารางนั
ี
นมีความยาวมาก จนไม่สามารถพิมพ์ให้จบในหน้าเดียวได้ ให้พมิ พ์สว่ นที
เหลือในหน้าถัดไป แต่ทงนี
ั จะต้องมีลาํ ดับทีและชือของตารางและมีสว่ นของข้อความในตารางรวมอยู่
ด้วยในแต่ละหน้าอย่างน้อย ๒ บรรทัด ในกรณีทส่ี วนข้อความของตารางสินสุดลง และจําเป็ นจะต้อง
อ้างถึงทีมาของตารางในหน้าถัดไป จะต้องยกข้อความบางส่วนของตารางไปรวมไว้หน้าใหม่อย่างน้อย ๒
บรรทัด โดยยอมปล่อยให้มที ว่ี างในตารางหน้าเดิม (ดูต วั อย่ างหน้า ๒๗ - ๒๘)
ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของหน้ารายงานการวิจยั สําหรับตารางขนาดใหญ่ ควร
พยายามลดขนาด โดยใช้เครืองถ่ายย่อส่วน หรือวิธีอนๆ
ื ตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนพอทีจะ
อ่านได้งา่ ย สําหรับตารางทีกว้างเกินกว่าความกว้างของหน้ารายงานการวิจยั ก็อาจจะจัดให้สว่ นขวาของ
ตารางนันหันเข้าหาขอบของหน้า (ดูตวั อย่างหน้า ๒๙ - ๓๐)
แผนภูมิ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับเรืองตาราง
สําหรับภาพประกอบหากเป็ นภาพถ่ายทีอ้างอิงมาจากทีอืนอาจใช้ภาพถ่ายสําเนาได้ แต่ถา้ เป็ น
ภาพถ่ายของผลการวิจยั ให้ใช้ภาพจริงทังหมดจะเป็ นภาพสีหรือขาวดําก็ได้
๒.๘ การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครืองหมายวรรคตอน
หลังเครืองหมาย
มหัพภาค
(. period)
เว้น ๒ ช่วงตัวอักษร
หลังเครืองหมาย
จุลภาค
(, comma) เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร
หลังเครืองหมาย
อัฒภาค
(; semicolon) เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร
หลังเครืองหมาย
ทวิภาค
(: colons)
เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร
โดยมีวธิ กี ารใส่เครืองหมายวรรคตอนดังนี
๑. ต้องพิมพ์เครืองหมายวรรคตอนไว ้ท้ายข้อความเสมอ เช่น
กรุงเทพมหานคร: อดิศกั ดิ ทองบุญ, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๒. หลังเครืองหมายมหัพภาค ( . ) เว้น ๒ ช่วงตัวอักษร
๓. หลังเครืองหมายจุลภาค ( , ) อัฒภาค ( ; ) และ ทวิภาค ( : ) เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร
๔. หลังตัวย่อเว้น ๑ ช่วงตัวอักษร เช่น
น. ๓
p. 9
๕. ระหว่างคําย่อทีมีมากกว่า ๑ อักษร ไม่ตอ้ งเว้น เช่น
ม.ป.ท.
พธ.ม.
ม.ร.ว.
n.p.
n.d.

๒๖

(ตัวอย่าง การเว้นระยะขอบกระดาษ)

๑.๕ นิว หน้าปกติ
๒ นิว ชือบท / ตอน

๑ นิว เลขหน้า

…………………………………………………………………..

๑.๕ นิว

ช่วงเนือทีในการพิมพ์

๑ นิว
๑ นิว

๑ นิว

๒๗

(ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางทีมีความยาวเกินหนึ งหน้า)
ส่วนที ๖ ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็นในส่วนของการนําไปใช้
ตารางที ๑
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของการนําไปใช้ภาควิชาการ
ข ้อที

ข ้อความ

มากทีสุด
N

๑

๒

๓

%

การนําไปใช้
ปานกลาง

มาก
N

%

N

%

น้อย
N

%

น้อยทีสุด
N

X S.D.

%

การจัดงานวันสําคัญ ๙ ๒๐.๙ ๒๕ ๕๘.๑ ๗ ๑๖.๒ ๒ ๔.๖๕ ๑ ๒.๓ ๓.๙
ทางพระพุทธศาสนา
เช่น วันวิสาขบูชา
เพือให้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้
ร่วมพิธี
การจัดงานวัฒนธรรม ๖ ๑๓.๙ ๑๕ ๓๔.๘ ๑๖ ๓๗.๒ ๕ ๑๑.๖ ๑ ๒.๓ ๓.๔
ของชาติไทยเช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
เพือให้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้
ร่วมพิธี
๑๗ ๓๙.๕ ๑๗ ๓๙.๕ ๙ ๒๐.๙ ๒ ๔.๖๕ ๑ ๒.๓ ๔.๑
การจัดงานทําบุญ
ประเพณีประจําปี เช่น
งานสงกรานต์ งาน
ทอดกฐิน เพือให้ชาว
ไทยและชาวต่าง
ประเทศได้ร่วมพิธี

๐.๗

๑.๐

๐.๗

๒๘

(ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางทีมีความยาวเกินหนึ งหน้า)
ตารางที ๑ (ต่อ)

ข ้อที

ข ้อความ

มากทีสุด
N

๔

๕

๖
๗

%

การนําไปใช้
ปานกลาง

มาก
N

%

การประกอบพิธีกรรม ๙ ๒๐.๙ ๒๕ ๕๘.๑
ทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีไทย เช่น
งานแต่งงาน งานทําบุญ
ขึนบ ้านใหม่ เพือให้
ชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศได้ร่วมพิธี
๖ ๑๓.๙ ๑๕ ๓๔.๘
การทํางานเกียวกับงาน
จดหมาย
บันทึกการ
ประชุม การประสานงาน
การบริหารสํานักงาน งาน
บัญชีรบั -จ่ายของวัดใน
วัดทีท่านอยู่
การทํางานด้านเอกสาร ๑๗ ๓๙.๕ ๑๗ ๓๙.๕
และงานสารบรรณ
๖ ๑๓.๙ ๑๕ ๓๔.๘
การพิมพ์เอกสาร
หนังสือธรรมะ เพือ
เผยแพร่กจิ การ
พระพุทธศาสนา

N

%

น้อย
N

%

น้อยทีสุด

X S.D.

N

%

๗ ๑๖.๒ ๒ ๔.๖๕ ๑

๒.๓

๓.๙

๐.๗

๑๖ ๓๗.๒ ๕ ๑๑.๖ ๑ ๒.๓

๓.๔

๑.๐

๙ ๒๐.๙ ๒ ๔.๖๕ ๑ ๒.๓

๔.๑

๐.๗

๑๖ ๓๗.๒ ๕ ๑๑.๖ ๑ ๒.๓

๓.๔

๑.๐

(ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางในหน้าเดียวกับเนือเรือง)

๒๙

ตารางที ๒
จํานวนและร้อยละของการนําความรูเ้ กียวกับการสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ แก่ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ

การสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานแก่
ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ
๑. สอนในบางเวลาทีสะดวกหรือต้องการสอน
๒. ไม่เคยสอนเลย
๓. สอนสมําเสมอสัปดาห์ละ ๑ วัน
๔. สอนสมําเสมอทุกวัน
๕. สอนสมําเสมอทุก ๓-๕ วัน ใน ๑ สัปดาห์
รวม

จํานวน

ร้อยละ

๒๓
๑๔
๔
๑
๑

๕๓.๔
๓๒.๕
๙.๓
๒.๓
๒.๓
๑๐๐.๐

๔๓

ตารางที ๓
จํานวนและร้อยละของปัญหา/อุปสรรคของการสอนปฏิบตั ิวปิ สั สนากรรมฐาน
ตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ แก่ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ
การสอนปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานแก่
ผูส้ นใจรายบุคคลชาวต่างประเทศ
๑. ไม่มปี ญั หา
๒. มีปญ
ั หา
รวม

จํานวน

ร้อยละ

๒๕
๑๘
๔๓

๕๘.๑
๔๑.๙
๑๐๐.๐

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

ตารางที ๔
สรุปประเด็นทีศึกษา
กลุ่มประชากร
อันดับ/ชือ

๑. ประวัตโิ ดยย่อ

๒. ทัศนะเกียวกับประโยชน์
ของเนือหาหลักสูตรต่อ
การนําไปปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของพระธรรมทูตใน
สหรัฐอเมริกา

๑
- วิชาการ ยังได้ประโยชน์
- อายุ ๗๒ ปี
พระราชกิตติเวที
พรรษา ๕๒
ไม่เต็มที เพราะเวลาน้อย
และเป็ นวิชาอบรม ไม่ใช่
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) - เจ้าอาวาส
ประธานสมัชชาสงฆ์ วัดวชิรธรรมปทีป
หลักสูตรเรียน
ไทยในสหรัฐอเมริกา - เปรียญธรรม ๗
- จิตภาวนา ควรฝึ กปฏิบตั ิ
ให้มากขึน
ประโยค,
- ภาคสาธารณูปการ เป็ น
พธ.บ., พธ.ด.
(กิตติมศักดิ) มจร. ความรูเ้ พียงเล็กๆ น้อยๆ

ประเด็นทีศึกษา
๓. ทัศนะเกียวกับปัญหา
และอุปสรรคของพระธรรม
ทูตในการนําความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ทได้
ี
อบรมไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา
- วิชาการ ความรูท้ ได้
ี
อบรมไปพอเป็ นพืนฐาน
เบืองต้น
- จิตภาวนา ขึนอยู่กบั พืน
ฐานของพระธรรมทูต
แต่ละรูป
- สาธารณูปการ พระ
ธรรมทูตไม่มใี บวิชาชีพ

๔. ทัศนะเกียวกับการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ
อบรมพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ

๕. ขอ้ เสนอแนะ
สําหรับโครงการอบรม
พระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ

- พอทําให้พระธรรมทูต - คณะสงฆ์ไทย ควรตัง
มีความรู ้ ความสามารถ โรงเรียนพระธรรมทูต
และความมันใจบ ้าง
ขึนมาโดยเฉพาะ หรือ
- การจัดเตรียมพระธรรม จัดสรรงบประมาณให้
ทูตให้วดั ไทยในอเมริกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
คงยากพอสมควร
เป็ นผูด้ าํ เนินการ
- สนองงานคณะสงฆ์
ไทยได้พอสมควร

บทที ๓
การอ้างอิง
รูปแบบการอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจยั
มีหลายรูปแบบตามมาตรฐานของแต่ละ
สาขาวิชา เช่น มาตรฐานของ APA, Chicago, Index Medicos, ISO, MLA, Nature, Science,
Vancouver ฯลฯ แต่ละมหาวิทยาลัยทังของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ก็จะมีรูปแบบการอ้างอิงเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน ในทีนีได้กาํ หนดใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เพียง
แบบเดียว ซึงมีรูปแบบการเขียนอ้างอิงแตกต่างกันตามประเภทของเอกสารหรือแหล่งทีใช้อา้ งอิง ดังนี

๓.๑ การพิมพ์เชิงอรรถ
ให้พมิ พ์เชิงอรรถไว้ทีส่วนล่างของแต่ละหน้าทีจะอ้างอิง และให้แยกจากเนือเรือง โดยขีดเส้น
คันขวางจากขอบซ้ายของกระดาษยาวประมาณ ๒๐ ตัวพิมพ์ โดยใช้ตวั อักษรขนาด ๑๔ พ้อยท์ เว้นห่าง
จากบรรทัดสุดท้ายของเนือเรือง ๒ บรรทัด และพิมพ์เชิงอรรถใต้เส้นคัน ๑ บรรทัด โดยให้บรรทัด
สุดท้ายของข้อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง ๑ นิว หรือ โดยการเข้าไปทีรายการ
“แทรก” ของ Microsoft Word แล้วคลิกเลือก “เชิงอรรถ” ก็ได้ จากนันเลือก “กําหนดเครืองหมาย
เอง”
การพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพ์บรรทัดแรกย่อหน้าเข้ามา ๘ ระยะตัวอักษร เริมพิมพ์ตวั อักษรที
๙ (เช่นเดียวกันกับการย่อหน้า) หากขอ้ ความยาวเกิน ๑ บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชดิ ขอบซ้ายมือ
ทุกบรรทัดจนจบรายการนัน

๓.๒ การใส่เลขทีเชิงอรรถ
ให้ใส่เลขทีเชิงอรรถนําหน้าก่อนการอ้างอิงเชิงอรรถทุกครัง โดยเลขทีเชิงอรรถให้เป็ นตัวเลข
ไทยยกขึน ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (โดยเขา้ ไปทีรายการ “แทรก” ของ Microsoft Word แล้วคลิกเลือก
“เชิงอรรถ” ก็ได้ จากนันเลือกขนาดตัวอักษรตามทีกําหนดไว้)

๓.๓ การเรียงลําดับเลขของเชิงอรรถ
ให้เริมเชิงอรรถแรกของแต่ละหน้า ตังแต่บทที ๑ เป็ นต้นไป โดยเรียงลําดับเลขเชิงอรรถให้
จบในแต่ละหน้า และไม่ตอ้ งแยกเป็ นเชิงอรรถของหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๓.๔ รูปแบบการลงเชิงอรรถ
รูปแบบการลงเชิงอรรถนัน แตกต่างกันไปตามชนิดของหลักฐานของการอ้างอิง ดังนี

๓๒

๓.๔.๑ หนังสือ
๓.๔.๑.๑ คัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพ์เป็ นชุด
รูปแบบ
ให้อา้ งชือย่อคัม ภีร.์ เล่ม/ข้อ/หน้า. และให้วงเล็บคําว่า (บาลี) ไวห้ ลังคําย่อ ในกรณีทใช้
ี
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี หรือ วงเล็บคําว่า (ไทย) ไวห้ ลังคําย่อ ในกรณี ทใช้
ี พระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทย
ตัวอย่าง
๑
ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๒
ที.ปา. (ไทย) ๙/๓๔๕/๑๔๔.
๓.๔.๑.๒ หนังสือทัวไป
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, ชือเรือง, (สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปี ทพิี มพ์), หน้า.
ตัวอย่าง
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมปิ ญั ญาตะวันตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai
Printing, 2004), p.69.
๓.๔.๑.๓ หนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, ชือเรือง, แปลโดย ผูแ้ ปล, ชือชุดและลําดับที (ถ้ามี), ครังทีพิมพ์ (ในกรณีพมิ พ์
มากกว่า ๑ ครัง),จํานวนเล่ม (กรณีหลายเล่มจบ), (สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปี ทีพิมพ์),
เล่มที (ถ้ามีหลายเล่มจบ), หน้าหรือจํานวนหน้าทีอ้างถึง.
ตัวอย่าง
ปิ ยทัสสีเถระ, พระพุทธศาสนา-อมตเทศนา, แปลโดย ชินวุธ สุนทรสีมะ, พิมพ์ครังที ๑๗,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า 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 บทความต่างๆ
๑) บทความในวารสาร
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน, “ชือบทความ”, ชือวารสาร, เล่มทีหรือปี ที (เดือน ปี ): หน้า.
ตัวอย่าง
สมิทธิพล เนตรนิมติ ร, “สหวิทยาการในชาดก”, พุทธจักร, ปี ท ี ๕๖ ฉบับที ๔ (เมษายน
๒๕๔๕): หน้า ๔๙-๕๓.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: pp. 10-15.

๒) บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน, “ชือบทความ”, ชือหนังสือพิมพ์, (วัน เดือน ปี ): หน้า.
ตัวอย่าง
พระศรีปริยตั ิโมลี, “ฉงน !! ร่าง พ.ร.บ. จัดรูปทีดินรัฐ - เอกชน - นายทุนปลน้ เงียบทีวัด”,
มติชน, (๑๗ เมษายน ๒๕๔๗): หน้า ๖.
Sommart Noimareng, “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation,

(2 September 1990): p. 2.
๓) บทความในสารานุ กรม
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน, “ชือบทความ”, ชือสารานุ กรม, เล่มที (ปี ทีพิมพ์): หน้า.
ตัวอย่าง
เกษม บุญศรี, “พุทธวงศ์”, สารานุ กรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๑ (๒๕๒๙-๓๐):
หน้า ๑๓๓๙๕-๑๓๔๒๓.
Charles Landesman, Jr., “Consciousness”, The Encyclopedia of Philosophy,
vol. 2 (1967): pp. 191-195.
๔) บทความจากหนังสือรวมบทความ
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน, “ชือบทความ”, ใน ชือเรือง, รวบรวมโดย ผูร้ วบรวม, ชือชุด (ถ้ามี), ครังทีพิมพ์
(กรณีทพิี มพ์มากกว่า ๑ ครัง), จํานวนเล่ม (กรณีมหี ลายเล่มจบ), (สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรง
พิมพ์, ปีท ีพิมพ์), เล่มที (กรณีมหี ลายเล่มจบ): หน้าหรือจํานวนหน้าทีอ้างถึง.

