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บรรณาธิการของหนังสือเลมน้ีไดตั้งกรอบพ้ืนฐานของ
หนังสือเลมน้ีไววา นํ้าเปนกุญแจสําคัญในอารยธรรม
มนุษย  โดยสวนใหญของอารยธรรมโบราณมีรากฐานอยู
บนพื้นที่ลุ มน้ํา ที่มีปฏิสัมพันธของผู คนและนํ้าเปน
คุณลักษณะที่สําคัญ เนื่องจากนวัตกรรม ความรูและ
เทคโนโลยีสมัยใหมของวิถีชีวิตยุคใหม ทําใหปฏิสัมพันธ
โดยตรงของคนและนํ้าไดลดความสําคัญลง วิถีชีวิตยุค
ใหมของมนุษยไดทําใหมนุษยขึ้นอยูกับระบบท่ีมนุษย
สรางข้ึน ดังนั้นความใกลชิดกับนํ้าจึงดอยความสําคัญ   
ลงไป แตมันเปนความทาทายเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูจาก
หลักการพื้นฐานของปฏิสัมพันธของมนุษยกับน้ําและ    
ใชบทเรียนเหลานั้นนําไปสูบริบทปจจุบันของเมืองและ
ชนบท 

หนังสือเลมน้ีประกอบดวยบท ทั้งหมด 14 บท : 
บทแรกใหภาพรวมของแนวคิดของชุมชนน้ํา และบท
สดุทายเปนการวเิคราะหผลการวจิยัทีส่าํคญัของชมุชนนํา้
จากความหลากหลายของกรณีศึกษา ซึ่งในหนังสือเลมน้ี
นําเสนอกรณีศึกษาในอีก 12 บทท่ีเหลือ โดยครอบคลุม
มติติางๆทีเ่กีย่วของกบัชมุชนนํา้ เชน การจดัการนํา้  การ
กาํกบัดแูลทรพัยากรนํา้ อทุกภมู ิ(waterscape)  การใชนํา้ 
ในพื้นท่ีแหงแลง การจัดการลุมน้ํา และการจัดการความ
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เสี่ยงของอุทกภัย โดยเปนกรณีศึกษาจาก 9 ประเทศใน
หลากหลายภูมิภาค  ไดแก บังคลาเทศ จีน อินเดีย 
มาเลเซีย ญี่ปุน ไตหวัน ไทย ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 เขียนโดย Takeuchi et al ไดมีการยกตัวอยาง
ธรรมเนียมและแนวปฏิบัติบางประการของชุมชนน้ําใน
ประเทศญ่ีปุน รวมถึงการกํากบัดแูลทรัพยากรน้ําและการ
ใชนํ้าของชุมชนบนพ้ืนฐานของความเส่ียงในการเกิดภัย
พิบัติ ผานการรวมมือกันในระดับชุมชน โดยใชการวิ
เคราะหความสัมพันธุ ในเชิงพื้นที่ บทนี้ เสนอการ
วิเคราะหที่เฉพาะเจาะจง ของการใชประโยชนของนํ้าใน
ลักษณะธรรมเนียมและแนวปฏิบัติในระดับชุมชน ใน
บริบทสมัยใหมของการบริหารจัดการนํ้า

บทที่ 3 โดย Thaitakoo และ McGrath   เนื้อหาในบทน้ี
อธิบายถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่อยูตามลํานํ้าที่ผูคน
ไดมีการปรับตัวใหเขากับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทางธรรมชาต ิการสรางสภาพแวดลอมทีอ่ยู
อาศัยของตนตามลักษณะการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้า
และการหลากของนํ้า โดยไมเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางธรรมชาติใดๆ บทน้ียังอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง
อยางรุนแรงของความเปนเมือง ที่มีผลตอระบบอุทก
เกษตรที่ซับซอนของที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา และของ
กรุงเทพฯ ที่เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีความคงทน
และยืดหยุนสูงในการซึมซับและกักเก็บน้ําไดเปนอยางดี 
ซึ่งสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ โดย      
ผูเขียนมุงเนนไปที่ความเขาใจของความยืดหยุนดั้งเดิม    
ที่เคยมีในประวัติศาสตร ในเรื่องการปรับที่อยูอาศัยและ
ความเปนอยู ที่แสดงถึงวัฒนธรรมพ้ืนบานของการอยู 
รวมกับนํ้า
 
