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เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 16  ตัวปกติ
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1.3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

การพิมพเนื้อหาใดๆ ก็ตาม ท่ีนักศึกษาไมไดเปนคนคิดข้ึนมาเองนั้น นักศึกษาจําเปนตองบอก

แหลงท่ีมาของเนื้อความนั้นดวย ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา เชน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ

ทอดอาหารโดยท่ัวไปภายใตสภาวะสุญญากาศจะอยูในชวง 80-130 องศาเซลเซียส โดยการทอดมันฝรั่งควรใช

อุณหภูมิในชวง 110-130 องศาเซลเซียส (วิจิตร, 2537) 

Shyu และ Hwang (2001) ไดศึกษาการทอดภายใตสภาวะสุญญากาศของแอปเปลแผน พบวา 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการทอดคือ ท่ีสภาวะสุญญากาศ 3.115 กิโลปาสคาล อุณหภูมิในการทอด 100-110 

องศาเซลเซียส และเวลาในการทอด 20-25 นาที  

นักศึกษาสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในหัวขอการเขียนอางอิงท่ีแทรกปนอยูในเนื้อหา ในหนา 

31-33 ในคูมือนี้ 

2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.1.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.1.1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 

Jame
ชื่อบทTH SarabunPSK ขนาด 24   ตัวหนา จัดกลาง

Jame
ชื่อหัวข้อ.ใหญ่  (เช่น 2.1  2.2  2.3)TH SarabunPSK ขนาด 18  ตัวหนา ชิดซ้าย

Jame
การอ้างอิงดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ได้ที่หน้า 30-32

Jame
เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ
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2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกก 

 

 

 

2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.2.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.2.1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3 
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2.2.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2.2.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

--------------- การเขียนตาราง (เวน 1 บรรทัด จากขอความกอนหนา)--------------- 

ตารางท่ี 2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก กกกกกก กกกกก กกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333 333 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666 666 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 777 777 777 

ท่ีมา: Li และคณะ  (2014) 

 

--------------- การเขียนตาราง (เวน 1 บรรทัด กอนขอความตอไป)--------------- 

4 

Jame
ตารางเลขตารางให้ระบุ เลขที่บท.ลำดับตาราง เช่น 2.1 หมายถึงตารางของบทที่ 2 ลำดับที่ 1TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ชิดซ้าย 

Jame
เส้นตารางใช้เส้นแนวนอน เฉพาะหัวตารางและเส้นเพื่อปิดท้ายตารางเท่านั้น

Jame
ที่มาอ้างอิงตามรูปแบบที่หน้า 30-32อ้างบทความภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุล (ปีที่พิมพ์)อ้างบทความภาษาไทยใช้ชื่อจริง (ปีที่พิมพ์)TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ชิดซ้าย 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

--------------- การเขียนตาราง (เวน 1 บรรทัด จากขอความกอนหนา)--------------- 

ตารางท่ี 2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก 
กกกกกกก  กกกกก 

กกกกกก กกกกก  กกก กกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111  111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222  222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333  333 333 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444  444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555  555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666  666 666 

ท่ีมา: ทิวาวรรณ และคณะ (2539) 

--------------- การเขียนตาราง (เวน 1 บรรทัด กอนขอความตอไป)--------------- 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

--------------- การเขียนภาพ (เวน 1 บรรทัด จากขอความกอนหนา)--------------- 

 

5 
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ภาพท่ี 2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ท่ีมา: Li และ Wang (2012) 

 

 

 

 

 

--------------- หมายเหตุ: หากขอความอธิบายภาพมีความยาวไมถึง 1 บรรทัด ใหวางขอความอธิบายภาพไว

กลางภาพ ดังนี้--------------- 

 

6 

HomeUser
ภาพเลขภาพให้ระบุ เลขที่บท.ลำดับภาพ เช่น 2.1 หมายถึงภาพของบทที่ 2 ลำดับที่ 1TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา 

