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คํานํา
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรตางๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดให%
นักศึ กษาแตละคนต% องทํ าการศึ กษาทดลองหรื อทํา งานวิ จั ยเกี่ ยวกั บการเกษตรหรืออุ ตสาหกรรม
การเกษตร 1 เรื่อง โดยเน% นให% นักศึ กษารู%จักวิ ธีการตั้งสมมุ ติฐาน การวางแผนการทดลอง การ
ดําเนินการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง ตลอดจนการวิเคราะห1และสรุปผลการทดลอง ทั้งนี้
จะต%องอยูภายใต%การควบคุมดูแลของอาจารย1ที่ปรึกษาป3ญหาพิเศษ ผลที่ได%จากการทํางานวิจัยของ
นักศึกษามีสวนสําคัญมากในการเพิ่มพูนความรู%และทักษะของตัวนักศึกษาเอง และยังมีประโยชน1ตอ
การเรี ย นการสอน ซึ่ ง สอดคล% อ งกั บ นโยบายการเรี ย นการสอนของทางสถาบั น ฯ และอาจเป: น
ประโยชน1 ตอตัว นักศึกษาเองในการนํ าไปใช% ประกอบอาชีพ หรื อการเรี ยนในระดั บที่ สูงกวาระดั บ
ปริญญาตรี
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร1ไมวาจะเป:นสาขาใด การทํางานวิจัยนับวามีความจําเป:นที่
จะต%องพึงกระทําควบคูไปกับการเรียนทางทฤษฎี ผลจากการเรียนการสอนในวิชาป3ญหาพิเศษตาม
หลั ก สู ต รของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร จึ ง ถื อ วาเป: น วิ ช าที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต% อ งให%
ความสําคัญอยางมาก ต%องฝ>กฝน ค%นคว%า จดบันทึก และเขียนเป:นรายงานผลการวิจัย การเป:นนักวิจัย
ที่ดีต%องเริ่มต%นจากการเป:นนักจดบันทึก ชางสังเกต และค%นคว%าทดลองเสมอ การเรียนวิชาป3ญหา
พิเศษจึงนับวาเป:นจุดเริ่มต%นที่ดีของนักศึกษาทุกคน
ผศ. ทรงพลธนฤทธ1 มฤครัฐอินแปลง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พฤศจิกายน 2556
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ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการทําปญหาพิเศษ
1. นักศึกษาต%องสงโครงรางการทําป3ญหาพิเศษตออาจารย1ที่ปรึกษาป3ญหาพิเศษตามแบบฟอร1ม
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งนักศึกษาจะสามารถทําป3ญหาพิเศษได%เมื่อผานการพิจารณาและ
ได%รับการอนุมัติจากอาจารย1ผู%ควบคุมแล%ว นักศึกษาควรเลือกอาจารย1ที่ปรึกษาและทําป3ญหาพิเศษ
ตามรายวิชาที่อาจารย1ที่ปรึกษาป3ญหาพิเศษทําการสอนและทําการวิจัยอยู
2. นักศึกษาควรเริ่มทําป3ญหาพิเศษในภาคเรียนที่ 7
3. นักศึกษาต%องทําการตกลงกับอาจารย1ที่ปรึกษาในเรื่องสถานที่ทดลอง วัน เวลา อุปกรณ1
และเครื่องมือที่ใช%ในการทดลอง
4. นักศึกษาจะต%องรายงานผลการทดลองเป:นระยะๆ ตออาจารย1ที่ปรึกษาป3ญหาพิเศษ
5. นักศึกษาต%องสงรายงานผลของการทํา ป3ญ หาพิเศษตออาจารย1 ผู%ควบคุมเพื่อตรวจเมื่ อ
สิ้นสุดการทดลอง
6. นักศึกษาต%องผานการสอบสัมภาษณ1หรือให%ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย1ผู%ควบคุม และ
ทําการสงรูปเลมที่สมบูรณ1อยางน%อยจํานวน 3 เลม โดยใช%ปกสีเขียวออน สันสีเขียวเข%ม ตราสถาบัน
พร%อมปกพลาสติก โดยมีรูปเลมตามข%อกําหนดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ควรให.เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วัน หลังวันสุดท.ายของการสอบปลายภาคในแตละภาคเรียน เพื่อให%ทันตอการสงเกรด
ของนักศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
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สวนประกอบปญหาพิเศษ
ปญหาพิเศษ ประกอบด%วย 4 สวน ดังนี้
1. สวนนํา (Preliminary)
2. สวนเนื้อหา (Text)
3. สวนเอกสารและสิ่งอ%างอิง (Reference)
4. สวนภาคผนวก (Appendix)
สวนที่ 1 ถึง 3 นั้น ต%องมีครบถ%วนในป3ญหาพิเศษ สําหรับสวนที่ 4 จะมีหรือไมแล%วความ
จําเป:นและความเหมาะสมของป3ญหาพิเศษแตละเรื่อง
สวนที่หนึ่ง : สวนนํา (Preliminary)
สวนนํามีองค1ประกอบตางๆ ตามลําดับดังตอไปนี้
1. ปกนอก (Front Cover)
ต%องเป:นปกออนสีเขียวออน ขนาด 22 ซ.ม. × 28 ซ.ม. (ขนาด A4) และสันปกติดด%วยเทป
กาวสีเขียวเข%ม พิมพ1ข%อความตางๆ ด%วยตัวพิมพ1สีดําขนาดเทาตัวอยางในหน%า 5 ตามลําดับจากบนลง
ลางคือ
1. ตราสถาบัน ขนาด 1 ½ นิ้ว × 2 นิ้ว ขอบบนของตราสถาบันฯ หางจากขอบบน
ของกระดาษ 1 ½ นิ้ว
2. ป3ญหาพิเศษ พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 34 พ%อยท1
3. ชื่อเรื่องเป:นภาษาไทย พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 22 พ%อยท1
4. ชื่อเรื่องเป:นภาษาอังกฤษ (ถ%ามี) พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 22 พ%อยท1
5. ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา โดยใสคํานําหน%าชื่อ เชน “นาย” “นาง” หรือ
“นางสาว” ถ%ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ให%ระบุยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
หรือสมณศักดิ์ นั้นๆ นําหน%าชื่อ พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 22 พ%อยท1
6. ชื่อหลักสูตร ชื่อคณะ และชื่อมหาวิทยาลัย พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 22 พ%อยท1
7. พ.ศ. หมายถึง พ.ศ. ที่นักศึกษาสงเลมป3ญหาพิเศษ(ไมใชปuการศึกษาที่จบ) ให%
พิมพ1เป:นเลขอารบิก ไมต%องมีเดือนกํากับ ปกด%านหลังต%องไมมีข%อความใดๆ พิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด
22 พ%อยท1
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2. กระดาษเปลา (Blank Page)
ถัดจากปกนอกด%านหน%า และกอนปกด%านหลัง ให%มีกระดาษเปลาสีขาวด%านละแผน
3. ปกใน (Title Page)
ประกอบด%วยข%อความตางๆ พิมพ1ตัวอักษรธรรมดา ขนาด 16 พ%อยท1 ตามตัวอยางในหน%า 6
1. ป3ญหาพิเศษ
2. เรื่อง
3. ชื่อเรื่องเป:นภาษาไทย
4. ชื่อเรื่องเป:นภาษาอังกฤษ
5. ชื่อและนามสกุลของผู%เขียนป3ญหาพิเศษ โดยมีคํานําหน%าชื่อ
6. เสนอ
7. หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ใน
พระบรมราชูปถัมภ1
8. พ.ศ. (ระบุปuที่สงป3ญหาพิเศษ)
4. ใบรับรองปญหาพิเศษ
ให%ใช%แบบฟอร1มตามตัวอยางในหน%า 7 โดยพิมพ1ตัวอักษรธรรมดา ขนาด 16 พ%อยท1 ยกเว%น
คําวา ใบรับรองป3ญหาพิเศษ ที่ต%องพิมพ1ตัวเข%มหนา ขนาด 18 พ%อยท1
5. บทคัดยอ (Abstract)
เป:นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของป3ญหาพิเศษที่กระชับและชัดเจน ซึ่งจะทําให%ผู%อานสามารถ
เข%าใจป3ญหาพิเศษได%อยางรวดเร็ว การเขียนบทคัดยอควรเขียนให%ได% 1 หน%ากระดาษ ถ%าหากเนื้อหา
มากเกิน 1 หน%ากระดาษ ให%ยอขนาดตัวอักษรให%เล็กลงเพื่อให%ได%เนื้อหารวมภายใน 1 หน%ากระดาษ
(ตามตัวอยางในหน%า 8)
การเขียนบทคัดยอควรเขียนตอเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุ
- วัตถุประสงค1 และขอบเขตของงานวิจัย
- วิธีการวิจัย วิธีการเก็บข%อมูล เครื่องมือที่ใช% จํานวนและลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
- ผลการวิจัยโดยสังเขป
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6. คํานิยม (Acknowledgements)
เป:นสวนที่ใช%บรรจุข%อความแสดงความขอบคุณหนวยงานหรือผู%มีสวนสนับสนุน ชวยเหลือ
และให%ความรวมมือในการทําป3ญหาพิเศษ สวนนี้จะมีหรือไมก็ได% ถ%ามีให%พิมพ1คําวา “คํานิยม” ไว%
กลางหน%ากระดาษ ข%างลางเป:นข%อความแสดงความขอบคุณไมเกิน 1 หน%า (ตามตัวอยางหน%า 9)
7. สารบัญ (Table of Contents)
เป:นสวนที่แสดงลําดับหมายเลขหน%าของหัวข%อเรื่องทั้งหมดที่มีอยูในป3ญหาพิเศษ นับตั้งแต
สารบัญจนถึงหน%าสุดท%าย โดยพิมพ1คําวา “สารบัญ” กลางหน%ากระดาษ การให%หมายเลขหน%าให%ดูใน
หัวข%อการพิมพ1ในหน%า 10
หัวข%อใหญ หัวข%อรอง กลางหน%ากระดาษในภาคเนื้อหาของป3ญหาพิเศษต%องใสไว%ในสารบัญ
สวนหัวข%อข%างนั้นจะใสในสารบัญหรือไมก็ได% การวางรูปสารบัญให%เป:นไปตามตัวอยางในหน%า 10
8. สารบัญตาราง (List of Tables)
เป:นสวนที่แสดงลําดับเลขหน%าของตารางทั้งหมดที่มีอยูในป3ญหาพิเศษ
โดยพิมพ1คําวา
“สารบัญตาราง” อยูกลางหน%ากระดาษ กรณีที่มีชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ข%อความในบรรทัดตอไป
ให%พิมพ1ตรงกับบรรทัดแรก กรณีมีตารางในภาคผนวก ให%พิมพ1รายการตารางผนวกตอในสารบัญ
ตาราง การวางรูปสารบัญตารางให%เป:นไปตามตัวอยางในหน%า 11
9. สารบัญภาพ (List of Figures)
เป:นสวนที่แสดงลําดับเลขหน%าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยูในป3ญหา
พิเศษ โดยมีคําวา “สารบัญภาพ” อยูกลางหน%ากระดาษ กรณีที่มีภาพในภาคผนวก ให%พิมพ1รายการ
ภาพผนวกตอในสารบัญภาพ ตามตัวอยางในหน%า 12
10. คําอธิบายสัญลักษณ$ อักษรยอ และคํายอ (List of Abbreviations)
เป:นสวนที่อธิบายถึงสัญลักษณ1 อักษรยอ และคํายอตางๆ จะมีหรือไมก็ได%แล%วแตความจําเป:น
แตละสัญลักษณ1และคํายอให%มีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม

1 ½ นิ้ว
5

2 นิ้ว

ตัวอยางที่ 1 ปกด%านหน%า

1 ½ นิ้ว

½ นิ้ว

ปญหาพิเศษ
1 นิ้ว

การถายทอดลักษณะความต.านทานตอเชื้อราที่ผลิต
อะฟลาทอกซิน (ASPERGILLUS FLAVUS )ของถั่วลิสง
INHERITANCE OF RESISTANCE TO AN AFLATOXINPRODUCING RUNGUS ( ASPETGILLUS FLAVUS) IN PEANUT

นายปญญา อารักษ$

เทากัน

หลักสูตรเกษตรศาสตร$ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
พ.ศ. 2545
1 ½ นิ้ว
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ตัวอยางที่ 2 ปกด%านใน

ป3ญหาพิเศษ

เรื่อง

การถายทอดลักษณะความต%านทานตอเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน
(Aspergillus flavus) ของถั่วลิสง
Inheritance of Resistance to an Aflatoxin – Producing
Fungus (Aspergillus flavus) in Peanut

นายป3ญญา อารักษ1

เสนอ

หลักสูตรเกษตรศาสตร1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1
พ.ศ 2545
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ตัวอยางที่ 3 ใบรับรองป3ญหาพิเศษ

1 ½ นิ้ว

1 นิ้ว

ใบรับรองปญหาพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีการอาหาร)
เรื่อง การผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดอัดแทงโดยใช.มอลทิออลแทนน้ําตาล
Production of Snack Bar by Using Moltiol Sugar Substitutuion
นามผู.ศึกษา นางสาวสาครินทร$ พรมศร
ได.พิจารณาเห็นชอบโดย
ประธานกรรมการ

..........................................................................
(…………………….……………………….)

กรรมการ

..........................................................................
(…………………………………………….)

กรรมการ

..........................................................................
(…………………………………………….)

ประธานหลักสูตร

..........................................................................
(…………………………………………….)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$รับรองแล.ว
................................................................................
(…………………………………………………..)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........

8
ตัวอยางที่ 4 บทคัดยอ
บทคัดยอ
เรื่อง ผลของสารฮิวเมคแตนท1ตอคุณภาพของไส%ครีมขนมโตเกียว
Effect of Humectants on Qualitities of Cream Filling Khanom Tokyo
นามผู%ศึกษา นางสาวธิติยา เทียงสา
อาจารย1ที่ปรึกษาป3ญหาพิเศษ ………………………………….....………
( ผู%ชวยศาสตราจารย1วัฒนี บุญวิทยา)

..….…/……. /…….
(วัน / เดือน / ปu)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค1เพื่อศึกษาผลของสารฮิวเมคแตนท1ตอคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เคมี กายภาพ อายุการเก็บรักษา และต%นทุนการผลิต โดยแปรปริมาณสารละลายผสมระหวาง กลีเซ
อรอลกับฟรักโตสในอัตราสวน 1:1 เป:น 4 ระดับ ได%แก 0:0 2.5:2.5 5:5 และ 7.5:7.5 แทนที่น้ําตาล
ซูโครส 4 ระดับ ได%แก 275 กรัม 261.25 กรัม 274.5 กรัม และ 233.75 กรัม ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบวา ผู%บริโภคให%คะแนนการยอมรับขนมโตเกียวที่มีสารละลายผสมระหวาง กลีเซ
อรอลกับฟรักโตส (5:5) มากที่สุดในด%านสี รสหวาน เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ซึ่งมีคะแนนการ
ยอมรับอยูในระดับชอบเล็กน%อยถึงชอบปานกลาง และเมื่อนํามาวิเคราะห1องค1ประกอบทางเคมีพบวา
ร%อยละโปรตีน ไขมัน เส%นใย เถ%า ความชื้น และพลังงาน (กิโ ลแคลอรี่ ) ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ (p>0.05) กับสูตรควบคุม แตร%อยละของคาร1โบไฮเดรตมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สารฮิวเมคแตนท1ทําให%คา aw และคาสี L ลดลง แตคาสี b และคาแรง
กดเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิ 30๐C ขนมโตเกียวสูตรควบคุมและขนมโตเกียวสูตรที่ผู%บริโภคยอมรับมากที่สุด
(5:5) ซึ่งบรรจุในถุงโพลีโพรพิลีน สามารถเก็บได%นาน 1 และ 2 วัน ตามลําดับ โดยมีปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย1ทั้งหมด ยีสต1 รา อยูในเกณฑ1มาตรฐานผลิตภัณฑ1ชุมชนขนมไทย มผช.1/2552 เมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น คา aw คาสี a, b มีแนวโน%มเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาสี L และคาแรงกด
มีแนวโน%มลดลง นอกจากนี้ยังพบวาขนมโตเกียวสูตรที่ผู%บริโภคยอมรับมากที่สุด (5:5) มีต%นทุนสูงกวา
สูตรควบคุมร%อยละ 13.09
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ตัวอยางที่ 5 คํานิยม
คํานิยม
ข%าพเจ%าขอกราบขอบพระคุณ ผู%ชวยศาสตราจารย1 ดร.พิสุทธิ์ มังกรกาญจน1 อาจารย1ที่ปรึกษา
ป3ญหาพิเศษ ที่ได%ชวยเหลือในการวางแผนงานทดลองในครั้งนี้ ตลอดจนการให%คําปรึกษา แนะนํา
และตรวจแก%ไขข%อบกพรองตางๆ ให%สําเร็จลุลวงไปด%วยดี
ขอขอบพระคุณคุณเสนห1 ผลประสิทธิ์ ผู%อํานวยการกองประมงน้ําจืด คุณสมหวัง พิมลบุตร
หัวหน%าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท คุณมานพ แจ%งกิจ หัวหน%าสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดร%อยเอ็ด และ
หัว หน%า สถานี ประมงน้ํ า จืด จั งหวั ดชั ย ภู มิ ที่ กรุ ณาเอื้ อเฟ†‡ อสงมอบตั วอยางปลาบึ กที่ใช% สํา หรับ การ
ทดลอง ขอขอบคุณ คุณชวลิต วิทยานนท1 และนักวิชาการทุกทานที่กรุณาให%รายละเอียดบางประการ
เกี่ยวกับปลาบึก
ขอขอบคุณ คุณพอ คุณแม และพี่ๆ ทุกคนที่คอยให%ความชวยเหลือ ให%กําลังใจ ชี้แนะและ
สนับสนุนการทําป3ญหาพิเศษจนสําเร็จลุลวงได%

นวลอนงค1 นาคคง
เมษายน 2544
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ตัวอยางที่ 6 สารบัญ

สารบัญ

สารบัญ

หน%า
(1)

สารบัญตาราง

(2)