๓๔

ตัวอย่าง
จํานงค์ ทองประเสริฐ, “ปรัชญาจีน”, ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรัชญาบุรพทิศ, รวบรวม
และจัดพิมพ์โดย ทรงวิทย์ แก้วศรี, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒): หน้า
๑๔๒.
W.T. Stace, “Survival after death”, Philosophical issue, ed. by James Rachels,

(London: Harper & Row, Publishers 1972): pp. 87-91.
๕) บทวิจารณ์หนังสือ
รูปแบบ
ผูเ้ ขียนบทวิจารณ์, วิจารณ์ “ชือหนังสือทีวิจารณ์”, โดยผูแต่
้ งหนังสือทีวิจารณ์ ใน ชือ
วารสาร, ปีท ีหรือเล่มที (เดือน ปี ): หน้า.
ตัวอย่าง
พระมหาอินศร จินฺตาป ฺโญ “วิเคราะห์พระเทพเวที กรณีสนั ติอโศก”, โดย ว. ชัยภัค,ใน
พุทธจักร, ปี ที ๔๔ เล่มที ๔ (เมษายน ๒๕๓๓): หน้า 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 เอกสารอืนๆ
๑) รายงานการวิจยั
รูปแบบ
ชือผูว้ จิ ยั (และคณะ), “ชือหัวข้อรายงานการวิจยั ”, ชือแผนกวิชาหรือคณะและมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานอืนๆ, ปี ทีพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง
นายมนัส ภาคภูม,ิ “ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็ น
ศูนย์กลางชุมชน”, รายงานการวิจยั
กองแผนงาน กรมการศาสนา, (กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๔๐, หน้า ๓๔.
๒) จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารอืนๆ ทีไม่ได้ตีพิมพ์
ให้ใช้แบบอย่างเหมือนการลงเชิงอรรถ ยกเว้นชือเรืองให้ใส่ไว้ในเครืองหมายอัญประกาศ
และระบุลกั ษณะของเอกสารนัน เช่น อัดสําเนา หรือ Mimeographed. พิมพ์ดดี หรือ Typewritten.
แล้วแต่กรณี ไวใ้ นเครืองหมายวงเล็บตอนสุดท้ายของรายการ

๓๕

ตัวอย่าง
พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต, “ทัศ นะเรืองจิตในพระพุทธปรัชญา”, กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓ (อัดสําเนา).
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 สัมภาษณ์
รูปแบบ
สัมภาษณ์ ชือผูใ้ ห ้สัมภาษณ์, ตําแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี .
ตัวอย่าง
สัมภาษณ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, เมือวันที ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐.
Interview with Phra Darmakosajarn (Phrayoon Thammajitto, Rector of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 18 July 2004.

๓.๔.๓ สืออิเล็กทรอนิ กส์๑
สืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
๓.๔.๓.๑ แฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Machine Readable Data
File and Computer Program/Software)
๓.๔.๓.๒ สารนิ เทศจาก CD-ROM
๓.๔.๓.๓ สารนิ เทศจากจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ (Mailing List/List serve)
๓.๔.๓.๔ สารนิ เทศจาก World Wide Web (www)
๓.๔.๓.๕ สารนิ เทศจาก FTP
๓.๔.๓.๖ สารนิ เทศจาก Gopher
๓.๔.๓.๗ สารนิ เทศจากกลุม่ ข่าว (Usenet/Newsgroup)
๓.๔.๓.๘ สารนิ เทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือการพิมพ์วทิ ยานิ พนธ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘-๑๙, ๘๗-๘๙.

๓๖

๓.๔.๓.๑ แฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Machine Readable Data
File and Computer Program/Software)
รูปแบบ
ชือผูร้ บั ผิดชอบหลัก. ชือแฟ้ มข้อมูล หรือ ชือโปรแกรม. สถานทีผลิต: ชือผูผ้ ลิตหรือ
ผูเ้ ผยแพร่. ปี ทีจัดทํา.
ตัวอย่าง
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 สารนิ เทศจาก CD-ROM
๑) สาระสังเขปหนังสือ
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. ชือชุดหนังสือและลําดับที. ครังทีพิมพ์. จํานวนเล่ม. สถานทีพิมพ์:
สํานักพิมพ์, ปี ทีพิมพ์. [ซีดี-รอม]. สาระสังเขปจากหรือเนือหาเต็มจาก: แฟ้ มข้อมูลหรือฐานข ้อมูล: รายการที:

ตัวอย่าง
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) สาระสังเขปบทความวารสาร
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ.” ชือวารสาร เล่มทีหรือปี ท ี (เดือน ปี ): หน้า. [ซีดี-รอม]. สาระสังเขป
จากหรือเนือหาเต็มจาก: แฟ้ มข้อมูลหรือฐานข้อมูล: รายการที:
ตัวอย่าง
“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
ไม่มผี ูแ้ ต่ง ให้ขนต้
ึ นด้วยชือเรือง ไม่มเี ดือน แต่ทราบฉบับที ให้ลงฉบับทีแทน

๓๗

๓.๔.๓.๓ สารนิ เทศจากจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ (Mailing List/List serve)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถ้ามีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือ
เรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >, [directory ย่อย
ถ้ามี], วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยูอ่ นิ เทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร (ถา้ มี)>.
ตัวอย่าง
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 สารนิ เทศจาก World Wide Web (www)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถ้ามีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือ
เรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >, [directory ย่อย
ถ้ามี], วัน เดือน ปี (ถา้ ปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อนิ เทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร
(ถ้ามี)>.
ตัวอย่าง
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 สารนิ เทศจาก FTP
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถา้ มีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือเรือง”
หรือ “ชือข ้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >, [directory ย่อย ถ้ามี],
วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยูอ่ ินเทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร (ถ้ามี)>.

ตัวอย่าง
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.

๓๘

๓.๔.๓.๖ สารนิ เทศจาก Gopher
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง(ถ้ามีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือ
เรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >, [directory ย่อย
ถ้ามี], วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อนิ เทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร(ถ้า
มี)>.
ตัวอย่าง
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 สารนิ เทศจากกลุม่ ข่าว (Usenet/Newsgroup)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถ้ามีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือ
เรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม>, [directory ย่อย ถ้ามี],
วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อินเทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร(ถา้ มี)>.
ตัวอย่าง
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 สารนิ เทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถ้ามีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือ
เรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >, [directory ย่อย
ถ้ามี], วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อนิ เทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร(ถ้า
มี)>.

๓๙

ตัวอย่าง
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 เมืออ้างถึงเอกสารซํา
ในกรณีทมีี การอ้างเอกสารเรืองเดียวกันซําอีก (ในหน้าเดิม) ให้ลงรายการอย่างย่อดังต่อไปนี
การอ้างเอกสารเชิงอรรถภาษาไทยให้ใช้คาํ ว่า “เรืองเดียวกัน.” และลงเลขหน้ากํากับ เช่น
“เรืองเดียวกัน, หน้า ๙.” สําหรับเชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า “Ibid.” และลงเลขหน้ากํากับ
เช่นเดีย วกัน เช่น “Ibid., p. 9.” ถ้าต้องการอ้างซําแหล่งข้อมูลทีได้อา้ งแล ้วซึงอยู่ในหน้าเดียว แต่มี
เอกสารอืนคันอยู่ก่อนให้ใช้ “อ้างแล ้ว. ชือหนังสือ. หน้า.” เช่น “อ้างแล ้ว. คูม่ ือมนุษย์, หน้า ๙๘.” หรือ
“Op.cit., Buddhist Morality (Third Impression), p. 54.”
การอ้างถึงเอกสารเรืองเดียวกันซําอีกในหน้าเดียวกัน (แต่ต่างหน้ากัน) และมีเอกสารอืนมาคัน
ให้ลงรายการอย่างย่อ คือลงชือผูแ้ ต่งและชือเรือง ส่วนรายการเกียวกับสถานทีพิมพ์ สํานักพิมพ์ ปี ทพิี มพ์
ให้ตดั ออก ถ้าอ้างถึงต่างหน้ากันให้เติมเลขหน้าต่อจากชือเรือง เช่น พระธรรมปิ ฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต).
พุทธธรรม, หน้า ๓๒๙.
การอ้างถึงเอกสารเรืองเดียวกันอีกในหน้าถัดไป (หน้าต่อเนืองกัน) หรือหน้าอืนๆ อีก ให้ลง
รายละเอียดดังนี “อ้างแล ้ว, ชือผูแ้ ต่ง, ชือเรือง และหน้าทีอ้างถึง เช่น “อ้างแล ้ว, พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๕๑๙.” หรือ “Ibid., Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto),
Buddhadham, p. 519.” แลว้ แต่กรณี
ในกรณีทชืี อเรืองยาวเกินหนึงบรรทัดแล ้วอ้างถึงหลายครังให้อยู่ในดุลยพินิจของผูเ้ ขียนทีจะ
ย่อชือเรืองให้สนลง
ั แต่จะต้องไม่ให้เสียใจความสําคัญด้วย
ในกรณีอา้ งชือย่อคัมภีรซ์ าํ ให้ใช้รูปแบบเดิม คือ ชือคัมภีร.์ เล่ม/ข้อ/หน้า ไม่ตอ้ งมีคาํ ว่า “อ้าง
แล้ว”
ในกรณีอา้ งการสัมภาษณ์ซาํ ให้ใช้เหมือนการอ้างหนังสือ เช่น อ้างแล้ว, ชือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, วัน/
เดือน/ปี (ทีสัมภาษณ์), ตัวอย่าง อ้างแล้ว, พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ๒๕๕๔, เมือวันที ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔.
ในกรณีการอ้างอิงเอกสารในเชิงอรรถและบรรณานุกรม (เฉพาะหนังสือ) ไม่ควรให้เก่าเกิน ๕ ปี
(ย้อนหลัง)

๔๐

(ตัวอย่าง เชิ งอรรถภาษาไทย)
๑

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓๑.
๒
พุทธทาสภิกขุ, คูม่ ือมนุ ษย์ (ฉบับย่อ), (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสภา ๒๕๓๗),
หน้า ๖๕.
๓
จํานงค์ ทองประเสริฐ, พุทธวิธีในการประกาศพระพุทธศาสนา: ตายแล้วเกิดหรือไม่?,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙.
๔
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๓๒๙.
๕
เรืองเดียวกัน, หน้า ๗๓๒.
๖
อ้างแล้ว, คูม่ ือมนุ ษย์, หน้า ๙๘.

(ตัวอย่าง เชิงอรรถภาษาอังกฤษ)
1

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), Sammasati An Exposition of RIGHT
MINDFULNESS, (Bangkok: Buddhadham Foundation Press, 2002), p. 15.
2
Phra Dharmakosajarn (Prayoon Mererk), Buddhist Morality (Third Impression),
(Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2009), p. 39.
3
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), THE THREE SIGNS, (Bangkok:
Chandrapen Publications, 2007), p. 72.
4
Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), Sammasati An Exposition of RIGHT
MINDFULNESS, p. 30.
5
Ibid., p. 78.
6
Op. cit., Buddhist Morality (Third Impression), p. 54.

๓.๖ การลงเชิงอรรถเพือขยายความหรืออธิบายความ
ในกรณีทต้ี องการขยายความหรืออธิบายความ
ให้ใช้วธิ ที าํ เชิงอรรถโดยลงรายละเอียด
คําอธิบายไว ใ้ นส่วนล่างของแต่ละหน้าทีต้องการขยายความหรืออธิบายความ โดยใช้ตวั เลขกํากับทีเนือหา
และทีเชิงอรรถ

๔๑

ให้เริมเชิงอรรถแรกของแต่ละหน้าด้วยเลข ๑ ต่อเนืองกันไปจนจบหน้า เมือขึนหน้าใหม่ให้
ขึนเลข ๑ ใหม่ทุกหน้า (ดูตวั อย่างหน้า ๔๑)

(ตัวอย่าง การลงเชิงอรรถเพือขยายความหรืออธิบายความ)

๔๑

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………๑…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………๒…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………๓………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………๔………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.................๕

๑

นีเรียกตามพุทธพจน์ว่า “มชฺ เฌน ธมฺม ํ เทเสติ” แต่ สํ. อ. ๒/๔๖ อธิบายว่า ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิปทาแล้ว
แสดง (อย่างนี); วิสุทธิ. ๓/๑๑๓ เรียกเป็ น มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นว่าเรียกตามบาลีเดิมอย่างข้างบน เป็ นดีทีสุด.
๒

เป็ น ชือหนึงของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรว่า การประชุมปัจจัยของสิงเหล่านี หรือ ภาวะทีมีอนั นีๆ
เป็ นปัจจัย; ในอภิธรรม นิยมเรียกว่า ปัจจยาการ แปลว่า อาการทีเป็ นปัจจัย (mode of conditionally).
๓

ทีมาพึงดู คือ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๐๓,๑๓๔; ขุ.ป. อ. (บาลี) ๑๕๖,๒๔๖; วิสุทฺธ.ิ ฏีกา (บาลี) ๓/๖๑–๖๓; อภิ.สงฺ.
อนุฏกี า (บาลี) ๒๐๑; ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๓๖๓; ในทีมาบางแห่ง นอกจากแสดงความหมาย
ของคําอย่างทียกมาอา้ งแล้ว ท่านได้แสดงความหมายตามรูปศัพท์ไวด้ ว้ ย ผู ้สนใจจึงพึงค้นดูไดเ้ อง, อนึง พึงทราบว่าคําอธิบาย
ความหมายทีแสดงไว ้ข้างบนนัน เป็ นการขยายความของผูเ้ ขียนเองด้วย มิใช่คดั มาตรงๆ จากคัมภีร์ กุศล นิยมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า wholesome; skilful; skilled; meritorious.
๔

ดู อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๔๐–๒๕๐/๙๔-๕; ชุดนีจากโสภณเจตสิกส่วนหนึงในอภิธรรม.

๕

ดูบทที ๑๕ ความสุข.

(ตัวอย่าง การลงเชิงอรรถเพือขยายความหรืออธิบายความ)

๔๑

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

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

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

………………………………………………………………………………………… ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………๔…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.................๕

๑

นีเรียกตามพุทธพจน์ว่า “มชฺ เฌน ธมฺม ํ เทเสติ” แต่ สํ. อ. ๒/๔๖ อธิบายว่า ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิปทาแล้ว

แสดง (อย่างนี); วิสุทธิ. ๓/๑๑๓ เรียกเป็ น มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นว่าเรียกตามบาลีเดิมอย่างข้างบน เป็ นดีทีสุด.
๒

เป็ นชือหนึงของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรว่า การประชุมปัจจัยของสิงเหล่านี หรือ ภาวะทีมีอนั นีๆ
เป็ นปัจจัย; ในอภิธรรม นิยมเรียกว่า ปัจจยาการ แปลว่า อาการทีเป็ นปัจจัย (mode of conditionally).
๓

ทีมาพึงดู คือ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๐๓,๑๓๔; ขุ.ป. อ. (บาลี) ๑๕๖,๒๔๖; วิสุทฺธิ. ฏีกา (บาลี) ๓/๖๑–๖๓; อภิ.สงฺ.

อนุฏกี า (บาลี) ๒๐๑; ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๒๕; ๓/๘๙; องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๓๖๓; ในทีมาบางแห่ง นอกจากแสดงความหมาย
ของคําอย่างทียกมาอา้ งแล้ว ท่านได้แสดงความหมายตามรูปศัพท์ไวด้ ว้ ย ผู ้สนใจจึงพึงค้นดูไดเ้ อง, อนึง พึงทราบว่าคําอธิบาย
ความหมายทีแสดงไว ้ข้างบนนัน เป็ นการขยายความของผูเ้ ขียนเองด้วย มิใช่คดั มาตรงๆ จากคัมภีร์ กุศล นิยมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า wholesome; skilful; skilled; meritorious.
๔

ดู อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๔๐–๒๕๐/๙๔-๕; ชุดนีจากโสภณเจตสิกส่วนหนึงในอภิธรรม.

๕

ดูบทที ๑๕ ความสุข.