HomeUser
คำอธิบายภาพ ถ้าข้อความเกิน 1 บรรทัด ให้ชิดขอบซ้ายถ้าข้อความไม่เกิน 1 บรรทัด ให้จัดกลางTH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ 
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ภาพท่ี 2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ท่ีมา: นิรชา และ สมพิศ (2545) 

 

--------------- (เวน 1 บรรทัด กอนขอความตอไป)--------------- 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

  

Jame
คำอธิบายภาพ ถ้าข้อความไม่เกิน 1 บรรทัด ให้จัดกลาง
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บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1 วัตถุดิบและสารเคมี 

3.1.1 วัตถุดิบ 

กุงแหง จากตลาดหัวตะเข 

ไขไก เบอร 0 จากรานคาท่ัวไป 

 

3.1.2 สารเคมี 

Acetonitrile, HPLC grade, CARLO ERBA, Italy 

 Agar agar, Scharlau, Barcelona 

 Beef extract, Scharlau, Barcelona 

 Coomassie Brilliant Blue R-250, Usb, Cleveland, U.S.A. 

Glucoses HK enzymatic kit, Sigma, U.S.A. 

 Mannitol Salt Agar (MSA), Merck, Germany 

β-mercaptoethanol, Amercham Bioscience, U.S.A. 

 

3.2 อุปกรณ 

 Analytical balance: XS 204, Mettler-Tolede, Switzerland 

 Autopipette: Biopette, Labnet, U.S.A. 

 C18 cartridge: Sep-Pak C18, Waters Associates, Inc., Milford, Mass., U.S.A. 

 Centrifuge: CN180 nüve, Nkata, Turkey 

 GelScan software: BioSciTec, Frankfurt, Germany 
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Incubator shaker: CH-4103, Bottmingen, Switzerland 

 

 

3.3 ข้ันตอนและวิธกีารทดลอง 

3.3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3.3.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3.3.1.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3.3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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3.3.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3.3.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณ 

4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ภาพท่ี 4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ตารางท่ี 4.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกก 
กกกกกกก  กกกกก 

กกกกกก กกกกก  กกก กกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111  111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222  222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333  333 333 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444  444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555  555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666  666 666 

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ตารางท่ี 4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก กกกกกก กกกกก กกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333 333 
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กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666 666 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 777 777 777 

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ภาพท่ี 4.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

4.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ตารางท่ี 4.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก 
กกกกกกก  กกกกก 

กกกกกก กกกกก  กกก กกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111  111 111 
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กกกกกกกกกกกกก 222 222  222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333  333 333 

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

5.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

5.2.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ก.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ภาพท่ี ก.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

 

ก.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ตารางท่ี ก.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก กกกกกก กกกกก กกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333 333 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666 666 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 777 777 777 
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ภาคผนวก ข 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ข.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

ข.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ตารางท่ี ข.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกก กกกกกก กกกกก กกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 111 111 111 

กกกกกกกกกกกกก 222 222 222 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 333 333 333 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 444 444 444 

กกกกกกกกกกกกกกกก 555 555 555 

กกกกกกกกกกกกกกกก 666 666 666 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 777 777 777 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ-นามสกุล กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก 

วัน เดือน ป เกิด 11 กกกกกกกกก 1111 

ประวัติการศึกษา กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ประสบการณการทํางาน 

และผลงานวิจัย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

รางวัลท่ีเคยไดรับ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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วิธีการเขียนอางอิงที่แทรกปนอยูในเนื้อหา 

 

การอางอิง (Citation) เปนการแจงใหทราบถึงแหลงท่ีมาของขอความแนวความคิด หรือขอความใดๆ 

ท่ีมิไดเปนของผูเขียนเอง ท้ังนี้เพ่ือเปนเกียรติแกบุคคล หรือองคกรผูเปนเจาของแนวความคิด หรือขอมูลนั้นๆ 

รวมท้ังสะดวกแกผูอานท่ีประสงคจะทราบรายละเอียดอ่ืนๆ จากตนฉบับเดิม เพ่ือสามารถติดตามคนควาได

ถูกตอง การอางอิงการควรเปนสรุปใจความสําคัญเดิม 

 

การอางอิงท่ีแทรกปนอยูในเนื้อหา กําหนดใหใชการอางอิงระบบนาม-ป 

 

1. การอางอิงระบบนาม-ป เปนการอางอิงท่ีระบุชื่อผูแตงและปท่ีพิมพ ดังนี้ 

1.1 หากเอกสารนํามาใชอางอิง เปนเอกสารภาษาไทย ใหใชชื่อตนของผูแตง และป พ.ศ.  

