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วัตถปุระสงค์ของการบรรยาย

1. เพื่อให้เข้าใจลักษณะของบทความวิชาการ และ

บทความวิจัย

2. เพื่อให้เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่าง

บทความวิชาการกับบทความวจิัย

3. เพื่อให้รู้เทคนิคการเขียนบทความทั้ง 2 ประเภท



จงพจิารณาช่ือเรื่อง แลว้บอกว่าเป็นบทความวจิยั หรอืบทความวชิาการ และสาขาใด

 Partiality, Identity, and Procreation

 Philosophy and Public Affairs

 Distributing Responsibility

 Philosophy and Public Affairs

 Unemployment Insurance and Job Search Behavior

 The Quarterly Journal of Economics

 Britain and Islam: A History from 622 to the Present Day

 The Journal of Interdisciplinary History

 Guns and Violence: Weapon Instrumentality in New Orleans Homicide, 
1920–1945

 The Journal of Interdisciplinary History

 School Outcomes of Children Raised by Same-Sex Parents: Evidence 
from Administrative Panel Data

 American Sociological Review



จงพจิารณาช่ือเรื่อง แลว้บอกว่าเป็นบทความวจิยั หรอืวชิาการ และสาขาใด

 His and Her Earnings Following Parenthood in the United States, 
Germany, and the United Kingdom

 American Sociological Review

 How You Behave in School Predicts Life Success Above and Beyond 
Family Background, Broad Traits, and Cognitive Ability

 Journal of Personality and Social Psychology

 Nominal property concepts and substance possession in Mandarin 
Chinese

 Journal of East Asian Linguistics

 วาทกรรมทางธุรกิจ: พัฒนาการของแนวคิด แนวการศึกษาวิเคราะห์และแนวโน้ม
ของงานวิจัย

 วารสารสงขลานครินทร์ 21.2, 2558

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning

 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2.2, 2557.



บทความวชิาการ/บทความวจิยั คืออะไร

บทความ (เรียงความ)ที่

มีความยาวเหมาะสม 

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

เพื่อนักวิชาการด้วยกัน

มีความเป็นตัวเอง (ไม่ลอกคนอื่น)

เขียนด้วยภาษาวิชาการ



บทความวจิยักบับทความวชิาการตา่งกนัอยา่งไร

บทความวจิยั 

( research article/paper)

1) น าผลการวิจัยมาเขียน

2) ผู้เขียนเข้าใจเนื้อหาอย่าง

ถ่องแท้

3) ต้องมีการอธิบายวิธีวิจัย

(ข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย) 

4) ใช้ทักษะการอธิบาย การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์

บทความวชิาการ 

(academic article/essay)

1) ไม่ได้มาจากการวิจัย

2) ผู้เขียนไม่จ าเป็นต้องเข้าใจ
เนื้อหาทั้งหมด

3) ไม่ต้องบอกเรื่องข้อมูล เป็น
การประมวลความรู้จากแหลง่
ต่างๆ คล้ายการทบทวน
วรรณกรรม 

4) ใช้ทักษะการเล่าเรื่อง การ
พรรณนา การให้เหตุผลเชิง
ปรัชญา การสรุป และประเมิน
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บทความวิจัยกับบทความวชิาการ เหมือนกันแงใ่ด

มีลักษณะร่วมที่ส าคัญที่สุด 3 ประการได้แก่

1.เขียนโดยนักวิชาการ (scholars) เพื่อนักวิชาการ 

ใช้ภาษาวิชาการ

2. เรื่องที่เขียนเป็นเรื่องที่ชุมชนวิชาการ (academic 

community) สนใจ

3. เนื้อหาที่เขียนต้องเสนอในรูปของ การให้เหตุผล 

หรือหลักฐานที่อาศัยความรู้ (Informed argument).
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ท ำอย่ำงไรจึงจะเขียนบทควำมท่ีมีคณุภำพได้

1. อ่าน ศึกษางานวิชาการที่มีคุณภาพ และฝึกทักษะ
ของตนเอง

2. เข้าใจลักษณะ academic writing style

3. ฟังความเห็น ค าวิจารณ์ผู้อ่ืน (peer review)