คํานํา

1

การตรวจเอกสาร

2

อุปกรณ1และวิธีการทดลอง

9

ผลการทดลอง

12

วิจารณ1ผลการทดลอง

15

สรุป

16

เอกสารอ%างอิง

17

ภาคผนวก

18

11
สารบัญตาราง
ตารางที่
1

แสดงคุณคาอาหารในสวนที่กินได% 100 กรัม

หน%า
4

2

แสดงสวนประกอบโภชนะทางเคมีของใบโสน

12

3

ปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยตอวันของไกไข

13

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอตัวตอวัน

19

น้ําหนักไขเฉลี่ย

19

ตารางผนวกที่
1
2

12
สารบัญภาพ
ภาพที่
1

ลักษณะใบโสน

หน%า
3

2

เปรียบเทียบสีของไขแดง

15

ลักษณะการจัดกรงไกที่ใช%ทดลอง

21

2

วิธีการวัดสีไขแดง

21

3

วิธีการวัดความหนาของเปลือกไข

22

ภาพผนวกที่
1

หมายเหตุ ดัดแปลงจากป3ญหาพิเศษเรื่อง : การเสริมใบโสนปˆนเพื่อเป:นแหลงโปรตีนในอาหารไกไข
โดย นางสาวสวลี ชินรัตน1 พ.ศ. 2545
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สวนที่สอง : การเขียนสวนเนื้อหา (text)
สวนเนื้อหาต%องมีสวนประกอบเรียงตามลําดับดังนี้
1. คํานํา
2. การตรวจเอกสาร
3. อุปกรณ1และวิธีการ
4. ผลการทดลอง
5. วิจารณ1
6. สรุป
1. คํานํา (Introduction)
เป:นสวนที่กลาวถึงพื้นฐานความเป:นมา อธิบายถึงป3ญหาและเหตุผลที่ทําการวิจัย โดยเน%น
ความสําคัญของงานที่ทํา ในสวนนี้รวมถึงวัตถุประสงค1 (objectives) ซึ่งอธิบายถึงจุดมุงหมายของ
การทําการวิจัยให%ชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอน รวมถึงทฤษฎีและแนวความคิดที่จะนํามาใช% และ
ประโยชน1ที่จะได%รับจากงานวิจัย คํานําอาจมีการอ%างอิงหรือไมก็ได% ในกรณีที่มีวัตถุประสงค1หลาย
อยางควรแยกเป:นข%อๆ ให%เห็นชัดเจน ตามตัวอยางคํานําในหน%า 23
คํานําไมควรนําข%อมูลที่อยูในลักษณะ ตาราง กราฟ ภาพ การถอดสมการเคมี สูตรอาหาร
สารเคมีที่เป:นสูตรน้ํายา ของงานวิจัยที่ผู%อื่นทํามาเสนอ แม%แตรายงานในรูปของตารางสรุปข%อมูลจาก
สถาบันหรือองค1กรตางๆ ก็ไมควรนํามาลง ในกรณีที่จําเป:นจะต%องลงข%อมูลในลักษณะที่เป:นตาราง
เพราะไมอาจยกจุดสํา คัญมาเลาได%โดยไมเห็ นข%อมูล ที่เป:นกราฟ หรื อตัวเลขจํานวนมากเพื่อความ
สมบูรณ1และความเข%าใจในเรื่องวิทยานิพนธ1นั้นๆ ให%นําตารางหรือกราฟดังกลาวแสดงให%ดูที่ภาคผนวก
2. การตรวจเอกสาร (Literature Review)
เป:นสวนที่สรุปข%อมูลหรือผลงานวิจัยที่มีผู%ทํามาแล%ว และมีความสําคัญตองานวิจัยนี้ โดย
เรียบเรี ยงเป:นภาษาเขีย นที่สละสลวย อานได%ใจความ ถู กต%องตรงตามเอกสารต% นฉบับ แตไมควร
คัดลอกมาทุกตัวอักษร ตามตัวอยางในหน%า 24
ข%อบกพรองที่พบเสมอก็คือคือ นักศึกษามักคัดลอกข%อความทั้งหมด แล%วนํามาพิมพ1ตอกัน
โดยไมมีข%อความเชื่อมโยง ทําให%ไมตอเนื่อง นักศึกษาควรอานเอกสารให%เข%าใจและเรียบเรียงขึ้นใหม
เป:นสํานวนของตัวเอง
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หลักเกณฑ$ในการตรวจเอกสารและอ.างอิงในเนื้อความปญหาพิเศษ
1. การตรวจเอกสาร อาจแบงเป:นหัวข%อ หรือเป:นการบรรยาย แล%วแตความเหมาะสม
2. เอกสารที่ นํ า มาอ% า งอิ ง ในการตรวจเอกสาร จะต% อ งตรงกั บ เอกสารที่ ป รากฏในสวน
เอกสารอ%างอิง
3. ระบบการอ%างอิงที่ใช% คือ ระบบชื่อ และปu (name – and – year system)
4. การอ%างอิงเอกสารภาษาไทยให%ใช%ชื่อตัว เอกสารภาษาตางประเทศให%ใช%ชื่อสกุล
5. แบบการอ%างอิง
5.1 อ%างอิงเอกสารทั้งฉบับ เป:นการสรุปแนวความคิดจากเอกสารทั้งเลมหรือทั้งเรื่อง
ดังตอไปนี้
5.1.1 อ%างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู%แตงคนเดียว
ให%ระบุชื่อผู%แตงไว%นอกวงเล็บ สวนปuที่พิมพ1ให%ระบุไว%ในวงเล็บ เชน
สุวรรณ (2523)………………………
Gardner (1980)……………………
หรือ ระบุทั้งชื่อผู%แตงและปuที่พิมพ1ไว%ในวงเล็บ เชน
………………………(สุวรรณ, 2523)
………………………(Gardner, 1980)
หรือ ระบุทั้งชื่อผู%แตง และปuที่พิมพ1โดยไมต%องอยูในวงเล็บ เชน
ใน พ.ศ. 2537 สุวพงษ1 ได% ………………
In 1989, Glass pointed out that …………
5.1.2 อ%างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู%แตง 2 คน
ให%ระบุชื่อตามหลักเกณฑ1ในข%อ 4 ทั้ง 2 คน โดยให%มีคํา และ หรือ and คั่น เชน
สุวรรณ และ กนก (2523)………………………..
Johnson and Smith (1980)……………………
หรือ
…………………(สุวรรณ และ กนก, 2523)
…………………(Smith and Johnson, 1980)
หรือ
ใน พ.ศ. 2537 สุวพงษ1 และ สายัณห1 ได% …………
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In 1991, Woodard and Prime concluded that ……
5.1.3 อ%างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู%แตง 3 คนขึ้นไป
ให%เขียนระบุชื่อผู%แตงคนแรก แล%วตอด%วย และคณะ หรือ et al. เชน
สุวรรณ และคณะ (2523)…………………….
Garder et al. (1980)……………………
หรือ
…………………….(สุวรรณ และคณะ, 2523)
…………………….(Gardner et al., 1980)
ในกรณีที่มีเอกสารซึ่งมีผู%แตงตั้งแต 3 คน ขึ้นไป เป:นจํานวนมากกวา 1 ฉบับ โดยที่มี
ผู%แตงคนแรกเป:นคนเดียวกัน ไมวาผู%แตงคนที่ 2 ถึงคนสุดท%ายจะเป:นชุดเดียวกันหรือไมก็ตาม ถ%าปuที่
พิมพ1เอกสารเหลานั้นเป:นปuเดียวกันให%ใสอักษร ก ข ค … ในเอกสารภาษาไทย และ a b c … ใน
เอกสารภาษาตางประเทศ ไว%หลังปuของเอกสารทั้งในสวนการตรวจเอกสารและสวนรายการเอกสาร
และสิ่งอ%างอิง โดยระบุอักษรเรียงลําดับในรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิง เชน มีเอกสารที่จะต%องอ%างอิง
2 ฉบับ ซึ่งพิมพ1ในปu พ.ศ. 2528 โดยผู%แตง
สนั่น จันทร1คํา, ชัยพฤกษ1 มณีพงษ1 และ วัชรินทร1 บุญวัฒน1.
และ
สนั่น จันทร1คํา, ชัยพฤกษ1 มณีพงษ1, วัชริทร1 บุญวัฒน1 และ ชํานาญ ฉัตรแก%ว.
ในสวนการตรวจเอกสารจะเขียนดังนี้
สนั่น และคณะ (2528 ก)………..
สนั่น และคณะ (2528 ข)………..
และระบุ ก ข ตามหลังปuที่พิมพ1ในรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงด%วย
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5.1.4 อ%างอิงเอกสารที่ผู%แตงเป:นสถาบัน
ให%ระบุชื่อเต็มของสถาบัน ถ%าหนวยงานนั้นเป:นหนวยงานของรัฐบาลการระบุชื่อควร
เริ่มต%นชื่อในระดับกรม หรือต่ํากวา เชน
กองอนุรักษ1สัตว1ปˆา กรมปˆาไม% (2537) ………
Oregon State University (1997) ………
อนึ่ง หากชื่อสภาบันนั้นยาว ในการอ%างอิงครั้งแรกให%ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให%
มีชื่อยอในวงเล็บเหลี่ยม สวนในการอ%างอิงในครั้งตอๆ ไป ให%ระบุชื่อยอของสถาบัน เชน
การอ%างอิงครั้งแรก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] (2535)……
Food and Agriculture Organization [FAO] (1990)………
หรือ
…………………(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2535)
…………………( Food and Agriculture Organization [FAO], 1990)
การอ%างอิงครั้งตอๆ ไป
ส.ป.ก. (2535)…………
FAO (1990)…………
หรือ
……………(ส.ป.ก., 2535)
……………(FAO, 1990)
5.1.5 อ%างเอกสารหลายฉบับที่มีผู%เขียนคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน)
ในกรณี ที่ ปu ที่ พิ ม พ1 ต างกั น ให% ร ะบุ ชื่ อ ผู% แ ตงเพี ย งครั้ ง เดี ย ว แล% ว ระบุ ปu ที่ พิ ม พ1
ตามลําดับ โดยใช%เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางปu เชน
สุวรรณ (2523, 2534, 2540)…………
Gardner et al. (1980, 1990, 1995)……..
หรือ
…………..(สุวรรณ, 2523, 2534, 2540)
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…………(Gardner et al., 1980, 1990, 1995)
ในกรณีที่ปuที่พิมพ1ซ้ํากัน ให%ใช%อักษร ก ข ค …..ตามหลังปuที่พิมพ1สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใช%อักษร a b c ……..ตามหลังปuที่พิมพ1สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ เชน
สุวรรณ (2523 ก, 2523 ข, 2523 ค)…………
Gardner et al. (1990 a, 1990 b, 1990 c)………
หรือ
…………(สุวรรณ, 2523 ก, 2523 ข, 2523 ค)
…………(Gardner et al., 1990 a, 1990 b, 1990 c)
กรณีที่มีเอกสารมากกวา 1 ฉบับ ซึ่งเอกสารแตละฉบับมีผู%แตงคนละคนแตชื่อ
เหมือนกัน และพิมพ1ในปuเดียวกัน ให%เขียนดังนี้
สมพงษ1 (2537 ก)…………
สมพงษ1 (2537 ข) …………
Anderson (1990 a)……….
Anderson (1990 b)………
หรือ
…………(สมพงษ1, 2537 ก)
…………(สมพงษ1, 2537 ข)
…………(Anderson, 1990 a)
…………(Anderson, 1990 b)
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5.1.6 อ%างอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผู%แตงหลายคน (หลายชุด)
กรณีอ%างอิงเอกสารเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศเพียงภาษาเดียว ให%
เรียงลําดับตามปuที่พิมพ1จากน%อยไปหามาก และคั้นแตละชุดด%วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เชน
เฉลิมพล (2535); กอบแก%ว (2538); มานพ และคณะ (2542) ………..
Norton (1990); Hanna and Monson (1995); Rusland et al. (1997)…..
หรือ
…….(เฉลิมพล, 2535; กอบแก%ว, 2538; มานพ และคณะ, 2542)
…….(Norton, 1990; Hanna and Monson, 1995; Rusland et al., 1997)
กรณีอ%างอิงทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ให%เรียงลําดับเอกสาร
ภาษาไทยกอน แล%วตามด%วยเอกสารภาษาตางประเทศ เชน
กอบแก%ว (2535); Stipanovic (1998)………
หรือ
…………(กอบแก%ว, 2535; Stipanovic, 1998)
5.1.7 อ%างอิงเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผู%แตง
ให%ใช%คําวา “นิรนาม” สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา “Anonymous” สําหรับเอกสาร
ภาษาตางประเทศแทนชื่อผู%แตง เชน
นิรนาม (2520)………………………………..
Anonymous (1977)………………………….
หรือ
……………………(นิรนาม, 2520)
……………………(Anonymous, 1977)
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5.1.8 อ%างอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผู%รวบรวม ผู%แปล หรือผู%วิจารณ1
ให%ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับข%อ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 และ 5.1.4 ตามที่ได%กลาวมาแล%วเป:นกรณีๆ
ไป เชน
นิจศรี (2523)………………………
สมพงษ1 และ ไพรัช (2525)…………
อรุณ และคณะ (2540)………………
Anderson (1980)……………………
Kerson and Bailey (1990)…………
Tansey et al. (1995)…………………
หรือ
…………………….(นิจศรี, 2523)
…………………….(สมพงษ1 และ ไพรัช, 2525)
…………………….(อรุณ และคณะ, 2540)
…………………….(Anderson, 1980)
…………………….(Kerson and Bailey, 1990)
……………………..(Tansey et al., 1995)
5.1.9 อ%างอิงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น
ให%ระบุเฉพาะชื่อผู%แตงและปuที่พิมพ1เอกสารอื่นนั้น โดยไมต%องอ%างอิงบุคคลที่เป:น
ผู%รายงานคนแรก สวนรายละเอียดของผู%รายงานคนแรกจะปรากฏในสวนเอกสารอ%างอิง เชน
คํานึง (2542)…………………..
Suresh (1990)…………………
หรือ
……………………(คํานึง, 2542)
……………………(Suresh, 1990)
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5.1.10 อ%างอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสาร
ในการอ%างอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผู%เขียนใน
แตละสวน การระบุชื่อผู%แตงนั้นให%ระบุเฉพาะชื่อผู%แตงของสวนที่ต%องการอ%างอิง
5.1.11 อ%างอิงเอกสารที่ไมปรากฏปuที่พิมพ1
ในตําแหนงที่ต%องระบุปuที่พิมพ1 ให%ระบุ ม.ป.ป. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ n.d.
สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ เชน
ไชยยา (ม.ป.ป.)…………………….
Walker (n.d.)………………………
หรือ
……………………(ไชยยา, ม.ป.ป.)
…………………….(Walker, n.d.)
5.1.12 อ%างอิงหนังสือพิมพ1
กรณีอ%างขาวโดยทั่วไป ให%ระบุชื่อหนังสือพิมพ1และปuที่พิมพ1 เชน
สยามรัฐ (2535)……………………….
The Nation (1995)……………………
หรือ
………………………..(สยามรัฐ, 2535)
……………………….(The Nation, 1995)
ในกรณีอ%างคอลัมน1หรือบทความในหนังสือพิมพ1ที่มีชื่อผู%เขียน ไมวาจะเป:นนามจริง
หรือนามแฝง ให%ระบุชื่อผู%เขียนและปuที่พิมพ1 เชน
บุษบา (2535)………………………
Johnson (1990)……………………
หรือ
………………………..(บุษบา, 2535)
………………………(Johnson, 1990)
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5.2 อ%างอิงเอกสารเฉพาะบางหน%าของเอกสาร
ให%ใช%วิธีการดังที่กลาวไว%แล%วในการอ%างอิงเอกสารทั้งฉบับ และต%องระบุหน%าของ
เอกสารที่อ%างอิงตอจากปuที่พิมพ1โดยมีเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหวางปuที่พิมพ1และหน%าของเอกสาร
เชน
อภิชาติ และคณะ (2536: 50-54)…………..
Jones (1999: 9) ………………………….
5.3 อ%างอิงข%อมูลในตารางและภาพ
ให%ระบุชื่อผู%แตงไว%นอกวงเล็บ และระบุปuที่พิมพ1ไว%ในวงเล็บตรงที่มาใต%ตารางและ
ภาพ เชน
ที่มา: วิเวก (2538)
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539)
Source: Marshall (1997)
3. อุปกรณ$และวิธีการ (materials and methods)
อุปกรณ1 เป:นสวนที่กลาวถึงอุปกรณ1เฉพาะที่สําคัญและจําเป:นสําหรับการวิจัยในบางกรณีควร
บรรยายรายละเอียดตางๆ ของอุปกรณ1นั้น
วิธีการ เป:นสวนที่กลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถานที่และระยะเวลา
ในการทํางาน อาจแบงเป:นหัวข%อแยกให%เห็นความชัดเจน เชน การทดสอบในห%องปฏิบัติการ การปลูก
ในสภาพไร การเลี้ยงสัตว1ในกรง วิธีสกัด วิธีวิเคราะห1 ฯลฯ หากเป:นวิธีการที่มีผู%เสนอแนะไว%แล%ว ให%
อ%างอิงเอกสารที่ได%บรรยายวิธีการนั้นและอาจบรรยายรายละเอียดของวิธีการนั้นไว%ในภาคผนวก
ในสวนนี้ อาจมี การแสดงเค%าโครงทางทฤษฎี ไว% ด%ว ยหากเป: น การวิ จัย เพื่ อเสนอทฤษฎีใหม
สถานที่และระยะเวลาทําการวิจัย (Places and duration) เป:นสวนที่บงถึงตําแหนงหรือ
สถานที่และเวลาทําการวิจัยอยางชัดเจน
สารเคมีที่ใช%ในการวิเคราะห1ควรบอกยี่ห%อด%วย รวมทั้งเครื่องวิเคราะห1ที่จําเพาะบางเครื่อง
ควรบอกรุนของเรื่อง
ตามตัวอยางอุปกรณ1และวิธีการในหน%า 27
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4. ผล (Results)
เป:นการเสนอผลการวิจัยที่ได%จากการทดลอง ต%องอธิบายให%ชัดเจนและอาจใช% ตาราง กราฟ
รูปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ ประกอบคําอธิบายให%มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ตามตัวอยางหน%า 30)
5. วิจารณ$ (Discussion)
การวิจารณ1ผลการทดลอง มีจุดมุงหมายหลักเพื่ออธิบายเหตุผลที่ทําให%ได%ผลการทดลอง
เชนนั้น ควรเขียนในลักษณะตอไปนี้
1. ผลที่ได%จากการทดลองเป:นไปตามเป”าหมายที่ตั้งเอาไว%หรือไม ถ%าไมเป:นไปตามเป”าหมาย
ที่ตั้งเอาไว% ต%องให%เหตุผลชัดเจน
2. ผลที่ได%เหมือนหรือคล%ายกับงานวิจัยที่มีผู%ทํามากอนหรือไม และอยางไร ถ%าผลออกมา
แตกตางกัน ต%องให%เหตุผลเชนกัน
3. ถ%าเป”าหมายของการทดลอง เพื่อที่จะสนับสนุนหรือคัดค%านทฤษฎีเกา ผลที่ได%จะต%องมี
น้ําหนักมากพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค%านทฤษฎีนั้นๆ
4. ประโยชน1ที่ได%จากผลการทดลอง
(ตามตัวอยางหน%า 32)
ผลและวิจารณ1อาจเขียนแยกหรือรวมกันก็ได%ตามความเหมาะสม กรณีที่เขียนรวมกันให%ใช%
หัวข%อวา ผลและวิจารณ1 (results and discussion) (ตามตัวอยางหน%า 33-34) การวิจารณ1ควรมี
การอ%างอิงเอกสารประกอบเสมอ
6. สรุป (Conclusion)
เป:นสวนที่สรุปสาระสําคัญของการทดลองและผลที่ได%รับ
พร%อมทั้งกลาวถึงป3ญหาและ
จุดออนในงานนั้น อาจมีข%อเสนอแนะตางๆ เชน การเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป ประโยชน1
ในการนําผลวิจัยไปปรับใช% หรือนําไปพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข%อง เป:นต%น (ตาม
ตัวอยางในหน%า 36-37)
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ตัวอยางที่ 7 คํานํา