1.2 หากเอกสารนํามาใชอางอิง เปนเอกสารภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อสกุลของผูแตง และป ค.ศ. 

 

2.  รูปแบบของการเขียนอางอิงแบบแทรกปนอยูในเนื้อหาจะมีความแตกตางตามรูปประโยคท่ีเขียน ดังนี้ 

2.1 หากผูแตงปรากฏอยูตนประโยค ใหระบุชื่อผูแตง ตามดวยปท่ีพิมพท่ีเขียนไวในวงเล็บ 

2.2 หากชื่อผูแตงอยูทายประโยค ใหเขียนท้ังชื่อผูแตง และปท่ีพิมพอยูในวงเล็บ โดยใหค่ันชื่อผูแตง และ

ปท่ีพิมพ ดวยเครื่องหมาย “,” 

 

3.หลักเกณฑท่ัวไปของการอางอิงมีดังนี้ 

3.1 ในกรณีท่ีมีผูแตง 1 คน ใหใชชื่อของผูแตง ตามดวยปท่ีพิมพ  

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูตนประโยค 

Tuang (2011) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของถ่ัวเหลืองในระหวางการงอก 

พบวา สารประกอบฟนอลท้ังหมด (Total phenolic content) มีคาเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดสูงสุด เม่ือทําการเพาะถ่ัว
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เหลือง เปนเวลา 3-4 วัน ซ่ึงผลการทดลองท่ีไดนี้ มีความขัดแยงกับผลการศึกษาของ วรรณดี (2549) ซ่ึงพบวา

ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดของถ่ัวงอกมีคาต่ําท่ีสุด เม่ือทําการเพาะถ่ัวเหลืองเปนเวลา 3 วัน 

 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 

ถ่ัวเหลืองจัดเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง ถ่ัวเหลืองประกอบดวยโปรตีนปริมาณสูงถึง

45% (Swain, 2004) โปรตีนในถ่ัวเหลืองเปนโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี มีกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกายท้ังชนิดและ

ปริมาณท่ีสมดุล จึงสามารถนํามาใชทดแทนเนื้อสัตวได (มณี, 2546) 

 

3.2 ในกรณีท่ีมีผูแตง 2 คน ใหเชื่อมชื่อผูแตงดวยคําวา “และ” ตามดวยปท่ีพิมพ 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูตนประโยค 

อุตสาหะ และวิริยะ (2551) ศึกษาผลของกระบวนการอบแหงแบบฝนฝอยท่ีมีตอการกักเก็บสาร

สกัดไอโซฟลาโวนในเอทิลเซลลูโลส พบวาประสิทธิภาพการกักเก็บสารไอโซฟลาโวนสูงท่ีสุด เม่ือใชอุณหภูมิการ

อบแหงท่ีตํ่าท่ีสุด ซ่ึงผลการทดลองนี้สอดคลองกับการทดลองของ Brill และ Deil (2001) ท่ีศึกษาผลของ

อุณหภูมิตอการสลายตัวของสารไอโซฟลาโวน และพบวาสารชนิดนี้เปนสารท่ีไมทนความรอน  

 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 

โดยท่ัวไปวิธีการลดความชื้นของผลิตภัณฑสามารถทําไดหลายวิธี เชน การอบแหงดวยไอน้ํารอน

ยวดยิ่งการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดและการอบแหงดวยฮีตปม (ประชา และปราณี, 2554) การอบแหงดวย

ลมรอนเปนเทคนิคหนึ่งท่ีมีการใชอยางแพรหลาย เนื่องจากตนทุนในการสรางเครื่องท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับวิธีอ่ืนๆ