บทที่ 4 มี Matsuki เปนผูเขียน   โดยชี้ใหเห็นวา 400 
ปทีผ่านมา ตามแมนํา้สาํคญัในประเทศญ่ีปุน ผูนาํชมุชน
ทองถิ่นในชนบทไดสรางคันเขื่อนปองกันนํ้าทวม ที่ให
ความปลอดภัยตอพื้นที่เกษตรกรรม และแหลงการผลิต
ตางๆ ในทีร่าบลุมน้ําทวมถึง คนญีปุ่นทีอ่าศยัอยูในทีร่าบ
ลุมนํา้ทวมถงึ หนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานสวนกลาง 
ไดมีการเอาใจใสและตื่นตัวในการดูแลรักษาคันเขื่อน

ปองกนัน้ําทวม ในการตอสูกบัอทุกภัย  ทีส่าํคญัมกีารฝก
อบรมคนรุนใหมใหสบืทอดองคความรูของพวกเขาสําหรบั
การพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคม เนื้อหาในบทน้ีเปนตัวอยาง
ที่แสดงใหเห็นถึง ความพยายามอยางตอเน่ืองในการ
ถายทอดองคความรูขามรุน ในการท่ีจะการบริหารจัดการ
แมนํ้าและชุมชนเพื่อการตอสูกับปญหาอุทกภัย

บทที่ 5 เขียนโดย Mallick เน้ือหาในบทน้ีมุงเนนไปที่
ประเดน็การระดมชุมชน และการเสริมสรางศกัยภาพของ
ความเปนประชาคมของ คนยากจน ผูหญิง และชุมชนท่ี
อยูชายขอบในระบบนิเวศ ในการเขาถงึและการมีสทิธใิน
ทรพัยากรนํา้ทีถ่กูจาํกดั บทนีย้งัเนนเกีย่วกบัความทาทาย
ทีส่าํคัญ การเรียนรูจากการรวมมือกัน และการกระทําใน
ระดับชุมชน เพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลทรัพยากรนํ้า
ในทองถ่ิน ในสถานการณที่ยากลําบากอยางย่ิงของ
ประเทศบังคลาเทศ

บทท่ี 6 โดย Hishida และ Kamada ผูเขียนแสดงใหเห็น
ถงึกรณศีกึษาของลุมน้ํา Shingashi ซึง่ต้ังอยูทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของกรุงโตเกียว ลุมนํ้าน้ีในอดีตมีการเส่ือม
สภาพของสิ่งแวดลอมทางน้ํา เนื่องจากการเจริญเติบโต
ของเมอืง   เพือ่การฟนฟสูิง่แวดลอมทางนํา้ องคกรเอกชน
หลายองคกรในพื้นที่ ไดสรางเครือขายและทํางานใน    
ลุมน้ํานีม้านานกวา 10 ป กรณขีองลุมน้ํา Shingashi เปน
ตวัอยางของความสาํเรจ็ในการจดัการสิง่แวดลอมทางนํา้ 
ที่เกิดจากความรวมมือและการสนับสนุนขององคกร 
ตางๆ และเครือขายในวงกวาง และความคิดในการ 
ปฏิบัติ การดําเนินการฟนฟู และการจัดการพื้นท่ีลุมน้ํา
ทั้งหมดในวงกวาง

บทท่ี 7 ในบทน้ี Nianthi   อธิบายถึงแนวคิดของระบบ
การจัดการนํ้าแบบ”ระบบขั้นตอเรียง” (cascade 
system) ซึ่งเปนระบบด้ังเดิมในพ้ืนท่ีที่แหงแลงของศรี
ลงักา   แนวคดิน้ีถกูรบัเอาไวเปนเครือ่งมือในการวางแผน
ของเจาหนาที่ชลประทาน รวมทั้งไดรับการทดลองและ
ทดสอบในระดับชุมชนโดยองคกรพัฒนาเอกชนมาแลว   
ในบทน้ีไดทําการวิเคราะหการพัฒนาของระบบดังกลาว
ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา และทําการประเมินจุดแข็ง
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และจุดออน เพื่อที่จะพัฒนาระบบดังกลาวใหเปนเคร่ือง
มือที่มีประโยชนที่หลากหลายมากขึ้นในดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําตอไป
 
