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เงื่อนไขรายวิชา
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่มี
สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ
ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
วิชาระดับ
ปริญญาตรี
จ้านวนชั่วโมง/สัปดาห์
บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/สัปดาห์
ศึกษาด้วยตนเอง 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
ค้าอธิบายรายวิชา
ความหมายของสัมมนา องค์ประกอบของสัมมนา การเลือกหัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูล การเขียนสัมมนา
และสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
วัตถุประสงค์
(1) เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมมนา
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(4) ฝึกทักษะในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล และการนาเสนออภิปราย
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การนาเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
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การนาเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
การนาเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
15
สัมมนานักศึกษา
การนาเสนอสัมมนาต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
16
สัมมนานักศึกษา
การนาเสนอสัมมนาต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
17
สอบปลายภาค
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน

จานวนชั่วโมง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2. ภาพและวิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. จัดกลุ่มสัมมนากลุ่มย่อยในชั้นเรียน และให้นักศึกษาน้าเสนอสัมมนาในชั้นเรียนแบบเดี่ยว
สื่อการสอน
1. สไลด์ PowerPoint media หรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน
3. หนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสารที่เกี่ยวข้อง
4. หนังสือ เอกสาร วารสารสิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลรวมถึงแหล่งสืบค้นทาง Internet ที่เกี่ยวข้อง
การวัดผลการเรียน
การวัดและประเมินผลรายวิชา (คะแนนเต็ม 100%)
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
2. งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน (อ. ผู้ประสานงาน)
3. ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย (อ. ที่ปรึกษาสัมมนา)
- ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
- ความก้าวหน้าของงาน
- การค้นคว้าข้อมูล
- ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของรูปแบบและเนื้อหา
4. การนาเสนอผลงาน (คณาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา)
- การแต่งกาย/มารยาทในการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
- รูปแบบและวิธีการนาเสนอ
- ความเหมาะสมของเนื้อหาในการนาเสนอ
- ความเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
- การตอบคาถาม
5. รูปเล่มรายงานสัมมนา (อ. ผู้ประสานงาน)
รวม
เกณฑ์ผ่านรายวิชา
วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U

10%
5%
40%
10%
10%
10%
10%
30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
15%
100%

นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้ จะต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ากว่า 80% ของเวลาเรียน และได้คะแนนรวมทั้ง
รายวิชาไม่ตากว่
่ า 70% ของคะแนนรวม

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
หนังสือบังคับ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 711 491 สัมมนา (Seminar)
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
จอมสุ ดา ดวงวงษา. ม.ป.ป. คู่มือวิช าสั มมนาระดับปริญญาตรี. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชินวุธ สุนทรสีมะ. 2541. หลักและวิธีการท้าวิทยานิพนธ์ รายงานประจ้าภาค และเอกสารวิจัย Research
Methodology. พิมพ์ครั้งที่ 6. บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด. กรุงเทพฯ.
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. 2548. การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ Seminar for Excellence. พิมพ์ครั้งที่ 4.
บริษัทการศึกษา จากัด, กรุงเทพฯ.
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รายวิชา 711 491 สัมมนา (Seminar)
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ความหมายของสัมมนา (Seminar)
คาว่า Seminar มาจากภาษาลาตินว่า "Seminarium" แปลว่า แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ ส่วนคาว่า "สัมมนา"
มาจากคาภาษาบาลีสมาสกัน คือ ส (รวม) + มนา (ใจ) คือ การรวมใจ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ได้ให้ความหมายของ การสัมมนา ว่าเป็นการประชุมแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ดเห็ น และหาข้อ สรุ ป หรื อ ข้อ เสนอแนะในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ผลสรุป ที่ไ ด้ถื อว่ าเป็น เพี ยงข้อ เสนอแนะ
ผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
การสัมมนาต้องมีการนาเสนอความคิด ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง (Topic) ที่ชัดเจนใน
หัวข้อหนึ่งที่ได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดี หรือหัวข้อที่กาหนดเอาไว้ โดยการนาเสนอทั้งในรูปของงานเขียน
และการพูด รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม ทั้งในด้านสนับสนุนหรือโต้แย้งได้ด้วย โดยในแต่ละเรื่องจะ
ใช้เวลาไม่เกิน 10-20 นาที
ขอบเขตของการสัมมนา
สัมมนา (Seminar) เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้มีการประชุมเพื่ออภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า หรือความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ในหัวข้อที่นักศึกษาจะนาเสนอ จะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เรียบเรียง และเขียนรายงานประกอบการ
สัมมนา
จุดมุ่งหมายของสัมมนา
1. เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการนาเสนอผลงานทั้งงานเขียนและรูปแบบการนาเสนอ การอภิปราย
เสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่นาเสนอและสามารถบรรยายให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจ รวมทั้งสามารถตอบคาถามได้อย่างเหมาะสม
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องค์ประกอบของสัมมนา
การเลือกหัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องที่นักศึกษาจะทาสัมมนาจะต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า โดยเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน เปรียบเทียบหรือรวบรวมสรุป (review) จากข้อมูลทาง
วิชาการต่างๆ เพื่อประกอบในการสัมมนา
หลักการตั้งชื่อเรื่องสัมมนา
1. ตั้งขอบข่าย (scope) ของหัวเรื่องสัมมนาอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อที่สนใจ
2. ก่อนเลือกหัวข้อเรื่องสัมมนา ให้ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้ก่อน
- สาเหตุของการเลือกหัวข้อสัมมนาเรื่องดังกล่าว
- อะไรคือประเด็นของเรื่อง
- ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทราบอะไรจากการสัมมนาในครั้งนี้
ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายยีนต้านโรคของกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย
เป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้ความสามารถในการประเมินว่าทาได้หรือไม่ได้
ประเด็น คือ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสัตว์เศรษฐกิจ
มีความจาเป็นหรือความเป็นไปได้หรือไม่ของเรื่องนี้
3. การตั้งชื่อเรื่อง ควรเลือกคาที่น่าสนใจและจูงใจให้อ่านเรื่องเต็ม ชื่อเรื่องควรสั้น กะทัดรัดและคลุม
ใจความในเรื่องไว้ทั้งหมด
4. หลีกเลี่ยงการใช้คาที่ไม่มีความหมายหรือไม่มีความสาคัญที่ชัดเจน และไม่ควรใช้ชื่อย่อ คาย่อ เช่น
พรบ., Zn, WHO เป็นต้น
การเขียนค้าน้า
คานา หรือ บทนา (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่กล่าวนาเข้าสู่ตัวเรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ที่จะนาเสนอ ความสาคัญของเรื่องที่ศึกษา ผู้เขียนควรแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าทาไมจึงเลือกทาสัมมนาเรื่องนี้ หรือ
สัมมนาเรื่องนี้มีความสาคัญและจาเป็นอย่างไรจึงดึงดูดหรือทาให้ผู้ทาสัมมนานามาศึกษา และบอกถึงวัตถุประสงค์
ของการทาสัมมนา รวมทั้งประโยชน์ ที่จะได้รับจากการศึกษา อาจเขียนในทานองที่ว่า สัมมนาเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติต่อหน่วยงาน บุคคล รวมตลอดถึงประชาชนอย่างไร
หลักการเขียนคานา
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1. เริ่มต้นการเขียนคานา โดยให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของปัญหา แล้วชี้แจ้งให้เห็นถึงการแก้ปัญหานี้ได้จะทา
ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างไร (อาทิเช่น เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โรงงานแปรรูปสัตว์น้า ฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าต่างๆ ฯลฯ) เป็นการใช้ความสาคัญเพื่อไปกระตุ้นความสนใจของคนอ่าน
2. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร (literature review) ที่ต้องกระชับ ตรงประเด็น และที่สาคัญมาก คือแสดง
ให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้ซึ่งยังไม่มีใครทดลอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีวิธีหาคาตอบด้วยวิธีอื่นใดนอกจากการทา
วิจัยในเรื่องนี้
3. เสนอสมมุติฐานของการทางานวิจัย คือการอธิบายความคาดหมายล่วงหน้า มักใช้เป็นมูลฐานแห่งการ
หาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสรุปคาตอบของปัญหา สะท้อนต่อไปถึง
ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ ในส่วนของการเขียนคานาอาจจะมีการอ้างอิงหรือไม่มีการ
อ้างอิงก็ได้
การเขียนเนื้อเรื่อง
การเขียนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหา เป็นส่วนที่ได้จากการรวบรวมและเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อสัมมนาที่จะนาเสนอ จากบทความ วารสาร ผลงานวิจัย หนังสือหรือตารา โดยการสรุปและสังเคราะห์ข้อมูล
มีเนื้อหาต่อเนื่อง สละสลวยเข้าใจได้ง่าย โดยมีการแบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม ซึ่งในการนาเสนออาจมีการ
ใช้ตารางหรือภาพประกอบก็ได้
การเขียนเนื้อเรื่องในแต่ละย่อหน้า โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ของการเขียน คือ เพื่ออธิบายเนื้อหาสาหรับ
ผู้อ่านที่เฉพาะเจาะจง และความมีเหตุมีผลของเรื่องที่เขียน เนื้อเรื่องในแต่ละย่อหน้าจึงควรมีลักษณะดังนี้
1. สนับสนุนประเด็นหลักด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่แน่นอน
(cited reference) มีความน่าเชื่อถือและควรให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดมากพอที่ทาให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกอยากวิจารณ์หรืออภิปรายร่วม
2. เนื้อเรื่องในแต่ละย่อหน้านั้น ควรเป็นเนื้อเรื่องที่อธิบายหรือบรรยายถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว
3. มีความต่อเนื่องของรายละเอีย ดที่ส นับสนุน และความต่อเนื่องของแต่ล ะประเด็นในการเชื่อมต่อ
รายละเอียด เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในประเด็นต่างๆ อาจใช้ หลักในการจัดกลุ่ม ลาดับเวลา การใช้คาเชื่อม
การจัดลาดับความสาคัญ เป็นต้น
4. หลีกเลี่ยงการเขียนด้วยการเขียนแบบแปลและการตัดแปะ ควรทาความเข้าใจในเนื้อหา สรุป และ
เรียบเรียงเป็นภาษาเขียนของตนเอง
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การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
การอ้างอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลที่ผู้เขียนนามาใช้
อ้างอิงในการเขียนรายงาน บทความวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กรผู้เป็น
เจ้าของความคิดเดิม รวมทั้งเป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่านที่จะตรวจสอบความถูกต้องหรือต้องการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมจากต้นฉบับเดิม
เอกสารอ้างอิง (references) คือ รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงในการวิจัย ซึ่งปรากฏ
ในรายการอ้างอิงที่แทรกในส่วนเนื้อหาของงานวิจัยหรืองานเขียนนั้นๆ รายการเอกสารอ้างอิงจะเป็นแหล่งข้อมูลที่
ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงจึงควรมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่
จะทาได้
บรรณานุกรม (bibliography) คือ ข้อความที่ประกอบหรือระบุ หรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ
รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือและเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน
บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อทราบภูมิหลังและเพื่อความเข้าใจในบทความมากขึ้น
หลักเกณฑ์ทั่วๆ ไป ในการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังต่อไปนี้
1. การเขียนเอกสารอ้างอิง จะแยกเอกสารอ้างอิงเป็นเอกสารภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาต่างประเทศ และ
เรียงลาดับรายชื่อผู้แต่งตามตัวอักษร จาก ก-ฮ และแยกเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ เรียงลาดับ รายชื่อผู้แต่ง
ตามตัวอักษร จาก A-Z
2. ตาแหน่งเอกสารอ้างอิง จะไว้กลางหน้ากระดาษหน้าแรกของเอกสารอ้างอิง และจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม
3. การเริ่มต้นแต่ละรายการของเอกสารอ้างอิง ต้องพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือเล่ม ในกรณีที่ไม่จบในบรรทัด
เดียว ให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดมา โดยเรียงในระยะที่ 9
หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง มีดังนี้ คือ
1. เอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะต้องตรงกับเอกสารที่ปรากฏในส่วนรายการเอกสารอ้างอิงในท้าย
เล่ม
2. ระบบการอ้างอิงที่ใช้ คือ ระบบนาม-ปี (name-and-year-system)
3. การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว เอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุล
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
1. อ้างอิงเอกสารทั้งฉบับ เป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเล่มหรือทั้งเรื่อง ดังต่อไปนี้