คํานํา
เนื่องจากประเทศไทยเป:นประเทศกสิกรรมสามารถทําการเพาะปลูกพืชพันธุ1ตางๆ ได%หลาย
ประเภทจึงทําให%มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเกิดขึ้นเป:นจํานวนมาก ซึ่งในการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนี้สงผลให%มีสวนตางๆ ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป เชน เปลือก แกน
หรือแม%กระทั่งเมล็ดมากมายที่ทางผู%ประกอบการต%องสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน1 อีกทั้งยังต%องเสีย
คาใช%จายในการกําจัด จึงได%มีการศึกษาและทดลองใช%ประโยชน1สวนที่เหลือจากการแปรรูปผลไม%
ส%มเป:น พืช เศรษฐกิ จสํ าคั ญชนิด หนึ่ งของจังหวั ดปทุมธานี จากรายงานสรุป ข%อมูล พื้น ฐาน
การเกษตรปu พ.ศ. 2540 โดยกรมสงเสริมการเกษตร พบวาจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่เพาะปลูก
ส%มเขียวหวานรวม 84,978 ไร มีผลผลิตรวม 125,435 ตัน คิดเป:นมูลคารวม 1,452.37 ล%านบาท มี
การนําส%มมาใช%ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตน้ําผลไม%ที่ได%รับความนิยมในหมู
ผู%บริโภค เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการ สามารถทําได%งายแม%แตภายในครัวเรือน จากรายงานการ
สงออกและนําเข%าผลไม%ปu พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 โดยกรมศุลกากร พบวาการ
สงออกน้ําส%มทุกชนิดมีปริมาณการสงออกรวม 2,342 1,493 และ 5,233 เมตริกตัน คิดเป:นมูลคารวม
40.0 34.3 และ 100.6 ล%านบาทตามลําดับ จากขั้นตอนการผลิตน้ําผลไม%จะเหลือกากและเปลือกส%มที่
ยังคงคุณคาทางอาหารอยูแตถูกนําไปทิ้งให%สูญเปลา จากการศึกษาพบวาส%มเขียวหวานมีปริมาณเส%น
ใยอาหารร%อยละ 0.2 ของสวนที่รับประทานได% (เปรมปรี, 2535) และในเปลือกส%มที่เป:นกากเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรมแปรรูปส%มมีปริมาณเส%นใยอาหารสูง ดังนั้นจึงทําให%เกิดแนวคิดที่จะศึกษาปริมาณเส%น
ใยอาหารที่มีอยูในกากและเปลือกส%มเพื่อใช%เป:นแนวทางในการสกัดเอาสวนของเส%นใยอาหารออกมา
ใช%ประโยชน1ในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ

1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค$
เพื่อศึกษาองค1ประกอบหลักทางเคมีของกากและเปลือกส%มเขียวหวาน
เพื่อศึกษาสภาวะการสกัดเส%นใยอาหารจากกากและเปลือกส%มเขียวหวาน
เพื่อศึกษาองค1ประกอบหลักทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเส%นใยอาหารที่สกัดได%
เพื่อศึกษาการนําเส%นใยอาหารที่สกัดได%ไปใช%ในอุตสาหกรรมอาหาร
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ตัวอยางที่ 8 การตรวจเอกสาร
การตรวจเอกสาร
ส.มเขียวหวาน
ส%มเขียวหวานเป:นผลไม%ชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เป:นผลไม%ที่มี
คุณคาทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิต ามิ นซี เป:น ที่รู% จักและนิ ยมบริ โ ภคของบุ คคลทั่ วไป เนื่ องจากมี
รสชาติเป:นที่ถูกใจคนไทย ส%มเขียวหวานเป:นพืชที่ให%ผลผลิตตอไรสูงกวาพืชอื่นๆ และได%รับความสนใจ
จากเกษตรกรเป:นอยางยิ่ง ป3จจุบันได%มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขึ้นเป:นจํานวนมาก แตมีจํานวนไม
น%อยที่ไมประสบผลสําเร็จในการทําสวนส%ม สาเหตุก็เพราะเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรู%ความ
เข%าใจที่สําคัญโดยแท%จริงแม%วาการปลูกส%มเขียวหวานจะประสบกับป3ญหานานับประการก็ตาม ถ%าหาก
ผู%ปลูกมีความรู%ความเข%าใจ และปฏิบัติตามหลักวิชาการแล%วก็สามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จได%ด%วยดี
(สุวิทย1, 2531)
ความสํ า คั ญ ทางด% า นเศรษฐกิ จ ของส% ม เขี ย วหวาน พบวามี พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก ประมาณ
250,000-300,000 ไร มีผลผลิตประมาณ 600,000-800,000 เมตริกตันตอปu ด%านราคาขายจากแปลง
ปลูกของเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 6-8 บาทตอกิโลกรัม ด%านศักยภาพของการผลิตส%มเขียวหวาน ใน
ป3จจุบันพบวาพื้นที่ของการเพาะปลูกส%มลดน%อยลง เนื่องจากราคาที่ดินสูงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร และโดยรอบปริมณฑล ซึ่งรวมพื้นที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสาคร และในพื้นที่ปลูกเขต
ชลประทานรังสิตด%วยทําให%เกษตรกรจํานวนไมน%อยที่เลิกอาชีพการปลูกส%มเขียวหวาน (อําไพวรรณ
และคณะ, 2542) ทําให%ป3จจุบันผลผลิตรวมทั้งประเทศมีประมาณ 283,000 ตันตอปu ในปu พ.ศ. 2540
มีปริมาณและมูลคาการสงออกทั้งผลส%มเขียวหวานสดและน้ําส%มทุกชนิดเป:นปริมาณ 574 เมตริกตัน
และ 5,233 เมตริกตัน คิดเป:นมูลคาการสงออกเทากับ 6.8 และ 100.6 ล%านบาทตามลําดับ จะเห็นได%
วาอุ ต สาหกรรมผลิ ต น้ํ า ส% ม มี ป ริ ม าณการสงออกสู ง กอนที่ จ ะได% ผ ลิ ต ภั ณ ฑ1 น้ํ า ส% ม นั้ น ต% อ งผาน
กระบวนการแปรรูป ซึ่งสวนที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปคือสวนที่เป:นกากและเปลือกส%ม ดังนั้นจึง
เป:นหน%าที่ของผู%ประกอบการที่จะต%องหาวิธีในการกําจัดของเหลือเหลานี้ โดยสวนใหญพบวามีการ
แปรรูปเปลือกส%มเป:นผลิตภัณฑ1แยมและผลิตภัณฑ1อื่นๆ แตไมได%รับความนิยมในหมูผู%บริโภคมากนัก
ถ% า มี ก ารศึ ก ษาและคิ ด ค% น ผลิ ต ภั ณ ฑ1 ใ หมๆ ที่ มี ก ากและเปลื อ กส% ม เป: น สวนผสมก็ น าจะทํ า ให%
ผู%ประกอบการสามารถลดต%นทุนในการกําจัดของเหลือ อีกทั้งผู%ประกอบการยังสามารถใช%ประโยชน1
จากของเหลือได%โดยไมต%องทิ้งให%สูญเปลา
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1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร$
ส%มเขี ย วหวาน ชื่อสามั ญวา Mandarin หรือ Tangerine ชื่ อวิทยาศาสตร1 วา Citrus
reticulata Blanco หรือ C. nobilis Anbrews (non Lour.) อยูในวงศ1 Rutaceae จํานวน
โครโมโซม 2n=18 และมีลักษณะพอบงชี้ได%ดังนี้ (เปรมปรี, 2535)
1.1 ลักษณะการเจริญ มีทรงต%นสูงประมาณ 2–8 เมตร ทรงพุมมีลักษณะแนนทึบ
จัดเป:นไม%พุมขนาดเล็ก
1.2 ลําต.น ไมมีหนาม กิ่งแกมีสีเขียวเข%ม ไมมีขน มีรอยแผลเป:นของใบ และตอม
น้ํามันกระจายอยูทั่วไป ลักษณะของกิ่งออนเป:นเหลี่ยมเรียว
1.3 ใบ รูปรางรูปไขคอนข%างยาว รูปโลหรือรูปหอก ปลายและฐานใบมีลักษณะมน
สวนปลายสุดของใบมีรอยเว%าเข%า ผิวท%องใบมีสีเขียวอมเหลือง ผิวหลังใบเป:นมันสีเขียวเข%ม ตัวใบมี
กลิ่น ก%านใบมีปuกแคบหรือไมมีปuก มีสีเขียวอมเหลือง ใบมีขนาดเล็ก ความกว%าง 1.54–4 เซนติเมตร
และยาว 3.5–8 เซนติเมตร
1.4 ดอก มีขนาดเล็ก ขนาดของดอกตูมมีความยาว 0.5–0.7 เซนติเมตร ดอกบานมี
ขนาดเส%นผาศูนย1กลางประมาณ 1.5–2.5 เซนติเมตร สวนของกลีบดอกมีสีขาว และมีตอมน้ํามัน
กระจายอยู แตละดอกจะมีจํานวนเกสรตัวผู%อยูในลักษณะแยกกันประมาณ 18–23 อัน ออกดอกใน
ตําแหนงซอกใบเป:นดอกเดียวหรือดอกชอ
1.5 ผล มีรูปรางกลมแบน ผิวเปลือกสีเขียว เขียวอมเหลือง หรือส%มอมเหลือง จนถึง
แดงอมส% ม ลั กษณะของผิ ว เปลื อ กจะเรี ย บ มี ต อมน้ํ า มั น อยู ภายใน สวนเปลื อกบาง มี ความหนา
ประมาณ 0.2–0.3 เซนติ เ มตร มี ก ลิ่ น หอมแรง เปลื อ กด% า นในมี สี เ หลื องออน ภายในหนึ่ ง ผล
ประกอบด%วยกลีบผลจํานวน 10–15 กลีบ แตละกลีบมีผนังบาง เนื้อมีน้ํามาก สีส%ม รสหวานอมเปรี้ยว
เล็กน%อย ก%านผลมีขนาดสั้น ขนาดผลแตกตางกัน ตั้งแตเส%นผาศูนย1กลาง 5–8 เซนติเมตร และยาว
4–7 เซนติเมตร ติดผลในลักษณะหัวห%อยลง

ภาพที่ 1 โครงสร%างของผลส%มเขียวหวาน
ที่มา: มงคล (2536)
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2. พันธุ$ส.มเขียวหวาน
ผิวเปลือกส%มที่มีสีแตกตางกัน ได%เป: นสิ่งชี้บงถึงการจํา แนกกลุมส% มเขีย วหวานได% เชน ผิ ว
เปลือกสีส%มแก (tangerine) หรือผิวเปลือกสีเหลือง (mandarin) และสามารถจัดจําพวกของกลุม
ส%มเขียวหวานได%ดังนี้ (วารสารเคหะการเกษตร, 2538)
2.1 ซัซซูมา (Citrus unshiu Marcovitch) มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศญี่ปุˆนในราว
ปu 1600 เป:นพวกที่ทนตอสภาพอากาศเย็นได%ดีที่สุด จึงสามารถปรับตัวเจริญเติบโตได%ดีในเขตอากาศ
เย็น และในประเทศญี่ปุˆนมีการปลูกส%มพวกซัซซูมานี้ประมาณร%อยละ 80 ของจํานวนพื้นที่ปลูกส%ม
ทั้งหมด
ลักษณะโดยทั่วไปของส%มพวกซัซซูมา มีผลขนาดกลางคอนข%างเล็ก ผลมีรูปรางแบบกลมป”อม
ที่ขั้วผลอาจมีจุก หรือบางครั้งไมมีจุก ผลไมมีเมล็ด ผิวผลเรียบแตมีตอมน้ํามันใหญ นูนเดนชัด มี 10–
12 กลีบและสามารถแยกออกจากกันได%งาย แกนผลกลวง ถุงน้ําหวานมีลักษณะสั้น ป”อม อายุการแก
ของผลมีตั้งแตสั้น จนถึงปานกลาง ผลแกทิ้งไว%บนต%นไมนานแตสามารถเก็บรักษาได%นาน ลําต%นโตช%า
มีขนาดเล็กเป:นพุมแจ% มีหนามเล็กน%อยหรืออาจไมมี ใบสีเขียวเข%ม เรียวแหลมทั้งโคนและปลายใบ ส%ม
กลุมซัซซูมามีพันธุ1ใหมที่เกิดจากการกลายพันธุ1มากมายกวา 100 พันธุ1

ภาพที่ 2 รูปรางลักษณะของผลส%มที่ปลูกในเขตร%อนบางพันธุ1
ที่มา: Wahlberg (1999)
หมายเหตุ ดัดแปลงจากป3ญหาพิเศษเรื่อง : การสกัดเส%นใยอาหารจากกากและเปลือกส%มเขียวหวาน
โดย นางสาวลําไพ ขาวจัตุรัส และ นายอภิเดช เสียงล้ํา พ.ศ. 2545
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ตัวอยางที่ 9 อุปกรณ1และวิธีการ

อุปกรณ$และวิธีการ
อุปกรณ$
1. ไกไขจํานวน 90 ตัว
2. อาหารไกสําเร็จรูป
3. เครื่องชั่งอาหาร , เครื่องชั่งน้ําหนักไก
4. ถั่วเหลืองนึ่งและตากแห%งแล%วบดละเอียดแล%ว
5. เครื่องบดอาหาร , เครื่องผสมอาหาร
6. ชุดวิเคราะห1โปรตีนหยาบ
7. เครื่องวิเคราะห1ไขมัน
8. เครื่องวิเคราะห1เยื่อใย
สารเคมี
1. ป–โตรเลียมอีเทอร1
2. กรดซัลฟูริก
3. กรดบอริก
4. โซเดียมไฮดรอกไซด1
วิธีการ
1. แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ (Completely Randomized Design, CRD) เริ่มเลี้ยงไกไขอายุ 1
วันจํานวน 200 ตัว เมื่ออายุครบ 82 วันจึงสุมไกที่แข็งแรง จํานวน 90 ตัว และแบงเป:น 3 กลุม
(Treatment) กลุมละ 3 ซ้ํา (Replication) ซ้ําละ 10 ตัวดังนี้
กลุมที่ 1 ให%อาหารปกติ
กลุมที่ 2 ให%อาหารปกติ และเสริมถั่วเหลืองไมสกัดน้ํามันในระดับ 4%
กลุมที่ 3 ให%อาหารปกติ และเสริมถั่วเหลืองไมสกัดน้ํามันในระดับ 6%
เลี้ยงไกทดลองในแตละกลุมด%วยอาหารสูตรดังกลาวจนอายุ 156 วัน จึงสิ้นสุดการทดลองชั่ง
น้ําหนักอาหารที่ให%กินทุกวัน และอาหารที่เหลือกิน ชั่งน้ําน้ําหนักไกทุกสัปดาห1 และวิเคราะห1หา
องค1ประกอบทางเคมีของถั่วเหลืองไมสกัดน้ํามันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
2. การเตรียมการทดลอง
ถั่วเหลืองที่ใช%ในการทดลองครั้งนี้ได%จากการซื้อตามท%องตลาดทั่วไป นําถั่วเหลืองไปผาน
ความร%อน เพื่อให%ทําลายสารยับยั้งการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสารยับยั้งทริพซิน (TIA) ในการทดลอง
ครั้งนี้ ใช%วิธีนําถั่วเหลืองไปนึ่ง (Steam heated soybeans) โดยการนําถั่วเหลืองไปแชน้ํา 1 คืน
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นําไปนึ่งประมาณ 30 นาที และนํามาผึ่งแดดและตากจนแห%งสนิท ใช%เวลา 2-3 วันจากนั้นนําไปบด
ด%วยเครื่องบดวัตถุดิบ
3. การเก็บข.อมูล
1. บันทึกอาหารที่ให%ไกกิน และเหลือในรางอาหารทุกวันในแตละกรง และแตละซ้ํามาหา
คาเฉลี่ยตอสัปดาห1
2. บันทึกน้ําหนักไกแตละสัปดาห1 ในแตละกรงทุกซ้ําแล%วนํามาหาคาเฉลี่ย
3. บันทึกต%นทุนคาอาหารไก
4. บันทึกองค1ประกอบทางเคมี ได%แก วัตถุแห%ง, ไขมัน, โปรตีน, เถ%า และเยื่อใย
สูตรที่ใช%ในการคํานวณ
ประสิทธิภาพการใช%อาหาร
FCR =
น้ําหนักอาหารที่กิน
น้ําหนักไกที่เพิ่ม
อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย ( กรัม / ตัว / วัน )
ADG =
น้ําหนักไกที่เพิ่ม
จํานวนไกที่เลี้ยง
4. การวิเคราะห$ข.อมูล
วิเคราะห1ความแปรปรวนของข%อมูลด%วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยด%วยวิธี Least Significant Difference (LSD) (ประสาน,
2541)
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5. สถานที่ทําการทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศูนย1วิทยาศาสตร1 สถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6. ระยะเวลาในการทดลอง
เริ่มทดลอง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
สิ้นสุดการทดลอง วันที่ 9 กุมภาพันธ1 พ.ศ. 2546