4. ไมค่ิดว่าตนเก่งแล้ว

5. ไมโ่กรธ  น้อยใจ เม่ือผลงานถูกประเมินว่าไม่ดี

6. สิ่งที่ต้องท า คือ พยายามหาจุดอ่อนของตน  แก้ไข  
และปรับปรุง

7. ที่ส าคัญ คือ ต้องใช้ภาษาวิชาการ



ภำษำวิชำกำร (academic language/ style)

1. ความซับซ้อน (Complexity) 

2. ความเป็นทางการ (Formality) 

3. ความชัดถ้อยชัดค า (Precision)

4. ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 

5. ความแจ่มชัด (Explicitness) 

6. ความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity)

7. การเบี่ยงบัง (Hedging) 

8. ความรับผิดชอบ (Responsibility)



1. Complexity (ความซับซ้อน)

 ค ำซับซ้อน (สีเหลอืง), ค ำเช่ือมประโยค (สีฟ้ำ)
 WHITE ANTS, EMPIRE, AND ENTOMO-POLITICS IN SOUTH ASIA (ROHAN DEB ROY. 2020. 

The Historical Journal Volume 63, Issue 2. Abstract

 By focusing on the history of white ants in colonial South Asia, this article shows how insects were 

ubiquitous and fundamental to the shaping of British colonial power. British rule in India was vulnerable to 

white ants because these insects consumed paper and wood, the key material foundations of the colonial 

state. The white ant problem also made the colonial state more resilient and intrusive. The sphere of strict 

governmental intervention was extended to include both animate and inanimate non-humans, while these 

insects were invoked as symbols to characterize colonized landscapes, peoples, and cultures. Nonetheless, 

encounters with white ants were not entirely within the control of the colonial state. Despite effective

state intervention, white ants did not vanish altogether, and remained objects of everyday control until the 

final decade of colonial rule and after. Meanwhile, colonized and post-colonial South Asians used white 

ants to articulate their own distinct political agendas. Over time, white ants featured variously as 

metaphors for Islamic decadence, British colonial exploitation, communism, democratic socialism, and, 

more recently, the Indian National Congress. This article argues that co-constitutive encounters between 

the worlds of insects and politics have been an intrinsic feature of British colonialism and its legacies in 

South Asia.



2. Formality (ความเปน็ทางการ)

2.1 ใช้ค าเปน็ทางการ back up  support; kid  child; find out  enquire; 
give  provide; movie  film; let  allow, permit;  put up  with  tolerate
มากมาย   จ านวนมาก,  เยอะ มาก   แก้ แก้ไข   เช็ค ตรวจสอบ

2.2 ไม่ใช้สแลง เช่น เป๊ะ เน้ียบ ฟิน แห้ว  ปัง  เท  ล าไย งานเข้า ทัวร์ลง  แกง 

cool, awesome, hang out

2.3 ใช้ศัพท์บญัญตัิ (technical terms) Biculturalism, acculturation, cognition, 
bilingualism,  กระบวนการ, แบบจ าลอง, ปริชาน, ภาวะสองภาษา, ภาคบริการ,
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ, ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2.4  ไม่ใช้ค ายอ่ don’t  do not;  can’t  cannot; at the mo  currently; at 
uni  at the university; จนทอพยพปชช

2.5 ไม่ปนภาษา

 นวนิยายที่มลีักษณะ real/realistic    สมจรงิ

 ความคิดเขา unique , original  เป็นเอกลกัษณ์ มีความคดิรเิริ่ม



3. Precision (ความชดัถ้อยชัดค า) 

 ใช้ค าเฉพาะเจาะจง

Data was collected from a number of villagers  from 50 villagers.

The department will pass out the forms soon. … next Tuesday.

There are certain things that are important three factors

 หลักเลีย่งความก ากวม

Tom gave her dog biscuits. 

The climate is changing because of air pollution. This is 
recognized by scientists.  That the climate … is recognized by 
scientists.