1.1 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว มีรูปแบบ ดังนี้
กาญจนา (2552) ……
Chalor (2010) ……
…… (กาญจนา, 2552)
…… (Chalor, 2010)
1.2 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้
กาญจนา และ พรพิมล (2552) …..
Chalor and Niti (2010) …..
…… (กาญจนา และ พรพิมล, 2552)
……. (Chalor and Niti, 2010)
1.3 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้
กาญจนา และคณะ (2553)
Boyd et al. (2004)
…… (กาญจนา และคณะ, 2553)
….. (Boyd et al., 2004)
ในกรณีที่มีเอกสารซึ่งมีผู้แต่งตั้งตั้งแต่ 3 คน เป็นจานวนมากกว่า 1 ฉบับ โดยที่มีผู้แต่งคนแรกเป็นคน
เดียวกัน ไม่ว่าผู้แต่งคนที่ 2 ถึงคนสุดท้าย จะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าปีที่พิมพ์เอกสารเหล่านั้นเป็นปี
เดียวกัน ให้ใส่อักษร ก ข ….. ในเอกสารภาษาไทย และ a b…..ในเอกสารภาษาอังกฤษ โดยใส่ไว้หลังปีของเอกสาร
ฉบับแรก : อัญชลี ชูพร้อม, เลิศลักษณ์ เงินศิริ และ กฤษณา พินิจ
ฉบับที่สอง : อัญชลี ชูพร้อม, เลิศลักษณ์ เงินศิริ, กฤษณา พินิจ และ พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
ในส่วนของการตรวจเอกสารให้เขียนอ้างอิง ดังนี้
อัญชลี และคณะ (2550ก) …….
อัญชลี และคณะ (2550ข)
(ให้ระบุอักษร ก ข ….. ตามหลังปีที่พิมพ์ในเอกสารอ้างอิงด้วย)
1.4 อ้างอิงเอกสารที่ผู้ แต่งเป็นสถาบัน ให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และถ้าชื่อนั้นเป็นหน่วยงานของ
รัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต้นในระดับกรม หรือต่ากว่า ดังนี้
กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ (2552) ……
Oregon State University (2009) ……
อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาว ในการอ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให้มีชื่อย่อในวงเล็ บ
เหลี่ยม ส่วนการอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป ให้ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังนี้
การอ้างอิงครั้งแรก : Food and Agriculture Oraganization [FAO] (2005) ……
(Food and Agriculture Oraganization [FAO] , 2005) ……
การอ้างอิงครั้งต่อไปๆ : FAO (2005) …… (FAO, 2005)
1.5 อ้างอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน)
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ในกรณีที่ปี ที่พิมพ์ต่างกัน ให้ ระบุชื่อผู้ แต่งเพียงครั้งเดียวแล้ ว ระบุปีที่พิมพ์ตามล าดับ โดยใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างปี
เช่น นภาพร (2550, 2551, 2552) …… Burr et al. (2008, 2009) ……
……. (นภาพร, 2550, 2551, 2552) ….. (Burr et al., 2008, 2009)
ในกรณีปีที่พิมพ์ซ้ากันให้ใช้อักษร ก ข ค….. ตามหลังปีที่พิมพ์สาหรับเอกสารภาษาไทย แล้วให้ใช้
อักษร a b c…… ตามหลังปีที่พิมพ์สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
เช่น นภาพร (2550ก, 2551ข, 2552ค) ……
Boyd and Burr (2009a, 2009b) …..
…… (นภาพร, 2550ก, 2550ข, 2550ค)
…… (Boyd and Burr, 2009a, 2009b)
กรณีที่มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ซึ่งเอกสารแต่ละฉบับมีผู้แต่งคนละคน แต่ชื่อเหมือนกันและ
พิมพ์ในปีเดียวกัน ให้เขียน ดังนี้
อัญชลี (2550ก) …… อัญชลี (2550ข) ……
Burr (2009a) …….
Burr (2009b) …….
1.6 อ้างอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผู้แต่งหลายคน (หลายชุด)
กรณี อ้างอิงเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ให้เรียงลาตามปีที่พิมพ์จากน้อย
ไปหามาก และคั่นแต่ละชุดด้วยเครื่องหมาย (;) ดังนี้
อัญชลี (2550); ธนา (2551); ดุสิต และคณะ (2552) ……
Wongpokhom (2008); Athinuwat et al. (2009) ……
กรณีอ้างอิงทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงลาดับเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วตาม
ด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
อัญชลี (2550); Athinuwat (2009) …… …… (อัญชลี, 2550; Athinuwat, 2009)
1.7 อ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ ใช้ ค าว่ า นิ ร นาม ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย และคาว่ า Anonymous
ภาษาอังกฤษ แทนชื่อผู้แต่ง ดังนี้
นิรนาม (2553) ……
Anonymous (2009) ……
…… (นิรนาม, 2553)
…… (Anonymous, 2009)

ส าหรั บเอกสาร

1.8 อ้างอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือผู้วิจารณ์
ให้ใช้หลักเกณฑ์ และรูปแบบเดียวกับข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้
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กาญจนา (2552) …..
กาญจนา และ พรพิมล (2552) …..
นภาพร และคณะ (2551) ……