หมายเหตุ ดัดแปลงจากป3ญหาพิเศษเรื่อง : การใช%ถั่วเหลืองเมล็ดเป:นอาหารในไกไข
โดย นายสัมพันธ1 สะท%านถิ่น พ.ศ. 2546
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ตัวอยางที่ 10 ผลการทดลอง

ผลการทดลอง
ผลการศึกษาทดลองหาองค1ประกอบโภชนะทางเคมีของพริกชี้ฟ”าพบวามีปริมาณความชื้น
75.55 เปอร1เซ็นต1, เถ%า 1.74 เปอร1เซ็นต1, ไขมัน 1.80 เปอร1เซ็นต1, โปรตีน 2.74 เปอร1เซ็นต1 และเยื่อ
ใย 1.20 เปอร1เซ็นต1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงองค1ประกอบทางเคมีของพริกชี้ฟ”า
สวนประกอบ
ความชื้น
เถ%า
ไขมัน
โปรตีน
เยื่อใย

เปอร1เซ็นต1
77.55
1.74
1.80
2.74
1.20

จากการศึ กษาทดลองใช% พริ กชี้ ฟ”า แห%งบดละเอี ย ดผสมในสู ต รอาหารไกไขในอั ต ราสวนที่
แตกตางกัน คือ สูตรที่ 1 ไมเสริมพริกชี้ฟ”า สูตรที่ 2 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด 0.3 เปอร1เซ็นต1
สูตรที่ 3 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด 0.6 เปอร1เซ็นต1 สูตรที่ 4 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด 0.9
เปอร1เซ็นต1 ผลปรากฏวาปริมาณการกินอาหารของไกไขพันธุ1ดีคาร1ปทั้ง 4 กลุมมีคาเทากับ 112.24,
113.66, 117.10 และ 123.75 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 6) ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05)
โดยไกไขกลุมที่ได%รับอาหารที่เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียดในระดับ 0.9 เปอร1เซ็นต1 มีปริมาณการกิน
อาหารได% ดี ที่สุ ด คือ 123.75 กรัม/ตั ว/วั น และไกไขกลุ มที่ ได%รั บอาหารไมเสริ มพริ กชี้ ฟ”าแห% ง
บดละเอียดมีปริมาณการกินอาหารได%ต่ําที่สุด คือ 112.24 กรัม/ตัว/วัน
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ตารางที่ 6 ปริมาณการกินอาหาร
ระดับพริกชี้ฟ”าที่เสริม (%)
0
0.3
0.6
0.9

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)
112.24
113.66
117.10
123.75

คาความแปรปรวน
±1.33
±6.50
±7.57
±4.56

จากการทดลองใช%พริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียดผสมในสูตรอาหารไกไขในอัตราสวนที่แตกตางกัน
ไกไขพันธุ1ดีคาร1ปที่ได%รับอาหารทั้ง 4 กลุม มีน้ําหนักเฉลี่ยของไขไกเทากับ 56.74, 59.85, 58.40 และ
59.97 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 7) ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) โดยไกที่ได%รับอาหารที่
เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียดในระดับ 0.9 เปอร1เซ็นต1 จะมีน้ําหนักเฉลี่ยของไขไกมากที่สุดที่ 59.97
กรัม และกลุมที่ได%รับอาหารที่ไมเสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียดจะมีน้ําหนักไขเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 56.74
กรัม
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนักไข
ระดับพริกชี้ฟ”าที่เสริม (%)
น้ําหนักไข (กรัม)
0
56.74
0.3
59.58
0.6
58.40
0.9
59.97

คาความแปรปรวน
±0.80
±1.65
±1.38
±1.82
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ตัวอยางที่ 11 วิจารณ1

วิจารณ$
จากผลการทดลองพบวา การเสริมน้ํามันถั่วเหลืองในอาหารไกกระทงชวงอายุ 0-5 สัปดาห1
ทําให%ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกวา (p<0.05) ทุกพวก และน้ําหนักตัวเฉลี่ยของไกกระทงชวง
อายุ 0-3 สัปดาห1 เพิ่มมากขึ้น (p<0.05) เมื่อเทียบกับอาหารที่เสริมน้ํามันปาล1มดิบ น้ํามันปาล1มส
เตียริน ไขวัว น้ํามันปลาทูนาดิบ และอาหารเปรียบเทียบ เนื่องจากน้ํามันถั่วเหลืองมีกรดไขมันไม
อิ่ มตั ว ในสั ด สวนที่ มากกวาน้ํ า มั น ชนิ ด อื่ น จึ งมี ความสามารถในการยอยและการดู ด ซึ มและให% ค า
พลังงานใช%ประโยชน1ได%สูงกวาน้ํามันชนิดอื่น (Scott et al., 1982) สวนประกอบกรดไขมันในน้ํามัน
ปาล1มมี palmitic acid เป:นสวนใหญ จึงทําให%ความสามารถในการยอยและการดูดซึมลดลงเป:น
สาเหตุให%ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเลวกวา (p<0.05) เมื่อเทียบกับการเสริมน้ํามันถั่วเหลืองใน
ทุกชวงอายุที่ศึกษา อยางไรก็ตามความสามารถในการยอยและดูดซึมของ palmitic acid และ
stearic acid จะดีขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ 1-8 สัปดาห1 (Freeman, 1976; Renner et al., 1960) น้ํามัน
ปาล1มีคุณคาทางโภชนะเทียบเทากับไขวัว (Zumbado and Jolis, 1990) จึงทําให%ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารของพวกที่ ได%รับน้ํามันปาล1มดิบ น้ํา มันปาล1มสเตียริน น้ํามัน ปาล1โอเลอิ น และไขวั ว
แสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในไกกระทงชวงอายุ 0-7 สัปดาห1
พวกที่ได%รับอาหารเปรียบเทียบและอาหารที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ พบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ของไกกระทงอายุ 0-5 สัปดาห1ต่ํากวา (p<0.05) พวกอื่น เป:นเพราะอาหารเปรียบเทียบใช%น้ําตาล
ทรายเป: น แหลงพลั งงานแทนไขมัน ซึ่ งประสิทธิ ภ าพการใช% พลังงานของน้ํ า ตาลต่ํ า กวาไขมั น (De
Groote et al., 1971) และไขมันที่เสริมในอาหารชวยให%การใช%ประโยชน1ของโภชนะอื่นๆ โดยเฉพาะ
พวกคาร1โบไฮเดรตให%ดีขึ้น (Gomez and Polin, 1974) ทําให%อาหารอยูในทางเดินนานขึ้น การยอย
และการดูดซึมจึงมีประสิทธิภาพดีขึ้น คาพลังงานใช%ประโยชน1จึงดีขึ้นด%วย (Mateos and Sell,
1981a) และยังชวยลด heat increment (Dale and Fuller, 1979) ……………………………………
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ตัวอยางที่ 12 ผลและวิจารณ1

ผลและวิจารณ$
1. การพัฒนาของเมล็ด
1.1 ระยะเวลาที่ออกดอก
จากการตรวจสอบระยะเวลาการออกดอกของดอกสมบูรณ1เพศในแตงเทศพันธุ1 CM.273
และ CM.519 ซึ่งต%องการออกดอกเพียง 5 ดอกตอต%น โดยสังเกตจากการบานของดอกแรกในกิ่ง
แขนงตั้งแตข%อที่ 8 ถึง 12 บนเถาหลัก พบวา ดอกสมบูรณ1เพศดอกแรกที่ปรากฏบนข%อที่ 8 ในแตง
เทศแตละต%นแตกตางกัน คือ พันธุ1 CM.273 ตั้งแตอายุ 30-36 วัน หลังปลูก และพันธุ1 CM.519 ตั้งแต
อายุ 31-37 วันหลังปลูก โดยดอกแตงทั้งสองพันธุ1บานประมาณ 1-2 ดอกตอต%น และบานครบทั้ง 5
ดอกตอต%น ภายใน 3-5 วัน หลังดอกแรกบานจะเห็นได%วาวันที่ดอกแรกเริ่มบานไมพร%อมกัน และใน
ต%นเดียวกันอาจจะออกดอกหนึ่งถึงสองดอกด%วย สงผลให%ต%องทําการผสมเกสรนาน (11 วัน) กวาจะได%
ครบ 5 ดอกตอต%น ดังนั้นในการผลิตเมล็ดพันธุ1ลูกผสมที่มีการตัดแตงแบบเถาเดี่ยว และไว%ผล 1-2 ผล
ตอต%น จึงควรตัดแตงและเลือกดอกสมบูรณ1เพศให%เริ่มผสมเกสรได%พร%อมกันมากที่สุด เพื่อชวยลด
ระยะเวลาในการผสมเกสร และควรตัดแตงผลหลังการติดผลให%มีอายุใกล%เคียงกันทั้งแปลงปลูก จะ
ชวยให%เก็บเกี่ยวผลเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ1ได%สะดวกพร%อมเพรียงกัน (McGlasson and Pratt, 1963;
Shinohara, 1984) ซึ่งวิธีตดั แตงต%นแตงเทศที่ใช%ในการทดลองนี้ยังไมเหมาะสมนัก จึงควรเลือกผสม
เกสรเฉพาะดอกที่สมบูรณ1ที่สุดเพียง 2-3 ดอกตอต%น เพราะพบวา ดอกสมบูรณ1เพศที่บานภายหลังไม
ติดผล เนื่องจากเมื่อดอกแรกติดผลแล%วจะแยงอาหารจากดอกที่บานภายหลัง ทําให%แตงเทศติดผลได%
น%อย (Mann and Robinson, 1950) หากผสมเกสรครบทั้ง 5 ดอกตอต%น แตงเทศก็ไมสามารถติด
ผลได%ครบ ทั้งยังเสียเวลา และแรงงานในการผสมเกสรอีกด%วย
1.2 การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก ขนาด และลักษณะของผล
แตงเทศทั้ง 2 พันธุ1มีน้ําหนัก และขนาดของผลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงอายุ 5-15 วัน
หลังดอกบาน และเพิ่มขึ้นเล็กน%อยที่อายุ 15-20 วันหลังดอกบาน จากนั้นน้ําหนักและขนาดของผลจะ
เพิ่มขึ้นอยางช%าๆ และคอนข%างคงที่ภายหลัง 30 วันหลังดอกบาน (ภาพที่ 3) โดยแตงเทศพันธุ1
CM.273 ผลเริมรวงที่อายุ 35 วันหลังดอกบาน มีน้ําหนัก 1,286.25 กรัมตอผล…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34

ผลและวิจารณ$
1. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร$ตกะทิ
อัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโคที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร1ตกะทิ จากการทดลองอัตราสวนของ
น้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 70: 30 80: 20 90: 10 100: 0 และ 0: 100(control) ซึ่งอัตราสวนที่ได%รับ
การยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสคือ โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ
90: 10 และโยเกิร1ตกะทิ อัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 0: 100 โดยมีองค1ประกอบทางเคมีคือ
ความชื้น ร%อยละ 78.11 และ 74.38 โปรตีนร%อยละ 3.35 และ 4.80 ไขมันร%อยละ 1.96 และ 5.38
คาร1โบไฮเดรต 15.61 และ 13.94 เถ%า 0.97 และ 1.50 ของแข็ง 24.8 และ 28.6 และเส%นใย ไมพบใน
โยเกิร1ตกะทิ อัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 และโยเกิร1ตนมโค ตามลําดับ
จากข%อมูลดังกลาวปริมาณโปรตีน คาร1โบไฮเดรต และเถ%า จะไมแตกตางกันมาก สวนปริมาณ
ไขมัน ความชื้น ของแข็ง และปริมาณพลังงานจะแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอนการเตรีย ม
น้ํากะทิได%ตักสวนของไขมันที่ลอยอยูผิวหน%าออกไปแล%ว (จารุวรรณ1 และคณะ, 2540) จึงทําให%
ปริมาณไขมัน โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 ต่ํากวาโยเกิร1ตนมโค เนื่องจาก
ในน้ํากะทิมีปริมาณของแข็ง 37.5% (จารุวรรณ1 และคณะ, 2540) และโยเกิร1ตนมโค มีปริมาณ
ของแข็ง 13% (สวนวิจัยเกษตรกรรมฝˆายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย, 2533) ประกอบกับมีการเติม
หางนมผง (Skim milk powder) ลงในสวนผสมจึงทําให%โยเกิร1ตนมโค มีปริมาณของแข็งสูงกวา
โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 ด%วยเหตุนี้ปริมาณความชื้นของโยเกิร1ตนมโค
ต่ํากวาโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 และพลังงานของโยเกิร1ตกะทิ
อัตราสวน น้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 มีปริมาณต่ํากวา โยเกิร1ตนมโค เนื่องจากโยเกิร1ตนมโค มี
ไขมันที่สูงกวาและไขมันจะให%พลังงานถึง 9 กิโลแคลอรีตอกรัม (สุขศิริ, 2538) จากผลการวิเคราะห1ที่
แสดงในตารางที่ 8 ทําให%ผลิตภัณฑ1โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 มีความ
ใกล%เคียงกับโยเกิร1ตนมโค ดังนั้นน้ํากะทิจึงเป:นวัตถุดิบที่สามารถทดแทนน้ํานมโคได%ในการทําโยเกิร1ต
โยเกิร1ตที่ดีควรมีน้ํานมเป:นองค1ประกอบหลักและมีปริมาณไขมันร%อยละ 3 เพื่อให%ได%โยเกิร1ตนา
รับประทานยิ่งขึ้น (สวนวิจัยเกษตรกรรมฝˆายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย, 2533)

35
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบทางเคมีของโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค
เทากับ 90: 10 และโยเกิร1ตนมโค (control) ตอปริมาณโยเกิร1ต 100 กรัม
ชนิ ด ข อ ง
โยเกิร1ต
1
2

หมายเหตุ

โปรตีน
3.35
4.80

1
2
-

คาร1โบ
ไฮเดรต
15.61
13.94

องค1ประกอบทางเคมี (ร%อยละ)
เถ%า
ความชื้น เส%นใย ของแข็ง
0.97
1.50

78.11
74.38

-

24.8
28.6

พลังงาน
205
208

ไขมัน
1.96
5.38

หมายถึง โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค = 90 : 10
หมายถึง โยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค = 0 : 100 (control)
หมายถึง ไมพบในโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค = 90 : 10
และโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค = 0 : 100
(control)

2. ศึกษาอายุการเก็บรักษา
การตรวจสอบคุณภาพของโยเกิร1ตหลังจากเก็บรักษาไว%ที่อุณหภูมิ 4-10°C ซึ่งสามารถยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย1ผลิตกรดแลกติกได% (Garcia and Mc Gregar, 1994) จะตรวจสอบใน
ระยะเวลา 5 วัน 10 วัน และ 15 วัน ตรวจสอบทางด%านกายภาพ ทางด%านเคมี และทางด%านจุลินทรีย1
โดยตรวจสอบโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานมโค เทากับ 90: 10 และโยเกิร1ตนมโค
จากตารางที่ 9 เป:นการตรวจสอบทางด%านกายภาพและตรวจสอบด%านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส
และการ แยกชั้น การตรวจสอบด%านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัสของโยเกิร1ตกะทิอัตราสวนน้ํากะทิ: น้ํานม
โคเทากับ 90: 10 และโยเกิร1ตนมโค จะไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ตั้งแตวันที่ 5 ถึงวันที่ 15
ของการตรวจสอบ) สวนการแยกชั้นพบวาในวันที่ 10 ของการตรวจสอบโยเกิร1ตกะทิอัตราสวน
น้ํากะทิ:น้ํานมโค เทากับ 90: 10 มีการแยกชั้นเกิดขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากแบคทีเรียผลิตกรด แล
คติคถูกทําลายในสภาวะที่ความเป:นกรดเพิ่มสูงขึ้นและโยเกิร1ตกะทิจะเกิดการแแยกชั้นของ curd
และ whey ซึ่งอาจเป:นผลทําให%เชื้อจุลินทรีย1อื่นๆ เชน ยีสต1 รา เจริญเติบโตได% (Garcia and Mc
Gregar, 1994) เพราะ……………………………………………………………………………………………….……………..
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ตัวอยางที่ 13 สรุป