(Scholl และHangs, 1998) รวมถึงระบบถูกใชผสมผสานเชนลมรอนทํางานรวมกับรังสีอินฟราเรด (Padua 

และ Wang, 2011) และการใชรังสีอาทิตยสําหรับการผลิตลมรอนในการอบแหงแบบไฮบริด (สุทัศน และปราณี

, 2556) 

 

3.3 ในกรณีท่ีมีผูแตงมากกวา 2 คน ใหเชื่อมชื่อผูแตงดวยคําวา “และคณะ”ตามดวยปท่ีพิมพ 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูตนประโยค 

นงเยาว และคณะ (2550) ศึกษาอัตราการแชแข็งท่ีมีตอคุณลักษณะของขนมถวย พบวาขนมถวยท่ี

ผานการแชเยือกแข็งแบบชามีความแข็งมากกวาตัวอยางท่ีผานการแชเยือกแข็งแบบเร็วอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  Wailliam และคณะ (1998) พบวาการมีความชื้นระดับปานกลางและปริมาณน้ําตาลท่ีคอนสูงจะชวยลด

การเกิดรีโทรกราเดชันของผลิตภัณฑขนมนึ่ง 
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ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 

การทําแหงเปนวิธีการถนอมอาหารท่ีมนุษยคุนเคยมาตั้งแตโบราณ เชน การตากเมล็ดพันธุพืช ตาก

เนื้อสัตวผัก ผลไม ท่ีเหลือกินไวเปนอาหารเชน เนื้อเค็ม กลวยตากขาวเปลือก เปนตน (พลพิมล และคณะ, 

2521) ในการทําแหงจะตองมีการใหพลังงานกับอาหารทําใหน้ําในอาหารเปลี่ยนสถานะเปนไอแลวเคลื่อนยาย

ออกจากอาหารแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอนจากธรรมชาติ และกระแสลมท่ีพัดผานอาหารทําใหเกิดการ

เคลื่อนยายของไอน้ํา (Roger และคณะ, 1981) เนื่องจากพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยใหอุณหภูมิไมสูง

มากนักและกระแสลมธรรมชาติก็ไมสูงพอทําใหการตากแหงใชเวลานาน 

 

3.4 ในกรณีท่ีผูแตงตีพิมพเอกสารมากกวาหนึ่งช่ือเรื่องในปเดียวกัน ใหระบุความแตกตางของ

บรรณานุกรมท่ีใช โดยใสตัวอักษร “กขค…” กํากับไวท่ีปพ.ศ.  และ “a b c…” กํากับไวท่ีป ค.ศ. 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูตนประโยค 

อภิรดี และคณะ (2544ก) พบวา การเติมสารคาราจีแนน จะชวยเพ่ิมความยืดหยุนของขนมหวาน

พรอมรับประทานได  อภิรดี และคณะ (2544ข) สารคาราจีแนน จะชวยเพ่ิมความขนหนืดในผลิตภัณฑขนมคบ

เข้ียวแบบเหนียว  Gorge (1998a) พบวาสตารชดัดแปรสงผลทําใหผลิตภัณฑขนมหวานขบเค้ียวมีความขนหนืด

ไมแตกตางจากการเติมสารคาราจีแนนลงในผลิตภัณฑ 

 

 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 

การมีทิศทางของคลื่นเสียงยานอุลตราโซนิคนั้น สงผลใหสามารถนําคลื่นชนิดนี้ไปใชงานในอุปกรณ

หลายประเภท ไมวาจะเปน เปนเครื่องควบคุมระยะไกล (Ultrasonic remote control) เครื่องลางอุปกรณ 

(Ultrasonic cleaner) เครื่องวัดความหนาของวัตถุ และเครื่องวัดความลึก (จุฑาทิย, 2550ก) รวมไปจนถึง

เครื่องหาตําแหนงอวัยวะบางสวนในรางกาย หรือแมแตเครื่องมือท่ีใชทดสอบการรั่วไหลของทอ (จุฑาทิย, 2550