Chalor (2007) ……
Chalor and Niti (2007) ……
Boyd et al. (2008) ……

1.9 อ้างอิงส่วนของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารในการอ้างอิง ส่วนหนึ่งของเอกสาร
รวบรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผู้เขียนแต่ละส่วน การระบุชื่อผู้แต่งนั้นให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งของ
ส่วนที่ต้องการอ้างอิง
1.10 อ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ในตาแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ป. สาหรับเอกสารภาษาไทย และ n.d. สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
กาญจนา (ม.ป.ป.) …….
Boyd (n.d.) …….
…… (กาญจนา, ม.ป.ป.)
…… (Boyd, n.d.)
1.11 อ้างอิงหนังสือพิมพ์
กรณีอ้างข่าวทั่วไป ให้ระบุชื่อหนังสือพิมพ์และปีที่พิมพ์ ดังนี้
เดลินิวส์ (2553) …..
The New York Times (2011) …..
กรณีอ้างคอลัมน์หรือบทความในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นนามจริงหรือนามแผง ให้
ระบุชื่อผู้เขียนและปีที่พิมพ์ ดังนี้
เปลว สีเงิน (2548) ……
Calame (2007) ……
2. อ้างอิงเอกสารเฉพาะบางหน้าของเอกสาร ให้ใช้วิธีการดังกล่าวไว้แล้วในการอ้างอิงเอกสารทั้งฉบับ
และต้องระบุหน้าของเอกสารที่อ้างอิงต่อจากปีที่พิมพ์โดยมีเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหว่างปีที่พิมพ์และหน้า
ของเอกสาร ดังนี้
อัญชลี และคณะ (2550: 2-5) ……
Burr (2009: 3) ……
3. อ้างอิงข้อมูลในตารางภาพ ให้ระบุชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ และระบุปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บตรงที่มาใต้
ตารางภาพ ดังนี้
ที่มา: อัญชลี และคณะ (2550)
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552)
ที่มา: Alexandre and Dubois (2000) ที่มา: Gonzales and Paul (2005)
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Source: Burr et al. (2009)
4. อ้างอิงประเภทข้อมูลสารสนเทศ ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน และปีที่สืบค้นข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)
The Graduate School Silpakorn University (2009)
การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือแปล
บทความในหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ แผนที่ เป็นต้น
การเรียงลาดับเอกสารอ้างอิง มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. เรี ย งตามล าดั บ อัก ษร โดยไม่ต้ องมี เลขที่กากับและไม่ แยกประเภทของเอกสารอ้างอิง โดยจัดให้
เอกสารอ้ า งอิ ง ภาษาไทยไว้ ล าดั บ ก่ อ น โดยเรี ย งล าดั บ ตามอั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ผู้ แ ต่ ง และจั ด ให้ เ อกสาร
ภาษาอังกฤษอยู่ลาดับหลังภาษาไทย โดยเรียงลาดับตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
2. ถ้ามีเอกสารอ้างอิงที่มีผู้ แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เ รียงล้า ดับรายการที่มีผู้แ ต่งหนึ่งคนก่อน
รายการที่มีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน
3. จากข้อ 2 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาไทยซึ่งมีผู้แต่งสองคน และผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกันเป็น
จานวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้เรียงลาดับโดยใช้ชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองเป็นหลัก แต่ถ้าชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองอ่าน
และเขียนสะกดเหมือนกัน ให้ เรี ย งล าดับ โดยใช้นามสกุล ของผู้ แต่งคนที่สอง ถ้าชื่อตัว ของผู้ แต่งคนที่ส องอ่าน
เหมือนกันแต่เขียนสะกดต่างกัน ให้เรียงลาดับเอกสารโดยใช้ชื่อตัวของผู้แต่ งคนที่สองโดยเรียงตามสระ ถ้าชื่อนั้น
ขึ้นต้นด้วยสระ แต่ถ้าชื่อนั้นขึ้น ต้นด้วยพยัญชนะก็ให้เรียงตามพยัญชนะ กรณีถ้าชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองของ
เอกสารเล่มหนึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่อีกเล่มหนึ่งขึ้นต้นด้วยสระ ให้เรียงลาดับโดยอาศัยพยัญชนะเป็นหลัก ดังนี้
เลขา มาโนช และ จิตรา เกาะแก้ว. 2549 …….
และ อรอุมา เจียมจิตต์. 2548 …….
และ อรอุมา เพียซ้าย. 2548 …….
4. จากข้อ 2 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แต่งสองคน ผู้แต่งคนแรกเป็นคน
เดียวกัน เป็นจานวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้เรียงลาดับโดยใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนที่สองเป็นหลัก ถ้าผู้แต่งคนที่สองมี
ชื่อสกุลเหมือนกัน แต่ชื่อตัวต่างกันให้เรียงลาดับโดยใช้ชื่อตัวเป็นหลัก ถ้าชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สอง
เหมือนกัน ให้เรียงลาดับโดยใช้ชื่อกลางเป็นหลัก ถ้าชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองเหมือนกันและเอกสารเล่ม
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หนึ่งไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่สอง แต่อีกเล่มหนึ่งมีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่สอง ให้เรียงลาดับโดย ให้เล่มที่ไม่มีชื่อ
กลางของผู้แต่งคนที่สองขึ้นก่อน ดังนี้
Koide, R.T. and Z. Kabir. 2000. …….
and R.P. Schreiner. 1992. …….
5. จากข้อ 2 และ 4 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศที่มีชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน
แต่ชื่อตัวต่างกัน ให้จัดเรียงโดยใช้ชื่อตัวของผู้แต่งคนแรกเป็นหลัก เช่น เอกสารของ Smith, F.A. ต้องมาก่อนของ
Smith, S.E. ถ้ามีเอกสารที่มี Smith, F.A. เป็นผู้แต่งคนแรกจานวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้จัดเรียงของ Smith, F.A.
ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนไม่ว่าเอกสารนั้นจะมีผู้แต่งกี่คนก็ตามแล้วจึงเรียงเอกสารของ Smith, S.E. ตามลาดับ
สาหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้กระทาในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ให้ชื่อตัวเป็น หลักในการจัดเรียง
เสียก่อนแล้วจึงใช้ชื่อสกุล
6. เอกสารอ้างอิงหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวหรือชุดเดียวกันให้เรียงตามลาดับปี ถ้ามีเอกสารอ้างอิง
หลายเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปีเดียวกัน ให้ใส่อักษร ก ข….. ไว้ทีหลังปีของเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย และให้ใส่อักษร a b…... สาหรับภาษาอังกฤษ
7. กรณี เ อกสารอ้ า งอิ ง หลายเรื่ อ ง ผู้ แ ต่ ง คนเดี ย วหรื อ ชุ ด เดี ย วกั น เมื่ อ พิ มพ์ เ รี ย งล าดั บ ในรายการ
เอกสารอ้างอิงไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งซ้า โดยผู้แต่งอาจซ้้ากันเฉพาะบางคนหรือซ้้ากันทั้งคณะก็ได้ ดังนี้
Nagahashi, G. and D.D. Douds, Jr. 1997. …….
,
and G.D. Abney. 1996. ……
8. การขีดเส้นเพื่อแสดงการพิมพ์แทนชื่อผู้แต่งที่ซ้า ให้ใช้เส้นที่มีความยาวเท่ากับ 0.5 นิ้ว เท่ากันทุกชื่อ
ผู้แต่งที่ซ้ากัน
รูปแบบและตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
1. หนังสือ ข้อมูลที่จาเป็น ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สานักพิมพ์ สถานที่พิมพ์
ดังนี้
ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์.
1.1 ผู้แต่ง
ก. ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
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1) กรณีผู้แต่ง 1 คน ภาษาไทยขึ้นต้นด้วยชื่อตามด้วยนามสกุล กรณีที่มีฐานันดรศักดิ์
เช่น ม.ร.ว., บรรดาศักดิ์ เช่น พระยา, ยศ เช่น พลเอก ให้ใส่ไว้หลังนามสกุล โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
สาหรับสมณศักดิ์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง หรือชื่อที่แยกไม่ได้ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหนังสือ ส่วน
ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อปริญญา ไม่ต้องระบุ สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล คั่นด้ว ย
เครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วตามด้วยอักษรย่อตัวแรกของชื่อตัว ชื่อกลาง ตามลาดับ ดังนี้
จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายก.
Boyd, C.E.
2) ผู้แต่ง 2 คน ขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างผู้
แต่งแต่ละคนและใช้คาว่า “และ” หรือ “and” ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) นาหน้า
คาว่า “และ” หรือ “and” สาหรับผู้แต่งลาดับที่ 2 เป็นต้นไป หากมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศ ให้ใส่ไว้หน้าชื่อ
ถ้าเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ไม่ต้องกลับชื่อสกุล ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรย่อตัวแรกของชื่อต้ น ชื่อกลาง และตามตัว
ด้วยชื่อสกุล ดังนี้
ดุสิต อธินุวัฒน์ และ สุดฤดี ประเทืองวงศ์
วิจารณ์ ธาราชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย์ สุรนีรนาท และ อุทัยรัตน์ ณ นคร.
Cochran, W.G. and G.M. Cox.
White, A., P. Handler and E.L. Smith.
ก. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลาดับหน่วยงานย่อยก่อน
หน่วยงานหลัก ถ้าสถาบันนั้นเป็นหน่วยงานรัฐ การระบุชื่อควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับกรมเป็นอย่างต่า เช่น
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ข. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ “คานิรนาม” หรือ “Anonymous” แทนชื่อผู้แต่ง ถ้าไม่
ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมแทนผู้แต่ง แล้วตามด้วยคา
บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ed. eds. comp. หรือ comps. แล้วแต่กรณี โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ดังนี้
นิรนาม.
มุกดา ฐิตะสุต, ผู้รวบรวม
Anonymous.
Cock, J.H. and J.A. Reyes, eds.
ค. นามแฝง ให้ใส่นามแฝงนั้นในตาแหน่งผู้แต่ง ตามด้วยคา (นามแฝง) หรือ (pseud.)
ดังนี้
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วีนัส (นามแฝง)
Fehr (pseudo.)
1.2 ปีที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ของหนังสือจะปรากฏในหน้าปกใน หรือหน้าหลังของปกใน ถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่
อยู่กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือปีที่อยู่ในหน้าคานา ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. สาหรับหนังสือภาษาไทย หรือ
n.d. สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ดังนี้
ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป.
Tindall, H.D. n.d.
1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตรงตัวเข้ม
ก. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษทุกคาต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) ยกเว้นคา
ที่เป็นคานาหน้านาม (article) คาบุพบท (preposition) หรือ คาสันธาน (conjunction) แต่ในกรณีที่คาเหล่านี้
เป็นคาแรกของชื่อเรื่องต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนี้
Water Quality in Ponds for Aquaculture.
The Nutrient Requirement of Pig.
ข. ชื่อวิทยาศาสตร์ พิมพ์เป็นตัวเอน หรือตัวพิมพ์ธรรมดาขีดเส้นใต้
ค. ตัวเลขที่ปรากฏในชื่อเรื่องให้ใช้เลขอารบิก ยกเว้นกรณีที่มีเลขโรมันเป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อหนังสือให้ใช้เลขโรมันตามเดิม
ง. คาภาษาลาติน เช่น in vivo หรือ in vitro ให้ขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตัวเอน
จ. ลงข้อมูลที่จะช่วยให้ค้นหนังสือฉบับนั้นๆ ง่ายขึ้น เช่น พิมพ์ครั้งที่ เล่มที่ ดังนี้
การเพาะขยายพันธุ์ปลา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
Fish Physiology. Vol. 9.
1.4 สานักพิม์และสถานที่พิมพ์
ก. ระบุชื่อสานักพิมพ์ตามด้วยชื่อเมืองที่ตั้งสานักพิมพ์นั้น โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,)
คั่น ถ้าเมืองที่ตั้งสานักพิมพ์นั้นมีหลายเมืองให้ใช้ชื่อเมืองแรกเพียงชื่อเดียว ถ้าชื่อเมืองนั้นๆ ไม่รู้จักแพร่หลายให้ใส่
ชื่อรัฐหรือประเทศกากับไว้ด้วย โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อเมืองกับชื่อรัฐหรือประเทศ
ข. กรณีที่ ผู้ พิ มพ์ ไม่ ได้เ ป็น ผู้ จั ดจ าหน่า ย ให้ ใช้ ชื่อหน่ว ยงานที่ป รากฏบนปกแทน
สานักพิมพ์ เช่น หนังสือการเพาะขยายพันธุ์ปลา พิมพ์โดย สานักพิมพ์ ศ. วงษ์ไพบูลย์ แต่จัดจาหน่ายโดยคณะ
ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้ คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนสานักพิมพ์
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ค. ชื่อสานักพิมพ์ ให้เขียนเต็มตามที่ระบุไว้ในหนังสือ เช่น สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
จากัด
John Wiley and Sons, Inc.
Redwood Birn Ltd.
ง. ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์และสถานที่พิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ท. สาหรับหนังสือภาษาไทย
และสาหรับหนังสือภาษาอังกฤษให้ระบุ n.p.
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือ
พัชราภรณ์ เนียมมณี. 2552. ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัทไทยพัฒนรายวันการพิมพ์ จากัด ,
กรุงเทพฯ.
รั ช นี ฮงประยู ร . 2545. บทปฎิบั ติ ก ารเซรั่ มวิ ท ยาทางด้ า นโรคพืช . ภาควิ ช าโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, นครปฐม.
สุวิมล กีรติพิบูล. 2547. ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย . สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ.
Food and Drug Administration. 2001. Bacteriological Analytical Manual of Food. FDA,
Arlington, VA.
Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.G. Hartel and D. Zuberer. 1998. Principles and Applications of
Soil Microbiology. Prentice Publishers, New Jersey.
2. หนังสือแปล ที่พบทั่วๆ ไป มี 2 ลักษณะ คือหนังสือภาษาไทยที่แปลจากภาษาอื่นๆ และหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาอื่นๆ หนังสือเหล่านี้อาจจะระบุหรือไม่ระบุชื่อผู้แปล เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า
จึงกาหนดรูปแบบอ้างอิง ดังนี้
2.1 กรณีระบุชื่อผู้แปล มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้แปล. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์. แปลจาก ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ.
สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์.
ก. การเขียนแต่ละส่วนใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือทั่วไป (ดูข้อ 1)
ข. ชื่อผู้แปลชื่อภาษาไทยเขียนชื่อเต็ม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อต้น และชื่อกลาง (ถ้ามี)
ใช้ตัวย่อ
ค. กรณีมีผู้แปลหลายคนเขียนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ง. ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อย่อของผู้เขียนตามด้วยนามสกุล
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือแปลกรณีระบุชื่อ
สุปราณี ผลชีวิน. 2539. เทคโนโลยีวัสดุส้าหรับอุตสาหกรรมไกลฝั่ง . โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพฯ. แปล
จาก H. Allan Boye ed. Material Technology Offshore : A Sustainable Growth Area
for Norwegian R&D and Technology Based Industry. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,
กรุงเทพฯ.
เสาวลักษณ์ ภูมิเสนะ. 2525. นมและผลิตภัณฑ์นม. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , กรุงเทพฯ. แปลจาก
S.K. Kon. Milk and Milk Products in Human Nutrition. F.A.O., Rome.
2.2 กรณีไม่ระบุชื่อผู้แปล เขียนรายการเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกับเอกสารประเภทหนังสือ
เพียงแต่ระบุข้อความในวงเล็บว่า (translated from ภาษาต้นฉบับ) ต่อจากหนังสือโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
คั่น มีรูปแบบ ดังนี้
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือแปลกรณีระบุชื่อ
Millot, G. 1970. Geology of clays (translated from French). Springer verlag, New York.
3. หนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท ในกรณีหนังสือที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนเฉพาะบท มีรูปแบบการ
เขียน ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทที่อ้าง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทที่อ้าง, หน้าที่บทนั้นตีพิมพ์. ใน ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม,
บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม. ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์.
ก. ชื่อผู้เขียนบทที่อ้าง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้เขียนหนังสือ
ข. ชื่อบทที่อ้างถึง ในกรณีภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรก
เท่านั้น ยกเว้นคาที่เป็นชื่อเฉพาะ
ค. หน้าที่บทนั้นตีพิมพ์ ให้ระบุว่าบทนั้นเริ่มต้นตั้งแต่หน้าใดถึงหน้าใด กรณีภาษาไทย
ใช้คา น. นาหน้า สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษจานวนมากกว่า 1 หน้า ใช้คาว่า pp. ถ้าเพียง 1 หน้า ใช้ p. เช่น น.
331-340, pp. 331-340. p. 331
ง. คาว่า ใน แทนด้วย In
จ. ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม ระบุชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) ตามด้วยนามสกุล โดยใช้
ชื่อเต็มสาหรับหนังสือภาษาไทย สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษใช้ชื่อย่อสาหรับชื่อต้น ชื่อกลาง
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ฉ. ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมตามด้วย คาว่า บรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวม กรณี
หนังสือภาษาไทย สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษใช้ ed. eds. comp. หรือ comps.
ช. ชื่อหนังสือ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเขียนหนังสือ
ซ. สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท
ไพโรจน์ จ๋วงพานิช. 2540. โรคอ้อยที่เกิดจากเชื้อรา, น. 141-145. ใน เกษม สุขสถาน และ อุดม พลูเกษ,
บรรณาธิการ. หลักการท้าไร่อ้อย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Bago, B., Y. Shachar-Hill and P. Pfeffer. 2000. Dissecting carbon pathways in arbuscular
mycorrhizas with NMR spectroscopy, pp. 111-126 In G. Podia and D.D. Donds Jr., eds.
Current Advances in Mycorrhizae Research. APS Press, Minnesota.
4. รายงานการประชุม สัมมนา กล่าวคือรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) เป็นเอกสารที่
รวบรวมผลงานหลายๆ เรื่องจากผู้เสนอผลงานหลายๆ คนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมเหล่านั้นอาจจัดเป็นครั้ง
คราว หรือจัดเป็นประจา รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจะคล้ายคลึงกับหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละ
บท มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง, หน้าที่ตีพิมพ์. ใน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อการ
ประชุม ครั้งที่. สานักพิมพ์ (หรือหน่วยงานที่จัดการประชุม), สถานที่พิมพ์.
ก. ชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ข. ปีที่พิมพ์ ระบุปีที่จัดพิมพ์รายงาน (ไม่ใช่ปีที่ประชุม)
ค. ชื่อเรื่อง ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวารสาร
ง. หน้าที่ตีพิมพ์ ระบุหน้าที่เรื่องนั้นๆ ตีพิมพ์ เช่น น. 70-79 หรือ pp. 70-79
จ. ชื่ อ บรรณาธิ ก าร (ถ้ า มี ) ระบุ ชื่ อ บรรณาธิ ก าร โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารเขี ย น
เช่นเดียวกับหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท
ฉ. ชื่อการประชุมให้เขียนเต็ม อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
อักษรตัวแรกของคาต่อไปใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคาที่เป็นคานาหน้านาม (article) คาบุพบท (preposition) หรือ
คาสันธาน (conjunction)