สรุป
1. ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบทางเคมีของแป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน มีปริมาณเถ%า
2.89% เส%นใย 3.56% โปรตีน 11.03% ไขมัน 0.26% ความชื้น 9.29% และคาร1โบไฮเดรต 72.96%
ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาทางกายภาพด%วยกล%อง Scanning Electron Micrograph (SEM) แป”ง พรี
เจลาติไนซ1มีลักษณะเป:นเหลี่ยมไมกลมเมื่อเปรียบเทียบกับแป”งเมล็ดขนุนดิบซึ่งมีลักษณะกลมแบน
3. ผลการศึ ก ษาการเกิ ด เจลพบวา แป” งพรี เ จลาติ ไนซ1 ส ามารถเกิ ด เป: น เจลได% ในน้ํ า ที่
อุณหภูมิห%องหรือต่ํากวาและสามารถดูดซับน้ําได%ดี
4. จากการศึกษาการใช%แป”งพรีเจลาติไนซ1ของเมล็ดขนุนทดแทนแป”งสาลีในคุกกี้เนย 50: 50
จะได%ลักษณะของผลิตภัณฑ1คุกกี้เนยที่มีผู%บริโภคยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือ 30: 70 100: 0 และ
70: 30 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห1ทางสถิติทางด%านกลิ่น ความกรอบ และความแข็ง พบวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในด%านสี รสชาติ และความชอบรวม พบวามีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p<0.05)
5. ผลการศึกษาองค1ประกอบทางเคมีของคุกกี้จากแป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน พบวาคุกกี้
จากแป” งพรี เจลาติ ไนซ1เมล็ด ขนุน ที่มีสัด สวนระหวางแป”งพรีเ จลาติไนซ1 เมล็ ดขนุน: แป”งสาลี ใน
อัตราสวน 50: 50 มีองค1ประกอบทางเคมีดังนี้ เถ%า 1.49% เส%นใย 0.39% โปรตีน 6.15% ไขมัน
27.14% ความชื้น 7.89% และคาร1โบไฮเดรต 56.94% และพลังงาน 496.62 กิโลแคลอรี และแป”งพ
รีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุนที่มีสัดสวนระหวางแป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน: แป”งสาลีในอัตราสวน 0: 100
มีองค1ประกอบทางเคมีดังนี้ เถ%า 0.36% เส%นใย 0.38% โปรตีน 6.33%ไขมัน 25.19% ความชื้น
6.37% และคาร1โบไฮเดรต0 61.37% และพลังงาน 469.50 กิโลแคลอรี ตามลําดับ
6. จากการศึกษาการประเมินราคาต%นทุนในเชิงการค%าของแป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน
เทากับ 37 บาท/กิโลกรัม และ แป”งสาลีมีต%นทุน 28 บาท/กิโลกรัม ต%นทุนของคุกกี้แป”งพรีเจลาติไนซ1
เมล็ดขนุน: แป”งสาลี (50: 50) เทากับ 50 บาท/กิโลกรัม และคุกกี้แป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน: แป”ง
สาลี (0: 100) เทากับ 46 บาท/กิโลกรัม
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สรุป
จากผลการทดลองใช%พริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียดเสริมในสูตรอาหารไกไขในอัตราสวนที่แตกตาง
กัน คือ สูตรที่ 1 ไมเสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด สูตรที่ 2 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด 0.3
เปอร1เซ็นต1 สูตรที่ 3 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%งบดละเอียด 0.6 เปอร1เซ็นต1 และสูตรที่ 4 เสริมพริกชี้ฟ”าแห%ง
บดละเอียด 0.9 เปอร1เซ็นต1 ผลการทดลองสรุปได%ดังนี้
1. สวนประกอบโภชนะทางเคมีของพริกชี้ฟ”าที่ใช%ในการทดลองมีความชื้น 75.55 เปอร1เซ็นต1
เถ%า 1.74 เปอร1เซ็นต1 ไขมัน 1.80 เปอร1เซ็นต1 โปรตีน 2.74 เปอร1เซ็นต1 และเยื่อใย 1.20 เปอร1เซ็นต1
ตามลําดับ
2. ปริมาณการกินอาหารของไกพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณการ
กินอาหารได%เทากับ 112.24, 113.66, 117.10 และ 123.75 กรัม ตามลําดับ
3. น้ําหนักไขของไกพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยของน้ําหนักไข
เทากับ 56.74 59.58 58.40 และ 59.97 กรัม ตามลําดับ
4. ความเข%มของสีไขแดงของไกพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาความเข%ม
ของสีไขแดงเทากับ 8 8 10 และ 11 คะแนน ตามลําดับ
5. ความหนาของเปลือกไขทั้งฟองพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาเทากับ
0.31516 0.33456 0.34097 และ 0.34180 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนความหนาของเปลือกไข
ด%านข%างพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเทากับ 0.31626 0.33521 0.34073
และ 0.34411 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของเปลือกไขด%านป”านพบวามีความแตกตางทางสถิติ
(P<0.05) โดยมีคาเทากับ 0.31382 0.33314 0.33973 และ 0.3183 มิลลิเมตร ตามลําดับ และความ
หนาของเปลือกไขด%านแหลมพบวามีความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 0.32092
0.33630 0.34373 และ 0.34423 มิลลิเมตร ตามลําดับ
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สวนที่สาม : สวนเอกสารและสิ่งอ.างอิง (Reference)
การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงมีรูปแบบแตกตางกันออกไปตามประเภทของเอกสาร
และสิ่งอ%างอิง เชน หนังสือ หนังสือแปล บทความในหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม วิทยานิพนธ1
แผนที่ เป:นต%น จึงไมควรลอกรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงตามแบบสถาบันใดๆ มาทั้งหมด แตควรจด
มาเฉพาะข%อมูลที่ต%องการแล%วนํามาเขียนตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งใครขอเน%นวารูปแบบที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้นอกจากจะระบุวิธีเขียนแล%วยังระบุเครื่องหมายวรรคตอนไว%ด%วย
1. การยอหน.า การเว.นระยะบรรทัด การเว.นระยะพิมพ$
1.1 บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอ%างอิงแตละเรื่อง อักษรตัวแรกหางจากริมกระดาษ ด%าน
ซ%ายมือ 1 ½ นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดตอๆ ไป ให%ยอหน%าโดยเว%น 5 ตัวอักษร (เริ่มพิมพ1ที่อักษร
ตัวที่ 6) หรือครึ่งนิ้ว นับจากอักษรตัวแรก (ดูตัวอยางหน%า 44)
1.2 เมื่อหมดเอกสารและสิ่งอ%างอิงในแตละเรื่องให%เว%น 1 ระยะบรรทัดพิมพ1 (คอมพิวเตอร1)
และขึ้นเอกสารและสิ่งอ%างอิงเรื่องตอไป
1.3 การพิมพ1ให%ถือหลักการใช%เครื่องหมายการเว%นวรรคตอน ดังนี้
- เครื่องหมายทวิภาค (:) เมื่อพิมพ1ให%พิมพ1ตอเนื่องจากอักษรตัวหน%าติดกับคําหน%า
และเมื่อจะพิมพ1อักษรตอจากเครื่องหมาย ให%เว%น 1 ชวงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่องหมายอัฒภาค(;)เมื่อพิมพ1ให%พิมพ1ตอเนื่องจากอักษรตัวหน%าติดกับคําหน%า
และเมื่อจะพิมพ1อักษรตอจากเครื่องหมาย ให%เว%น 1 ชวงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อพิมพ1ให%พิมพ1ตอเนื่องจากอักษรตัวหน%าติดกับคําหน%า
และเมื่อจะพิมพ1อักษรตอจากเครื่องหมาย ให%เว%น 1 ชวงตัวอักษร (หนึ่งเคาะ)
- เครื่องหมายมหัพภาค (.) เมื่อพิมพ1ให%พิมพ1ตอเนื่องจากอักษรตัวหน%าติดกับคํา
หน%าและเมื่อจะพิมพ1อักษรตอจากเครื่องหมาย ให%เว%น 2 ชวงตัวอักษร (สอง
เคาะ) ยกเว%นหลังอักษรยอ ให%เว%น 1 ชวงอักษร (หนึ่งเคาะ)
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2. ลําดับการเสนอรายการเอกสารและสิ่งอ.างอิง
การเรียงลําดับเอกสารและสิ่งอ%างอิงมีหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เรียงตามลําดับอักษรโดยไมต%องมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและสิ่งอ%างอิง
เอกสารภาษาไทยรวบรวมไว% ใ นตอนต% น โดยเรี ย งลํ า ดั บ ตามตั ว อั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ตั ว เอกสาร
ภาษาตางประเทศเรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
2. ถ%ามีเอกสารและสิ่งอ%างอิงที่มีผู%แตงคนแรกและเป:นคนเดียวกัน ให%เรียงลําดับรายการที่มีผู%
แตงหนึ่งคนกอนรายการที่มีผู%แตงหลายคน
3. จากข%อ 2 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอ%างอิงภาษาไทย ซึ่งมีผู%แตงสองคน ผู%แตงคนแรกเป:น
คนเดียวกันเป:นจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ให%เรียงลําดับโดยใช%ชื่อตัวของผู%แตงคนที่สองเป:นหลัก ถ%าชื่อ
ตัวของผู%แตงคนที่สองอานและเขียนสะกดเหมือนกัน ให%เรียงลําดับโดยใช%นามสกุลของผู%แตงคนที่สอง
ถ%าชื่อตัวของผู%แตงคนที่สองอานเหมือนกันแตเขียนสะกดตางกันให%เรียงลําดับเอกสารโดยใช%ชื่อตัวของ
ผู%แตงคนที่สองโดยเรียงตามสระ ถ%าชื่อนั้นขึ้นต%นด%วยสระ หรือถ%าชื่อนั้นขึ้นต%นด%วยพยัญชนะ แตถ%า
หากชื่อตัวของผู%แตงคนที่สองของเอกสารเลมหนึ่งขึ้นต%นด%วยพยัญชนะ แตอีกเลมหนึ่งขึ้นต%นด%วยสระ
ให%เรียงลําดับโดยอาศัยพยัญชนะเป:นหลัก
ตัวอยาง
สนั่น จันทร1คํา และ ชาญชัย มณีดุลย1. 2526. ………..
______ และ ชัยฤกษ1 มณีนุช. 2536. ………
______ และ ชัยฤกษ1 มณีพงษ1. 2542. ………..
______ และ ไชยฤกษ1 สุวรรณ. 2527. ……….
4. จากข%อ 2 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอ%างอิงภาษาตางประเทศซึ่งมีผู%แตงสองคน ผู%แตงคน
แรกเป:นคนเดียวกัน เป:นจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ให%เรียงลําดับโดยใช%ชื่อสกุลของผู%แตงคนที่สองเป:น
หลัก ถ%าผู%แตงคนที่สองมีชื่อสกุลเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกัน ให%เรียงลําดับโดยใช%ชื่อตัวเป:นหลัก ถ%าชื่อ
สกุลและชื่อตัวของผู%แตงคนที่สองเหมือนกัน ให%เรียงลําดับโดยใช%ชื่อกลางเป:นหลัก ถ%าชื่อสกุลและชื่อ
ตัวของผู%แตงคนที่สองเหมือนกัน เอกสารเลมหนึ่งไมมีชื่อกลางของผู%แตงคนที่สอง แตอีกเลมหนึ่งมีชื่อ
กลางของผู%แตงคนที่สอง ให%เรียงลําดับโดยให%เลมที่ไมมีชื่อกลางของผู%แตงคนที่สองขึ้นกอน
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ตัวอยาง
McCalla, T.M. and F.A. Haskins. 1996. ……….
______ and F. Norstadt. 1995. ……….
______ and F. A. Norstadt. 1995. …….
______ and F. K. Norstsdt. 1997. ……..
5. จากข%อ 2 และข%อ 4 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอ%างอิงภาษาตางประเทศที่มีชื่อสกุลของผู%
แตงคนแรกเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกัน ให%จัดเรียงโดยใช%ชื่อตัวของผู%แตงคนแรกเป:นหลัก เชน เอกสาร
ของ Johnson, C.B. ต%องมากอน Johnson, J. และต%องมากอน Johnson, R.R. ถ%ามีเอกสารที่มี
Johnson, C.B. เป:นผู%แตงคนแรกจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ให%จัดเรียงของ Johnson, C.B. ดังกลาวให%
เสร็จสิ้นเสียกอน ไมวาเอกสารนั้นจะมีผู%แตงกี่คนก็ตาม แล%วจึงเรียงเอกสารของ Johnson, J. และ
ของ Johnson, R.R. ตามลําดับ
ตัวอยาง
Johnson, C.B. 1990. ……………….
______ and W.C. Moldenhauer. 1995. ……..
Johnson, H.W. and R.L. Barnaed. 1992. …………
Johnson, J. 1993. …………..
______ and W. Wallingford. 1997. …………
Johnson, R.R. 1991. ………….
สําหรับเอกสารและสิ่งอ%างอิงภาษาไทย ให%กระทําในลักษณะเดียวกันเพียงแตใช%ชื่อตัวเป:น
หลักในการจัดเรียงเสียกอน แล%วจึงใช%ชื่อสกุล
6. เอกสารและสิ่งอ%างอิงหลายเรื่องที่มีผู%แตงคนเดียวหรือชุดเดียวกันให%เรียงตามลําดับปu ถ%ามี
เอกสารและสิ่งอ%างอิงหลายเรื่องโดยผู%แตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปuเดียวกัน ให%ใสอักษร ก
ข …ไว%หลังปuของเอกสารและสิ่งอ%างอิงภาษาไทย และ a b …..สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ
7. กรณีเอกสารและสิ่งอ%างอิงหลายเรื่อง ผู%แตงคนเดียวหรือชุดเดียวกัน เมื่อพิมพ1เรียงลําดับ
ในรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงไมต%องพิมพ1ชื่อผู%แตงแตละคนซ้ํา ให%ขีดเส%น 1 เส%น ยาวขนาด 5
ตัวอักษร หรือครึ่งนิ้ว แทนการพิมพ1ชื่อผู%แตงแตละคนที่ซ้ํากัน โดยผู%แตงอาจซ้ํากันเฉพาะบางคนหรือ
ซ้ํากันทั้งคณะก็ได%
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ตัวอยาง
Guenzi, W.D. 1992. …….
______ and T.M. McCalla. 1996. ………
______ , ______ and F.A Norstadt. 1997. …………..
3. รูปแบบและตัวอยางการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ.างอิง
3.1 หนังสือ
ข%อมูลที่จําเป:นได%แก ชื่อผู%แตง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ1 สํานักพิมพ1 สถานที่พิมพ1 จํานวนหน%า
ทั้งหมด
รูปแบบ
ผู%แตง. ปuที่พิมพ1. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ1(ถ%ามี). สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1.