ข) โดยความถ่ีท่ีใชข้ึนอยูกับการใชงาน เชน คลื่นเสียงตองเดินทางผานอากาศแลว ความถ่ีท่ีใชก็มักจะจํากัดอยู

เพียงไมเกิน 50 KHz (Brian, 2012a) 

 

3.5 ในกรณีท่ีนําขอมูลจากเอกสารมากกวาหนึ่งรายการมาใชอางอิงเนื้อเรื่องเดียวกัน ใหเรียงลําดับ

เอกสารตามปท่ีพิมพจากนอยไปหามาก โดยใหค่ันการอางอิงดวยเครื่องหมาย “ ; ” โดยหากมีการอางอิงท้ัง

จากเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับโดยใชชื่อผูแตงของเอกสารภาษาไทยกอนการอางอิง

ลักษณะนี้ โดยท่ัวไปจะเปนการอางอิงแบบชื่อผูแตงอยูทายประโยค 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 
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การอบแหงอาหารท่ีมีปริมาณน้ําตาลมากจะทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารท่ีมีมวลโมเลกุลตํ่า

หลายชนิดผสมกัน เชน น้ําตาลซูโครส มอลโทส กลูโคส และฟรุคโทส (มณีจันทร, 2526; ปญญาพร และศิริ

ขวัญ, 2530; ศิริพร, 2554) การดึงเอาน้ําออกอยางรวดเร็วทําใหของแข็งท่ีอยูในอาหารมีโครงสรางแบบ    

อสัณฐาน (Amorphous) โดยสมบูรณ ผลิตภัณฑท่ีมีโครงสรางแบบอสัณฐานจะอยูในสภาวะท่ีไมเสถียรและดูด

ซับความชื้นกลับไดงาย (Kartner, 1973; Potea และ Russel, 1978; Visitu และคณะ, 2000) ในปจจุบันการ

อบแหงโดยแบบพนฝอยไดถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย (สมใจ, 2533; สุชาติ และประชา, 2546; Mibas, 

2002; Tiger และคณะ, 2008) 

 

3.6 ในกรณี ท่ี ไมปรากฏผูแตงให ใช คําวา “นิรนาม” เม่ืออางอิงจากเอกสารภาษาไทย หรือ 

“Anonymous” เม่ืออางอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษตามดวยปท่ีพิมพ 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูตนประโยค 

นิรนาม (2557) รายงานวาขณะนี้ราคาขาวโพดในไทยเริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากมีขาวโพดใน

ปริมาณท่ีมาก แตความตองการใชลดลง  อยางไรก็ตาม Anonymous (2014) วิเคราะหวา ปริมาณการปลูก

ขาวโพดท่ัวโลก มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีความตองการใชขาวโพดมาผลิตอทานอล 

 

ตัวอยางการอางอิง เม่ือผูแตงอยูทายประโยค 

การทําโยเกิรตกินเองนั้น ในข้ันตอนแรก จะตองไมตมนมใหเดือด โดยใหใชอุณหภูมิสูงสุดเพียง 95 

องศาเซลเซียส (นิรนาม, 2552) ถาตมจนน้ํานมเดือด จะมีนมบางสวนท่ีไหมและทําใหเกิดกลิ่นนมไหม 

(Cooked flavor) ทําใหโยเกิรตไมหอมและมีกลิ่นท่ีไมเปนท่ีตองการ (Anonymous, 2005) 
 

 

 

 

การเขียนบรรณานุกรม 

 

หลักเกณฑท่ัวไปในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

1.  ผูแตง 

1.1 ชื่อผูแตงไมตองใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย 

1.2 รายการอางอิงท่ีเปนภาษาไทย ใหใชชื่อตัว ตามดวยชื่อสกุล 
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1.3 รายการอางอิงท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อสกุล ตามดวยชื่อตัวและชื่อกลาง (ถามี) และโดยค่ันดวย

จุลภาค โดยในชื่อตัวและชื่อกลางใหใชเปนอักษรยอของชื่อ 

1.4 ถามีผูแตง 2 คน ใหเชื่อมชื่อผูแตงแรก กับผูแตงคนท่ี 2 ดวยคําวา “และ” สําหรับภาษาไทย หรือ 