 A: เงินที่ยืมไปเมื่อไรจะใช้ B: ใช้หมดไปตั้งแต่วันแรกแล้ว ไม่ต้องห่วง

 บทความในหนังสือที่นักวิชาการแนะน าให้อ่าน (ก ากวมอยา่งไร)

 กฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวมของสหรัฐอเมริกา (ก ากวม
อย่างไร)
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4. Accuracy (ความถูกตอ้งแม่นย า) 

 สะกดค าถกูตอ้ง 

 ไวยากรณ์ถกูตอ้ง *The result show… *the researches… *ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบและบริบททางความคิด  (กับ) *ทัศนะต่างๆ ได้แก่ ทัศนะต่อชีวิต 
ความเชื่อ หรือสภาพบ้านเมือง ฯลฯ (เช่น)

 เครื่องหมายถกูตอ้ง  เช่นก่อนค าเชื่อม เช่น however, in contrast ต้องใช้ . หรือ ;

 การอา้งอิงถกูตอ้ง ทุกชื่อที่อ้างในตัวบท ต้องปรากฏในรายการอ้างอิง ใช้ระบบที่
ถูกต้อง

การอ้างอิงไม่ผิดคน ไม่ผิดปี  ไม่ผิดการตีความ  การไม่อ้างอิงที่ที่ควรอ้างถือว่าผิด

 ใช้ค าถกูตอ้ง ถูกค าถูกความหมาย  เข้าใจถูกต้อง เช่น case study, content 
analysis

 มีความคงเสน้คงวา/สม่ าเสมอ/เปน็ระบบ color/colour, theater/theatre, 
organize/ organize; สกรรมกริยา/กริยาสกรรม, วรรณกรมท้องถิ่น/ วรรณกรรม
พื้นบ้าน
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5. Explicitness (ความแจ่มชดั)
 ชัดเจนว่าข้อความใดเป็นของเรา ข้อความใดเป็นของคนอื่นที่เรายกมา

 ทุกอย่างที่เขียนต้องชัดเจน เป็นระบบ และมีโครงสร้างให้ผู้อ่านติดตามได้

 แต่ละย่อหน้าต้องมี topic sentence และตามด้วย supporting ideas.

 ย่อหน้าต้องเรียงล าดับความคิดให้ผู้อ่านติดตามได้ง่าย

 ย่อหน้าต้องสัมพันธ์กัน

 การเรียงล าดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก

 การใหต้ัวอย่าง การขยายความ การใหร้ายละเอียด

 ศัพท์เฉพาะทุกค าที่ใช้ ต้องให้ค าจ ากัดความ หรืออธิบายให้ชัด
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6. Objectivity (วัตถุวสิัย) 

นักวชิำกำรมีจุดยนืได้ แต่ต้องเสนองำนแบบไม่เอนเอยีง โดยเลีย่งค ำแสดงคุณค่ำหรือ
อำรมณ์ เช่น bad, amazing, disappointment, มหัศจรรย์, ยอดเยีย่ม, ดมีาก, น่า
ผิดหวัง, ไร้ค่า

 ไม่ใช้ค าว่า เช่ือว่า เห็นว่า คดิว่า แน่ใจว่า... ให้อ้ำงผลกำรวเิครำะห์/หลกัฐำนจำกงำนอืน่
 The findings demonstrate that …/ According to Grant & Li (2019),..
 I believe the model is valid.  These findings indicate that the model 

is valid. 

 “โลก” ในมโนทัศน์ของคนไทยจึงมิใช่โลกท่ีแบนราบและมีปลาอานนท์รองรับอยู่ แต่เป็นโลก
ท่ีมีสัณฐานกลม และเป็นหน่ึงในระบบสุริยะจักรวาล ดงัเช่นทีป่รากฏในหนังสือแสดงกิจจานุกิจ
ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ในปี 2410 ท่ีอธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ

 ในความเห็นของข้าพเจ้า คนไทยยงัเช่ือโชคลาง และไสยศาสตร์ ผลการวิจัยของ...แสดงให้
เห็นว่าคนไทยส่วนมากยงัเช่ือโชคลางและไสยศาสตร์
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7. Hedging (การเบี่ยงบัง) 

อยา่กลา่วหรอืสรปุอะไรเกนิความจรงิ หากไมแ่น่ใจใหเ้บีย่งบัง

 ความมุ่งหมายเบื้องต้นของบรรณาธิการคงมิได้คาดหวังว่าจะมีงานเขียนในรูปแบบ
ของนวนิยายหรือเรื่องส้ัน

 จากตัวอย่างที่ยกมา น่าจะท าให้เห็นถึงบรรยากาศการอ่านเรื่องอ่านเล่นในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2460 ถึงต้นทศวรรษ 2470 ได้

 Viewing a movie in which alcohol is portrayed appears to lead to higher 
total alcohol consumption of young people while watching the movie.