บทที ๔
การลงรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุ กรม
เอกสารอ้างอิง (Reference) และบรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นส่วนทีระบุรายละเอียด
ของแหล่งอ้างอิงทีนํามาใช้ประกอบในการเขียนรายงานการวิจยั หรือเขียนเอกสารทางวิชาการ ถ้าใช้คาํ ว่า
เอกสารอ้างอิง หมายถึง บัญชีหรือรายการเอกสารหลักฐาน ทังเป็ นสิงตีพมิ พ์และไม่ใช่สงตี
ิ พมิ พ์ เฉพาะทีได้มี
การระบุอา้ งอิงไว้ในส่วนเนือหาของรายงาน ถ้าไม่มกี ารระบุอา้ งอิงไว้ก็ไม่ตอ้ งมีรายการเอกสารหลักฐานนัน
ส่วนบรรณานุ กรม ในความหมายทัวไป หมายถึง บัญชีหรือรายการเอกสารหลักฐาน ทังเป็ นสิง
ตีพมิ พ์และไม่ใช่สงตี
ิ พมิ พ์เหมือนกัน แต่รวมทังทีได้มกี ารระบุการอ้างอิงไว้ในส่วนเนือหา กับทีไม่ได้ระบุการ
อ้างอิงไว้ แต่ได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในลักษณะเพิมแนวความคิด ให้ขอ้ คิด ความรู ้ ความเข้าใจ
เพิมเติม รวมทังให้รูปแบบและลีลาการเขียนหรือการดําเนินเรืองด้วย๑

๔.๑ บรรณานุ กรม (Bibliography)
หมายถึง บัญชีรายชือหนังสือทีใช้ประกอบการค้นคว้า หรือบัญชีรายชือหนังสือในหัวข้อเรืองใดเรือง
หนึง ยุคใดยุคหนึง หรือของผูเ้ ขียนคนใดคนหนึง มักจะมีรายละเอียดหรือบทวิจารณ์สนๆ
ั ประกอบ๒
๔.๑.๑ การพิมพ์บรรณานุ กรม
พิมพ์คาํ ว่า บรรณานุ กรม ไว้ตรงกลางบรรทัดบนสุดของหน้าแรกของบรรณานุกรม โดยพิมพ์
ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิว ต่อจากนันให้เว ้น ๑ บรรทัดแล ้วพิมพ์โดยแยกตามประเภทของเอกสารดังต่อไปนี
๔.๑.๑.๑ พระไตรปิ ฎก
๔.๑.๑.๒ หนังสือทัวไป
๔.๑.๑.๓ หนังสือแปล
๔.๑.๑.๔ บทความต่างๆ (บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ์, สารานุ กรม, หนังสือ
รวบรวมบทความ และบทวิจารณ์หนังสือ)
๔.๑.๑.๕ เอกสารอืนๆ (รายงานการวิจยั , รายงานการประชุมทางวิชาการ, จุลสาร
เอกสารอัดสําเนา และเอกสารอืนๆ ทีไม่ได้ตีพมิ พ์)
๑

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, คู่มือการวิจยั การเขี ยนรายงานการวิจยั และวิทยานิ พนธ์, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรโี ปร
ดักท์, ๒๕๔๖) หน้า ๒๔๕.
๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชันส์ จํากัด, ๒๕๔๖) หน้า ๖๐๔.

๔๓

๔.๑.๑.๖ สัมภาษณ์
๔.๑.๑.๗ สืออิเล็กทรอนิ กส์
ให้พมิ พ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในแต่ละประเภท โดยแยกตามประเภทดังกล่าวข้างต้น
และให้จดั เรียงบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในแต่ละประเภท ตามลําดับอักษรของชือผู ้แต่งหรือชือเรือง
(กรณีทไม่
ี ปรากฏนามผูแ้ ต่ง)
ในกรณีทมีี เอกสารอ้างอิงจํานวนไม่มาก จะใช้วธิ ีเรียงตามลําดับอักษรของชือผู ้แต่งหรือชือเรือง
โดยไม่แยกประเภทเอกสารก็ได้
ถ้ามีบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศด้วย ให้พมิ พ์แยกต่างหากจากภาษาไทย โดยถือหลัก
เช่นเดีย วกันกับบรรณานุกรมภาษาไทย คือแยกประเภทและเรียงลําดับอักษรชือของผูแ้ ต่ง ในกรณีทมีี
จํานวนไม่มากจะไม่แยกประเภทก็ได้
การพิมพ์บรรณานุกรมให้เริมพิมพ์แต่ละรายการ โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายการ
ใดไม่จบลงใน ๑ บรรทัด ให้พมิ พ์ในบรรทัดต่อมาโดยย่อหน้า ๘ ช่วงตัวอักษร เริมพิมพ์อกั ษรตัวที ๙
จนกว่าจะจบรายการนันๆ
รูปแบบสําหรับบรรณานุ กรมหรือเอกสารอ้างอิง
การลงบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ให้ทาํ ตามรูปแบบซึงกําหนดไว้ตามประเภทของเอกสาร
ดังนี
๔.๑.๑.๑ พระไตรปิ ฎก
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. ชือชุดหนังสือและลําดับที (ถ้ามี). ครังทีพิมพ์ (ถ้าพิมพ์มากกว่า ๑ ครัง). จํานวนเล่ม
(ถ้ามีหลายเล่มจบ). สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่างภาษาไทย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิ ฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
๔.๑.๑.๒ หนังสือทัวไป
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. ชือชุดหนังสือและลําดับที (ถ้ามี). ครังทีพิมพ์ (ถ้าพิมพ์มากกว่า ๑ ครัง). จํานวนเล่ม
(ถ้ามีหลายเล่มจบ). สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปี ทีพิมพ์.

๔๔

ตัวอย่างภาษาไทย
พระธรรมปิ ฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). พิมพ์ครังที ๑๑.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
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:
บรรณานุกรมในหนังสือภาษาไทย ให้เรียง ชือ ตามด้วยนามสกุล หรือ ฐานันดรศักดิ สมณ
ศักดิ ของผูแ้ ต่ง (ถ้ามี) ส่วนในหนังสือภาษาอังกฤษ ให้เรียง นามสกุล ขึนก่อน แล้วตามด้วยชือของผูแ้ ต่ง
ดูต วั อย่ างข้างบน
๔.๑.๑.๓ หนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. แปลโดย ผูแ้ ปล. สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์, ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
พระปิ ยทัสสีเถระ. พระพุทธศาสนา-อมตเทศนา. แปลโดย ชินวุธ สุนทรสีมะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๒.
Gjellerup, Kant. The Pilgrim Kamanita. Tr. by John Logie. Bangkok: Craftsman Press,
1999.
๔.๑.๑.๔ บทความต่างๆ (บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ์, สารานุ กรม, หนังสือ
รวบรวมบทความ และบทวิจารณ์หนังสือ)
บทความในวารสาร
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ”, ชือวารสาร. ปี ที (เดือน ปี ): หน้า.
ตัวอย่าง
พระสิรินนั ทเมธี. “พระพุทธรัตนะประดับใจ”, สายตรงศาสนา. ปี ที ๖ ฉบับที ๘ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๑-๑๒.

๔๕

Jayatileke, K.N. “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi. vol.77. No.1:10-15.
บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ”, ชือหนังสือพิมพ์. (วัน เดือน ปี ): หน้า.
ตัวอย่าง
พระศรีปริยตั ิโมลี, (สมชัย กุสลจิตฺโต). “บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐต่อพระพุทธศาสนา : กรณีการยุบรวม
สํานักงานพุทธฯ กับกรมการศาสนา”, มติชน. (๑๐ กันยายน ๒๕๔๗): ๗.
Noimarerng, Sommart. “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation.
(2 September, 1990): 2.
บทความในสารานุ กรม
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ”, ชือสารานุ กรม. เล่มที (ปี ทีพิมพ์): หน้า.
ตัวอย่าง
เกษม บุญศรี. “พุทธวงศ์”. สารานุ กรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่มที ๒๑. (๒๕๒๙-๓๐):
๑๓๓๙๕-๑๓๓๙๒๓.
Landesman, Charles. “Consciousness”. The Encyclopedia of Philosophy. vol.2.
(1967): 191-195.
บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ”, ใน ชือเรือง. หน้า. ชือบรรณาธิการหรือผูร้ วบรวม. สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์,
ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
จํานงค์ ทองประเสริฐ. “ปรัชญาจีน”, ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรัชญาบุรพทิศ. หน้า. ๓๙. รวบรวมและ
จัดพิมพ์โดย ทรงวิทย์ แก้วศรี. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
บทวิจารณ์หนังสือ
รูปแบบ
ผูเ้ ขียนบทวิจารณ์. “วิจารณ์เรือง”, ชือหนังสือทีวิจารณ์. โดยผูแ้ ต่งหนังสือทีวิจารณ์. ชือวารสาร.
ปี ทีพิมพ์ (เดือน ปี ): หน้า.

๔๖

ตัวอย่าง
พระมหาอินศร จินฺตาป ฺโ . “วิเคราะห์พระเทพเวที: กรณีสนั ติอโศก”, โดย ว. ชัยภัค. ใน พุทธจักร
ปี ที ๔๔ เล่มที ๔, (เมษายน ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖.
๔.๑.๑.๕ เอกสารอืนๆ (รายงานการวิจยั , วิทยานิ พนธ์, รายงานการประชุมทางวิชาการ,
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารอืนๆ ทีไม่ได้ตีพมิ พ์)
รายงานการวิจยั
รูปแบบ
ผูว้ ิจยั และคณะ. “ชือหัวข้อรายงานการวิจยั ” ชือแผนกวิชาหรือคณะและมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอืนๆ,
ปี ทีพิมพ์.
สิน งามประโคน. “ประสิทธิภาพการสอนของครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา”. สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
รายงานการประชุมทางวิชาการ
รายงานการประชุมทางวิชาการทีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะบทความ หรือบทหนึงในหนังสือรวม
บทความ ให้ลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือ โดย ชือของการประชุม
ทีเป็ นภาษาตะวันตก เช่น ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของแต่ละคําให้เขียนตัวใหญ่ทกุ ตัว ยกเว้นคําบุพบท
(preposition) คําสันธาน (conjunction) และคํานําหน้านาม (article) ไม่ตอ้ งพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่
เว้นแต่คาํ ดังกล่าวจะเป็ นคําแรกของการประชุม
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ”. ชือรายงานการประชุม. หน้า. (วัน เดือน ปี ). สถานทีพิมพ์, ปี ทีพิมพ์.
ตัวอย่าง
วิทย์ วิศทเวทย์. “จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา”. ในรายงานการสัมมนาจริยธรรมใน
สังคมไทยปัจจุบนั . หน้า ๑๐๓-๑๑๒. (๒๘–๒๙ เมษายน ๒๕๒๒). โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี
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 เอกสารอัดสําเนา และเอกสารอืนๆ ทีไม่ได้ตีพมิ พ์
ให้ใช้รูปแบบเดียวกันกับหนังสือ ยกเว้นชือเรืองให้ใส่ไว้ในเครืองหมายอัญประกาศ และต้อง
วงเล็บคําว่า อัดสําเนา หรือ Mimeographed, พิมพ์ดดี หรือ Typewritten. แล้วแต่กรณีไว้ท้ายรายการ

๔๗

ตัวอย่าง
พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี. “กิเลส แมนเนจเม้นท์”. กรุงเทพมหานคร: เอกสารสัมมนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒, (อัดสําเนา).
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 สัมภาษณ์
รูปแบบ
ชือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. ตําแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์, วันที เดือน ปี .
ตัวอย่าง
พระธรรมโกศาจารย์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สัมภาษณ์,
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒.

Phra Dharmakosajarn (Prayoon Mererk), Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. Interview, 9 July 2009.
๔.๑.๑.๗ สืออิเล็กทรอนิ กส์
๑) แฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program/Software and
Machine Readable Data File)
รูปแบบ
ชือผูร้ บั ผิดชอบหลัก. ชือแฟ้ มข้อมูล หรือ ชือโปรแกรม. สถานทีผลิต: ชือผูผ้ ลิตหรือผูเ้ ผยแพร่. ปี ทีจัดทํา.
ตัวอย่าง
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

- สาระสังเขปหนังสือ
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. ชือชุดหนังสือและลําดับที. ครังทีพิมพ์. จํานวนเล่ม. สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์, ปี ทีพิมพ์.
[ซีดี-รอม]. สาระสังเขปจากหรือเนือหาเต็มจาก: แฟ้ มข้อมูลหรือฐานข้อมูล: รายการที:
ตัวอย่าง
Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service.
Boulder, CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: Silver Platter File:
ERIC Item: ED392340
- สาระสังเขปบทความวารสาร
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน. “ชือบทความ.” ชือวารสาร เล่มทีหรือปี ที (เดือน ปี ): หน้า. [ซีดี-รอม]. สาระสังเขปจากหรือ
เนือหาเต็มจาก: แฟ้ มข้อมูลหรือฐานข้อมูล: รายการที:
ตัวอย่าง
“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
ไม่มผี ูแ้ ต่ง ให้ขนต้
ึ นด้วยชือเรือง ไม่มเี ดือน แต่ทราบฉบับที ให้ลงฉบับทีแทน
๓) สารนิ เทศจากจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ (Mailing List/Listserv)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถา้ มีและถ้าเหมาะสม)>, “ชือเรือง” หรือ
“ชือข ้อความ,”ใน ชือกลุม่ จดหมายข่าว,<ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >,[directory ย่อย ถ้ามี],
วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อนิ เทอร์เน็ตและรูปแบบของแหล่งจัดเก็บถาวร
(ถ้ามี)>.
ตัวอย่าง
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) สารนิ เทศจากเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง, <ทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูแ้ ต่ง (ถา้ มีและถ้าเหมาะสม)>,
“ชือเรือง” หรือ “ชือข้อความ,” ใน ชือกลุ่มจดหมายข่าว, <ทีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกลุม่ >,
[directory ย่อย ถ้ามี], วัน เดือน ปี (ถ้าปรากฏ). จัดเก็บถาวรที <ทีอยู่อนิ เทอร์เน็ตและรูป
แบบของแหล่งจัดเก็บถาวร(ถ้ามี)>.
ตัวอย่าง
Peter Limb, “Relationships between Labour & African Nationalist/Liberation Movements in
Southern Africa,”<http://www.neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limbhtml>, May 1992.