15
ช. ครั้งที่ ถ้าเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจาให้ระบุครั้งที่ของการประชุมครั้งนั้นๆ
ด้วย หากเป็นการประชุมที่จัดเป็นครั้งคราวให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดการประชุม
ซ. สานั กพิมพ์ ระบุสานักพิมพ์ที่จั ดพิมพ์และจัดจาหน่ายรายงานนั้นๆ และสถานที่
พิมพ์ หากไม่มีผู้จัดจาหน่ายให้ระบุหน่วยงานที่จัดการประชุมนั้น พร้อมด้วยสถานที่จัดประชุม
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทรายงานการประชุม สัมมนา
สิริยาภรณ์ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และ จิรชัย พุทธกุลสมศิริ. 2552. การพัฒนาแบบจาลองการทานาย
คุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด, น. 125-132. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
Kirkegaard, J.A., B.J. Smith and M.J. Morra. 2001. Biofumigation: soil-borne pest and disease
suppression by Brassica roots, pp. 416-417. In Proceedings of the 6th Symposium of
the International Society of Root Research. 11-15 November 2001, Japanese Society
for Root Research. Root Research 10 (extra issue 1). Nagoya, Japan.
5. เอกสารประเภทรายงาน (Technical reports) เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยหน่วยงาน เพื่อ
รวบรวมผลงานที่ได้ทามา อาจจะจัดพิมพ์สม่าเสมอในรูปรายงานประจาปี หรือพิมพ์เป็นครั้งคราว หากเป็นรายงาน
ที่ประกอบด้วยเรื่องจากผู้เขียนหลายๆ คน ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิงลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม
รายงานที่มีเรื่องของผู้เขียนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบต่อไปนี้
ชื่อผู้รายงาน. ปีที่พิมพ์. ชื่อชุดของเอกสารและล้าดับที่. จานวนหน้า.
ก. ชื่ อ ผู้ ร ายงาน หากบุ ค คลเป็ น ผู้ ร ายงาน เขี ย นเช่ น เดี ย วกั บ หนั ง สื อ กรณี ส มาคม
คณะกรรมการ กรม หรืออื่นๆ เป็นผู้รายงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานลาดับต้นที่สุด
ข. ปีที่พิมพ์ ระบุปีที่พิมพ์รายงานฉบับนั้น
ค. ชื่อชุดของเอกสาร และลาดับที่ ระบุชื่อของเอกสารชุดนั้นๆ โดยใช้ชื่อย่อ (ถ้าย่อได้)
เช่น Univ. of Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser No. 9.
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทรายงาน
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ . 2551. รายงานประจ้ า ปี 2551 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิ.ย. 51- พ.ค. 52. 212 หน้า
The International Center of Insect Physiology and Ecology. 1992. Nineteenth Annual Rep. 1991.
6. วิทยานิพนธ์ (Thesis) แม้จะไม่จัดว่าเป็นเอกสารเผยแพร่ แต่อนุโลมให้นามาอ้างอิงได้ มีรูปแบบ
ดังนี้
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ก. ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ เ ขี ย นเป็ น ภาษาไทยระบุ ชื่ อ เต็ ม และนามสกุ ล ส าหรั บ
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษระบุนามสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) คั่นนามสกุลและชื่อต้น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ข. ปีที่พิมพ์ วิทยานิพนธ์ภาษาไทยระบุเป็นพุทธศักราช สาหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
ระบุเป็นคริสต์ศักราช
ค. ชื่อวิทยานิพนธ์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ
ง. ระดับวิทยานิพนธ์ ระบุว่าเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และ M.S.
Thesis หรือ Ph.D. Thesis
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงวิทยานิพนธ์
แก้วตา ลิ้มเฮง. 2548. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนระหว่างการเลี้ยงกุ้งกุลาดาและ
กุ้งขาวแวนนาไมในน้าความเค็มต่า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
Na Bhadlung, N. 2005. Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of Arbuscular Mycorrhizal
Fungi under a Maize Cropping Systems in Thailand. Ph.D. Thesis, Kasetsart University.
7. บทความในวารสาร (Journal) หรือนิตยสาร (Magazines) เป็นเอกสารที่รวบรวมบทความ
หลายๆ บทความ โดยมีกาหนดออกที่แน่นอนและระบุ ปีที่ เล่มที่ ไว้ชัดเจน การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
สาหรับบทความในวารสารหรือนิตยสารมีรูปแบบ ดังนี้

ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสารหรือนิตยสาร ปีที่ (ฉบับที่): หน้า.

17
ก. ชื่อผู้เขียนบทความใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษแม้จะ
ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยก็ให้เขียนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ
ข. ปี ที่ พิ ม พ์ บทความเป็ น ภาษาไทยให้ ใ ช้ พุ ท ธศั ก ราช บทความภาษาอั ง กฤษใช้
คริสต์ศักราช
ค. ชื่อบทความ บทความภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของ
ชื่อเท่านั้น ยกเว้นคาที่เป็นชื่อเฉพาะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
ง. ชื่อวารสาร วารสารส่วนใหญ่จะระบุชื่อย่อของวารสารไว้ที่บรรทัดบนของทุกหน้าใน
หน้ า แรกของบทความแต่ ล ะเรื่ อ ง ให้ ชื่ อ ย่ อ ดั ง กล่ า วเป็ น ชื่ อ วารสาร ยกเว้ น ชื่ อ ที่ ไ ม่ มี ค าย่ อ หลั ง ชื่ อ วารไม่ มี
เครื่องหมายใด เช่น Aquaculture, J. Exp. Zoology, Crop Sci.
จ. ปี ที่ (ฉบั บ ที่ ) วารสารทั่ ว ๆ ไป จะตี พิ ม พ์ ปี ล ะหลายๆ ฉบั บ โดยระบุ เ ลขหน้ า
ต่อเนื่องกันไป ในกรณีนี้ให้ระบุปีที่ (vol.) โดยไม่ต้องระบุฉบับที่ หากวารสารฉบับใดเลขหน้าไม่ต่อเนื่อง ให้ระบุทั้ง
ปีที่ และฉบับที่ (no.) ทั้งสองกรณีระบุตัวเลขโดยไม่ต้องมีคาว่าปีที่ หรือฉบับที่
ฉ. หน้า ระบุว่าบทความนั้น ปรากฏอยู่ในวารสารหรือนิตยสารหน้าใดถึงหน้าใด โดยไม่
ต้องมีคาว่าหน้า หรือ p. นา
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร
ชุติมา ไวศรายุทธ์, ชมพูนุท ด้วงจันทร์ และ ปรารถนา ปรารถนาดี . 2551. การประยุกต์ใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์สาหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง. Thai VCML
Journal 1 (1): 11-34.
Lin, Y.C. and J.C. Chen. 2001. Acute toxicity of ammonia on Litopenaeus vannamei , Boone
juvenile at different salinity levels. Aquaculture. 259: 109-119.
Mair, J. McD. 1980. Salinity and water-type preference of four species of postlarval shrimp
(Penaeus) from west Mexico. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 45: 69-82.
Pattarakulchai, N., N. Chuchird and C. Limsuwan. 2007. Effects of ionic concentrations on survival
and growth of Penaeus monodon reared in low-salinity waters. KU. Fish. Res. Bull. 31:
1-11.
8. บทความในสารานุกรม (Encyclopedias) เขียนรายการเอกสารอ้างอิงในลักษณะเดียวกับบทความ
ในวารสาร ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม เล่มที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า.
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทสารานุกรม
Strimpel, O.B.R. 1997. Computer graphics. Encyclopedia of Science and technology vol. 4
(1997): 279-283.
9. วารสารสาระสังเขป ในการอ้างอิงสาระสังเขป (Abstract) ที่ได้มาจากวารสารสาระสังเขปมี
รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง โดยยึดหลักเดียวกับเอกสารประเภทบทความในวารสาร มีรูปแบบดังนี้

ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่): หน้า. ชื่อวารสาร
สาระสังเขป ปีที่ (พ.ศ.): หมายเลขสาระสังเขป.
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทวารสารสาระสังเขป
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.
10. สาระสังเขปจากสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการจัดแหล่งข้อมูลที่มีเครือข่ายทั่วโลก สามารถทาการค้น
ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เครือข่าย ฐานข้อมูลบางฐานจะมีสาระสังเขป ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยใช้รูปแบบคล้ายๆ
การอ้างอิงจากวารสารสาระสังเขป โดยใช้ชื่อฐานข้อมูล เช่น agris, PsyINFO แทนชื่อวารสาร และระบุ
Accession number ของเอกสารรายการนั้น โดยในสาระสังเขปที่ได้จากการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ จะมีอักษร
ระบุว่า ข้อความต่อไปนั้น คืออะไร เช่น
AN หมายถึง
Accession number
AU หมายถึง
author (ชื่อผู้เขียน)
TI
หมายถึง
Title (ชื่อเอกสารแหล่งที่มา)
SO หมายถึง
Source (แหล่งที่มาของเอกสาร)
AB หมายถึง
abstract
ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ (หน้าที่): หน้า. ชื่อฐานข้อมูล.
Accession
number. างอิงประเภทสาระสังเขปจากสารสนเทศ
ตัวอย่างเอกสารอ้
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Tomich, J. 2009. Blender pumps dispense more ethanol choices. Abstract ProQuest Accession
no. 1923907971
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.
1147468-5-8200
11. ข้อมูลสารสนเทศ (World Wide Web) มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียน. ปีที่ตีพิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อหัวของเว็ปไซด์. แหล่งที่มา: วัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูล.
ก. ชื่อผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผู้เขียนหนังสือ
ข. ปีที่พิมพ์ ปรากฏอยู่ที่ web page หรือ web site
ค. ชื่อเรื่อง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนชื่อบทความ
ง. ชื่อหัวของเว็บไซด์ ได้แก่ ชื่อเอกสารหรือวารสาร
จ. แหล่งที่มา ระบุ URL จาก web page ที่อ้าง หากอ้างจากหน้าแรกของโฮมเพจ ก็
สามารถใช้ URL ของโฮมเพจได้
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทข้อมูลสารสนเทศ
ส านั ก งานเลขานุ ก าร คณะกรรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การผลไม้ . 2552. สถานการณ์ ผ ลไม้ ปี 2552.
แหล่งที่มา: http://www.fruitboard.doae.go.th/situation2009.htm, 17 ธันวาคม 2552.
World Health Organization. 2006. About the WHO Regional Director for Europe. Available
Source: http://www.eu.who.int/AboutWHO/About/20060106_1, December 17, 2009.
12. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอ้างข้อมูลมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสามารถกระทาได้
ตามรูปแบบ ดังนี้
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ปีที่ออกประกาศ. ชื่อมาตรฐาน
ตภัณฑ์อุตางอิ
สาหกรรม.
เลขที่ มอก. ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตัวอย่ผลิ
างเอกสารอ้
งประเภทมาตรฐานผลิ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2552. วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
มอก. 4 เล่ม 2-2552.
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13. สิทธิบัตร (Patent) การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงของสิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรมีรูปแบบ ดังนี้
ผู้จดสิทธิบัตร. ปีที่จดสิทธิบตั ร. ชื่อสิ่งประดิษฐ์. ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร.
ก. ชื่อผู้จดสิทธิบัตรเขียนลักษณะเดียวกับชื่อผู้แต่ง
ข. ชือ่ สิ่งประดิษฐ์เขียนลักษณะเดียวกับชื่อวารสาร
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทสิทธิบัตร
สุรนาจ กองเตย. 2547. แยกมะขาม. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เคมี เลขที่ 1467.
14. แผนที่ กรณีมีความจาเป็นต้องอ้างข้อมูลในแผนที่ให้เขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้จัดทา. ปีที่ผลิต. ชื่อแผนที่.
ก. ชื่อผู้จัดทาเขียนในลักษณะเดียวกับชื่อผู้แต่ง
ข. ชือ่ แผนที่เขียนในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทแผนที่
กรมทางหลวง. 2549. แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามส้านักทางหลวงทั่วประเทศ ปี 2549.
National Institute of Agricultural Science. n.d. Soil Map of Okinawa and Kume Islands.
15. การอ้างอิงสองทอด การอ้างอิงเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในหนังสือหรือวารสาร โดยไม่เคยอ่านเอกสาร
ฉบับนั้นๆ โดยตรง โดยปกติไม่นิยมนามาอ้างอิงเพราะความที่อ้างอิงถึงนั้นอาจผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ แต่หากไม่
สามารถหาต้นฉบับมาอ่านได้ก็สามารถอ้างอิงสองทอดได้ โดยใช้รูปแบบตามประเภทของเอกสารและสิ่ งอ้างอิง
นั้นๆ เชื่อมด้วยคา อ้างถึง หรือ Cited
15.1 กรณีอ้างถึงหนังสือจากผู้ที่เขียนบทความในวารสารได้อ้างอิงไว้ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความในวารสาร. ปี. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่): หน้า. อ้างถึง ชื่อผู้แต่ง
หนังสือ. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์.
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงหนังสือจากผู้ที่เขียนบทความในวารสารได้อ้างอิงไว้
Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. 1985. Capsulation of potential
biocontrol agents caly matrix. Phytopathol. 75: 774-777. Cited N.G. Agrios. 1978. Plant
Pathology. 2 nd ed. Academic Press, New York.
15.2 กรณีอ้างถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งได้อ้างอิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้
ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สานักพิมพ์, สถานที่พิมพ์. อ้างถึง ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์.
ชื่อหนังสือที่อ้างถึง. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สานักพิมพ์, สถานที่พิมพื.

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทการถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งได้อ้างอิงไว้
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. 1988. Food Microbiology. 4 th ed. McGraw-Hill Book Company,
Singapore. Cited J.S. Pruthi. 1980. Species and Condiments: Chemistry, Microbiology,
Technology. Academic Press, New York.
15.3 กรณีเอกสารภาษาไทยอ้างถึงเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ ล งรายการเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด โดยระบุข้อความ (in Thai) ไว้ท้ายเอกสารภาษาไทย
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงกรณีเอกสารภาษาไทยอ้างถึงเอกสารภาษาอังกฤษ
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.
การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อ คือ การสรุปโดยย่อ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า บทคัดย่อ คือ ส่วนที่แสดงเนื้อหาสาคัญของ
เอกสารโดยย่อ ประกอบด้วยปัญหา วิธีการค้นคว้าโดยสังเขปและข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) โดยทั่วไป
มักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง

บทคัดย่อมีลักษณะดังนี้ คือ
1. บทคัดย่อมาก่อนคานา (Introduction) และแยกให้ออกระหว่างส่วนของคานากับบทคัดย่อ
2. ย่อทุกๆ ส่วนของสัมมนา คือ คานาย่อ เนื้อเรื่องย่อ สรุปย่อ โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้ทราบ และมี
การเรียบเรียงลาดับเช่นเดียวกับในเนื้อหาสัมมนา
3. เมื่อผู้อ่านได้อ่านบทคัดย่อ จะสามารถมองภาพรวมของสัมมนาออก ซึ่งส่วนรายละเอี ยดต่างๆ ผู้อ่าน
จะติดตามอ่านได้ในบทความสัมมนาต่อไป
4. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกิน ไป เลือกแต่เรื่องสาคัญๆ ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ สั้น กะทัดรัด พอดีกับ
กฏเกณฑ์ของข้อกาหนดในการเขีย นบทคัดย่อ เช่น จานวนคาต้องอยู่ระหว่าง 200-250 คา หรือประมาณ 1
หน้ากระดาษ A4 หรือ ½ ของหน้ากระดาษ A4 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
5. ส่วนของบทคัดย่อ จะไม่มีตาราง รูปภาพ และการอ้างอิงเอกสาร นอกจากนี้ ข้อมูลหรือแนวความคิด
อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาในบทความสัมมนา จะไม่ถูกนามาใส่ไว้ในบทคัดย่อ
หลักการเขียนบทคัดย่อ ควรประกอบด้วย
1. ที่มาของปัญหา หรือหลักการและเหตุผล ความเป็นมาของการทาสัมมนาหรือวิจัยอย่างสั้นๆ หรือจะ
เน้นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีเหตุผลที่อยากค้นพบข้อเท็จจริงอะไรบ้าง หาคาตอบเพื่อทดสอบ
สมมุติฐ านต่างๆ เขีย นให้ สั้ น กะทัดรั ด ได้ใจความ เพื่อทาให้ ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และจูงใจให้ผู้ อ่านอยากอ่าน
งานวิจัยในส่วนของเนื้อหาต่อไป
2. วิธีด้าเนินการ การดาเนินการวิจัยอย่างไร เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม วิธีการเลือก
ตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล และลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น
3. ผลการทดลองที่ส้าคัญ เสนอผลการทดลองที่สาคัญๆ และเป็นผลลัพธ์หลักของงานวิจัย เช่น เขียน
เน้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานงานวิจัย เขียนให้สั้น กระชับ ได้ใจความ ลักษณะเป็นการบรรยาย และ
เขียนตรงกับความเป็นจริงที่ค้นพบ ไม่ใช่เขียนตามความคิดของตนเอง
4. สรุปผล สรุปผลการศึกษา ส่วนสาคัญหรือที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาหรือค้นพบ โดยเชื่อมโยง
ผลการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย มีเหตุผลสนับสนุน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือในข้อมูล
ดังกล่าว
การเขียนสรุป
การเขียนสรุป คือ การเขียนสรุปสาระสาคัญ สรุปในส่วนเนื้อเรื่องอย่างเด่นชัด และเป็นการตอบคาถาม
ของวัตถุประสงค์ของการนาเสนอรายงานสัมมนาครั้งนี้ โดยนามาเรียบเรียงใหม่ มีใจความครบถ้วน ใช้ภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย ใช้สานวนภาษาของผู้เขียนเอง และเชื่อมความคิดให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้อ่าน
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
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การเขียนกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศเป็นข้อแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการทา
สั ม มนาในครั้ ง นี้ ส่ ว นนี้ จ ะมี ห รื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ โดยทั่ ว ไปนิ ย มวางไว้ ก่ อ นเอกสารอ้ า งอิ ง ถ้ า มี ใ ห้ พิ ม พ์ ค าว่ า
กิตติกรรมประกาศไว้กลางหน้ากระดาษ กิตติกรรมประกาศควรมีความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
การสืบค้นข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการสัมมนาเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความเป็นจริง ผู้เรียนสัมมนาจึงควรรู้แหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในหัวข้อที่
จะสัมมนา ข้อมูลการสัมมนาสามารถศึกษาได้จากหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ ดังนี้
1. สารานุกรม (Encyclopedia) เป็นหนังสือรวบรวมบทความขนาดสั้น ส่วนใหญ่จะเรียงบทความไว้
ตามลาดับตัวอักษร ง่ายต่อการค้นหา มีทั้งสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งจะมีบทความต่างๆ
เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช านั้ น ๆ ที่ เ ขี ย นโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่ อ ง หรื อ อาจจะมี ผ ลงานในสาขาวิ ช านั้ น สรุ ป ไว้ ใ น
สารานุกรมที่เกี่ยวข้อง สารานุกรมที่ควรศึกษาค้นคว้า ได้แก่ สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
2. พจนานุกรม (Dictionary) เป็นหนังสือรวมคา โดยเรียงลาดับอักษรและให้ความรู้เกี่ยวกับคานั้น มีทั้ง
พจนานุกรมภาษาต่างๆ และพจนานุกรมเฉพาะวิชา เช่น พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประมวลศัพท์
บัญญัติวิชาการศึกษา Dictionary of Education เป็นต้น พจนานุกรมเหล่านี้จะอธิบายความหมายของศัพท์ต่างๆ
ซึ่งผู้เรียนสัมมนาควรศึกษาเพื่อจะได้ให้คานิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและเหมาะสม
3. หนังสือรายปีและหนังสือคู่มือ (Yearbooks and Handbooks) หนังสือรายปีเป็นหนังสือรวบรวม
แหล่งความรู้ สถิติ ข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับความก้า วหน้าทางวิชาการสาขาต่างๆ หนังสือรายปีจะเสนอ
เรื่องราวในรอบปีที่ผ่านมา สาหรับหนังสือคู่มือเป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ด รวมทั้งการแนะนาวิธี
ปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนังสือเหล่านี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละปีที่ผ่านมา ตัวอย่างหนังสือเหล่านี้ เช่น
The Handbook Of Research on Teaching Mental Measurement Yearbook เป็นต้น
4. นามานุกรม (Directories) คือ หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อต่างๆ ได้แก่ ชื่อบุคคลและชื่อสถานที่ อาจ
เรียงลาดับตามตัวอักษร หรือแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของหน่วยงาน สาหรับชื่อของบุคคลจะบอกให้ทราบถึง
สถานที่ ที่อยู่ ตาแหน่ง หน้าที่หรือความเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ค้นหาชื่อ ที่อยู่ของบุคคล สถานที่ หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ต้องการขอคาปรึกษา ขอข้อมูล หรืออื่นๆ
5. หนังสือบรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้
แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์บรรณานุกรม บางเล่มจะสรุปสาระสาคัญของหนังสือ ซึ่ง
เรี ย กว่า “บรรณนิทัศน์ ” ประกอบไว้ด้ว ย บรรณานุกรมที่สามารถใช้ค้นคว้า ได้แก่ บรรณานุกรมแห่งชาติ
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
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6. ดัชนี (Index) เป็นสิ่งพิมพ์ที่แสดงแหล่งของบทความหรือหนังสือ โดยจัดเรียงหัวข้อเรื่องตามลาดับ
อักษร พร้อมทั้งบอกรายละเอียดอื่นๆ เช่น ชื่อผู้เขียน ชื่อสถานที่ ชื่อวัสดุสิ่งของ และชื่ออื่นๆ ช่วยให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ดัชนีที่ใช้มาก เช่น ดัชนีหนังสือพิมพ์ ดัชนีวารสาร เป็นต้น
7. วารสารวิจัย (Research periodicals) เป็นแหล่งค้นคว้าที่ดีสาหรับผู้ที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียน
การสอนสัมมนาในหลายๆ ด้าน เพราะข้อมูลใหม่และทันสมัย วารสารเหล่านี้จะมีบทความหรือรายงานผลการวิจัย
อยู่ด้วย วารสารวิจัย เช่น วารสารวิจัยสนเทศ วารสารวิจัยทางการศึกษา วารสารวิจัยเพื่อพัฒนา เป็นต้น
8. บทคัดย่อ (Abstracts) บทคัดย่อเป็นหนังสือรวบรวมผลงานวิจัย โดยการสรุปเนื้อหาวิธีการและผลที่
ค้นพบ และจัดพิมพ์แยกตามสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาการศึกษา เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จะจัดพิมพ์บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นรายปี เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การอ่านเพื่อเลือกสรรปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป เช่น บทคัดย่องานวิจัยรายปีของมหาวิทยาลั ยมหิดล รวม
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์รายปี ของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตและ
การศึกษามหาบัณฑิตรายปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น
9. ปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก (Theses and Dissertations) ในประเทศไทย มหาวิทยาหลายแห่งมี
หลักสูตรบังคับให้นิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทาปริญญานิพนธ์ จึงมีผลงานวิจัยประเภทปริญญา
นิพนธ์จานวนมาก และมีหลายสาขาวิชา เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับศึกษาผลงานวิจัยที่หาได้ง่าย ซึ่งจะไปสู่การอ้างอิง
อื่นๆ ที่กว้างขวางออกไป
10.หนังสือพิมพ์ (Newspapers) บทความทางวิชาการที่ต้องการค้นคว้าอาจมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ ปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์จะเสนอรายละเอียดที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา การปาฐกถา และแนวโน้มหรือความคิดเห็น
ใหม่ๆ
11.จุลสาร (Pamphlets) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก มีความหนาไม่มาก รูปเล่มไม่แข็งแรงถาวร อาจเป็น
แผ่นกระดาษแผ่นเดียวพับ พกไปมาสะดวก เนื้อหาสาระจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว มักมี
ข้อความจบสมบูรณ์ในตัวเอง จัดทาโดยหน่วยราชการ องค์การสถาบันต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น
12.เอกสารของรัฐบาล (Government documents) เป็นสิ่งพิมพ์หรือหนังสือที่ทางรัฐบาลจัดทาขึ้น มีทั้ง
หนังสือจุลสาร วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ในลักษณะของตัวบทกฎหมาย ตารา รายงานการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
ทางสถิติ รายงานการสารวจ รายงานการประชุมสัมมนา ข่าว บทความ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ เป็นต้น เอกสารของรัฐบาลนี้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้
และมีจานวนมาก
13.เอกสารทางวิชาการ (Monographs) เอกสารทางวิชาการเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญ สาหรับการค้นคว้า
ซึ่งมีอยู่มากในมหาวิทยาลัย การพิมพ์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าหรือผลงานการวิจัยทางการศึกษาจานวนมาก
เช่นกัน ในรูปของเอกสารทางวิชาการ
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14.สื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ตามห้องสมุด
ในมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ ซึ่งสามารถที่ค้นหาข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น การค้นหา Abstract ในสาขาวิชาที่ตนต้องการย้อนหลัง
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เช่น การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการอ้างอิง
การศึกษาข้อมูลเพื่อการเรีย นสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า จาเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งและทันสมัย และยังต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านการ
ผลิตสัตว์น้า ผู้ที่จะค้นคว้าเพื่อการสัมมนาจึงจาเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องทราบลาดับการเกิดข้อมูลว่าข้อมูลชนิดใดเกิด
ก่อนหรือหลัง
การน้าเสนอสัมมนา
การนาเสนอสัมมนาเป็นการนาเสนอข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมได้มาสรุป และพูดในที่ประชุมภายใน
เวลาที่กาหนด อาจใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้ตลอด เช่น การแสดงตาราง หรือ
ภาพในรูปแผ่นใส สไลด์ หรือสรุปเป็นแผนผังย่อๆ ของขบวนการบางอย่างที่มีลาดับต่อเนื่องกัน นอกจากนั้นผู้นา
เสนอต้องตอบคาถามจากผู้ฟังให้กระจ่างเท่าที่จะทาได้
การจัดทารูปเล่มสัมมนา โครงสร้างหลักของรูปเล่มสัมมนาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ส่วนบทน้า ส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อความ โดยมีส่วนประกอบและรายละเอียดดังนี้
1.1 ปกนอก หมายถึง หน้าปกสาหรับเข้าเล่ม ประกอบด้วยชื่อเรื่องสัมมนา ชื่อผู้เขียนบทความ
สัมมนา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
1.2 ปกใน หมายถึง หน้าหัวเรื่อง โดยประกอบด้วยหัวข้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมชื่อ-สกุลของผู้เขียนเป็นภาษาไทย และให้ใช้คานาหน้าชื่อเป็น นาย หรือนางสาว
1.3 บทคัดย่อ คือข้อสรุปเนื้อหาของหัวข้อสัมมนาให้สั้น กระชับ ทาให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ
สัมมนาได้อย่างรวดเร็ว
1.4 สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสาคัญทั้งหมดของสัมมนา โดยเรียงลาดับเลข
หน้า
1.5 สารบั ญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่ว นที่แสดงตาแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงาน
สัมมนา
1.6 สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตาแหน่งหน้าของภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานสัมมนา
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2. ส่วนเนื้อความ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ คานา เนื้อหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
หรือบรรณานุกรม
2.1 คานา เป็นส่วนที่อธิบายให้เห็นถึงปัญหา และเหตุจูงใจที่ทาให้ผู้รวบรวมสนใจเรื่องที่นามา
เสนอ ในส่วนนี้ผู้รวบรวมต้องมีการอ้างอิงเอกสาร
2.2 เนื้อหา เป็นส่วนที่ได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะนาเสนอ
สัมมนา ควรมีการแบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม ในการนาเสนออาจมีการใช้ตารางหรือภาพประกอบก็ได้ มี
การอ้างอิงเอกสาร
2.3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปส่วนของเนื้อเรื่องสัมมนาที่นาเสนออย่างเด่นชัด ตอบคาถาม
ของวัตถุประสงค์ของการนาเสนอสัมมนา ใช้ภาษากระชับ เข้าใจง่าย ใช้สานวนภาษาของผู้เขียนเอง
2.4 เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ บทความ วารสาร หรือ
หนังสือต่างๆ ของบุคคลใดใส่ในเนื้อหาของสัมมนา ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์
การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
ข้อก้าหนดรูปแบบการท้ารายงานสัมมนา
ข้อกาหนดรูปแบบการทารายงานสัมมนา (711 491) ให้ทาตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1. ข้อก้าหนดทั่วไป
1.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานสัมมนา ให้ใช้กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A4
1.2 ให้ใช้ตัวอักษร Angsana New/Angsana News ขนาดอักษร 16 จุด ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในการพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานและอ่านได้ชัดเจน มิใช่ตัวพิมพ์เอนและตัวลวดลาย ตัวอักษรต้องเป็นสีดา
มีขนาดและแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
1.3 จานวนหน้าของความบทความสัมมนา 1 เรื่อง ควรอยู่ระหว่าง 10-15 หน้ากระดาษ A4 และทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่ทาสัมมนาด้วย
1.4 กรอบ การจัดวาง และย่อหน้า
กรอบบน = 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.)
กรอบล่าง = 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.)
กรอบซ้าย = 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.)
กรอบขวา = 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.)
- การจัดวางตัวหนังสือ ให้ ทาการจัดวางชิดขอบซ้ายขวา (Alignment) หรือจัดกระจายแบบไทย ทั้ง
เอกสารสัมมนา