“and” สําหรับภาษาอังกฤษ  

1.5 ถามีผูแตงมากกวา 2 คน ใหใสชื่อทุกคน โดยใหเชื่อมชื่อผูแตงคนลําดับรองสุดทาย และคนสุดทาย

ดวยคําวา “และ” สําหรับภาษาไทย หรือ “and” สําหรับภาษาอังกฤษ  

1.6 ผูแตงท่ีใชนามแฝงใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

1.7 บรรณานุกรมของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ใหใชชื่อหนวยงานนั้นๆ เปนผูแตง  ใน

กรณีเอกสารท่ีออกในนามท่ียอยไปกวากรมและสังกัดอยูในกรมนั้นๆ ใหใชชื่อกรมเปนผูแตง สวนชื่อของ

หนวยงานยอยใหไวในสวนของผูพิมพ 

1.8 เอกสารท่ีมีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (editor) หรือผูรวบรวม (compiler) ใหใชชื่อผูแตงค่ันดวย

จุลภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทย  และ “editor” หรือ 

“compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง 

 

2.ช่ือบทความ 

2.1  ใหใชชื่อตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

2.2 ชื่อภาษาอังกฤษตัวแรก ใหใชตัวอักษรตัวพิมพใหญ นอกจากนั้นใหใชตัวพิมพเล็ก 

2.3 กรณีท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร เชน ชื่อพืช สัตว ท่ีเปนภาษาลาตินแทรกอยูใหใช ตัวเอียง สําหรับชื่อ

เฉพาะนั้น 

 

3.ช่ือหนังสือหรือวารสาร 

3.1 ใหพิมพชื่อเต็มของหนังสือหรือวารสาร 

3.2 ชื่อหนังสือท่ีพิมพเปนชุด  ถาอางเลมเดียวใหลงเฉพาะเลมนั้น เชน เลม 3 ถาอางมากกวา 1 เลม แต

ไมตอเนื่องกัน ใหใสหมายเลขของแตละเลม โดยมีจุลภาคค่ัน เชน เลม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 3, 5 แตถาอางทุก

เลมในชุดนั้นใหใสจํานวนเลมท้ังหมด เชน 5 เลม หรือ 5 vol. ใหพิมพตัวเขมตอเนื่องจากชื่อหนังสือ 

4. ครั้งท่ีพิมพ 

 4.1 ใหระบุครั้งท่ีพิมพ สําหรับการพิมพในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป ตามท่ีปรากฏในสิ่งพิมพนั้นๆ เชน พิมพครั้งท่ี 

2. พิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม, พิมพครั้งท่ี 3 ปรับปรุงแกไข. หรือ 2nd ed., 2nd rev.ed.เปนตน 

 

5. สถานท่ีพิมพและสํานักพิมพ 
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5.1  บรรณานุกรมภาษาไทยใหลงชื่อจังหวัดเปนเมืองท่ีพิมพ สําหรับกรุงเทพมหานครใหใชคําวา 

“กรุงเทพฯ” 

5.2 ถาสํานักพิมพมีสํานักงานต้ังอยูหลายเมืองและชื่อเมืองเหลานั้นปรากฏอยูในเอกสารใหใชชื่อเมือง

แรกท่ีปรากฏเปนสถานท่ีพิมพ 

5.3  ใหลงชื่อสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ” “บริษัท---จํากัด” “Publisher” “Co---Inc.” 