บทที่ 8 โดย Bakhuni อธิบายถึงแนวคิดของ ‘Pani 
Panchayat’ (ระบบการดูแลและจดัการทรัพยากรน้ํา) ทีม่ี 
รากฐานมาจากหลักการของความเสมอภาค และการ
ปรับปรุงสิทธิ ในการใชและเขาถึงทรัพยากรนํ้า ที่ดํารง
อยูในของอินเดียต้ังแตโบราณกาล และไดสืบทอดมา
จนถึงปจจุบนั   โดยไดยกตัวอยางของชุมชนเหลานีท้ีม่อียู
ในรัฐ Maharastra และ Orissa โดยอธิบายเช่ือมโยงเขา
กบั สถานการณอืน่ๆ ทีใ่ชแนวคดินีเ้ปนแกนในการดาํเนนิ
การและจัดการทรัพยากรน้ํา ในบทน้ีผูเขียนไดพยายาม
ที่จะทําความเขาใจพลวัตและผลกระทบของ ระบบการ
ดูแลและจัดการทรัพยากรนํ้า นี้ที่มีตอความมั่นคงของ
อาหารและสังคมของชุมชน รวมทั้งดานวัฒนธรรม การ
ตอบรับการพฒันาจากภายนอก ระบบนิเวศวิทยา และส่ิง
แวดลอม

บทที่ 9 เขียนโดย Hideshima   อธิบายถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจดัการคุณภาพของแมนํา้ในประเทศ
ญี่ปุน เนื้อหาในบทน้ีแสดงใหเห็นวาคนไมเขาใกลแมนํ้า 
Horikawa ในนาโกยา เนื่องจากการเสื่อมคุณภาพนํ้าที่
เกิดข้ึนจากการขยายตัวของเมือง ในเวลาเดียวกันก็มี
กจิกรรมตางๆเกิดขึน้เพือ่การฟนฟแูมนํา้   ซึง่กรณีศกึษา
นี้แสดงใหเห็นวาการมีส วนรวมของประชาชนเปน         
สิ่งสําคัญที่จะจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับผล 
กระทบของการขยายตัวเมืองกับทรัพยากรนํ้า

บทที่ 10 โดย Fang and Zhong   ผูเขียนแสดงใหเห็นวา
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไดรับผลกระทบจากภัย
แลงอยางรุนแรง และการบริหารจัดการน้ําไดรับการ
พิจารณาใหเปนสิ่งที่สําคัญที่มีมาตลอดประวัติศาสตร   
อันยาวนาน สําหรับการลดภัยพิบัติความแหงแลง 
เทคโนโลยทีางการเกษตรไดรบัการพัฒนาใหเปนไปตาม
สภาพภูมิอากาศตั้งแตโบราณกาล และในบทนี้ยังได
แนะนําระบบเกบ็นํา้ใตดนิ ในฐานะตวัอยางของภมูปิญญา
ทองถิ่น สําหรับการบริหารจัดการนํ้าในประเทศจีน

บทที ่11 โดย Shaw et al. เนือ้หาในบทน้ีเปนกรณีศกึษา
จาก Kampong Bahru ตนกําเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร
ในมาเลเซยี โดยทีบ่รเิวณนีไ้ดรกัษาวิถชีวีติและวฒันธรรม
ดัง้เดมิท่ีมเีอกลกัษณเฉพาะตวั ทามกลางการเตบิโตอยาง
รวดเร็วของเมือง ถึงแมเวลาจะผานไปแตก็สามารถเก็บ
รักษาอาคารแบบดั้งเดิมในหมู บานในเมือง รวมทั้ง 
อาหาร วัฒนธรรมและการละเลนตามประเพณี ไวได 
พืน้ท่ีนีเ้ปนจดุบรรจบของแมนํา้สองสาย ทีแ่ปนจดุกาํเนดิ
ของชุมชนน้ําแบบด้ังเดิม   ในปจจุบันพ้ืนท่ีมุงเนนการ
พัฒนาระบบนิเวศชุมชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
เนนในเร่ืองของเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และสังคม โดย
บทนี้ผู  เขียนไดใหความสําคัญกับบทเรียนที่ได จาก
โครงการพัฒนานิเวศชุมชนในชุมชนทองถิ่น