 Implications of these findings may be that, if moderation of alcohol 
consumption in certain groups is strived for, it may be sensible to cut down 
on the portrayal of alcohol in programs aimed at these groups .

 This effect might occur regardless of whether it concerns a real-life 
interaction.
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8. Responsibility (ความรับผิดชอบ)

นักวิชาการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งทีพู่ดหรือ
เขียน โดยต้องแสดงหลกัฐานทกุกรณี และไมก่ลา่ว
ความเท็จ

1. ต้องซื่อสัตย์

2. แยกความคิดของตัวเองกับของคนอื่นอย่างชัดเจน

3. ไม่ลอกงานผู้อื่น 

4. ไม่น าความคิดของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน

5. งานวิชาการต้องไม่มุ่งท าร้ายสังคมหรือปัจเจก
บุคคล
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ชื่อเรือ่ง  บทคัดยอ่  การอ้างองิ



ชื่อเรือ่ง 

ต้องอ่านเข้าใจง่าย

เนื้อความตรงกับเนื้อหาของบทความ

ไม่กว้างหรือแคบ (เฉพาะเจาะจง) เกินไป

ไม่สั้นหรือยาวเกนิไป

ชื่อเรื่องภาษาไทยกับอังกฤษต้องสื่อความเดียวกัน 

(แปลเทียบเท่ากัน)



ตัวอย่างชือ่เรื่อง 

1. พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษาเพ่ือนบ้านในฐานะส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษามลายูและอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษา

Development and Current Situation of Bahasa Melayu and Indonesian Language Education in 

Thailand: With Special Reference to Higher Education

2. ก าเนิด�เรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วสมัยใหม�่: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและบริบททางความคิด

Origin of Thai Modern Fiction: On Relation of Intellectual Context to Form of Fiction;

3. สูเ่มืองใหญ่: ปัจจัยในการย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร

Toward a Big City: Causes of Female Laborers�Migration and their Adjustment in Nava Nakorn

Industrial Zone

4. Civil Society and the Political Change in Indonesia: From Authoritarian to Democracy

ประชาสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซีย: จากอ านาจนิยมสู่ประชาธิปไตย

5. อิทธิพลของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองการควบคุมความโกรธพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและ

ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นชายไทย

The Effects of Self-Esteem, Anger Control, Coping Behavior and Attitudes Toward the Violence 

on Aggressive Behavior of Thai Male Adolescence



บทคัดย่อ (Abstract) 

บทคัดยอ่ควรท าให้สัน้กระชบัที่สุด

ไม่มีการขยายความ ไม่มีการกลา่วซ้ า

เลือกค าที่แทนความคดิได้ยาว และประโยคตอ้งสัน้แต่ได้ใจความครบ 

(concise)

มีโครงสรา้งดงันี้

1. ความเปน็มา

2. วัตถุประสงค์

3. ข้อมูล และวธิกีาร

4. ข้อค้นพบ

5. สรุปหรอืกลา่วถงึนยัส าคญัของบทความ



ตัวอย่างบทคดัยอ่ (Food and society)

Influence of Changing Thai Society on the Japanese Restaurant Industry in Bangkok

