
บทที่ 5 
 

การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม 
 
  เอกสารอางอิงเปนสวนสําคัญในการเขียนรายงานทางวิชาการ เพราะเปนแหลงที่มาของ
ขอมูลทั้งหมดที่ผูเขียนไดรวบรวม  สรุปเนื้อความเพื่อนํามาเรียบเรียงในวิทยานิพนธ หรือการ

คนควาอิสระ  เมื่อไดอางอิงไวในเนื้อหาแลวผูเขียนตองนํามาเขียนเปนเอกสารอางอิงทายเลมดวย

เสมอ  เพื่อแสดงถึงการเคารพในทรัพยสินทางปญญาใหกับนักวิชาการที่ผูเขียนไปศึกษาคนควาหา

ความรูมา  และเพื่อแสดงถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ตลอดจนแสดงถึงความพยายามและตั้งใจ

ในการศึกษาคนควาของผูเขียนไดเปนอยางดีอีกดวย  

  เนื่องจากเอกสารที่นํามาใชในการเขียนเอกสารอางอิงมีหลากหลายประเภท รูปแบบ

การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม จะแตกตางกันตามประเภทของเอกสารที่นํามาอางอิง เชน 

หนังสือ บทความ  วารสาร  วิทยานิพนธ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ซึ่งมีหลักการและรูปแบบใน

การเขียน ดังนี้ 

 

5.1  หลักเกณฑทั่วไปในการเขียนเอกสารอางอิง 
    5.1.1  ใหใชคําวา เอกสารอางอิง ไวกลางหนากระดาษ ขนาดตัวอักษร 20 จุด 

ตัวหนาไมตองขีดเสนใต  หางจากขอบกระดาษดานบน  2  นิ้ว   

  5.1.2  การเรียงลําดับ  การเรียงลําดับรายการเอกสาร วัสดุสารนิเทศที่ใชคนควาใน

เอกสารอางอิงไมตองเขียนเลขลําดับที่กํากับ ใหจัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อผูแตง  โดยเริ่มจาก

เอกสารอางอิงของวัสดุสารนิ เทศที่ เปนภาษาไทยกอนแลวตามดวยภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศ เอกสารอางอิงหลายชื่อเร่ืองที่มีผูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกัน ใหเรียงลําดับ

ตามปที่พิมพของวัสดุนั้น ๆ โดยเรียงลําดับจากปที่พิมพคร้ังหลังสุดไวกอน 

            5.1.3  การลงรายการสวนตาง ๆ ของเอกสารอางอิง  มีหลักการดังนี้ 

  5.1.3.1 ชื่อผูแตง  การลงรายการผูแตงในเอกสารอางอิงใหลงตามที่ปรากฏใน 

หนาปกของผลงานนั้น ๆ  สําหรับหนังสือแปลใหถือเปนเอกสารภาษาไทยและการถอดชื่อผูแตง

เปนภาษาไทยใหใชเกณฑตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

              ก)  ผูแตงที่เปนคนไทย  ใหลงชื่อ นามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ  

หรือ ยศ  ตําแหนง  วุฒิการศึกษา  ยกเวนคํานําหนาชื่อที่เปนฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์  ใหลง
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ตอจากชื่อ นามสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ค่ัน  สวนพระที่มีสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ  

ตัวอยางเชน 

           กนกพร  โลหะจันทร. 

     เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 

                          คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 

     อนุมานราชธน, พระยา. 

     พระเทพวิสุทธิเมธี. 

                 ข)  ผูแตงชาวตางประเทศ  ใหลงรายการตามที่ปรากฏในผลงานโดยใช

อักษรโรมันและกลับชื่อสกุลมาไวขางหนา ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยชื่อตน และชื่อ

กลาง (ถามี) ตัวอยางเชน 

            Dolan, Edwin. 

            Russell, James D. 