3.1.1 ผู%แตง
ก. ผู%แตงที่เป:นบุคคล
1) ผู%แตง 1 คน ภาษาไทยขึ้นต%นด%วยชื่อตัวตามด%วยนามสกุล กรณี
ที่มีฐานันดรศักดิ์ (เชน ม.ร.ว.) บรรดาศักดิ์ (เชน พระยา) ยศ (เชน พลเอก) ให%ใสไว%หลังนามสกุล โดย
คั่นด%วยเครื่องหมายจุลภาค (,) สําหรับสมณศักดิ์ (เชน สมเด็จพระสังฆราชเจ%ากรมหลวง) หรือชื่อที่
แยกไมได% ให%ใช%ตามที่ปรากฏในหนังสือ สวนตําแหนงทางวิชาการ ชื่อปริญญา ไมต%องระบุ
ภาษาตางประเทศให% ขึ้ น ต% น ด% ว ยชื่ อ สกุ ล คั่ น ด% ว ยเครื่ อ งหมาย
จุลภาค (,) แล%วตามด%วยอักษรยอตัวแรกของชื่อต%น ชื่อกลาง ตามลําดับ เชน
จารุพันธ1 ทองถม, ม.ล. 2536. ……….
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ%าสกลมหาสังฆปริณายก. 2536. ...
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Boyd, C.E. 1997. ……….
2) ผู%แตง 2 คนขึ้นไป ให%ลงชื่อผู%แตงทุกคน โดยใช%เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหวางผู%แตงแตละคน และใช%คําวา และ หรือ and กอนผู%แตงคนสุดท%าย โดยไมต%องใส
เครื่องหมายจุลภาค (,) หน%าคําวา และ หรือ and
สําหรับผู%แตงลําดับที่ 2 เป:นต%นไป หากมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
ยศ ให%ใสไว%หน%าชื่อ ถ%าเป:นผู%แตงชาวตางประเทศไมต%องกลับชื่อสกุล ให%ขึ้นต%นด%วยอักษรยอตัวแรกของ
ชื่อต%น ชื่อกลาง และตามด%วยชื่อสกุล เชน
ประพันธ1 บุญกลิ่นขจร และ สุนทร ดุริยะประพันธ1. 2540. ……….
วิทย1 ธารชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย1 สุรนีรนาท และ อุทัยรัตน1 ณ นคร.
2536.
Cochran, W.G. and G.M. Cox. 1996. …………..
White, A., P. Handle and E.L. Smith. 1999. …………
ข. ผู%แตงที่เป:นสถาบัน
ให%ลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอยกอนหนวยงานใหญ
ถ%าสถาบันนั้นเป:นหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต%นตั้งแตระดับกรมเป:นอยางต่ํา เชน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ1. 2535. ………..
The Department of Highways. 1990. …………….
ค. ไมปรากฏชื่อผู%แตง
ให%ใช%คําวา นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู%แตง ถ%าไมปรากฏชื่อผู%แตง
แตมีบรรณาธิการหรือผู%รวบรวม ให%ใสชื่อบรรณาธิการหรือผู%รวบรวมแทนผู%แตง แล%วตามด%วยคําวา ผู%
รวบรวม ed. Eds. Comp. หรือ Comps. แล%วแตกรณีโดยคั่นด%วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน
นิรนาม. 2533. ……..
มุกดา ฐิตะสุต, ผู%รวบรวม. 2536. …………..
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Anonymous. 1992. ……..
Cock, J.H. and J.A. Reyes, eds. 1997. …………
Donaldson, E.M., comp. 1998. ………..
ง. นามแฝง
ให%ใสนามแฝงนั้นในตําแหนงผู%แตง ตามด%วยคําวา (นามแฝง) หรือ (pseud.)
เชน
วีนัส (นามแฝง). 2545. …………..
Fehr (pseud.). 1999. ……………
3.1.2 ปuที่พิมพ1
ปuที่พิมพ1ของหนังสือจะปรากฏในหน%าปกใน หรือหน%าหลังของปกใน ถ%าไมมี
ให%ใช%ปuที่อยูกับชื่อของโรงพิมพ1 หรือปuที่อยูในหน%าคํานํา
ถ%าไมปรากฏปuที่พิมพ1ให%ระบุ ม.ป.ป. สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.d.
สําหรับหนังสือตางประเทศ
ตัวอยาง
ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป. ……..
Tindall, H.D. nd. ………..
3.1.3 ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือให%พิมพ1ด%วยอักษรตรง ตัวเข%ม
ก) ชื่อหนังสือภาษาตางประเทศ ทุกคําจะต%องขึ้นต%นด%วยอักษรตัวพิมพ1ใหญ
(capital letter) ยกเว%นคําที่เป:นคํานําหน%านาม (article) คําบุพบท (preposition) หรือคําสันธาน
(conjunction) แตในกรณีที่คําเหลานี้เป:นคําแรกของชื่อเรื่องต%องขึ้นต%นด%วยตัวพิมพ1ใหญ เชน
Water Quality in Ponds for Aquaculture.
The Nutrient Requirement of Pig.
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ข. ชื่อวิทยาศาสตร1 ให%พิมพ1ด%วยตัวเอน หรือตัวพิมพ1ธรรมดาขีดเส%นใต%
ค. ตัวเลขที่ปรากฏในชื่อเรื่องให%ใช%เลขอารบิก ยกเว%นกรณีที่มีเลขโรมันเป:น
สวนหนึ่งของชื่อหนังสือ ให%ใช%เลขโรมันตามเดิม
ง. คําภาษาลาติน เชน in vivo หรือ in vitro ให%พิมพ1ตัวเอน หรือตัวพิมพ1
ธรรมดาขีดเส%นใต%
จ. ลงข%อมูลที่จะค%นหนังสือเลมนั้นๆ งายขึ้น เชน พิมพ1ครั้งที่ เลมที่ เชน
การเพาะขยายพันธุ$ปลา. พิมพ1ครั้งที่ 2. …..
Principles of Biochemistry. 5th ed. …..
Fish Physiology. vol. 9. ……….
3.1.4 สํานักพิมพ1และสถานที่พิมพ1
ก. ระบุชื่อสํานักพิมพ1ตามด%วยชื่อเมืองที่ตั้งสํานักพิมพ1นั้น โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่น ถ%าเมืองที่ตั้งสํานักพิมพ1นั้นมีหลายเมืองให%ใช%ชื่อเมืองแรกเพียงชื่อเดียว ถ%าชื่อเมืองนั้นๆ
ไมรู%จักกันแพรหลายให%ใสชื่อรัฐหรือประเทศกํากับไว%ด%วย โดยใช%เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อ
เมืองกับรัฐหรือประเทศ
ข. กรณีที่ผู%พิมพ1ไมได%เป:นผู%จัดจําหนาย ให%ใช%ชื่อหนวยงานที่ปรากฏบนปก
แทนสํานักพิมพ1 เชน หนังสือการเพาะขยายพันธุ1ปลา พิมพ1โดยสํานักพิมพ1 ศ. วงษ1ไพบูลย1 และจัด
จําหนายโดยคณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ให%ใช% คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1
แทนสํานักพิมพ1
ค. ชื่อสํานักพิมพ1 ให%เขียนเต็มตามที่ระบุไว%ในหนังสือ เชน
สํานักพิมพ1ไทยวัฒนาพานิช จํากัด
John Wiley and Son, Inc.
Redwood Birn Ltd.
ง. ถ%าไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ1และสถานที่พิมพ1 ให%ระบุ ม.ป.ท. สําหรับ
หนังสือภาษาไทย หรือ n.p. สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ
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ตัวอยาง
จเร สุวัฒน1ป3ญญา. 2533. วิทยาศาสตร$ทุงหญ.า. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1, กรุงเทพฯ.
นิวัติ เรืองพานิช. 2535. การคํานวณเชิงตัวเลขด.วย BASIC. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ.
Boyd, C.E. 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Alabama Agricultureal
Experiment Station, Auburn University, Auburn, Alabama.
Cochran, W.G. and G.M. Cox. 1997. Experimental Designs. 2nd ed. John Wiley and Son,
Inc., New York.
Kempthorne, O. 1999. The Design and Analysis of Experiments. Robert E. Krieger Publ. Co.
Inc., Huntington, New York.
3.2 หนังสือแปล
หนังสือแปลที่พบโดยทั่วๆ ไป มี 2 ลักษณะ คือ หนังสือภาษาไทยที่แปลจากภาษาอื่นๆ และ
หนังสือภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาอื่นๆ หนังสือเหลานี้อาจจะระบุหรือไมระบุชื่อผู%แปล เพื่อความ
สะดวกในการค%นคว%า จึงกําหนดรูปแบบการอ%างอิงดังนี้
3.2.1 กรณีระบุชื่อผู%แปล
รูปแบบ
ชื่อผู%แปล. ปuที่พิมพ1. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1. แปลจาก ชื่อผู%เขียน. ชื่อหนังสือ.
สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1
- การเขียนแตละสวนใช%หลักเกณฑ1เดียวกับหนังสือทั่วไป ตามข%อ 3.1
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- ชื่อผู%แปล ชื่อภาษาไทยเขียนชื่อเต็ม สวนชื่อภาษาตางประเทศ ชื่อต%นและชื่อกลาง
(ถ%ามี) ใช%ตัวยอ
- ถ%าผู%แปลมีหลายคน เขียนโดยใช%หลักเกณฑ1เดียวกับหนังสือ
- ชื่อผู%เขียน ระบุชื่อยอของผู%เขียนตามด%วยนามสกุล
ตัวอยาง
กฤษฎา สัมพันธรักษ1. 2541. พืชไร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1, กรุงเทพฯ. แปลจาก S.C.
Litzenberger, ed. Guide for Field Crops in the Tropics and the Subtropics.
Agency for International Development, Wasshington, D.C.
เสาวลักษณ1 ภูมิวสนะ. 2525. นมและผลิตภัณฑ$นม. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,
กรุงเทพฯ. แปลจาก S.K. Kon. Milk and Milk Products in Human Nutrition. F.A.O.,
Rome.
3.2.2 กรณีไมระบุชื่อผู%แปล
เขียนรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงเชนเดียวกับเอกสารประเภทหนังสือ
เพียงแตระบุข%อความในวงเล็บวา (translated from….ภาษาต%นฉบับ) ตอจากชื่อหนังสือโดยไมต%องมี
เครื่องหมายวรรคตอนคั่น
ตัวอยาง
Millot, G. 1997. Geology of Clays (translated frome French). Springer Verlag, New York.
3.3 หนังสือที่มีผู.เขียนเฉพาะแตละบท
ในกรณีที่หนังสือในแตละบทมีผู%เขียนเฉพาะบท มีรูปแบบการเขียนดังนี้
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รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทที่อ%าง. ปuที่พิมพ1. ชื่อบทที่อ%าง, หน%าที่พิมพ1. ใน ชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อผู%รวบรวม,
บรรณาธิการ หรือ ผู%รวบรวม. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1.
- ชื่อผู%เขียนบทที่อ%าง ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับชื่อผู%เขียนหนังสือ ตามข%อ 3.1.1
- ชื่อบทที่อ%าง ในกรณีภาษาอังกฤษให%ขึ้นต%นด%วยตัวพิมพ1ใหญเฉพาะคําแรกเทานั้น
ยกเว%นคําที่เป:นชื่อเฉพาะ
- หน%าที่บทนั้นตีพิมพ1 ให%ระบุวาบทนั้นเริ่มต%นตั้งแตหน%าใดถึงหน%าใด กรณีภาษาไทย
ใช%คํา น. นําหน%า ภาษาอังกฤษ ถ%าจํานวนหน%ามากกวา 1 หน%าใช%คําวา pp. ถ%าเพียง 1 หน%าใช% p. เชน
น. 331-340.
pp. 331-340.
p. 331.
- คําวา ใน หรือ In ให%พิมพ1ด%วยตัวเอน
- ชื่อบรรณาธิการ หรือผู%รวบรวม ให%ระบุชื่อต%น ชื่อกลาง(ถ%ามี) ตามด%วยนามสกุล
โดยใช% ชื่ อ เต็ ม สํ า หรั บ หนั ง สื อ ภาษาไทย และใช% ชื่ อ ยอของชื่ อ ต% น ชื่ อ กลางสํ า หรั บ หนั ง สื อ
ภาษาตางประเทศ
- ชื่อบรรณาธิการหรือผู%รวบรวมตามด%วยคําวา บรรณาธิการ หรือ ผู%รวบรวม กรณี
หนังสือภาษาไทย หรือ ed. Eds. Comp. หรือ Comps. สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ
- ชื่อหนังสือ ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ ตามข%อ 3.1.3
- สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1 ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับหนังสือ
- เครื่องหมายวรรคตอน ให%ดูตามรูปแบบข%างต%น
ตัวอยาง
ไพโรจน1 จ•วงพานิช. 2520. โรคอ%อยที่เกิดจากเชื้อรา, น. 141-145. ใน เกษม สุขสถาน และ อุดม
พูลเกษ, บรรณาธิการ. หลักการทําไรอ.อย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1, กรุงเทพฯ.
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Matzinger, D.F. 1963. Experimental estimates of genetic parameters and their
application in self-fertilizing plants, pp. 253-276. In W.D. Hanson and H.F.
Robinson, eds. Statistical Genetics and Plant Breeding. Nat. Acad. Sci.-Nat.
Res. Coun. Pub. 982, Washington, D.C.
มาลินี เหลาไพบูลย1. 2530. การประมาณคา, น. 126-148. ใน อรุณ จิรวัฒน1กุล, ผู%รวบรวม.
ชื่อสถิติ. ภาควิชาสถิติและประชากรศาสตร1 คณะสาธารณะสุขศาสตร1 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, ขอนแกน.
Spraque, G.F. 1966. Quantitative genetics in plant improvement, pp. 315-354. In K.J. Frey, ed.
Plant Breeding. The Iowa State University Press, Ames, Iowa.
3.4 รายงานการประชุม สัมมนา
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) เป:นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลายๆ เรื่อง
จากผู%นําเสนอผลงานหลายๆ คน จัดพิมพ1เป:นรูปเลม การประชุมเหลานั้นอาจจัดเป:นครั้งคราว หรือ
จัด เป: นประจํา รู ปแบบการเขีย นรายการเอกสารและสิ่งอ%า งอิ งจะคล%า ยคลึงกับ หนั งสื อที่ มีผู% เขี ย น
เฉพาะแตละบท
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียน. ปuที่พิมพ1. ชื่อเรื่อง, หน%าที่ตีพิมพ1. ใน ชื่อบรรณาธิการ(ถ%ามี). ชื่อการประชุม ครั้งที่.
สํานักพิมพ1(หรือหนวยงานที่จัดการประชุม), สถานที่พิมพ1.
- ชื่อผู%เขียน ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับหนังสือ ตามข%อ 3.1
- ปuที่พิมพ1 ระบุปuที่จัดพิมพ1รายงาน (ไมใชปuที่ประชุม)
- ชื่อเรื่อง ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับวารสาร
- หน%าที่ตีพิมพ1 ระบุหน%าที่เรื่องนั้นๆ ตีพิมพ1 เชน น. 70-79 หรือ pp. 70-79
- ชื่อบรรณาธิการ (ถ%ามี) ระบุชื่อบรรณาธิการ โดยใช%หลักเกณฑ1การเขียน
เชนเดียวกับหนังสือที่มีผู%เขียนเฉพาะแตละบท ตามข%อ 3.3

49
- ชื่อการประชุม ให%เขียนชื่อเต็ม อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมให%ใช%
ตัวพิมพ1ใหญ อักษรตัวแรกของคําตอไปใช%ตัวพิมพ1ใหญ ยกเว%นคําที่เป:นคํานําหน%าคํานาม (article) คํา
บุพบท (preposition) หรือคําสันธาน (conjunction) ให%ใช%ตัวพิมพ1เล็ก
- ครั้งที่ ถ%าเป:นการประชุมที่จัดเป:นประจํา ให%ระบุครั้งที่ของการประชุมครั้ง
นั้นๆ ด%วย หากเป:นการประชุมที่จัดเป:นครั้งคราวให%ระบุ วัน เดือน ปuที่จัดการประชุม
- สํานักพิมพ1 ระบุสํานักพิมพ1และจัดจําหนายรายงานนั้นๆ และสถานที่
พิมพ1 หากไมมีผู%จัดจําหนายให%ระบุหนวยงานที่จัดการประชุมนั้นพร%อมด%วยสถานที่จัดประชุม
ตัวอยาง
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน1 และ บุญล%อม ชีวะอิสระกุล. 2533. การใช%เมล็ดทานตะวันเป:นแหลงโปรตีน
และพลังงานในอาหารสัตว1ปuก, น. 47-59. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ครั้งที่ 28 (สาขาสัตวแพทย$และประมง). มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร1, กรุงเทพฯ.
Henderson, S. 1978. An evaluation of the filter feeding fishes, silver and bighead
carp, for water quality improvement. pp. 121-136. In R.O. Smitherman, W.L.
Shelton and J.H. Grover, eds. Symposium on the Culture of Exotic Fishes.
American Fisheries Society, Auburn University, Alabama.
3.5 เอกสารประเภทรายงาน
เอกสารประเภทรายงาน (Technical reports) เป:นเอกสารที่จัดพิมพ1ขึ้นโดยหนวยงานเพื่อ
รวบรวมผลงานที่ได%ทํามา อาจจะจัดพิมพ1สม่ําเสมอในรูปรายงานประจําปu หรือพิมพ1เป:นครั้งคราว
หากเป:นรายงานที่ประกอบด%วยเรื่องจากผู%เขียนหลายๆ คน ให%เขียนรายงานเอกสารและสิ่งอ%างอิง
ลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม รายงานที่มีเรื่องของผู%เขียนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว ให%เขียน
รายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงตามรูปแบบตอไปนี้
รูปแบบ
ชื่อผู%รายงาน. ปuที่พิมพ1. ชื่อชุดของเอกสารและลําดับที่. จํานวนหน%า.
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- ชื่อผู%รายงาน หากบุคคลเป:นผู%รายงาน เขียนเชนเดียวกับหนังสือ กรณี
สมาคม สภา คณะกรรมการ กรม หรืออื่นๆ เป:นผู%รายงานให%ระบุชื่อหนวยงานลําดับต%นที่สุด
- ปuที่พิมพ1 ระบุปuที่พิมพ1รายงานฉบับนั้น
- ชื่อชุดเอกสาร และลําดับที่ ระบุชื่อของเอกสารชุดนั้นๆ โดยใช%ชื่อยอ(ถ%า
ยอได%) เชน
Univ. of Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser. No. 9.
Arizona Agr. Exp. Sta. Tech. Bull. 46.
ตัวอยาง
ศูนย1ถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและพลังงาน. 2530. รายงานสถานภาพ
การนําเข.าเทคโนโลยีจากตางประเทศ เลม 2.
The International Centre of Insect Physiology and Ecology. 1992. Nineteenth Annual Rep.
1991.
3.6 วิทยานิพนธ$
วิทยานิพนธ1 (Thesis) แม%จะไมจัดวาเป:นเอกสารเผยแพร แตอนุโลมให%นํามาอ%างอิงได%
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียน. ปuที่พิมพ1. ชื่อวิทยานิพนธ$. ระดับวิทยานิพนธ1, ชื่อมหาวิทยาลัย.
- ชื่อผู%เขียน วิทยานิพนธ1ที่เขียนเป:นภาษาไทย ให%ระบุชื่อเต็มและนามสกุล
สวนวิทยานิพนธ1ภาษาตางประเทศ ให%ระบุนามสกุล ตามด%วยตัวอักษรยอของชื่อต%นและชื่อกลาง(ถ%ามี)
คั่นนามสกุลและชื่อด%วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
- ปuที่ตีพิมพ1 วิทยานิพนธ1ภาษาไทย ให%ระบุเป:นพุทธศักราช วิทยานิพนธ1
หากเป:นภาษาตางประเทศให%ระบุเป:นคริสต1ศักราช
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- ชื่อวิทยานิพนธ1 ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับการเขียนชื่อหนังสือในข%อ 3.1.3
- ระดับวิทยานิพนธ1 ระบุวาเป:นวิทยานิพนธ1 ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
หรือ M.S. Thesis หรือ Ph.D. Thesis
ตัวอยาง
ศรีสังวาลย1 ลายวิเศษกุล. 2537. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการเนื้อแก.วในมังคุด. วิทยานิพนธ1
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1.
Silpamaneephan, W. 1994. Effect of Land Preparation on Soil Physical Characteristics,
Germination and Yeild of Cassava. M.S. thesis, Kasetsart University.
3.7 บทความในวารสารหรือนิตยสาร
วารสาร(Journal) หรือนิตยสาร(Magazines) เป:นเอกสารที่รวบรวมบทความหลายๆ
บทความ โดยมีกําหนดออกที่แนนอน และระบุปuที่พิมพ1 เลมที่ ไว%ชัดเจน การเขียนรายการเอกสาร
และสิ่งอ%างอิง สําหรับบทความในวารสารหรือนิตยสารมีดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความ. ปuพิมพ1. ชื่อบทความ. ชื่อวารสารหรือนิตยสาร ปuที่ (ฉบับที่): หน%า.
- ผู% เ ขี ย นบทความ ใช% ห ลั ก เกณฑ1 เ ดี ย วกั บ หนั ง สื อ บทความที่ เ ป: น
ภาษาตางประเทศแม%จะตีพิมพ1ในวารสารภาษาไทยก็ให%เขียนโดยใช%หลักเกณฑ1เดียวกับหนังสือที่เป:น
ภาษาอังกฤษ
ปu ที่ พิ ม พ1 บทความที่ เ ป: น ภาษาไทยให% ใ ช% พุ ท ธศั ก ราช บทความ
ภาษาตางประเทศให%ใช%คริสต1ศักราช
- ชื่อบทความ บทความภาษาตางประเทศขึ้นต%นด%วยตัวพิมพ1ใหญเฉพาะ
อักษรตัวแรกของชื่อเทานั้น ยกเว%นคําที่เป:นชื่อเฉพาะ ให%ขึ้นต%นด%วยตัวพิมพ1ใหญเสมอ
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- ชื่อวารสาร วารสารสวนใหญจะระบุชื่อยอของวารสารไว%ที่บรรทัดบนของ
ทุกหน%าแรกของบทความแตละเรื่อง ให%ใช%ชื่อยอดังกลาวเป:นชื่อวารสาร ยกเว%นชื่อที่ไมมีคํายอ หลังชื่อ
วารสารไมมีเครื่องหมายใดๆ เชน
วิทยาสารเกษตรศาสตร1 (วิทย)
Aquaculture
J. Exp. Zoology
Crop Sci.
- ปuที่ (ฉบับที่) วารสารทั่วๆ ไปจะตีพิมพ1ปuละหลายๆ ฉบับโดยระบุเลขหน%า
ตอเนื่ องกั น ไปในกรณี นี้ ให% ร ะบุ ปu ที่ (vol.) โดยไมต% องระบุ ฉบั บ ที่ หากวารสารฉบั บใดเลขหน% า
ไมตอเนื่อง ให%ระบุทั้งปuที่และฉบับที่ (no.) ทั้งสองกรณีระบุแตตัวเลขโดยไมต%องมีคําวาปuที่ หรือฉบับที่
- หน%า ระบุวาบทความนั้น ปรากฏอยูในวารสารหรือนิตยสารหน%าใดถึงหน%า
ใด โดยไมต%องมีคําวาหน%า หรือ p. นํา
- เครื่องหมายวรรคตอน ใช%ตามรูปแบบข%างต%น
ตัวอยาง
วัลยา โอฬารรัตน1มณี. 2533. รายงานอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมไทย. อินดัสตรีแม{กกาซีน 1(11):
56-62.
สุพจน1 เอกวนิช, ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกูล และ พิภพ จาริกภากร. 2519. การศึกษาภาวะโรคคีโตีสใน
โคนม. วิทยาสารเกษตรศาสตร$ 10 (10): 65-73.
Busah, R.H., J. Hammond and R.C. Fronhbreg. 1976. Stability and performance of hard red
spring wheat bulks for grain yield. Crop Sci. 16: 256-259.
Chen, S.Y. 1972. Genetic studies of leaf yeild and nicotin content in Nicotina tabacum
(in Chinese, English summary). Taiwan Agr. Quart. 8: 125-132.
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3.8 บทความในสารานุกรม
บทความในสารานุกรม (Encyclopedias) เขียนรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงในลักษณะ
เดียวกับบทความในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความ. ปuที่พิมพ1. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม เลมที่ (ปuที่พิมพ1): เลขหน%า.
ตัวอยาง
ทวีศักดิ์ ป–ยะกาญจน1. 2518. การจําแนกและจัดหมวดหมูของสัตว1. สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน เลม 2 (2518): 2-25.
Suarez, D.L. and J.D. Rhoades. 1992. Soil salinity. Encyclopedia of Earth System Science
vol. 4 (1992): 251-258.
3.9 วารสารสาระสังเขป
ในการอ%างอิงสาระสังเขป (Abstract) ที่ได%มาจากวารสารสาระสังเขปมีรูปแบบการเขียน
รายการเอกสารและสิ่งอ%างอิง โดยยึดหลักเดียวกับเอกสารประเภทบทความในวารสารดังตอไปนี้
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความ. ปuที่พิมพ1. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปuที่พิมพ1 (ฉบับที่): หน%า. ชื่อวารสารสาระ
สังเขป ปuที่ (พ.ศ.): หมายเลขสาระสังเขป.