(Mizue Miyamoto 2017), Manusya 20.1

The number of Japanese restaurants in Bangkok has rapidly increased in the previous decade. 
According to the Japan External Trade Organization (JETRO) (2015:8), there are 2,126 Japanese 
restaurants in all of Thailand, and twothirds of these are located in Bangkok. The number has 
been increasing by 20% every year since 2007. The quality is also outstanding. Tazatsu (2008:7) 
states: “There is Japanese food available which Japanese people feel tasty with the most 
reasonable price outside Japan”. There must be some reasons for this expansion, but most of the 
existing studies on the Japanese restaurant industry in Thailand focus only on the business 
perspective. Therefore, this study aims to analyze this phenomenon from sociological points of 
view related to Thai society. The analysis is based on official statistics, field research and 
interviews with selected Thai people. It was found that the expansion of the Japanese restaurant 
industry is highly connected to life style and value transformation of Bangkok people as a result of 
financial growth and urbanization. Wide integration of Japanese restaurant chains into large 
shopping malls has enabled Thai people to access Japanese restaurants as part of their daily 
lives. Moreover, this trend has created a new generation who recognize Japanese restaurants as 
choices for everyday food instead of ones for special occasions. The Japanese restaurant industry 
has been increasingly and deeply integrated into Bangkok society.



ตัวอย่างบทคดัยอ่ (Music)

Yodaya: Thai Classical Music in Myanmar Culture (Suradit Phaksuchon 2017) Manusya, Vol 20 No 2

Yodaya is one of the music genres in Myanmar’s musical culture. It was initially tied to the Myanmar royal court in 
the past and has ever since infiltrated the Myanmar way of life up until the present day. This qualitative study was 
set out to: 1) investigate the historical development of Yodaya, and 2) examine the features and representation of 
Thai classical music in Yodaya. Data was gathered between August 2009 and March 2014 through multiple 
techniques: survey, interview, observation, field-notes and documentary analysis. Informants included five 
experts, eight practitioners and four related people in Yangon and Mandalay cities in Myanmar. Data was 
validated by means of a triangulation method based on defined objectives and was presented following analytical 
description. Findings revealed that the history of Yodaya can be traced far back to the Konbaung period, the era 
after which Ayutthaya was ruled by Myanmar. As a consequence of this, Thai royal families, philosophers, 
experts and servants were forced to migrate to Myanmar. One significant piece of evidence revealing the 
representation of Thai music in Myanmar music was derived from the title and lyric of the song “Chui Chai.” It was 
also found that some Yodaya songs have lyrics in Myanmar but titles in Thai. These songs are Phayantin, 
Khaekmorn, Kamin, Tanao, Plengcha, Tobtuan, Cherdcharn, Ngungid, Kabi, and Mahouti. In terms of the musical 
features and representation of Thai music in Yodaya, two Yodaya songs (Weichayanta and Chaweitanya) were 
found to represent Thai music because their melodic scales (G A B D E and C D E G A) are similar to both 
Tarngnai and Tarngnork scales in classical Thai music. The melodic feature in the 4th movement of Chaweitanya
is similar to the 1st movement of the Phayadern song in Thai music. Phayadern and Chaweitanya are based on 
G A B D E and C D E G A scales respectively and are accompanied by a percussion drum rhythm, called “Sa 
Khun Dou Yia.” The structure of Yodaya was divided into three movements: prelude, interlude and finale. The 
prelude and finale movements contained free tempo while the interlude movement had a consistent and related
temp



ตัวอย่างบทคดัยอ่ (Information science)

Reading Habits and its Impact on Students Academic Performance: Case Study (Sachin
Kumar Diwan 2020) International Journal of Library and Information Studies. Vol.10(2) 

Reading of books and study material is basic on the life of each student. It is important to 
scholarly execution of students. Normal reading propensities will assist them with turning 
out to be long lasting students The Study investigated impact of reading habit on the 
academic activity and performance of students of Shri Rawatpra Sarkar University (SRU), 
Raipur (C.G.). The study utilized survey research method. The research instrument 
utilized was Questionnaire. The findings indicate that larger part of the respondents who 
take participate in the investigation are not used to their time for reading and they mostly 
read for Examination, own personality development and for improving spoken and written 
English skills The respondents usually read his own notes, Text books and Electronic 
Resources . The investigation the study also revealed that reading habits has importance 
impact on students. Academic Performance The major factor extenuate against students 
reading habits is the social media like Whatsapp, Facebook, Instagram and Twitter
therefore the study recommends that students should be encouraged by their lectures to 
read different information resources other that their notes, they should make a blueprint of 
their timing schedule for reading and also academic institutions should monitor use of 
social media so that students will carefully use it for educational purpose.