                    ค)  ผูแตง 2 คน ใชคําวา “และ” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ “and” 

(สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนที่ 1 กับคนที่ 2  ตัวอยางเชน 

                               สุทิน  อาจกลา และ สุทน กลาหาญ. 

                               Fujikura, T. and Toshiyoba, Monic. 

      ง)  ผูแตง 3 คน ใชคําวา “และ”  (สําหรบัผลงานภาษาไทย)  และ  

“and”  (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ)  เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนรองสุดทายและคนสุดทาย  

ตัวอยางเชน 

             สุทิน  อาจกลา, อาจอง  สุพรรณ และ สุทน กลาหาญ. 

             Fujikura, T., Brica, Johnson and Toshiyoba, Monic. 

                จ)  ผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อ นามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวย

คําวา “และคณะ”  (สําหรับผลงานภาษาไทย)  และ  “et  al.”  (สําหรบัผลงานภาษาตางประเทศ)    

ตัวอยางเชน 

             สุทิน  อาจกลา  และคณะ. 

             Fujikura, T. et  al. 

       ฉ)  ผูแตงที่เปนหนวยงาน หรือนิติบุคคล  ใหลงรายการตามที่ปรากฏ

ในวัสดุนั้น  ตัวอยางเชน 

             กรมวิชาการเกษตร. 
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             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

             สมาคมพันธุพืชแหงประเทศไทย. 

      ช)  ผูแตงที่เปนผูรวบรวม (Complier) หรือบรรณาธิการ (Editor) ตาม ที่

ระบุไวในหนาปกในของเอกสาร ใหใชคําวา “ผูรวบรวม” (สําหรับผลงานภาษาไทย) และ “comp.”  

หรือ “บรรณาธิการ” (สําหรบัผลงานภาษาไทย) และ ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ ในกรณี

ที่มีบรรณาธิการหลายคนใชคําวา eds.)  ไวทายชื่อผูแตงนั้น ๆ โดยคัน่ดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )  

ตัวอยางเชน 

              ขจร  สุขพานิช, ผูรวบรวม. 

              Famingo, Smith, comp. 

              ดุจเดือน  ดาวชัย, บรรณาธิการ. 

              Tommy, Crown, ed. 

              Fujikura, T., Brica, Johnson and Toshiyoba, Monic, eds. 

       ซ)  ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ชื่อผูรวบรวม ชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อ

หนวยงานที่จัดพิมพ  ใหใชชื่อเร่ือง หรือชื่อบทความแทนชื่อผูแตง 

    5.1.3.2  ปที่พิมพ  การลงรายการปที่พิมพ ใหระบุเฉพาะตัวเลขของปที่พิมพใน

ลําดับที่หลังชื่อผูแตง  กรณีไมปรากฏปที่พิมพใหใสอักษรยอ “ ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปที่พิมพสําหรับ

ผลงานภาษาไทย) หรือ n.d. (no date สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) 

              5.1.3.3  ชื่อเร่ือง ใหลงรายการชื่อเร่ืองตามที่ปรากฏในหนาปกในของเอกสาร 

สําหรับช่ือเร่ืองภาษาตางประเทศใหใชตัวอักษรพิมพใหญข้ึนตนทุกคํา  ยกเวนคําบุพบท 

(Preposition)  คําสันธาน (Conjunction) คํานําหนานาม (Article: a, and, the)  ซึ่งมิใชคําแรก

ของชื่อเร่ือง และใหพิมพดวยตัวหนา ตัวอยางเชน 

      Dictionary of Computer and Internet.  