54
ตัวอยาง
Harman, G. and N. Anand. 1990. The market for dried fruit in the United Kingdom,
the Federal Republic of Germany and France. Bull. Nat. Res. Inst. 34 : 75.
Abstracts on Tropical Agriculture 17 (1992): Abstract No. 79823.
Kubo, I., H. Muroi and M. Himejima. 1992. Antimicrobial activity of green tea flavor
components and their combination effects. Agric. Food Chem. 40 (2): 245-248.
Biological Abstracts 93 (1992): Abstract No. 97010.
3.10 สาระสังเขปจากสาระสนเทศ
ในป3จจุบันมีการจัดแหลงข%อมูลที่มีเครือขายทั่วโลก สามารถทําการค%นได%โดยใช%คอมพิวเตอร1
เครือขาย ฐานข%อมูลบางฐานจะมีสาระสังเขปซึ่งสามารถใช%อ%างอิงได% โดยใช%รูปแบบคล%ายๆ การอ%างอิง
จากวารสารสาระสังเขป โดยใช%ชื่อฐานข%อมูล เชน agris, PsyINFO แทนชื่อวารสาร และระบุ
Accession number ของเอกสารรายการนั้น
ในสาระสังเขปที่ ได% จากการพิ มพ1 ของคอมพิว เตอร1 จะมีอักษรยอระบุ วาข%อความ
ตอไปนี้คืออะไร เชน
AN
AU
TI
SO
AB

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Accession number
author (ชื่อผู%เขียน)
Title (ชื่อเอกสารแหลงที่มา)
Source (ชื่อแหลงที่มาของเอกสาร)
abstract

รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความ. ปuที่พิมพ1. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปuที่ (ฉบับที่): หน%า. ชื่อฐานข.อมูล.
Accession number.
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ตัวอยาง
Misumi, J. and M. Fujita. 1982. Effects of PM organizational development in supermarket
organization. Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21 (2): 93-111. PsyINFO Database.
Accession no. 1147468-58200.
3.11 ข.อมูลสาระสนเทศจากเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web)
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียน. ปuที่ตีพิมพ1. ชื่อเรื่อง. ชื่อหัวของเวบไซต$. แหลงที่มา. วัน เดือน ปuที่สืบค%นข%อมูล.
- ชื่อผู%เขียน ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับชื่อผู%เขียนหนังสือ ตามข%อ 3.1
- ปuที่พิมพ1 จะปรากฏอยูที่ web page หรือ web site
- ชื่อเรื่อง ใช%หลักเกณฑ1เดียวกับการเขียนบทความ ตามข%อ 3.7
- ชื่อหัวของเวบไซต1 ได%แก ชื่อเอกสารหรือสารสาร
- แหลงที่มา ระบุ URL จาก web page ที่อ%างถึง หากอ%างจากหน%าแรก
ของโฮมเพจก็สามารถใช% URL ของโฮมเพจได%
ตัวอยาง
จันทรา แป”นตุ%ม, จุฑาพร ศรีวิพัฒน1, ลาวัลย1 ฉัตรวิรุฬท1, วรวิทย1 แสงสิงแก%ว, พึ่งพิศ ดุลยพัชร1, ผุสฎี
เธียรศรีพจมาน, ทัศนีย1 ภักดีศุภผล และ สุมาลี สุนทรนฤรังษี. 2541. อาหารจากข%าวโพด.
คูมือสงเสริมการเกษตรที่ 43. แหลงที่มา: http://www.ku.ac.th/agri/com/corn.htm,
27 มีนาคม 2541.
Sillery, B. 1998. Urban rainforest: An African jungle com to life on New York’s west side.
Popular Science. Available Source:http://www.epnet.com/hosttrial/login.htm,
March 27, 1998.
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3.12 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมได.ตีพิมพ$อื่นๆ
การเขีย นรายการเอกสารและสิ่ งอ%า งอิ ง ใช%รู ปแบบเดียวกับ หนังสือและให% ใช%ว งเล็บคํ าวา
เอกสารไมได%ตีพิมพ1 หรือ Unpublished manuscript ไว%ท%ายสุด
ตัวอยาง
อัมพร ศุภชาติวงศ1. ม.ป.ป. การฝ€กอบรม. สถาบันพัฒนาข%าราชการพลเรือน สํานักงานข%าราชการ
พลเรือน, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
Department of Land Development. 1990. Land Use Planning in Changwat Chon Buri.
Diversion of Land Use Planning, Department of Land Development, Bangkok.
(Mimeographed)
3.13 สื่อไมตีพิมพ$
ในการเรียบเรียงป3ญหาพิเศษสายวิทยาศาสตร1 บางสาขาอาจจําเป:นต%องอ%างข%อมูลที่
ไมได%ตีพิมพ1 เชน ไฟล1ข%อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร1 ซีดีรอม วีดิทัศน1 และแถบเสียง ซึ่งมีรูปแบบการ
เขียนดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผู%จัดทํา. ปuที่จัดทํา. ชื่อสื่อไมตีพิมพ$. (ระบุลักษณะของสื่อ). สถานที่หรือหนวยงานที่เผยแพร.
สถานที่ผลิต.
- ชื่อผู%จัดทํา เขียนลักษณะเดียวกับชื่อผู%แตง
- ปuที่จัดทํา หมายถึงปuที่สร%างโปรแกรมหรือปuที่เผยแพรโปรแกรม
- ระบุชื่อสื่ อไมตีพิมพ1 เชน ชื่ อไฟล1 ชื่อโปรแกรม ชื่อวีดิทัศน1 ลั กษณะ
เดียวกับชื่อหนังสือ
- ให%ระบุสื่อ ลักษณะของสื่อนั้น ๆ
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- ถ%าไฟล1ข%อมูลไมมีชื่อเรื่อง ให%เขียนคําอธิบายเนื้อหาของไฟล1ข%อมูลไว%ใน
วงเล็บพร%อมทั้งระบุปuที่รวบรวมข%อมูล
- ในกรณีของไฟล1ข%อมูล อาจระบุชื่อบุคคลหรือองค1การผู%จัดทําและเผยแพร
ซึ่งสามารถติดตอขอสําเนาข%อมูลได%โดยวงเล็บหน%าที่บุคคลหรือองค1การวาเป:นผู%ผลิต (Producer) หรือ
ผู%เผยแพร (Distributor)
- ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร1 อาจเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเป:นใน
การสืบค%นโปรแกรมนั้น เชน หมายเลขโปรแกรม โดยระบุไว%ในวงเล็บท%ายสุด
- สถานที่เผยแพร เป:นสถานที่เดียวกับที่ผลิต ให%ระบุแตเพียงชื่อเดียว
ตัวอยาง
Femandes, F.D. 1972. Theoretical Prediction of Interference Loading on Aircraft
Stores: Part 1 Subsonic Speeds. (Computer Program). General
Dynamics, Electrodynamics Division, Pomona, CA. (National Aeronautics
and Space Administration Report No. NASA CR-112065-1)
3.14 มาตรฐานผลิตภัณฑ$อุตสาหกรรม
การอ%างอิงข%อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ1อุตสาหกรรม สามารถกระทําได%ตามรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ1อุตสาหกรรม. ปuที่ออกประกาศ. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ$อุตสาห
กรรม. เลขที่ มอก.
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ตัวอยาง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ1อุตสาหกรรม. 2531. มาตรฐานผลิตภัณฑ$อุตสาหกรรมก•วยเตี๋ยวกึ่ง
สําเร็จรูป. มอก. 832-2531.
3.15 สิทธิบัตร
การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิงของสิ่งประดิษฐ1ที่จดสิทธิบัตรมีรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ผู%จดสิทธิบัตร. ปuที่จดสิทธิบัตร. ชื่อสิ่งประดิษฐ$. ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร.
- ชื่อผู%จดสิทธิบัตรเขียนลักษณะเดียวกับชื่อผู%แตง
- ชื่อสิ่งประดิษฐ1 เขียนลักษณะเดียวกับชื่อวารสาร
ตัวอยาง
สาธิต เกษมสันต1, ม.ล. 2526. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล$. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.
Kerr, R.W. and F.C. Cleveland. 1959. Orthophosphate Esters of Starch. U.S. Patent
2,801,413.
3.16 แผนที่
กรณีมีความจําเป:นต%องอ%างข%อมูลในแผนที่ให%เขียนรายการเอกสารและสิ่งอ%างอิง ตามรูปแบบ
ดังนี้
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รูปแบบ
ชื่อผู%จัดทํา. ปuที่ผลิต. ชื่อแผนที่.
- ชื่อผู%จัดทํา เขียนในลักษณะเดียวกับชื่อผู%แตง
- ชื่อแผนที่ เขียนในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ
ตัวอยาง
กองจําแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ1. 2521. แผนที่แสดงแหลงน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช.ภาพถายจากดาวเทียม.
กรมทางหลวง. 2541. แผนที่แสดงทางหลวงภาคใต..
National Institute of Agricultural Sciences. n.d. Soil Map of Okinawa and Kume
Islands.
3.17 การอ.างอิงสองทอด
การอ%างอิงเอกสารที่ถูกอ%างไว%ในหนังสือหรือวารสาร โดยไมเคยอานเอกสารนั้นๆ โดยตรง
โดยปกติไมนิยมนํามาอ%างอิงเพราะความที่อ%างอิงถึงนั้นอาจผิดเพี้ยนไปจากต%นฉบับ แตหากไมสามารถ
หาต%น ฉบั บมาอานได% ก็ส ามารถอ% างอิงสองทอดได% โดยใช% รูป แบบตามประเภทของเอกสารและสิ่ ง
อ%างอิงนั้นๆ เชื่อมด%วยคําวา อ%างถึง หรือ Cited
3.17.1 กรณีอ%างถึงหนังสือจากที่ผู%เขียนบทความในวารสารได%อ%างไว%
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความในวารสาร. ปu. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปuที่ (ฉบับที่): หน%า. อ%างถึง ชื่อผู%แตง
หนังสือ. ปuที่พิมพ1. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ1 (ถ%ามี). สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1.
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ตัวอยาง
อัมพร สุวรรณเมฆ. 2533. วัชพืชดื้อยา. เคหะการเกษตร 14 (2): 65-70. อ%างถึง รังสิต สุวรรณเขต
นิคม. 2531. สารกําจักวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช (เลม 1 พื้นฐานการเลือกทําลาย).
จงเจริญการพิมพ1, กรุงเทพฯ.
Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. 1985. Capsulation of potential
biocontrol agents in alginate clay matrix. Phytopathol 75: 774-777. Cited N.G. Agrios.
1978. Plant Pathology. 2nd ed. Academic Press, New York.
3.17.2 กรณีอ%างถึงบทความในวารสารจากผู%เขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่งได%
อ%างอิงไว%
รูปแบบ
ชื่อผู%เขียนบทความในวารสาร. ปu. ชื่อเรื่องในวารสาร. ชื่อวารสาร ปuที่ (ฉบับที่): หน%า. อ%างถึง ชื่อผู%
เขียนบทความในวารสารที่อ%างถึง. ชื่อเรื่องที่อ%าง. ชื่อวารสารที่อ.าง ปuที่ (ฉบับที่): หน%า.
ตัวอยาง
จําเริญ เที่ยงธรรม. 2538. การกระตุ%นความอยากอาหารของแมสุกรเลี้ยงลูกในชวงอากาศร%อน.
สัตว$เศรษฐกิจ 12 (267): 55-60. อ%างถึง ศรีสุวรรณ ชมชัย. 2530. อากาศร%อนมีผล
อยางไร
ตอพอแมพันธุ1. สุกรสาสน$ 14 (52): 23-25.
Campbell, C.A., F. Selles, R.P. Zenttner and B.G. Mc Conkey. 1993. Available water and
nitrogen effects on yield component and grain nitrogen of zero-till spring wheat.
Agron. J. 85: 114-119. Cited M.R. Cater and D.A. Rennie. 1985. Soil temperature
under zero tillage systems for wheat in Saskatchewan. Can. J. Soil Sci. 65: 329-338.
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3.17.3 กรณีอ%างอิงถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งได%อ%างไว%
รูปแบบ
ผู%แตง. ปuที่พิมพ1. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ1 (ถ%ามี). สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1. อ%างถึง ผู%แตง. ปuที่
พิมพ1. ชื่อหนังสือที่อ.างถึง. ครั้งที่พิมพ1 (ถ%ามี). สํานักพิมพ1, สถานที่พิมพ1.
ตัวอยาง
นิจศิริ เรืองรังษี. 2534. เครื่องเทศ. โรงพิมพ1จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. อ%างถึง บัญญัติ
ศรีสุขงาม. 2527. เครื่องเทศที่ใช.เป…นสมุนไพร. เลม 2. บูรพาสาสน1, กรุงเทพฯ.
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. 1988. Food Microbiology. 4th ed. McGraw-Hill Book
Company, Sinhapore. Cited J.S. Pruthi. 1980. Spices and Condiments: Chemistry,
Microbiology, Technology. Academic Press, New York.
กรณีเอกสารภาษาไทยอ%างอิงอ%างอิงเอกสารภาษาตางประเทศให%ลงรายการเป:นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด โดยระบุข%อความ (in Thai) ไว%ท%ายเอกสารภาษาไทย
ตัวอยาง
Na-Nakorn, U. 1988. Fish Breeding. Faculty of Fisheries, Kasetsart Univ., Bangkok. (in Thai)
Cited D.R. Keeney. 1970. Nitrates in plants and waters. J. Food Technol. 33: 425-432.