บรรณานุ กรม
๑. ภาษาบาลี - ไทย:
๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
__________. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:, โรงพิมพ์วญิ ญาณ,
๒๕๓๒๒๕๓๔.
__________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วญิ ญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕.
__________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วญิ ญาณ,
๒๕๓๙-๒๕๔๒.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิ ฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ กถา ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
__________. พระไตรปิ ฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ
๑.๒.๑ หนังสือ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ. คูม่ ือการวิจยั : การเขียนรายงานการวิจยั และวิทยานิ พนธ์. กรุงเทพมหานคร:
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ภาคผนวก

ผนวก ก
อักษรย่อชือคัมภีร ์
๑. อักษรย่อชือคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎก
งานวิจยั ทีเป็นองค์ความรู ท้ างพระพุทธศาสนา ซึงใช้ข จากคั
้อมูล มภีรพ์ ระพุทธศาสนา คือ
พระไตรปิ ฎก – อรรถกถา – ฎีกา – ปกรณวิเสส ผูว้ จิ ยั สามารถใช้พระไตรปิ ฎก ฉบับใดเป็ น
เอกสารอ้างอิงก็ได้ แต่มีเงือนไขว่าใหใ้ ช้ฉบับนันอ้างอิงตลอด และต้องระบุเอาไว้ให้ชดั เจนว่า ใช้ฉบับ
สยามรัฐหรือฉบับมหาจุฬาฯ โดยบอกรายละเอียดไว้ในคําชีแจงการใช้อักษรย่อในงานวิจยั เช่น อักษรย่อใน
งานวิจยั ฉบับนีใช้อา้ งอิงจากพระไตรปิ ฎก – อรรถกถา – ฎีกา ภาษาบาลีและพระไตรปิ ฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีรธ์ มฺมปทฏ
ฺกถา และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย พระไตรปิ ฎกทุกฉบับทีใช้อา้ งอิง ให้ใช้อกั ษรย่อบอกชือคัมภีรเ์ ป็ นระบบเดียวกันหมด ตามที
ทางสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ก ําหนด การอ้างอิงให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชือคัมภีร ์ ดังตัวอย่าง
เช่นที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ
ภาษาบาลี เล่ม
๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬ าเตปิ ฏกํ
๒๕๐๐ และทีฆนิกาย สีลกั ขันธวรรค
ภาษาไทย เล่ม
๙ ข ้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙
การอธิบายบอกอักษรย่อในรายงานการวิจยั ให้ท ําเฉพาะทีอ้างอิงในรายงานการวิจยั เท่านัน
ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์ (พระไตรปิ ฎก – อรรถกถา – ฎีกา) ทังหมด

วิ.มหา. (บาลี)
วิ.มหา. (ไทย)
วิ.ภิกฺขุน.ี (บาลี)
วิ.ภิกฺขุน.ี (ไทย)
วิ.ม. (บาลี)
วิ.ม. (ไทย)
วิ.จู. (บาลี)
วิ.จู. (ไทย)
วิ.ป. (บาลี)
วิ.ป. (ไทย)

=
=

=
=
=
=
=
=

พระวินัยปิ ฎก
วินยปิ ฏก มหาวิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยั ปิ ฎก มหาวิภงั ค์ (ภาษาไทย)
= วินยปิ ฏก ภิกฺขุนวี ิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= วินยั ปิ ฎก ภิกขุนวี ิภงั ค์ (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยั ปิ ฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก จูฬวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยั ปิ ฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย)
วินยปิ ฏก ปริวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
วินยั ปิ ฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย)

๕๙

ที.สี. (บาลี)
ที.สี. (ไทย)
ที.ม. (บาลี)
ที.ม. (ไทย)
ที.ปา. (บาลี)
ที.ปา. (ไทย)
ม.มู. (บาลี)
ม.มู. (ไทย)
ม.ม. (บาลี)
ม.ม. (ไทย)
ม.อุ. (บาลี)
ม.อุ. (ไทย)
สํ.ส. (บาลี)
สํ.ส. (ไทย)
สํ.นิ. (บาลี)
สํ.นิ. (ไทย)
สํ.ข. (บาลี)
สํ.ข. (ไทย)
สํ.สฬา. (บาลี)
สํ.สฬา. (ไทย)
สํ.ม. (บาลี)
สํ.ม. (ไทย)
องฺ.เอกก. (บาลี)
องฺ.เอกก. (ไทย)
องฺ.ทุก. (บาลี)
องฺ.ทุก. (ไทย)
องฺ.ติก. (บาลี)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

พระสุตตันตปิ ฎก
สุตฺตนฺตปิ ฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณั ณาสก์ (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)

๖๐

องฺ.ติก. (ไทย)
องฺ.จตุกฺก. (บาลี)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)
องฺ.ป ฺจก. (บาลี)
องฺ.ป ฺจก. (ไทย)
องฺ.ฉกฺก. (บาลี)
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)
องฺ.สตฺตก. (บาลี)
องฺ.สตฺตก. (ไทย)
องฺ.อฏ
ฺก. (บาลี) =
องฺ.อฏ
ฺก. (ไทย) =
องฺ.นวก. (บาลี)
องฺ.นวก. (ไทย)
องฺ.ทสก. (บาลี)
องฺ.ทสก. (ไทย)
องฺ.เอกาทสก. (บาลี)
องฺ.เอกาทสก. (ไทย)
ขุ.ขุ. (บาลี)
=
ขุ.ขุ. (ไทย)
=
ขุ.ธ. (บาลี)
=
ขุ.ธ. (ไทย)
=
ขุ.อุ. (บาลี)
=
ขุ.อุ. (ไทย)
=
ขุ.อิติ. (บาลี)
=
ขุ.อิติ. (ไทย)
=
ขุ.สุ. (บาลี)
=
ขุ.สุ. (ไทย)
=
ขุ.วิ. (บาลี)
=

= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิ
กาย อฏ(ภาษาบาลี)
ฺกนิปาตปาลิ
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา ปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย อิตวิ ุตฺตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อิตวิ ุตตกะ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)

๖๑

ขุ.วิ. (ไทย)
ขุ.เปต. (บาลี)
ขุ.เปต. (ไทย)
ขุ.เถร. (บาลี)
ขุ.เถร. (ไทย)
ขุ.เถรี. (บาลี)
ขุ.เถรี. (ไทย)
ขุ.ชา. (บาลี)
ขุ.ชา. (ไทย)
ขุ.ม. (บาลี)
ขุ.ม. (ไทย)
ขุ.จู. (บาลี)
ขุ.จู. (ไทย)
ขุ.ป. (บาลี)
ขุ.ป. (ไทย)
ขุ.อป. (บาลี)
ขุ.อป. (ไทย)
ขุ.พุทฺธ. (บาลี)
ขุ.พุทฺธ. (ไทย)
ขุ.จริยา. (บาลี)
ขุ.จริยา. (ไทย)
อภิ.สงฺ. (บาลี)
อภิ.สงฺ. (ไทย)
อภิ.วิ. (บาลี)
อภิ.วิ. (ไทย)
อภิ.ธา. (บาลี)
อภิ.ธา. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค (ภาษาไทย)
สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ (ภาษาบาลี)
สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํสปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ภาษาไทย)
= สุตฺตนฺตปิ ฏก ขุทฺทกนิกาย จริยาปิ ฏกปาลิ (ภาษาบาลี)
= สุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก (ภาษาไทย)

=
=
=
=

พระอภิธรรมปิ ฎก
= อภิธมฺมปิ ฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ (ภาษาบาลี)
= อภิธรรมปิ ฎก ธรรมสังคณี (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก ธาตุกถาปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ธาตุกถา (ภาษาไทย)

๖๒

อภิ.ปุ. (บาลี)
อภิ.ปุ. (ไทย)
อภิ.ก. (บาลี)
อภิ.ก. (ไทย)
อภิ.ย. (บาลี)
อภิ.ย. (ไทย)
อภิ.ป. (บาลี)
อภิ.ป. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=

อภิธมฺมปิ ฏก ปุคฺคลป ฺ ตฺติปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก กถาวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก กถาวัตถุ (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก ยมกปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ยมก (ภาษาไทย)
อภิธมฺมปิ ฏก ฺ
ปฏานปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิธรรมปิ ฎก ปัฏฐาน (ภาษาไทย)

เนตฺติ. (บาลี)
เนตฺติ. (ไทย)
เปฏโก. (บาลี)
มิลนิ ฺท. (บาลี)
มิลนิ ฺท. (ไทย)
วิสุทฺธิ. (บาลี)
วิสุทฺธิ. (ไทย)

ปกรณวิเสส
= เนตฺติปกรณ (ภาษาบาลี)
= เนตติปกรณ์ (ภาษาไทย)
= เปฏโกปเทส (ภาษาบาลี)
= มิลนิ ฺทป ฺหปกรณ (ภาษาบาลี)
= มิลนิ ทปัญหปกรณ์ (ภาษาไทย)
= วิสุทฺธิมคฺคปกรณ (ภาษาบาลี)
= วิสุทธิมรรคปกรณ์ (ภาษาไทย)

๒. คําย่อเกียวกับคัมภีรอ์ รรถกถา
ผูว้ จิ ยั สามารถใช้คมั ภีรอ์ รรถกถาฉบับใดก็ได้เป็ นเอกสารอ้างอิง

แต่มีเงือนไขว่าให้ระบุเอาไว้ให้
ชัดเจนว่าใช้ฉบับสยามรัฐหรือฉบับมหาจุฬาฯ โดยบอกรายละเอียดไว ้ในคําชีแจงการใช้อกั ษรย่อ ระบบอ้างอิง
อรรถกถาให้ใช้อกั ษรย่อเหมือนกันหมด ตามทีทางสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์กําหนด และระบบอ้างอิง ให้ระบุ
ชือคัมภีร ์ ลําดับเล่ม (ถ้ามี) / หน้ทีา.สีเช่น
.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐. หมายถึง
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี
สีลกฺขนฺธวคฺคอฏ
๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺกถา การอ้างอิงอรรถ
ฺกถา ภาษาบาลี เล่ม
กถาภาษาไทยผู ้วิจยั อาจกําหนดอักษรย่อเองตาม
สะดวกโดยอนุวตั รตามตัวเลขประจําเล่มอรรถกถา
ภาษาไทย ซึง
ปัจจุบนั มีเฉพาะฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เช่น
ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๘๙. หมายถึงพระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มที ๑ ภาคที ๒ ตอนที ๒ หน้า ๘๙ ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย ๒๕๒๕

๖๓

วิ.อ. (บาลี)
=
วิ.อ. (ไทย)
=
กงฺขา.อ. (บาลี)
วิ.สงฺคห. (บาลี)
วิ.นิจฺฉย. (บาลี)
อุตฺตรวิ. (บาลี)
ขุทฺทสิกฺขา (บาลี)
มูลสิกฺขา (บาลี)
ที.สี.อ. (บาลี)
ที.สี.อ. (ไทย)
ที.ม.อ. (บาลี)
ที.ม.อ. (ไทย)
ที.ปา.อ. (บาลี)
ที.ปา.อ. (ไทย)
ม.มู.อ. (บาลี)
ม.มู.อ. (ไทย)
ม.อุ.อ. (บาลี)
ม.อุ.อ. (ไทย)
สํ.ส.อ. (บาลี)
สํ.ส.อ. (ไทย)
สํ.นิ.อ. (บาลี)
สํ.นิ.อ. (ไทย)
สํ.ข.อ. (บาลี)
สํ.ข.อ. (ไทย)
สํ.สฬา.อ. (บาลี)
สํ.สฬา.อ. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก
สมนฺตปาสาทิกา วินยปิ ฏกอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
สมันตปาสาทิกา วินยั ปิ ฎกอรรถกถา (ภาษาไทย)
= กงฺขาวิฺ
ตรณีกถาอฏ(ภาษาบาลี)
= วินยสงฺคหอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
= วินยวินิจฺฉย (ภาษาบาลี)
= อุตฺตรวินจิ ฺฉย (ภาษาบาลี)
= ขุทฺทสิกฺขา (ภาษาบาลี)
= มูลสิกฺขา (ภาษาบาลี)
อรรถกถาพระสุตตันตปิ ฎก
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ทีฆนิกาย สุมงั คลวิลาสินี สีลขันธวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ทีฆนิกาย สุมงั คลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ทีฆนิกาย สุมงั คลวิลาสินี ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
มชฺฌิมนิกาย ปป ฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย)
มชฺฌิมนิกาย ปป ฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อุปริปณั ณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย)
= สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสิ
นี สคาถวคฺคอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺกถา
= สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สคาถวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
= สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสิ
นี นิ(ภาษาบาลี
ทานวคฺคอฏ
)
ฺกถา
= สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
= สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสิ
ี ขนฺธวารวคฺคอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺนกถา
= สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี ขันธวารวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
= สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสิฺ
นกถา
ี สฬายตนวคฺคอฏ
(ภาษาบาลี)
= สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สฬายตนวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)

๖๔

สํ.ม.อ. (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสิ
มหาวคฺคอฏ
)
ฺกถานี(ภาษาบาลี
สํ.ม.อ. (ไทย)
= สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.เอกก.อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิ
ปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺกถา
องฺ.เอกก.อ. (ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.ทุก. อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ฺ
ทุกกถา
นิปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
องฺ.ทุก. อ. (ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.ติก.อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ฺ
ติกกถา
นิปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
องฺ.ติก. อ. (ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณีฺ
จตุกถา
กฺกนิ
(ภาษาบาลี
ปาตอฏ
)
องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.ป ฺจก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณีฺ
ป กถา
ฺจกนิ
(ภาษาบาลี
ปาตอฏ
)
องฺ.ป ฺจก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ปัญจกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณีฺฉกฺกนิ
กถา (ภาษาบาลี
ปาตอฏ
)
องฺ.ฉกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉักกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณีฺ
สตฺตกนิ
กถา (ภาษาบาลี
ปาตอฏ
)
องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สัตตกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.อฏ
รณีกนิอฏปาตอฏฺกถา (ภาษาบาลี)
ฺก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปฺู
องฺ.อฏ
ฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี อัฏฐกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.นวก.อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี นวกนิ
ปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺกถา
องฺ.นวก.อ. (ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี นวกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.ทสก.อ. (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิ
ปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺกถา
องฺ.ทสก.อ. (ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
องฺ.เอกาทสก.อ.(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกาทสกนิ
ปาตอฏ
(ภาษาบาลี)
ฺกถา
องฺ.เอกาทสก.อ.(ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกาทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุ.ขุ.อ. (บาลี)
= ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปา
อฏ )
ฺกถา (ภาษาบาลี
ขุ.ขุ.อ. (ไทย)
= ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุ.ธ.อ. (บาลี)
= ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.อ. (ไทย)
= ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา (ภาษาไทย)

๖๕

ขุ.อุ.อ. (บาลี)
ขุ.อุ.อ. (ไทย)
ขุ.อิติ.อ. (บาลี)
ขุ.อิติ.อ. (ไทย)
ขุ.สุ.อ. (บาลี)
ขุ.สุ.อ. (ไทย)
ขุ.วิ.อ. (บาลี)
ขุ.วิ.อ. (ไทย)
ขุ.เถร.อ. (บาลี)
ขุ.เถร.อ. (ไทย)
ขุ.เถรี.อ. (บาลี)
ขุ.เถรี.อ. (ไทย)
ขุ.ชา.อ. (บาลี)
ขุ.ชา.อ. (ไทย)
ขุ.ม.อ. (บาลี)
ขุ.ม.อ. (ไทย)
ขุ.จู.อ. (บาลี)
ขุ.จู.อ. (ไทย)
ขุ.ป.อ. (บาลี)
ขุ.ป.อ. (ไทย)
ขุ.อป.อ. (บาลี)
ขุ.อป.อ. (ไทย)
ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี)
ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย)
ขุ.จริยา.อ. (บาลี)
ขุ.จริยา.อ. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อฺุ
ทานอฏ
กถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี อุทานอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวฺ
ุตฺตกอฏ
กถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี อิติวุตตกอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิ
(ภาษาบาลี)
ฺกถาปาตอฏ
ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา สุตตนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วิมานวตฺถุ
อฏ )
ฺกถา (ภาษาบาลี
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี วิมานวัตถุอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี เถรคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีฺ
คาถาอฏ
กถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี เถรีคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย ชาตกอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย ชาดกอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติ
า มหานิ
(ภาษาบาลี
ทฺเทสอฏ
)
ฺกกถา
ขุททกนิกาย สัทธรรมปัชโชติกา มหานิทเทสอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติ
กา จู(ภาษาบาลี
ฬนิทฺเทสอฏ
)
ฺกถา
ขุททกนิกาย สัทธรรมปัชโชติกา จูฬนิทเทสอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิฺ
สมฺภิ
กถา (ภาษาบาลี
ทามคฺคอฏ
)
ขุททกนิกาย สัทธรรมปกาสินี ปฏิสมั ภิทามรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
ขุททกนิกาย วิสุทธชนวิลาสินี อปทานอรรถกถา (ภาษาไทย)
= ขุทฺทกนิกาย มธุ รตฺถวิลาสินฺ
ี พุกถา
ทฺธวํสอฏ
(ภาษาบาลี)
= ขุททกนิกาย มธุ รตั ถวิลาสินี พุทธวังสอรรถกถา (ภาษาไทย)
= ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฺฏกถา
กอฏ(ภาษาบาลี)
= ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี จริยาปิ ฎกอรรถกถา (ภาษาไทย)