    5.1.3.4  คร้ังที่พิมพ  ใหระบุคร้ังที่พิมพต้ังแตคร้ังที่  2  ข้ึนไป โดยลงตอจากชื่อ

เร่ือง  ตัวอยางเชน   

 พิมพคร้ังที ่ 2.  (สําหรับผลงานภาษาไทย)  หรือ 2nd ed. (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) 

 พิมพคร้ังที ่ 3.  (สําหรับผลงานภาษาไทย)  หรือ 3rd ed.  (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) 

 พิมพคร้ังที ่ 4.  (สําหรับผลงานภาษาไทย)  หรือ 4th ed.   (สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ) 

     5.1.3.5  สํานักพิมพ  ใหลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏอยูในหนาปกในของ

เอกสาร โดยไมตองใสคําวา สํานักพิมพ  ในกรณีที่มีทั้งชื่อสํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใสเฉพาะ
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สํานักพิมพเทานั้น หากไมพบชื่อสํานักพิมพใหใชชื่อโรงพิมพแทน ในกรณีที่ไมปรากฏทั้งชื่อ

สํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใส  “ม.ป.พ.”  ( ไมปรากฏสํานักพิมพ  สําหรับผลงานภาษาไทย ) หรือ  

“n.p.”  ( no publisher สําหรับผลงานภาษาตางประเทศ  )  ตัวอยางเชน 

      สํานักพิมพแพรพิทยา ใหใชวา   แพรพิทยา, 

      สํานักพิมพสุขภาพใจ  ใหใชวา  สุขภาพใจ, 

       การอางอิงหนังสือที่มีแตชื่อโรงพิมพ ใหระบุคําวา โรงพิมพ ในการ

อางอิงดวย  เชน 

       โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

       โรงพมิพบึงหงี่เฮียง, 

    5.1.3.6  สถานที่พิมพ ใหระบุชื่อเมืองหรือจังหวัดที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพ

ต้ังอยู โดยใชชื่อตามที่ปรากฏอยูในหนาปกในของเอกสาร  ในกรณีที่มีมากกวาหนึ่งเมืองใหใส

เฉพาะชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเทานั้น  หากไมพบชื่อเมืองใหใสอักษรยอ “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏสถานที่

พิมพสําหรับผลงานภาษาไทย) และ “n.p.” (no place สําหรับ ผลงานภาษาตางประเทศ) 

ตัวอยางเชน 

    ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชคําวา    ม.ป.ท. 

    ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชคําวา    n.p. 

 

5.2  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงทายเลม 
  5.2.1  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับหนังสือ 
 
                        ชื่อ. นามสกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. คร้ังที่พิมพ. (ถามี)  

  ชื่อสํานักพิมพ, ชื่อสถานที่พิมพ. 
ตัวอยาง 
ผูแตง 1 คน  นองนุช  ดวงใจ.  2550.  ผากะเหรี่ยง.   ศรีเมืองการพิมพ, ลําปาง. 

  William, Kent A. 1998.  Fiber to Fabrics.  2nd ed. Yoshi Book, Tokyo. 

ผูแตง 2 คน  นุชนารถ  ดวงทิพย และ ดวงใจ  สุวรรณ.  2550.  ผากะเหรี่ยง เยา และมูเซอ.  

                  เมืองทองการพิมพ, ลําปาง. 

    William, Kent A. and Groge, Lilly. 1999.  Fabric for Kid.   Alexandra  

     Printing, Hong Kong.  
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ผูแตง 3 คน  กมลทิพย  ดีอุดมใจ, มณีนุช  ทิพยอุทัย และ ดวงวิไล  วรรณารักษ.  2548.   

  การตกแตงผาชนเผาไทย.  พิมพคร้ังที่ 2.  กนกวรรณการพิมพ,  

   แมฮองสอน. 

    Joseph,  Adam, Samson, Kent  A. and  Viviean, Lilly.  1989.  Play with  

     Fabric.  8th ed.  A and J Printing, New York. 
ผูแตงมากกวา 3 คน  

    วิรัตน  สุขสงบ  และคณะ.  2549.  การเขียนเพื่อการสื่อสาร.  ไทยการพิมพ,  

       กรุงเทพฯ. 

    Calton, James, Dobbins, L.H., Hillgard, E.R. and Sewell, W.H.  1989. 