ตัวอยา่งบทคัดยอ่ (Tourism)

Overtouristified cities: an online news media narrative analysis (Cecilia 

Pasquinelli &Mariapina Trunfio 2020) Journal of Sustainable Tourism. 

Pages 1805-1824 

The controversial and multifaceted phenomenon of overtourism has been increasingly discussed 

and problematized by scholars. Although international media paid significant attention to overtourism

contributing to raising concerns for local tourism impacts, limited efforts were made to explore the 

media’s representation of the phenomenon and its role in shaping the understanding of overtourism

in public opinion and amongst policymakers. This paper contributes to the academic debate on 

overtourism by adopting a narrative approach to the analysis of how online news media represented 

it, stated its causes and effects, and suggested the actions to be taken for addressing it. The 

research provides novel interpretative perspectives on urban overtourism. It identifies the 

coexistence of factual, behavioural and perceptual overtourism effects and the role of passive and 

active urban stakeholders in overtouristified cities, suggesting further research on the local origin of 

the phenomenon. A set of managerial tools, including smart technologies, sheds light on the 

approaches to addressing overtourism in the city, suggesting the importance of transcending 

conservative



ตัวอยา่งบทคดัยอ่ (Religion)

อัตลักษณท์ี่ถกูสรา้งใหม่ของพระไทยในอินโดนเีซยี Jesada Buaban

(เจษฎา บัวบาล) Manusya 23, 2020 (170-187)

พระธรรมทูตไทยมักถูกมองว่าแม้จะท างานในต่างแดน แต่ก็เน้นพิธีกรรมเพื่อบริการ

ชุมชนไทยมากกว่าจะสามารถใช้หลักธรรมดึงดูดชาวต่างชาติ บทความนี้เสนอว่า 

งานธรรมทูตในอินโดนีเซียรอดพ้นจากค ากล่าวหานั้น เพราะสามารถปรับตัวและ

ดึงดูดสมาชิกใหม่ซึ่งป็นชาวจีนที่มีความเชื่อหลากหลายได้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยทางชาติ

พันธุ์วรรณนาเก็บข้อมูลที่ชวาและสุมาตราเป็นเวลาสามเดือน ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่

ทางศาสนาของอินโดนีเซียถูกขับเคลื่อนโดยฆราวาสผู้ซึ่งมีการศึกษาสูงและเก่งใน

การเทศน์ ขณะที่พระธรรมทูตไทยไม่เด่นในด้านนั้น จึงเลือกแข่งขันด้วยการสร้างอัต

ลักษณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับพระป่าของไทย โดยการนิมนต์พระป่าไปสอนสมาธิบ่อยครั้ง 

ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่หาไม่ได้ในผู้น าฆราวาสที่ขลุกอยู่กับการครองเรือน



การอา้งอิง

อ้างนามสกุล หรือชื่อ + นามสกุล พร้อมปีที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า

ชื่อที่อ้างทุกชื่อต้องปรากฏในรายการอ้างอิง ที่ไม่ได้อ้างต้องไม่

ปรากฏ

ไม่ใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง

ไม่ควรอ้างโดย ใช้วงเล็บท้ายประโยค หรือย่อหน้า

ควรอ้างชื่อในประโยค ใช้ค าว่า X กล่าวว่า  Xเสนอว่า  Xสรุปว่า X

อธิบายว่า  ตามท่ี X กล่าวไว้   ดังปรากฏในผลงานของX  

According to X, As shown by X,  X argued that…

ถ้าข้อความเป็นสาธารณะ มาจากอินเทอร์เน็ต วงเล็บ หรือใช้

เชิงอรรถระบุเว็บไซต์ได้

ภาพ หรือผลงานทางศิลปะในอินเทอร์เน็ตควรระวังในการน ามาใช้



ตัวอย่างการอา้งอิง
 Anwar (2014) studied library and information science research: a bibliometric study of the 

international journal of library and information science from 2009 to 2014.