๖๖

อรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี)
= ฺ
อฏสาลินี อภิธมฺมปิ ฏก ธมฺมสงฺคณี
อฏ )
ฺกถา (ภาษาบาลี
อภิ.สงฺ.อ. (ไทย)
= อัฏ สาลินี อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณีอรรถกถา (ภาษาไทย)
อภิ.วิ.อ. (บาลี)
= สมฺโมหวิโนทนี อภิธมฺมปิ ฏก วิฺ
ภงฺคอฏ
กถา (ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.อ. (ไทย)
= สัมโมหวิโนทนี อภิธรรมปิ ฎก วิภงั ค์อรรถกถา (ภาษาไทย)
อภิ.ป ฺจ.อ. (บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก ป ฺจปกรณอฏ
ฺกถา (ภาษาบาลี)
อภิ.ป ฺจ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิ ฎก ปัญจปกรณ์อรรถกถา (ภาษาไทย)
อรรถกถาปกรณวิเสส
เนตฺติ.อ. (บาลี)
= เนตฺติ
ฺกถาอฏ(ภาษาบาลี)
สงฺคห. (บาลี)
= อภิธมฺมตฺถสงฺคห (ภาษาบาลี)
สงฺคห. (ไทย)
= อภิธมั มัตถสังคหะ (ภาษาไทย)
อภิ.วตาร. (บาลี)
= อภิธมฺมาวตาร (ภาษาบาลี)
๓. คําย่อเกียวกับคัมภีรฎ์ ีกา
การอ้างอิงคัมภีรฎ์ ีกาให้ใช้ระบบอักษรย่อ ตามทีทางสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์กําหนดไว้ การอ้างอิง
คัมภีรช์ นฎี
ั กา ให้ระบุชอคั
ื มภีรต์ ามด้วยเล่ม (ถ้ามี) ข้อ/หน้า เช่น
ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๗๖/๓๗๓
หมายถึง
ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสิ
สีลกฺขนฺธวคฺคฏี
นี
ภาษาบาลีกาเล่ม
๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๓๗๓ ฉบับมหา

จุฬาฎีกา สําหรับคัมภีรฎ์ ีกานัมีนฉบับแปลทีเผยแพร่อยู
๒่
คัมภีร ์ คือ คัมภีรส์ ารัตถทีปนี ฎีกาพระ
วินยั และคัมภีรว์ ิสุทธิมรรคมหาฎีกา นอกนันยังไม่มีฉบับแปล
วชิร.ฏีกา (บาลี)
=
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)
สารตฺถ.ฏีกา (ไทย)
วิมติ.ฏีกา (บาลี)
=
กงฺขา.ฏีกา (บาลี)
กงฺขา.อภินวฏีกา (บาลี)
วินย.ฏีกา (บาลี)
=

ฎีกาพระวินัยปิ ฎก
วชิรพุทฺธิฏกี า (ภาษาบาลี)
= สารตฺถทีปนีฏกี า (ภาษาบาลี)
= สารัตถทีปนีฎกี า (ภาษาไทย)
วิมติวโิ นทนีฏกี า (ภาษาบาลี)
= กงฺขาวิตรณีปุราณฏีกา (ภาษาบาลี)
= วินยตฺถม ฺชูสา กงฺขาวิตรณี อภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
วินยาลงฺการฏีกา (ภาษาบาลี)

๖๗

วิ.ฏีกา (บาลี)
=
อุตฺตร.ฏีกา (บาลี)
ขุทฺท.ฏีกา (บาลี)
ขุทฺท.อภินวฏีกา (บาลี)
มูล.ฏีกา (บาลี)
=

วินยวินิจฺฉยฏีกา (ภาษาบาลี)
= อุตฺตรวินจิ ฺฉยฏีกา (ภาษาบาลี)
= ขุทฺทสิกฺขาปุราณฏีกา (ภาษาบาลี)
= ขุทฺทสิกฺขาอภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
มูลสิกฺขาฏีกา (ภาษาบาลี)

ฎีกาพระสุตตันปิ ฎก
ที.สี.ฏีกา (บาลี)
= ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.ม.ฏีกา (บาลี)
= ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.ปา.ฏีกา (บาลี)
= ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี ปาฏิกวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
ที.สี.อภินวฏีกา (บาลี) = ทีฆนิกาย สาธุวิลาสินสี ลี กฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.มู.ฏีกา (บาลี)
= มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มูลปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.ม.ฏีกา (บาลี)
= มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มชฺฌิมปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
ม.อุ.ฏีกา (บาลี)
= มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี อุปริปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
สํ.ส.ฏีกา (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สคาถวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
สํ.นิ.ฏีกา (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี นิทานวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
สํ.ข.ฏีกา (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี ขนฺธวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
สํ.สฬา.ฏีกา (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สฬายตนวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
สํ.ม.ฏีกา (บาลี)
= สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.เอกก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.ทุก.ฏีกา (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี)
= องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.ป ฺจก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.สตฺตก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.อฏ ก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิ
กายปาตฏี
อฏกา (ภาษาบาลี)
ฺกนิ
องฺ.นวก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.ทสก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)

๖๘

องฺ.เอกาทสก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิป าตฏีกา (ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.ฏีกา (บาลี)
= ธมฺมปทมหาฏีกา (ภาษาบาลี)
ฎีกาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ.มูลฏีกา(บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.มูลฏีกา (บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก วิภงฺคมูลฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิ.ป ฺจ.มูลฏีกา(บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก ป ฺจปกรณมูลฏีกา (ภาษาบาลี)
อภิ.สงฺ.อนุ ฏกี า (บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก ธมฺมสงฺคณีอนุฏกี า (ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.อนุ ฏกี า (บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก วิภงฺคอนุฏกี า (ภาษาบาลี)
อภิ.ป ฺจ.อนุฏกี า (บาลี) = อภิธมฺมปิ ฏก ป ฺจปกรณอนุฏกี า (ภาษาบาลี)
ม.ฏีกา (บาลี)
= มณิทปี ฏีกา (ภาษาบาลี)
มธุ .ฏีกา (บาลี)
= มธุสารตฺถทีปนีฏกี า (ภาษาบาลี)
เนตฺติฏกี า (บาลี)
เนตฺติวิ. (บาลี)
มิลนิ ฺท.ฏีกา (บาลี)
วิสุทฺธิ. ฏีกา (บาลี)
วิสุทฺธิ. ฏีกา (ไทย)
อภิ.วตารฏีกา (บาลี)
วิภาวินี. (บาลี)
วิภาวินี. (ไทย)

ฎีกาปกรณวิเสส
= เนตฺติฏกี า (ภาษาบาลี)
= เนตฺติวิภาวินี (ภาษาบาลี)
= มธุรตฺถปกาสินี มิลนิ ฺทป ฺหฏีกา (ภาษาบาลี)
= ปรมตฺถม ฺชูสา วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา (ภาษาบาลี)
= ปรมัตถมัญชูสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (ภาษาไทย)
= อภิธมฺมตฺถวิกาสินี อภิธมฺมาวตารฏีกา (ภาษาบาลี)
= อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏกี า (ภาษาบาลี)
= อภิธมั มัตถวิภาวินีฎกี า (ภาษาไทย)

ผนวก ข
บัญชีคาํ ย่อและคําเต็มทีสําคัญเกียวกับภาษาอังกฤษ
คําย่อ
chap.
col.
comp.
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illus.,
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n.d.
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op.cit.
p.
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rev.

chapter
cited by
citing
column
compiler
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edited by
and others
et cetera
ibiden
illustrator,
illustrated by
no date
no place
number
opera citation
page
paragraph
part
quoted in
quoting
revised

บทที
กล่าวถึงใน
กล่าวจาก
คอลัมน์
ผูร้ วบรวม
บรรณาธิการ,ผูจ้ ดั พิมพ์,
จัดพิมพ์โดย
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หมายเหตุ

พหูพจน์ใช้ cols.
พหูพจน์ใช้ comps.
พหูพจน์ใช้ eds.

ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
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ผนวก ค
การเขียนบรรณานุ กรม
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-ะ
เ
โ
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กั
เกะ
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า
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เกีย
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เกื
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เกืะ
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ไกรวิชญ์

หมายเหตุ: คําทีสะกดด้วยพยัญชนะเดียวกัน แต่วรรณยุกต์ตา่ งกัน ใหด้ ูพยัญชนะตัวถัดไป
ไม่เรียงลําดับตามเสียงวรรณยุกต์
ตัวอย่าง เช่น นพกร
นพคุณ
นพณัฐ
นพพิชญ์
นพรัตน์

ล

ลักษณะการวิจยั ทางพระพุทธศาสนา
โดย รังษี สุทนต์๑

หลักธรรมคําสังสอน๒ ทีแสดงศีลขันธ์เป็ นต้นทีศึกษาเล่าเรียนกัน๓ คือ โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗
ประการ๔ อันเป็ นธรรมทีมีในฝ่ ายแห่งมรรคญาณในการตรัสรู๕้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยการวิจยั ๖
โดยทรงกําหนดรูด้ ว้ ยพระญาณทีสามารถค้นคว้าสภาวะแห่งธรรมเหล่านั ๗ นหมายความว่า ธรรมทีพระ
พุทธองค์ทรงนํามาแสดงสังสอนพุทธบริษทั เป็ นสิงทีพระองค์ทรงค้นคว้ามาด้วยพระญาณ
การค้นคว้าวิจยั ทางพระพุทธศาสนา ต้องค้นคว้าด้วยอุบายวิธีอย่างแยบคาย จึงจะเห็นเนื อ
แท้ดว้ ยปัญญา๘ ข้อความทีนํามาเสนอนี เป็ นธรรมเทศนาทีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพือให้ภิกษุ ท ั งหลาย
ค้น หาวิธี ดบั ทุก ข์ แต่ นกั วิจ ัย คื อ ผู เ้ ขีย นงานทีเป็ น องค์ค วามรู ท้ างพระพุ ท ธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้
หลักธรรมต่างๆ ทีพระพุทธองค์ทรงแสดงโดยการวิจยั นั นและหลักปฏิบตั ิทีเรียกว่าวินยั รวม
แล้วมี ๘๔,๐๐๐ ข้อ ได้รบั การบันทึกไว้ในคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎก มีคาํ อธิบายทีพระสาวกทั งหลายได้อธิบาย
ไว้ บันทึกอยู่ในคัมภีรอ์ รรถกถาและฎีกา นอกจากนี ยังมีเอกสารวิชาการทีผูท้ รงคุณวุฒิ ได้เรียบเรีย งไว้
เป็ นจํานวนมาก การทีจะทําวิจยั หลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนา จะต้องทําความรู จ้ กั เอกสารทีท่ านให้
ความสําคัญเป็ นลําดับลดหลันกันลงมา ซึงพระสาวกผูอ้ ธิบายคําสังสอนทีบันทึกอยู่ ในพระไตรปิ ฎก ได้
วางเป็ นหลักการไว้ ๔ อันดับ คือ
สุตตะ หมายถึง พระไตรปิ ฎก
๑

ป.ธ. ๙, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) อาจารย์ป ระจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร.
๒
ธมฺโมติ สาสนธมฺโม – สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๓๓๔.
๓

สาสนธมฺโมติ สีลกฺขนฺธาทิปริทปี โน ปริยตฺติธมฺโม – สํ.ข.ฏีกา (บาลี) ๒/๘๑/๒๘๗.

๔

โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ คือ สติปฏั ฐาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘
สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๘๑/๗๗-๗๘, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๐.
๕
โพธิปกฺขิยธมฺมาติ โพธิยา มคฺค าณสฺส ปกฺเข ภวา สตฺตตึส ธมฺมา – ปาจิตฺยาโยชนา ฉบับอักษรพม่า.
๖

สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๘๑/๗๗ – ๗๘, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๐.

๗

วิจยโสติ วิจเยน, เตสํ เตสํ ธมฺมานํ สภาววิจนิ ฺ นสมตฺเถน

๘

โยนิโส วิจเิ น ธมฺม ํ ป ฺ ายตฺถ ํ วิปสฺ สติ – องฺ. สตฺ ตก. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

าเณน ปริจฺฉินฺทติ ฺ วา – สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๘๑/

๓๓๔.

๗๒

สุตตานุโลม หมายถึง มหาปเทสอันเป็ นพระไตรปิ ฎกทีเป็ นข้อมูลสนับสนุนสุตตะ
อาจริยวาท หมายถึง อรรถกถาทีพระอรหันต์ผทู ้ าํ ปฐมสังคายนาวางเป็ นแบบฉบับไว้
อัตโนมัติ หมายถึง คําอธิบายตามอาการทีปรากฏโดยการคาดคะเน ด้วยการอนุมาน
ตามความรูข้ องตน๑
การจะทําวิจยั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งตั งหัวข้อแลว้ ค้นคว้าขอ้ มูล จากคัมภีรท์ ี
บันทึกหลักธรรมต่างๆ ในเรืองนี มีคมั ภีรม์ งั คลัตถทีปนี ทีพระสิริมงั คลาจารย์ ชาวเชียงใหม่ ได้แต่งไว้ ซึง
ถือเป็ นแบบอย่างได้ ท่านแต่งอธิบายเรืองมงคล ๓๘ ประการ ท่านใช้หลักการ ๔ ทีกล่าวนี คือ สุตตะ
สุตตานุ โลม อาจริยวาท อัตโนมัติ เขียนอธิบ ายมงคลทั ง ๓๘ ประการ เช่น ท่านอธิบายมงคล ๒ ข้อ
แรก ท่านได้นาํ ข้อความทีเป็ นมงคลขึ นเป็ นหัวข้อว่า อเสวนา จ พาลานนฺตฺยาทิ๒ กเป็า นข้อความทีท่าน
เป็ นหัวข้อ แปลว่า ”การไม่คบคนพาล (และการคบบัณฑิต)” จัดเป็ นสุตตะ จากนั น ท่านได้นาํ ข้อความ
ทีเป็ นสุตตานุโลมมาเป็ นคําอธิบายลักษณะคนพาลและบัณฑิต เป็ นข้อความจากพระไตรปิ ฎกด้วยกัน คือ
พาลปัณฑิตสูตร๓ ซึงแสดงลักษณะคนพาลว่า เป็ นคนทีคิดชัว พูดชัว ทําชัว ส่วนลักษณะของบัณฑิต
เป็ นคนทีคิดดี พูดดี ทําดี จากนั นท่านได้ใช้หลักการอาจริยวาท คือนําคําอธิบายในอรรถกถาและฎีกามา
ประกอบการอธิบาย แล ้วท่านได้แสดงความเห็นส่วนตัวตามเหมาะสม
หลักการนี สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจยั แบบสังคมศาสตร์ก็ได้ สุตตะ คือ หัวข้อ
งานวิจยั ทีผูว้ จิ ยั ตั งขึ น สุตตานุโลม คือ เอกสารทีเป็ นตําราเป็ นหนังสือต่างๆ สําหรับใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ น
ในการเขียนงานวิจยั นั น อาจริยวาท คือ วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีมีผูเ้ ขียนไว้แล ้วสามารถนํามาเป็ น
เอกสารทีเกียวข้องในงานวิจยั นั น อัตโนมัติ คือ เมือเขียนจบในแต่ละบทแต่ละตอน ตัวผูว้ จิ ยั มีความเห็น
อย่างไร ก็เขียนนําเสนอในงานวิจยั ของตน
หลักการทีพระสาวกทั งหลาย วางเป็ นมาตรฐานในเรืองข้อมูลทีพึงใช้ในการศึกษาอันถือเป็ นสิงพึง
เชือถือนี
สําหรับใช้วิจยั ค้นควา้ ข ้อมูลแก้ปญั หาปรัปวาจา คือ เรืองทีมีผูอ้ นกล่
ื าวร้ายจ้วงจาบพระธรรมวินยั ได้
ด้วย ซึงเป็ นความประสงค์ของพระสาวกทั งหลายทีวางหลักการนี ไว้ เช่น ปัญหาทีเกิดขึ นในสังคม
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบนั คือ เรืองทีมีผูน้ าํ เสนอเอกสารหนังสือทีจัดพิมพ์เป็ นเล่ม กล่าวหาว่า

๑

วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๔๓.

๒

มงฺคล. (บาลี) ๑/๑๓.