                   Read and Write. Senior Book, Capetown. 
ผูแตงที่เปนบรรณาธิการหรือผูรวบรวม 
  เหมือนฝน  วนัดีใจ, บรรณาธิการ.  2547.  น้ําใจ : สิ่งเลือนหายจากใจคน.   

                                      พมิพคร้ังที่ 9.  สนุกสนาน, กรุงเทพฯ.  

  Bamboo, Robert, comp.  1999.  Born in Thailand.  Great and Good,  

                                      Ottawa. 
ผูแตงที่เปนหนวยงาน 
  กรมการฝกหัดครู.  หนวยศึกษานิเทศก.  2549.  การเรียนรูเพื่ออนาคต.   

 หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู, กรุงเทพฯ. 

                        American Museum of Natural History. 1999. Annual Report 1997-1998.  

         American  Museum of Natural History, New York. 
ไมปรากฏชื่อผูแตง 
  การเมืองเรื่องขําขัน. 2549. อักษรไทย, กรุงเทพฯ. 

   Joke in Japan. 1997.  Hirokunniya, Tokyo. 
ไมปรากฏสถานที่พิมพ 
  วลัยกร  ออนนาดี.  2548.  ประวัติบุคคลสําคัญ.  สยามการพิมพ,  ม.ป.ท. 

  Mulan, Pricilia. 1997.  Style of Bags.  Creat and Think, n.p. 
ไมปรากฏชื่อเมืองและสํานักพิมพ 
  ปยะมาศ  สังการ.  2548.  การดูแลผูสูงอายุ.  ม.ป.ท. 

  Pollan, Peter D.  1990.  Shine  of  Fabric.  Kraft and Crate, n.p. 
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           5.2.2  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับหนังสือแปล 
 

  ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. แปลโดย ผูแปล. สํานักพิมพ, 

  เมืองที่พิมพ. 
ตัวอยาง                
  แมร่ี, แอนน.  2549.  กวาจะเปนผืนผา.  แปลโดย  อรณี  กุศลกรรม.  ดวงรัตน 

    การพิมพ, กรุงเทพฯ.  

    Francis, Mary.  1999.  Fabric in Garden.  Translated by A. D. Thomas.               

                  Konkuya, Yokohama. 
 
      5.2.3  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในวารสาร 
 

  ผูแตง. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร.  

  ปที่, ฉบับที่ (เดือนของวารสาร) : หนาที่บทความ 

      ปรากฏ. 
ตัวอยาง  
     ขจรเกียรติ  ปนะรัตน.  2549.  “อยากสวย...คุณชวยได.”  บานเรือน.  50, 8 

                                       (สิงหาคม) : 12-15. 

      Rogers, Lunar.  2006.  “Beauty for Today.”  Princess.  125,  5 

                                       (December) : 16. 

    Lucus, Gogers.  2007.  “Today and Tomorrow.”  Earth.  25,  2  

  (March-April) : 116-118. 

 
               5.2.4   รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรบับทความในหนังสือรวม
บทความ 
 

  ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อหนังสือ.    

                           หนา, ชื่อบรรณาธิการ (ถามี). สํานกัพิมพ หรือ 

                    โรงพิมพ, เมืองทีพ่ิมพ.  
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  การเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในหนังสือภาษาตางประเทศ  คําวา “ใน”  

ใหใช คําวา  “in”  สําหรับ “ผูรวบรวม” ใหใชคําวา “complier”  สําหรับบรรณาธิการใหใชคําวา  

“editor”  และหนาที่บทความปรากฏใหใช p. (กรณีมี 1 หนา) หรือ pp. (กรณีมีหลายหนา)  

 
ตัวอยาง   

    กุลนัฐ  ดวงพชิัย.  2550.  “เสื้อผากับราศี.” ใน รวมบทความเพื่อพฒันาตน. 

                    หนา  25-26, ประภาศน  อวยชัย, บรรณาธิการ.  สามดวงชัยการพมิพ, 

                    กรุงเทพฯ. 