บทที ่12 โดย McGrath and Thaitakoo ผูเขยีนไดอธบิาย
ถึงความชาญฉลาดของภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการ
นํ้าลุมน้ําในพื้นท่ีตนน้ําที่เปนภูเขา โดยมุงเนนท่ีจะแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางมนุษย 
สภาพแวดลอม และพื้นที่ปลูกขาว โดยการเจริญเติบโต
ของขาวท่ีปลกูจะขึน้อยูกบัความรวมมอืและความพยายาม
จัดการน้ํา บทน้ีไดมีการอธิบายถึงประวัติศาสตรระบบ
อุทกนิเวศ ของภูมิทัศนตนน้ํา โดยเนนทางสังคมและ
ระบบนิเวศทีม่วีวิฒันาการรวมกนักบัการเปลีย่นแปลงของ
ภูมิทัศนในปจจุบัน

บทท่ี 13 เขียนโดย Wen et al.   อธิบายถึงลุมน้ํา Jhuo 
- Shuei ในใจกลางของประเทศไตหวนั มพีืน้ที ่3,156.9 
ตารางกิโลเมตร ยาวของ 187 กิโลเมตร แมนํ้า Jhuo - 
Shuei เปนแมนํา้ทีย่าวท่ีสดุ มปีระชากรประมาณ 3 ลาน
คนอาศัยอยู ตามริมฝ  งทั้งสองของแมนํ้า ลุ มน้ํานี้
ครอบคลุมพื้นที่กว างใหญ ที่มีสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรที่หลากหลายและซับซอน ซึ่งอาณาเขตของ
ระบบนิเวศยังแสดงใหเห็นสภาพภูมิทัศนที่หลากหลาย
และแตกตางกัน   บทน้ีอธบิายถึงชุมชนน้ําตามแนวแมนํา้ 
Jhuo - Shuei ที่มีระบบการจัดการน้ําท่ีเฉพาะเจาะจง   
นอกจากน้ันยงักลาวถงึอนาคตของการพัฒนาท่ียัง่ยืนของ
แมนํ้าในการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโลก
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WATER COMMUNITIES by Rajib Shaw and Danai  Thaitakoo

สุดทายบทที่ 14  เขียนโดย Thaitakoo and Shaw   เปน
บทสรุปสรุปในเร่ืองของชุมชนนํ้า ที่มีมุมมองและมิติ      
ที่แตกตางกัน บนพื้นฐานที่แตกตางกัน ของสังคม 
วฒันธรรม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอม บทนีว้เิคราะหบท
เรียนที่ไดจากกรณีศึกษาในบทกอนๆ และเรียบเรียงใน
รูปแบบขอแนะนําสําหรับอนาคต

จากผูเขียนที่ประกอบไปดวยผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย 
ไมวาจะเปนจากนักวิชาการ  ผูกําหนดนโยบายในหนวย
งานระหวางประเทศ และผูปฏิบัติงานในองคกรพัฒนา
เอกชน   หนงัสอืเลมนีเ้ปนความพยายามในการนําเสนอ
ปฏิสมัพนัธของผูคนทีผ่กูพนักบันํา้ ผานการวเิคราะหของ
กรณศีกึษาจากประเทศทีแ่ตกตางกันในบรบิทวฒันธรรม
และสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม   หนงัสอืนีไ้ดนาํเสนอ
หลักการพื้นฐานของชุมชนนํ้า ซึ่งถึงแมวาเวลาจะผานไป 
มีการเปล่ียนแปลงบริบทและบทบาทของชุมชน แตหลัก
การพื้นฐานยังคงไมเปลี่ยนแปลง โดยในหนังสือเลมนี้ 
ระบุวาหลักการจะสามารถใชงานไดกับโลกสมัยใหม บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสวนรวม และความรวม
มือของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบรรลุการเปนชุมชนนํ้า
อยางยั่งยืน