๓

ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๔๖/๒๑๔, ๒๕๓/๒๒๑, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๖/๒๙๑, ๒๕๓/๒๙๙

๗๓

พระอรหันต์ ๕๐๐ รูปทีทําปฐมสังคายนา กีดกันไม่ให้ภกิ ษุณีสงฆ์เข้าร่วมสังคายนา พอสรุปความได้ดังนี
การสังคายนาครั งที ๑ เป็ นการสังคายนาโดยไม่มภี กิ ษุณีแมแ้ ต่รูปเดียวเขา้ มามี
ส่วนด้วย การสังคายนานั นควรมีการตรวจทานจากภิกษุบริษทั ภิกษุณีบริษทั
อุบาสกบริษทั และอุบาสิกาบริษทั เนืองจากผูเ้ ชียวชาญในพระธรรมนั นมีท ั งใน
ฝ่ ายภิกษุ และภิกษุณี๑ เหตุการณ์ปฐมสังคายนาซึงมีพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปเข้า
ร่วมประชุมกลับไม่มกี ารกล่าวถึงภิกษุณีเลย อาจไม่มภี กิ ษุณีองค์ใดได้รบั เชิญให้
เข้าร่วมในการทําปฐมสังคายนา ซึงน่าจะเกิดจากวิธีคดิ จากวัฒนธรรมอินเดียที
ผูห้ ญิงไม่มสี ทิ ธิมเี สียงในการรวมหม◌ู ◌่ ทางสังคม อาจมีภิกษุณีทบรรลุ
ี ธรรมเขา้
ร่วม
การทําปฐมสังคายนา แต่ผูจ้ ดบันทึกเหตุการณ์ซึงเป็ นพระภิกษุมไิ ดใ้ ห้ความสําคัญ
ทีจะกล่าวถึง หรืออาจคิดง่ายๆ ว่าภิกษุณีก็ถกู นับรวมอยู่ในพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป
แล้ว๒ ในสมัยหลังพุทธกาลทีมีการสังคายนานั น ผูห้ ญิงซึงมีเป็ นภิกษุณีแล้วอย่าง
น้อย ๕๐๑ องค์ คือ พระนางมหาปชาบดีและนางสากิยาณี ๕๐๐ องค์ ทีบวชให้
ไม่ให้โอกาสเข้าสู่การทีจะสังคายนา แล ้วการบันทึกประวัติศาสตร์ บันทึกต่างๆ
นั น บันทึกโดยผูช้ ายทั งสิ น การบันทึกอะไรก็ตามผูห้ ญิงไม่มสี ่วนเข้า๓ไปเกียวข้อง
ตามความเห็นทีกล่าวนี ต้องตรวจดูสุตตะทีเขาอ้าง เมือเปิ ดพระวินยั ไตรปิ ฎกจูฬวรรค ตอน
ว่าด้วยการสังคายนา ซึงถือเป็ นสุตตะ ทีพวกเขานําเสนอ ก็พบว่าไม่มภี กิ ษุณีเข้าร่วมการสังคายนาจริง แต่
ผูเ้ สนอความเห็นมิได้ใช้หลักการครบทั ง ๔ จึงอาจเป็ นการนําเสนอข้อมูลทีผิดพลาดได้ ความเห็นอย่างนี
ถือว่าเป็ นคํากล่าวจ ้วงจาบพระอรหันตสาวกผู ้ทําสังคายนา ถ้าใช้หลักการ สุตตะ สุตตานุ โลม อาจริย
อัตโนมัติ ตรวจสอบ พิจารณาข้อความการทําสังคายนาจะเห็นว่า พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และพระ
อานนท์สวดประกาศข้อความทีเป็ นสังฆกรรมประเภทญัตติกรรม๔ ข้อความทีนําเสนอส่วนนี เป็นสุตตะ
หลังจากตรวจสอบดูในสุตตะแล ้ว พึงตรวจสอบดูในส่วนสุตตานุโลม เมือตรวจสอบจะ
พบว่า ภิกษุณีเข้าร่วมทําสังฆกรรมกับภิกษุไม่ได้ เช่น ในเรืองทีพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการสวดปาติโมกข์
๑

เมตฺ ตานนฺโท ภิกฺข,ุ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ (B.E. ๐๐๐๑) เล่ม ๒: วิเคราะห์กรณี ปฐมสังคายนาและภิกษุณีสงฆ์,
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ท ี SPK Paper f Form, ๒๕๔๕), หน้า ๘๖ – ๘๗.
๒
ธัมมนันทา ภิกษุณี, เรืองของภิกษุณีสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑๙ –
๑๒๐.
๓
ส.ว. ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช, การบวชเป็ นภิกษุณีในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ ายการพิมพ์
สํานักงานเลขาธิก ารวุฒิสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕.
๔
วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๓๗ – ๔๓๘/๒๗๔ – ๒๗๕, ๔๓๙/๒๗๖, วิ.จู . (ไทย) ๗/๔๓๗ – ๔๓๘/๓๗๗, ๔๓๙/๓๗๘.

๗๔

สําหรับภิกษุสงฆ์ การสวดปาติโมกข์ เป็ นสังฆกรรมประเภทญัตติกรรม ต้องทําในเขตสีมา๕ ภิกษุ ๔ รูป
ขึ นไปจึงทําอุโบสถหรือสวดปาติโมกข์๑ ได้จะสวดปกติโมกข์ในชุมชนสงฆ์ทมีี คฤหัสถ์นงอย
ั ◌ู ◌่ ด้วยไม่ได้๒
แยกพวกกันทําอุโบสถในเขตสีมาเดียวกันไม่ได้๓
และพระพุทธองค์ทรงวางหลักการว่า
การสวด
ปาติโมกข์น ั นพึงเว้นบุคคลทีควรเว้น คือ ไม่ควรเข้◌ูาอย
◌่ ในสังฆกรรม “ภิกษุท ั งหลาย ภิกษุสงฆ์ไม่พงึ
สวดปาติโมกข์ในชุมชนสงฆ์ทีมีภกิ ษุณีนงอยู
ั ่ด ้วย ภิกษุสงฆ์หมู่ใดสวดต้องอาบัติทกุ กฏ”๔
พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลทีพึงเวน้ จํานวนมาก ในการปวารณาซึงเป็ นสังฆกรรมทีทําแทน
อุโบสถในวันขึ น ๑๕ คํา เดือน ๑๑ ก็ทรงห้ามภิกษุณีร่วมในสังฆกรรมปวารณาเช่นกัน “ภิว่ากษุท ั งหลาย
ภิกษุสงฆ์ไม่พงึ ปวารณาในชุมนุมสงฆ์ทีมีภกิ ษุณีนงอยู
ั ่ดว้ ย ภิกษุสงฆ์หมู่ใดปวารณาต้องอาบัติทกุ กฏ”๕
นอกจากนี พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักการสําหรับภิกษุสงฆ์ ผูจ้ ะร่วมกันทําสังฆกรรมไว้ว่า ภิกษุท ั งหลาย
ถ้ากรรมทีสงฆ์จตุวรรค (คือภิกษุ ๔ รูป) พึงทํา สงฆ์มภี ิกษุณีเป็ นรูปที ๔ ทํากรรม กรรมนั นไม่จดั เป็ น
กรรมและไม่พงึ ทํา”๖
เฉพาะประเด็นทีว่า “ผู ้หญิงซึงมีเป็ นภิกษุณีแล้วอย่างน้อย ๕๐๐ องค์ คือพระนางมหาปชาบดี
และนางศากิยาณี ๕๐๐ องค์ ทีบวชให้ ไม่ให้โอกาสเข้าสู่การทีจะสังคายนา” นั น ผูน้ าํ เสนอไม่ได้ศึกษา
พระไตรปิ ฎก เพียงอนุมานตามเขา พระนางปชาบดีโคตมีกบั ภิกษุณีศากิยาณี ๕๐๐ นางปรินิพพานไป
ก่อนพุทธปรินิพพาน๗ ขอ้ ความทีนําเสนอส่วนนี เป็ นสุตตานุโลมขอ้ มูลสนับสนุนสุตตะ

๕

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓๘/๑๕๑, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕

๑

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

๒

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๕๔/๑๖๓, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๕๔/๒๓๖.

๓

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๗๓/๑๘๖ - ๑๘๗, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๗๓/๒๖๖ - ๒๖๘.

๔

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘๓/๒๐๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๓/๒๘๗.

๕

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๓๓/๒๖๔, วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๓๓/๓๗๓.

๖

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๘๙/๑๙๐, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๘๙/๒๗๖.

๗

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

๗๕

จากนั นพึงศึกษาหลักการในส่วนอาจรยิวาท ซึงท่านอธิบายว่า คําว่า ชุมนุ มสงฆ์ทมีี ภกิ ษุณีนงั
อยู่ด ้วย หมายถึงภิกษุณีนงอยู
ั ่ห่างจากภิกษุสงฆ์ประมาณช่วงหัตถบาส๘ ภิกษุณีท ั งหลายจะยืนหรือนังก็
ตาม
อยู่ในช่วงหัตถบาสคือช่วงแขนของภิกษุท ั งหลายนันแลเป็ นประมาณทีทําให้ภกิ ษุสงฆ์ตอ้ งอาบัติ
๙
ดังนั น แม้ในสีมาเดียวกัน ให้พวกภิกษุณีอยู่ห่างเลยระยะหัตถบาส ภิกษุสงฆ์จงึ ควรทําอุโบสถได้
ญัตติกรรม เป็ นสังฆกรรมทีต้องกระทําในเขตสีมา ซึงสงฆ์ประชุมพร้อมกันนังไม่ละหัตถบาส
ซึงมีขอ้ ความทีท่านอธิบายไว้ ดังนี ญตฺตกิ มฺมวาจา ปน สํฆกมฺมภูตา, ตสฺมา อุปจารสีมาย กาตุ นฏฺ วฏ
ติ,
สุวิโสธิตปริสาย พทฺธาพทฺธสีมายเมว วฏฺฏตีติ ทฏฺฐพฺพ:ํ ผูศ้ ึกษาพึงเขา้ ใจว่า ก็ญตั ติกรรมวาจา (การสวด
ประกาศปรึกษาหารือกัน) เป็ นสังฆกรรม ดังนั น จึงไม่สมควรทีสงฆ์จะทําในสถานทีอุปจารสีมา (เขตรอบ
นอกสีมา) แต่พงึ ทําในพัทธสีมาหรืออพัท ธสีมาทีชําระบริษทั แล ้ว (หมายความว่า ภิกษุทเข้
ี าร่วมอยู่ในหัตถ
บาสทีมิได้ร่วมก็ออกไปนอกเขตแล ้ว)๑ วัดทั งหมดทีอยู่รอบกรุงราชคฤมีสมี าเดียวกัน ในวันอุโบสถซึง
ภิกษุสงฆ์จะต้องประชุมกันสวดปาติโมกข์ ภิกษุสงฆ์ทีอยู่ในวัดแต่ละแห่งจะมาร่วมกันทีพระเวฬุวนั เช่น
พระมหากัสสปะพักอยู่ทวัี ดอันธกวินทะ เดินทางมาร่วมทําอุโบสถทีพระเวฬุวนั ข้ามนํ าผ้าสังฆาฏิเปี ยกเป็ น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์กาํ หนดเขตอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ ซึงเรียกตามภาษาทางพระวินยั
ว่า เขตติจวี ราวิปปวาส๒ ขอ้ ความส่วนนี เป็ นสุตตานุ โลม เนืองจากสีมาของมหาวิหาร ๑๘ แห่งเป็ นสีมา
เดียวกัน พระสารีบตุ รเป็ นผู ้สวดประกาศผูก พระมหากัสสปะจึงต้องมาเพือให้ความสามัคคีแก่สงฆ์๓
พระอรรถกถาจารย์ไดอ้ ธิบายเรืองสีมาของภิกษุสงฆ์กบั ภิกษุณีสงฆ์และการทีอีกฝ่ ายอยู่ในเขต
สีมาของอีกฝ่ ายในขณะทําสังฆกรรมไว้วา่ “ภิกฺขูนํ สีม ํ อชฺโฌตฺถริตวฺ าปิ ตสฺสา อนฺโตปิ ภิกฺขูนีน ํ สีม ํ สมฺมนฺนติ ุ

วฏฺฏติ. ภิกฺขนู มฺปิ ภิกฺขนุ สิ ีมาย เอเสว นโย. น หิ เต อ ฺ ม ฺ สฺส กมฺเม คณปูรกา โหนฺติ, น กมฺมวาจํ
วคฺคํ กโรนฺต:ิ สงฆ์จะกําหนดเขตสีมาของพวกภิกษุณีครอบสีมาของภิกษุท ั งหลายก็ได้ กําหนดไว้ภายใน
สีมาของภิกษุสงฆ์น ั นก็ได้ ในการทีพวกภิกษุกาํ หนดสีมาครอบสีมาของภิกษุณีก็เช่นเดียวกัน เพราะภิกษุณี
และภิกษุเหล่านั น ไม่เป็ นคณปูรกะในกรรมของกันและกัน ไม่ทาํ ให้การสวดกรรมวาจาแยกเป็ นพวก (การ

๘

วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๑๔๔.

๙

ภิกฺขนุ ีอาทโย ◌ิ ตา วา โหนฺตุ นิสนิ ฺนา วา, เตสํ หตฺถปาสุปคมนเมว อาปตฺ ตยิ า ปมาณนฺ ติ อธิปฺปาโย ตสฺ มา
เอกสีมายมฺปิ หตฺถปาสํ ชหาเปตฺวา อุโปสถํ กาตํ วฏฏฺ ติ – สารตฺถ. ฎีกา (บาลี) ๓/๑๘๓/๓๔๑.
๑

วินย.ฎีกา (บาลี) ๒/๑๐๖

๒

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

๓

วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๔๓/๑๒๒

๗๖

ทีภิกษุสงฆ์ ๒ พวกสวดกรรมวาจาพร้อมกันในเขตสีมาเดียวกัน กรรมทีทํานั นเสี๔ ยข้) อความทีนําเสนอนี
เป็ นส่วนอาจริยวาททีอธิบายสุตตะและสุตตานุโลมให้ชดั เจนยิงขึ น
เมือนําเสนอสุตตะ สุตตานุ โลม อาจริยวาทแล ้ว ผูว้ ิจยั มีความเห็นในเรืองแก้ปญั หาปรัปปวาท
ว่าอย่างไรก็นาํ เสนอ ขอนําเสนอเป็ นตัวอย่างดังต่อไปนี
ช่วงทีพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ทําสังคายนานั น ไม่
มีภิกษุอนอยู
ื ่ในกรุงราชคฤห์ กรรมคือการสังคายนาทีพระอรหันต์ ๕๐๐ รูปทําอยู่จงึ ไม่เสีย ส่วนภิกษุณี
ทั งหลายนั น จําพรรษานอกเมืองไม่ได ้ ต้องอยู่จาํ พรรษาในกรุงราชคฤห์ซึงอยู่ในเขตสีมา กรรมคือการ
สังคายนาก็ไม่เสีย เพราะภิกษุณีมิได้อยู่ในหัตถบาส คงอยู่ในทีพักของตน เช่นเดียวกับประชาชนในกรุง
ราชคฤห์ทอยู
ี ่ในเขตสีมาในกรุงราชคฤห์ได้ ไม่ทาํ ให้สงั ฆกรรมคือการสังคายนาเสีย พระอรหันต์ ๕๐๐
รูปก็ทาํ สังคายนากันไป แม้ภกิ ษุณีจะมีสีมาของตนอยู่ภายในเขตสีมาของภิกษุสงฆ์ กรรมทีภิกษุสงฆ์ทาํ ก็
ไม่เสีย ดังข้อความทีนําเสนอข้างต้นในส่วนพระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
เรืองทีภิกษุณีสงฆ์ร่วมทําสังฆกรรมกับภิกษุสงฆ์ไม่ได้นั น มิได้เป็ นการจํากัดสิทเป็ธิ นเรืองที
เพศภาวะของภิกษุกบั ภิกษุณีเป็ นอันตรายต่อกัน เป็ นเรืองทีสังคมไม่ยอมรับด้วย ข้อความส่วนนี ถือเป็ น
อัตโนมัติ ของผูเ้ ขียน
ทีนําเสนอนี
คือวิธีการใช้วธิ ีวจิ ยั ทางพระพุทธศาสนา แก้ปญั หาปรัปปวาท โดยศึกษาข้อมูล
แบบโยงถึงกันทั งสุตตะ สุตตานุโลม อาจริยวาท และแสดงความเห็นส่วนตนของผู ้นําเสนอ