                         Herbert, Ann.  1998.  “Hello  Monaco.”  in  Travel. pp. 23-25, Mcdonald,  

                                        Peter, editor.  Good Book, New York. 

 
  5.2.5  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความจากหนงัสือพิมพ 
 

        ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ.  

  (วันที ่เดือน) : หนาที่บทความปรากฏ. 
ตัวอยาง  

 เจนใจ  กายสทิธิ์.  2551.  “การสรางลายพิมพดวยใบไม.”  ไทยรฐั.  

                    (29 กุมภาพนัธ) : 4. 

  Frederickson, Terry. 2006.  “Lessons &  Activities : Think  before You  

                                       Throw.”  Bangkok Post.  (May, 23) : L5. 

 
  5.2.6  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับบทความในสารานุกรม 
 

          ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อสารานุกรม เลมที่ :  

                       เลขหนา. 
ตัวอยาง  

  เกษรี  สุขสวุรรณ.  2549.  “การถักแห.”  สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน.  13 :  

   234-240. 

  Karen, L.  2006.  “Station Beauty.”  Encyclopedia of  Human. 15 : 540-560. 
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       5.2.7  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับวิทยานิพนธ 
 

    ผูเขียนวทิยานพินธ. ปที่พิมพ. “ชื่อวิทยานิพนธ.” ระดับของ            

    วิทยานพินธ.  (ชื่อภาควิชา).  คณะ.  

                                   ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง          
 ลักขณา ธนาวรรณกิจ. 2550.  “ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑผาจกราชบรุ.ี”  

  วิทยานิพนธปริญญาโท.  (ภาควิชาคหกรรมศาสตร).  บัณฑิตวิทยาลยั.  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

  Phuenpipob, Chompoonuch. 2007.  “Utilization of Reprocessed Milk from  

   UHT Milk Production at the Chitralada Dairy.”  Master’s Thesis.  

                      (Food and Nutrition for Development).  Faculty of  Graduate 

                            Studies.  Mahidol University. 
 

5.2.8  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงสําหรับจุลสาร  เอกสารอัดสําเนา และ 
เอกสารที่ไมไดตีพิมพอ่ืน ๆ   
    ใหใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ  ยกเวนชื่อเ ร่ือง  ใหใสไว ในเครื่องหมาย

อัญประกาศ และวงเล็บคําวา “จุลสาร” หรือ “อัดสําเนา” (สําหรับจุลสาร เอกสารอัดสําเนา และ

เอกสารที่ไมไดตีพิมพอ่ืน ๆ ที่เปนภาษาไทย) และ “ Pamphlet” หรือ “Mimeographed” (สําหรับ

จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไมไดตีพิมพอ่ืน ๆ ที่เปนภาษาตางประเทศ) ไวทายรายการ 
ตัวอยาง   

  สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ.  2546  “ สิทธิสวนบุคคลกับ 

 ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร.”   สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 แหงชาติ, กรุงเทพฯ. (จุลสาร) 

  สัตยา  วงศสาโรจน.  2522.  “สภาวะการทํางานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผา.”   

  กองวิเคราะหผลกระทบจากสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการ 

  ส่ิงแวดลอมแหงชาติ, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา) 
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  5.2.9  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากการสัมภาษณ 
 

       ผูใหสัมภาษณ. ปที่สัมภาษณ. ตําแหนง. (ถามี) สัมภาษณ, วัน 

                          เดือน. 
ตัวอยาง   

  กิจจา  สวัสดีชัยกุล.  2550.  ผูใหญบาน.  สัมภาษณ, 2 มกราคม. 

 
 5.2.10 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

  ชื่อผูแตง. ปที่ผลิต. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]   

                               ผูผลิต, เมืองที่ผลิต 
ตัวอยาง  

  วาสนา  กรุงเกษม.  2549.  ผาไทยลายทอ.  [CD-ROM]  กาวหนาพัฒนา,  

   กรุงเทพฯ.  
 