หนังสอืเลมนีเ้นนท่ีชมุชนน้ําท่ีมมีมุมองและมิตทิีแ่ตกตาง
กัน ความยืดหยุนและการปรับตัวที่เปนกุญแจสําคัญ
สําหรับชุมชนน้ําในการพัฒนาอยางย่ังยืนบนความไม
แนนอนของอนาคต   ความยัง่ยนืจะเกิดขึน้ไดนัน้ก็ขึน้อยู
กบัตนทุนทางสังคม ทีจ่ะเปนองคประกอบท่ีสาํคัญสําหรับ
ระบบการจัดการนํ้าท่ียั่งยืน และการพัฒนาระบบนิเวศ
และสงัคมอยางบรูณาการ การเรียนรูรวมกนัและถายทอด
ความรูพืน้ถิน่ผานรุนสูรุน จะสรางความเขาใจท่ีลกึซึง้ของ
ความสัมพนัธระหวางมนุษยและระบบน้ํา   การเช่ือมโยง
การสงผานของขอมูลและการส่ือสารเปนรากฐานของการ
กํากับดูแล และการปรับตัวของชุมชนนํ้าทุกระดับและ
ขนาด   ในทีส่ดุการดาํรงอยูของชมุชนนํา้ การบูรณาการ
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทางปฏิบัติจะ
ชวยเพิ่มศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นและลดขอจํากัด
ตางๆ ลง การศึกษา วจิยั การสรางเสรมิขดีความสามารถ
ของชุมชน การเตรียมความพรอมของชุมชนเพ่ือเสริม

สรางความยืดหยุนสําหรับการเปลี่ยนแปลงและความ   
ไมแนนอนในอนาคต จะสรางใหเกิดชุมชนน้ําที่ยั่งยืนได
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การเสนอบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวารสารวิชาการที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพร
แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสูสังคมเพ่ือเปนการถายทอด แลกเปล่ียนและกระตุนการบุกเบิกแสวงหาความรูใหม เพือ่เปนพลัง
สาํคัญตอการเกือ้หนนุความกาวหนาของศาสตรและวิชาชพี เพ่ือสนองเจตนารมณอนัแนวแนทีจ่ะเสริมสรางความเปนเลศิทางดานวชิาการ
และวชิาชพีตามปณธิานของมหาวทิยาลยั  โดยจดัทาํเปนวารสารวชิาการรายป ออกปละ 1 ฉบบั และบทความมกีารตรวจสอบดวยผูทรง
คุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) โดยเนื้อหาครอบคลุมความรูทีเ่กีย่วเนือ่งตัง้แตการออกแบบส่ิงแวดลอม (Environmental Design 
and Planning) การออกแบบเมือง  การวางผังภาคและเมือง ภูมสิถาปตยกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน ออกแบบอุตสาหกรรม 
การพัฒนาที่ดินและที่อยูอาศัย รวมไปจนถึงการศึกษาและวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา  ประวัติศาสตร  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูทีส่นใจสงบทความกรุณากรอกรายละเอียดเอกสารแจงความจํานงเสนอผลงานวิชาการ พรอมท้ังสงบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความยาวรวมกันไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พรอมไฟลมาที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือท่ี Email: aja.chula@gmail.com 

เกณฑการพิจารณารับบทความ 
 
บทความที่สงมาใหพิจารณาลงตีพิมพตองเปนบทความที่ยังไมเคยตีพิมพที่ใดมากอนทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ โดยบทความตองมี
สวนประกอบ ดังนี้

1. ชือ่เรือ่ง ชือ่-นามสกลุผูเขยีนทกุคน ตาํแหนงทางวิชาการ สถานท่ีทาํงาน และอีเมลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกันไมเกิน 1 หนากระดาษ A4
3. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละไมเกิน 5 คํา
4. เนือ้หาควรประกอบดวย บทนาํ ตวัเรือ่ง บทสรปุ เอกสารอางองิ และบรรณานกุรม โดยความยาวตองไมเกิน 15 หนากระดาษ 

ขนาดเอ 4  
5. แบบอกัษร (ไทยและอังกฤษ) พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Ofce Word 2007ใชแบบอักษร FreesiaUPCขนาด 14 ระยะหาง

บรรทัดหนึ่งเทา โดยตัง้ระยะขอบการพิมพ   กัน้หนา 1.5 นิว้ กัน้หลงั 1 นิว้ เวนขอบบน 1.5 นิว้ เวนขอบลาง 1 นิว้ 
6. สมการ รูปภาพ และตาราง ตองมีความชัดเจนมีหมายเลขกํากับ โดยรูปภาพและตารางตองระบุแหลงท่ีมาความละเอียดของ

รูปภาพตองไมนอยกวา 300 dpi โดยสแกนรูปภาพแยกตางหากออกจากบทความ 
7.  การเขยีนอางองิและบรรณานกุรมควรเปนไปตามรปูแบบการเขยีนอางองิและบรรณานกุรมสาํหรบับทความเพือ่ตพีมิพในวารสาร

วชิาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (ดรูายละเอียดในหนาถดัไป)
8.  การสงตนฉบับ ใหสงบทความ พรอมรูป หรือตาราง จํานวน 1 ชุด พรอมไฟลมาท่ีบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือท่ี Email: aja.chula@gmail.com
9. ผูเขียนจะไดรับการติดตอเพื่อปรับปรุงบทความโดยคําแนะนําจากกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ
10. บทความที่ผานการพิจารณาและไดรับการตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับวารสาร จํานวน 2 เลม
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แนวทางการเขียนบทความ การอางอิงและบรรณานุกรม

แนวทางการเขียนบทความ
การใชคําภาษาอังกฤษ  

- ควรใชเฉพาะท่ีจําเปน ชื่อคน ชื่อสิ่งของ ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ใหใชทับศัพทเปนภาษาไทย โดยไมตองมีวงเล็บ   
- การใสวงเล็บคาํภาษาองักฤษใหใสเมือ่กลาวถงึครัง้แรกไดครัง้เดยีว คาํทีม่คีวามหมายทัว่ไปๆ ไมตองมวีงเล็บภาษาองักฤษ ใหใส

วงเลบ็ภาษาอังกฤษไดเมือ่กลาวถงึคาํทีเ่ปนศพัทเทคนคิ  คาํเฉพาะ คาํทีเ่ม่ือใชภาษาไทยแลวมคีวามหมายท่ีเขาใจยาก ไมชดัเจน 
- การใสวงเล็บคําภาษาอังกฤษ  หากเปนชื่อเฉพาะ หรือศัพทเทคนิค ใหใชอักษรตัวเล็ก  หากเปนคําท่ีเมื่อแปลเปนภาษาไทย

แลวอาจทําใหความหมายผิดไปใหสามารถใชทับศัพทไดโดยอางอิงตามราชบัณฑิต  
การอางอิงและบรรณานุกรม

1. วิธีการเขียนอางอิงในเน้ือเรื่องบทความ  ใหใชระบบนาม-ป (Author-date) แทรกปนไปในเน้ือหา โดยระบุชื่อผูแตงและป 
ที่พิมพ ใหเขียนอยูในวงเล็บ สามารถทําไดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี้
กรณีที่ 1  เปนการอางอิงงานของผูอื่นโดยสรุปความมา ใหใชชื่อผูแตงและปที่พิมพ
   แบบแผน (ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ)
   ตัวอยาง (เปลื้อง  ณ นคร, 2511)
กรณีที่ 2  เปนการอางอิงเน้ือหาโดยตรง โดยการคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรง ใหใชชือ่ผูแตง ปพมิพ และระบุเลขหนา
   แบบแผน (ชื่อผูแตง, ปที่พมิพ: เลขหนา)
   ตัวอยาง (ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, 2520: 3-4) 

2. วิธีการเขียนบรรณานุกรมทายบทความ การเรียงลําดับรายการอางอิงและบรรณานุกรม ใหเรียงลําดับโดยเรียงภาษาไทย
กอน แลวตามดวยภาษาอังกฤษ จากนั้นเรียงตามลําดับอักษรและสระ กรณีผูเขียนคนเดียวกันใหเรียงตามปที่ตีพิมพ
2.1  การอางอิงหนังสือ:

แบบแผน ชื่อผูแตง.  ปที่พิมพ.  ชื่อหนังสือ.  จํานวนพิมพ.  ครั้งท่ีพิมพ.  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
- ผูแตงชาวไทย ใหลงชื่อกอน แลวตามดวยนามสกุล ไมตองใสตําแหนงทางวิชาการ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ

ตัวอยาง เดชา  บุญคํ้า.  2543.  ตนไมใหญในงานกอสรางและพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

- ผูแตงชาวตางประเทศ  ใหใชชือ่สกลุขึน้ตน ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และอกัษรยอของช่ือตน และช่ือกลาง (ถาม)ี 
ตัวอยาง Ruth, L.C.  1999.  Design Standards for Children’s Environment.  New York: McGraw-Hill.

2.2  การอางอิงบทความในหนังสือ:
แบบแผน ชื่อผูเขียนบทความ.  ปที่พิมพ.  “ชื่อบทความ.”  ใน ชื่อบรรณาธิการ (ถามี), ชื่อเรื่อง, เลขหนา.  
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