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แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 

1. การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่ม) ที่มีการอ้างอิงในเนื้อเรื่องท่ีเขียน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
              1.1 เขียนเรียงล ำดับตำมตัวอักษรของผู้เขียน โดยให้ภำษำไทยขึ้นก่อน 

 1.2 เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสำร  
   ภำษำไทยให้เขียนชื่อ-นำมสกุล ทุกคนเรียงกันไปคั่นด้วยจุลภำค (,) คนสุดท้ำยให้เชื่อม ด้วย "และ" เช่น 

              จิระยุทธ รื่นศิริกุล, เสำวภำ อังสุภำนิช และอมรรัตน์ พงศ์ดำรำ. 2550. 

             ภำษำต่ำงประเทศ คนแรกให้ขึ้นต้นด้วยนำมสกุล ตำมด้วยอักษรย่อของชื่อหน้ำ ชื่อกลำง (ถ้ำมี) คนถัดไป
เขียนระบบเดียวกับคนแรกให้เหมือนกันทุกรำยกำร เช่น 

              Johnson, S.C., Treasurer, J.W., Bravo, S., Nagasawa, K. and Kabata, Z. 2004. 

              ในกรณีที่ชื่อผู้เขียนบำงประเทศมีค ำเฉพำะน ำหน้ำ (เช่น de, von, ten) ให้เขียนขึ้นต้นด้วย อักษรตัว
เล็ก เช่น  

            de Meeus, T., Morand, S., Magnan, N., Do Chi, T. and Renaud, F. 1995. Comparative  
                                   host-parasite relationship of two copepod species ectoparasitic on three  
                 fish species. Acta Oecologica 16: 361 – 374.  

    1.3 เอกสำรที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล ำดับตำมปีจำกเก่ำ–ใหม่ แต่หำกเปน็ปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก ำกับไว้ที ่ 
ปี พ.ศ. หรือ a b c ก ำกับไว้ที่ปี ค.ศ. โดยเรียงตำมล ำดับตัวอักษรของชื่อเรื่องเช่น 

            Uyeno, D. and Nagasawa, K. 2010a. Four new species of Peniculisa Wilson, 1917 … 
            Uyeno, D. and Nagasawa, K. 2010b. Three new species of…. 

 กรณีเอกสำรมีผู้เขียน 3 คนข้ึนไปโดยมีชื่อแรกเหมือนกันและปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค... ก ำกับไว้ที่ปีพ.ศ. หรือ a 
b c... ก ำกับไว้ที่ปี ค.ศ. โดยเรียงตำมล ำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง เช่น 

               เสำวภำ อังสุภำนิช, สุทิน สมศักดิ์ และจุฑำทิพย์ พร้อมมูล. 2548ก. องค์ประกอบของอำหำร.... 
            เสำวภำ อังสุภำนิช, อ ำนำจ ศิริเพชร และมงคลรัตน์ เจริญพรทิพย์. 2548ข. ประชำคมสัตว์หน้ำดิน... 

       1.4 เอกสำรที่มีผู้เขียนชื่อแรกเดียวกัน ให้เรียงตำมปีเก่ำ–ใหม่ และเรียงตำมอักษรของผู้เขียนถัดไป เช่น 

             Angsupanich, S. 1996. 
         Angsupanich, S. 1997. 
        Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1995.  
           Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1999. 
   Angsupanich, S., Phromthong, I. and Srichuer, K. 1997.  
            Angsupanich, S. and Rakkheaw, S. 1997. 

 1.5 ชื่อเรื่องและชื่อบทควำม ภำษำต่ำงประเทศให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพำะค ำแรก ยกเว้นชื่อเฉพำะ 
ชื่อหนังสือ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค ำ ยกเว้นค ำบุพบทและสันธำน ส่วนชื่อวารสาร ให้เขียนชื่อ
เต็มหรือย่อตำมที่วำรสำรนั้น ๆ ก ำหนด จะใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้โดยให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเล่ม  
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 1.6 ล ำดับกำรเขียนและเครื่องหมำยวรรคตอน ให้เขียนดังนี้  
            1.6.1 วำรสำร/จุลสำร (Journal/Bulletin) 
                    ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวำรสำร ปีที่:หน้ำ. เช่น 