         5.2.11  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากสื่ออินเทอรเน็ต 
 
  ชื่อผูแตง. ปที่ผลิต. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ] เขาถึงไดจาก : 

                        แหลงขอมูล, วัน เดือน ปที่สืบคน. 
ตัวอยาง   

  เกษมกิจ  พิชิตชัยชุมพล.  2550.  เสนสายลายทอ.  [ออนไลน]  เขาถึงไดจาก : 

 http://www.yippy.com/1256-textiles, 28 มกราคม 2552. 

  Coconut, White and Scoobs, Prince J.  2007.  Fabrics.  [Online]   Available : 

  http://www.choowup.com/1256.345-textiles, July 1, 2009. 

 
 5.2.12 รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูม ิ
  เอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ เปนเอกสารที่ไมไดเขียนขึ้นจากตนกําเนิด

ความคิดหรือทฤษฎีของผูเขียนโดยตรง แตเปนงานเขียนที่ไดศึกษาคนควา รวบรวมทฤษฎีความรู

จากนักวิชาการทานตาง ๆ จากเอกสารปฐมภูมิ  โดยปกติหากสามารถหาเอกสารปฐมภูมิเจาของ

ทฤษฎีหรือความคิดนั้นได  จะอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิดังกลาว  หากไมสามารถหาได 
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จําเปนตองอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมินี้  จะมีวิธีการเขียนเอกสารอางอิงได  

2  รูปแบบ โดยเมื่อเลือกรูปแบบใดแลว ใหใชรูปแบบนั้นไปตลอดทั้งเลม 

   5.2.12.1  กรณีข้ึนตนดวยเอกสารอางอิงปฐมภูม ิ ใหเขียนเอกสารอางอิงจาก 

เอกสารปฐมภมูิ เชื่อมดวยคาํวา  อางถึงใน  (ผลงานภาษาไทย) หรือ quoted in (ผลงาน

ภาษาตางประเทศ) ตามดวยเอกสารอางอิงจากเอกสารอนัดับรองหรือเอกสารทุติยภมูิ  ตัวอยางเชน 

  บัญญัติ  สุขศรีงาม.  2527.  เครื่องเทศทีใ่ชเปนสมุนไพร.  เลม 2. บูรพาสาสน,  

   กรุงเทพฯ.  อางถึงใน นิจศิริ  เรืองรังษี.  2543.  เครื่องเทศ. โรงพิมพ 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

   Pruthi , J. S.  1980.  Spices and Condiments : Chemistry, Microbiology,  

   Technology.  Academic Press, New York. quoted in Frazier,  

   W.C. and  Westhoff, D.C. 1988.  Food Microbiology.   4th ed.  

  McGraw-Hill, Singapore. 

   5.2.12.2  กรณีข้ึนตนดวยเอกสารอางอิงอันดับรอง หรือเอกสารทติุยภูมิ ใหเขียน

เอกสารอางอิงจากเอกสารอนัดับรอง หรือเอกสารทุติยภมูิ  เชื่อมดวยคาํวา อางจาก (ผลงาน

ภาษาไทย) หรือ quoting (ผลงานภาษาตางประเทศ)  ตามดวยเอกสารอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิ  

ตัวอยางเชน 

  นิจศิริ  เรืองรังษี.  2543.  เครื่องเทศ. โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, กรุงเทพฯ.  

    อางจาก บัญญัติ สุขศรีงาม.  2527.  เครื่องเทศที่ใชเปนสมุนไพร.  

                                       เลม 2. บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ. 

  Frazier,  W.C. and  Westhoff, D.C. 1988.  Food Microbiology.  4th ed.     

   McGraw-Hill, Singapore. quoting Pruthi, J.S. 1980.  Spices and  

       Condiments : Chemistry, Microbiology, Technology.  Academic 

        Press, New York.  

 
 