 Kirkpatrick (2011) points out that English is used as a lingua franca in the Asean community

 Pecher and Zwaan (2005) and Eysenck and Keane (2005) have pointed out that a mental 

process covers various activities, such as attention, perception, learning, memory, solving and 

thinking.

 Hunter (1997) describes sustainable tourism as ‘a set of principles, policy prescriptions, and 

management methods…

 ความนิยมในเรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วจึงไปในทิศทางเดียวกับตรรกะของสังคมทุนนิยมท่ีตอ้ งการความแปลก

ใหมแ่ ละการเปลี่ยนแปลงอย่เ่ สมอ โครงเรื่องท่ีใหม่และคาดเดาไม่ได้ กลายเป็นลักษณะส าคัญของ

วรรณกรรมแบบกระฎุมพี ท่ีมสี่วนท าใหเ้กิดอิสระในการจินตนาการถึงแง่มุมต่างๆ ของปัจเจกบุคคล และท า

ใหป้ัจเจกบุคคลกลายเป็นศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง (Morreti, 2013, pp. 15-17)

 ...ความรูพ้ื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในช่วงที่อาศัยอยู่แบบกินนอนในปอเนาะ ดว้ ยเหตนุ  ี้ การสอน

ภาษามลายูจึงแยกไม่ออกจากการเรียนเร่ืองศาสนาอิสลาม และสรรพความรู้ต่างๆ ท่ียึดโยงอยู่กับศาสนาและ

ภูมปิัญญา ความรู้ในท้องถิ่น (Ibrahem, 2005)

 In order to survive in the modern era, many religions thus reinvent themselves to compete for 

attention and affiliation from consumers in the spiritual marketplace (Pattana 2010, 564).



การเขียนพื้นฐาน—การเขยีนย่อหนา้ 
(paragraph writing)



การเขียนยอ่หนา้ (paragraph writing)

 เร่ิมต้นด้วย Topic sentence (ประโยคเรื่อง)

 ตามด้วย ประโยคสนับสนุน (supporting sentences)

ตัวอย่าง

ขยายความ

หลักฐานจากแหล่งน่าเชื่อถือ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 เชื่อมโยงกับย่อหน้าที่มาก่อน

ใช้ค าเชื่อม เช่น อย่างไรก็ตาม ดังนั้น ในทางตรงข้าม

ค า เช่น ดังกล่าว  ดังแสดงข้างต้น ฯลฯ



Example of good paragraph writing

In the context of the COVID‐19 pandemic, substance use remains a 

public health priority [1,2]. Tobacco smoking and high‐risk alcohol 

consumption are among the leading causes of disease and premature 

death world‐wide [3,4]. In England, approximately 14% of adults smoke 

[5] and 21% exceed UK drinking guidelines [6]. Quitting smoking and 

reducing alcohol consumption can reduce the risk of chronic diseases 

and increase healthy life expectancy [7,8]. Understanding what is 

happening to smoking, drinking and quitting during the COVID‐19 

pandemic is important for evaluating the wider public health 

consequences of the pandemic. It also has important implications for 

informing the provision and targeting of support for smoking cessation 

and alcohol reduction.



Example of good paragraph writing

Conversely, there are reasons the lockdown may instead increase the 

prevalence of smoking and alcohol use and make quit 

attempts/reductions less of a priority. People are experiencing higher 

than usual levels of stress related to social isolation, employment, 

finances, caring responsibilities and concerns about catching or 

becoming ill from the virus [12]. Stress is an important risk factor for the 

onset and maintenance of alcohol misuse [13,14]. Many smokers 

mistakenly believe that smoking helps to relieve stress and report 

smoking as a means of coping with high levels of stress [15,16]. For 

those who are motivated to stop smoking or reduce their alcohol 

consumption, a (real or perceived) lack of support could provide a 

barrier to behavior change. Under usual circumstances in England, a

wide range of pharmacological and behavioural support is available for 

smoking cessation and alcohol reduction.