2. บทคัดย่อ
- ให้เว้น 1 บรรทัดจากชื่อผู้ทาสัมมนา ใส่คาว่า บทคัดย่อ ที่กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด
16 จุด
- เว้น 1 บรรทัด ระหว่างคาว่า บทคัดย่อและเนื้อความของบทคัดย่อ
- เนื้อความของบทคัดย่อให้ใช้ตัวอักษรธรรมดา 16 จุด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และมีคา
สาคัญ 2-3 คาสาคัญ
3. เนื้อความ
- เมือ่ ขึ้นย่อหน้าใหม่ ควรจะเว้นวรรค ประมาณ 0.5 นิ้ว (1 Tab อัตโนมัติ)
- การเรียงลาดับเนื้อความ ควรให้ผู้อ่านสามารถติดตามและเข้าใจบทความได้อย่างง่าย สั้น กะทัดรัด ได้
ใจความ เช่น คานา วิธีการ ผลที่ได้รับ บทวิจารณ์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง
4. หัวข้อ
การเขียนหัวข้อควรจะเป็นไปดังต่อไปนี้
- หัวข้อหลักจะต้องพิมพ์โดยใช้ตัวหนา และชิดทางกรอบซ้าย หรือใช้การขีดเส้นใต้ แล้วแต่ความเหมาะสม
หรือจะใช้หมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
- หัวข้อรองลาดับที่ 1 จะต้องพิมพ์ชิดทางกรอบซ้ายและขีดเส้นใต้ ให้เว้นบรรทัดก่อนและหลัง หัวข้อรอง
ลาดับที่ 1 ให้ลาดับหัวข้อรองลาดับที่ 1 โดยใช้หมายเลข 1.1, 1.2 เป็นต้น
- หัวข้อรองลาดับที่ 2 จะต้องพิมพ์ชิดทางกรอบซ้ายแต่ไม่ต้องขีดเส้นใต้ ไม่ต้องเว้นบรรทัดก่อนหรือหลัง
หัวข้อรองลาดับที่ 2 ให้ลาดับหัวข้อรองลาดับที่ 2 โดยใช้หมายเลข 1.1.1, 1.1.2 เป็นต้น
5. ภาพ
ควรติดตามตาแหน่งที่ผู้เขีย นต้องการจะให้ ปรากฏ และอยู่ใกล้กับจุดที่มีการอ้างอิงถึง ภาพทุกภาพ
จะต้องมีหมายเลขและชื่อภาพหมายเลขของภาพจะต้องเรียงตามลาดับที่ปรากฏ ให้พิมพ์หมายเลขและชื่อ ภาพใต้
ภาพ โดยพิมพ์ชิดทางกรอบซ้าย ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 16 จุด (ดังแสดงในตัวอย่าง)
6. ตาราง
การพิมพ์ตารางจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเช่นเดียวกับภาพ คือ จะต้องเว้น 1 บรรทัด ทั้งก่อนและหลัง
ตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและชื่อ หมายเลขของตารางจะต้องเรียงตามลาดับที่ปรากฏ โดยให้พิมพ์
ชื่อของตารางไว้ที่ด้านบนของตาราง โดยชิดทางกรอบซ้าย ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 16 จุด (ดังแสดงในตัวอย่าง)
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7. เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารในรายวิชาสัมมนา 711 491 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า กาหนดให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากฐานข้อมูลต่างๆ โดยระบุเป็นข้อมูล หนังสือ หรือบทความภาษาไทยอย่างน้อย 5
ฉบับ และวารสาร (journal) ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ฉบับ ซึง่ เป็นข้อมูลทีย่ ้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
การอ้างอิงเอกสาร ให้ใช้หลักการเขียนตามแบบฟอร์มการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมดังกล่าว
ข้างต้น

1 นิว้

ผลของเบทาอีนต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดในกุ้งกุลาดา
Effect of Betaine on Growth Performance and Survival Rate in Black Tiger
Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius)

โดย

ปกหน้าให้ใช้ตวั อักษร Angsana New/Angsana News 20
และใช้อกั ษรเข้ม จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

นางสาวพิมพ์รักษ์ ช่ างเรือน รหัสนักศึกษา 11510197
1 นิว้ = 2.54 ซม.