        จิระยุทธ รื่นศิริกุล, เสำวภำ อังสุภำนิช และอมรรัตน์ พงศ์ดำรำ. 2550. ควำมชุกชุมและควำม 
               หลำกหลำยของแอมฟิพอดในทะเลสำบสงขลำตอนบน (ทะเลหลวง). วำรสำรสงขลำนครินทร์  
                                 ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  29: 1225 – 1249. 
        เสำวภำ อังสุภำนิช, สุทิน สมศักดิ์ และจุฑำทิพย์ พร้อมมูล. 2548ก. องค์ประกอบของอำหำรใน 
                               กระเพำะปลำกดหัวอ่อน Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758) และปลำกดหัวแข็ง  
                               Arius maculatus (Thunberg, 1792) ในทะเลสำบสงขลำ. วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับ 
                               วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับพิเศษ 1)  27: 391– 402.  
   เสำวภำ อังสุภำนิช, อ ำนำจ ศิริเพชร และมงคลรัตน์ เจริญพรทิพย์. 2548ข. ประชำคมสัตว์หน้ำดิน 
                      ขนำดใหญ่ในทะเลสำบสงขลำตอนกลำง ภำคใต้ของประเทศไทย. วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับ 
                               วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 27 (ฉบับพิเศษ 1): 365 – 390. 
   Angsupanich, S.,Ruensirikul, J.and Himyi, S. 2010. Redescription of Ctenapseudes 

                     sapensis (Chilton, 1926) from the Upper Songkhla Lagoon, Thailand (Crustacea:  
                     Tanaidacea). Songklanakarin journal of Science and Technology 32: 349 – 355. 

           1.6.2 หนังสือ/ต ำรำ 
         1.6.2.1 กำรอ้ำงเฉพำะบทซึ่งมีชื่อผู้เขียนในบทนั้นๆ ให้เขียนดังนี้ 
                    ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ใน หรือ In (ตัวเอน) ชื่อหนังสือ. (ชื่อบรรณำธิกำรหรือ ed.ชื่อ editor  
                    หรือ eds. ชื่อ editors ถ้ำมี), หน้ำ x – x. หรือ pp. x – x. ชื่อเมือง: ส ำนักพิมพ์. เช่น  

   Knoppers, B. 1994. Aquatic primary production in coastal lagoons. In Coastal Lagoon   
                                 Processes. (ed. Kjerfve, B.), pp. 243 – 286. Amsterdam: Elsevier Science B.V.  
   Thatcher, V.E. 2006. Copepoda. In Aquatic Biodiversity in Latin America. Volume 1.  
                                 (eds. Adis, J., Arias, J.R., Rueda-Delgado, G. and Wantzen, K.M.), pp.  
                                 326 – 389.   Sofia: Pensoft Plublishers. 

            1.6.2.2 กำรอ้ำงหนังสือ/ต ำรำที่มีผู้เขียนคนเดียวหรือชุดเดียวทั้งเล่ม ให้เขียนดังนี้ 
                    ผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: ส ำนักพิมพ์, หน้ำ.  ให้ใส่จ ำนวนหน้ำทั้งหมดของหนังสือ เช่น 

   เสำวภำ อังสุภำนิช. 2555. ระบบนิเวศทะเลสำบสงขลำ. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
                               แหง่ชำติ, 96 หน้ำ. 
   Martin, J.W. and Davis, G.E. 2001. An Updated Classification of the Recent  
                               Crustacean. Los Angeles: Natural History Museum of Los Angeles County,  
                               124 pp.  
   Ruppert, E.E., Fox R.S. and Barnes, R.D. 2004. Invertebrate Zoology: A Functional  
                              Evolutionary Approach, 7th ed.  Belmont: Thomson Learning, Inc., 963 pp.   
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 1.6.3 รำยงำนสัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) 
                   ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนำ. (ชื่อบรรณำธิกำร) (ถ้ำมี), สถำนที่, วันสัมมนำ, หน้ำของเรื่อง เช่น 

    เสำวภำ อังสุภำนิช กำนดำ เรืองหนู ยงยุทธ ปรีดำลัมพะบุตร และสมศักดิ์ มณีพงศ์ 2544.  
                               ผลกระทบของกำรเลี้ยงปลำกะพงขำว Lates calcarifer (Bloch) ในกระชังต่อโครงสร้ำง 
                               ของประชำคมสัตว์หน้ำดินขนำดใหญ่ในทะเลสำบสงขลำตอนล่ำง. กำรประชุมวิชำกำร 
                               ทรพัยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ เรื่อง กำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงบูรณำ  
                               กำร. โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว เชียงใหม่, 6 – 8 ธันวำคม พ.ศ. 2544, หน้ำ II-72 – 82. 
    Angsupanich,S., Srisuwan, N. and Maneepong, S. 2000. Litter fall production and   
                                leaf decomposition in a mangrove stand (Lumnitzera racemosa Willd.) in                             
                                Songkhla Lake,Thailand. Proceedings of the 11th JSPS Joint Seminar on  
                                Marine Science. (eds. Terazaki, M., Taira, A., Uematsu, M., Michida, U. and  
                                Kaneko, T.), National Olympics Memorial Youth Center, Tokyo, 20 – 22  
                                November 2000. pp. 280 – 296.  