Example of good paragraph writing

In recent decades the landscape architectural discourse has tended to 

eschew ideas of aesthetics while focusing instead on notions of 

functional and sustainable design. We offer the view that Aesthetic 

Creation Theory, whose principal exponent is the philosopher Nick 

Zangwill, has the potential to redress this imbalance by interpreting 

landscape architecture as ‘art’. Zangwill’s account of ‘art’ differs, 

however, from many other definitions found in philosophical aesthetics: 

it holds that works of art have aesthetic functions that are essential to 

them, but also allows that they have other, non-aesthetic functions, for 

example practical or ecological ones. It thus removes the strict 

distinction between fine art and the useful arts. After introducing 

Zangwill’s theory, we discuss some rival theories of art and then 

explore the virtues of Aesthetic Creation Theory for the theory, practice, 

and pedagogy of landscape architecture.



Example of good paragraph writing

The point of our paper, however, is not to prove that landscape 

architecture is intrinsically an art and only an art if one understands art 

as being fine art. Neither do we believe that Zangwill’s theory holds the 

key to all questions within the aesthetical discourse in landscape 

architecture. We advance it in a spirit of experimentation, asking 

several questions: How far can the theory be taken? How good is 

Aesthetic Creation Theory as an explanation for what happens when 

landscape architects design landscapes? What are its implications for 

landscape architecture? But, most importantly, we assert that theorizing 

landscape architecture as a practice that strives for the creation of 

aesthetic values (alongside other values), provides a richer and more 

truthful account of the discipline.



ตัวอยา่งยอ่หนา้ที่ไมม่ ีtopic sentence

ประโยคเรือ่ง: 

จากปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วกระดาษ แก้วพลาสติก และ

กล่องอาหารพร้อมทานที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มต่าง 

ๆ ถึงแม้บรรจุภัณฑ์บางชนิดจะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาตไิด้แต่ก็ต้องใช้

เวลานาน ท าให้เกิดการก าจัดขยะอย่างผิดวิธีโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท เช่น การ

เผาท าให้กลายเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ท าให้

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการ

ลดปัญหาขยะด้วยวิธีการต่าง เช่น การน าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกหรือ

น ามาสู่กระบวนการผลิตใหม่เช่นการรีไซเคิล (Recycle) (Hawkins, G., 2012) 

เพื่อแก้ปัญหาหลักด้านขยะจ านวนมาก รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ไม่มี topic sentence และไมเ่ชือ่มโยงกบัย่อหนา้ทมีาก่อน

ประโยคเรือ่ง : 

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่ทุกคนน าใส่อาหารส่วนใหญ่มักท ามาจากพลาสติก

หรือกล่องโฟม ซึ่งหลังจากการใช้งานแล้วจากบรรจุภัณฑ์ก็กลายเป็นขยะมูลฝอย 

และจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เน่ืองจากย่อยสลายได้ช้า จึงตามมาด้วย

ปัญหามากมายทั้งแก่คนและสัตว์ต่าง ๆ และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

มนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากปัจจุบันทุกคนต่างได้รับผลกระทบ

จากภาวะโลกร้อนจึงมีการเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลักดันให้เกิดสินค้า

ทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะที่มีในปัจจุบัน



ไม่มี topic sentence มีแต่ topic

ช่องทางการจัดจ าหนา่ยผา่นบรษิัทไปรษณยีไ์ทย 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดบางบ่อ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายร่วมกับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไปยังพื้นทีต่่าง ๆของประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้พัฒนา
รูปแบบการจัดจ าหน่ายผ่านตัวกลาง (Good Boy) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทย ให้สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เป็นองค์การด้านกิจการสื่อสารที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และใน
ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน คือ “ 
เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วย
มาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงเป็นล าดับแรก” พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ัวประเทศโดยการจัด
จ าหน่าย ณ ที่ท าการไปรษณีย์ และจัดจ าหน่ายบนเว็บไซต์
Thailandpostmart.com ในการนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อผ่านช่องทางจ าหน่ายสินค้าทั้งแบบออนไลน์
และออฟไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าปลาสลิดจาก
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อและแปรรูป ยังมีสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการปลาสลิดบางบ่อรายอื่นๆ



Questions?