1 นิว้

อาจารย์ ที่ปรึกษาสัมมนา อาจารย์ ดร. แก้วตา ลิม้ เฮง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา้
คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1 นิว้
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ตัวหนา - จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ผลของเบทาอีนต่ อการเจริญเติบโตและอัตรารอดในกุ้งกุลาดา
Effect of Betaine on Growth Performance and Survival Rate in Black Tiger Shrimp
(Penaeus monodon, Fabricius)
นางสาวพิมพ์รักษ์ ช่างเรื อน รหัสนักศึกษา 11510197
เว้นห่าง 1 บรรทัด
บทคัดย่อ
ย่อหน้า 1 Tab อัตโนมัติ
เว้นห่าง 1 บรรทัด
กุง้ กุลาดาเป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบนั มีการเลี้ยงลดน้อยลง เนื่ องจากมี
ปั ญหาการเจริ ญเติบโตช้า แตกไซส์ หรื อขนาดที่แตกต่างกันมากในระหว่างการเลี้ ยง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ วน
หนึ่ งเกิดจากการได้รับอาหารที่มีสมดุลโภชนะไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอต่อความต้องการของกุง้ กุลาดา จึงมี
การศึกษาการใช้เบทาอีนซึ่ งเป็ นสารเสริ มโภชนะ โดยใช้สารเบทาอีนเสริ มลงไปในอาหารสาหรับการเลี้ยงกุง้
กุลาดา เพื่อช่ วยในการเจริ ญเติบโต และเพิ่มอัตราการรอดตายในการเพาะเลี้ ยงกุง้ กุลาดา โดยเสริ มเบทาอีนใน
อาหารกุง้ ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน โดยทดลองเลี้ยงในระยะเวลา 90 วัน พบว่าการเสริ มเบทาอีนลงในอาหาร
ที่ ใ ช้เลี้ ยงกุ้ง กุ ลาดาขนาด 3-4 กรั ม ที่ ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์ เซ็ นต์ ในสู ตรอาหารมี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตสู งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริ มเบทาอีนในอาหาร โดยพบว่ามีน้ าหนักเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.11 และ 0.10
เปอร์ เ ซ็ นต์ ซึ่ ง การเสริ ม เบทาอี นที่ ระดับ ความเข้มข้น 1 เปอร์ เ ซ็ นต์ ในสู ต รอาหาร มี ผ ลเพี ย งพอต่ อการ
เจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาที่ทาการทดลองในระยะเวลา 90 วัน และกุง้ กุลาดาที่ได้รับอาหารที่เสริ มเบทาอีนที่
ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร จะใช้ระยะเวลาในการเข้ากินอาหารน้อยกว่ากุง้ ที่ไม่ได้รับ
การเสริ มเบทาอีน โดยจะใช้ระยะเวลาในการเข้ากินอาหาร 3.57 และ 2.77 นาที ดังนั้นหากอาหารที่ใช้มีโภชนะ
ไม่ครบถ้วนต่อความต้องการของกุง้ หรื อมีการจัดการด้านการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม การเสริ มเบทาอีนลงในอาหาร
จะมีแนวโน้มช่วยทาให้การเจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาดีกว่าการใช้อาหารที่ไม่เสริ มเบทาอีน
เว้นห่าง 1 บรรทัด
คาสาคัญ : กุง้ กุลาดา, เบทาอีน, การเจริ ญเติบโต (คาสาคัญ 2-3 คา)

1 นิว้
กิตติกรรมประกาศ
ย่อหน้า 1 Tab อัตโนมัติ หรื อ 0.5 นิ้ว
เว้นห่าง 1 บรรทัด
ข้า พเจ้า ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร. แก้วตา ลิ้ ม เฮง อาจารย์ที่ปรึ ก ษาสัมมนาที่ ได้กรุ ณาให้
คาปรึ กษา แนะนาและช่วยเหลือในการทาสัมมนา แก้ไขรายงานสัมมนาฉบับนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
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5 กุมภาพันธุ์ 2554
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สารบัญ

สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คานา
การตรวจเอกสาร
ผลและวิจารณ์การทดลอง
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
(1)
(2)
(3)
1
2
6
10
14

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ปริ มาณแร่ ธาตุชนิดต่าง ๆ ในน้ าทะเล และน้ าจืด
2

3

จานวนกุง้ ที่เหลือรอดสุ ดท้าย น้ าหนักเฉลี่ย อัตราการเจริ ญเติบโตและอัตรา
การรอดตายของกุง้ ขาวแวนนาไมโพสลาร์วา 8 และ 10 เลี้ยงด้วยน้ าความเค็ม
1 และ 3 พีพีที ที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ
ปริ มาณแร่ ธาตุที่สาคัญวิเคราะห์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
ด้วยน้ าความเค็ม 1 และ 3 พีพีที ที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ

หน้า
2

5
7

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 500 ลิตร ใช้ในการทดลองเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
ในห้องปฏิบตั ิการ
2
เตรี ยมน้ าความเค็ม 1 พีพีที ใช้เลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์ วา 8 และ 10
3
เตรี ยมน้ าความเค็ม 3 พีพีที ใช้เลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์ วา 8 และ 10

หน้า
3
5
7

***เริ่ มใส่ เลขหน้า 1 ที่ส่วนคานา
1
ย่อหน้า 1 Tab อัตโนมัติ

คานา

เว้นห่าง 1 บรรทัด
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุง้ กุลาดา (Penaeus monodon, Fabricius) ลดน้อยลงเป็ นจานวนมาก
เนื่ องจากกุง้ กุลาดามีปัญหาการเจริ ญเติบโตช้า มีการแตกไซส์ หรื อขนาดที่แตกต่างกันมาก ประกอบกับปั ญหา
เรื่ องโรคต่างๆที่พบในระหว่างการเลี้ยง จึงส่ งผลให้ผเู ้ ลี้ยงกุง้ กุลาดาประสบปั ญหาในการเพาะเลี้ยงเป็ นอย่างมาก
สาเหตุสาคัญหนึ่ งคือเรื่ องการเจริ ญเติบโตช้าและอัตราการรอดตายต่าในระหว่างการเลี้ยง ซึ่ งอาจจะเกิดจากการ
ได้รับอาหารที่มีสมดุ ลโภชนะไม่เหมาะสมหรื อ การได้รับโภชนะมากเกิ นความจาเป็ นจนร่ างกายของสัตว์ไม่
สามารถปรับสมดุลของการใช้ประโยชน์โภชนะได้ (เกษฎา และคณะ, 2549) ปัจจัยเรื่ องอาหารจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่สาคัญที่จะส่ งผลต่อกุง้ กุลาดาให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีและมีสุขภาพแข็งแรงได้ ซึ่ งการใช้สารเสริ มโภชนะ
บางชนิดที่มีผลต่อการกินอาหาร การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อย การดูดซึ ม และการใช้ประโยชน์อาหารจะทาให้
สัตว์มีการเจริ ญเติบโตที่ ดีและแข็งแรงมากขึ้ น ซึ่ งสารหนึ่ งที่มีความน่ าสนใจคื อ เบทาอีนซึ่ งเป็ นไตรเมธิ ล
ไกลซี น (trimethylglycine) มีคุณสมบัติเป็ นผูใ้ ห้หมู่เมธิ ล (methyl group)
จะมีผลช่ วยให้กระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนของร่ างกายดีข้ ึน นิ ยมเสริ มในอาหารสัตว์ เพื่อเป็ นสารกระตุน้ การเข้าหาอาหารและการกิ น
อาหาร มีส่วนช่วยในการเจริ ญเติบโต (จริ ยา และคณะ, 2549) เบทาอีนจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะนามาเสริ มใน
อาหารสาหรับเลี้ยงกุง้ กุลาดา ใช้ในการปรับสมดุลหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอาหาร เพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโต
และเพิ่มอัตราการรอดตายในการเพาะเลี้ยงกุง้ กุลาดา ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลในการทาสัมมนาในครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเบทาอีนต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายในกุง้ กุลาดา

***มีเอกสารอ้างอิงใน “คานา” และส่ วนคานาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

1. กุ้งกุลาดา

การตรวจเอกสาร
เว้นห่าง 1 บรรทัด

2

เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.1 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
ชื่อไทย : กุง้ กุลาดา กุง้ กุลา กุง้ เสื อดา กุง้ เสื อ กุง้ ลาย (ชูศกั ดิ์, 2541)
ชื่อภาษาอังกฤษ : giant tiger prawn, black tiger shrimp
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (Farfanate และ Kensley, 1997) ดังนี้
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
Class Malacostraca
Order Decapoda
Suborder Dendrobranchiae
ในเนื้อเรื่ องทั้งหมดให้ใช้ตวั อักษร
Family Penaeidae
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Genus Penaeus
Species monodon
1.2 ลักษณะทัว่ ไป
กุง้ กุลาดา (Penaeus monodon, Fabricius) อยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง ที่ มีลาตัวเป็ นปล้อง
แบ่งเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้ ส่ วนหัว (head) มีจานวน 5 ปล้อง ส่ วนอก (thorax) มีจานวน 8 ปล้อง และส่ วนลาตัว
(abdomen) มีจานวน 6 ปล้อง รวมทั้งหมด 19 ปล้อง ส่ วนหัวและส่ วนอกเชื่ อมรวมติดกันเรี ยกว่า cephalothorax
มีเปลือกคลุมหัวเกลี้ยง ไม่มีขนเรี ยกว่า carapace ซึ่ งคลุมส่ วนของหัวและอก รวมทั้งบริ เวณเหงือกทั้ง 2 ข้าง ส่ วน
หน้าของ carapace จะยืน่ แหลมออกมาเรี ยกว่ากรี (rostrum) มีฟันกรี ดา้ นบน 7-8 ซี่ ด้านล่าง 3 ซี่ ใต้กรี ลงมามีตา
หนึ่งคู่ ปากกุง้ อยูร่ ะหว่างขากรรไกรบน-ล่าง ส่ วนลาตัวมีเปลือกคลุมแต่ละปล้องเรี ยงทับกันตามลาดับ ปล้องทั้ง
19 ปล้องของกุง้ จะมีรยางค์ยนื่ ออกมาปล้องละ 1 คู่ (ประจวบ, 2549)