๔

วินยสํ. (บาลี) ๑๕๖/๒๐๗

๗๗

จรรยาบรรณนักวิจยั
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติในการประชุมเมือวันที ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณ
นักวิจยั ขึนเพือใชเ้ ป็ นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติข องนักวิจยั ทัวไปไม่ว่าสาขาวิช าการใดๆ โดยใหม้ ีลกั ษณะ
เป็ นข้อพึงสังวรคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจยั ของนักวิจยั ไทย ดังนี
“นักวิจยั ” หมายถึงผูท้ ดํี าเนินการค้นคว้าหาความรู อ้ ย่างเป็ นระบบเพือตอบประเด็นทีสงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอนั เป็ นทียอมรับในแต่ละศาสตร์ทเกี
ี ยวขอ้ งระเบียบวิธีดงั กล่าวจึง ครอบคลุมทังแนวความคิด มโน
ทัศน์และวิธีการทีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
“จรรยาบรรณ” หมายถึงหลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพทีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึนไว้เป็ นหลักเพือให้สมาชิกในสาขาวิชาอาชีพนันๆ ยึดถือ
ปฏิบตั ิเพือรักษาชื อเสียงและส่ง เสริม เกี ยรติคุ ณของสาขาวิช าชีพของตน จรรยาบรรณในการวิจัยจัดเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญของระเบียบวิธีวิจยั เนืองด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจยั นักวิจยั จะต้องเข้าไปเกียวขอ้ ง
ใกลช้ ิดกับสิงทีศึกษาไม่ว่าจะเป็ นสิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตการวิจยั จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิงทีศึกษาได้
หากผู ว้ ิจยั ขาดความรอบคอบระมัด ระวัง การวิจยั เป็ นกิจกรรมทีมีค วามสําคัญอย่างยิงต่อการวางแผนและ
กํา หนดนโยบายในการพัฒ นาประเทศทุกด้า นโดยเฉพาะในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ของคนในประเทศ
ผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพขึนอยู่กบั ความรู ค้ วามสามารถของนักวิจยั ในเรืองทีจะศึกษาและขึนอยู่กบั คุ ณธรรม
จริยธรรมของนักวิจยั ในการทํางานวิจยั ด้วยผลงานวิจยั ทีด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป
อาจเป็ นผลเสียต่อวงวิชาการ และประเทศชาติได้
ด้วยเหตุนีสภาวิจยั แห่งชาติจึงกําหนด“จรรยาบรรณนักวิจยั ” ไว้เป็ นแนวทางสําหรับนักวิจยั ยึดถือ
ปฏิบตั เิ พือให้การดําเนินงานวิจยั ตังอยู่บนพืนฐานของจริยธรรมและหลักวิช าการทีเหมาะสมตลอดจนประกัน
มาตรฐานของนักศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรี และเกียรติภูมขิ องนักวิจยั ไว้ ๙ ประการ ดังนี
๑. นักวิจยั ต้องซือสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจยั ต้องมีค วามซือสัตย์
ต่อตนเองไม่นาํ ผลงานของผูอ้ นมาเป็
ื
นของตนไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ืนต้องให้เกียรติแ ละอ้างถึงบุค คลหรือ
แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นงานวิจยั ต้องซือตรง ต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ น ธรรมเกียวกับ
ผลประโยชน์ทได้
ี จากการวิจยั
๒. นัก วิจัย ต้อ งตระหนักถึง พัน ธกรณี ในการทํา งานวิจัย ตามข อ้ ตกลงทีทํา ไว้ก ับหน่ วยงานที
สนับสนุ นการวิจยั และต่อหน่ ว ยงานทีตนสัง กัด นัก วิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพัน ธกรณี แ ละข อ้ ตกลงการวิจยั ที
ผูเ้ กียวขอ้ งทุกฝ่ าย ยอมรับร่วมกัน อุทศิ เวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีทสุี ด และเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบ ไม่ระทิงงานระหว่างดําเนินการ

๗๘

๓. นักวิจยั ต้องมีพนฐานความรู
ื
ใ้ นสาขาวิชาการทีทําวิจยั นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ใ้ นสาขาวิชา
การทีทําวิจยั อย่างเพียงพอ และมีค วามชํานาญ หรือมีประสบการณ์ เกี ยวเนืองกับเรืองทีทําวิจยั เพือนําไปสู่
งานวิจยั ทีมีคุณภาพ และเพือป้ องกันปัญหาการวิเคราะห์การตีความ หรือสรุปทีผิดพลาด อันก่ อให้เกิด ความ
เสียหายต่องานวิจยั
๔. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิงทีมีชี วิต หรือไม่ม ีชีวิต นักวิจยั
ต้องดําเนิ น การด้ว ยความรอบคอบ ระมัด ระวัง และเทียงตรงในการทํา วิจ ัยทีเกียวข อ้ งกับตน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิงแวดลอ้ ม มีจิตสํานึก และปณิธานทีจะอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิงแวดลอ้ ม
๕. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศรีและสิทธิมนุ ษย์ทีใช้เป็ น ตัวอย่างในการวิจยั นักวิจยั ต้องไม่คาํ นึ งถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิศรีของเพือนมนุษย์ ต้องถือเป็ นภาระหน้าทีทีจะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บคุ คลทีเป็ น กลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบัง คับ และไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล
๖. นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทําวิจยั นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนบุคคล หรือลําเอียงทางวิชากร อาจส่งผลให้มกี ารบิดเบือนข้อมูล
และขอ้ ค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
๗. นักวิจ ัยพึง นํา ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ นักวิจยั พึง เผยแพร่ ผลงานวิจ ัยเพือ
ประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่ขยายผลข้อคน้ พบจนเกินความเป็ นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิ
ชอบ
๘. นักวิจยั พึงเคารพความคิ ดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ืน นักวิจยั พึง มีใจกว้าง พร้อ มทีจะเปิ ดเผย
ขอ้ มูล และขันตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ นื และพร้อมทีจะปรับปรุง
แก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
๙. นักวิจยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจิตสํานึกทีจะอุทิศ กําลังสติปญั ญาใน
การทําวิจยั เพือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

คเวสนา ปรมา วิชฺชา
การวิจยั นํ ามาชึงยอดแห่งความรู ้

การเขียนรายงานความก้าวหน้า๑
ศ. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ๒

นมัสการท่านอาจารย์และคณาจารย์ทกุ ท่าน
ในเรืองของการทํา วิจยั ในเรืองของการขอทุนทํา วิจยั ประเด็ นสําคัญอีกประเด็ นหนึ ง
หลังจากได้ทนุ แลว้ ก็เป็ นเรืองของการรายงานความก้าวหน้า ตามสัญญาต่างๆ เขาก็จะทํากันทังนัน
รายงานความก้าวหน้าครังที ๑ ก็ ๓ เดือน สําหรับของปี ๒๕๕๓ ทีเราได้ตกลงกันไว้ อาจจะสับสน
นิดหนึง คือบางท่านอาจจะครบ ๓ เดือน แต่บางท่านไม่ครบ เราถือว่าครบ เพราะเนืองจากว่าอยาก
ทําช้า เราก็เลยต้องย่นย่อมาให้เท่ากัน ให้ทนั กัน ก็เลยมีเวลาไม่ถึง ๓ เดือน ส่วนผูท้ ีทําสัญญา
ตังแต่ครังแรก ก็จะครบ ๓ เดือน แต่ทนี ี การส่งรายงานความก้าวหน้ามาเกือบจะไม่มีเลย ของปี
๒๕๕๓ เกือบจะไม่มเี ลย มีแต่ของปี ๕๒, ๕๑ และยังมีของปี ๕๐ อีก เรืองนีถ้าตามระเบียบจะถูก
ปรับแลว้ ทังสิน ถ้าเป็ นผม ผมปรับหมดแลว้ เผอิญท่าน ผูอ้ าํ นวยการฯ ใจดีเหลือเกิน ในนันมีการ
ปรับต่อวันเอาไว้ดว้ ย ในสัญญาของท่าน แต่ก็ยงั ทําไม่เสร็จสักที
เหตุผล ผมเขา้ ใจอย่างนี เรืองของการทําวิจยั ปัญหาใหญ่มอี ยู่ดว้ ยกัน ๓ ประการ ผม
ขอพูดถึงปัญหาก่อน เมือก่อนทีจะมาทํารายงานความก้าวหน้านี
ปัญหาตัวที ๑ คือ ท่านบริหารเวลาไม่เป็ น ตัวสําคัญเลยคือเวลา ท่านบริหารเวลาไม่ได้
ปัญหาตัวที ๒ ผมเขา้ ใจว่าจะเป็ นปัญหา เป็ นส่วนทีผมเดา ถูกหรือผิดท่านมาคิดดู ว่า
ตรงกันไหม คือ ความเขา้ ใจในเรืองของการทํา วิจยั ในเรืองนัน ทังรู ปแบบการทํา รู ปแบบการเขียน
รายงาน ท่านขาดความเข้าใจ
ปัญหาตัวที ๓ ผมมองว่าเป็ นปัญหาอยู่บ ้าง แต่ไม่น่าจะเป็ นเรืองสําคัญ ผมมองว่าไม่ใช่
เรืองสําคัญ แต่นกั วิจยั หลายท่านคงเห็นว่าเป็ นเรืองสําคัญ ก็คือเรืองเงินทีจะใช้ในการทําวิจยั ให้ทุน
เมือไร ทุนเมือไรจะได้มา ลําบากเหลือเกิน เลยเป็ นปัญหา สําหรับตัวเงิน ผมเห็นว่าเป็ นอย่างนี
เนืองจากว่าเรืองเงินทําวิจยั บางอย่างมันต้องทดลองใช้ก่อน ไม่รูว้ ่าเป็ นยังไง เป็ นธรรมชาติในการ
ทําวิจยั ท่านต้องตัดสินใจทดลองใช้ก่อนแน่ นอน ท่านจะรอว่าเงินมาแลว้ ถึงค่ อยทํา ไม่มีทางทัน
ประเด็นสําคัญคือ ท่านทราบแลว้ ว่างานวิจยั ของท่าน ๆ ได้รบั ทุนแลว้ กว่าเงินจะมายังอีกไกลกว่าจะ
มาถึง เงินกว่าจะมาท่านควักออกไปแลว้ ตังหลายตังค์ ถ้าท่านไม่ทาํ เวลามันจะไม่รอให้ท่านหรอก
๑

คําบรรยายการเขียนรายงานความก้าวหน้ารายงานการวิจยั ณ สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ (สํานักงาน ๒)
อาคารเทคโนโลยีและหอสมุด ชัน ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เมือวันที ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๓
๒
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล

๘๐
เหมือนกันไม่ว่า จะเป็ นทีนีหรือทีไหนก็เหมือนกัน เงิน ให้ตามกันไม่ทนั เพราะมันเป็ นเรืองระเบียบ
กติกา กฎเกณฑ์ และความล่าช้าในหลาย ๆ เรือง
จากประสบการณ์ผมทีได้ทุนวิจยั มาก็เหมือนกัน บางเรืองเราทําเสร็จแล ว้ จ่ ายเงินไป
หมดแล ว้ เงินยัง ไม่ได้มา แต่บางเรืองก็มีประหลาดๆ มาเหมือนกัน ยังไม่ ได้ทาํ เลย แต่เงิน มา
หมดแลว้ เพราะฉะนันเรืองเงิน เลยงงไปหมด บางทียงั ไม่ ได้เงิน ต้องทํา ก่ อน บางทีได้เงิน มา
หมดแลว้ แต่ยงั ไม่ได้ทาํ มันมีได้ทงั ๒ อย่าง แต่แน่ นอนสําหรับนักวิจยั มือใหม่ ต้องทดลองทํา
แน่นอน ต้องทดลองเอาเงินออกไปก่อน เมือหลังจากได้รูว้ ่าได้รบั ทุนวิจยั ไปแลว้ จะต้องทดรองจ่าย
ไปก่อน มิฉะนัน มันไม่ทนั กว่างบประมาณจะเขา้ งบประมาณของเราถือว่าเขา้ เร็วทีสุด ทีผมเป็ น
กรรมการอยู่ ๒ แห่ง รายงานความก้าวหน้า เพิงจะอนุมตั โิ ครงการวิจยั ไปเมือต้นเดือนมกราคมนีเอง
ตอนนี..กําลังตังกรรมการว่าจะพิจารณากันยังไงเท่านันเอง เงินหมดไปแลว้ นะ ๑ ไตรมาสแลว้ ยัง
ไม่ได้เริมเลย โครงการวิจยั อีกโครงการยังไม่ได้เริมด้วยซํา เพราะฉะนัน ต้องควักเงินก่อน รอเงิน
ไม่ได้แน่นอน ต้องบอกว่าท่านต้องหาเงินสํารอง จ่ายไปก่อนเพือทีจะทํางานวิจยั นันก็คือเงิน
ตัวที ๒ เรืองเวลา เป็ นประเด็นแรกเลยเรืองเวลา ท่านต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับ เวลา
ในการทําวิจยั ไม่เหมือนเวลาในเรืองอืน เวลาในการทําวิจยั เป็ นเวลาต่อเนือง ไม่ใช่ทาํ ไปนิดหนึงแลว้
หยุด ทิงไปสักพักหนึงแลว้ กลับมาทําอีก ไม่ได้ครับ งานวิจยั เป็ นอย่างนันไม่ได้ ท่านเริมต้นตังแต่
ต้น แล ว้ ต้องทํา ตลอดเลย หยุ ด ไม่ ได้ ถ้า ท่ า นอยากหยุด หยุด ไปเลยซะก่ อน แล ว้ จึง เริมทํา
เพราะฉะนัน ท่านต้องวางแผนให้ดีว่างานวิจยั ชินนี ท่านจะใช้เวลาทํากีเดือน แลว้ ท่านหยุดงานอืน
ทํางานอืนให้นอ้ ยลง มาทํางานนีต่อเนือง หาเวลาทําต่อเนือง ทําไมถึงเป็ นอย่างนันละครับ เพราะท่าน
ทําโครงการ มาทําสัญญาเสร็จไปเรียบร้อยแลว้ มาทําเอ้อระเหยลอยชายไปสักพัก กลับมาเริมต้นใหม่
เพราะว่าทีทําสัญญาไปแลว้ มันว่ายังไง ลืมหมดแลว้ ไม่มีใครจําได้หรอกครับ เมือลืมทํายังไง ก็
ต้องกลับไปนังอ่านใหม่ และคนเราสมองคนเป็ นสิงทีอัศจรรย์ทสุี ด มีขอ้ มูลใหม่เสมอ พอทําสัญญา
คิดว่าทําแบบนีดีแลว้ พอไปอ่านใหม่ มันน่ าจะเป็ นแบบนันถึงจะดี เอาละทีนีก็ยุ่งกันใหญ่ ซึงบาง
ท่าน ไม่อ่านสัญญาทีตกลงไว้เดิม ลุยไปเลย ทําต่อไปเลยคนละเรือง ไม่ตรงกับสัญญาด้วย ไม่ตรง
กับเรืองทีเคยคิด เพราะท่านไปทิงเวลาแลว้ กลับมาอ่าน มาทําใหม่ จะเป็ นอย่างนีตลอด เพราะเวลา
มันต่อเนือง ถา้ ท่านทิงเวลาทําไม่ต่อเนือง ก็ทาํ ให้ท่านต้องกลับไปอ่านใหม่ตลอด ต้องเริมใหม่
อย่างง่ายเลย ท่านเคยคิดไหมว่า ทําไปสักพัก ท่านรู ไ้ หมว่าทําเรืองอะไร ขนาดชือเรือง
ท่านยังสับสนเลยนะ เพราะถ้าท่านไม่ Continue ไม่ทาํ ต่อเนืองไปเรือยๆ ชือเรืองก็จะจําไม่ได้ ไม่รูว้ ่า
ทํา เรืองอะไรแน่ วัตถุประสงค์ไม่ ตอ้ งพูด ถึง วิธีการทําอย่า งอืนไม่ ตอ้ งพูด ถึง เปลียนใหม่ หมด
เพราะฉะนัน จําเป็ นทีท่านจะต้องหาเวลาทําอย่างต่อเนือง