           1.6.4 วิทยำนิพนธ์ 
                  ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. วิทยำนิพนธ์. ชื่อปริญญำ ชื่อมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน. ส่วนกำรใส่จ ำนวนหน้ำ 

 ให้ใช้ระบบเดียวกับกำรอ้ำงหนังสือ เช่น 

    รัชนี พุทธปรีชำ. 2552. ประชำคมสัตว์หน้ำดินขนำดใหญ่ในบริเวณท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์ใน 
                                ทะเลสำบสงขลำตอนนอก. วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   
                                มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.   
   Angsupanich, S. 1989. Title…….   Ph.D. Dissertation. Kochi University. 

            1.6.5 กำรอ้ำงอิงเอกสำร/ข้อมูลที่ค้นคว้ำข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                 กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ค้นคว้ำข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้แนวกำรเขียนตำมข้อ 1.6.1, 1.6.2  
                 และ 1.6.3 โดยให้เพิม่ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 

   กรมอุทกศำสตร์. 2554. (http://www.navy.mi.th/hydro/index2.html) เข้ำถึงเมื่อวันที่  
                                 15 ตุลำคม 2554. 
   Available: Supplier/Database name (database identifier or number, if available) /            

   Item or Accessior number [access date]. 
   Available Protocol (if applicable): site/path/file [access date].  

1. การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year System) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  2.1 นำมของผู้เขียนที่เขียนเป็นภำษำไทย ให้เขียนทั้งชื่อและนำมสกุล ระบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนนำมของ  

     ผู้เขียนที่เขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้เขียนเฉพำะนำมสกุล (Last Name) 
  2.2 ปี หมำยถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสำรได้รับกำรตีพิมพ์ มีข้อก ำหนด ดังนี้ 

                   - เขียนวิทยำนิพนธ์เป็นภำษำไทย เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงเป็นภำษำไทย ให้ใช้ปี พ.ศ. 
                   - เขียนวิทยำนิพนธ์เป็นภำษำไทย เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงเป็นภำษำอังกฤษ ให้ใช้ปี ค.ศ. 
                 - เขียนวิทยำนิพนธ์เป็นภำษำอังกฤษ เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงเป็นภำษำไทย ให้แปลเป็นภำษำอังกฤษและ  
           ใช้ปี ค.ศ. 
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 2.3 เรื่องท่ีมีผู้เขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย “และ”  
   - ในกรณีที่ชื่อผู้เขียนอยู่นอก ( ) เช่น 

                   เสำวภำ อังสุภำนิช และ อ ำนำจ ศริิเพชร (2544) พบว่ำ................................. 
                      Angsupanich และ Kuwabara (1999) พบว่ำ…………………………………… 

 - ในกรณีท่ี "ชื่อผู้เขียน-ปี" อยู่ใน ( ) และเขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศให้เชื่อมด้วย “and” เช่น   

                               ........................... (Angsupanich and Kuwabara, 1999) 

 2.4 เรื่องท่ีมีผู้เขียน ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
   - ถ้ำเรื่องภำษำไทย ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เฉพำะคนแรกแล้วตำมด้วย “และคณะ”เช่น          

เสำวภำ อังสุภำนิช และคณะ (2548) …………….หรือ  
………………… (เสำวภำ อังสุภำนิช และคณะ, 2548) 

                  - ถ้ำเรื่องภำษำต่ำงประเทศ ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เฉพำะคนแรกแล้วตำมด้วย “และคณะ”  
                     ในกรณีทีช่ื่อผู้เขียนอยู่นอก ( ) เช่น          

Ariyama และคณะ (2010)…………. 

  -  ในกรณีที ่ชื่อผู้เขียน-ปี อยู่ใน ( ) ให้เขียนนำมสกุลเฉพำะคนแรกแล้วตำมด้วย “et al.”  
 เช่น 

                     ....................(Ariyama et al., 2010)  

 2.5 ผู้เขียนหลำยกลุ่มอ้ำงอิงในเนื้อหำเดียวกัน ให้คั่นแต่ละกลุ่มด้วยอัฒภำค (;) โดยเรียงตำมปีจำกเก่ำ–ใหม่  
      เช่น  

                 (Angsupanich and Kuwabara,1995; Ariyama et al., 2010) 

 2.6 กำรอ้ำงอิงที่ไม่ได้อ้ำงจำกต้นฉบับแต่เป็นกำรอ้ำงต่อให้ใช้ค ำว่ำ อ้ำงโดย เช่น 

                  Angsupanich and Kuwabara (1995 อ้ำงโดย Ariyama et al., 2010) กล่ำวว่ำ.......หรือ 
               .........................(Angsupanich and Kuwabara (1995) อ้ำงโดย Ariyama et al., 2010) 

 2.7 ผู้เขียนชื่อเดียวกัน หรือชื่อแรกเหมือนกัน (กรณี 3 คนข้ึนไป) เสนอเอกสำรปีเดียวกัน ให้ก ำกับตัวอักษร  
      ไว้ที่ปี โดยให้ตรงกับรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม เช่น  

  Gutu และAngsupanich (2004a; 2004b) หรือ 
  เสำวภำ อังสุภำนิช และคณะ (2548ก; 2548ข)  

 


