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1. กระดาษและการจัดหนา 
1.1 กําหนดใหจัดหนากระดาษ ขนาด A4 
1.2 กําหนดระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย 2 เซนติเมตร ระยะหางจากขอบกระดาษดานบน 

ดานลาง และดานขวา 1.5 เซนติเมตร 
 

2. ขนาดตัวอักษร 
2.1 ชื่อเร่ืองภาษาไทย: กําหนดใหระบุช่ือเร่ืองกลางหนากระดาษ ใชตัวอักษร Angsana New 

ตัวหนา ขนาด 16 
2.2 ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ: กําหนดใหระบุไวใตช่ือภาษาไทย กลางหนากระดาษ ใชตัวอักษร Time 

New Roman ตัวหนา ขนาด 12 
2.3 ชื่อผูวิจัย: กําหนดใหอยูชิดขวาของบทคัดยอ พรอมระบุสถานภาพ หนวยงานทีสั่งกัด 

และอีเมล ใชตัวอักษร Angsana New ตัวหนา ขนาด 14 
2.4 เนื้อหา: ภาษาไทย กําหนดให ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 

      ภาษาอังกฤษ กําหนดให ใชตัวอักษร Time New Roman ขนาด 11 
2.5 คําสําคัญ: 
ภาษาไทย กําหนดใหอยูดานลางของบทคัดยอ เวนระยะหาง 1 บรรทัด คําวา “คําสําคัญ” 

ใชตัวอักษร Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 
ภาษาอังกฤษ กําหนดใหอยูดานลางของบทคัดยอ เวนระยะหาง 1 บรรทัด คําวา “Keywords” ใช 

ตัวอักษร Time New Roman ตัวหนา ขนาด 12 
3. ความยาวของบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กําหนดใหมีความยาวประมาณ 10-12 บรรทัด 
ตัวอยาง 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคนําเสนอการวิเคราะหกวีนิพนธราชวงศถัง โดยนํามิติดานวัฒนธรรมมาใชเปน

มุมมองในการศึกษา  ผูวิจัยคัดสรรกวีนิพนธราชวงศถังที่มีเน้ือหาเก่ียวกับสงครามจํานวน 87 บทในหนังสือ ชุมนุม



กวีนิพนธราชวงศถัง (全唐诗) ซึ่งรวบรวมขึ้นโดยพระบรมราชโองการของจักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิง (ค.ศ. 

1644-1911) โดยใชวิธีวิทยาทางวาทกรรมศึกษา (Discourse Studies) ซึ่งเช่ือวาภาษา วรรณกรรม และสังคม
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีปฏิสัมพันธกันอยางแยกจากกันมิได  กวีนิพนธเหลาน้ีรวบรวมโดยราชสํานักซึ่งทําหนาที่
ผูกขาดประเพณีในการเลือกอุดมการณหลักของสังคม ทั้งน้ี มักมีผลประโยชนบางอยางแฝงอยู อาทิ ผลประโยชน
ทางเช้ือชาติ ชนช้ัน และเพศสภาพ ทําใหบทกวีเหลาน้ีเปนแหลงขอมูลที่ดี สามารถนํามาใชในการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงอํานาจ วาทกรรม และอุดมการณที่บรรจุอยูในบทกวี ประเด็นที่ผูวิจัยใหความสําคัญเปนหลักคือ
ความสัมพันธระหวางวาทกรรมและอุดมการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูวิจัยตองการหาคําตอบวาบทกวีเหลาน้ีได
ประกอบสราง (construct) วาทกรรมหลักและวาทกรรมตอบโตอยางไร อีกทั้งวาทกรรมดังกลาวมุงเสนออดุมการณ
ใดของสังคมจีน 

 

คําสําคัญ  :  กวีนิพนธจีน / ราชวงศถัง / วาทกรรม / อุดมการณ 
 

Abstract 
This research paper aims to analyze poetry during the Tang dynasty by using the cultural 

dimension as an analytical lens. I have selected eighty-seven Tang poems dealing with war that 
were compiled in the Complete Tang Poetry (全唐诗), commissioned by the Kangxi emperor 
of the Qing dynasty (1644–1911 AD). The research paper takes the approach of discourse 
studies, which postulates that language, literature, culture, and society are inseparably related. 
These poems were compiled by the Qing court to shape tradition and form a dominant ideology 
in the society. They contain hidden agendas on subjects such as race, class, and gender. These 
poems are good resources for analyzing the power relations, discourse, and ideology embedded 
in them. I focus on the relationship between discourse and ideology, especially I will examine 
what kind of dominant discourse and counter-dominant discourse these poems construct, as 
well as analyze which ideology is presented via the discourse in Chinese society. 
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