“Co. Ltd.” เชนสํานักพิมพดอกหญาใหลงวา “ดอกหญา” บริษัทประชาชางใหลงวา “ประชาชาง” 

5.4  ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชชื่อหนวยงานนั้นเปนสํานักพิมพแทน 

5.5  ถาเอกสารสิ่งพิมพไมปรากฏชื่อสํานักพิมพใหใสคําวา “โรงพิมพ” 

 

6.  ปท่ีพิมพ 

6.1 ใหลงปท่ีพิมพตามท่ีปรากฏในเอกสารดวยเลขอารบิก 

6.2 ถาไมปรากฏปท่ีพิมพของเอกสารนั้นใหระบุม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) และ n.d. (no date) ใน

ภาษาอังกฤษ 

 

รูปแบบการจัดหนาบรรณานุกรม 

 

1. เรียงรายการท่ีใชอางอิงท้ังหมดไวดวยกัน โดยใหเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตาม

แบบพจนานุกรม 

2. ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอนแลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

3. เริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมใหจัดการกระจายตัวอักษรแบบชิดซาย (Align Text Left) เริ่มพิมพรายการ

บรรณานุกรมแรก โดยใหตัวอักษรแรกของบรรทัดแรกโดยการชิดขอบหนากระดาษดานซายถาพิมพไมหมดใน

หนึ่งบรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 1 แท็บถาไมจบใน 2 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหมจัดใหตรง

บรรทัดท่ี 2 จนจบรายการเม่ือเริ่มรายการใหมก็ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม โดยไมตองเวนบรรทัด 

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหลงตาง 

 

1. บทความในวารสาร 

รูปแบบ 

ผูแตง./ปท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม)./ปท่ี (Volume):/เลขหนา. 

หมายเหตุ:  เครื่องหมาย / คือ เวน 1 เคาะ ระหวางตัวอักษร 
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ตัวอยาง 

จารุวรรณ จาติเสถียร. 2538. การเลี้ยงเนื้อเยื่อสมกับงานโรคพืช. วารสารกสิกร. 68: 524-528. 

นิภาพร ประภาศิริ และเอ้ือน ปนเงิน. 2541. การวัดความซับซอนของซอฟตแวร. สารสนเทศลาดกระบัง. 3: 

42-55. 

Choomchuay, S. 1994. On the implementation of finite field operation. Ladkrabang 

Engineering Journal. 11: 7-16. 

Lourdin, D., Della, V.G. and Colonna, P. 1995. Influence of amylose content on starch films 

and foams. Carbohydrate Polymers. 27: 275–280. 

 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน Internetและ CD-ROM  

รูปแบบ Internet 

ผูแตง./ปพ.ศ. ท่ีเผยแพร./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน]./เขาถึงไดจาก:/สถานท่ีของขอมูล./วัน/เดือน/ปท่ีเขาถึง. 

ตัวอยาง 

บัณฑิตวิทยาลัยสจล. 2538. การลงทะเบียน.[ออนไลน].เขาถึงไดจาก: http://www.kmitl.ac.th/ 

indext.html. 14 มกราคม 2557. 

Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available: 

http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014. 

 

รูปแบบ CD-ROM 

ผูแตง./ปพ.ศ.ท่ีเผยแพร./ชื่อเรื่อง./[CD-ROM]./สถานท่ีผลิต:/ผูผลิต. 

ตัวอยาง 

Danirl, H. and Anghileri, L. 1995. Secondary mathematics and special education needs.[CD-

ROM]. New York: Casell. 

 

3. บทในหนังสือ / รายงานการประชุมวิชาการ 

รูปแบบ 

ผูเขียนบทความ./ปพ.ศ.ท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./เลขหนา./ใน/บรรณาธิการ (ผูรวบรวม)./ชื่อหนังสือ (ชื่อ

การประชุม)./เลมท่ี.(ถามี)/ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)/เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

http://www/
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ศรีสกุล วรจนัทรา และอาวุธ ตันโช. 2539. การศึกษาการตอบสนองตอระดับโปรตีนและพลังงานในไกลูกผสม

สามสายเลือดพันธุสุวรรณ. หนา 110-118. ในการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร ครั้งท่ี34. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Goemans, M.X. and Williamson, D.P. 1995. The primal-dual method for approximation 

algorithms and its application to network design problems. 69-87. InHochbaum, D. ed. 

Approximation Algorithms for NP-Hard Problems. Boston: PWS. 