3
กุง้ กุลาดาที่โตเต็มวัยขณะมีชีวติ ลาตัวจะมีสีเข้ม (น้ าตาลเข้ม) ส่ วนของเปลือกคลุมหัวและลาตัวด้านบนมี
แถบสี น้ าตาลอ่อนพาดขวางสลับกับแถบสี น้ าตาลเข้มเกือบดาตลอดตัว ในกุง้ วัยรุ่ นที่ยงั ไม่โตเต็มที่อาจเป็ นสี ฟ้า
อมน้ าเงินหรื อลายขวางตลอดลาตัว โดยลายพาดขวางตลอดตัวกุง้ จะมีประมาณ 9 ลาย ที่ขอบหางและขาว่ายน้ ามี
ขนสี น้ าตาลอมแดง โคนขาว่ายน้ ามีแถบสี เหลืองเป็ นปล้องๆ (ประจวบ, 2549)
เว้นห่าง 1 บรรทัด *** แต่ละหัวข้อใหญ่หรื อหัวข้อย่อย เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.3 วงจรชีวติ
กุง้ กุลาดามีวยั เจริ ญพันธุ์ (mature) เมื่ออายุประมาณ 18- 24 เดือน โดยวางไข่บริ เวณใกล้กบั พื้นดิ นใน
ทะเลที่มีระดับน้ าลึ ก เมื่อไข่ได้รับการผสมและฟั กออกเป็ นตัว กระแสน้ าและคลื่ นจะเป็ นตัวพัดพาเอาลูกกุง้ วัย
อ่อนเข้าสู่ ชายฝั่งบริ เวณป่ าชายเลน ปากแม่น้ า เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างจนกลายเป็ นลูกกุง้ กุลาดาวัยอ่อน
ซึ่ งจะดารงชี วิตโดยการกิ นแพลงก์ตอนขนาดเล็ก จนกระทัง่ มีการเจริ ญเติบโตจนเข้าสู่ กุง้ ระยะวัยรุ่ น (juvenile)
ซึ่ งจะอพยพออกสู่ ทะเลลึกพร้อมกับการเจริ ญเติบโตเป็ นกุง้ วัยเจริ ญพันธุ์ และสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ต่อไป
(ชูศกั ดิ์, 2541)
เว้นห่าง 1 บรรทัด
*** แต่ละหัวข้อใหญ่หรื อหัวข้อย่อย เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.4 พฤติกรรมการกินอาหาร
กุง้ กุลาดามี พฤติกรรมการกิ นอาหารตามพื้นผิวดิ น ซึ่ งในการหาอาหารนั้นกุง้ กุลาดาจะใช้การสัมผัส
อาหารโดยใช้เซลล์รับความรู ้สึกทางหนวดและรยางค์มากกว่าการมองเห็น เมื่อพบอาหารจะใช้ขาเดิน 3 คู่แรก คู่
ใดคู่ ห นึ่ งหรื อ ร่ ว มกัน จับ อาหารแล้ ว ถื อ แทะ อาหารจะถู ก เคี้ ย วให้ ล ะเอี ย ดอยู่ ใ นปากก่ อ นถู ก กลื น เข้า สู่
กระบวนการย่อยอาหารในร่ างกายของกุง้ ต่อไป (มะลิ, 2531)
อาหารของกุง้ กุลาดาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- อาหารธรรมชาติ กุง้ กุลาดาระยะโตเต็มวัยสามารถกินได้ท้ งั สัตว์และพืช อาทิแพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์ ซากของสิ่ งมีชีวิต นอกจากนี้ อาหารธรรมชาติที่พบในบ่อเลี้ ยงกุง้ กุลาดา เช่น สาหร่ าย หนอน
ขนาดเล็ก ซากของสิ่ งมีชีวติ ที่เน่าเปื่ อยและแบคทีเรี ย เป็ นต้น
- อาหารสาเร็ จรู ป เป็ นอาหารที่ปรุ งแต่งขึ้นมาจากวัตถุดิบหลายๆ ชนิ ดมารวมกัน เช่น ปลาป่ น
กากถัว่ วิตามิน แร่ ธาตุ และอื่นๆ (บุญชัย, 2530)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ย่อหน้า 1 Tab อัตโนมัติ
เว้นห่าง 1 บรรทัด
การทดลองเลี้ยงกุง้ กุลาดาขนาด 3-4 กรัม ระยะเวลาเลี้ยงนาน 90 วัน ของสุ ทิน และคณะ(2549) ได้แบ่ง
การทดลองออกเป็ น 3 ชุดๆ ละ 6 ซ้ า โดยใช้อาหารสู ตรที่ 1 เป็ นสู ตรควบคุม สู ตรที่ 2 ผสมเบทาอีน 1 เปอร์ เซ็นต์
และสู ตรที่ 3 ผสมเบทาอีน 2 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร ศึกษาการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุง้
กุลาดา ผลการทดลองพบว่าการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดของกุง้ กุลาดาเมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 30 วันนั้นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 6.72-7.32 กรัม อัตราการแลกเนื้ อมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.25-1.33 และมีอตั ราการรอด 90.63-95.83 เปอร์ เซ็ นต์ และเมื่ อเลี้ ยงเป็ นเวลา 90 วัน พบว่าการ
เจริ ญเติบโตโดยน้ าหนักและอัตราการรอดตายของชุ ดควบคุมกับชุ ดที่เสริ มเบทาอีนทั้ง 2 ระดับ มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p < 0.05) โดยกุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมเบทาอีน 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ มีการเจริ ญเติบโตสู งกว่า
กลุ่มควบคุม ซึ่ งทาให้กงุ้ กุลาดาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเบทาอีนมีน้ าหนักเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.11 และ 0.10 กรัมต่อ
วัน ตามลาดับ และอัตรารอดตายของกุง้ กุลาดาที่ได้รับอาหารเสริ มเบทาอีนทั้ง 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์น้ นั มีค่าไม่
แตกต่างกัน แต่พบว่าอัตราการรอดตายของกุง้ ในทั้ง 2 ชุดการทดลองนี้มีค่าแตกต่างกับชุดควบคุม
จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าปริ มาณของเบทาอีน 1 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหารเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดของกุง้ กุลาดา ซึ่ งสอดคล้องกับการทดลองของ Dy Penaflorida
และ Virtanen (1996) ศึกษาการเสริ มเบทาอีนในอาหารกุง้ กุลาดาที่ระดับ 0, 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อศึกษาการ
เจริ ญเติบโต อัตราการรอดตายและอัตราการแลกเนื้ อ ซึ่ งพบว่ากุง้ กุลาดาที่ ได้รับอาหารที่ ผสมเบทาอี นระดับ
ความเข้มข้น 1 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจาเพาะและอัตราการแลกเนื้ อดีกว่าชุ ดทดลองที่ผสมอาหาร 2
เปอร์ เซ็นต์ และชุดควบคุมที่ไม่มีการผสม เบทาอีน และอัตราการรอดตายของกุง้ ในทุกชุ ดการทดลอง (ผสมเบ
ทาอีน 0, 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์) นั้นพบว่าอัตราการรอดตายไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
รวมทั้งปริ มาณอาหารที่กงุ้ กินเข้าไปด้วย นอกจากนี้ Felix และ Sudharsan (2004) รายงานว่ากุง้ ก้ามกรามที่ได้รับ
อาหารผสมเบทาอีนที่ระดับ 0.5 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 60 วัน มีน้ าหนักเฉลี่ย 2.73 กรัม ปริ มาณอาหารที่กิน
5.79 กรัม อัตราการรอดตายสู งที่สุดมีค่าเท่ากับ 80 เปอร์ เซ็นต์ และมีอตั ราการแลกเนื้ อต่ากว่าชุ ดควบคุม แต่การ
เสริ มเบทาอีนในอาหารทาให้กงุ้ ก้ามกรามมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีข้ ึน
ผลของการใช้เบทาอีนเมื่อเปรี ย บเทียบกับการทดลองในสัตว์น้ าชนิ ดอื่นพบว่า การทดแทนโคลี นด้วยเบ
ทาอีนในอาหารปลานิ ลซึ่ งอัตราส่ วนของเบทาอีนต่อโคลีน 40:60 – 10:90 หรื อ 1.49 -2.24 กรัม/อาหาร 1 กก.
เป็ นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตีนของปลานิ ล (Craig et al., 2002)
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นอกจากนี้ เบทาอี นมีผลทาให้การทางานของระบบเอนไซม์ในร่ างกายคงที่ เมื่ อสภาวะแวดล้อมเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งเบทาอีนสามารถสังเคราะห์ในขบวนการ oxidation ของ choline ใน mitochondria เพื่อให้ได้กรดอะมิโน
methionine ในปลา Rainbow trout มีความต้องการเบทาอีนในอาหาร 0.75-1.5 เปอร์เซ็นต์ (Rumsey, 1991)
ตารางที่ 1 ผลการเจริ ญเติบโต, ค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (ADG), ค่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) และอัตรา
การรอดตายของกุง้ กุลาดา ที่ได้รับเบทาอีนเสริ มอาหารในระดับที่แตกต่างกัน
เว้นห่าง 1 บรรทัด
ปัจจัยที่ศึกษา
วัน
ระดับเบทาอีนในอาหาร
ไม่เสริ ม (0%)
เสริ ม 1%
เสริ ม 2%
p-Value
น.น.เริ่ มต้น (กรัม)
3.84±0.35
4.04±0.42
4.02±0.27
0
น.น.สิ้ นสุ ด (กรัม)
6.72±0.37
7.06±0.37
7.32±0.19
0.4433
30
10.36±0.32b
11.97±0.38a
11.65±0.28a
0.019
90
น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น
30
2.89±0.17
3.00±0.36
3.00±0.36
0.9627
(กรัม)
90
2.15±0.24b
3.33±0.24a
3.07±0.42ab
0.0479
อัตราการเจริ ญเติบโต
30
0.10±0.01
0.10±0.12
0.10±0.01
0.9632
จาเพาะ
90
0.07±0.01b
0.11±0.01a
0.10±0.01ab
0.0727
ADG (กรัม/วัน)
อัตราการแลกเนื้ อ
30
1.33±0.08
1.27±0.10
1.25±0.08
0.9119
FCR
90
1.19±0.08
1.17±0.14
1.19±0.10
0.9883
อัตรารอด (%)
30
90.63±3.94
95.83±1.10
92.92±2.77
0.4646
90
50.67±6.62b
64.33±5.39ab
72.00±2.55a
0.0366
เว้นห่าง 1 บรรทัด
หมายเหตุ: อักษร a, b, c ที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ทีม่ า : สุ ทิน และคณะ (2549)

*** ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่นามาเสนอสัมมนา
*** ตารางที่ ภาพที่ หมายเหตุ ให้ใช้ตวั อักษรเข้ม

ตัวอย่ างการใส่ รูปภาพ
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รู ปภาพ
ภาพที่ 1 (ภาพที่ ใช้อกั ษรตัวเข้ม)
ทีม่ า : ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ที่พิมพ์)
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เว้นห่าง 1 บรรทัด
การศึกษาการเลี้ยงกุง้ กุลาดาด้วยอาหารที่ไม่เสริ มเบทาอีน กับอาหารที่เสริ มเบทาอีนในระดับความเข้มข้น
ต่างๆ พบว่าหากใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อย และในอาหารกุง้ มีระดับโภชนะครบถ้วน จะมีผลทาให้กุง้ กุลาดาที่
เลี้ ยงด้วยอาหารเสริ มและไม่เสริ มเบทาอี นมี การเจริ ญเติ บโต และอัตราการรอดตายที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่ อใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 90 วันขึ้นไป กุง้ กุลาดาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริ มเบทาอีนจะมีน้ าหนัก
เฉลี่ ย การเจริ ญเติ บโต และอัตราการรอดตายที่ สูงกว่า และกุ้งกุลาดาที่ ไ ด้รับอาหารที่ เสริ มเบทาอี น จะใช้
ระยะเวลาในการเข้ากินอาหารน้อยกว่าและมีปริ มาณการกินอาหารที่มากกว่ากุง้ กุลาดาที่ไม่ได้รับการเสริ มเบทา
อีน กุง้ กุลาดาที่ได้รับอาหารเสริ มเบทาอีนนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการเจริ ญเติบโตดีกว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารไม่เสริ มเบ
ทาอีน เนื่องจากเบทาอีนมีคุณสมบัติเป็ นผูใ้ ห้ห มู่เมทิล ซึ่ งจะมีผลในการช่ วยให้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน
ของร่ างกายดีข้ ึน จึงส่ งผลให้มีการเจริ ญเติบโตที่ดีข้ ึน (เกษฎา และคณะ , 2549) และการเสริ มเบทาอีนที่ระดับ
ความเข้มข้น 1 เปอร์ เซ็นต์ในสู ตรอาหาร มีผลเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดา (สุ ทิน และคณะ, 2549)
ดังนั้นหากอาหารที่ใช้มีโภชนะไม่ครบถ้วนต่อความต้องการของกุง้ หรื อมีการจัดการด้านการเลี้ยงที่ไม่
เหมาะสม การเสริ มเบทาอี นลงในอาหารจึ งมี แนวโน้มช่ วยทาให้การเจริ ญเติ บโตของกุ้งกุลาดาดี กว่าการใช้
อาหารที่ ไม่เสริ ม เบทาอี น และการเสริ ม เบทาอี นในอาหารกุ้ง จะมี ผลต่ อการใช้ประโยชน์อาหารและการ
เจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาในระยะยาวมากกว่าการเลี้ยงในระยะสั้น (จริ ยา และคณะ, 2549)

การอ้างอิงเอกสาร ให้ใช้หลักการเขียน
ตามแบบฟอร์มการเขียนเอกสารอ้างอิง
ดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารอ้างอิง
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