๘๑
จากงานวิจยั เท่าทีผมอ่าน เท่าทีผมดูท่านทํานี ตามสัญญาว่า ๑ ปี ความจริงท่านทําเพียง
๖ เดือนก็เสร็จแลว้ ไม่ตอ้ งถึง ๑ ปี หรอกครับ เพราะฉะนัน ท่านวางแผนเอาไว้เลยว่าใน ๖ เดือน
คือให้ท่านทิงไปเลย ๖ เดือนแลว้ หาเวลาอีก ๖ เดือนมาทํา และทําตลอด ใช้เวลาทําวิจยั บา้ ง ทํางาน
อืนๆ บ ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มาทําตัวนีต่อไปก็จะเสร็จครับ เพราะฉะนันท่านจะต้องวางแผนให้ดี ถ้า
ท่านยังไม่ทาํ ทิงไปเลย ไม่ตอ้ งอ่านเสียเวลา อ่านนิดอ่านหน่อยเสียเวลา เดียวก็เอาอะไรต่อมิอะไร
ใส่เขา้ มัวไปหมด นีก็เป็ นปัญหาตัวที ๒ เพราะฉะนันท่านจะต้องวางแผนจัดการตัวท่านเองในเรือง
ของว่าจะจัดการตอนไหน ?
ประเด็นที ๓ เรืองทีว่าท่านไม่มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจเรืองระบบระเบียบต่างๆ ก็จะพูดให้ฟงั
เรืองนี เรามาอยู่ ๓ วัน น่าจะได้ทาํ ให้เสร็จไป สําหรับผูท้ ยัี งไม่เขา้ ใจระเบียบ ยังไม่เขา้ ใจวิธีการ ยัง
ไม่เขา้ ใจขันตอน หรือแม้แต่ยงั เป็ นปัญหาในเรืองของการทําวิจยั ประเด็นสุดท้ายก็คงจะจัดสัมมนามา
ช่วยท่าน ก็มาจัดกันวันนีแหละ ตามจํานวนตัวเลขบอกผมว่า 150 (รูป/คน) ผมนับ ๓ รอบแลว้ ยัง
ไม่ถงึ เลย ทีนีมีสญั ลักษณ์อยู่อย่างหนึงเหมือนกับทีบ ้านผม ทีบ ้านผมอยู่ชลบุรีนะครับ ก็จะมีชือติด
เป็ นประจํา ติดไว้เฉยๆ แค่นนแหละ
ั
แลว้ ตัวไปไหนก็ไม่รู ้ มีแต่ชือ ทางบ ้านผมเรียกว่า ฮวงซุย้ ไม่
ทราบเหมือนกันว่าเป็ นยังไง เขา้ ใจว่าวันนีชุดนี อีกวันก็เปลียนเป็ นอีกชุดหนึงใช่ไหม ? ชุดหนึงก็จะ
มาใหม่ ชุดนีก็แลว้ ๆ ไป รวมแลว้ ๓ วันก็ครบ ๑๕๐
ก็จะเขา้ เรืองการรายงานความก้าวหน้า และจะพูดเลยไปถึงการวิจยั เอาไว้ดว้ ย ก่อนอืน
พูดถึงรายงานความก้าวหน้าก่อน เผอิญแผ่นใสแผ่นนี ผมนึกว่าแจกกันไปแลว้ รวมความแลว้ ยังไม่
แจก ก็เลยไม่รูว้ ่าจะพูดกันยังไง ถ้าแจกไปแลว้ ก็จะพูดได้ง่ายๆ สบายๆ ก็เป็ นอันว่าไม่ได้แจกให้นะ
ครับ นีเป็ นแบบฟอร์มทีเราจะทํารายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าจะประกอบด้วย ๒
ส่วนใหญ่ๆ
ส่วนที ๑ คือแผนงาน เราจะต้องทําแผนงาน พอเราได้ทุนวิจยั เราจะต้องทําแผนงาน
ทันทีนะครับ แผนงานหรือแผนกิจกรรม สมัยนีอาจจะเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ แผนงานจะทําอะไร
ขันตอนเป็ นยังไง แลว้ เราต้องเขียนไว้ว่าจะรายงานความก้าวหน้าเมือไร ต้องรู ้ เพราะในนันบังคับไว้
ว่าต้องรายงานความก้าวหน้าเมือไร แลว้ จะทําอะไรเมือไหร่ จนถึงส่งเมือไหร่ ในสัญญาเขาเขียนไว้
แลว้ ซึงเป็ นสิงอัศจรรย์จริงๆ บางท่านยังไม่เห็นเลยแผน ขนาดสัญญายังไม่เคยเห็น แลว้ จะเป็ นยังไง
ก็คือจะเป็ นแบบฟอร์ม ทีนีดูนะ เวลาเขียนก็จะมี ๓ บท เราตกลงว่าจะให้ทาํ ๓ บท เนือหา ๓ บทเลย
บทที ๑ บทนํา
บทที ๒ เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
บทที ๓ วิธีดาํ เนินการวิจยั

๘๒
แลว้ ก็มี ภาคผนวก ในภาคผนวกนี ก็มีทีสําคัญอยู่ ๒ ส่วน ทีจะต้องทํามาตอนรายงาน
ความก้าวหน้า ก็คือ เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้ มูล หรือวิธีเก็บขอ้ มูล ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงเอกสาร
หรือเชิงคุณภาพ ก็จะต้องมีวธิ ีการทีจะเก็บข้อมูลทําอย่างไร ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เชิงพรรณนา
ทีเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เราก็ตอ้ งมีแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ซึงต้อง
ทําเสร็จแลว้ แนบมาด้วย ส่วนตอนที ๒ จะต้องมีรายชือผูเ้ ชียวชาญทีท่านจะให้ช่วยตรวจสอบงาน
ของท่าน จะเป็ นใครบ ้าง สัก ๓ คน จะช่วยดู ดว้ ยว่า นีเป็ นผูเ้ ชียวชาญจริงหรือปลอม เดียวนีมัน
ปลอมเยอะผู เ้ ชี ยวชาญนะ พอมีคุ ณสมบัติครบ ๓ ประการก็เรียกว่า เป็ น ผู เ้ ชี ยวชาญแล ว้ บา้ นเรา
คุณสมบัติของผูเ้ ชียวชาญ ๓ ประการก็คือ ๑) No time ไม่มีเวลา ยุ่ง ๒) No place ไม่มีทีอยู่
แน่นอน หาทีอยู่หาตัวยาก ไม่รูว้ ่าจะไปอยู่ทีไหน ๓) No consistency ไม่มีความแน่ นอน วันนี
บอกอีกอย่างได้ พรุ่งนีบอกอีกอย่างได้ในเรืองเดียวกัน นันคือความเป็ นผูเ้ ชียวชาญจะเป็ นอย่างนัน
แหละ ซึงเราก็ตอ้ งมาดู นีคือหลักการในการเขียนรายงานความก้าวหน้า
แต่เนืองจากว่า งานวิจยั นีผมดูจากตรงนีให้ ก็เลยอยากจะบอกว่า การทําวิจยั ทังเรืองเขียน
ทัง ๓ บท ส่วนภาคผนวกนัน ไม่เหมือนกันในบางเรือง งานวิจยั บางเรืองนันทําไม่เหมือนกัน ผมก็
เลยแบ่ง งานวิจยั ออกเป็ น ๔ ประเภทด้วยกันนะครับ แต่ล ะประเภททํา ไม่เหมือนกัน เนือหาจะ
แตกต่า งกัน การวิจยั เชิ งพรรณนาหรือเชิง สํารวจจะไปเก็บข อ้ มูลเพียงครังเดียว แลว้ ก็มาโมแ้ หลก
วิจยั โมแ้ หลกเลย เก็บมาจากทีเขานิยมทําทัวไป ขอ้ ที ๒ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองหรือทดลองและ
พัฒนา เราสร้างโมเดลหรืออะไรขึนมาสักอย่างแลว้ เอาไปทดลองดู ว่าจะเป็ นอย่างไร ซึงขอ้ ๒ นีที
พวกเราทํากันมา ทําเยอะนะ แต่เวลาทํากลับไปทําอีกแบบหนึง ชือเรืองเป็ นแบบ ๒ แต่ไปทําแบบ ๑
ขอบเขตการวิจยั และกรอบแนวคิด
๑. ขอบเขตการวิจยั
๑) อะไรเป็ นตัวแปรตาม
๒) ตัวแปรตามทีศึกษานัน ศึกษาในลักษณะหรือความหมายไหน
๓) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
๔) เก็บข้อมูลด้วยวิธีได้
ตัวแปรทีศึกษา ตัวแปรตาม (มาทีหลัง/ผล) มีอะไรบ ้าง ? ตัวแปรอิสระ (มาก่อน/เหตุ)
มีอะไรบ ้าง ตัวแปรควบคุม (ถา้ มี)

๘๓

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อตกลงเบืองต้น ได้แก่ เงือนไขของการทําวิจยั เรืองนี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์
ขอ้ มูลด้วย
ข้อจํากัดในการทําวิจยั ได้แก่ คุณสมบัตใิ นการทําวิจยั เรืองนี ขอ้ บกพร่องในการทําวิจยั
นิ ยามศัพท์ทใช้
ี ในการวิจยั
นิ ยามตัวแปรตาม มีความหมายอะไร สอดคลอ้ งกับขอบเขต สอดคลอ้ งกับเครืองมือใน
การเก็บข้อมูล
นิ ยามของตัวแปรอิสระ บางตัว เช่น อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ ประชากร ศัพท์
วิชาการ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพ พฤติกรรมการทําบุญ
ต้องให้ความหมายเฉพาะในการครังนีเท่านัน ไม่ใช่การนิยามศัพท์ตามตํารา ตาม
พจนานุกรม
ความหมายในทีนี ไม่ใช่ความหมายว่า “แปลว่า” แต่หมายถึง “คือ”
ต้องเป็ นนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ าร คือ วัดได้ นําไปเก็บขอ้ มูลได้
ประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั ให้กลับไปดูความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา ต้องเป็ นประโยชน์
ของผูว้ จิ ยั ของหน่วยงาน และประโยชน์เชิงวิชาการ
บทที ๒ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (ไม่ตอ้ งเขียนเยอะ เขียนเฉพาะทีเกียวข้อง)
ให้ใช้ทฤษฎีระบบเครือญาติ ในการเขียน

๘๔
บทที ๓ วิธีดําเนิ นการวิจยั
๓.๑ รูปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั ประเภทใด
๓.๒ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ให้พูด ๓ ประเด็น คือ
๑) ประชากร ได้แก่ใคร คุณสมบัติ เกณฑ์ทใช้
ี ในการคัดเลือก จํานวน
๒) กลุม่ ตัวอย่าง ใช้จาํ นวนเท่าไร ต้องให้เหตุผลประกอบ หรือใช้สูตร ควรแทน
ค่าให้ดูดว้ ย สูตรต้องปัดให้มากกว่า ต้องทําเผือเอาไว้
๓) การสุ่มตัวอย่าง มีการสุ่มตัวอย่างอย่างไร ? (สุ่มหรือเลือก) ถ้าเลือก ไม่เป็ น
ตัวแทน ไม่ตอ้ งบอกวิธีการสุ่มตัวอย่าง
๓. ๓ เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
๑) ชนิดและลักษณะของเครืองมือ เป็ นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ แบบ
สอบถามมีกส่ี วน แต่ละส่วนถามถึงเรืองอะไร คําถามเป็ นแบบปลายเปิ ดหรือปลายปิ ด มีกขี อ้
๒) การสร้างเครืองมือ ได้เครืองมือนีมาอย่างไร วิธีการสร้างทําอย่างไร (ทํา
คลา้ ยๆ กับการออกขอ้ สอบของอาจารย์)
๓) การทดสอบความเทียงตรง ต้องมีผูเ้ ชียวชาญ ๓ คนในการตรวจสอบ
๔) การทดลองใช้ ไปทดลองใช้กบั ใคร ทีไหน เมือไหร่ จํานวนเท่าไร
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่าเอางานธุรการมาใส่ ถ ้าใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ ใช้วธิ ีการอย่างไร เดินสัมภาษณ์
คนเดียว สัมภาษณ์กลุ่ม มีการควบคุมคุณภาพ
๓.๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สมมติฐานเป็ นตัวตัง ไม่ตอ้ งระบุโปรแกรม
ส่วนที ๓ แผนงานต่อไป
ตอนนีทําถึงตอนไหน ? คาดว่าจะเสร็จเมือไร ?
ภาคผนวก
๑. เครืองมือเก็บรวบรวมขอ้ มูล
๒. รายชือผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
๓. สารบัญบทที ๔ และตารางหุ่น
๔. บรรณานุกรม (ชัวคราว)

๘๕
การอ้างอิง ต้องอา้ งแหล่งขอ้ มูลทีนํามาใช้ในการวิจยั เรืองบางเรืองทีรูๆ้ กันแล้ว..ไม่ตอ้ งอา้ ง
ขอ้ ความบางอย่างทีเป็ นความจริง ทีต้องอา้ งคือ ความคิดของคนอืน ทีเขียนในเชิงขอ้ คิดหรือทฤษฎี
ตัวเลข (ปริมาณ ตัวหนังสือ สถิต)ิ
วิธีการอ้างอิง ถ้าลอกมา จะต้องใส่เครืองหมายคําพูด หรือสัญลักษณ์ ถ้าจะเอ่ยชือ ต้อง
เป็ นผูท้ ขี อ้ มูลปฐมภูมิ ผู ้มีชือเสียง เป็ นผูน้ าํ ประเทศ
ถ้าเอ่ยชือ ต้องวางไว้ขา้ งหน้า ถ้าไม่เอ่ยชือ ต้องวางไว้ข ้างหลัง

ถอดแถบบันทึกเสียงคําบรรยาย และสรุปประเด็น
โดย นายบดินทร์ภทั ร์ สายบุตร
นักวิจยั สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มจร.

ตัวอย่าง ปกรายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าการวิจัย
เรือง
ศึกษาระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้
The Study of the System of Studying Buddhism in South Korea
โดย

พระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒

ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขันตอนการเสนอข้อเสนอการวิจยั
ประชุมกําหนดนโยบาย แนวทาง ประเด็นการวิจยั และจัดทํายุทธศาสตร์
ประกาศยุทธศาสตร์การวิจยั และแต่งตังคณะทํางาน
นักวิ จยั จัดทําข้อเสนอการวิจยั เสนอ สพ และ สพ ส่ ง Reader
Reader แจ้งผล และประชุมปรับปรุ ง
ดําเนิ นการเรื องเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ Reader
แจ้งความเห็นและข้อแก้ไขให้นกั วิจยั นํ าไปปรับปรุง
ส่งข้อเสนอที แก้ไขแล้ว 10 ชุด ให้สถาบันฯ
ส่งกลับแก้ไข
นํ าเสนอแก่คณะทํางานจัดอันดับ

ไม่รบั รอง

จัดทํ าเอกสารที วช กําหนด เสนอ กก.สพ.

ขออนุ มตั ิลงนามจากอธิการบดี ส่ง วช
วช พิจารณาประเมิ นผลแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ความเหมาะสม
ของการจัดอันดับความสําคัญ ความซําซ้อน และการประสานประโยชน์
เสนอรองนายกฯ ที กํากับ วช. และแจ้งผลการพิจารณา
ให้สํานักงบประมาณ และส่วนงานทราบ
สํานักงบประมาณแจ้งงบประมาณให้ มจร และ มจร ประชุม

ขันตอนการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั ส่งรายงานความก้าวหน้า จํานวน ๕ ชุด
ตรวจสอบความถูกต้อง (ส่ง ๓ บท พร้อมเครืองมือการวิ จยั )
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอ Reader
Reader แจ้งผลการพิจารณารายงานแก่สถาบันฯ
ดําเนิ นการเรื องเบิ กจ่ายค่าตอบแทนแก่ Reader
แจ้งความเห็นและข้อแก้ไขให้หวั หน้าโครงการวิจยั นําไปปรับปรุ ง
หัวหน้าโครงการวิจยั ส่งร่างรายงานที แก้ไขแล้ว 10 ชุด ให้สถาบันฯ

สถาบันฯ นําเสนอแก่คณะกรรมการพิจารณา

ส่งกลับแก้ไข
ไม่รบั รอง

รับรองความก้าวหน้า

สถาบันฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้หวั หน้าโครงการทราบ
และส่งให้ดําเนิ นการต่อไปได้

ขันตอนการรับรองรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการวิจยั ส่งร่างรายงานให้สถาบันฯ ตามแบบที กําหนด ๖ ชุด
สถาบันฯ ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบรายงานเบืองต้น (รูปแบบ)
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอ Reader
Reader แจ้งผลการพิจารณารายงานแก่สถาบันฯ
ดําเนิ นการเรื องเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ Reader
แจ้งความเห็นและข้อแก้ไขตามแบบรายงานให้หวั หน้าโครงการวิจยั นํ าไปปรับปรุง
หัวหน้าโครงการวิจยั ส่งร่างรายงานที แก้ไขแล้ว 10 ชุด ให้สถาบันฯ
ส่งกลับแก้ไข
สถาบันฯ นําเสนอร่างรายงานแก่คณะกรรมการฯ

ไม่รบั รอง

รับรองรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

สถาบันฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้หวั หน้าโครงการวิจยั ทราบ
และส่งคืนร่างรายงานทัง ๖ ชุด
หัวหน้าโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทีเข้าเล่มทําปกเรี ยบร้อยแล้ว ๑๐ เล่ม
(และหลักฐานการใช้จ่ายเงินทังหมด) แก่สถาบันฯ

สถาบันฯ ตรวจสอบหลักฐานและ
แจ้งให้หวั หน้าโครงการวิจยั ทราบ
สถาบันฯ ส่งรายงานการวิจยั เผยแพร่ ตามหน่วยงานต่าง ๆ
และ Website ของมหาวิทยาลัยฯ