Niwa, E. 1992. Chemistry of surimi gelation. 115-118. InLainier, T.C. and Lee, C.M. eds. Surimi 

Technology. New York: Marcel Dekker. 

 

 

4. วิทยานิพนธ 

รูปแบบ 

ผูแตง./ปพ.ศ.ท่ีพิมพ./ชื่อวิทยานิพนธ./ระดับปริญญา/สาขาวิชา หรือ ภาควิชา./คณะ./ชื่อสถาบัน. 

 

ตัวอยาง 

กนิษฐ สายวิจิตร. 2537. วงจรกําเนิดสัญญาณไซนแบบเลื่อนเฟสดวยอารซีท่ีสามารถควบคุมขนาดโดยการ

กําหนดเง่ือนไขเริ่มตน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา. คณะ

วิศวกรรมศาสตร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

Nonthanum, P. 2013. Rheological characterization and applications of zein and whey protein 

gels.Ph.D. Dissertation.Department of Food Science and Human Nutrition.College of 

Agricultural, Consumer and Environmental Sciences.University of Illinois at Urbana-

Champaign. 

 

5. หนังสือท่ีผูแตงเปนหนวยงาน 

รูปแบบ 

ชื่อหนวยงาน./ปพ.ศ.ท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./เลมท่ี.(ถามี)/ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)/เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 2507. บรรณารักษศาสตรชุดประโยคครูมัธยม. พระนคร: สํานักพิมพสมาคม

หองสมุดแหงประเทศไทย. 



                             ตัวอยางการเขียนปญหาพิเศษ 2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)                        44/38  

 

AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC international. 16th ed. Texas: Association of 

Official Analytical Chemistry. 

 

6. หนังสือท่ัวไป 

รูปแบบ 

ผูแตง./ปพ.ศ. ท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./เลมท่ี.(ถามี)/ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)/เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

เกษม จันทรแกว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. 

ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. 2533. พฤติกรรมบุคคลในองคการ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พานิช. 

Brauer, R.L. 2005. Safety and health for engineers. 2nd ed. New Jersey: John Wiley and Sons. 

Gilbert, A. and Gnglir, J. 1982. Citiespoverty and development urbanization in the third world. 

London: Oxford University Press. 

Jackson, M.H., Stewart, D. and Steven, G. 1991. Environmental health reference book. Oxford: 

Butterworth Heineman. 

7. หนังสือท่ีมีบรรณาธิการ ผูรวบรวมและผูเรียบเรียง 

รูปแบบ 

ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูรวบรวม)./ปพ.ศ. ท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./เลมท่ี.(ถามี)/ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)/

เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ชัย วังซาย, บรรณาธิการ. 2535. รายชื่อไมโครฟลมหนังสือพิมพสํานักหอสมุด

เชียงใหม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

Friedman, E.G., editor. 1995. Clock distribution networks in circuits and systems.New York: IEEE 

Press. 

 

8. หนังสือแปล 

รูปแบบ 

ผูแตง./ป พ.ศ.ท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./เลมท่ี.(ถามี)/แปลโดย/ผูแปล./ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)/เมืองท่ีพิมพ:/

สํานักพิมพ. 
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ตัวอยาง 

เมทส, บารตัน. 2533. มนุษยกับธรรมชาติ.แปลโดยประชาจันทรเวศินและชูศรีก่ีดํารงกุล. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

Davenport, J.H. 1993. Computer algebra.Translated by Davenport, A. and Davenport, J.H.  

 2nd ed. Great Britain: Academic Press. 

 

9. สิทธิบัตร 

รูปแบบ 

ผูจดสิทธิบัตร./ชื่อสิ่งประดิษฐ./ประเทศท่ีจดสิทธิบัตรหมายเลขสิทธิบัตร./วันเดือนป ท่ีจดสิทธิบัตร. 

ตัวอยาง 

สาธิต เกษมสันต. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล. สิทธิบัตรไทยเลขท่ี 77. 4 กุมภาพันธ 2526. 

Kamder, A.D. Method and apparatus for constraining the compaction of components of a 

circuit layout. U.S. patent no. 5636132. 3 June 1997. 

 
 

 

 