62

สวนที่สี่ : สวนภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกเป:นสวนที่ให%รายละเอียดเพิ่มเติม เชน วิธีคํานวณที่ไมควรรวมไว%ในเนื้อหาของ
ป3ญหาพิเศษ ตารางบันทึกอุณหภูมิ สวนผสมสารเคมี สูตรอาหาร ภาพแสดงเครื่องมือในการทดลอง
แบบสอบถามที่ใช%ในการเก็บข%อมูล เป:นต%น
การจะมีภาคผนวกหรือไม ขึ้นอยูกับความจําเป:นและความเหมาะสม หากมีให%เริ่มภาคผนวก
ในหน%าถัดจากภาคเอกสารอ%างอิง โดยมีข%อความวา ภาคผนวก อยูกลางหน%ากระดาษ บรรทัดที่ 15
โดยพิมพ1ด%วยตัวอักษรเข%มหนา ขนาด 18 พ%อยท1 รายละเอียดในภาคผนวกให%แสดงในหน%าถัดไป หาก
มีความจําเป:นต%องแบงภาคผนวกออกเป:นภาคผนวกยอย ให%แบงเป:นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ
โดยพิมพ1ชื่อภาคผนวกยอยไว%กลางหน%ากระดาษสวนกลาง การเริ่มภาคผนวกยอยทุกครั้งให%ขึ้นหน%า
ใหม
การแบงภาคผนวกออกเป:นภาคผนวกยอย ให%เขียนเป:นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข (หรื อ
Appendix A, Appendix B ในวิทยานิพนธ1ภาษาอังกฤษ) หากมีความจําเป:นอาจแบงยอยออกไปเป:น
ภาคผนวก ก1….ภาคผนวก ก2…………อีกก็ได%
ตารางและภาพในภาคผนวกต%องมีหมายเลขและระบุในสารบัญตอท%ายสารบัญตาราง และ
สารบัญภาพตามลําดับ
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ตัวอยางที่ 14 ภาคผนวก

ภาคผนวก
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การพิมพ$ปญหาพิเศษ
กระดาษที่ใช.พิมพ$
ใช%กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4 (กว%าง 210 ม.ม. ยาว 297 ม.ม.) น้ําหนัก 80 กรัม และ
ใช%เพียงหน%าเดียว
ตัวพิมพ$
ให%ใช%การพิมพ1จากคอมพิวเตอร1ซึ่งเป:นแบบ Letter Quality และใช%แบบอักษร (font) ที่เป:น
มาตรฐานและอานได%ชัดเจน เชน TH SarabunPSK

ตัวอยางตัวอักษรที่ใช.
ชื่อชุดตัวอักษร (Font)
TH SarabunPSK

ตัวพิมพ$
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเว.นทีวางริมขอบกระดาษ
ขอบบนเว%น
ขอบซ%ายมือเว%น
ขอบขวามือเว%น
ขอบลางเว%น

1 ½ นิ้ว
1 ½ นิ้ว
1 นิ้ว
1 นิ้ว
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การยอหน.า
ให%เว%นระยะ 1 Tab (อัตโนมัติ โดยตั้งคาเป:นหนวยนิ้ว ) หรือระยะ 8 ตัวอักษร (0.6 นิ้ว) จาก
ขอบที่เว%นไว%แล%วและเริ่มพิมพ1ตัวถัดไปให%เป:นแบบเดียวกันทั้งเลม
การลําดับเลขหน.าและการพิมพ$เลขหน.า
1. การลําดับหน.า
การให%หัวข%อป3ญหาพิเศษ หมายถึง การแบงป3ญหาพิเศษออกเป:นสวนๆ ตามความเหมาะสม
แตควรให%มีหัวข%อเทาที่จําเป:น
หัวข%อในการเขียนป3ญหาพิเศษ ประกอบด%วย หัวข%อใหญ หัวข%อรอง หัวข%อข%าง และหัวข%อ
ยอย
2. การพิมพ$หัวข.อ
การพิมพ1หัวข%อใหญ หัวข%อรอง หัวข%อข%าง และหัวข%อยอย ตามลําดับ มีดังนี้
1. หัวข%อใหญ ให%พิมพ1กลางหน%ากระดาษ โดยขึ้นหน%าใหมเสมอ ไมขีดเส%นใต% พิมพ1ด%วย
ตัวอักษรเข%มหนา ขนาด 18 พ%อยท1 เชน คํานํา การตรวจเอกสาร อุปกรณ1และวิธีการ ผล วิจารณ1 และ
สรุป
2. หัวข%อรอง ให%พิมพ1กลางหน%ากระดาษ พิมพ1ด%วยตัวอักษรเข%มหนา ขนาด 16 พ%อยท1
3. หัวข%อข%าง ให%พิมพ1ติดริมซ%ายมือสุดของกระดาษ เว%นขอบกระดาษไว%ตามระเบียบใช%
ตัวอักษรเข%มหนา ขนาด 16 พ%อยท1
4. หัวข%อยอย ให%พิมพ1ในระดับยอหน%า ใช%ตัวอักษรตัวธรรมดา ขนาด 16 พ%อยท1
เมื่อมีการให%หัวข%อในระดับใด หัวข%อระดับนั้นจะต%องมี 2 หัวข%อเป:นอยางน%อย ให%เริ่มจาก
หัวข%อใหญมากอน เมื่อมีความจําเป:นจึงแบงเป:นหัวข%อยอยๆ ลงไปอีกตามลําดับ (ดูตัวอยางหน%า 67)
การขึ้นหัวข%อใหม ถ%ามีที่วางสําหรับพิมพ1ข%อความตอไปได%ไมเกิน 2 บรรทัดแล%วให%ขึ้นหัวข%อ
ใหมในหน%าถัดไป
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กรณีที่ต%องการใสตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อแสดงลําดับของหัวข%อก็สามารถกระทําได%ตามความ
เหมาะสม โดยเริ่มให%ตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับในระดับหัวข%อข%าง ตามตัวอยางหน%า 68 สวนการพิมพ1
หัวข%อยอย ถ%ามีการแบงหัวข%อยอยออกเป:นมากกวา 3 ระดับ ให%ใช%ตัวอักษรกํากับสลับตัวเลข ตาม
ตัวอยางหน%า 68 และ 69
การพิมพ$สูตรหรือสมการซับซ.อน
ให%พิมพ1กลางหน% า พิ มพ1 เว%น 4 บรรทั ด พิ มพ1 เดี่ย วหรื อเทากั บ 1 ระยะพิมพ1 (Enter)
คอมพิวเตอร1 จากข%อความ และมีหมายเลขสูตรและสมการกํากับตามลําดับคือ (1), (2), (3), ………...

1 ½ นิ้ว

1 นิ้ว
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1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 15 การพิมพ1หัวข%อ

หัวข.อใหญกลางหน.ากระดาษ
หัวข.อรองกลางหน.ากระดาษ

ข%อความ………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………….………………………………………………………….………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………

1 ½ นิ้ว

หัวข.อข.าง
ข%อความ……………………………………..………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 นิ้ว
หัวข%อยอย ข%อความ …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข%อความ………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข.อข.าง
ข%อความ…………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 นิ้ว
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หัวข.อใหญกลางหน.ากระดาษ
หัวข.อรองกลางหน.ากระดาษ
ข%อความ…………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
1. หัวข.อข.าง
ข%อความ…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
1.1 หัวข%อยอย ข%อความ …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.1.1 หัวข%อยอย ข%อความ ………………………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.2 หัวข%อยอย ข%อความ …………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 หัวข%อยอย ข%อความ…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.1 หัวข%อยอย ข%อความ ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. หัวข.อข.าง
ข%อความ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
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ตัวอยางที่ 16 การใช%ระบบตัวเลขและตัวอักษร
1……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
1.1……………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1 . …………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ก. …………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1)………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ข. ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.1.2 . …………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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การพิมพ$ตาราง
1. ลําดับที่และชื่อตาราง
1.1 ลําดับที่หรือเลขหมายประจําตาราง เป:นสวนที่แสดงลําดับของตาราง ให%ใสคําวา ตาราง
ที่ (ด% ว ยตั ว อั กษรเข% มหนา) ตามด% ว ยเลขหมายประจํ า ตารางไว% ริ มซ% า ยมื อสุ ด ของกระดาษ เว% น
ขอบกระดาษไว%ตามระเบียบ ตามตัวอยางหน%า 71
1.2 ชื่อตาราง ให%พิมพ1ตอจากเลขหมายประจําตารางโดยเว%น 2 ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาว
เกินกวา 1 บรรทัด ให%พิมพ1ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมี
คําอธิบายที่ต%องการบงรายละเอียดให%ชัดเจน ให%นํารายละเอียดไปใสไว%ในหมายเหตุท%ายตาราง
1.3 ตารางที่อ%างอิงจากแหลงอื่นให%ถือปฏิบัติตามวิธีการตรวจเอกสาร ตามตัวอยางในหน%า
71-72 โดยระบุที่มาโดยใสคําวา ที่มา ให%ตรงกับคําวาตารางที่ แล%วตามด%วยเครื่องหมายทิวภาค (:)
1.4 ชื่อตาราง ให%ใช%ภาษาเดียวกับที่ใช%เขียนป3ญหาพิเศษ
2. ขนาดของตาราง
2.1 ตารางต%องมีเลขลําดับที่ ชื่อตาราง หัวข%อตาราง ข%อความ หมายเหตุ และที่มาของตาราง
โดยปกติให%พิมพ1อยูในหน%าเดียวกันทั้งหมด และภายในบริเวณขอบกระดาษที่กําหนดให%ทั้งหมด
2.2 ตารางที่มีความยาวจนไมสามารถบรรจุในหน%ากระดาษเดียวได% ให%พิมพ1สวนที่เหลือใน
หน%าถัดไป โดยมีเลขที่ตารางและคําวา ตอ ในวงเล็บ เชน ตารางที่ 1 (ตอ) กรณีต%องการพิมพ1หัวข%อ
ตารางใหมจะต%องมีข%อความในตารางอยางน%อย 2 บรรทัด และให%มีที่วางในตารางหน%าเดิม
2.3 ตารางที่มีความกว%างจนไมสามารถบรรจุในหน%ากระดาษเดียวได% ให%ยอสวน หรือแยก
มากกวา 1 ตาราง กรณีจําเป:น อนุโลมให%พิมพ1ตารางตอเนื่องในหน%าซ%ายและขวาได%ในกรณีนี้ให%นับ
หน%าด%วย และไมให%มีการพิมพ1ในหน%าขวามือกอนนั้น
2.4 ตารางที่พิมพ1ตามแนวขวางของกระดาษ ให%พิมพ1เลขหมายและชื่อตารางไว%ด%านสันปก
2.5 ไมควรมีเส%นแบงสดมภ1 (column) ยกเว%นกรณีจําเป:น
2.6 ตารางที่มีความจําเป:นน%อยตอเนื้อหาการบรรยายในป3ญหาพิเศษ ให%แสดงไว%ในภาคผนวก
ซึ่งตารางในสวนภาคผนวก ให%ใช%รูปแบบเดียวกันกับตารางในสวนเนื้อหา แตให%ใสลําดับที่แยกตาม
ภาคผนวกยอย เชน
ตารางผนวกที่ 1, 2, 3,………….. กรณีไมแยกภาคผนวกยอย
ตารางผนวกที่ ก1, ก2, ก3,……. ในภาคผนวก ก
ตารางผนวกที่ ข1, ข2, ข3,……. ในภาคผนวก ข
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ตัวอยางที่ 17 การพิมพ1ตาราง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบทางเคมีของแป”งพรีเจลาติไนซ1เมล็ดขนุน
องค1ประกอบทางเคมี
ปริมาณ(ร%อยละ)
โปรตีน
11.03
ความชื้น
9.29
ไขมัน
0.26
เถ%า
2.89
เยื่อใย
3.56
คาร1โบไฮเดรต
72.96
หมายเหตุ : คาร1โบไฮเดรต = 100 – (% โปรตีน + % ความชื้น + %ไขมัน + %เถ%า + %เยื้อใย)
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ตัวอยางที่ 18 การพิมพ1ตารางที่อ%างอิงจากแหลงอื่น
ตารางที่ 1 แสดงคา Roche yolk colour scale ของไขแดงที่ผู%บริโภคยอมรับ
ประเทศ

หมายเลขที่นิยมที่สุด

หมายเลขที่ยอมรับ

เบลเยี่ยม
11-12
แคนาดา
3-8
ฝรั่งเศส
4-15
ญี่ปุˆน
10
8-13
เนเธอร1แลนด1
7-8
6-9
นิวซีแลนด1
9
6-10
นอรเวย1
10-12
10-10.5
สวิตเซอร1แลนด1
11
9-12.5
ตุรกี
10
9-11
อังกฤษ
9-10
5-13
หมายเหตุ ……………………………………………………(ถ%ามีหมายเหตุให%พิมพ1หมายเหตุกอนที่มา)
ที่มา: Jeffries (2001)
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การพิมพ$ภาพประกอบ
ภาพประกอบได%แก แผนภูมิ แผนที่ ภาพถาย ภาพวาด เป:นต%น
1. ลําดับที่และคําบรรยาย
1.1 ให%มีเลขลําดับที่ของภาพเรียงตามลําดับหลังคํา ภาพที่ หรือ ภาพผนวกที่ กรณีจัดพิมพ1
ไว%ในภาคผนวก (ใช%อักษรตัวหนา) โดยใสไว%ด%านลางของภาพปรับระยะตามความเหมาะสม อยูชิดขอบ
ซ%ายของภาพ
1.2 ให%มีคําบรรยายหรือชื่อภาพตอจากเลขหมายประจําภาพ โดยเว%น 2 ตัวอักษร กรณีคํา
บรรยายยาวเกินกวา 1 บรรทัด ให%พิมพ1ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของคํา
บรรยายบรรทัดแรก
1.3 กรณีไมอาจใส ภาพที่ และคําบรรยายภาพลงในหน%าเดียวกับภาพได% ให%ใสไว%หน%าซ%ายมือ
กรณีนี้ให%นับหน%าด%วย และไมให%มีการพิมพ1ในหน%าขวามือกอนนั้น
1.4 คําบรรยายภาพให%ใช%ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช%เขียนป3ญหาพิเศษ
1.5 กรณีมีที่มาของภาพ ให%ระบุที่มาด%วยโดยใสคําวา ที่มา ให%ตรงกับคําวา ภาพที่ แล%วตาม
ด%วยเครื่องหมายทวิภาค (:)
2. ขนาดของภาพ
2.1 จัดพิมพ1ทั้งตัวภาพและคําบรรยายอยูในหน%าเดียวกัน และภายในบริเวณขอบกระดาษที่
กําหนด
2.2 กรณีตัวภาพมีขนาดใหญเกินกวาที่จะบรรจุในกรอบที่กําหนด ให%ยอสวน ซึ่งอาจทําการ
ยอสวนทั้ ง ตั ว ภาพและคํ า บรรยายได% แตหากยอสวนแล% ว คํ า บรรยายเล็ ก มากเกิ น ไป ให% ย อสวน
เฉพาะตัวภาพ สวนเลขหมายประจําภาพและคําบรรยายใช%ขนาดปกติ
หากเป:นภาพขนาดใหญซึ่งไมสามารถยอลงกระดาษ A4 ได%เพราะจะทําให%รายละเอียดของ
ภาพไมชัดเจน ให%ใช%กระดาษ A3 และพับให%เรียบร%อย
2.3 ในกรณีที่ภาพมีหลายสวน และไมสามารถจะแสดงในหน%าเดียวกันได% อาจทําการแยก
สวนไว%หน%าถัดไป โดยมีลําดับที่ของภาพ และคําวา (ตอ) เชน ภาพที่ 1 (ตอ)
2.4 ภาพในสวนภาคผนวก ให%ใช%รูปแบบเดียวกับภาพในสวนเนื้อหา แตให%ใสลําดับที่ของภาพ
แยกตามภาคผนวกยอย เชนเดียวกันกับกรณีการพิมพ1ตาราง
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2.5 ภาพที่จะแสดงในแนวขวางของกระดาษ ให%สวนบนของภาพอยูทางด%านสันปก และให%
พิมพ1เลขลําดับที่และคําบรรยายด%านลางของภาพขนานกับขอบกระดาษด%านขวามือ
2.6 กรณีไมอาจใสลําดับและคําบรรยายภาพลงในหน%าเดียวกับภาพได% ให%ใสไว%หน%าซ%ายมือ
กรณีนี้ให%นับหน%าด%วย และไมให%มีการพิมพ1ในหน%าขวามือกอนนั้น
3. ภาพที่เป…นกราฟ
การแสดงภาพที่มีลักษณะที่เป:นกราฟ ให%ปฏิบัติดังนี้
3.1 จะต%องมีกรอบหรือแกนทั้งสี่ด%าน คือ บน-ลาง และซ%าย-ขวา
3.2 การแบงสัดสวนของกราฟ (Scale) ควรแบงให%เหมาะสมทั้งแกนแนวราบ (X) และแกน
แนวดิ่ง (Y) ซึ่งอาจจะมีชวงหางเทากันก็ได% การตีเส%นแบงสัดสวน อาจจะมีหรือไมมีก็ได% ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของกราฟ
3.3 ให%ระบุชื่อตัวแปรหรือคาที่พล¢อตในแตละแกนให%ชัดเจนและกระทัดรัด หากมีหนวยต%อง
เขียนหนวยไว%ในวงเล็บตอท%ายชื่อตัวแปรของแตละแกน
การพิมพ$ชื่อวิทยาศาสตร$
การพิ ม พ1 ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร1 ข องจุ ล ชี พ พื ช สั ต ว1 ให% ใ ช% ต ามประมวลนามศาสตร1 ส ากล
(International Code of Nomenclature) ทําให%เดนชัดแตกตางจากอักษรอื่น หรือข%อความอื่นๆ
โดย พิมพดวยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร1เป:นไปตาม Binomial System คือประกอบด%วย 2 คําแรกเป:น
ชื่อ Genus ขึ้นด%วยตัวอักษรพิมพ1ใหญ คําหลังเป:น Specific Epithet เขียนหางจากคําแรกโดยเว%น 1
ตัวอักษร และขึ้นต%นด%วยตัวอักษรพิมพ1เล็ก ท%ายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร1มักมีชื่อของบุคคลแรก ที่
กําหนดชื่อและคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูด%วย ชื่อของบุคคลมักใช%ชื่อสกุลเทานั้น ถ%าเป:นชื่อ
ผู%มีชื่อเสียงและเป:นที่รู%จักแพรหลายแล%วจะใช%ชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเป:น Linn. หรือ L. ในบางครั้ง
มีผู%กําหนดชื่อ 2 คน ก็ให%ใช% 2 ชื่อ เชน
ก. จุลชีพ เชน Escherichai coli, Bacillus subtilis, Azospirillum brasilense
ข. พืช เชน Coccinia grandis L., Canna indica Linn., Cocos nucifera Linn.
ค. สัตว1 เชน Ptilolaemus tickeli, Panthera tigris
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การพิมพ$สมการคณิตศาสตร$
สมการคณิตศาสตร1สามารถที่จะพิมพ1แทรกไปในเนื้อหา และหากต%องการความเป:นระเบียบ
ให% แยกเฉพาะบรรทั ดไว% โดยบรรทัด ที่ พิมพ1 สมการควรมี ระยะหางจากบรรทั ด ปกติ บนและลาง 1
บรรทัด ตัวสมการควรพิมพ1ไว%กลางกระดาษตามความเหมาะสม สําหรับหมายเลขของสมการพิมพ1ชิด
ขวาไว%ในวงเล็บ การเขียนหมายเลขสมการให%เรียงตามบทเชนเดียวกับการเรียงตารางและรูปภาพ ใน
การพิมพ1สมการคณิตศาสตร1อาจใช%โปรแกรม MATH TYPE เพื่อให%ได%สมการที่ถูกต%องและสวยงาม
การพิมพ$ภาษาตางประเทศ
สําหรับคําในภาษาตางประเทศให%พิมพ1ทับศัพท1เป:นภาษาไทย โดยใสวงเล็บภาษาตางประเทศ
เฉพาะครั้งแรก และการพิมพ1ภาษาตางประเทศไมนิยมใสรูปวรรณยุกต1 เชน Technology ให%พิมพ1
เทคโนโลยี คําที่เป:นพหูพจน1ไมเติม “ส” หรือ “ส1” ในภาษาไทย เชน Games ให%พิมพ1 เกม (Games)
ยกเว%นคําที่เป:นชื่อเฉพาะ เชน SEAGAMES ให%พิมพ1 ซีเกมส1 (SEAGAMES)
การเขียนคําสําคัญ
การเขียนคําสําคัญ (Key word) เป:นการระบุความสําคัญหลักในเนื้อเรื่องของป3ญหาพิเศษ
โดยพิจารณาชื่อของป3ญหาพิเศษหรือแนวคิดหลักของป3ญหาพิเศษประมาณ 3-5 คํา และเป:นคําศัพท1
ที่สามารถสื่อในการสืบค%นและอ%างอิงได%

